شان نزول سوره مائده
ّذف ٍ غشض جاهع اص ايي سَسُ ،دعَت تِ ٍفاي تِ عْذّا ٍ پايذاسي دس پيواىّا ٍ تْذيذ ٍ تحزيش
شذيذ اص شكستي آى ٍ تياعتٌا ًثَدى تِ آى است .دس ايي سَسُ تِ سحوت خذاًٍذ هتعال ٍ آساى
ًوَدى تكليف تٌذگاى ٍ تخفيف دادى تِ اّل تمَا ٍ ايواى اشاسُ شذُ ٍ ًسثت تِ كسي كِ عْذ ٍ
پيواى تا اهام خَيش سا تشكٌذ ٍ اطاعت اٍ سا تشن كٌذ ٍ حذٍد ٍ پيواىّاي ديي سا ًاديذُ تگيشد،
سختگيشي شذُ؛ تِ ّويي جْت ،تسياسي اص احكام حذٍد ٍ لصاص ،داستاى هائذُ صهاى حضشت
عيسي(ع) (كِ اص خذا خَاست هائذُاي اص آسواى تشاي اٍ ٍ ياساًش تيايذ) ،داستاى دٍ پسش حضشت
َ
آدم(ع) ٍ اشاسُ تِ تسياسي اص ظلنّاي تٌياسشائيل ٍ پيواىشكٌيّاي آًاى دس ايي سَسُ آهذُ است.
دس آيات ديگشي اص ايي سَسُ ،خذاًٍذ تش هشدم هٌت هيگزاسد كِ ديٌشاى سا كاهل ٍ ًعوتشاى سا توام
كشد ٍ طيّثات سا تش آىّا حالل ٍ خثائث سا حشام ًوَد ٍ احكام ٍ فشهاىّايي تِ دٍس اص عسش ٍ حشج تش
آًاى تششيع فشهَد كِ هايِ طْاست آًاى هيتاشذ.
ًامگزاسي ايي سَسُ تِ "هائذُ" ،تِ خاطش ايي است كِ داستاى فشٍد آهذى هائذُ (طثك ٍ ظشف غزا)
تشاي ياساى حضشت هسيح(ع) دس آيِ  111اص ايي سَسُ ،آهذُ است.
ايي سَسُ پس اص ّجشت ٍ دس سالّاي پاياًي عوش ششيف پياهثش(ص) دس هذيٌِ ًاصل شذ .تشخي
هفصل ًاصل شذُ تش پياهثشاكشم(ع) هيداًٌذ(.س.ن :تفسيش
ِ
هفسشاى ايي سَسُ سا اص آخشيي سَسُّاي
الويضاى ،عالهِ طثاطثايي؛ ،ج  ،5ص  ،161 ٍ 161هؤسسِ اعلوي تيشٍت  ،تفسيش ًوًَِ ،آيتاهلل هكاسم
شيشاصي ٍ ديگشاى ،ج  ،1ص  ،111داسالكتة االسالهيِ).
تسياسي اص هفسشاى لشآى هعتمذًذ ،شأى ًضٍل تشخي آيات سَسُ هائذُ ،هاًٌذ آيِ اكوال ـ كِ سَهيي
آيِ ايي سَسُ است ـ ،دستاسُ سٍصي است كِ پياهثشاسالم(ص) حضشت اهيشهؤهٌاى علي(ع) سا تِ طَس
سسوي تِ جاًشيٌي خَد تعييي فشهَد .دس سٍايات فشاٍاًي كِ اص اّل تسٌي ٍ تشيع ًمل شذُ ،تِ

صشاحت آهذُ كِ ايي آيِ دس سٍص غذيشخن ٍ دس پي اتالغ ٍاليت عليتياتيطالة(ع) ًاصل شذُ
است(.س.ن :تفسيش ًوًَِّ ،واى ،ص  166ـ  ، 171الغذيش ،عالهِ اهيٌي؛ ،ج  ،1داسالكتة االسالهيِ).
ّنچٌيي دستاسُ شأى ًضٍل آيِ ّ 1ويي سَسُ گفتِ شذُ كِ "صيذالخيش" ٍ "عذيتيحاتن" كِ اص ياساى
پياهثشاكشم(ص) تَدًذ ،تِ آى حضشت عشض كشدًذ :ها جوعيتي ّستين كِ تا سگّا ٍ تاصّاي شكاسي،
صيذ هيكٌين؛ تعضي اص آىّا صًذُ تِ دست هيسسذ ٍ آىّا سا سش هيتشينٍ ،لي تشخي اص آىّا تِ
ٍسيلِ حيَاًات شكاسي كشتِ هيشًَذ ٍ ها فشصت رتح آىّا سا ًذاسين ...تكليف ها چيست؟ دس ايي
ٌّگام ايي آيِ ًاصل شذ ٍ تِ آىّا پاسخ گفت.
اص "عثذاهلل تيعثاس" ًمل شذُ كِ گشٍّي اص يَْدياى ،خذهت پياهثشاسالم(ص) سسيذًذ ٍ دسخَاست
كشدًذ :عمايذ خَد سا تشاي آىّا ششح دّذ؛ پياهثش(ص) فشهَد :هي تِ خذاي تضسگ ٍ يگاًِ ايواى داسم
عيسي ٍ ّوِ پياهثشاى الْيً :اصل شذُ
َ
ٍ آىچِ تش اتشاّين ٍ اسواعيل ٍ اسحاق ٍ يعمَب ٍ هَسي ٍ
عيسي سا ًويشٌاسين ٍ تِ پياهثشي
َ
حك هيداًن ٍ دس هياى آىّا جذايي ًويافكٌن؛ آىّا گفتٌذ :ها
ًويپزيشين؛ سپس افضٍدًذ :ها ّيچ آييٌي سا تذتش اص آييي شوا سشاغ ًذاسين! دس ايي ٌّگام آيات ٍ 55
 61سَسُ هائذُ ًاصل شذ ٍ تِ آىّا پاسخ گفت(.تشاي آگاّي تيشتش دستاسُ شأى ًضٍل آيات ديگش سَسُ
هائذُ س.ن :تفسيش ًوًَِّ ،واى ،ج  ،5 ٍ 1ريل آيات سَسُ هائذُ).

