فصلنامه علمي  -پژوهشي«پژوهشهاي ادبي -قرآني»
سال سوم /شماره چهارم /زمستان 1394

بررسی ادبی واژه ویل و بیان مخاطبان آن در قرآن
دکتر نورمحمد علیپور خشاب1و دکتر محمد شفیعي

2

چکیده
یکي از مباحث مهم در تحلیل و تفسیر آیات قرآن کریم بررسي واژه ها مي باشد.خواستگاه هر واژه ،در
فهم مطالب هرعبارت بسیار تأثیر گذار است .این مقال به بررسي و بیان واژه ویل و کاربرد آن در آیات
قرآن کریم مي پردازد .روشن شدن جایگاه و معناي اصیل لغت مورد نظر ،مي تواند مخاطب را به فضاي
نزول قرآن برده و درک وي را از غرض کاربردي واژه در آیات ،روشن نماید.
ویل در لغت عرب براي بیان حسرت و اندوه فراوان براي یک عمل شر و اندوهناک و داراي عذاب
وعواقب شدید به کار مي رود.و یکي از واژه هایي است که خداوند از آن براي ابراز تنفر و وعید عذاب
استفاده کرده است ..از جمله ي مخاطبین این واژه ،کافران ،مشرکان ،مي باشند که در اثر انجام اعمال
یا ترک افعالي مورد خشم پروردگار قرار مي گیرند و مشمول عذاب سخت الهي واقع مي شوند .پس از
بیان معناي ویل با استفاده ازلغت نامه هاي معتبرعربي به جمع آوري آیاتي که کلمه ویل در آنها به کار
رفته پرداخته ایم واحیانا به تفسیر مختصري از آنها اشاره شده است.ازمهمترین یافته هاي این مقاله مي
توان به این نکته اشاره کرد که هر جا قرآن کریم از این واژه استفاده کرده است  ،بیشترهشداربه کافران
و معاندان بوده است.و به آنان وعید عذاب و آتش داده است .ویل براي کساني است که پیامبران و
سفراء الهي را تکذیب نمودند و نسبت ناروا مثل دروغگویي یا جنون یا سحر به آنها دادند.
واژگان کلیدی  :قرآن  ،ویل ،کاربرد ادبي  ،کافران ،مشرکان
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.1مقدمه
یکي از راههاي فهم قرآن به خصوص مفاهیم تفسیري آن ،شناخت واژه ها ي قرآن مي باشد .رجوع به
ادبیات کهن و جاهلي عرب و شناخت بار معنائي کلمات در آن عصر ،کمک شایاني به فهم معاني بلند
قرآن مي نماید.به این م نظور با مراجعه به معاجم کهن عربي و تفاسیر قدما به ریشه یابي یکي از لغات
پر کاربرد قرآن پرداختیم ،و تالش کردیم تا از هر جهت زوایاي مختلف این واژه را مورد کنکاش و
بررسي قرار دهیم.تا بطن واقعي واژه را از دل متون جاهلي استخراج نموده و به معناي حقیقي آن در
زمان نزول قرآن دسترسي پیدا کنیم .قرآن کریم ،بشارت و انذاز را در آیات متعددي براي آگاهي
بخشي مردم مورد توجه قرار داده است؛ یکي از مصادیق انذار ،واژه ي ویل مي باشد .ویل دو کاربرد
دارد .هم کاربرد وصفي و هم کاربرد اسمي ،کاربرد وصفي آن به معناي « بدا به حال  » ...مي باشد که
شامل انواع بالها و عذابهاي دنیوي و اخــروي مي شود و کاربرد اسمي آن به معناي چاهي در جهنم
است( .طیب 13۷۸ ،ش ،،ج،۸ص(441امام صادق (ع) فرمودند :خداوند ویل را در باره ي هیچ کس در
قرآن قرار نداده است ،مگر اینکه اورا کافر نام نهاد (.مکارم شیرازي13۷4 ،ش ،ج،26ص)245
در این مقاله ،ابتدا به بررسي معنائي کلمه در معاجم و تفاسیر معتبر و کهن اشاره کرده،سپس
کلماتي که از نظر معنا قریب به ویل هستند و برخي از مصادیق مخاطبین ویل ،با استفاده از آیات
قرآن کریم و تفاسیر مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.
.2بررسی لغوی "ویل"
«ویل» مصدري است که از لفظ خودش فعلي ندارد  -نظیر «ویح» و «ویه»  -و تثنیه و جمعِ سالم
بسته نميشود و تنها به صورت «ویلة» و «ویالت» تغییر ميیابد و غالباً براي اظهار حزن ،اندوه،
حسرت ،فضاحت و رسوایي ،شدّت بدي یک چیز و هالکت به کار ميرود .گاهي نیز براي ترحّم از آن
استفاده ميشود ( آلوسي1415 ،ه،ج ،1ص )4۷۷و در مواردي نیز به معناي هالکت و عذاب سخت
است؛ چنانکه از ابنعباس نقل شده (أبو السعود العمادي ،تفسیر ،بي تا ،ج ،1ص )145واژههاى"
ویل" و" ویس" و" ویح" در لغت عرب در مواردى به کار مىرود که شخصى به حال دیگرى تاسف
مىخورد ،منتها" ویل" در موارد کارهاى زشت و قبیح گفته مىشود و" ویس" در مقام تحقیر ،و"
ویح" در مقام ترحم (.مکارم شیرازي ،ج، 22ص )402مانند خطاب پیامبر اکرم (ص) به ثعلبه که
بدون اطالع از حقیقت برخي احکام سخني را بیان کرد که پیامبر اکرم (ص) به ایشان فرمودند :یا ویح
ثعلبه! یا ویح ثعلبه!" واى بر ثعلبه اى واى بر ثعلبه"! ( همان،ج، 22ص)402
رود.
مي
کار
استصغاربه
براي
که
"ویس"
مانند
کلماتي
کنت کمن تهوي به الهاویة (فخررازي،
مانند این شعر عربي :یا ویس لو نالتک أرماحنا
ج ،20ص  )41اي واي بر تو اگر نیزه هاي ما به تو برسد  ،توبه کسي مي ماني که به آتش سوزان
تمایل دارد.
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و "ویه" تعجب از خوبي است ویه -تکسر الهاء ،و ویها :إغراء ،و یکون للواحد و الجمع و المذکر و
المؤنث ( .قاموس ،ج، 4ص  )296ویه :کلمة تقال في االستحثاث (الجوهري ،ج  ،6ص )25۷ویه براي
تشویق و تحریض به کار مي رود.و "ویب " براي تصغیر و تحقیر به کار مي رود و از نظر معنا قریب به
هم هستند.
مانند این شعر عربي:
و ما هي ویب غیرک بالعناق ( قرطبي ،ج ،4ص )204
حسبت بغام راحلتي عناقا
گمان کردي که صداي مرکب من صداي بز ماده اي است  ،واي بر تو مرکب من بز ماده نیست .به
کار بردن کلمه ویل حسرت و اندوه و مذمت شدید و درخواست ضرر و شر را براي مخاطب بیان مي
کند .واشاره به بلیه شدید و نزدیک به هالکت دارد .و در فارسي به "واي" معنا مي شود که در مواقع
حزن و اندوه و مشقت و عذاب به کار مي رود.و یک عمل شر و اندوهناک و داراي عواقب سوء را تبیین
مي نماید .اصمعي گوید :ویل کلمه زشت و ناپسندیست که در حسرت و افسوس به کار مي رود( .
راغب -ج، 4ص )496
ویل کلمه اي است که در مقام انشاء ،ذم شدید و انتقاد و یا در مقام دعاي بر ضرر و شر استعمال مي
شود و گاهي حرف هاء به آن ملحق مي شود و گفته مي شود ؛ ویله؛ واگراضافه به یاء متکلم شود حرف
هاء قلب به تاء مي شود و ویلتي گفته مي شود ( .مصطفوي،تفسیر روشن ،ج ،11ص)253
ویل گاه به صورت "ویاله" به دو معناي عذاب و ندبه به کار مي رود .در این حالت مفعول مطلق
براي فعل محذوف است.بنا بر این وقتي گفته مي شود " ویل زید" "ویل " که به زید اضافه شده است
مفعول مطلق و منصوب است.اما اگر بعد از "ویل" "ل" اورده شود "ویل " بنا بر مبتدا بودن مرفوع
ن" که در اینجا "ویل" مبتدا و مرفوع است.و
است.مانند قول خداوند تعالي " ویلٌ لِلمُطَ ِففِی َ
"للمطففین" جار و مجرور متعلق به خبر محذوف است .و معنا این است که ویل براي کم فروشان
ثابت است ( .بابتي ،بي تا،ج)1191 ،2
« وَیلُمّه» نیز از مشتقات «ویل» به معني « ویل المه » « ویل امه » مي باشد.کلمه ایست مرکب از
(وَیْلٌ لِأمِّهِ) که در اصل براى نفرین بکار مىرود ولى در تعجب و خوشى نیز بکار رفته است مانند «قاتله
اللّه» و «ال ابَ لک» «رجُلٌ وَیْلُمِّهِ و وَیْلِمِّهِ» :مرد زیرک و هوشمند (فراهیدي،العین ،ج، ۸ص )366ویله
و اصل آن ویل المه است ،پس چون آن را یک چیز قرار دادند (ال) را حذف کرده و تغییر دادند( ،
طبرسي ،ج،20ص)59

ابن کیسان از نحویان قرن چهارم ،در باره مشتقات این واژه مي نویسد «:ویله» و «ویال له» و« ویل له»
و« ویح له» و « ویب له» و« ویس له»از جمله این لغتها در این معناست ( .رازي ،مفاتیح الغیب ،ج2
،ص  )2۸ویل شدت مشقت و سختى بال است و گاهي به آن « حاء » و گاه « سین » و گاه « الم »
اضافه مي شود « .ویس» در مقام تحقیر ،و « ویح » در مقام ترحم به کار مي رود « .ویح » حد وسط
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و « ویس » برسبک بودن بالء داللت دارد ،هر کسي که پشیمان شود و پشیماني خود را ابراز کند،مي
گوید « وي» و معناي آن پشیماني و آگاه شدن ازسوء فعل خود است( .همان ،ج، 3ص )34۷
کلمه ویل به صورت «ویله» و «ویلک» و «ویلي» در حالت ندبه به کار رفته است .و گاه به صورت
«ویاله» و «ویلي علیک» و «ویلي منک» نیز به کار رفته است .و گاهي به آخر آن هاء اضافه شده است
یعني ویله  ).همان ،ج ،11ص  (۷3۸ویلک مانند این آیه مبارکه" :الَّذِی قالَ لِوالِدَیْهِ أُفٍّ لَکُما َأ
تَعِدانِنِی أَنْ أُخْرَجَ وَ قَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِی وَ هُما یَسْتَغِیثانِ اللَّهَ وَیْلَکَ آ ِمنْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ
حَقٌّ فَیَقُولُ ما هذا إِلَّا أَساطِیرُ الْأَوَّلِینَ" (.األحقاف " )1۷ ،ویل" گاه با "ي" به کار مي رود پس
وقتى گفته مىشود ":یا ویلى" معنایش این است که مصیبتم رسید ،خاک بر سرم شد و آنچه مایه
اندوه من است بر سرم آمد ،وگاه با حرف" تاء" به کار مي رود.مانند :آیه مبارکه " قالَتْ یا َویْلَتى أَ
أَلِدُ وَ أَنَا عَجُوزٌ وَ هذا بَعْلِی شَیْخاً إِنَّ هذا لَشَیْءٌ عَجِیبٌ" براي اظهار تعجب و اینکه مثال خاک بر
سرم من که پیرزني هستم چگونه مي توانم بچه دار شوم ،اظهار تعجب مي نماید.
ل -وئیل» نیز به کار رفته است.سیبویه آن را به
دیده شد که ویل به صورت « ویلٌ -وئل» و « وی ٌ
صورت « ویلٌ له » و « ویالً له» به کار برده است  .جوهري از نحویان قرن  9هجري ضمن تأیید نظر
سیبویه "ویل" را در حالت رفع مبتدا و در حالت نصب منصوب به اضمار فعل دانسته است.
(همان،ج، 11ص )۷39
وَیْلَات جمع [ویل] به عنوان یک کلمه براي وعید و تهدید و نقیض کلمه « الوَأل »به معناي نجات و
کلمه« وأل الیه » یعني به او پناه برد .واویلتاه،به معناي وا فضیحتاه به کار رفته است وجمع آن «
ویالت » مي باشد( .همان،ج، 11ص  )۷39صالح ،بهجت عبد الواحد در االعراب المفصل مي نویسید:
ویل مبتدا و مرفوع است .و چون نکره آمده ابتدا به نکره جایز است  ،زیرا قریب به معرفه است .و برخي
گفته اند ویل در اصل مصدر است  ،و در معناي خود فعل ندارد ،و به دلیل مصدر بودنش معناي ثبات
مي دهدو مرفوع نیز مي باشد .برخي نیز گفته اند،به دلیل نکره بودنش متضمن معناي دعاء است.
(صالح بهجت ،ج،12ص  )505و در آیه مبارکه وَ قالُوا یا وَیْلَنا هذا یَوْمُ الدِّینِ (صافات  ) 20،ویل

مناداي مضاف و منصوب است .قالُوا یا وَیْلَنا نزد بصریین مصدر و منصوب است.و فراء آن را مرکب از
"وي" و " لنا" مي داند.در آیه مبارکه «فویل للذین :»....ویل :ابتداء و للذین :خبر( .نحاس ،ج3
،ص)2۸0و یجوز نصب «ویل» على معنى :ألزمهم اللَّه ویال « .یاویلنا » از الفاظ مشتق از واژه ویل است
که معموال به صورت منادا و بعد از احساس عذاب و حسرت و ندامت به کار مي رود.مانند "یا قو ُم
انظُروا وَیلَنا انّا کنّا ظالِمین" یعني پس از دیدن عذاب اعتراف کردند ،که به خودشان و یا دیگران
ستم کردند( .مال حویش ،ج ، 9ص )321
« ویلٌ» مانند « ویحٌ» و « صَه » و« مَه» از اسما و اصوات به حساب مي آید و تغییر ناپذیر است.و کلمه
اي است که هنگام رسیدن مصیبت و عذاب و در مورد اظهار درد و درماندگي گفته مي شود.با اضافه،
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منصوب و به تقدیر فعل ودر حالت رفع ،مبتدا به حساب مي آید( .طالقاني ،پرتوي از قران،135۷ ،ج3
،ص)232
طبرى مي نویسد :ویل درّهاى است که چرک تن دوزخیان در آن روان است (عاملي 1360 ،ش ،ج،۸
ص )6۷۷ویل وادیي است در دوزخ که اگر همه کوههاي دنیا در آن افکنده شود ،از شدت گرماي آن
بگدازند( .اسفرایني،1390،ج ،1ص )121طوبي درختي است در بهشت که شاخه هاي آن آویزان
است،و هر کس شاخه اي از آن را بگیرد،او را به بهشت مي برد و ویل درختي است در آتش که شاخه
هاي آن به اطراف متمایل است و هر کس که به شاخه اي از آن آویزان شود به جهنم برده مي شود.
(طیب ،ج ،۸ص)366
« ویل »لفظي است که داللت برشدت بدي و سوء حالت مخاطب دارد و در مواردي که از حالت کسي
که بسیار وضعیت وخیمي دارد صحبت شود از این لفظ استفاده مي شود ( .ابن عاشور1419،ق،ج، 23
ص  ) 146لفظ ویل در اصل « وي» و « لک» است و براي تعجب به کار مي رود،لفظ ویل گاه به کاف
اضافه مي شود ،یعني به صورت « ویک » استعمال مي شود و معناي آن نیز تعجب را مي رساند .لفظ
ویل از فعل« آل » به معناي بازگشتن و یا از فعل« ولي» به معناي نزدیک بودن است ( .همان ،ص
 )266البته برخي معتقدند که ویل از خودش ریشه فعلي ندارد.
ابن کثیر به نقل از سیبویه مي نویسد واژه «ویل» براي کسي که در مهلکه و مشرف بر هالکت باشد به
کار مي رود( .ابن کثیر1419،ق،ج ،1ص  )206این کلمه در بابهاي تفاعل و تفعیل نیز به کار رفته
است  .تَوَایُلًاالرجُالنِ :آن دو نفر یکدیگر را نفرین کردند .و تَوْیِیلًا فالناً أو لفالنٍ :به فالنى بسیار واى بر
تو،گفت ( .همان ،ص  )999قرشي در اقرب الموارد گوید« :ویک» با اضافه کاف کنایه از ویل است.
(قرشي 13۷1،ش ،ج، ۷ص  )1۷6ویل ،کلمه اي است که هر کسي که در شکنجه و ناراحتي واقع شود،
آن را به کار مي برد .ابن عباس مي گوید  « :ویل »در آیه شریفه عذاب و شکنجه است .ونیزگفته شده؛
منظور از ویل ،کــوهي است در آتش جهنم( .طبرسي1360 ،ش ،ج ، 1ص  )231راغب اصفهاني گفته
کسي که ویل را به درّه یا چاه تفسیر نموده ،منظورش این است که هر کجا در قرآن براي کسي ویل
گفته شده ،آن کس مستحق عذابي در جهنم شده است نه اینکه معني لغوي چاه یا دره باشد ،در هر
صورت ویل کلمه اي است که از بدبختي و عذاب حکایت مي کند( .امین بانوي اصفهاني، 1361 ،ج 2
،ص )23۸
با امعان نظر به کاربرد واژه ویل در قرآن این نکته استنباط مي شود که عذاب سختي در روز قیامت در
انتظار مخاطبان آن مي باشد .همچنین استنباط مي شود که مخاطبین ویل کافر هستند ،اگر چه در
ظاهر هم اسالم بیاورند  .کلمه «ویل» در قرآن اغلب درباره تحریفکنندگان دین ،ریاکاران و غافالن
نماز ،بدگویان عیبجو ،تکذیب کنندگان قیامت ،دین و کتابهاي آسماني ،کافران از حیث حضور در
روز قیامت و عذاب ،مشرکان ،ظلم کنندگان ،دروغگویان گناهپیشه ،سختدالن از یاد خدا ،کم فروشان
و توصیف کنندگان توحید و نبوت و معاد به شکل منحرف و نادرست ،به کار رفته است .به تعبیري
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دیگر مي شود گفت؛ واژه یاد شده در قرآن درباره ظالمان اقتصادي ،مسخره کنندگان حقایق دیني و
الهي ،خائنین فرهنگي و منحرفان اعتقادي یعني کافران و مشرکان استعمال شده است.
در معنا و یا قریب به معناي ویل در قران کلماتي به کار رفته است  ،که به اختصار به آنها اشاره مي
کنیم.
ل صالِح ًا َو ال
ن َو عَمِ َ
ن آ َم َ
خیْرٌ لِمَ ْ
م ثَوابُ اللَّهِ َ
م وَیْلَکُ ْ
ن أُوتُوا الْعِلْ َ
ل الَّذِی َ
واژه "ویلکم"َ :و قا َ
یُلَقَّاها إِلَّا الصَّا ِبرُونَ( :القصص ،آیة ) ۸0ویلک :أصله :الدعاء بالهالک ثم استعمل في الزجر و الردع و
الحث على ترک ما ال یرضى کما استعمل «ال أبالک» أو «ال أب لک» و أصله :الدعاء على الرجل
باإلقراف في الحث على الفعل (شیخلى ،بي تا،ج، ۷ص  )313ویلک اصل ان دعا براي هالکت و سپس
براي زجر و انکار و تشویق به ترک آنچه مورد رضایت نیست ،به کار رفته است.
واژه تبَّت  :در آیه مبارکه  :تَبَّتْ یَدا أَبِی لَهَبٍ وَ تَبَّ  (.مسد  )1،به معناي هلک و خاب و خسر
کلمه ثبور :در آیه مبارکه  " " :فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُورا ً" (الفرقان ،آیة  )13واژه" ثبور" در اصل به
معنى" هالک و فساد" است ،و به هنگامى که انسان در برابر چیز وحشتناک و مهلکى قرار مىگیرد،
گاهى فریاد" وا ثبورا"! بلند مىکند که مفهومش" اى مرگ بر من است ".قال أبو إسحاق :ثُبُوراً نصبه
على المصدر أي ثبرنا ثبورا ،و قال غیره :هو مفعول به أي دعوا الثبور( ،مکارم شیرازي ،ج، 15ص
)3۷و در آیه " ال تَدْعُوا الْیَوْ َم ُثبُوراً واحِد ًا َو ادْعُوا ثُبُور ًا کَثیر ًا" (فرقان  )14،نیز ثبور به همین
معنا آمده است.و اما اینکه چرا به آنها گفته مىشود یک بار وا ثبورا نگوئید ،بلکه بسیار بگوئید ،ممکن
است به خاطر این باشد که عذاب دردناک آنها موقتى نیست که با گفتن یک" وا ثبورا" پایان یابد،
بلکه باید در طول این مدت ،همواره این جمله را تکرار کنند ،بعالوه مجازات الهى درباره این ستمگران
جنایتکار آن چنان رنگارنگ است که در برابر هر مجازاتى مرگ خود را با چشم مىبینند و صداى وا
ثبورا ایشان بلند مىشود و گویى مرتبا مىمیرند و زنده مىشوند ( .مکارم شیرازي ،ج، 15ص )3۸
ک َفأَوْلى (قیامة [ ) 34،و گویند :با این وضعى که دارى،
ک َفأَوْلى ثُمَّ أَوْلى لَ َ
واژه اولی لک  :أَوْلى لَ َ
عذاب دوزخ] براى تو شایستهتر است ،شایستهتر! * باز هم شایستهتر است شایستهتر .أولى لک :ویل
لک ،فهي کلمة تقال في مقام التهدید و -الوعید .و -قال األصمعي :معناه قاربه ما یهلکه ،أي نزل به( .
قرطبي1364،ش ،ج، 4ص )34کلمه اي است که در مقام تهدید و وعید به کار مي رود .اصمعي معناي
آن را مقارن با چیزي که باعث هالکت مي شود ،مي داند.
س یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَشا ُء ِمنْ
وَیْکَأَنَّهُ :وَأَصْبَحَ الَّذینَ تَمَنَّوْا مَکانَهُ بِالْأَمْ ِ
ن ال َّلهُ عَلَیْنا لَخَسَفَ بِنا وَیْکَأَنَّهُ ال یُفْلِحُ الْکا ِفرُونَ (قصص )۸2،و
عِبادِهِ وَ یَقْدِرُ لَوْ ال أَنْ مَ َّ
بامدادان ،آنانکه دیروز مقام و جایگاه او را آرزو داشتند [چنان حالى شدند که] مىگفتند :وه! گویى خدا
رزق را براى هر کس از بندگانش بخواهد وسعت مىدهد ،و [براى هر که بخواهد] تنگ مىگیرد ،اگر
خدا بر ما منت نگذاشته بود ،ما را نیز در زمین فرو برده بود ،وه ،گویى کافران رستگار نمىشوند.
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و ذهب أبو عمرو بن العالء و الکسائي و اللیث و ثعلب و نسبه في «الکشاف» إلى الکوفیین (و أبو عمرو
بصري) أنها مرکبة من أربع کلمات کلمة (ویل) و کاف الخطاب و فعل (اعلم) و (أن) .و أصله :ویلک
أعلم أنه کذا ،فحذف الم الویل و حذف فعل (اعلم) فصار (ویکأنّه) .و کتابتها متصلة على هذا الوجه
( .ابن عاشور ،ج، 20ص)116
متعینة ألنها صارت رمزا لمجموع کلماته فکانت مثل النحت
نامبردگان واژه ویکانه را مخفف کلمات "ویلک أعلم أنه کذا" مي دانند.
ن
د خابَ َم ِ
ل لَهُمْ مُوسى َویْلَکُمْ ال تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ کَذِباً َفیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ وَ قَ ْ
واژه “سحت”:قا َ
افْتَرى ( طه )61،موسى به فرعون و فرعونیان گفت :واى بر شما ،بر خدا دروغ نبندید [که بتها
شریک اویند واین معجزات افسون وجادو است] که با عذابى شدید ریشه کن ونابودتان مىکند ،و یقین ًا
کسى که دروغ بست ،محروم و نومید شد .جمله «فَیُسْحِتَکُمْ بِعَذابٍ» روشنگر مفاد «وَیْلَ ُکمْ» است.
(هاشمي رفسنجاني،13۷1،ج،11ص )۸6
ن اللَّهِ ذلِکَ
ح ابْ ُ
ن اللَّهِ وَ قالَتِ النَّصارى الْمَسی ُ
واژه "قاتل" و "قتل"َ :و قا َلتِ الْیَهُودُ عُزَ ْی ٌر ابْ ُ
قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ یُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذینَ کَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قاتَلَهُمُ ال َّلهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ (، 30توبه) و یهود
گفتند :عُزَیر پسر خداست و نصارى گفتند :مسیح پسر خداست! این سخنى است که تنها بر زبان
مى رانند و با گفتار و کیش کافران مشرک پیشین نزدیکى و مشابهت دارند ،خدا آنها را هالک و نابود
کند! آنان را (از حق) به کجا مىگردانند؟!وآیه مبارکه "قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَکْ َفرَهُ ( عبس)1۷،مرگ بر
انسان ،چه کافر و ناسپاس است! و آیه  :فَقُتِلَ کَیْفَ قَدَّرَ ( مدثر)19،و خدایش بکشد که چقدر اندیشه
غلطى کرد .تعداد ي دیگر از آیات قرآن که کلمه قاتل در آنها به کار رفته است ،قریب به همین معنا
در آنها به کار رفته است.که به دلیل تطویل ذکر آنهامیسر نیست .
ل مُوسى رَبَّنا إِنَّکَ آتَیْتَ ِفرْعَوْنَ َو مَلَ َأهُ زینَةً َو أَمْواالً فِی
واژه " اشدد" و " اطمس" ::وَ قا َ
م فَال یُؤْمِنُوا
ن سَبیلِکَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ َو اشْدُدْ عَلى قُلُوبِهِ ْ
الْحَیاةِ الدُّنْیا رَبَّنا لِیُضِلُّوا عَ ْ
حَتَّى یَرَوُا الْعَذابَ الْأَلیمَ ( .یونس )۸۸،
و موسى گفت :پروردگارا! فرعون و اشراف و سرانش را در زندگى دنیا زیور و زینت [بسیار] و اموال
[فراوان] داده اى که [نهایتاً مردم را] از راه تو گمراه کنند ،پروردگارا! اموالشان را نابود کن و دلهایشان
را سخت گردان که ایمان نیاورند تا آنکه عذاب دردناک را ببینند .یعني بر دلشان مهر بزن ( آلوسي،
 1415ق ،ج  ،۷ص )254
واژه "بعدا"َ :و قیلَ یا أَرْضُ ابْلَعی ماءَكِ َو یا سَما ُء أَقْلِعی وَ غیضَ الْما ُء وَ ُقضِیَ الْأَمْ ُر وَ اسْتَوَتْ
عَلَى الْجُودِیِّ وَ قیلَ بُعْداً لِلْقَ ْو ِم الظَّالِمینَ (هود )44،و گفته شد :اى زمین آبت را فرو خور و اى
آسمان (از باریدن) باز ایست! و آب فرو کشید و کار به پایان رسید و (کشتى) بر (کوه) جودى راست
ایستاد و گفته شد :نابود باد گروه ستمکاران!
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و آیاتَ :و أُتْبِعُوا في ه ِذهِ ال ُّدنْیا لَعْنَةً وَ یَوْمَ الْقِیامَةِ أَال إِنَّ عاداً کَفَرُوا رَبَّهُمْ أَال ُبعْداً لِعادٍ قَوْمِ هُودٍ
(هود ) 60،و در این جهان و در روز رستخیز ،لعنتى پیگیرشان شده است؛ آگاه باشید که بىگمان
(مردم) عاد به پروردگارشان کفر ورزیدند؛ هان ،نابود باد عاد قوم هود!
م أَال بُعْد ًا لِثَمُودَ (هود )6۸،گویى (هرگز) در آن به سر
م َیغْنَوْا فیها أَال إِنَّ َثمُودَ کَفَرُوا رَبَّهُ ْ
کَأَنْ لَ ْ
نبردهاند؛ بدانید که (قوم) ثمود به پروردگارشان کفر ورزیدند؛ هان نابود باد ثمود!
َکأَنْ لَمْ َیغْنَوْا فیها أَال بُعْد ًا لِمَدْیَنَ کَما بَعِدَتْ َثمُودُ (هود)95 ،گویى (هرگز) در آن
نمىزیستهاند؛ هان! نابود باد مدین! چنان که ثمود نابود گشت .همه معنائی شبیه به ویل
دارند.
واژه "لعن"  :وَ قالُوا قُلُوبُنا ُغ ْلفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ َفقَلیالً ما یُؤْمِنُونَ ( بقرة  )۸۸ :و (آن
گروه به پیغمبران) گفتند :دلهاى ما در حجاب (غفلت) است (چیزى از سخنان شما در نمىیابد).
(چنین نیست که گفتند) بلکه خدا بر آنها لعن فرمود ،زیرا کافر شدند و میانشان اهل ایمان کم بود .و
آیه ِ :منَ الَّذینَ هادُوا یُحَرِّفُونَ الْکَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ َو یَقُولُونَ سَ ِمعْنا وَ عَصَیْنا َو اسْمَعْ غَ ْیرَ ُمسْ َمعٍ
وَ راعِنا لَیًّا بِأَلْسِنَتِهِ مْ َو طَعْن ًا فِی الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا سَ ِمعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظُرْنا لَکانَ
ال ( نساء)46،
خَیْراً لَهُمْ وَ أَقْوَ َم َو لکِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِکُفْرِهِمْ فَال یُ ْؤمِنُونَ إِالَّ قَلی ً
گروهى از یهود کلمات (خدا) را از جاى خود تغییر داده و گویند( :فرمان خدا را) شنیدیم و (از آن)
سرپیچیم و (به جسارت گویند) بشنو که (کاش) ناشنوا باشى؛ و گویند ما را رعایت کن .و گفتار ایشان
زبانبازى و طعنه و تمسخر به دین است .و اگر (به احترام) مىگفتند که ما (فرمان حق را) شنیدیم و
(تو را) اطاعت کنیم و تو نیز (سخن ما) بشنو و به حال ما بنگر ،هر آینه آنان را نیکوتر بود و به صواب
نزدیکتر ،لیکن چون کافر شدند خدا آنها را لعنت کرد ،و به جز اندکى ایمان نخواهند آورد.
لُعِنَ الَّذینَ کَ َفرُوا ِمنْ بَنی إِسْرائیلَ عَلى لِسانِ داوُدَ َو عیسَى ابْنِ َمرْیَمَ ذلِکَ بِما عَصَوْا وَ کانُوا
یَعْتَدُونَ ( مائده)۷۸ ،
از بنى اسرائیل آنان که کافر شدند به زبان داود و عیسى بن مریم لعنت شدند .لعنت شدنشان براى این
بود که [نسبت به فرمانهاى خدا و انبیا] سرپیچى داشتند و همواره [از حدود الهى] تجاوز مىکردند.
ن وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعیرا ( .احزاب )64 ،همانا خدا کافران را لعنت کرده ،و آتشى
إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِری َ
افروخته براى آنان آماده کرده است.
م وَ نِساءَنا َو نِساءَ ُکمْ
فَمَنْ حَاجَّکَ فیهِ مِنْ َبعْدِ ما جا َءكَ مِنَ الْعِلْمِ َفقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَکُ ْ
ن (آلعمران) 61 ،
م نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبی َ
وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْ ُفسَکُمْ ثُ َّ
پس هر که با تو درباره او [عیسى ] پس از آنکه بر تو [به واسطه وحى ،نسبت به احوال وى] علم و
آگاهى آمد ،مجادله و ستیز کند ،بگو :بیایید ما پسرانمان را و شما پسرانتان را ،و ما زنانمان را و شما
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زنانتان را ،و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت کنیم؛ سپس یکدیگر را نفرین نماییم ،پس لعنت
خدا را بر دروغگویان قرار دهیم .و چندین آیه دیگر از این قبیل.
م َو أَضَلَّ أَعْمالَهُمْ (محمد )۸،و بر کافران هالکت و
واژهی "تعس"َ :و الَّذینَ َکفَرُوا فَتَعْس ًا لَهُ ْ
نابودى باد و [خدا] اعمالشان را باطل و تباه ساخت " .تعس" (بر وزن نحس) به معنى لغزیدن و به رو
در افتادن است و اینکه بعضى آن را به" هالکت و انحطاط" تفسیر کردهاند در واقع الزمه آن است( .
مکارم شیرازي ،ج، 21ص )42۷تعسا -تعس بمعنى انحطاط و سقوط است و عثار و اتعاس و ازالل و
ادحاض به یک معنى است ،و آن عبارت است از سقوطى که صاحبش استقالل ندارد ،هر گاه کسى
سقوط کرد و خواستند استقامت و نشاط او را بیان کنند باو گفته مىشود (لعا له) ولى اگر نخواهند از
فالتعس أولى لها من أن أقول
سقوط او بخوبى یاد کنند مىگویند :بذات لوث عفریات إذا عثرت
لعا ( ابوحیان1420 ،ق ،ج ، 9ص ) 455یعنى( :گفتن تعس نسبت به او شایستهتر است تا آنکه بگویم:
لعا .
(طبرسي1360 ،ش،ج، 23ص ) 49
کلمه"نکس" :انتکس على رأسه فصار أعاله سفال و أسفله علوا .و انقلب  ( .صادقي1365،ش،
م نُکِسُوا عَلى ُرؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ یَنْطِقُونَ (انبیاء )65،و سپس همه سر به
ج،25ص ) 94ثُ َّ
زیر شدند و گفتند :تو مىدانى که این بتان را نطق و گویایى نیست.
کلمه" ادحاض" :به معناى زایل کردن و باطل ساختن است " ،لیدحضوا" از ماده" ادحاض" به معنى
زایل کردن و ابطال و چیزى را به هالکت کشاندن است« .مکان دحض» یعنى جایى که پا را بلغزاند .و
ق ( طباطبائي،المیزان1394 ،ق ،ج،1۷ص)464
اینکه فرمودهََ " :و جادَلُوا بِالْباطِلِ لِیُدْحِضُوا بِ ِه الْحَ َّ
حال کفارى که با جدال به باطل در صدد مقابله با حجتهاى حق بر آمدند و خدا آنان را بگرفت.
تکرار آیه ویل للمکذبین در سوره مرسالت مخل بالغت قرآن کریم نمي باشد ،زیرا تکرار در آیات قران
کریم دالیل متعددي دارد ،که هر کدام به تناسب با متعلقات و موارد وموضوعات مختلف است .صاحب
نظران در مورد تکرار این آیه ،حکمتهاي زیر را بیان کردهاند:
 1ـ این سوره ،روز فصل یعني قیامت را ذکر کرده ،اخبار مربوط به آن را تأکید و با تهدید شدید نسبت
به تکذیبگران آن و بشارت نسبت به سایرین ،قرین نموده و به جهت افزودن جانب تهدید بر جانب
دیگر ،این آیه را تکرار کرده است( .همان  ،ج  ،19ص )144
2ـ آیهي فوق هر بار پس از یکي از نعمتهاي شمرده شده در این سوره قرار دارد ،پس تکرار محسوب
نميشود( .طبرسي ،ج ،10ص ) 632
3ـ چون هر بار به دنبال یکي از داستانهاي این سوره آمده است ،پس در هر مرتبه مربوط ميشود به
تکذیبگران همان داستان( .عبدالقادر حسین 19۸۷ ،م،ص )20
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دهبار تکرار این آیه در سورهي « مرسالت»  ،بیانگر هدف این سوره و تأکید بر شدت سختيها و
عذابهاي روز قیامت است،سایر آیات این سوره نیز هر یک به نوعي نشاندهندهي علت و چگونگي این
سختيهاست  .این تأکید ميتواند سبب پیشگیري از گرفتار شدن انسانها به آن عذابها گردد.
 .2مخاطبین ویل در قرآن کریم
واژه «ویل» در قرآن مجید  40مرتبه آمده است .بیشترین موارد آن مربوط به سوره مبارکه مرسالت
است که تعداد آن به  10مورد ميرسد 3 .مرتبه نیز در آیه  ۷9سوره مبارکه بقره و دو بار در سوره
مطففین آیات  1و  10تکرار شده است .ویل  2۷مرتبه از سوي خداوند به انسان و  3مرتبه از زبان هم
نوعان دلسوز و ناصح و  10مرتبه از زبان خود مجرمان استعمال شده است .فَوَیْلٌ  ، 9وَیْلٌ  ، 1۷وَیْلَ َتا
َ ، 3ویْلَتَنَا  ، 1وَیْلَکُمْ َ ، 2ویْلَنَا  ، 6الْوَیْلُ َ ، 1ویْلَکَ  1مرتبه در قرآن آمده است.
12مورد آن نیز در  12سوره همچون سوره هاي ابراهیم آیه  ،2مریم آیه  ،3۷انبیاء آیه  ،1۸ص آیه
 ،2۷زمر آیه  ،22فصلت آیه  ،6زخرف آیه  ،65جاثیه آیه  ،۷ذاریات آیه  ،60طور آیه  ،11همزه آیه ،1
ماعون آیه  4آمده است .در برخي آیات نیز این با ضمیرهاي مختلف و به شکل ترکیبي همراه شده
است .به شکل «ویلنا»  5مورد (انبیاء14 /و  46و  ،9۷یس ،56 /صافات ،20 /قلم )31 /به صورت
«ویلتي»  3مورد (مائده ،31 /هود ،۷2 /فرقان )2۸ /با حالت «ویلکم»  2مورد (طه ،61 /قصص )۸0 /و
به صورت «ویلتنا» (کهف )49/و همچنین «ویلک» (احقاف )1۷ /هر کدام  1مورد در قرآن کریم آمده
است.
-1کافران
ن
ى االََْخِ َرةِ َو یَصُدُّو َ
وَ وَیْلٌ لِّلْکَافِرِینَ ِمنْ عَذَابٍ شَدِیدٍ ( (2الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ الْحَیَوةَ الدُّنْیَا عَل َ
عَن سَبِیلِ اللَّهِ َو یَبْغُونهَا عِوَجًا أُوْلَئکَ فىِ ضَلَالِ بَعِیدٍ( .ابراهیم 2،و)3
واي بر کافران از مجازات شدید الهي ،همان کساني که زندگي دنیا را بر آخرت ترجیح مي دهند و
مردم را از راه خدا باز مي دارند و مي خواهند آنها را منحرف سازند .آنها در گمراهي دوري هستند.
کفار با تمام وجود عالقه مند به دنیا هستند و قهراً از آخرت اعراض نموده و گریزانند و بعد از اعراض
هم انکار آن قهري است و بعد از انکار آخرت و کفر به آن هم کفر به توحید و نبوت مسلم است.
اینها خود را از پیروي سنت خدا و تدین به دین او و تشرع به شریعت او باز مي دارند و به عالوه به
سبب عناد و دشمني که با حق دارند ،مردم را هم از ایمان به خدا و روز جزا و تشرع به شریعت او
منصرف مي کنند و در جستجوي این هستند که براي سنت و دین و شریعت خدا یک اعوجاج و
کجي پیدا کنند تا دشمني خود را موجه جلوه دهند و مردم را راضي کنند که به هرسنتي از
سنتهاي اجتماعي و بشري هر قدر هم خالف باشد ،عمل کنند و به این وسیله ضاللت براي آنها
مسجّل و حتمي مي گردد .و این همان مرحله اي است که خدا در باره اش فرمود « اولئک في ضالل
بعید » ( .طباطبایي،المیزان ،13۷4 ،ج ، 12ص )1۸
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وَ مَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ َو الْأَرْضَ وَ مَا بَیْنهََُمَا بَاطِلًا ذَالِکَ ظَنُّ الَّذِینَ کَفَرُواْ فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ کَ َفرُو ْا
مِنَ النَّارِ (ص  )2۷ ،ما این آسمان پهن آور و برافراشته و این زمین گسترده و محتویات آنها را بر
پایه باطل نیافریدیم تا قضاوت و داوري بین آنها هم بر باطل باشد همانگونه که کلیه ي موجودات را
بر اساس حق و حقیقت آفریدیم ،همانگونه هم باید قضاوت در بین آنها بر پایه ي عدل باشد و اگر
دیده یا شنیده شود که کسي بگوید :آفرینش موجودات بر اساس باطل است ،این یک نوع گمان خطا
و غلطي است که کافران کرده و مي کنند .پس واي بر آن افرادي که کافر شدند از آتش دوزخ .این
نظر و عقیده کافران ا شاره مي کند به اینکه آن کسي که منکر وجود خدا باشد و بین آن کسي که
خدا را قبول داشته باشد ،ولي منکر حکمت خداوند باشد ،هیچ فرقي نیست ( .نجفي خمیني،139۸ ،
ج  1۷ص )31
 .2تکذیب کنندگان
ن الَّذِینَ هُ ْم فىِ خَوْضٍ یَلْعَبُونَ یَوْمَ یُدَعُّونَ إِلىَ نَارِ جَهَنَّ َ
م
وَ تَسِیرُ الْجِبَالُ سَیًرًْا فَوَیْلٌ یَوْمَئذٍ لِّلْمُکَذِّبِی َ
دَعًّا هَذِهِ النَّارُ الَّتىِ کُنتُم بِهَا تُکَذِّبُونَ( .طور  10 ،تا  ) 14واي در آن روز بر تکذیب کنندگان همانها
که در سخنان باطل به بازي مشغول هستند  .در آن روز که آنها را به سوي آتش دوزخ مي رانند به
آنها مي گویند این همان آتشي است که آن را تکذیب مي کردید.
پس ویل در همچون روزي از براي تکذیب کنندگان است ،مراد تکذیب انبیاء است و این منحصر
به تکذیب رسالت نیست که اصالً انکار رسالت انبیاء و رسل کنند ،اگر تکذیب یک حکم و فرمان الهي
و فرمایشات نبي کنند صدق مکذب مي کند ،مثل انکار نصب امیرالمؤمنین براي خالفت در روز غدیر
یا سایر ائمه یا انکار متعه ي حج و متعه ي نساء یا انکار حرمت لحم خنزیر و ربا یا سایر احکام (
طیب ،13۷۸ ،ج، 12ص )295
واي به حال کسي که آیات خداي را تکذیب مي کند که قدر متیقن از جهنمیان همین ها
هستند پس این جمله به داللت الزامي داللت دارد بر اینکه معذب هاي روز قیامت مکذبین در دنیا
هستند و به داللت مطابقي داللت دارد بر اینکه حال آن روزشان واویالست .به عبارت ساده تر اینکه
آیه ي شریفه صریحاً نمي فرماید مکذبین داخل آتش مي شوند لیکن چیزي در باره ي آنها مي گوید
که الزمه اش دخول در آتش است و آن این است که واي بر حال مکذبین ( .طباطبایي،13۷4 ،
ج، 19ص )12
ویل براي کساني است که پیامبران و سفراء الهي را تکذیب نمودند و نسبت ناروا مثل دروغگویي
یا جنون یا سحر به آنها دادند .آنان کساني مي باشند که در باطل و امور طبیعي که استوار نیست و
در جنب امور روحاني و معـــ ـارف الهي ناچیز مي نماید و ناپایدار است ،بازي مي کنند زیرا که گفتار
و اعمال آنها مثل بچه ها و دیوانگان است که از روي عقل و بصیرت نیست .اگر آنان در بیهوده کاري
فرو نرفته بودند ،نسبت ناروا به پیامبران نمي دادند و آن بزرگواران را ساحر و کذاب و دیوانه نمي
نامیدند (.امین بانوي اصفهاني  ،1361،ج، 113ص  ) 344ازآیات قرآن استفاده مي شود ،که هر
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کس حتي یک حکم از احکام الهي را تکذیب نماید ،جایگاهش در آتش جهنم است و مشمول خطاب
ویل است زیرا تکذیب یک حکم ،به تکذیب پیامبران و سفراء الهي و در نتیجه به تکذیب خدا بر مي
گردد.
 .3مخالفان پیامبران
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَیْنَهِمْ فَوَ ْیلٌ لِّلَّذِینَ کَفَرُو ْا مِن مَّشهََْدِ یَوْ ٍم عَظِیمٍ (مریم)3۷ ،
بعد از عیسي (ع) گروههایي از میان آنها اختالف پیدا کردند پس واي به حال کساني که کافر شدند
از حضور روز بزرگ

ن
( رستاخیز) فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَیْنَهِمْ فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ ظَلَمُواْ ِم ْ

عَذَابِ یَوْمٍ أَلِیمٍ ( زخرف  )65 ،گروههایي از میان آنها در باره مسیح اختالف کردند و واي بر
کساني که ستم کردند از عذاب روزي دردناک.
با اینکه حضرت عیسي (ع) راه مستقیم را نشان داد و خود را پیامبر و بنده ي خدا معرفي نمود
اما فرقه هاي متعددي پس از حضرت عیسي ( ع ) به وجود آمد و هر کدام در باره ي حضرت راه
افراط و تفریط را پیمودند که در آیات  3۷سوره مریم و  65سوره زخرف آنها را خداوند تهدید به
عذاب مي کند .فقط یک فرقه نجات پیدا کردند که گفتند عیسي (ع) پیامبر خداست .از پیامبر اکرم
(ص) روایت شده که امت موسي  ۷1فرقه شدند؛ یک فرقه اهل نجات و هفتاد فرقه اهل عذاب و امت
عیسي  ۷2فرقه شدند یک فرقه اهل نجات و هفتاد و یک فرقه اهل عذاب و امت من  ۷3فرقه مي
شوند یک فرقه اهل نجات و بقیه اهل عذاب ( .طیب ، 13۷۸ج ، ۸ص )441
کساني که در باره ي عیسي به خداوند کافر شدند ،همین که در روز قیامت ،در عرصه ي
هولناک محشر حضور پید ا کنند دچار عذابي شدید خواهند شد .علت اینکه روز قیامت را یوم عظیم
نامیده ،این است که ترس و وحشت آن عظیم است .برخي گفته اند یعني واي به حال آنها که در روز
قیامت میان مردم رسوا و مفتضح مي شوند ( .طبرسي  1360،ش،ج، 15ص  )169در میان گروه
هاي زیادي که بعد از عیسي (ع) پیدا شدند ،احزابي ظهور کردند که در باره ي عیسي اختالف
داشتند .فاختلف االحزاب من بینهم .بعضي او را خدا مي پنداشتند که به زمین نازل شده ،بعضي
دیگر فرزند خدایش مي خواندند .بعضي او را یکي از اقنوسهاي سه گانه ( سه ذات مقدس اب و ابن و
روح القدس ) مي دانستند.
تنها گروهي که در اقلیت بودند ،او را بنده ي خدا و فرستاده ي او مي شمردند .ولي سرانجام عقیده
اکثریت غالب شد و مسأله تثلیث و خدایان سه گانه ،جهان مسیحیت فرا گرفت .این احتمال نیز در
تفسیر آیه وجود دارد که اختالف تنها در میان مسیحیان نبود ،بلکه در میان یهود و پیروان مسیح در
مورد او اختالف در گرفت .پیروانش در باره ي او غلو کردند و او را به مقام الوهیت رساندند .در حالي
که دشمنانش او و مادرش ،مریم پاکدامن را به بدترین اتهامات متهم ساختند .و اینگونه است راه و
رسم جاهالن ،گروه ي در افراطند و گروهي در تفریط و یا به گفته ي امیرمؤمنان علي (ع) بعضي
محب غال هستند و بعضي مبغض قال .آنجا که فرمود" :هلک في رجالن محب غال و مبغض قال" :
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دو گروه در باره ي من هالک شدند ،دوستان غلو کننده که مرا خدا پنداشتند و دشمنان تهمت
زننده که نسبتهاي ناروا به من دادند .و چه شباهت دارد حاالت این دو بزرگوار ،در پایان آیه آنها را به
عذاب دردناک روز قیامت تهدید کرده مي فرماید  :واي بر کساني که ستم کردند و از صراط مستقیم
منحرف شدند .واي بر آنها از عذاب روز دردناک( .مکارم شیرازي 13۷4 ،ج  2ص  106و )10۷
 -4مشرکین ( ترك کنندگان زکات)
م کَافِرُونَ (فصلت6 ،و )۷واي بر
وَ وَیْلٌ لِّلْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَا یُؤْتُونَ الزَّکَوةَ َو هُم بِاالََْخِرَةِ هُ ْ
مشرکان ،همان کساني که زکات نمي پردازند و آخرت را منکرند .با توجه به اینکه حکم زکات در
سال دوم هجري در مدینه نازل شده و این سوره مکي است ،منظور از زکات در این آیه کمک مالي
است .زکات بودجه ي حکومت اسالمي است و نپرداختن آن به معناي رسمیت نشناختن نظام
توحیدي است که همتاي شرک است و سرچشمه ي نپرداختن زکات یا دنیاپرستي است که نوعي
شرک است و یا باورنداشتن قیامت است که کفر است( .قرائتي ،13۸3 ،ج ،۸ص  )314علي بن
ابراهیم مي گوید قول خداي تعالي  :و ویل للمشرکین ،مشرکین کساني هستند که به اسالم اقرار مي
کنند و نسبت به انجام اعمال مشرک هستند و منظور از "ومایؤمن اکثرهم باهلل االّ و هم مشرکون"
(یوسف )106 ،یعني هر گاه به آنان فرمان داده شود ،خالف آنچه را خدا فرموده ،عمل مي کنند.
بنابراین خدا آنها را مشرک نامیده و منظور از" الذین ال یؤتون الزکاة و هم باآلخرة هم کافرون"
یعني هر کس زکات پرداخت نکند کافر است( .بحراني ، 1416،ج، 4ص)۷۷9
خسارت و هالکت براي کسي است که به پروردگار خود مشرک شود و از مالش به فقیر نپردازد تا
ناتواني مالي او را برطرف سازد و منکر حساب و روز جزا باشد و گفته شده زکات پل اسالم است هر
کس از پل عبور کرد نجات پیدا مي کند و هر کس از پل رد نشد ،هالک شده است ( .المراغي ،بي تا
،ج ، 24ص )10۷
آنچه در اینجا نزدیکتر به مفهوم آیه است این است ،که منظور از زکات همان مفهوم عام انفاق
بوده باشد و ذکر آن در نشانه هاي مشرک به خاطر این است که انفاقهاي مالي در راه خداوند یکي از
روشن ترین نشانه هاي ایثار و گذشت و عشق به اهلل است  ،چرا که مال از محبوبترین امور ،نزد
انسان مي باشد و انفاق و ترک انفاق ،مي تواند شاخصي براي شرک و ایمان در بسیاري از موارد
گردد .و به عبارت دیگر ،منظور ترک انفاقي است که نشانه عدم ایمان آنها به خداست و به همین
دلیل در ردیف عدم ایمان به معاد ذکر شده است و یا ترک زکات توأم با انکار وجوب آن است( .
مکارم شیرازي، 13۷4 ،ج، 20ص  216و  )21۷از این آیه مستفاد این است که مشرکان کساني
هستند که زکات نمي دهند و مانع زکاة ،کافر به روز جزاست ،الجرم ظاهراً از آیات استفاده مي شود
که تارک نماز و تارک زکات مشرک هستند( .جرجاني ، 1404،ج ، 1ص )212
 -5دانشمندان دنیاپرست ( خیانتکاران فرهنگی)
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ن عِندِ اللَّهِ لِیَشْتَرَُو ْا بِ ِه َثمَنًا قَلِیلًا
م َیقُولُونَ هَاذَا مِ ْ
فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ ِبأَیْدِیهِمْ ثُ َّ
فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُونَ ( بقره)۷9 ،
واي بر آنها که نوشته اي با دست خود مي نویسند سپس مي گویند این از طرف خداست تا آن را به
بهاي اندکي بفروشند ،پس واي بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند و واي بر آنها از آنچه از این راه
بدست مي آورند .سبب نزول این آیه ي شریفه این بود که علماي یهود همه ساله یک مستمري
داشتند که آن را مي گرفتند ،هنگامي که پیامبر اعظم اسالم (ص) مبعوث شد و آنان اوصاف مبارک
آن حضرت را با آنچه که در تورات اصلي ذکر شده بود ،تطبیق نمودند یقین کردند که آن بزرگوار
پیغمبر آخرالزمان است ،اوصاف پیغمبر عالیقدر اسالم در تورات اصلي بدین شرح نوشته شده بود:
مردي است نیک صورت ،مشکین موي ،سیاه چشم و داراي موهاي مجعد ( پیچیده) ولي احبار یعني
علماي یهود ،آن اوراقي را که این اوصاف در آنها درج شده بود ،را تغییر دادند و به جاي آنها نوشتند
 :پیامبر اسالمي مردي است کوتاه قامت ،زشت صورت ،کبود چشم و سرخ موي ،هنگامي که پیامبر
معظم اسالم (ص) از مکه به مدینه هجرت نمود ،گروهي که اوصاف آن بزرگمرد را شنیده بودند و آن
حضرت را زیارت کردند گفتند :حتماً این همان پیامبري است که اوصاف او در تورات مرقوم است لذا
نزد علما و دانشمندا ن خود آمدند و گفتند این همان پیغمبر آخرالزمان مي باشد که مبعوث شده
است .ولي احبار آنان این موضوع را انکار کردند و گفتند  :حاشا که این شخص پیغمبر باشد .بعد
رفتند آن توراتي را که به دست خود نوشته بودند ،آوردند و نوشته هاي خود را براي آنان خواندند و
ایشانرا گ مراه نمودند .بدین علت بود که خداي علیم در باره ي آنان این آیه را نازل فرمود( .نجفي
خمیني 139۸،ق ،ج، 1ص  )1۸1گر چه آیه ي شریفه در شأن یهود نازل شده ،ولي در عین حال
عمومیت هم دارد ،زیرا گفته شده است ( المورد ال یخصص الوارد) یعني مثالً اگر محل ورود یک
موضوعي خصــوصي باشد نمي تواند آن دستور یا وصفي را که در باره آن نازل شده است ،خصوصي
کند .بنابراین آیه ي شریفه عموم افرادي را که دین و احکام خدا را دچار تبدیل و تغییر یا زیاده و
نقصان نماید ،در بر مي گیرد .به عبارت دیگر عموم افرادي که طبق دین و حکم خدا رفتار نکنند،
مشمول مذمت و عذاب این آیه واقع مي شوند( .همان ،ص  )1۸3تنها آیه اي که در آن سه بار
کلمه ویل به کار رفته ،همین آیه است که خطر علما و دانشمندان دنیاپرست را مطرح مي کند.
بدعت ،دین سازي ،دین فروشي و استعمار مردم از جمله خطراتي است که از ناحیه ي دانشمندان
ف اسد جامعه را تهدید مي کند .مواظب قلم ها ،کتاب ها ،مقاالت زهرآلود ،تحریف گر و بدعت گزار
باشید و به هر عالمي اعتماد نکنید.شدیدترین عذاب ها متوجه کساني است که به تفکر مردم خیانت
مي کنند ( .قرائتي  ،13۸۸،ج، 1ص)146
 -6دروغگویان گنهکار
سمَعْهَا فَبَشِّ ْرهُ
صرُّ مُسْ َتکْبرًَِا کَأَن لَّمْ یَ ْ
م یَسْمَعُ ءَایَاتِ اللَّهِ تُتْلىَ عَلَیْ ِه ثمُ یُ ِ
ك أَثِی ٍ
وَیْلٌ لِّکلُ أَفَّا ٍ
م ِمنْ ءَایَا ِتنَا شَیًَْا اتخَََّذَهَا هُزُوًا أُوْلَئکَ لَُهَمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ (جاثیه)۷-9 ،
بِعَذَابٍ أَلِیمٍ وَ إِذَا عَلِ َ
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واي بر هر دروغگوي گنهکار ،که پیوسته آیات خدا را که بر او تالوت مي شود ،مي شنود ،اما از روي
تکبر ،اصرار بر مخالفت دارد ،گویي اصالً آن را نشنیده است .او را به عذابي دردناک بشارت بده ،و هر
گاه از بعضي آیات ما آگاه شود آن را به باد استهزاء مي گیرد براي آنان عذاب خوارکننده اي است.
افاک ،بر وزن فعّال است از افک که عبارتست از کذب و دروغ ،افّاک به کسي مي گوینه که بسیار
دروغ مي گوید یا آنکه دروغ بزرگي مي گوید ،هر چند که این دروغ ضمن یک خبر باشد مانند دروغ
« مسیلمه کذاب» که در ادعاي نبوت دروغ گفت .و اثیم ،صاحب اثم را گویند که فرد گناهکار باشد
که با گناهش استحقاق عقاب پیدا مي کند .آن گاه خداوند ،افاک اثیم را چنین توصیف مي فرماید:
قرآن را که در آن دلیلها وجود دارد برایش مي خوانند و آن را مي شنود .و بر سر باطل و کفر خود
ایستادگي مي کند و حاضر نیست در برابر حق سر تعظیم فرود آورد .آن چنان که گویي اصالً حق را
نشنیده است و حق را نپذیرفته ،براي آن اهمیتي نمي بیند ،آنان را به عذابي دردناک بشارت ده .و
هرگاه این افاک اثیم از دلیلها و حجت هاي ما چیزي را فرا گرفت ،آن را مسخره مي کند تا به مردم
عامي چنان بنمایاند که اینها حقیقتي ندارند .اینها گرفتار عذابي خوار کننده و دردناک خواهند بود.
(طبرسي1360 ،ش ،ج ،22ص  )341-340آیه ،تهدید عظیمي و وعید شدیدي است نسبت به
کساني که فرو رفته اند در عناد و مخالفت تا حدي که فرامین الهي را مي شنوند که به آنها مکرر در
مکرر ابالغ مي شود ولکن عالماً ع امداً مخالفت مي نمایند ،مانند کسي که اصالً نشنیده است ،بنابراین
اینگونه اشخاص مستوجب شوند ویل را و سرزنش یابند عذاب الیم را( .حسیني شاه عبدالعظیمي،
 ،1363ج، 12ص )43
 -۷نمازگزاران سهل انگار
فوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتَهِمْ سَاهُونَ الَّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ (ماعون4 ،و)5

واي بر

نمازگزاران همان کساني که در نماز خود سهل انگاري مي کنند .ویل از براي نمازگزاراني است که در
بند نماز نیستند شد شد ،نشد نشد .در اخبار و کالم مفسرین مصادیقي براي هر کدام ذکر کرده اند و
لکن عمومیت دارد .شامل کسان ي که عمداً ترک مي کنند و کساني که را ریاء بجا مي آورند و کساني
که رکوع و سجودش را تمام نمي کنند و کساني که مراعات اجزاء و شرایط آن را نمي کنند ،و
کساني که تأخیر مي اندازند تا وقت منقضي شود .و بالجمله به نماز اهمیتي نمي دهند یا تارک
الصالة هستند ولو یک نماز صبح باشد یا ضایع الصالة که گفتند  :تارک الصلوة کافر.و کلمه ي
ساهون در آیه مراد سهو از روي بي اعتنایي و بي اهمیتي و در بند نبودن است( .طیب  ،13۷۸،ج14
،ص240و)241
آنهایي که از نمازشان غافلند اهتمامي به امر نماز ندارند ،واز فوت شدنش باکي ندارند چه اینکه به
کلي فوت شود و چه اینکه بعضي اوقات فوت گردد ،و چه اینکه وقت فضیلتش از دست برود و چه
اینکه ارکان و شرایطش و احکام و مسائلش را ندانسته ،نمازي باطل بخواند .در آیه ي شریفه تکذیب
گر روز جزا به چنین نمازگزاراني تطبیق شده چون حرف « فا » که بر سر جمله آمده مي فهماند
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جمله ي مزبور نتیجه ،تکذیب روز جزا است و مي رساند چنین نمازگزاراني خالي از نفاق نیستند،
چون تکذیب روز جزا تنها به این نیست که به کلي آن را منکر شود ،کسي هم که تظاهر به ایمان
مي کند و نماز مسلمانان را مي خواند ،اما طوري مي خواند که عمالً نشان مي دهد باکي از روز جزا
ندارد ،او نیز روز جزا را تکذیب کرده است" .الذین هم یراؤن" کساني که عبادت را در انظار مردم
انجام مي دهند ( و یا در انظار بهتر و غلیظ تر انجام مي دهند) اینگونه افراد شکارچیاني هستند که
با زبان شکار حرف مي زنند تا شکار به دامشان بیفتد ( در بین مسلمانان خود را مسلمان تر از آن
جلوه مي دهند و معلوم است اگر در بین اهل ملتي دیگر قرار بگیرند چهره ي آن مردم را به خود
مي گیرند ( .طباطبایي13۷4 ،ش ،ج، 20ص )634
در تفسیر قمي آمده که این آیه در باره ابوجهل و کفار قریش نازل شد و در ذیل آیه شریفه «
الذین هم عن صالتهم ساهون» آمده که منظور از این جمله کساني هستند که به کلي نماز را
ترک کنند زیرا اگر حرف سهو آدمي را مستوجب و سهل سازد باید همه مستوجب باشند ،چون هر
انساني در نمازش سهو مي کند ،امام صادق (ع) در ذیل این آیه فرمود :منظور در تأخیر نماز از اول
وقت و بدون عذر است.
در کتاب خصال از علي (ع) آمده که در ضمن حدیث چهارصد بندي فرمود :هیچ عملي نزد خدا
محبوبتر از نماز نیست؛ پس مبادا هیچ کاري از کارهاي دنیا شما را از نماز اول وقتش باز بدارد براي
اینکه خداي عزوجل اقوامي را به همین جرم مذمت نموده و فرموده" :الذّین هم عن صالتهم ساهون
" یعني کساني که از غفلت نسبت به امر نماز و اوقات آن سهل انگاري مي کنند (.طباطبایي 13۷4،
،ج، 20ص )635
از امام صادق (ع) سئوال شد چرا زنا کننده را کافر نمي دانید و تارک نماز را کافر مي گویند.
دلیل چیست؟ فرمود زناکار مرتکب عمل قبیح مي شود براي لذت و غلبه ي شهوت ،ولي در ترک
نماز لذتي نیست و ترک نمي کند نماز را مگر به جهت سست و سبک شمردن امر خداوند و به این
سبب او را کافر گویند که استخفاف امر خدا نموده ،ابن بابویه به سند خود از رسول اکرم(ص) روایت
کرده فرمود :نماز ستون دین است هر کس عمداً ترک کند نماز را دین را خراب کرده و کسي که
اوقات نماز را ضایع کند ،خداوند او را در ویل جاي دهد .چنانچه مي فرماید ":فویل للمصلین الذین
هم عن صالتهم ساهون  ".و نیر به سند خود از امیر المؤمنین علي (ع) روایت کرده فرمود هر کس
تأخیر اندازد نماز را از وقتش تا قضا شود بدون عذري ،خداوند تمام اعمال او را ضایع و باطل گرداند
و نسبت میان کفر و ایمان واسطه اي بجز ترک نماز نیست و هر آنکه ترک کند نماز را و اعتقاد به
ثواب و پاداش نماز نداشته باشد و از کیفر عذاب ترکش نترسد مي میرد یهودي یا نصراني و مجوسي.
و ن یز به سند خود از پیغمبر خاتم روایت کرده فرمود :هر که احساني به تارک نماز بکند ،اگرچه به
لقمه اي از طعام یا لباس پوشیدني باشد ،مانند آن است که هفتاد پیامبر را به قتل رسانیده باشد که
یکي از آنها محمد(ص) است و فرمود بدترین دزدي ها آن است که در نماز دزدي کند .امیرمؤمنین
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عرض کرد اي رسول خدا چگونه باشد دزدي در نماز؟ فرمود :رکوع و سجود نماز را به اتمام نرساند و
طمأنینه به جا نیاورد ( .بروجردي1363 ،ش ،ج ،1ص 345و)346
 -۸طعنه زنان و عیب جویان
خلَدَهُ کالََّ لَیُنبَذَنَّ فىِ الحَُْطَمَة
جمَعَ مَالًا وَ عَدَّدَهُ یحََْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَ ْ
وَیْلٌ لِّکُلّ هُمَزَ ٍة لُّمَزَ ٍة الَّذِى َ
(همزه)4-1 ،
واي بر هر عیبجوي مسخره کننده اي ،همان کس که مال فراواني جمع آوري و آماده ساخته (
بي آنکه حالل و حرام آنها را حساب کند) او مي پندارد اموالش او را جاودانه مي سازد ،چنین نیست
که مي پندارد ،بزودي در آتش خرد کننده پرتاب مي شود .الهمزة  :آنکه بر دیگري طعنه زیاد زده و
بسیار متلک گوید و بدون حق ،عیب جویي کند به چیزي که عیب نیست .اللمزة  :نیز عیب گفتن
در روبرو است و همزه و لمزه به یک معنا است و فارق میان آنها این است که همزه عیب جویي
پشت سر است و لمزه عیب جویي در روبرو و ظاهر است  .و بعضي گفته اند :همزه آن است که
همنشین خود را به بدزباني اذیت کند و لمزه آن است که چشمک مي زند به مصاحب و همنشین
خود و به سر و چشم اشاره مي کند ( .طبرسي1360،ش ،ج ،2۷ص )26۸
همزه بر وزن فعلة صیغه ي مبالغه به معناي کسي که زیاد به دیگران طعن گوید و عیب جویي
نماید به امري که عیب و نقص نباشد و منظور هتک او باشد و لمزه نیز به همان وزن مبالغه به
معناي استهزاء و عیب جویي دیگري است در حضور او ،آیه مبني بر توبیخ به رذیله طعن و اظهار
ع یب جویي به گفتار و یا به اشاره است که در حضور شخص و یا غیاب او را استهزاء نماید و بدین
وسیله او را هتک نماید و سبک شمرد ".الذي جمع ما ًال و عدده " سبب اقدام به طعن و هتک مردم
در اثر گردآوردن مال و منال بسیار است که سبب غرور او گشته و بر دیگران اظهار فخر و برتري
نماید و عیب جویي کند .و گفته شده آیه در باره اخنس بن شریق یا ولید بن مغیره نازل شده از نظر
اینکه رسول اکرم(ص) را استهزاء نموده و ظاهر آیه توبیخ نیز به طور عموم است هر که در مقام طعن
و استهزاء دیگران برآید مورد توبیخ آیه قرار گرفته است( .حسیني همداني  ،1404،ج ،1۸ص )2۸۸
این سه آیــه به ترتیب عکس ،پیوستگــي سبب و مسببي دارند :این پندار که مال جــاودان مي
دارد ،به سوي جمع و شماره ي آن مي کشاند ،و هر چه ارزش جمع و به حساب آوردن مال در نظر
آزمندان بیشتر شود ارزشهاي انساني در نظرشان کمتر مي شود و هر چه به جمع و شمار مال بیشتر
اتکاء نمایند خوي امتیازجویي و درهم شکستن شخصیت دیگران در نفوسشان ریشه دارتر مي گردد
تا آنکه معرف و خوي خاص چنین کساني دو وصف – همزه و لمزه -مي شود و بیچارگي نهایي و
درون مضطرب و عاقبت هول انگیزشان را ویل نشان مي دهد( .طالقاني ،1363 ،ج، 4ص)252
شخصي که همزه و لمزه است از بس عاشق مال و حریص بر جمع آن است ،مال را روي هم جمع
مي کند و پي در پي آن را مي شمارد و از بسیار بودن آن لذت مي برد.
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انسان نامبرده به خاطر اخالد در ارض و چسبیدنش به زمین و زندگي مادي زمیني و فرو رفتنش
در آرزوهاي دور و دراز ،از مال دنیا به آن مقداري که حوائج ضروري زندگي کوتاه دنیا و ایام گذراي
آن را کفایت کند ،قانع نمي شود ،بلکه هر قدر مالش زیادتر شود ،حرصش تا بي نهایت زیادتر مي
گردد .پس از ظاهر حالش پیداست که مي پندارد مال او را در دنیا جاودان مي سازد و چون
جاودانگي و بقاي خود را دوست مي دارد ،تمام همش را صرف جمع مال و شمردن آن مي کند.
وقتي جمع شد و خود را بي نیاز احساس کرد ،شروع به یاغي گري نموده ،بر دیگران تفوق و استعال
مي ورزد ( .طباطبایي  13۷4،ش،ج، 20ص  )616-615طعنه زن و عیبجو بودن در اثر جمع مال
واتکاء به ثروت است .آري ثروت و پولداري بدون توحید ،انسان را طعنه زن و عیبجو و تحقیر کننده
ي دیگران  ،مي گرداند( .قرشي، 13۷۷،ج، 12ص )351
 -9کم فروشان
وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلىَ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ وَ إِذَا ک َالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یخَُْسِرُونَ أَ لَا
یَظُنُّ أُوْلَئکَ أَنَهَُّم مَّبْعُوثُونَ (مطففین )4-1 ،واي بر کم فروشان! آنان که وقتي براي خود چیزي از
مردم با پیمانه مي گیرند ،حق خود را بطور کامل دریافت مي دارند ،ولي هنگامي که براي دیگران
پیمانه یا وزن مي کنند ،کم مي گذراند ،آیا گمان نمي کنند که برانگیخته مي شوند؟ نسایي از ابن
عباس نقل مي کند هنگامیکه پیامبر(ص) وارد مدینه شدند کسبه ي مدینه از نظر وزن و پیمانه از
جمله متقلب ترین و بدترین مردم بودند و بعد از آنکه خداوند ویل للمطففین را نازل کرد از بهترین
مردم شدند ( .جرجاني  1404،ق،ج، 4ص)109۷
گویند که در مدینه مردي بود که او را جهنیه مي گفتند و دو صاع داشت به یکي که بزرگتر بود
بخریدي و به یکي که کوچکتر بود بفروختي حق سبحانه در شأن او این آیه را فرستاد( .کاشاني،
 ،1336ج، 10ص )15۷از عبداهلل بن مسعود صحابي معروف نقل شده که گفت نماز نیز قابل پیمانه
است .کسي که کیل آن را به طور کامل ادا کند ،خداوند پاداش او را کامل مي دهد و هر کس از آن
کم بگذارد ،در باره ي او همان جاري مي شود که خداوند در باره ي مطففین فرمود( .مکارم شیرازي،
 ،13۷4ج، 26ص )24۷شرف الدین نجفي ذیل آیه ي ویل للمطففین از حضرت صادق(ع) روایت
کرده فرمود :تأویل آیه آن است که واي بر کساني که خمس آل محمد را کم مي کنند ولي چون به
غنائم مي رسند ،به حد کمال اخذ مي کنند ( .بروجردي، 1366 ،ج ،11ص )363
روایت شده یک وقت شخصي به دیگري که ترازو دار و در حال جان دادن بود گقت  :بگو ال اله االّ اهلل
گفت من به گفتن این کلمه قادر نیستم ،زیرا که زبانه ي ترازو باالي زبان من قرار گرفته و مرا از
گفتن ال اله االّ اهلل جلوگیري مي نماید .من به وي گفتم مگر تو حق مردم را در هنگام توزین اشیاء
ادا نمي کردي؟ گفت چرا ،ولي گاهي مي شد که من متوجه نبودم و مقداري غبار در میان کفه ي
ترازو بود و من آن را نمي گرفتم( .نجفي خمیني، 139۸ ،ج، 5ص )126گاهي مسأله کم فروش
تعمیم داده مي شود به گونه اي که هر نوع کم کاري و کوتاهي در انجام وظایف را شامل مي شود ،به
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این ترتیب ،کارگري که از کار خود کم مي گذارد ،آموزگار و استادي که درست درس نمي دهد،
کارمندي که به موقع سر کار خود حاضر نمي شود و دلسوزي الزم را نمي کند  ،همه مشمول این
حکم هستند و در عواقب آن سهیمند ( .مکارم شیرازي ، 13۷4،ج، 12ص)113
با توجه به تفاسیر وارده در باره ي آیه کریمه ،هر گونه بي دقتي در امر نماز ،خمس ،و کوتاهي در
انجام وظیفه و کم کاري در داد و ستد همه ي آنها مشمول ویل للمطففین هستند و انسان باید
تالش کند وظیفه ي خود را به بهترین وجه ممکن انجام دهد تا مشمول این خطاب واقع نشود و
علت کم فروشي و کوتاهي انجام کار را خداوند باورنداشتن قیامت معرفي مي کند.
 -10سنگین دالن از ذکر خداوند
فَوَیْلٌ لِّلْقَاسِیَةِ قُلُوبَهُُم مِّن ذِکْرِ اللَّهِ أُوْلَئکَ فىِ ضَلَالٍ مُّبِینٍ (زمر )22 ،واي بر آنان که قلبهاي
سخت در برابر ذکر خدا دارند ،آنها در گمراهي آشکاري هستند.
قاسیه از ماده ي « قسوة» به معني خشنونت و سختي و نفوذ ناپذیري است لذا سنگهاي خشن را «
قاسي» مي گویند واز همین رو به دلهایي که در برابر نورحق و هدایت انعطافي از خود نشان نمي
دهند و نرم و تسلیم نمي گردند و نور هدایت در آن ها نفوذ پیدا نمي کند ،قلبهاي قاسیه یا
قساوتمند گفته مي شود و در فارسي از آن به سنگدلي تعبیر مي کنیم ( .مکارم شیرازي،13۷4 ،
ج، 19ص  ) 435واي بر سنگین دالن از ذکر خداوند و آنان کساني هستند که با کفر الفت گرفته و
بر آن تعصب مي ورزند و در نتیجه دلهایشان سخت شده و موعظه و ترهیب و ترغیب در آنها اثر نمي
گذارد و هنگام ذکر خداوند و قرائت قرآن ،رقت قلب پیدا نمي کنند ( .طبرسي  ،1360،ج، 21ص
)16۷
 -11کمک نا کنندگان به دیگران
ن الَّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ وَ َیمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ( .ماعون
ن الَّذِینَ هُمْ عَن صَلَاتَهِمْ سَاهُو َ
فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّی َ
 ) 3 ،واي بر کساني که حتي از عاریه دادن وسایل ضروري زندگي به دیگران خودداري مي کنند.
ماعون از ماده ي « معن» بر وزن « شأن» به معناي چیز کم است ،و بسیاري از مفسران معتقدند که
منظور از آن در اینجا اشیاء جزئي است که مردم مخ صوصاً همسایه ها از یکدیگر به عنوان عاریه یا
تملک مي گیرند ،مانند مقداري نمک ،آب ،آتش( کبریت) ظروف و مانند اینها.
بدیهي است کسي که از دادن چنین اشیایي به دیگران خودداري مي کند ،آدم بسیار پست و بي
ایماني است ،یعني به قدري بخیل است که حتي از دادن این اشیاء کوچک مضایقه دارد ،در حالي
که همین اشیاء کوچک گاه نیازهاي بزرگي را برطرف مي کند و منع آن  ،مشکالت بزرگي در زندگي
مردم ایجاد مي نماید.جمعي نیز گفته اند منظور از « ماعون» زکات است ،چرا که زکات نسبت به
اصل مال ،غالباً بسیار کم است ،گاه ده درصد و گاه پنج درصد و گاه دو و نیم درصد است  .البته منع
زکات نیز یکي از بدترین کارهاست چرا که زکات بسیاري از مشکالت اقتصادي جامعه را حل مي
کند .در روایتي از امام صادق آمده است که در تفسیر ماعون فرمودند :ماعون وامي است که انسان به
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دیگري مي دهد ،و وسائل زندگي است که به عنوان عاریه در اختیار دیگري مي گذارد و کمک ها و
کارهاي خیري است که انسان انجام مي دهد( .مکارم شیرازي  ،13۷4ج 2۷ص  )362هر کس که
مردم را از خیر و رسیدن به خیر باز دارد ،بازار سیاه به وجود آورد ،منابع طبیعي را در انحصار خود
در آورد و هزار امثال همه مصداق « و یمنعون الماعون» هستند (.قریشي، 13۷۷،ج، 12ص  )3۷3از
آیه ي شریفه استفاده مي شود که چه بسا خطاب ویل ،متوجه کساني مي شود که از انجام کار بسیار
کوچکي در حق دیگران دریغ مي ورزند و حس نوع دوستي در آنها وجود ندارد ،و هشداري است به
انسانها که نسبت به نیازمندان احساس مسئولیت کنند.
 .3نتیجه گیری:
لفظ ویل در اصل ؛ وي؛ و ؛ لک؛ است و کلمه تعجب است گویا گفته است  :تعجب براي توست  .گاه
لفظ ویل اضافه به کاف شده ودر این صورت نیز معناي تعجب را مي رساند .ابن کثیر به نقل از
سیبویه مي نویسد واژه «ویل» براي کسي به کار مي رود که در مهلکه و مشرف بر هالکت باشد ،به
کار بردن کلمه ویل ،حسرت و اندوه و مذمت شدید و درخواست ضرر و شر را براي مخاطب بیان مي
کند.در هر صورت کلمه اي است که براي تهدید و زجر به کار مي رود و در اصل فعل بوده و از قبیل
اسما اصوات گشته و تغییر پذیر نیست .برخي آن رااز «ولي»«،یلي» به معناي نزدیک بودن یا آل به
معناي بازگشتن به صورت معکوس یا وصف از هر دو معنا یا وصف از ویل به معناي سزاواربودن اتش
براي مخاطبش و یا هالکت یا لعن براي تو است ،دانسته اند و برخي آن را افعل تفضیل از« آل
»«،یؤل» که بعد از قلب بدین صورت در آمده است و معناي آن واي بر تو یا بسیار واي بر تو باد.و
بعضي بر وزن فعلي دانسته اند ،که از « آل » « یؤل» یعني بازگشت تو بر آتش باد است .در برخي
تفاسیر نیزآمده است که ویل وادیي است در دوزخ که اگر همه کوههاي دنیا را در آن افکني از شدت
ویلک،تبت،ثبور،اولي
مانند
کلماتي
کریم
قران
بگدازند.در
آن
گرماي
لک،ویکانه،سحت،قاتل،قتل،اشدد،اطمس،بعدا،لعن،تعس،نکس و ادحاض به معناي ویل و یا قریب به
این معنا به کار رفته اند.مخاطبین ویل که بر اساس بیان قران کریم ،عذاب سختي در انتظار آنها
خواهد بود،عبارتند از :کافران،تکذیب کنندگان،مخالفان پیامبران ،مشرکین ( ترک کنندگان زکات)،
دانشمندان دنیاپرست ( خیانتکاران فرهنگي)،دروغگویان گنهکار،نمازگزاران سهل انگار،طعنه زنان و
عیب جویان ،کم فروشان  ،سنگین دالن از ذکر خداوند ،کمک نا کنندگان به دیگران و این عذاب
فقط مختص کافران و مشرکان نیست ،بلکه مسلمانــاني که نسبت به امور دیني و دستورات خداي
متعال بي تفاوت و سهل انگار باشند،هم مشمول این خطاب واقــع مي شوند و در عذاب با کافران و
مشرکان همسان مي شوند و چه بسا با انجــام و یا ترک برخي از کارهــا عمالً از اسالم خارج مي
شوند و کافر و مشرک مي گردند .بنابراین ال زم است که نسبت به انجام واجبات و ترک محرمات
دقت بیشتري شود ،زیرا ترک برخي از کارهاي بسیار کوچک ،عقوبت ویل را براي انسان به دنبال
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خواهد داشت .اگر مسلمانان به این هشدارها و انذارها توجه بیشتري نمایند ،بسیاري از مشکالت و
خالفهاي رفتاري و اجتماعي در جامعه ي اسالمي بروز نخواهد کرد.
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