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 022 ......................................................................................................... اشاره

 022 .............................................................................. 093:  ص.....  آيات ترجمه

 022 ................................................................................. 094:  ص.....  آيات بيان

 022 ...................................................................................................... اشاره

 026 ............. 091:  ص[ ..... عليها اللَّه سالم مريم تطهير و( برگزيدن) اصطفاء از منظور]

.. [ ...است شده شمرده غيبي اخبار از السالم عليها مريم به مربوط قضاياي اينكه وجه]

 022 ................................................................................................ 096:  ص

 021 .................. 099:  ص[ ..... "... الْمَالئِكَةُ قالَتِ إِذْ "جمله در "مالئكه "به تعبير وجه]

321:  ص[ ..... "... مِنْهُ بِكَلِمَةٍ يُبَشِّرُكِ ":جمله در "كلمه "از مراد و "خدا كلمه "معناي]

 ............................................................................................................. 021 

 020 ............... 323:  ص[ ..... "مسيح "به( السالم عليهما) مريم بن عيسي تسميه وجه]

 022 ............................................................ 324:  ص[ ..... "عيسي "كلمه معناي]

. [ ....است شده گفته كهولت، سن در مردم با( ع) عيسي گفتن سخن باره در كه اقوالي]

 022 ................................................................................................ 326:  ص

 026 ................................. 329:  ص[ ..... كريم قرآن در "انجيل "و "تورات "از مراد]

 ودهب اسرائيل بني سوي به او رسالت چند هر داشته، عموميت( ع) عيسي حضرت بعثت]

 022 .................................................................................. 312:  ص[ ..... است

 آيات آن صدور در( ع) عيسي و است بوده خدا اذن به مستند( ع) عيسي معجزات]

 021 ............................................................ 310:  ص[ ..... است نداشته استقاللي

313:  ص[ ..... است شدهمي صادر جناب آن از خارج، در( ع) يعيس حضرت معجزات]

 ............................................................................................................. 022 



 روزگار در موجود تورات( ع) عيسي اينكه بر "... التَّوْراةِ مِنَ يَدَيَّ بَيْنَ لِما مُصَدِّقاً "جمله]

 021 ....................................... 311:  ص[ ..... كندنمي داللت است داشته قبول را خود

[ داد انجام آنها به دادن تشكل و خود به مؤمنين شناختن باز براي( ع) عيسي كه عملي]

 020 ........................................................................................... 316:  ص..... 

 ايمان از بعد ايمان "... بِاللَّهِ آمَنَّا اللَّهِ أَنْصارُ نَحْنُ الْحَوارِيُّونَ قالَ ":جمله در ايمان زا مراد]

 022 .................................................................................... 319 : ص[ ..... است

 022 ..... 304:  ص [ ....."موت "كلمه با كلمه اين استعمال مورد تفاوت و "توفي "معناي]

 021 .......... 306:  ص[ ..... "كافران از او تطهير "و "خدا سوي به عيسي رفع "از منظور]

 062 .................. 306:  ص[ ..... قيامت روز ات كافران بر( ع) عيسي پيروان تفوق از مراد]

 062 ................... 331:  ص([ ..... ع) عيسي( عملي و قولي) حقيقي پيروان به نيكو وعده]

 : ص[ ..... السالم عليه آدم به او تمثيل در ،(ع) عيسي الوهيت نفي بر دليل و حجت دو]

333 ....................................................................................................... 062 

 066 ................ 334:  ص[ ..... است قرآني بيانات ترين بديع از "رَبِّكَ مِنْ الْحَقُّ "جمله]

 066 ...................................... 331:  ص([ ..... گذشته كريمه آيات ذيل در]) روايتي بحث

331:  ص([ ..... آسيه و خديجه مريم،( س) فاطمه: )عالم زنان برترين باره در رواياتي]

 ............................................................................................................. 066 

 061 .......................339:  ص[ ..... بود آمده( ع) عيسي شريعت در آنچه باره در روايتي]

 021 .................... 341:  ص[ ..... آسمان به( ع) عيسي بردن باال كيفيت مورد در روايتي]

 020 ................................................ 343:  ص.....  محدث معناي در ديگر روايتي بحث

 020 ................................................. 343:  ص[ ..... محدث و رسول نبي، ميان فرق]

 022 .................................................... 341:  ص[ ..... بود محدث السالم عليه علي]

 معيارهاي از خارج و است الهي تاييد به مستند شيطاني از رحماني القاءات تشخيص]

 022 ........................................................... 341:  ص[ ..... است تشخيص معمولي



348 : ص[ ..... "بيندنمي را فرشته ولي شنودمي را فرشته صوت محدث ":اينكه توضيح]

 ............................................................................................................. 026 

 022 ................................................ 312:  ص[ ..... 63 تا 61 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 022 ......................................................................................................... اشاره

 022 .............................................................................. 312:  ص.....  آيات ترجمه

 022 ................................................................................. 312:  ص.....  آيات بيان

 022 ...................................................................................................... اشاره

 سالمال عليهم حسنين و فاطمه و علي شان در تواندنمي مباهله آيه كه توهم اين به پاسخ]

 022 ..................................................................... 310:  ص[ ..... باشد شده نازل

 زا اين و بودند شريك اللَّه رسول دعوت و دعوي در( عليهم اللَّه صلوات) پيامبر بيت اهل]

 022 ............................................................ 314:  ص[ ..... است مناقب بزرگترين

 بردن همراه مؤمنين از هايينمونه بعنوان را خود بيت هلا( ص) اللَّه رسول مباهله، قضيه در]

 021 .............................. 311:  ص[ ..... برد همراه دعوت در خود شركاء عنوان به بلكه

 و فضيلت مباهله، در( ص) خدا رسول با همراهي اينكه بر ديگر اشكال يك به جواب]

 020 ......................................................................... 311:  ص[ ..... است تمنقب

( ص) پيامبر دعوت و دعوي در شركت الزمه و نيست بعثت و نبوت عين دعوت، و تبليغ]

 022 ........................................ 318:  ص[ ..... نيست جناب آن نبوت در بودن شريك

 و مباهله داستان و نجران نصاراي با( ص) پيامبر محاجه: باره در رواياتي]) روايتي بحث

 022 ............................. 362:  ص ..... [(... و( ص) اللَّه رسول بيت اهل با مباهله آيه انطباق

 022 ...................................................................................................... اشاره

 ديهو با مباهله مقام در( ص) اللَّه رسول و نبوده نجران نصاراي داستان مخصوص مباهله،]

 011 ...................................................................... 312:  ص[ ..... بود آمده بر نيز

 آيه در "ابناء و "نساء "و "انفس "انطباق رد مقام در سرينمف از يكي عجيب سخن]

 012 ............................. 372 : ص([ ..... السالم عليهم) حسنين و فاطمه و علي با مباهله

 012 .................. 313:  ص[ ..... مفسر آن مغرضانه و آميز تعصب هايگفته رد و بررسي]



 نفر دو اراده و جمع استعمال و( نساء) نفر يك اراده و جمع استعمال باره در توضيحي]

 012 ...................................................... 311:  ص[ ..... مباهله آيه در( ابناء و انفس)

 باطل اهل و حق اهل رفيق دو مالعنه و اجتماع بر ناظر مباهله آيه كه توهم ناي رد]

 012 .............................................................................. 319:  ص[ ..... باشدمي

 220 ................................................ 386:  ص[ ..... 18 تا 64 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 220 ......................................................................................................... اشاره

 222 .............................................................................. 381:  ص.....  آيات ترجمه

 222 ................................................................................. 388:  ص.....  آيات بيان

 222 ...................................................................................................... اشاره

 222 ........... 389:  ص[ ..... سواء كلمه به كتاب اهل دعوت از مراد و "سواء كلمه "معناي]

[ دباشمي فساد و بغي نفي و توحيد كلمه اساس بر سير به دعوت ء،سوا كلمه به دعوت]

 226 ........................................................................................... 391:  ص..... 

 فرد برابر در فرد يك تذلل و خضوع و هستند حقيقت يك اجزاي و ابعاض انسان، افراد]

 222 ........................................... 394:  ص [ .....است مخالف انساني فطرت با ديگر،

 [نصرانيت و يهوديت به( ع) ابراهيم انتساب سر بر نصارا و يهود جاهالنه و بيجا محاجه]

 212 ........................................................................................... 396:  ص..... 

 زا يكي بنيانگذار منزله به( ع) انبياء از يك هر و است بوده مراحلي و بمرات داراي دين،]

 211 ................................................................... 398:  ص[ ..... اندبوده مراحل آن

:  ص[ ..... بدويند مؤمنين و( ص) اكرم پيامبر و او پيروان( ع) ابراهيم به مردم نزديكترين]

422 ....................................................................................................... 212 

 گمراه را كسي خودشان جز كتاب اهل: اينكه معناي بيان در افعالي، توحيد به اشاره]

 212 .............................................................................. 421:  ص[ ..... كنندنمي

 خدا آيات به كافر قرآن لسان در كتاب اهل و است خدا به كفر غير خدا آيات به كفر]

 212 ............................................................. 423:  ص[ ..... خدا به كافر نه هستند



 شتهگ نازل مؤمنين بر روز آغاز در آنچه به ":گفتندمي يكديگر به كتاب اهل سخن معناي]

 216 ................ 424:  ص[ ..... "شويد كافر شده نازل روز پايان در بدانچه و دآوري ايمان

[ كعبه هب المقدس بيت از مسلمين قبله تغيير قضيه در يهود سخنان به تعالي خداي جواب]

 212 ........................................................................................... 421:  ص..... 

 آن متضمن "اللَّهِ بِيَدِ الْفَضْلَ إِنَّ "جمله كه يهود به جوابي بيان و "خدا فضل "معناي]

 202 .................................................................................. 412:  ص[ ..... است

 أُمِّيِّينَالْ فِي عَلَيْنا لَيْسَ) هستند فتهبا جدا ايتافته اينكه به يهوديان اساس بي اعتقاد]

 200 ................................................................................. 410:  ص([ ..... سَبِيلٌ

:  ص[ ..... دودمان و نژاد نه است تقوا و عهد به وفاي خدا به تقرب و الهيه كرامت شرط]

416 ....................................................................................................... 202 

 كرذ خدا به سوگند و خدا عهد شكنندگان آن بر تعالي خداي كه خصالي و خدا، محبت آثار]

 206 ........................................................................ 418:  ص[ ..... است فرموده

 202 ............................................ 419:  ص[ ..... سبحان خداي به يهود بستن دروغ]

 انش و "... سَواءٍ كَلِمَةٍ إِلي تَعالَوْا الْكِتابِ أَهْلَ يا "شريفه آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 202 ................................................................................. 401:  ص[ ..... آن نزول

 202 ...................................................................................................... اشاره

 و كهم مشركين حضور در مهاجر مسلمانان و( حبشه پادشاه) نجاشي بين گفتگو داستان]

 221 ................................. 404:  ص ..... ["... بِإِبْراهِيمَ النَّاسِ أَوْلَي إِنَّ ":آية نزول شان

[ نانندآ پيروان السالم، عليهم محمد آل و( ص) اسالم پيامبر و ابراهيم به مردم نزديكترين]

 222 ........................................................................................... 409:  ص..... 

 226 ................................................. 430:  ص[ ..... 82 تا 19 آيات(:3) عمرانآل سوره]

 226 ......................................................................................................... اشاره

 226 .............................................................................. 430:  ص.....  آيات ترجمه

 222 ................................................................................. 430:  ص.....  آيات بيان

 222 ...................................................................................................... اشاره



 فيخرا عقائد از( ع) مسيح ساحت پاكي متضمن كه "... لبشر كان ما "شريفه آيه بيان]

 222 ....................................................... 433:  ص[ ..... باشدمي او به نسبت نصارا

 و ينانب علي) عيسي به مربوط آيات پيرامون بحث چند] آيات اين پيرامون بحث چند:خاتمة

 222 ..................................................................... 441:  ص([ ..... السالم عليه و آله

 222 .......................... 441:  ص.....  است چگونه قرآن در ع مادرش و عيسي تانداس-1

 222 ................................. 444:  ص.....  خدا درگاه در مقامش و ع عيسي شخصيت-2

 226 ............................441:  ص.....  گفتند؟مي چه اشباره در و گفت؟مي چه عيسي-3

 220 ............................................ 410:  ص.....  تثليث مذهب ضد بر قرآن احتجاج-4

 222 ............ 419:  ص.....  گنهكاران خونبهاي نه است، خدا نزد شفيعان از يكي مسيح-5

 220 .................................................... 419:  ص.....  گرفته؟ منشا كجا از آراء اين-6

.... . است؟ كتابي چگونه و چيست؟ ننددامي آن به منسوب را خود كتاب اهل كه كتابي-7

 222 ................................................................................................ 481:  ص

 222 ............................................................................ 483:  ص.....  تاريخي بحث

 222 ......................................................... 483:  ص: ..... فعلي تورات سرگذشت-1

 222 ........................................................... 481:  ص.....  انجيل و مسيح داستان-2

 212 129:  ص([ ..... "... لبشر كان ما ":كريمه آيه نزول شان باره در رواياتي]) روايتي بحث

 212 ................................................ 110:  ص[ ..... 81 تا 81 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 212 ......................................................................................................... اشاره

 212 .............................................................................. 110:  ص. .... آيات ترجمه

 212 ................................................................................. 110:  ص.....  آيات بيان

 212 ...................................................................................................... اشاره

 212 ......................... 114:  ص[ ..... "... النَّبِيِّينَ مِيثاقَ اللَّهُ أَخَذَ إِذْ وَ ":در اقميث از مراد]

 220 ........... 119:  ص[ ..... تعالي اللَّه برابر در زمين و آسمانها اهل تمامي تكويني تسليم]



 222 .............................................. 102:  ص([ ..... گذشته آيات ذيل در]) روايتي بحث

 222 ................................................ 104:  ص[ ..... 91 تا 86 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 222 ......................................................................................................... اشاره

 222 .............................................................................. 104:  ص.....  آيات ترجمه

 226 ................................................................................. 101:  ص.....  آيات بيان

 226 ...................................................................................................... اشاره

[ دباشمي محال است، حق با دشمني و عناد از ناشي كفرشان كه كافراني يافتن هدايت]

 226 ........................................................................................... 101:  ص..... 

:  ص[ ..... شودنمي قبول افزودند خود كفر بر و ورزيده كفر ايمان از بعد هك كافراني توبه]

101 ....................................................................................................... 222 

 221 ..................... 108:  ص([ ..... گذشته آيات نزول شان به راجع رواياتي]) روايتي بحث

 212 ................................................ 131:  ص[ ..... 91 تا 90 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 212 ......................................................................................................... اشاره

 212 .............................................................................. 131:  ص.....  آيات ترجمه

 212 ................................................................................. 131:  ص.....  آيات بيان

 212 ...................................................................................................... اشاره

 لْبِرَّا تَنالُوا لَنْ) باشدمي عملي و اعتقادي يرخ از اعم و است خير در توسع معناي به "بر "]

 211 ............................................................................... 130:  ص...([ .....  حَتَّي

 دشوارتر و بيشتر مال انفاق در مجاهدت و است "بر "اركان از عالقه مورد مال انفاق]

 210 .................................................................................. 133:  ص[ ..... است

 كُلُّ ":آيه در آنها به پاسخ و كردندمي القاء "نسخ "مساله در يهوديان كه ايشبهه]

 212 ................................................................ 131:  ص[ ..... "... حِلًّا كانَ الطَّعامِ

 ار هاطعام برخي اسرائيل تحريم مورد در و يهود القايي شبهه مورد در عتبارا بي قول دو]

 212 ................................................................................ 136:  ص[ ..... خود بر



 216 ........... 139:  ص[ ..... شودنمي محقق ظالم، براي حقيقت شدن روشن از قبل ظلم،]

142:  ص([ ..... خود بر را شتر گوشت اسرائيل نمودن حرام باره در روايتي]) روايتي بحث

 ................................................................................................................ 212 

 212 ................................................ 141:  ص[ ..... 91 تا 96 آيات(: 3) عمرانآل سوره]

 212 ......................................................................................................... اشاره

 212 .............................................................................. 141:  ص.....  آيات ترجمه

 212 ................................................................................. 141:  ص.....  آيات بيان

 212 ...................................................................................................... اشاره

 إِنَّ ":آيه در كردندمي القاء نسخ و قبله تغيير مورد در يهود كه ديگر ايشبهه به پاسخ]

 212 .......................................................... 140:  ص ..... ["... لِلنَّاسِ وُضِعَ بَيْتٍ أَوَّلَ

 211 ............... 140:  ص[ ..... الحرام اللَّه بيت "بودن هدايت "و "بودن مبارك "معناي]

:  ص[ ..... باشدمي فراگير آن هدايت و است آخرت و دنيا سعادت سوي به هدايت كعبه،]

144 ....................................................................................................... 202 

 202 ........................ 141:  ص([ ..... بَيِّناتٌ آياتٌ فِيهِ) است اللَّه بيت در كه بيناتي آيات]

 201 ....... 146:  ص[ ..... است كريم قرآن لطائف عجائب از كالم، يك جانبه دو ماستخدا]

 وجوب و بيت به داخلي امنيت و ابراهيم مقام و است العاده خارق و معجزه از اعم "آيت "]

 202 ............................................... 148:  ص[ ..... باشندمي آيات بهترين البيت حج

 خاصيت يك از اخبار نه است تشريعي حكم بيان صدد در "آمِناً كانَ دَخَلَهُ مَنْ ":جمله]

 202 ............................................................................... 149:  ص[ ..... تكويني

 و جح اللَّه، بيت بودن مبارك بيت اولين األرض، دحو كعبه،: باره در رواياتي)] روايتي بحث

 202 ........................................................................................ 112:  ص...([ ..... 

 202 ............................................................................ 114:  ص.....  تاريخي بحث

 202 ............................. 114:  ص([ ..... آن بناي تجديد بار چند و كعبه بناي پيرامون)]

 222 ............................................................................ 116:  ص.....  كعبه شكل



 221 ............................................................................. 118:  ص.....  كعبه جامه

 221 .................................................................. 119:  ص.....  كعبه منزلت و مقام

 220 ........................................................................... 119:  ص.....  كعبه توليت

 222 .............................................. 160:  ص[ ..... 121 تا 98 آيات(: 3) مرانعآل سوره]

 222 ......................................................................................................... اشاره

 222 .............................................................................. 160:  ص.....  آيات ترجمه

 222 ................................................................................. 163:  ص.....  آيات بيان

 222 ........................ 163:  ص[ ..... يهود به مربوط سابق آيات با آيات اين ارتباط بيان]

 226 ............................................ 161:  ص[ ..... 112 تا 120 آيات(: 3) نعمراآل سوره]

 226 ......................................................................................................... اشاره

 226 .............................................................................. 161:  ص.....  آيات ترجمه

 222 ................................................................................. 168:  ص.....  آيات بيان

 222 ...................................................................................................... اشاره

 يدنرس راه "عْتُمْاسْتَطَ مَا اللَّهَ فَاتَّقُوا "دستور و است نهايي مقصد و غرض "التقوي حق "]

 222 ....................................................... 569 : ص[ ..... دهدمي نشان را هدف آن به

:  ص[ ..... "... جَمِيعاً اللَّهِ بِحَبْلِ اعْتَصِمُوا وَ "در "اللَّه حبل "به همگاني اعتصام از مراد]

110 ....................................................................................................... 222 

 رانهكو كور تقليد و اطاعت از و باشدمي تعليماتش اسباب و علل ذكر بر قرآن رسم و دأب]

 222 .......................................................... 113:  ص[ ..... كندمي نهي دليل بدون و
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 3( ..... ص : 022سوره آل عمران در مدينه نازل شده، و مشتمل است بر دويست آيه )(3)

 3[ ..... ص : 6تا  1(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( مِنْ قَبْلُ 2بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ ) ( نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتاب0َ( اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ )1الم )
 (2انْتِقامٍ ) هُديً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو

( هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ الْعَزِيزُ 2ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ ) يَْْفي عَلَيْهِ شَيْإِنَّ اللَّهَ ال
 (6الْحَكِيمُ )

 3ترجمه آيات ..... ص : 



 بنام خداي رحمان رحيم،

 (1ميم. ) -الم -الف

 .(0جز او نيست حي و قيوم است و وجود تمام عالم به وجود او بستگي دارد ) اللَّه كه هيچ معبود بحقي

او كتاب را به حق بر تو نازل كرد، در حالي كه آن كتاب تصديق كننده كتب پيشين بود و نيز تورات و انجيل را قبل از قرآن 
 .(2به منظور هدايت مردم و سپس فرقان را نازل كرد )

 .(2دا كفر ورزيدند، عذابي شديد دارند و خدا مقتدري است داراي انتقام )محققا كساني كه به آيات خ

 .(2محققا هيچ چيز در زمين و آسمان بر خدا پوشيده نيست )

كند، معبودي به جز او نيست كه عزيز و ها به هر طور كه بْواهد صورتگري مياو كسي است كه شما انسانها را در رحم
 .(6حكيم است )

 2، ص: 2ج ترجمه الميزان،

 4بيان آيات ..... ص : 

 4اشاره به آهنگ كلي سوره مباركه آل عمران و زمان و موقعيت نزول آن[ ..... ص : ]

كند كه مؤمنين را به توحيد كلمه بْواند، تشويقشان كند تا هر چه زودتر يك سوره آل عمران، اين مقصود را دنبال مي
نان يعني يهود و نصارا و مشركين آماده سازند، بايد در مقابل ناماليماتي كه پارچه شوند، و خود را براي مقابله با دشم

آوري نيرو هستند و در خاموش كردن نور بينند صبر كنند، زيرا موقعيتي بس خطرناك دارند، چون دشمنان مشغول جمعمي
 .انددل و يك جهت شدهخدا با دست و دهان خود يك

اش يكباره نازل شده باشد، براي اينكه آياتش كه رسد كه سوره آل عمران همهاين احتمال خيلي به ذهن نزديك مي
دويست آيه است ظهوري روشن در بهم پيوستگي و انسجام دارد، و از اول تا به آخر متناسب با هم است، و پيداست كه همه 

 .اغراض آنها بهم مربوط است

آيد، كه بگوئيم اين سوره وقتي به رسول خدا )ص( نازل تر ميو به همين جهت اين احتمال از هر احتمالي ديگر بنظر قوي
شده كه تا حدودي دعوتش جا افتاده بود براي اينكه در بين آياتش، هم سْني از جنگ احد، و واقعه مباهله و نفرين كردن 

ر انان را به صبشود و هم تحريكي نسبت به مشركين است. و نيز مسلمبا نصاراي نجران، و يادي از كار يهود ديده مي
 .دهد تا يكديگر را به صبر سفارش كنند، و دست به دست يكديگر داده وحدتي تشكيل دهندخواند، و دستور ميمي

و همه اينها مؤيد اين معنا است كه سوره مورد بحث، در روزگاري نازل شده كه مسلمانان، مبتال به دفاع از حوزه دين بودند، 
 .اركان خود را بسيج كرده بودند دفاعي كه براي آن، همه قوا و

هايي كه جوئيهاي يهود و نصارا در داخل جمعيت خود، با درگيريها و فتنه و آشوبها روبرو بودند، فتنهاز يك طرف در اثر فتنه
اي از وقت خود را صرف احتجاج و كرد، بايد براي خاموش كردن آشوبهاي آنان قسمت عمدهتشكل آنان را سست مي

آنان كنند، و از سوي ديگر با مشركين درگير بودند، و بايد با آنها بجنگند، و هميشه در حال آماده باش بوده و  بگومگوي با
اش همه جا را پر كرده بود، و مردم دنيا چه اي امنيت نداشته باشند، چون در آن ايام اسالم در حال انتشار بوده و آوازهلحظه

  .يه اسالم قيام كرده بودنديهودش و چه مسيحيش و چه مشركش همه عل
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 .دادنداز پشت سر اين سه طايفه دو امپراطوري بزرگ آن روز دنيا يعني روم و ايران و غيره نيز چنگ و دندان نشان مي

دلگرمي  خداي سبحان در اين سوره از حقايق و معارفي كه بشر را به سوي آنها هدايت فرموده آن مقداري را كه باعث
شود تا مؤمنين، هم دلْوش شوند و هم آلودگي شبهات و وساوس شيطاني و تسويالت اهل كتاب از مؤمنين است يادآور مي

دلهاشان زايل شود، و هم برايشان روشن گردد كه خداي تعالي هرگز از تدبير ملك خود غافل نبوده، و خلق او را عاجز 
ده و جمعي از بندگانش را بسوي آن دين هدايت نموده، همه بر طبق طريقه و عادت اند، و اگر دين خود را تشريع نمونكرده

جاريه و سنت دائمي خود بوده، و آن سنت عبارت است از سنت علل و اسباب پس مؤمن و كافر هم طبق همين سنت علل 
ا ميدان امتحان است، و امروز كنند، يك روز دنيا به كام كافر و روزي ديگر به كام مؤمن است چون دنيو اسباب زندگي مي

 .روز عمل و فردا روز جزا است

بحث پيرامون اين آيه، در تفسير آية الكرسي گذشت، و حاصل بحث در آنجا اين شد كه  "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ "
اتم است. پس نظام موجودات از هر جهت تحت  خواهد بفهماند كه قيام خداي تعالي به ايجاد و تدبير عالم قيامياين آيه مي

قيمومت خداي تعالي است، هم نظامي كه در اعيان آنها است، و هم نظامي كه در آثار آنها برقرار است آنهم نه تنها قيمومت 
 .ت استردر تاثير، نظير قيمومتي كه اسباب طبيعي فاقد شعور در مسببات دارند، بلكه قيمومتي با حيات كه مستلزم علم و قد

پس علم الهي نافذ در همه زواياي عالم است، و هيچ چيز از عالم براي خدا پنهان نيست. قدرت او هم بر همه عالم مسلط 
 .شود مگر آنچه او وقوعش را خواسته، و اذن داده باشداست، در هيچ گوشه عالم چيزي واقع نمي

ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ، هُوَ الَّذِي نَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ شَيْإِ "و به همين جهت دنبال اين جمله بعد از دو آيه فرموده:
 ."... يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ

و با در نظر گرفتن اينكه شش آيه اول سوره، جنبه دورنما براي اين سوره دارد، و آنچه در اين سوره به تفصيل آمده در اين 
فهميم كه: آيه مورد بحث، مطالب شش آيه مي -و با در نظر گرفتن غرض سوره كه قبال گفتيم -به اجمال آمده شش آيه

خير شود، هم چنان كه از دو آيه اكند، بياني كه غرض سوره، از همان استنتاج ميبلكه سراسر سوره را با بياني كلي آغاز مي
 .شوداستنتاج مي "هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ ... "و آيه "...إِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ  "يعني آيه:
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تا  -نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "فرمايد:بنا بر اين از اين شش آيه، آن قسمتي كه دورنماي سوره است دو آيه وسط است كه مي
 ."عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ -جمله

شود كه فرموده باشد بر مؤمنين واجب است متذكر شوند به اينكه آن خدايي كه به آيه به اين ميو بنا بر اين برگشت معناي 
اند، خدايي است واحد در الوهيت. و قائم بر خلقت و تدبير عالم، آن هم قيامي با حيات، پس او هرگز در وي ايمان آورده

 .شودشود، و چيزي بدون مشيت و اذن او واقع نميملكش مغلوب نمي

كنند كه هم او اين كتاب را كه هادي به سوي حق و فارق و مميز مؤمنين وقتي متذكر اين معاني بشوند آن وقت يقين مي
فهمند كه خداي تعالي در فرستادن اين كتاب و هدايت خلق به سوي حق و جدا ميان حق و باطل است نازل كرده، و نيز مي

 .ه در عالم اسباب و ظرف اختيار جاري ساخته استسازي حق از باطل همان روشي را جاري ساخته ك

رسد، و هر كس هم كفر بورزد او نيز به كيفر رفتار خود پس هر كس به اختيار خود ايمان آورد به پاداش عمل خود مي
 .خواهد رسيد، براي اينكه خداي سبحان، عزيز و داراي انتقام است

عبودي و حاكمي جز او نيست، تا در اين جهات حكمي براند، و خدا را در اما عزيز است: براي اينكه او خدايي است كه هيچ م
 .حكمش مقهور خود سازد



خود  تواند در عملبراي اينكه، اوال امور بندگان بر او پوشيده نيست، و ثانيا هيچ مْلوقي نمي :و اما اينكه داراي انتقام است
 .و كفرش از تحت اراده و مشيت او خارج شود

 6تدريج نزول داللت دارد[ ..... ص :  بر "تنزيل "]

 "ه كلمهبر تدريج داللت دارد، هم چنان ك "تنزيل "در سابق گفتيم: كلمه "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ "
 .كندبر نزول يكپارچه داللت مي "انزال

ه به معناي نزول تدريجي نيست، به شهادت اينك "تنزيل "همه جا كلمه ممكن است شما به گفته ما خرده گرفته و بگوييد:
كنند كه چرا قرآن يكپارچه بر بينيم كه مشركين صريحا اعتراض ميمي« 1» "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً "در آيه:

« 0» "أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً "نه تدريجي. و در آيه: آن جناب نازل نشده، پس تنزيل در اين آيه به معناي نزول دفعي است،
 اي از آسمان برايشان فرستاده شود نيز بهكنند تا مائدهكه حواريين عيسي )ع( از آن جناب تقاضا مي
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 "كه كلمه« 1» "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ "اين معنا است، چون معلوم است نزول مائده دفعي بوده نه تدريجي، و در آيه شريفه
گر شود نه به تدريج، و ادر نزول دفعي يك آيه استعمال شده از اين جهت بوده كه يك آيه اگر نازل شود دفعتا مي "تنزيل
ظهور در نزول دفعي دارد نه تدريجي، باز به خاطر اين است  "تنزيل "كلمه« 0» "قُلْ إِنَّ اللَّهَ قادِرٌ عَلي أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً "در آيه

 ."لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ "گفتند:كه پاسخ از سؤال جمله قبلي است كه مي

ال و به انزال بعد از انز "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "گوئيم معناياند: بهتر آنست كه بو به همين جهت بعضي از مفسرين گفته
 .عبارت ديگر انزال دفعي است تا اين اشكال وارد نشود

 اش اين نيست كه بين نزول يك آيه واينكه گفتيم تنزيل به معناي نزول تدريجي است، الزمه :گوييمليكن ما در پاسخ مي
 .ده باشدآيه ديگر زمان قابل توجهي فاصله ش

هر مركبي را از چند جزء تركيب يافته در نظر بگيريم، وجودش يك نسبت به مجموع و كل اجزا دارد، و يك  :توضيح اينكه
نسبت به وجود تك تك اجزاي خود، اگر نسبتي را كه به كل اجزا دارد در نظر بگيريم موجود واحدي خواهد بود، موجودي 

اگر نسبتي را كه وجود آن با وجود تك تك اجزايش دارد در نظر بگيريم البته يك چيز،  پذيرد و نه تقسيم، وكه نه تدريج مي
رده تعبير ك "انزال "بينيم قرآن كريم فرود آمدن باران را هم بهپذيرد، هم چنان كه ميچند چيز خواهد بود، و تدريج هم مي

 .«2» "وَ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ "، و هم فرموده:«2» "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً "، چنان كه فرموده:"تنزيل "و هم به

در تعبير اول نسبت وجود باران با سراسر اجزاي آن در نظر گرفته شده و در نتيجه يك امر اعتبار شده، و در تعبير دوم نسبت 
 .ك امر تدريجي اعتبار شده استآيد در نظر گرفته شده، و قهرا يوجود باران با اجزاي آن كه يكي پس از ديگري فرود مي

قرآن، اين نيست كه بين نزول يك جزء و جزء ديگر، زماني طوالني فاصله شده باشد و  "تدريجي "پس منظور از نازل شدن
در آيه  "جُمْلَةً واحِدَةً "كند، براي اينكه منظور از نزول قرآنآياتي كه به عنوان نقض و اشكال ذكر شد، گفتار ما را نقض نمي

 سوره فرقان اين است كه خوب بود اجزاي قرآن بدون وقفه، و پشت سر هم نازل شود، چنان كه آيات يك واقعه، پشت 20
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شده، بدون اينكه فاصله زيادي ميان آنها افتاده باشد و اين نوع نزول هم نزول تدريجي است. پس آيه سر هم نازل مي
ان مائده هيچيك نقض نيست )داستكند و همچنين ساير آياتي كه به عنوان نقض ذكر كردند، نامبرده گفتار ما را نقض نمي

 "نيز ناقض نيست، براي اينكه نزول آن هم به تدريج است، اول بايد سفره را انداخت بعد نان و سپس خورش را در آن نهاد
 .شود( و با اين بيان، جواب از بقيه آياتي كه ذكر شده بود روشن مي"مترجم

انزال بعد از انزال و  "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "ه: بهتر آنست بگوييم معناياند كو اما اينكه بعضي براي دفع نقض نامبرده گفته
راه يابد،  هابه عبارت ديگر انزال دفعي است عالوه بر اينكه صرف استحساني است كه به هيچ وجه نبايد در استعمال لغت

يل است، يعني نزول تدريجي است، و بايد از آن گويد، براي اينكه انزال بعد از انزال نيز تنزهاي نامبرده را جواب نمينقض
أَنْ  "و يا فرمود:« 1» "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً "به تنزيل تعبير كرد پس اين سؤال باقي است كه چرا فرمود:

 .«2» "لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ ... "و يا« 0» "يُنَزِّلَ عَلَيْنا مائِدَةً

 8نكه قرآن كريم در باره وحي، تعبير انزال و تنزيل )فرود آمدن( را بكار برده است[ ..... ص : وجه اي]

و اما اين سؤال كه اصال چرا قرآن كريم وحي را به تنزيل و انزال كه الزمه معنايش فرود آمدن از مكاني واال و يا مقامي 
تعالي بلندترين مقام باشد و آيات قرآني و يا اوامر و نواهي از واال است تعبير فرموده؟ جوابش اين است كه وقتي مقام خداي 

تر خواهد بود، كه دستورات الهي در آن مقام مستقر شود قهرا مقام بندگان مقامي پايينآن مقام بسوي بندگان صادر مي
 .«2» "حَكِيمٌ إِنَّهُ عَلِيٌّ "شود و خداي تعالي مقام خود را بلند و درجات خود را رفيع خوانده، فرموده:مي

 .«5» "وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ ":و نيز قرآن كريم را نازل از ناحيه خود خوانده و فرموده

 پس به اين دو اعتبار، يعني بلندي مقام خدا، و پستي مقام عبوديت، صحيح است كه آمدن قرآن از آن مقام به اين مقام را
 .نزول خواند

__________________________________________________ 

 [.....] .20سوره فرقان آيه (1)

 .110سوره مائده آيه (2)

 .22سوره انعام آيه (3)

 .21سوره شوري آيه (4)

 .21كرد. سوره بقره آيه شان بيامد كتابي از ناحيه خدا كه كتابهاي قبلي را امضا ميهمين كه بسوي(5)

 1، ص: 2رجمه الميزان، جت

و به عبارت ديگر، استقرار وحي در قلب شريف رسول خدا )ص( را نازل شدن وحي از خدا به آن حضرت دانست. چون خداي 
عِنْدِ اللَّهِ وَ لَمَّا جاءَهُمْ كِتابٌ مِنْ  "مقام خود را مقامي واال و بلند خوانده، البته در آيه: «1» "إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ "تعالي در آيه:

 .استقرار وحي در قلب رسول خدا )ص( را به آمدن كتاب هم تعبير كرده است« 0» "مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ



اند: بطور كلي حق و صدق عبارت است از خبر مفسرين در معناي آن گفته "بالحق "و اما اينكه در آيه مورد بحث فرمود:
ري را از آن جهت كه در مقابلش واقعيتي خارجي و ثابت، وجود دارد حق گويند، و مطابق با واقع، با اين تفاوت كه چنين خب

 .نامنداز اين جهت كه خود خبر مطابق با آن واقعيت خارجي است صدق مي

 "تخدا حق اس "كه به معناي اعيان خارجي و امور واقعي است بر خداي تعالي و گفتن اينكه "حق "بنا بر اين اطالق كلمه
از اين بابت است كه خبر دادن از خدا و از  "موجودات خارجي حق هستند "قش بر حقايق خارجيه و گفتن اينكهو نيز اطال

در آيه شريفه، امر ثابت است، امري است كه بطالن  "حق "حقايق خارجيه خبري است مطابق با واقع، و به هر حال مراد از
 .پذيردنمي

دهد كه: خداي تعالي كتاب را بر تو نازل رساند، و آيه چنين معنا ميرا ميمصاحبت  "بالحق "در كلمه "با "و ظاهرا حرف
شود كه نه بعدها كرد نازل كردني همراه با حق، به طوري كه حق از آن جدا نْواهد بود، و همراه بودنش با حق باعث مي

روزي بطالن بر او چيره گردد بطالن عارضش بشود، و نه در حين نزول آميْته با بطالن باشد. پس اين كتاب از اينكه 
 "با "استعاره به كنايه بكار رفته البته مفسرين در معناي حرف "نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ "ايمن است، پس در جمله

 .اند كه خالي از اشكال نيستوجوهي ديگر ذكر كرده

شود من گفتار فالني را تصديق كردم، معنايش اين تصديق از ماده صدق است، وقتي گفته مي "مصدقا ":و اما اينكه فرمود
شود: فالن گفتار را گويد، و همچنين وقتي گفته مياست كه با آن معامله صدق نمودم و اعتراف دارم كه او راست مي

 .تصديق دارم معنايش اين است كه به راستي و درستي آن اعتراف كردم

 سماني حاضر در عصر نزول قرآن يعني توراتكتب آ "لِما بَيْنَ يَدَيْهِ "و مراد از جمله:

__________________________________________________ 

 .21سوره شوري آيه (1)

 .21سوره بقره آيه (2)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ه در هر دو صريحا بيان كرده كه مراد از اين جمله، تورات و انجيل است ك 22و انجيل است، چنان كه در سوره مائده آيه 
 .هدايت است

ش او اين آيه شريفه خالي از داللت بر اين معنا نيست كه تورات و انجيلي كه آن روز در دست يهود و نصارا بوده، همه
اي از مطالب آن همان تورات و انجيل واقعي بوده، كه بر موسي و عيسي )ع( نازل شده، اما همه تحريف شده نبوده بلكه پاره

 .از طرف خدا نازل شده باشد نبوده، بلكه دستْوش سقط و تحريف شده استآنها آياتي كه 

و اين نيز مسلم است كه تورات و انجيل زمان رسول خدا )ص( همين تورات و انجيل چهارگانه )مرقس، يوحنا، متي و لوقا( 
 .زمان ما بوده است

د، و نيز به وقوع تحريف، و دستْوردگي آن پس قرآن كريم اين تورات و اناجيل را في الجمله نه صد در صد قبول دار
 فرمايد: وَ جَعَلْنا قُلُوبَهُمْ قاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْتا آنجا كه مي -وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ بَنِي إِسْرائِيلَ "فرمايد:شهادت داده مي

فرمايد وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري، أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ كه مي تا آنجا -مَواضِعِهِ، وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ
آيد و در سه جا از اين آيه از وقوع تحريف و سقط در تورات و انجيل خبر داده اش در همين سوره ميكه ترجمه« 1» "...

 .است

 "الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُديً لِلنَّاسِ وَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ "



 12[ ..... ص : "انجيل "و "تورات "معناي كلمه]

وناني و به قول بعضي، ي "انجيل "كلمه تورات لغتي است كه در زبان عبراني به معناي شريعت در زبان عربي است، و كلمه
إِنَّا  "فرمايد:ن شاء اللَّه در سوره مائده آن جا كه ميبقول بعضي ديگر در اصل فارسي بوده، و به معناي بشارت است و ما ا

 .بحث مفصلي در باره اين دو كتاب خواهيم كرد «0» "أَنْزَلْنَا التَّوْراةَ فِيها هُديً وَ نُورٌ ...

ا نازل ر قرآن كريم اصرار دارد كه هميشه از كتاب عيسي به لفظ انجيل تعبير كند نه اناجيل، و نيز اصرار دارد آن يك انجيل
ها متعدد هستند، و از آنها آنچه قبل از قرآن و در عصر نزول آن در دست از ناحيه خدا بداند، و با در نظر گرفتن اينكه انجيل

 .يوحنا -2متي،  -2مرقس،  -0لوقا  -1مردم موجود بوده چهار عدد بوده 

ي همه ها كتاب آسماني نبوده، يعنكي بوده باقي انجيلشود از اينها آن انجيلي كه از ناحيه خداي تعالي نازل شده يمعلوم مي
 اند، وهاي موجود دست خورده و تحريف شدهانجيل

__________________________________________________ 

 .12تا  11سوره مائده آيه (1)

 .22سوره مائده آيه (2)

 11، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ورد بحث يعني در اول سوره، خالي از نوعي تعريض و كنايه به يهود و نصارا نيست، بهر حال ذكر تورات و انجيل در آيه م
 .تعريض و طعنه به اعمالي كه كردند، و به سْناني كه در مورد تولد عيسي و نبوت و به آسمان رفتنش زدند

 "وَ أَنْزَلَ الْفُرْقانَ "

 11و موارد استعمال آن در قرآن مجيد[ ..... ص :  "فرقان "معناي]

بطوري كه در صحاح آمده به معناي چيزي است. كه ميان حق و باطل جدايي بيندازد، ولي داللت ماده اين "فرقان "كلمه
كلمه اعم است يعني داللت بر صرف جدا سازي دارد، چه جدا سازي حق از باطل و چه جدا سازي نْود از كشمش مثال، و 

 :قرآن كريم در مورد جدا سازي مردم استعمال شده آنجا كه فرمودهبينيم در يا هر جدا سازي ديگر، هم چنان كه مي

 .«1» "يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَي الْجَمْعانِ "

 .«0» "يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً "و نيز فرموده:

ر باره آن چيزي كه هست مطلوب از اين جدا سازي در درگاه خداي تعالي حتما امري است كه به هدايت برگشت كند، و د
باشد، و جدا سازي مربوط به اين مساله حتما همان جدا سازي بين حق و باطل خواهد بود حق و باطل در عقايد و در 

 .معارف، و نيز تعيين اينكه بنده خدا چه وظايفي دارد، و چه چيزهايي جزء وظايف او نيست

د، چه معارف اصلي و چه فرعي، چه آنهايي كه در شودر نتيجه معناي جمله مورد بحث، با مطلق معارف الهيه منطبق مي
 "لْفُرْقانَوَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي وَ هارُونَ ا "بينيم در آيه:كتابش بيان شده و چه آنهايي كه به زبان انبيايش جاري گشته، و لذا مي

 .همه آنچه را كه بر موسي و هارون نازل كرده فرقان ناميده است« 2»

غير از كتاب تورات ساير دستورات نازله بر موسي )ع( را نيز فرقان « 2» "ذْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَوَ إِ "و نيز در آيه:
 .خوانده است

 :فرموده« 2» "تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلي عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً "و در آيه:



 .اش نازل كرد تا براي همه عالميان نذير باشدفرقان را بر بنده بلند مرتبه است آن خدايي كه

__________________________________________________ 

شود. سوره انفال آيه كنند و نيك از بد جدا ميشوند، و يك ديگر را ديدار ميها جمع ميروز فرقان، روزي كه همه گروه(1)
21. 

 .01هد. سوره انفال آيه دبرايتان فرقاني قرار مي(2)

 .22سوره انبياء آيه (3)

 .22سوره بقره آيه (4)

 .1سوره فرقان آيه (5)

 10، ص: 2ترجمه الميزان، ج

انَ لِيَقُومَ زلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَ الْمِي "و اين فرقان از نظر معنا، با ميزان منطبق است، چون در آيه:
 .بجاي كتاب و فرقان كتاب و ميزان را ذكر كرده است« 1» "النَّاسُ بِالْقِسْطِ

كُمَ حَقِّ لِيَحْكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ "و نيز اين آيه در معناي آيه:
 .است« 0» "بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

كند، در عين حال معارف و وظايف بندگي پس ميزان مثل فرقان عبارت است از ديني كه ميان مردم بحق و عدالت حكم مي
 .(را هم در برداشته است )و خدا داناتر است

 .استاند: مراد از فرقان، تنها قرآن ولي بعضي از مفسرين گفته

 .اندازداند: فرقان هر دليلي است كه ميان حق و باطل جدايي ميبعضي ديگر گفته

ي كرد كه با آن حضرت بر سر عيساند: مراد، حجت قاطعي است كه رسول خدا )ص( عليه كساني اقامه ميبعضي ديگر گفته
 .كردند، ليكن بهترين وجه همان است كه ما ذكر كرديم)ع( احتجاج و مشاجره مي

اند به معناي مجازات بدكاران بر طبق بدكاري بطوري كه گفته "انتقام "كلمه "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ، ... ذُو انْتِقامٍ "
آنان است، و الزمه اين معنا آن نيست كه حتما غرض داغ دل گرفتن هم در بين باشد، چون داغ دل گرفتن از لوازم 

و  ها باعث منقصتن ما است، نه از لوازم معناي لغوي اين كلمه، چون بدي بدكاران در ميان ما انسانانتقامهاي معمول در بي
توانيم ضرري را كه بدكار خواهيم قلب خود را التيام دهيم، و اگر نميشود و ما با مجازات بدكار، ميضرري براي ما مي

 .متوجه ما كرده جبران كنيم، ال اقل داغ دلي از وي بگيريم

تر از آن است كه از اعمال بندگان بد كارش متضرر شود، و يا العياذ باللَّه و اما خداي عز و جل ساحتش عزيزتر و مقدس
كه بزودي در ميان بندگانش به حق قضاوت كند، و اعمال آنان  -و وعده او حق است -نقصي بر او وارد آيد، ليكن وعده داده
 .«2» "وَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ "ر است شر، چنان كه فرمود:را جزا دهد، اگر خير است خير و اگر ش

 و« 2» "لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَساؤُا بِما عَمِلُوا وَ يَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَي "و نيز فرمود:

__________________________________________________ 

 [.....] .02سوره حديد آيه (1)

 .012وره بقره آيه س(2)

 .02سوره مؤمن آيه (3)

اند پاداشي بهتر دهد. سوره نجم آيه اند جزا دهد، و كساني را كه احسان كردهتا كساني را كه بدي كردند به آنچه كرده(4)



21. 

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كه حرمتش هتك شود. ديگران هم  تر از آن استچگونه چنين نباشد، با اينكه عزيز علي االطالق است، ساحت او منيع
 .اند، كه كلمه عزيز در اصل به معناي امتناع استگفته

 ."... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ "

اين آيه از آن جهت كه مطلق است يعني معين نكرده است كه مقصود از عذاب شديد چيست، آيا عذاب دنيا است يا آخرت، 
ممكن است شامل عذاب دنيوي هم بشود. و اين خود يكي از حقايق قرآني است كه چه بسا مفسرين از آن غافل مانده، و 

مگر  شماريم،توجهي، علتي جز اين نداشته كه ما چيزي را عذاب نمياند، و اين بيآن طور كه بايد پيرامون آن بحث نكرده
هاي مادي ما پديد آورد. مثال مال ما را از بين زد و يا نقص و يا فسادي در نعمتوقتي كه جسم ما را به درد آورد، و متالم سا

ببرد، و يا يكي از عزيزان ما را بميراند، يا بدن ما را مريض كند، با اينكه آنچه قرآن در تعليمات خود از عذاب اراده كرده غير 
 .اين است

 13است ..... ص :  گفتاري در اينكه:كلمه عذاب در اصطالح قرآن به چه معنا

 اشاره

كنيم؟ قرآن كريم زندگاني كساني را كه پروردگار خود را حال ببينيم از آيات قرآني، در باره عذاب، چه معنايي را استفاده مي
وَ مَنْ  "د:فرمايداند و مياند هر قدر هم زندگي بسيار وسيعي داشته باشند زندگاني بسيار تنگ و سْتي ميفراموش كرده

 .«1» "ضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاًأَعْرَ

وَ ال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَواْلدُهُمْ،  "فرمايد:آيد، عذاب خوانده، ميو باز قرآن كريم مال و اوالد را كه در نظر ما نعمت گوارا مي
 .«0» "زْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُونَإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها، فِي الدُّنْيا وَ تَ

 13شادي و غم، رنج و راحت دائر مدار طرز فكر آدمي است[ ..... ص : ]

گذشت، اين است « 2» "وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ "و حقيقت امر همانطور كه بيان اجمالي آن در تفسير آيه:
شادي و غم و رغبت و نفرت و رنج و راحت آدمي داير مدار طرز فكر آدمي در مساله سعادت و شقاوت كه مسرت و اندوه و 

 .است

__________________________________________________ 

 .102و كسي كه از ياد من اعراض كند زندگي سْتي خواهد داشت. سوره طه آيه (1)

شان را از شان نموده و دلهايخواهد با همان اموال و اوالد عذابخدا مي خيلي شيفته اموال و اوالد آنان نباش كه(2)
 .22حسرت آب كند، و بميرند در حالي كه كافر باشند. توبه آيه 

 .22سوره بقره آيه (3)

 12، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 14ص :  سعادت و شقاوت روحي و جسمي، و اينكه افراد بي خدا در هر حال پريشان روز هستند[ .....]



، شودرساند، به اختالف موردش مْتلف مياين اوال، و در ثاني سعادت و شقاوت و آن عناوين ديگري كه همان معنا را مي
سعادت و شقاوت روح، امري است و سعادت و شقاوت جسم، امري ديگر، و همچنين سعادت و شقاوت انسان، امري است و 

 .ن مقياسسعادت و شقاوت حيوان امري ديگر، و به همي

مادي را  هايو انسان دنياپرست و مادي كه هنوز متْلق به اخالق خدايي نشده و با ادب الهي بار نيامده تنها و تنها كاميابي
 .هاي معنوي نداردداند، و كمترين اعتنايي به سعادت روح و كاميابيسعادت مي

طه و تر و سلو فرزندان )دغلكارتر( و جاه و مقام منيع كند كه مال بيشترقهرا چنين كسي هر چه زور دارد در اين مصرف مي
كند، و اين خيال را در سر قدرت بيشتري به دست آورد و در آغاز، راه به دست آوردن خالص و بي دردسر آنها را، آرزو مي

نداشتن آن حسرت كند و از پروراند كه اين امور، تنعم و لذت خالص است. ما دام كه به دست نياورده اينطور خيال ميمي
كرده نيست، اگر يك لذت در آن هست هزار الم و بيند: نه، آن طور هم كه خيال ميآورد ميخورد، ولي وقتي بدست ميمي

پنداشت كامل به تمام معنا نيست بلكه نواقصي دارد، و رفع همان ناراحتي هم همراه دارد، براي اينكه آن طور كه مي
رود بندد، ولي وقتي به سراغ اسباب ميخواهد، در اينجا بشدت، دل به آن اسباب ميبابي مينواقص، گرفتاريها دارد، و اس

آري او مسبب  .نشيندشود كه آنها هم هيچكاره هستند، در نتيجه يك حسرت ديگر هم از اين بابت بر دلش ميمتوجه مي
و در برابر هر مصيبتي تسليتي در داخل جان خود االسباب را نيافته و به وي دل نبسته تا همواره و در هر حال دلي آرام، 

 .نشيندداشته باشد، لذا در برخورد با هر سببي حسرتي ديگر بر دلش مي

خورند، و برند، تا چيزي را ندارند از نداشتن آن حسرت ميخبر از خداي ال يزال، در حسرت بسر ميپس افراد مادي و بي
ن جويند، تا بلكه با به دست آوردو از آن اعراض نموده چيزي بهتر از آن را مي يابند باز متاسف گشتهوقتي به آن دست مي

 .آن عطش دروني خود را تسكين دهند، حال افراد مادي، در دو حال )دارايي و نداري( چنين است

رآن همواره با داند، انسان از نظر قو اما قرآن كريم انسان را موجودي مركب از روحي جاوداني، و بدني مادي و متغير مي
ر شود و ديگچنين وصفي قرار دارد، تا بسوي پروردگار خود برگردد، در آن موقع است كه خلود و جاودانگي آدمي شروع مي

 .گردددچار زوال )و دگرگونگي( نمي

 12، ص: 2پس، از نعمتهاي دنيا بعضي مانند علم، تنها مايه سعادت روح آدمي است، و بعضي ترجمه الميزان، ج

 .نند مال و فرزندي كه او را از ياد خدا باز ندارد، مايه سعادت روح و جسم او خواهد بود، آنهم چه سعادت بزرگيما

و همچنين بعضي از حوادث كه مايه محروميت و نقص جسم آدمي است، ولي براي روح جاودانه او سعادت است، مانند 
راه، كه اين نيز از سعادت آدمي است، همچون تحمل نوشيدن دواي شهادت در راه خدا، و انفاق مال و ساير امكانات در اين 

 .سازدكند ولي مدت طوالني مزاجش را سالم ميتلخ است كه دقايقي آدمي را ناراحت مي

آيند جسم و مضر به روح آدمي است، مايه شقاوت آدمي و عذاب او است، و قرآن كريم اينگونه اعمال را و اما آنچه كه خوش
لببُ ال يَغُرَّنَّكَ تَقَ "ت جسماني دارد، متاعي قليل خوانده، كه نبايد به آن اعتنا كرد. و در اين باره فرموده است:كه تنها لذ

 .«1» "الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْباِلدِ، مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ

دو است، قرآن آن را نيز عذاب خوانده هم چنان كه خود ماديين هم آن را و همچنين هر چيزي كه مضر به روح و جسم، هر 
 .شمارندعذاب مي

داند كه مايه ناراحتي روح دانند. قرآن آن را از اين نظر عذاب مياما قرآن آن را از جهتي، و ماديين از نظري ديگر عذاب مي
راحتي بدن است، نظير انواع عذابهايي كه بر امتهاي گذشته دانند كه مايه بدبْتي و نااست، و ماديين از اين نظر عذاب مي

 .نازل شده



ذِينَ أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ؟ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي الْباِلدِ، وَ ثَمُودَ الَّ "فرمايد:و قرآن در اين باره مي
، إِنَّ رَبَّكَ طَ عَذابٍوَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْجابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ، 

 .«0» "لَبِالْمِرْصادِ

 11سعادت و شقاوت از ديدگاه اسالم[ ..... ص : ]

ه شعور و اراده آنها دارد چون ما يك امري را كه در نظر ديگران لذيذ است سعادت و شقاوت موجودات با شعور، بستگي ب
انگيز است ولي ما از دانيم، هم چنان كه امري را كه براي ديگران المكنيم، سعادت خود نميولي ما لذت آن را احساس نمي
 .شماريمكنيم، شقاوت نميآن احساس الم و ناراحتي نمي

__________________________________________________ 

رفت و آمد و تسلط كفار در بالد، تو را فريب ندهد، كه بهره و نفعي اندك است، و بدنبال آن جايگاهي در جهنم است (1)
 .112كه بد جايگاهي است. سوره آل عمران آيه 

 بود، چه كرد؟دار كه نظير آن در شهرها ساخته نشده مگر نديدي خدا با قوم عاد با آن بناي ستون(2)

ها، همانها كه در شهرها طغيان كردند، و در آن فساد بسيار كردند و پروردگارت تازيانه عذاب بر آنها و با فرعون صاحب ميخ
 .12فرود آورد، كه پروردگار تو در كمين است. سوره فجر آيه 

 16، ص: 2ترجمه الميزان، ج

عادت و شقاوت طي كرده غير از آن روشي است كه ماديين پيش شود، روشي كه قرآن در مساله ساز همين جا روشن مي
اند، و انسان فرو رفته در ماديات هم اگر بْواهد زندگيش گوارا شود بايد از مكتبي پيروي كند كه سعادت حقيقي را گرفته

 نچه براستي شقاوتداند، و آسعادت بداند، و شقاوت حقيقي را شقاوت بداند، چون قرآن آنچه واقعا سعادت است سعادت مي
 .خوانداست شقاوت مي

قي دهد كه تنها مالكي كه مالك حقيكند كه دل، به غير خدا نبندند، و به آنان اين باور را ميقرآن به پيروان خود تلقين مي
خورد دواي خدا را ايستد، )چنين كسي اگر دوا ميهر چيز است خدا است، هيچ چيزي جز بوسيله خدا روي پاي خود نمي

و نيز  "مترجم "خورد، براي دوا و غذا و هيچ چيز استقالل در تاثير قائل نيستخورد غذاي او را ميخورد، و اگر غذا ميمي
 .كندچنين كسي هيچ هدفي را جز براي او دنبال نمي

ا تنها است، و ي بيند يا سعادت روح و جسم او هر دوبيند، آنچه ميو چنين انساني در دنيا چيزي بجز سعادت براي خود نمي
داند، بْالف انسان دل بسته به ماديات و هواي نفس كه چنين سعادت روح او است، و غير اين دو چيز را عذاب و دردسر مي
آوري كرده مايه خير و سعادت او است، ولي به زودي بر خبط فردي چه بسا خيال كند آن اموال و ثروتي كه براي خود جمع

فَذَرْهُمْ  "شود چنان كه خداوند فرموده:د، و همان سعادت خيالي تبديل به شقاوت يقيني ميشوو گمراهي خود واقف مي
 .«1» "يَُْوضُوا وَ يَلْعَبُوا حَتَّي يُالقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

 .«0» "مَ حَدِيدٌلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْ "و نيز فرموده:

 .«3» "فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا، وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا، ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ "و نيز فرموده:

گر از رد، بلكه اعالوه بر اينكه در هيچ جاي دنيا و نزد هيچ يك از دنياپرستان مادي، نعمتي كه لذت خالص باشد وجود ندا
 برند همان لذت توأم با غم و اندوه است،نعمتي لذتي مي

__________________________________________________ 



اند ديدار كنند. بحال خودشان وابگذار تا در ماديات فرو روند و سرگرم بازي باشد تا بناگاه روزي را كه وعده داده شده(1)
 .20سوره معارج آيه 

و از اين در غفلت بودي. ما پرده از پيش چشمت كنار زديم، و در نتيجه امروز چشمانت تيزبين شده است. سوره ق آيه ت(2)
00. 

خواهند، روي برگردان، اينها سطح فكرشان اينقدر كند و بجز زندگي دنيا نميپس از هر كس كه از ياد ما اعراض مي(3)
 .22كوتاه است. سوره نجم آيه 

 12، ص: 2ن، جترجمه الميزا

 .سازدغم و اندوهي كه خوشي آنان را تيره و تار مي

شود كه درك و طرز فكري كه در انسانهاي موحد و مْصوصا در اهل قرآن است غير درك و طرز فكري از اينجا روشن مي
دو طرز  نقطه نهايي اين است كه ديگران دارند، با اينكه هر دو طايفه از يك نوع هستند، يعني هر دو انسانند، البته بين دو

تفكر مراتب بسياري هست، كه صاحبان آن اهل ايمان هستند اما طايفه ديگر بْاطر نرسيدن به كمال تربيت و تعليم الهي، 
 .شوندكم و زياد و يا زيادتر گرفتار انحراف فكري مي

ه عذاب نيم، ليكن در عين اينكه گفتيم كلمتوانستيم از كالم خداي تعالي در باره مساله عذاب استفاده كاين بود آنچه ما مي
در اصطالح قرآن به معناي عذاب روحي تنها و يا روحي و جسمي است، چنان هم نيست كه از استعمال اين كلمه در مورد 

ايوب  زناماليمات جسماني فقط، امتناع بورزد، و آن را عذاب نداند، بلكه اين كلمه را در آن مورد نيز بكار برده، از آن جمله، ا
 .«1» "أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ "حكايت كرده كه گفت:

كه عذابهاي فرعون به بني اسرائيل را از طرف « 0» "وَ إِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ ... "و نيز فرموده:
عذاب خوانده و نفرموده آنچه از ناحيه فرعون به شما بني اسرائيل رسيد عذاب خدا  خدا امتحان و از طرف فرعون و في نفسه

 .بود

 11بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

در آيه قبلي، عذاب كفار و منكرين آيات خدا را، اين چنين تعليل  "ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِإِنَّ اللَّهَ ال يَْْفي عَلَيْهِ شَيْ "
 اي داشت كه به وسيله آن مطلب تمامو ليكن چون اين تعليل احتياج به ضميمه "زيرا خدا عزيز و داراي انتقام است "كرد:

خبري از شود زيرا ممكن است كسي عزيز و داراي انتقام باشد ليكن كفر بعضي از كفار برايش پنهان مانده باشد، و در اثر بي
هت و براي اينكه بفهماند هيچ چيزي بر خدا پوشيده نيست، جمله مورد بحث را آن، كفار نامبرده را عذاب نكند به همين ج

اضافه كرد، و فهماند كه به همان جهت كه عزيز است چيزي بر او پوشيده نيست، نه از محسوسات و نه از معنويات غايب از 
 .حس

ال بدني و قلبي باشد، بهمان توجيهي كه در آيه اعم "ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِشَيْ "ممكن هم هست مراد از جمله:
 .گذشت «3» "لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُْْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ "شريفه:
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 "به معناي انداختن عكس چيزي يا كسي است، ولي كلمه "تصوير "كلمه "هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ "
 .شوددار و بي سايه ميو شامل تمامي چيزهاي سايهاعم از آنست  "صورت

 .گيردجمع رحم است، و رحم زنان همانجايي است كه نطفه و جنين در آنجا قرار مي "أرحام "و كلمه

 :گفتنداين آيه شريفه در معناي باال بردن مطلب دو آيه قبل است، چون آن دو آيه مي

كند، براي اينكه عزيز و منتقم است، و براي اينكه به اسرار و علتها آگاه يخدا كساني را كه به آياتش كفر بورزند عذاب م
 .خورداست، پس او در كارش به هيچ وجه شكست نمي

 18كفر كافران، از حكم قضا و قدر و مشيت الهي خارج نيست[ ..... ص : ]

ست تر از آنورزد، خوارتر و پستا كفر ميفرمايد: بلكه مطلب از اين هم مهمتر است، و آن كس كه به آيات خددر اين آيه مي
كه با استقالل خودش و بدون اينكه خداي سبحان هيچ دخالتي داشته باشد بتواند به آيات خدا كفر بورزد، و در اين كار به 

م را كه عالقدرت خود متكي باشد بدون اينكه خدا در اين باره اذني داده باشد تا در نتيجه او بر خدا غالب آمده باشد، و نظام 
ورزد، باز زيباترين نظام است بر هم بزند، و نيز بتواند اراده خود را بر اراده خدا تحميل كند، بلكه اگر هم به آيات خدا كفر مي

به خاطر اين است كه خدا به او چنين اذني داده است يعني خداي سبحان اموري را تنظيم كرده و آن امور تنظيم شده كه 
اش پديد آمدن موجوداتي داراي اختيار و به نام انسان باشد، تا زمينه ت، طوري تنظيم شده كه نتيجههمان عالم دنيا اس

آزمايش و امتحان، فراهم گردد، و هر كس بْواهد به اختيار خود ايمان آورد، و هر كس خواست به اختيار خودش كفر بورزد، 
 .العالمين هم خواسته باشد خواهند كه خداي ربپس هر دو طايفه هر چه بْواهند وقتي مي

بنا بر اين هيچ كفري و ايماني و هيچ سرنوشت ديگري نيست مگر آنكه با تقدير الهي است، و خالصه حساب و كتابي دارد، 
برسد،  كندو اين خداي تعالي است كه اشيا را طوري رديف كرده كه هر چيزي بتواند به هدفي كه با اعمالش آن را دنبال مي

را به صورت خاص خودش يا به صورتي كه راه رسيدن به آن برايش فراهم شده تصور بكند، و سپس با  نْست آن هدف
 .گيرش به آن هدف برسدتالش پي

 .پس خداي سبحان يگانه كسي است كه همواره غالب بر امر خود، و قاهر در اراده خود، و مسلط بر خلق خويش است

نها كنند تكنند، و هر تصرفي را كه در هر چيز ميكنند تنها به اراده خود ميكنند كه هر چه ميانسانهاي گمراه خيال مي
 كنند، و اين خودشان هستند كه با بْواست خود مي
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د، غافل گيرنزنند، و به گمان خود از قضا و قدر الهي پيشي مياعمال خويش نظام متصل و به هم پيوسته خلقت را برهم مي
 .ز اينكه خود اين نيز، قدر الهي استا

خواهد بفرمايد: خداي سبحان اجزاي وجود شما را هم همين است، يعني مي "يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحامِ كَيْفَ يَشاءُ ":مراد از جمله
به مقدار اذن او خواهيد برساند، و خواستن شما در آغاز خلقت به نحوي قرار داده كه در آخر هر مسيري شما را به آنچه مي

 .دخالت دارد، نه اينكه علت حتمي رسيدن به هدف باشد

و اگر فقط تقدير جاري در انسان را ذكر كرد، )نه تقدير عمومي كه در سراسر عالم جاري است( براي اين بوده كه آن تقدير 



بر  يز اشاره كرديم كنايه و تعريضيعمومي را فقط بر مورد انسان تطبيق دهد، و نيز براي اين بود تا همانطور كه در سابق ن
مسيحيان باشد، كه گفتند مسيح، خدا است، خواست تا در آخر آيات مورد بحث، حق مطلب در مورد مسيح را بيان كند، چون 

 توانند اين معنا را انكار كنند كه مسيح هم مانند ساير انسانها در رحم مادر خود تكون يافته، و قبول دارند كه آننصارا نمي
 .حضرت خودش، خود را خلق نكرده

 "خطاب را متوجه شْص رسول خدا )ص( كرد، و در آخر اين آيه در جمله "نَزَّلَ عَلَيْكَ "در اوايل آيات مورد بحث در جمله:
خطاب را متوجه عموم مردم نمود، و اين عموميت دادن به كالم آنهم بعد از خصوص بودن آن براي اين است كه  "يصوركم
د بر اينكه ايمان مؤمنين هم مانند كفر كافران از حكم قضا و قدر الهي خارج نيست، تا دلهاي مؤمنان از شنيدن داللت كن

اند خوشحال اين مطلب خرسند گشته، از اينكه مشمول رحمت خدا و موهبت الهيه او قرار گرفته و موفق به ايمان شده
لي پيدا ورزند، تسا از كفار دلهايشان از اين اندوه كه چرا كفار كفر ميگيري خدگردند، و از شنيدن مساله قدر و مساله انتقام

 .كند، و بفهمند كه همين كفر كفار هم چوب خدا است

در اين جمله به همان مطلبي برگشت شده كه گفتار در اين آيات با آن مطلب آغاز شده بود،  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
 .حيد بود و اين جمله جنبه خالصه گيري از آن مطلب است، تا آن را تاكيد كرده باشدو آن مساله تو

چون مسايل ذكر شده در اين آيات، يعني: هدايت خلق بعد از ايجاد آنها، و مساله انزال كتاب و فرقان، و مساله متقن بودن 
و معبودي باشد تا آن امور را تدبير كند، و از آنجا  تدبير الهي در عذاب كردن كفار، اموري است كه بناچار بايد مستند به اله

 كند، و بناچار همو است كه هيچ معبودي به جز خداي تعالي وجود ندارد، پس تنها اوست كه مردم را به سوي حق هدايت مي
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نمايد، و آن خدا اگر يني خود عذاب ميكند، و همو است كه كفار را با بالهاي آسماني و زمكه كتاب و فرقان نازل مي
 .باشدكند، از روي حكمت و عزتش ميفرستد، و يا گروهي را عذاب ميكند، و يا كتاب ميهدايت مي

 02بحث روايتي ..... ص : 

 02روايتي متضمن محاجه و مباحثه رسول اللَّه )ص( با سران نصاراي نجران[ ..... ص : ]

اند: اوايل اين سوره تا حدود هشتاد و چند حمد بن اسحاق و ربيع بن انس روايت كرده كه گفتهدر مجمع البيان، از كلبي و م
آيه در مورد هيات اعزامي از نجران نازل شده، كه شصت نفر سواره بودند، و نزد رسول خدا )ص( آمدند، در حالي كه چهارده 

 .«1»اشت نفرشان از اشراف، و در بين آن چهارده نفر سه نفر پيشوا وجود د

د. و دادنكه امير آن قوم و طرف مشورتشان بود، وي كسي بود كه بدون رأيش هيچ كاري انجام نمي "عاقب "يكي به نام
 .نامش عبد المسيح بود

 .سيد و بزرگ قوم بود، كه با پول او اين سفر را كرده بودند "ايهم "دومي مردي ثروتمند بنام

ش و عالم ديني آنان و امام و مدرس مدارس آنان بود، و در ميان قوم نجران كشي "حارثة بن علقمه "سومي مردي بنام
داد، و پادشاهان روم، او را به رياست ديني برگزيده و شرافت و احترام خاصي داشت، كتب ديني را او به ايشان درس مي

 .تهد در دين بودداشتند، و به احترام او كليساها بنا نهاده بودند، چون مردي فاضل و مجپاس حرمتش مي

ص( وارد شده، و داخل مسجد آن جناب گشتند در حالي كه آن )اين هيات با داشتن چنين مرداني در مدينه به رسول خدا 
 .هايي قيمتي و رداهايي زيباها در تن داشتند، جبهحضرت نماز عصر را خوانده بود، هيات اعزامي همه، لباس رسمي كشيش



 :همين كه اين هيات را ديدند گفتند بعضي از صحابه رسول خدا )ص(

ما تا كنون مرداني به اين وقار نديده بوديم، اتفاقا وقتي وارد مسجد شدند هنگام نمازشان بود، طبق مراسم خود ناقوسي 
 .نواخته و برخاستند و در مسجد رسول خدا )ص( به نماز ايستادند

 .!!خوانندو نماز ميصحابه عرض كردند: يا رسول اللَّه اينها دارند در مسجد ت
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 "يهما "حضرت فرمود: رهاشان كنيد و كاري به كارشان نداشته باشيد، آنان نمازشان را به طرف مشرق خواندند، پس از آن
 ."بايد كه اسالم آوريد "حضرت به ايشان فرمود: .ا رسول خدا )ص( صحبت كردندب "عاقب "و

 .ايمعرض كردند ما كه قبل از تو اسالم آورده

پرستيد، گوييد، و تسليم دين خدا نيستيد، براي اينكه شما براي خدا فرزند قائل هستيد، و صليب را ميشما دروغ مي :فرمود
 .خوريدو گوشت خوك مي

 .اگر مسيح پسر خدا نيست پدرش كيست؟ و آن گاه همگي با آن حضرت بگو مگو راه انداختند گفتند پس

دانيد كه هيچ فرزندي نيست مگر اينكه به پدرش شبيه است، و مگر فرمود: مگر شما نمي "عاقب "و "ايهم "رسول خدا به
 .اين عقيده شما نيست؟

د نيستيد كه پروردگار ما زنده است و مرگ ندارد، و نيز مگر معتقد عرض كردند: چرا همين طور است. فرمود: مگر شما معتق
 .شود؟نيستيد كه عيسي موجودي فاني است و دستْوش مرگ مي

 .گفتند چرا همين طور است

تند: دهد؟ گفكند، و روزي ميفرمود:مگر شما معتقد نيستيد كه پروردگار ما قيم بر هر چيز است، و هر موجودي را او حفظ مي
همين طور است، فرمود: آيا عيسي هيچ يك از اين صفات را دارد، آيا او هم قيم موجودات است، و حي ال يموت است، و بله 

 .حافظ و رازق عالم است؟

تواند معبود باشد. و آيا شما معتقد نيستيد كه هيچ چيزي در آسمانها و زمين بر خدا پوشيده گفتند:نه فرمود: پس او نمي
 .نيست؟

 .همين طور معتقديمگفتند:چرا 

فرمود:حال بگوييد ببينيم عيسي هم همين علم را دارد، يا آن مقداري را از علم دارد كه خدا به او داده گفتند: نه، عيسي 
 .چنان علمي ندارد

تواند چنان علمي را داشته باشد، چون مْلوق است، يك روزي اصال وجود نداشت، و روزي ديگري فرمود:بله عيسي نمي
نوشيد و فضوالت بدن از خورد و آب ميخواست صورتگري كرد، او غذا ميرا در رحم مادرش آن طور كه خودش مي خدا او

 .شد، و خداي سبحان اينطور نيستاو دفع مي

 00، ص: 2گفتند:بله همين طور است، فرمود: آيا شما معتقد نيستيد كه عيسي روزگاري در شكم ترجمه الميزان، ج

كرد، و پس از مدتي وضع حمل نمود، همانطور كه ساير زنان فرزند خود ش او را مانند ساير مادران حمل ميمادر بود، و مادر
دهد، و بعد از آنكه از شير گرفته شد زايند و فرزند خود را شير و غذا داد، همانطور كه هر مادري فرزند خود را غذا ميرا مي

 .شد؟فع مينوشيد و فضوالتش دخورد، و آب ميخودش غذا مي



شود كه شما معتقد هستيد؟ مسيحيان از گفتند:بله همين طور بود، فرمود: پس چگونه چنين انساني، چنان موجودي مي
 .جواب عاجز ماندند: و خداي عز و جل آيات سوره آل عمران از اول تا هشتاد و چند آيه را در اين باره نازل كرد

از ابي اسحاق، و ابن جرير و ابن منذر، از محمد بن جعفر بن زبير، و از ابن « 1»مؤلف:اين معنا را سيوطي در الدر المنثور 
اسحاق از محمد بن سهل بن ابي امامه نقل كرده و اما اصل قصه را ما بزودي نقل خواهيم كرد، ليكن نازل شدن آيات اول 

تيم كه از سبك آيات سوره پيدا است كه سوره آل عمران در باره اين قصه گويا اجتهادي از صحابه بوده، و ما قبال هم گف
 .يكباره نازل شده

 00روايتي در باره خلقت جنين و سرنوشت او ...[ ..... ص : ]

از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود: شقي آن كسي است كه در شكم مادرش شقي شده باشد، و سعيد كسي است كه 
 .«0»در شكم مادرش سعيد شده باشد 

 :م باقر )ع( روايت كرده كه گفتو در كافي از اما

اي را كه قبال در صلب آدم بوده و از او پيمان گرفته، بيافريند، و آنچه در ازل در صلب خداي تعالي هر وقت اراده كند نطفه
كند كند تا به جماع بپردازد و به رحم زن وحي ميآدم براي آن نطفه نوشته است به مرحله ظهور برساند، مرد را تحريك مي

ند، و ككه خود را براي فرو رفتن نطفه در درونت باز كن، تا قضا و قدر نافذ من در تو تحقق يابد، رحم دهانه خود را باز مي
در آيد، چهل روز هم به اين  "علقه "چرخد تا به صورتكند، و ميرسد، و چهل روز در رحم تردد مينطفه به رحم مي

شود كه البالي آن رگهايي چون توري بافته شده پيدا از چهل روز گوشتي مي شود، و پسمي "مضغه "ماند، بعدصورت مي
كنند، شود، آن گاه خداي تعالي دو فرشته كه كارشان خلقت است و در رحم زنان هر چه را خدا بْواهد خلق ميمي
فته از پشت پدران و رحم زنان فرستد، تا از راه دهان زن وارد شكم او شوند، و خود را به رحم زن كه روح قديم انتقال يامي

 در آنجا است برسانند، و روح حيات و بقا را به اذن خدا در آن گوشت بدمند، و
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 .و پا و جوارح و اعضاي بيروني و دروني يك انسان را درست كنندبرايش سوراخ گوش و چشم و نيز دست 

دهد كه قضا و قدري كه من براي اين كودك معين فرستد و دستور ميآن گاه خداي عز و جل به آن دو فرشته وحي مي
 و قدرها و امرها برايمام بنويسيد، و در عين حال جا براي بدا يعني تغيير آن قضا اش صادر نمودهام و امري كه در بارهكرده

 .بگذاريد

 .اي، خودت بفرما تا ما بنويسيم؟دانيم چه قضا و قدري براي او معين كردهپرسند: پروردگارا ما نميمي

ه پيشاني بينند كه بكنند لوحي ميفرمايد: سر خود را بلند كنيد و به سر مادرش نگاه كنيد، چون نگاه ميخداي تعالي مي
ست، و در آن چيزهايي نوشته شده، از آن جمله صورت و زينت و اجل و ميثاق و سعادت يا شقاوت مادر كودك آويزان ا

نويسد. و در هر خواند، و ديگري براي كودك ميكودك و تمامي خصوصيات او است. يكي از آن دو فرشته آن لوح را مي
ا گذارد. آن گاه نوشته خود رل را براي خدا ميكند، يعني جاي تغيير و تبدييك از آن خصوصيات، بدا را براي خدا شرط مي

 .كننددهند، و سپس در شكم مادر او را سر پا نگه داشته بعد رها ميمهر نموده و بين دو چشم كودك جاي مي



 .گر و يا سركش استشود، و اين تنها در مورد افراد طغيانلغزد و پشت و رو ميشود كه كودك ميبسيار مي

رسد چه در مورد كودك تام الْلقة و چه كودكي كه خلقتش تمام نيست به رحم وحي كودك مي و چون هنگام والدت
كند كه دهانه خود را باز كن تا مْلوق من بزمين بيفتد، و مقدرات من در مورد او تحقق يابد، كه اينك هنگام بيرون مي

و رو شده پاهايش باال و سرش پايين شكم  كند، و در آن هنگام كودك زيرشدنش رسيده، پس رحم دهانه خود را باز مي
 .گيرد، تا هم مادر آسانتر بزايد، و هر فرزند آسانتر پا به دنيا بگذاردمادر قرار مي

فرستد تا كودك را زجري دهد، و از آن زجر به اضطراب و فزع اي را كه نامش زاجر است ميآن گاه خداي عز و جل فرشته
دهد تا به فزع و اضطراب در آمده از شكم مادر به زمين بيفتد، در امد بار ديگر او را زجر ميدر آيد و اگر باز هم به دنيا ني

 .«1»حالي كه از آن زجر مشغول گريه باشد 

 :منظورش اين است "وقتي خدا بْواهد نطفه را خلق كند "مؤلف: اينكه امام فرمود:

__________________________________________________ 

 .ط تهران 12ص  6وع كافي ج فر(1)
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 .وقتي كه خدا بْواهد نطفه را انساني تام الْلقة كند

آيد، و اشاره است به مطلبي كه بيانش به زودي مي "آن انساني كه در ازل از او ميثاق گرفته شده "و اينكه فرمود:
ت و به دنيا آمدن حاالت و صفاتي پيدا كند، هم خودش و هم اش اين است كه انسان قبل از اينكه در اين خلقخالصه

حاالتش قبل از دنيا در عالم رحم وجود داشته و احوال دنيائيش مطابق حاالتي است كه در آن عالم داشته، و آن عالم همان 
 .تعبير شده است "ميثاق "و عالم "ذر "عالمي است كه در لسان اخبار بعالم

شود، و همچنين آنچه در اين عالم موجود شده چيزي پرده به ناچار در اين عالم دنيوي محقق ميآنچه كه در عالم ميثاق س
ده، قضايي تقدير ش "ذر "است كه در عالم ميثاق داده، بدون اين كه كمترين تغيير و تبديلي پيش بيايد، پس آنچه در عالم

 شوند ترديد انداختانها و انسانهايي كه مشمول بدا مياست حتمي و بهمين جهت امام )ع( در آغاز كالم ميان اين گونه انس
شود يشوند، معلوم مشود. در باره دسته دوم فرمود خلقتشان تمام نشده سقط ميدر باره دسته اول فرمود خلقتشان تمام مي

 ."كندنطفه را خلق  "عطف است بر جمله: "دهدآن را در رحم قرار مي "شوند، و جملهدسته اول دستْوش بدا نمي

بعيد نيست كه كالم امام نباشد، بلكه گفتاري باشد كه راوي از پيش  "تا از راه دهان زن وارد شكم او شوند "و اينكه فرمود،
من  يقتحمان في بطن المرأة "خود به روايت اضافه كرده، مؤيد اين احتمال اين است كه اگر كالم امام بود بايد فرموده باشد

 ."يقتحمان في بطن المرأة من فم المرأة "را تكرار كند، و بفرمايد "مرأة "اره كلمهنه اينكه دو ب« 1» "فمها

 .جزء كالم امام نيست "من فم المرأة "شود كلمهپس معلوم مي

شود كه داخل شدن فرشتگان در رحم زنان از و به فرض كه جمله نامبرده هم، كالم امام )ع( باشد، حديث دليل بر اين مي
سمي در جسم ديگر نيست براي اينكه از دهان زن هيچ راهي به رحم او وجود ندارد، تنها راهي كه به باب داخل شدن ج

 .رحم زن وجود دارد مجراي تناسلي اوست

شود، كه داخل شدن از بله راههاي ديگري هست و آن عبارتست از رگهايي كه خون حيض از آنها به داخل رحم وارد مي
شود كه اين داخل شدن غير از داخل كه فرشته از ديواره رحم وارد آن شود پس معلوم مي اين مجاري آسانتر از آن نيست

 شدن جسمي در جسم ديگر است، و داخل شدن از دهان زن علتي ديگر دارد، نه گشادي راه و سهولت عمل، و اين معنا

__________________________________________________ 



 ."زن از دهان اوشوند در شكم وارد مي"(1)
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 .بسيار روشن است

گويا منظور از اين روح قديم روح  "...روح قديم انتقال يافته از پشت پدران و رحم مادران در آنجاست  "و اينكه فرمود:
 .نباتي است كه مبدأ تغذي و نمو هر جاندار است

گردد، پس معناي عبارت اين ظاهرا ضمير )در آن( به روح قديم بر مي "مندو روح حيات و بقا را در آن بد "و اينكه فرمود:
برگردد  "مضغه "را در روح نباتي بدمند، و بفرض هم كه ضمير مثال به كلمه "بقا "و "حيات ""دو فرشته روح "شود كهمي

 .دمندمي، "مضغه زنده به روح نباتي "گردد. و دربر مي "مضغه زنده به روح نباتي "قهرا به كلمه

فهماند كه نفخ روح انساني، براي روح نباتي يك نوع تكامل و ترقي است، و همان و به هر حال، كالم امام )ع( به ما مي
شود، )و اين همان حقيقتي است كه كند قوت و شدت يافته، مبدل به روح انساني ميروح نباتي است كه وقتي رشد مي
 .("ممترج "حركت جوهريه اقتضاي آن را دارد

شود كه روح به شود كه انتقال روح قديمه، از اصالب مردان و ارحام زنان چه معنا دارد، و معلوم ميبا اين بيان روشن مي
و مضغه و  شودوجهي متحد الوجود با بدن يعني با نطفه است، البته نطفه به ضميمه خونهاي حيض كه به تدريج جزء آن مي

متحد است، و پدر و مادر با نطفه اتحاد دارند، و اين اتحاد طرفين همواره ادامه دارد  خون حيض هر دو با بدن پدر و مادر
شود في الجمله و تا حدي در وجود پدران و مادران معين توان گفت آنچه در اين عالم بر وجود انسان عارض ميپس مي

 .نوشته شدهشده بوده، و فهرست كتاب هستي انسان، از پيش در كتاب هستي پدران و مادران 

فرمايد سر خود بلند كنيد و به سر مادرش خداي عز و جل مي "شود كه فرمود:با اين بيان، معناي كالم امام بهتر معلوم مي
و اگر در اين عبارت پدر را شركت نداد، و نفرمود به سر پدر و مادرش بنگريد، براي اين بود كه قضا و قدري كه  "بنگريد

با جدا شدنش از پدر منقطع شده، هر چه بوده )چه خوب و چه بد( گذشته، ديگر نوشتن ندارد، آنچه نطفه از ناحيه پدر دارد 
كه فعال يعني در شكم مادر، اتصال و بستگي به آن دارد قضا و قدر مادر است، اين است كه فعال همين بايد در پيشاني 

 ."ه به پيشاني مادر كودك آويزان استبينند ككنند لوحي ميچون نگاه مي "كودك نوشته شود و لذا فرمود:

و اگر لوح را آويزان بر پيشاني مادر دانست براي اين است كه پيشاني محل اجتماع حواس آدمي و طليعه سيماي اوست، 
بينند كه در آن، صورت كودك و زيبايي او و مدت زندگيش خوانند و ميكنند و آن لوح را ميمالئكه به پيشاني مادر نگاه مي

 06، ص: 2يثاقش و اينكه ترجمه الميزان، جو م

اند، و خوآيا سعيد است يا شقي، و نيز ساير خصوصيات وجوديش نوشته شده يكي از آن دو فرشته آن سرنوشت را مي
 .نويسد، پس نسبت اين دو فرشته هم چيزي نظير نسبت فاعل با قابل استديگري در پيشاني كودك مي

 "... كننداز آن خصوصيات، بدا را براي خدا شرط ميو در هر يك  "و اينكه فرمود:

جهتش اين است كه صورتي كه جنين در رحم دارد مشتمل بر تمامي علل حوادث آينده او نيست، چون صورت هر چند مبدأ 
ادي بدهد، و ليكن تنها مبدأ آنها نيست بلكه متمامي احوال و حوادث و جرياناتي هست كه بعدها در مورد اين كودك رخ مي

ديگري نيز دارد، و آن مبادي عبارتند از امور و حوادثي كه خارج از وجود كودك است و در حوادث وي دخالت دارند، و بدين 
 .جهت است كه آن حوادثي كه حتمي الوقوع نيست در معرض بداء است

ان و وحي او به رحم و اين را هم بايد دانست كه اگر در اين روايت، جزئيات مساله والدت را به تحريك خداي سبح
و اموري از اين قبيل دانسته، منافاتي با اين معنا ندارد كه اين امور و  "زاجر "و فرشته "خالق "فرستادن دو فرشته



 "واملو ع "معنوي "مْصوصا اصل والدت مستند به عواملي طبيعي باشد، براي اينكه اين دو قسم از عوامل يعني عوامل
دو  شود مستند به هررند، تا بگويي والدت و جزئياتش يا مستند به آن است و يا به اين، و نميدر عرض هم قرار ندا "مادي

كند و نه آن اين را، و نه هر دو يكديگر را، و نه علت والدت، باشد، بلكه در طول هم قرار دارند، نه اين آن را باطل مي
 .خود علت تامه است جداي از ديگريچيزي است كه مركب از هر دو عامل باشد، بلكه هر يك در مرتبه 

و معلوم است كسي كه خداي عز و جل او را مامور كرده تا مردم را به سوي سعادت معنويشان هدايت و به سوي رضايت او 
چنين كساني وظيفه  -يعني سلسله جليله انبيا )ع( با در نظر داشتن اينكه طريق هدايت طريق باطن است -رهنمون باشد
ي بيانات خود با مردم به زباني سْن بگويند كه ايشان را به سوي باطن راه ببرد، و مقام پروردگارشان را دارند در تمام

بيادشان بيندازد، و آن زبان همين است كه مالئكه خدا را واسطه بين خدا و حوادث قرار داده، حوادث عالم را مستند به 
نند، و از هاي آنها كئكه، و شقاوت او را مستند به شياطين و وسوسهاعمال مالئكه كرده، سعادت بشر را مستند به تاييد مال

سوي ديگر همه حوادث را )چه خوبش را و چه بدش را( مستند به خدا كنند، البته با زباني كه اليق ساحت قدس او و 
 .تدام اسحضرت ربوبيتش باشد، تا از اين طرز گفتار نتيجه بگيرند كه هدايت و ربح چيست، و ضاللت و خسران ك

 02، ص: 2و سْن كوتاه آنكه: از آن طرز بيان نتيجه بگيرند كه هدايت دنيا در آخرت به چه ترجمه الميزان، ج

آورد، و در عين دهد و ضاللت در آن عالم چه شكلي دارد، و چه خسراني ببار ميشود، و چه ربحي ميشكلي مجسم مي
بيعي را هم مهمل و هيچكاره ندانند، و حق آنها را هم ادا كنند، چون گويند مساله اسباب طاينكه با اين زبان سْن مي

عوامل طبيعي نيز يكي از اركان حيات انسان است، و اصوال اساسي است كه حيات دنيا مستند به آن است، و انسان بايد 
ر در آورد، تا بطور كامل، خود اطالعاتي از آن عوامل داشته باشد و متوجه آنها بشود هم چنان كه بايد از عوامل معنوي نيز س

 .را بشناسد، و در نتيجه به پروردگار خود هم معرفت پيدا كند
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 08[ ..... ص : 9تا  1(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

خَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُ
نا وَ ما يَذَّكَّرُ إِالَّ رَبِّ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِالَّ اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ

( رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ 2رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ) (2أُولُوا الْأَلْبابِ )
 (9)الْمِيعادَ  ال رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ

 08ترجمه آيات ..... ص : 

و او كسي است كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضي از آيات آن، آيات محكم است كه اصل كتابند، و بعضي ديگر آيات 
د و پا كنن كنند تا به اين وسيله فتنه بهمتشابهند، اما آن كساني كه در دلهايشان انحراف است تنها آيات متشابه را پيروي مي

دانند مگر خدا و راسْين در علم، كنند، در حالي كه تاويل آن را نميبه همين منظور آن آيات را به دلْواه خود تاويل مي
 .(2گيرند )اش از ناحيه پروردگار ما است و به جز خردمندان از آن آيات پند نميگويند به همه قرآن ايمان داريم كه همهمي



اي د از آنكه هدايت كردي منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتي به ما عطا كن كه تنها تو بْشندهپروردگارا، دلهاي ما را بع
(2). 

 .(1كند )پروردگارا، تو در روزي كه شكي در آمدنش نيست مردم را يك جا جمع خواهي كرد، آري خدا خلف وعده نمي
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 09بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

خداي تعالي در اين آيه فرستادن كتاب بر خاتم االنبيا )ص( را انزال خوانده، نه تنزيل و با  "الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَهُوَ  "
گوييم: ايم: انزال به معناي فرو فرستادن يكپارچه است، و تنزيل فرو فرستادن تدريجي، ميدر نظر داشتن اينكه بارها گفته

اي از اوصاف و خواص مجموع كتاب نازل است نه اوصاف اجزاي آن، و يكي ده كه مقصود، بيان پارهعلت اين تعبير اين بو
از اوصاف مجموع كتاب اين است كه اين كتاب مشتمل است بر آيات محكم و آيات متشابه، كه برگشت قسمت دوم 

ر چيز شود، پس كتاب از اين نظبيين مي)متشابهات( به قسمت اول )محكمات( است، و به وسيله آنها، آيات متشابه شرح و ت
واحدي تصور شده، نه چيزي كه داراي اجزايي متعدد و بسيار است، و در چنين مقامي مناسب آن است كه از فرو فرستادن 

 ."تنزيل "تعبير شود نه "انزال "آن با

 "مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ "

 09از محكم بودن بعضي آيات قرآن و متشابه بودن بعض ديگر[ ..... ص :  منظور]

اي است كه در همه مشتقاتش اين معنا خوابيده كه مثال فالن چيز كه محكم است، بدين جهت ماده "ميم -كاف -حا "ماده
سازد، و همچنين احكام، و نميكند، و چيزي آن را پاره پاره نساخته و كار آن را مْتل محكم است كه فساد در آن رخنه نمي

 -و همچنين حكمت بضم حا -به معناي معرفت تام و علم جازم و نافع -و نيز حكمت، -به معناي داوري -تحكيم، و حكم
كه در همه اين مشتقات معنايي از نفوذناپذيري و محكم بودن ساختمان، خوابيده، بعضي از  -به معناي افسار اسب

 .نفوذناپذيري و منعي كه توأم با اصالح باشد :اده مورد بحث، داللت دارد بر دو چيزاند كه: مدانشمندان گفته

خواهد بفرمايد آيات محكم مانند آيات و در آيه مورد بحث، منظور از احكام محكمات، صراحت و اتقان اين آيات است، و مي
معنايش  "اللَّهالعياذ ب "برد، نه اينكهايش پي ميمتشابه هيچ تشابهي در آنها نيست، و خواننده بدون ترديد و اشتباه به معن
معنا است چون خداي عز و جل در سوره هود آيه اين باشد كه بعضي از آيات قرآن معنادار است، و بعضي ديگر سست و بي

 ."دُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍكِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَ ":اول تمامي آيات قرآن را محكم و متقن خوانده، و فرموده
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فهميم كه مراد از احكام، حالي است از ، مي"ثُمَّ فُصِّلَتْ "فرموده: "أُحْكِمَتْ آياتُهُ "چيزي كه هست از آنجايي كه دنبال جمله
وز دستْوش تجزي و تبعض خواهد بفرمايد قرآن كريم قبل از نزول، امري واحد بوده، و هنحاالت تمامي آيات كتاب، مي

 "نشده بود، در آن موقع آياتش متعدد نبود )و وقتي قرار شد نازل شود يعني در خور فهم بشر گردد داراي آيات و اجزا شد
(، پس كلمه احكام در آيه سوره هود وصف تمامي كتاب است، و در آيه مورد بحث وصف بعضي از آيات نسبت به "مترجم

 .ي بعضي از آيات قرآن روشن است، و تشابهي در آنها نيست و بعضي ديگر اينطور نيستبعضي ديگر است چون معنا



 فهميمتر، از آنجايي كه در آيه مورد بحث، آيات قرآن را به دو قسمت محكم و متشابه تقسيم كرده ميبه عبارت ساده
ور از تشابه در آيه مورد بحث غير از آن منظور از احكام در اين آيه، غير از احكام در آيه سوره هود است، و همچنين منظ
 .«1» "كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ "تشابهي است كه در سوره زمر تمامي قرآن را متصف به آن دانسته، و فرموده:

 32هستند[ ..... ص :  "ام الكتاب "معناي اينكه آيات محكمه]

به حسب اصل لغت به  "ام "خوانده؟ كلمه "الكتاب ام "چيست؟ و چرا آيات محكم را "ام الكتاب "حال ببينيم معناي
خوانده  "ام الكتاب "كنند، و آيات محكم را نيز از همين جهتمعناي مرجعي است كه چيزي و يا چيزهايي بدان رجوع مي

شود بعضي از آيات قرآن، يعني متشابهات آن، به بعضي ديگر، يعني آيات كه مرجع آيات متشابه است، پس معلوم مي
بر  "ما "، اضافه الميه، نظير اضافه"الكتاب "بر كلمه "ام "شود كه اضافه كلمهم، رجوع دارند، و از همين جا روشن ميمحك
و  "قدماء الفقهاء "و "نساء القوم "است، نظير اضافه در "من از "نيست، بلكه به معناي "مادر كودكان -االطفال "كلمه

 .امثال آن است

 را مفرد آورده، با اينكه "ام "تمل بر آياتي است كه مادر و مرجع آيات ديگر است، و اگر كلمهو بنا بر اين قرآن كريم مش
، "هن امهات الكتاب "بياورد، و بفرمايد: "امهات "آيات محكم متعدد است و جا داشت كلمه نامبرده را به صيغه جمع يعني

 .ارند بطوري كه گويي يكي هستندبراي اين بود كه بفرمايد: آيات محكم در بين خود هيچ اختالفي ند

 32شوند[ ..... ص : آيات متشابهه نيز، پس از آنكه با آيات محكمه تبيين شدند، محكمه مي]

ن طور شود، هماقرار گرفته، پس معلوم مي "أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ "در مقابل "محكمات "نكته ديگر اين كه: در آيه شريفه، كلمه
، آن دسته كه محكم است متشابه نيست، و آنكه متشابه است محكم نيست و تشابه به كه گفتيم آيات قرآن دو قسمند

 اي از اوصاف و كيفيات است، و از سوي ديگر قرآن را چنين توصيف كردهمعناي توافق چند چيز مْتلف و اتحاد آنها در پاره
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باً كِتا "شود، و فرموده:كه كتابي متشابه و مثاني است، بطوري كه پوست بدن مردم خدا ترس، از شنيدن آن جمع مي
مسلما منظور از اين تشابه غير از آن تشابه است، منظور از و « 1» "مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرب مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَْْشَوْنَ رَبَّهُمْ ...

نظير دارند، و همه آنها در بيان اين آنست كه آيات اين كتاب )چه محكمش و چه متشابهش( از اين نظر كه يك اسلوب بي
ر آيه تشابه د ها و هدايت به سوي حق صريح و اسلوبي متقن دارند، متشابه و نظير هم هستند، و منظور ازحقايق و حكمت

مورد بحث، )بدليل اين كه، در مقابل محكم قرار گرفته، و نيز به قرينه اين كه، فرموده بيماردالن تنها آيات متشابه را گرفته، 
( اين است كه آيات متشابه طوري است "مترجم "خواهند آنها را به دلْواه خود تاويل نمايندكنند، و ميجار و جنجال بپا مي

آن براي فهم شنونده روشن نيست، و چنان نيست كه شنونده به مجرد شنيدن آن، مراد از آن را درك كند،  كه مقصود از
ات شود تا آن كه به آيكند، و ترديدش بر طرف نميبلكه در اين كه منظور، فالن معنا است يا آن معناي ديگر ترديد مي

ص كند، و در نتيجه همان آيات متشابه نيز محكم شود، پس محكم رجوع نموده و به كمك آنها معناي آيات متشابه را مشْ
 .شودآيات محكم به خودي خود محكم است، و آيات متشابه به وسيله آيات محكم، محكم مي

آيه متشابه است، چون معلوم نيست منظور از برقرار شدن خدا بر عرش « 0» "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "مثال آيه شريفه:



 "ءٌهِ شَيْلَيْسَ كَمِثْلِ "كند، ولي وقتي مراجعه به آيه:شنود در معنايش ترديد ميشنونده در اولين لحظه كه آن را ميچيست؟ 
 "استوا برقرار شدن "فهمد كه قرار گرفتن خدا مانند قرار گرفتن ساير موجودات نيست و منظور از كلمهكند ميمي« 2»

روي تْت نشستن، و بر مكاني تكيه دادن، كه كار موجودات جسماني است، و تسلط بر ملك و احاطه بر خلق است، نه 
 .چنين چيزي از خداي سبحان محال است

كند كه خدا شنود، بالفاصله به ذهنش خطور ميكه وقتي شنونده آن را مي« 2» "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "و باز نظير آيه شريفه:
فهمد كند آن وقت ميمراجعه مي« 2» "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَ هُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ ":هم، مانند اجسام ديدني است، و وقتي به آيه

 .تماشا كردن با چشم مادي نيست "نظر كردن "كه منظور از
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فهمد كه عمر اولي در اصل كوتاه بوده، و حكمش كند آن وقت ميو همچنين وقتي آيه نسخ شده را با آيه ناسخ مقايسه مي
افتد، و همچنين بعد از آن زمان، كه همان زمان نزول آيه ناسخ باشد، حكمش از اعتبار مي محدود به حدي از زمان بوده و

 .مثالهايي نظير اين سه مثل

رسد، و فهم ساده، آن را از مجموع آيه مورد بحث به ذهن مي "متشابه "و "محكم "پس اين بود آن معنايي كه از دو كلمه
ه ايست محكم كآيات قرآني متشابه است، آيه مورد بحث، بطور قطع آيهفهمد، چون اگر فرض كنيم كه حتي تمامي مي

 .فهمدها هم آن را ميترين فهمحتي ساده

ه شود، ديگر جا ندارد كه آيات را بو اگر فرض كنيم كه اين آيه از آيات متشابه است آن وقت تمامي آيات قرآن متشابه مي
دردي را  "هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ "و ديگر جمله: "هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ "دو قسم، محكم و متشابه تقسيم كند، و بفرمايد:

 .دوا نْواهد كرد، براي اين كه فرض كرديم خودش هم متشابه است

 .معناي صحيحي نْواهد داشت «1» "يراًكِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيراً وَ نَذِ "و نيز، ديگر آيه شريفه:

 "أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً ":و نيز احتجاج خداي عز و جل در آيه شريفه
 .بودكنند احتجاجي صحيح نمي، عليه آنهايي كه در آيات قرآن تدبر نمي«0»

و امثال آن توصيف كرده، معناي  "ذكر "،"مبين "،"بيان "،"تبيان "،"نور "،"هدايت "و همچنين آيات ديگر كه قرآن را
 .صحيحي نْواهد داشت

كند در اينكه حتي يك آيه از آن، عالوه بر اينكه هر كس آيات قرآن را از اول تا آخر مورد دقت قرار دهد، هيچ شكي نمي
بطوري كه خواننده هيچ معنايي از آن نفهمد( وجود ندارد، بلكه تمامي آيات آن، ناطق به مدلول خود بدون مدلول و معنا )

 كند وهست، حال يا مانند آيات محكم ناطق به يك مدلول و معنا است، بطوري كه هيچ عارف به كالمي در آن شك نمي
 .انيم كه يكي از آن معاني مراد استديا مانند آيات متشابه كه بين چند معنا مشتبه است و با صراحت مي

 چيزي كه هست اين است كه خواننده در اينكه كداميك از آن معاني مقصود است
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 .2حم سجده آيه (1)

ند. سوره يافتبسياري در آن ميفهمند، كه اگر اين كتاب از ناحيه غير خدا بود اختالفهاي كنند و نميكه چرا تدبر نمي(2)
 .20نساء آيه 
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دانيم آن معناي واحدي كه مقصود خداي تعالي است، ال بد بيگانه از اصول مسلمه در قرآن، از كند، و ميشك و ترديد مي
بلكه موافق با آن اصول است، و آن  و ... نيست، "معاد "،"تشريع احكام ""بعثت انبيا "،"يگانگي او "و "وجود صانع "قبيل:

دهد، و در فرض مساله، مرجع ما همان اصول است، كه بايد به وسيله آنها آن معناي حق اصول هم همان معنا را نتيجه مي
 .را از ميان ساير معاني معين كنيم

 .پس قرآن خودش مفسر خويش است و بعضي از آياتش اصل و مرجع براي بعضي ديگر است

 33آيات متضمن فروع است[ ..... ص :  "متشابهات "آيات متضمن اصول مسلمه قرآني است و "تمحكما "]

مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ  "فرمايد:و آن گاه اگر اهل نظر بعد از توجه به اين مطالب به آيه مورد بحث كه مي
آياتي است كه متضمن اصول  "محكمات "كند در اينكه مراد از كلمهيبرخورد كند، ديگر هيچ شكي نم "مُتَشابِهاتٌ

 .گرددآياتي است كه معاني آنها به وسيله آيات دسته قبل روشن مي "متشابهات "اي از قرآن است و مراد از كلمهمسلمه

در قرآن هست، و در  ايدانيم وقتي اصول متفرقهخواهي گفت: كسي در رجوع فروع به اصول، حرفي ندارد، البته همه مي
 "شابهمت "شود كه فروعمقابل فروعي هم در قرآن متفرق است، اين فروع بايد به آن اصول برگردد، ليكن اين باعث نمي

 .ناميده شود، و شما بايد توضيح دهيد كه چرا قرآن آنها را متشابه خوانده است؟

 .م بر بشر عرضه كرده دو قسم استگوئيم به يكي از دو جهت، چون معارفي كه قرآن كريدر پاسخ مي

خورد دچار بعضي از آنها در باره ما وراي طبيعت است كه خارج از حس مادي است، و فهم مردم عادي وقتي به آنها بر مي
 "جاءَ رَبُّكَ وَ "و آيه« 1» "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "تواند معنايي غير مادي براي آنها تصور كند، مثل آيه:شود، و نمياشتباه مي

كه در برخورد با آنها به خاطر انسي كه فهم او با ماديات دارد، از كمين كردن خدا و آمدنش همان معنايي را درك « 0»
فهمد، ولي وقتي به آياتي كه در باره اصول معارف اسالم است، مراجعه كند كه از آمدن و كمين كردن يك جاندار ميمي
 .آيدكند از اين اشتباه در ميمي

 و اين جريان در تمامي معارف و ابحاث غير مادي و غايب از حس هست و اختصاصي
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 .ه معارف قرآن نداردب

اي كه دستْوش تحريف نشده، و همچنين مباحث الهي كه در فلسفه معارف ساير كتب آسماني، البته آن معارف عاليه
أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ  "فرمايد:شود همين طور است، و قرآن كريم به همين جريان اشاره نموده ميعنوان مي



 .«1» "ابِقَدَرِه

 .«0» "إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ"فرمايد:و نيز مي

 34گردد[ ..... ص : ثابت نبودن و احيانا متغير بودن احكام اجتماعي و فرعي، موجب تشابه مي]

ت مربوط به قوانين اجتماعي و احكام فرعي، و چون مصالح اجتماعي كه احكام ديني بر اساس آن قسم دوم، آياتي اس
شود، و از سوي ديگر قرآن هم به تدريج نازل شده قهرا آيات مربوط به شود وضع ثابتي ندارد، و احيانا متغير ميتشريع مي

د، وقتي به آيات محكم رجوع شد آن آيات، اين آيات شونقوانين اجتماعي و احكام فرعي دستْوش تشابه و ناسازگاري مي
 .بردبرد، آيات محكم تشابه آيات متشابه را، و آيات ناسخ تشابه آيات منسوخ را از بين ميرا تفسير نموده، تشابه را از بين مي

اف از استقامت به معناي انحر "زيغ "كلمه "فِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْ "
اش اضطراب قلب و پريشاني خاطر است. به قرينه اينكه در مقابلش رسوخ در علم قرار گرفته، )راست بودن( است، كه الزمه

گويند همه آيات قرآن، چه محكم و چه فرمايد: دارندگان آن اضطراب ندارند و با اطمينان خاطر ميكه در باره اثرش مي
متشابه آن، از طرف پروردگار ما است، و اما آنهايي كه زيغ و انحراف قلب دارند، مضطرب هستند، و دنبال آيات متشابه را 

خدا  زگيرند، تا از پيش خود آن را تاويل نموده فساد راه بيندازند و كساني كه دچار چنين زيغ و انحرافي نيستند همواره امي
 .«2» "رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا "خواهند: كه خدايا قلب ما را بعد از هدايت منحرف مساز.مي

 شود كه مراد از پيروي از آيات متشابه، پيروي عملي است، نهاز اينجا روشن مي
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 .12شود. سوره رعد آيه كند و در هر سرزميني به مقدار ظرفيتش آن آب جاري ميآسمان نازل مي خدا آبي از(1)

ما آن كتاب مبين را عربي قرار داديم، باشد كه شما تعقل كنيد، و گرنه آن در ام الكتاب نزد ما مقامي بلند و فرزانه (2)
 .2داشت. سوره زخرف آيه 

 .022سوره بقره آيه (3)

 22، ص: 2ن، جترجمه الميزا

پيروي ايماني، و پيروي عملي از متشابه هم وقتي مذموم است كه بدون رجوع به محكم باشد چون پيروي آن بعد از رجوع 
 .به محكم، ديگر پيروي متشابه نيست بلكه پيروي محكم و عملي صحيح است نه مذموم

 "كنند، و بْواهند به اين وسيله مردم را گمراه كنند، چون كلمه:اين است كه متشابه را دنبال  "ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ "و منظور از
 .معنايي نزديك بهم دارند "اضالل "با كلمه "فتنه

يابي به تاويل قرآن، و به اصطالح امروز خداي تعالي نتيجه خطرناكتري براي اين عمل شيطاني ذكر كرده، و آن دست
نياز نموده و در آخر دين خدا را از اه، خود را از پيروي محكمات دين بيخواهند از اين رفلسفه احكام حالل و حرام است مي

 .اصل منسوخ و متروك كنند

 31در آيات قرآني و اقوالي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص :  "تاويل "بررسي معناي]

رود معناي برگرداندن را عيل مياست و اين ماده به معناي رجوع است، كه وقتي به باب تف "اول "از ماده "تاويل "كلمه
دهد، پس تاويل متشابه به معناي برگرداندن آن به يك مرجع و ماخذ است، و تاويل قرآن به معناي ماخذي است كه مي

 .شودمعارف قرآن از آنجا گرفته مي



جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلي  وَ لَقَدْ "را در چند مورد در كالم مجيدش آورده، از آن جمله فرموده: "تاويل "خداي تعالي كلمه
ينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا عِلْمٍ، هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِ

گفتند: موالي حقيقي ما خدا است، بر حق بودند، و آنچه بغير خدا و ميدادند يعني در آنچه خير مي« 1» "بِالْحَقِّ
 .پرستيديم باطل بود، و نيز اعتراف خواهند كرد كه نبوت، حق بود و دين خدا حق بود، و مساله بعثت از قبور حق بودمي

 .ودشاند ظاهر ميو خالصه كالم اين است كه در آن روز حقيقت همه آن معارفي كه انبيا آورده

تاويل در آيه مورد بحث به معناي حقايق خارجيه است كه  "اند:شود كه بعضي گفتهاز اين بيان فساد اين گفتار روشن مي
دهد، كه اخبار انبيا و رسل و كتب آسماني مطابق با آنها خبر صحيح با آن مطابق باشد، مانند اموري كه در روز قيامت رخ مي

 ."ينها استو آنها مطابق )به فتح با( با ا
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ومي ايم، تا هدايت و رحمتي باشد براي قشان فرستاديم كه آن را بر اساس علم تفصيل دادهبا اين كه ما كتابي به سوي(1)
يي كه از پيش فراموشش كردند آورند حال آيا اين مردم انتظار تاويل آن دارند؟ روزي كه تاويلش بيايد آنهاكه ايمان مي

 .اعتراف خواهند كرد، كه رسوالن پروردگار ما به حق آمده بودند

 .22سوره اعراف آيه 

 26، ص: 2ترجمه الميزان، ج

وجه فسادش اين است كه اگر معناي تاويل اين باشد، تنها آياتي تاويل خواهد داشت كه در باره صفات خدا و بعضي از افعال 
ز حوادث قيامت باشد، و اما آيات مربوط به احكام و تشريع، اينها از آنجا كه همه از باب انشا يعني امر و نهي اي ااو و پاره

 .است، ديگر مطابق و غير مطابق ندارد، تا مطابقتش با حوادث قيامت تاويل خوانده شود

كند، چون تاويل اينگونه آيات و نهي ميو همچنين است آيات ارشادي كه بشر را به فضايل اخالقي امر، و از رذايل اخالقي 
 دهند كه تاويل آنها به اينفلسفه احكامش همراه خودش هست، و نيز آياتي كه قصص انبيا و امتهاي گذشته را شرح مي

 "اند، در سابق گذشته و ديگر در قيامت تاويل ندارد، عالوه بر اين كه در آيه شريفه، كلمهمعنايي كه براي تاويل گفته
 .را اضافه به همه كتاب كرده، نه به يك قسم خاصي از آياتش "لتاوي

مَّا وَ ما كانَ هذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَري ... أَمْ يَقُولُونَ افْتَراهُ ... بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَ "و نظير آيه مورد بحث، آيه شريفه
فرماييد است، بطوري كه مالحظه مي«. 1» "بَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الظَّالِمِينَيَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذلِكَ كَذَّ

 ."با اينكه هنوز تاويل قرآن نيامده ":فرمايدداند، چون ميتمامي قرآن را داراي تاويل مي

است از امر عيني خارجي كه گفتار تاويل دار بر آن امر اند: تاويل عبارت و به همين جهت است كه بعضي از مفسرين گفته
خارجي اتكا دارد، و معلوم است كه اين امر خارجي در هر موردي معناي خاص به خود را دارد مثال تاويل در مورد اخبار 

متهاي گذشته، اي كه در خارج واقع شده، مانند قصص انبيا و اعبارت است از همان چيزي كه از آن خبر داده شده، و حادثه
 .دهدهايش و همه حوادثي كه در قيامت رخ ميشود، مانند آياتي كه از صفات خدا و اسماي او و عدهو يا واقع مي

يعني امر و نهي و امثال آن( عبارت است از مصلحتي كه آمر را واداشته تا براي به دست آوردن آن )و تاويل در مورد انشاء 
وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا  "ه براي جلوگيري از آن، نهي نمايد، مثال تاويل در آيه:اي كمصلحت، امر كند، و مفسده

همين است كه با برقراري وزن عادالنه در هر كاالي كشيدني و  «2» "بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا
 .ستقامت يابدپيمان كردني، امر اجتماع بشري، ا

 اين بود آن معنايي كه اين گروه از مفسرين براي تاويل همه قرآن كردند، و ليكن اين
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 .21سوره يونس آيه (1)

 .22سوره اسراء آيه (2)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

آن اين است كه تاويل امري است خارجي و اثري است عيني كه مترتب معنا با ظاهر آيه سازگار نيست، چون اوال، ظاهر 
تُمْ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْ "شود بر عمل خارجي مسلمانان كه همان ايفاي كيل و اقامه وزن باشد، نه امر تشريعي، كه جملهمي

 .متضمن آن است "وَ زِنُوا ...

خارجي ديگر است، نه مرجع و مال كالم خدا، بنا بر اين توصيف آيات پس تاويل امري است خارجي كه مرجع و مال امر 
كند از معاني خارجي، توصيف آيات نيست، بلكه توصيف متعلق كتاب خدا به اين كه اين كالم تاويل دارد، چون حكايت مي

 .آيات است، در انشائيات قرآن كه عمل مسلمين باشد و در اخبارياتش كه معاني خارجيه است

يا، گو اين كه تاويل مرجعي است كه صاحب تاويل به آن بازگشت دارد اما بازگشت در اينجا به معناي خاصي است، و و ثان
 .گويندكند ولي اين مراجعه را تاويل نميهر بازگشتي تاويل نيست، مثال كارمند يك اداره در امور اداري به رئيس مراجعه مي

عه، به دليل اين كه در آيات زير در مورد مراجعه خاص استعمال شده، خضر پس تاويل مراجعه خاصي است، نه مطلق مراج
 .«1» "سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ":فرمايدبه موسي )ع( مي

اد صورت و عنوان كارهايي بود كه و آنچه خضر به موسي خبر د« 0» "ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً "فرمايد:و نيز مي
خبر بود، و به جاي آن صورتها و عناويني در مورد كشتي و ديوار و پسر بچه انجام داد، موسي )ع( از آن صورتها و عناوين بي

كرد با بي طاقتي هر چه بيشتر اعتراض كند، كه داد، و وادارش ميديگر تصور كرده بود، عناويني كه با عقلش وفق نمي
 .حكايت كرده است 22و آيه  22و آيه  21هايش را به ترتيب در سوره كهف آيه كريم اعتراض قرآن

أَ  "خواهد اهل كشتي را غرق كند، پرسيد:صورتي كه موسي )ع( از سوراخ كردن كشتي تصور كرده بود اين بود كه خضر مي
 .«2» "خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً

خواهد مزدي بگيرد، و به اصطالح سور و ساتي فراهم كند، و و صورتي كه از چيدن ديوار تصور كرده بود اين بود كه مي
َذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً "وقتي ديد مزد نگرفت پرسيد:  "لَوْ شِئْتَ لَاتَّْ
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 .22دهم. سوره كهف آيه كردي خبر ميطاقتي ميكه براي شنيدنش بي بزودي تو راي از آن تاويل(1)

 .20توانستي بر آن صبر كني. سوره كهف آيه اين بود تاويل آنچه نمي(2)

 .21اي كردي: سوره كهف آيه آيا سوراخش كردي تا اهلش راي غرق كني؟ چه عمل ناشايسته(3)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

«1». 

ا برد، لذكش است، و از اين عمل لذت ميشتن آن پسر بچه تصور كرده بود اين بود كه وي مردي آدمو صورتي كه از ك
 .«0» "أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ؟ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً "پرسيد:

 أَنْ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَمَّا السَّفِينَةُ "و تاويلي كه خضر براي كارهاي خود ذكر كرد اين بود كه گفت:
نا ينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً، فَأَرَدْأَعِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً، وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فََْشِ

نَ  وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما، وَ كاهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً، وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِأَنْ يُبْدِلَ



 .«2» "حْمَةً مِنْ رَبِّكَأَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ يَسْتَْْرِجا كَنزَهُما رَ

كنيد برگشت هر كاري به صورت و عنوان واقعي خويش است و منظورش از تاويل در اين آيات همانطور كه مالحظه مي
 .گرددگردد، و زدن رگ و خون گرفتن به غرض معالجه بر ميهمانطور كه زدن كودك به تاديب بر مي

 .اويل آن آمدن زيد در خارج استتوان گفت كه تنمي "زيد آمد "ولي در جمله:

 .هايي است كه در چند جاي داستان يوسف آمدهقريب به همين معنا، تاويل

و در « 2» "دِينَإِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً، وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِ "يك جا فرموده:
 "لَها رَبِّي حَقًّاوَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَربوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ، قَدْ جَعَ "ديگر فرموده: جاي
«2». 
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 .22هف آيه چرا در صدد برنيامدي مزد بگيري. سوره ك(1)

 .22گناهي را بدون قصاص ريْتي؟ بدرستي كه كار زشتي مرتكب شدي. سوره كهف آيه چرا خون بي(2)

ها را به غصب كردند، و پادشاهي در كمين اين قوم همه كشتياما كشتي مال مردم مستمند بود كه در دريا كار مي(3)
ماند پدر آن پسر، فرزند پدر و مادري با ايمان بود، او اگر زنده ميگرفت، خواستم معيوبش كنم، تا آن را غصب نكند، و اما مي

تر و مهربانتر به ايشان عوض دهد، و اما آن پاكيزه (كشيد، خواستم پروردگارشان )فرزنديو مادر خود را به كفر و طغيان مي
درشان مردي شايسته بود، پروردگارت ديوار مال دو پسر يتيم از اين شهر بود، و گنجي از مال ايشان زير آن قرار داشت و پ

 .20خواست تا به رشد خويش برسند، و گنج خويش برون آرند، و اين رحمتي از پروردگارت بود. سوره كهف آيه 

 [.....] .2سوره يوسف آيه (4)

 .122سوره يوسف آيه (5)

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 :بزرگوارش گفتكند كه به پدر در آغاز داستان از يوسف )ع( حكايت مي

كند و در آخر داستان حكايت مي "كنندبينم كه دارند برايم سجده ميپدر جان در خواب يازده ستاره و خورشيد و ماه را مي "
پدر و مادرش را بر تْت سلطنت جاي داد، پدر و مادر و برادران در برابرش سجده كردند، آن وقت به پدرش گفت: پدر  "كه:

 ."ن خوابي كه من قبال ديده بودم، پروردگارم آن رؤيا را صادق و محقق ساختجان اين بود تاويل آ

كه در اين مورد سجده كردن والدين و برادران يوسف براي او تاويل رؤيايش خوانده شده، و اين رجوع از قبيل رجوع مثال 
 .به ممثل است

 :فرمايددر جاي ديگر در باره رؤياي پادشاه مصر و تعبير يوسف )ع( مي

نِي فِي تٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُووَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْباُلتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِسا "
أْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ، وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلربءْيا تَعْبُرُونَ، قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَ

خُضْرٍ وَ أُخَرَ  بْعٌ عِجافٌ، وَ سَبْعِ سُنْباُلتٍأُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ، فَأَرْسِلُونِ، يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَ
مَّا تَأْكُلُونَ ذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِيابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ، قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَ

..." «1». 

 :فرمايدو زنداني ميو در جاي ديگر همين داستان را در نقل رؤياي آن د

 فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً، تَأْكُلُ الطَّيْرُ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ، قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً، وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ "



 مِنْهُ، نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

__________________________________________________ 

ز خورند، و هفت سنبله سببينم كه هفت گاو الغر هفت گاو فربه را ميپادشاه مصر گفت: در عالم رؤيا به روشني مي(1)
د رؤياي هيد، گفتنبينم حال اي درباريان اگر از تعبير رؤيا آگهي داريد، در اين رؤياي من نظر دراي با هفت سنبله خشك مي

هاي پريشان راي تاويل كنيم يكي از آن دو نفر كه به پيشگويي يوسف از توانيم خوابتو خواب پريشان است، و ما نمي
زندان رها شده بود و مدتها يوسف را فراموش كرده بود با مشاهده اين گفتگو به ياد يوسف افتاد، و گفت من شما راي از 

ام كنيد، اي يوسف صديق ما راي در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو الغر م، روانهدهتاويل اين خواب خبر مي
شوند، و هفت سنبله سبز و هفت سنبله خشك نظر بده، تا من به دربار بروم و تعبير تو راي به ايشان بگويم، شايد به مي

 .ببرندمقام ارجمند تو پي

داريد، مگر به آن مقداري كه كنيد، براي كشت نگه ميهر چه درو ميكنيد، و فرمود: هفت سال متوالي كشت و زرع مي
خورند مگر رسد، در آن سالها مردم ذخيره سالهاي قبل راي ميخوريد چون بعد از آن هفت سال خشكي و قحطي ميمي

 .22كنيد. سوره يوسف آيه اندكي راي كه باز ذخيره مي

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

يَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً، وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، قُضِيا صاحِبَيِ  ...
 .«1» "تَسْتَفْتِيانِ

 .«0» "وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "فرمايد:و در جاي ديگر خطاب به يوسف مي

 .«2» "وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ"فرمايد:و نيز مي

 .«2» "وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "باز در جاي ديگر از يوسف نقل فرموده كه در مناجاتش با خداي تعالي گفت:

در حوادثي استعمال شده كه سرانجام رؤيا به  "تاويل "پس مالحظه كرديد كه در تمامي اين موارد از داستان يوسف كلمه
بيند صورت و مثالي از آن حوادث است، پس نسبتي كه ميان آن شود، و آنچه صاحب رؤيا در خواب ميآن حوادث منجر مي

 .دكنحوادث و ميان رؤياها هست همان نسبتي است كه ميان صورت و معنا است، صورتي كه، معنا به آن صورت جلوه مي

عبارت ديگر نسبتي است كه ميان حقيقت مجسم شده با مثال آن حقيقت است هم چنان كه در آياتي كه از داستان و به 
نيز از « 2» "وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ ... وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا "موسي و خضر )ع( نقل كرديم جريان از اين قرار بود و در آيه شريفه:

 .همين باب است

آيد كه در آن آيات نيز جريان بدين منوال است، و لفظ تاويل در آن آيات هم همين معنا ت در آيات قيامت به دست مياز دق
 :دهد، مثال در آيهرا مي

__________________________________________________ 

ور بينم براي ساختن شراب، انگخواب ميو با يوسف دو جوان به زندان افتادند، يكي از آن دو نفر به يوسف گفت: من در (1)
خورند، حال كنم و مرغان از آن نان ميفشارم، ديگري گفت: من هم در خواب ديدم كه بر باالي سر، ناني راي حمل ميمي

 ...ايم بگو، تاويل اين دو رؤيا چيست؟ كه ما تو راي از نيكوكاران تشْيص داده

گردد، و آن ديگري بدار يابد، و ساقي شراب دربار ميشما از زندان نجات مي يوسف گفت: اي دو رفيق زنداني من، يكي از
خورند، اين قضايي است كه در باره امري كه ماند كه مرغان از گوشت سرش ميشود، و آن قدر بر باالي دار ميآويْته مي

 .21پرسيد حتمي شده است. سوره يوسف آيه مي



 .6احاديث آموخته است. سوره يوسف آيه  خداي تعالي تو راي نصيبي از تاويل(2)

اي از علم تاويل، احاديث بياموزيم. سوره يوسف آيه ما از اين كار غرضها داشتيم كه يكي از آنها اين بود كه او راي بهره(3)
01. 

 .121تو مرا سهمي از تاويل احاديث آموختي. سوره يوسف آيه  "خدايا "و(4)

 .22سوره اسري آيه: (5)

 21، ص: 2يزان، جترجمه الم

 .«1» "بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ... "

منظور از آمدن تاويل مجسم شدن حقايق است، چون امثال « 0» "هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ... "و نيز در آيه:
كند بر اينكه مشاهده كامال داللت مي« 2» "كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ لَقَدْ "آيه:

دادند از سنخ مشاهده با چشم سر و خالصه مشاهده حسي و وقوع آنچه انبيا و كتب آسماني از وقوعش در قيامت خبر مي
اصل وقوع قيامت و جزئيات نظام آن عالم از سنخ وقوع حوادث دنيايي و نظامي كه ما در دنيا با دنيايي نيست، هم چنان كه 

آن آشنا هستيم نيست، هم وقوعش طوري ديگر است، و هم نظام حاكم در آن نظامي ديگر، و ان شاء اللَّه بزودي بيان 
 .بيشتري در اين باره خواهد آمد

كند از قبيل رجوع خبرهاي معمولي به حوادث آينده ثي كه در قيامت ظهور ميپس رجوع و برگشت خبرهاي كتاب به حواد
 .دنيايي نيست، رجوع در آنجا هم غير رجوع در اينجاست

 :پس از آنچه گذشت سه نكته روشن گرديد

 41به دست آمده است[ ..... ص :  "تاويل "سه نكته كه از توضيحات در باره معناي]

اشد و به اي متشابه باي از آيات كه معناي آن برگشت كند به آن تاويل، غير از اين است كه آيهاول اينكه: تاويل داشتن آيه
 .آيه محكمي برگشت داده شود

دوم اينكه: تاويل اختصاص به آيات متشابه ندارد بلكه تمامي آيات قرآن تاويل دارد، پس همانطور كه آيات متشابه تاويل 
 .دارد، آيات محكم نيز تاويل دارد

شود كه سوم اينكه: تاويل از مفاهيمي كه معنا و مدلول لفظي دارند نيست، بلكه از امور خارجي و عيني است، و اگر گفته مي
آيات قرآن تاويل دارد در حقيقت وصف تاويل، صفت خود آيات نيست، بلكه صفت متعلق آنها است، كه اعمال انسانها و يا 

 .چيز ديگر است

شود، يك استعمال نوظهور است، كه بعد از استعمال مي "مْالف ظاهر لفظ "در معناي "تاويل "و اما اينكه گاهي كلمه
وَ ابْتِغاءَ  "فرمايداين باشد، و وقتي مي "تاويل "نزول قرآن پيدا شده، و هيچ دليلي نداريم بر اين كه منظور قرآن مجيد هم از

كلمه است، هم چنان كه هيچ دليلي نداريم بر اين كه آن معناي  بگوييم منظورش از تاويل معناي مْالف ظاهر "تَأْوِيلِهِ
ن دليل كنيم معناهايي بدواند درست باشد، بلكه بيشتر آن معاني كه به زودي آنها را نقل ميديگري كه براي تاويل كرده

 .است

__________________________________________________ 

 .21سوره يونس آيه: (1)

 .22راف آيه: سوره اع(2)



 .00سوره ق آيه: (3)

 20، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 40علم به تاويل كتاب مختص به خداي تعالي است[ ..... ص : ]

نكه گردد، براي ايتنها به متشابه برمي "تاويله تاويلش "آيد كه ضميراز ظاهر كالم برمي "وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ "
ش گوييم زيد به منزل ما آمد و به دنبالگردد )وقتي ميترين مرجع برميع است، و هميشه ضمير به نزديكترين مرجنزديك

ر تخوابيده نزديك "گفت "عمرو هم آمد و گفت ... معنايش اين است كه عمرو گفت، چون عمرو به ضميري كه در كلمه
 .("مترجم "است

نيز همين است، قبال توجه فرموديد كه صرف برگشتن ضمير به  "ءَ تَأْوِيلِهِابْتِغا "در جمله "تاويل "هم چنان كه ظاهر كلمه
مستلزم اين نيست كه تاويل هم تنها از آن متشابه باشد، و آيات محكمات تاويل نداشته باشند، ممكن هم  "متشابه "كلمه

به همه كتاب  "شابَهَ مِنْهُما تَ "برگردانيم، هم چنان كه ضمير در جمله: "كتاب "را بكلمه "تاويله "هست كه ضمير
 .گرددبرمي

داند، و ظاهر اين حصر اين است فرمايد: تاويل كتاب را به جز خدا كسي نميكند، چون ميجمله مورد بحث، افاده حصر مي
 .كه علم به تاويل تنها نزد خدا است

داند مگر خدا و راسْون در تاويلش را نمي ":شودعطف به آن نيست، تا معنا چنين  "وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ ":و اما جمله
است، و معناي دو جمله اين است كه  "فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ "اي از نو و در حقيقت فراز دوم جمله:، بلكه جمله"علم

يگر كنند، و بعضي دنبال ميمردم نسبت به كتاب خدا دو گروه هستند، گروهي از آنها كه بيمار دلند آيات متشابه آن را د
اش از ناحيه پروردگار ما آمده، و اينگونه گويند: ما به همه قرآن ايمان داريم، چون همهخورند ميوقتي به آيات متشابه برمي

 .اختالف كردن مردم به خاطر اختالف دلهاي ايشان است

 .رسوخ كرده دسته اول دلهاشان مبتال به انحراف است، و دسته دوم، علم در دلهاشان

ين دانند در اعالوه بر اينكه اگر واو مذكور عاطفه باشد، و مراد اين باشد كه تنها خدا و راسْين در علم تاويل كتاب را مي
شود چون آن حضرت افضل همه اين طايفه است، و چگونه ص( محسوب مي)صورت يكي از راسْين در علم رسول خدا 
چه بفهمم و چه نفهمم به  "نازل بشود، و او آيات متشابهش را نفهمد، و بگويدممكن است قرآن كريم بر قلب مباركش 

 ."اش از ناحيه خدا استهمه ايمان دارم، چون همه

خواهد امت اسالم و يا جماعتي را كه رسول خدا )ص( هم هاي قرآن اين است كه وقتي ميو از سوي ديگر يكي از عادت
كند صورت خاص، آن حضرت را ذكر كرده و سپس ساير افراد را جداگانه بيان ميدر بين آنها است توصيف كند، نْست به 

 تا رعايت شرافت و عظمت او را كرده باشد، و بعد از ذكر آن جناب آن گاه نام امت و يا آن جماعت را 

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 :و آيه« 1» "إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَآمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ  "فرمايد:برد مانند اين آيه كه ميمي

النَّبِيَّ وَ  "و آيه:« 2» "لكِنِ الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "و آيه:« 0» "ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلي رَسُولِهِ وَ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ "
 .«2» "الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ

 .كنداز اين قبيل هست كه قبل از ذكر نام امت، نام آن جناب را ذكر ميو آيات ديگر 

ر و با د -اين باشد كه راسْون در علم به تاويل قرآن دانا هستند "وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ "و با اين حال اگر مراد از جمله:



اويله اال و ما يعلم ت "نطور كه گفتيم بفرمايد:جا داشت هما -نظر گرفتن اينكه رسول خدا )ص( بطور قطع يكي از آنان است
چون گفتيم عادت قرآن بر اين است كه هر جا بْواهد مطلبي مشترك ميان امت و  "اللَّه و رسوله و الراسْون في العلم

كند و اينجا ذكر نكرده، اگر چه ممكن است كسي در رسول خدا )ص( را ذكر كند نام رسول خدا )ص( را جداگانه ذكر مي
داللت داشت بر اينكه آن جناب عالم  "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ ... "فرمايد:پاسخ ما بگويد: از آنجا كه صدر آيه كه مي

 .به كتاب هست، ديگر حاجت نبوده دوباره نام آن حضرت را به خصوص ذكر كند

 -فهمندفهمند و بعضي را نميعضي آيات را ميكه ب -پس تا اينجا معلوم شد كه رسول خدا )ص( جزء راسْين در علم
شود كه علم به تاويل منحصرا از آن خداي تعالي است، و اين انحصار منافات با استثناي نيست، در نتيجه ظاهر آيه اين مي

 :كند، و در عين حال در آيهآن جناب ندارد، هم چنان كه آياتي از قرآن علم غيب را منحصر در خداي تعالي مي

 .نمايدبعضي از رسوالن را استثنا مي« 2» "الِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍع "

 43انحصار علم به تاويل كتاب در خداي سبحان منافاتي با استثناء شدن رسول )ص( و راسخون در علم ندارد[ ..... ص : ]

اي را بفهميم و چه نفهميم به همه قرآن ايمان چه آيه "گويند:دارد كه بفرمايد راسْين در علم ميدر اين آيه نيز منافات ن
 ."داريم

و در آيات ديگر بفرمايد: همين راسْين در علم كه چنين سْني دارند به تاويل قرآن دانا هستند، براي اينكه آيه مورد بحث 
 آن اينكند، و شاني از شؤون راسْين در علم را بيان مي
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ن و تاويل آياتش هستند، مع ذلك اگر احيانا در جايي دچار است كه همين دانايان به تاويل با اينكه عالم به حقيقت قرآ
 .كنند، زيرا بر خالف آنهايي كه در دل انحراف دارند، اينان در مقابل خداي تعالي تسليم هستندشبهه شدند توقف مي

 44در برابر آيات متشابه، ايمان به آنها و توقف در مقام عمل است.[ ..... ص :  "راسخون در علم "موضع]

 ."وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا "

به معناي ثبوت و استحكام است، و اين كه راسْين در علم را، مقابل آنهايي قرار داده كه در دل انحراف و  "رسوخ "كلمه
، "همه قرآن از ناحيه پروردگارمان است "گويندكژي دارند، و نيز اين كه راسْين در علم را چنين معرفي كرده كه مي

فهماند كه راسْين در علم آن چنان علمي به خدا و آياتش دارند كه آميْته با كند بر تماميت تعريف آنان، و ميداللت مي
 نشود، و به آن محكمات ايمااي شك و شبهه نيست در نتيجه علمي كه به محكمات دارند هرگز دستْوش تزلزل نميذره

اي از آيات متشابه بر ميْورند، آن تشابه نيز اضطراب و تزلزلي در علم راسْشان كنند، و چون به آيهدارند، و عمل هم مي
 .كنندآورد، بلكه به آن نيز ايمان دارند، و در عمل كردن به آن توقف و احتياط ميپديد نمي



، هم دليل، ذكر شده و هم نتيجه، چون از ناحيه خدا "است اش از ناحيه پروردگارمانگويند همهمي "و در اين كه فرمود:
د كه شوشود كه به هر دو قسمت ايمان داشته باشند، و روشن بودن آيات محكم باعث ميبودن محكم و متشابه باعث مي

نند، رد ك شود كه تنها در مرحله عمل توقف كنند، نه اين كه آن رابه آن عمل هم بكنند، و روشن نبودن متشابه باعث مي
چون ايمان دارند كه آن نيز از ناحيه خدا است، چيزي كه هست جايز نيست به آن عمل كنند براي اينكه عمل به آن 

 .مْالفت با آيات محكم است، و اين عينا همان ارجاع متشابه به محكم است

اي ايمان آوردن به تمام قرآن، و هم براي عمل به منزله دليل براي هر دو معنا است، هم بر "كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا "پس جمله:
كردن به محكم و توقف نمودن در متشابه، و به عبارت ديگر، هم دليل است براي ايمان و عمل در محكم، و هم دليل است 

 .بر ايمان داشتن به تنهايي نسبت به متشابه و ارجاع آن به محكم

 ."وَ ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ "

 "ببرد، تا هر جا آن دليل را ديد آن چيز را نتيجه بگيرد، و چون جمله:منظور از تذكر اين است كه انسان به دليل چيزي پي
همانطور كه گفتيم استداللي بود از راسْين در علم و انتقالي بود به آن چيزي كه عملشان بر آن داللت  "كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا

 .ي آن را تذكر ناميد، و ايشان را به اين تذكر بستودكرد، لذا خداي تعالمي

 جمع لب )بضمه الم و تشديد باء( است، و لب به معناي عقل صاف و "الباب "كلمه
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 .خالص از شوائب است

 :و خداي تعالي در مواردي در كالم مجيدش، صاحبان چنين عقلي را ستوده، و فرموده

 أَحْسَنَهُ، أُولئِكَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْري فَبَشِّرْ عِبادِ، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ وَ الَّذِينَ "
 .«1» "الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبابِ

ماً وَ قُعُوداً ونَ اللَّهَ قِياإِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتاِلفِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُ "و نيز فرموده:
يدن هر سْن، و كه در آيه اول ايشان را به اجتناب از پرستش طاغوت، و برگشت بسوي خدا و شن«. 0» "وَ عَلي جُنُوبِهِمْ

 .شان كرده، و آنها صاحبان عقل هستندفرمايد اينان هستند كه خدا هدايتعمل كردن به بهترين آن، ستوده و مي

هايي است، همان كساني كه و در آيه دوم فرمود: در خلقت آسمانها و زمين و اختالف شب و روز براي صاحبان لب نشانه
كنند، و اين ياد كردن در هر حال، و لوازم آن كه همان تذلل و خشوع باشد، همان د ميخدا را ايستاده و نشسته و به پهلو يا

وَ ما  "بينيم يك جا فرمود:اي است كه موجب تذكر آنان به آيات خدا و انتقالشان به معارف حقه است، هم چنان كه ميانابه
 .«2» "يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ

 .«2» "ما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِوَ  "فرمايد:و جاي ديگر مي

 41[ ..... ص : "رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا ... "دعاي راسخون در علم:]

 .شود اولوا االلباب همان كساني هستند كه انابه دارندپس معلوم مي

 ."كَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُرَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْ "

اين درخواست يكي از آثار رسوخ و ثبات آنان در علم است، كه چون خدا را آن طور كه بايد شناختند يقين كردند كه از ناحيه 
را  سخود مالك هيچ چيز نيستند، و مالكيت، منحصر در خداي عز و جل است، و چون چنين ايماني دارند در هر حال اين تر

گارا كنند كه پروردبرند و درخواست ميدارند كه خدا دلهايشان را بعد از رسوخ علم منحرف سازد، لذا به پروردگار خود پناه مي



دلهاي ما را بعد از آنكه هدايتمان كردي منحرف مساز، و از ناحيه خود رحمتي به ما ببْشاي، تا نعمت رسوخ در علم براي 
 .ر سير بر صراط مستقيم هدايت، كمك كند، و در سلوك در مراتب قرب، يارمان باشدما باقي بماند، و ما را د
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، درخواست رحمت كردند؟ جوابش اين (ممكن است بپرسيد چرا بعد از اين درخواست )پروردگارا دلهاي ما را منحرف مساز
ن را شااست كه منحرف نكردن دلها مستلزم آن نيست كه رسوخ در علم را هميشه داشته باشند، زيرا ممكن است دلهاي

شان بگيرد، و در نتيجه افرادي باشند پا در هوا، نه علمي داشته باشند تا سعادت يابند، و منحرف نكند، ولي علم را از دلهاي
نه انحرافي تا كه داراي شقاوت گردند، بلكه در حال جهل و استضعاف همواره بمانند، در حالي كه احتياج ضروري و مبرم به 

توانند قد بيشتر ملل مستضعف دنياي امروز كه در اثر نفوذ استعمار در فرهنگ و اقتصادشان نميعلم داشته باشند، )مانند 
 .("مترجم "علم نموده، به استقالل فرهنگي حوائج خود را برطرف سازند

به انواعي ه دارند كعالوه بر اين كه احتياج اين طايفه تنها بقاي رسوخ و نفوذ در علم نيست، بلكه آنان در طريقي قدم برمي
تواند بشمارد، خود آنان هم آن طور كه بايد از رحمت نيازمندند، انواعي كه جز خدا كسي نه، از آنها اطالع دارد و نه مي

شان در اين حالت، يعني حالت رسوخ در علم شرايط بيشماري دارد، كه دانند كه بقاياطالع ندارند، و ليكن بطور اجمال مي
 جامِعُ رَبَّنا إِنَّكَ "گويند:عالي است و دليل بر اين گفتار ما دنباله كالم خود آنان است، كه ميحصول آنها به دست خداي ت

چون در گفتار قبليشان يعني همين آيه مورد بحث نْست به خدا پناه بردند از اين كه انحراف و  "النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ ...
 .شان بربايده رسوخ در علم را از دلهايشان شود، و در نتيجزيغ وارد در دلهاي

شان كردند تا حيات قلوب، درخواست ريزش رحمت او را مي"وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ "سپس در جمله
توصيف نمودند،  "لدنكمن  "را نكرده و بدون الف و الم آوردند، و آن گاه آن را به وصف "رحمت "ادامه يابد، و اگر كلمه

دانند كه آن رحمت چه طور بايد براي اين بود كه گفتيم: خود آنان هم بطور مفصل اطالعي از آن شرايط ندارند، و نمي
دانند كه اگر رحمتي از پروردگارشان شامل حالشان نشود، و اگر آن رحمت از ناحيه خداي عز و جل باشد، تنها اين را مي

 .رسدئجشان برآورده نگشته، و هيچ امري از ايشان به سامان نمينباشد، هيچ يك از حوا

و اگر در پناه بردن، تنها به خدا پناه بردند، و در درخواست رحمت هم تنها رحمت او را درخواست كردند، براي اين بود كه 
 .شان از خودشان نيستچنين افرادي ايمان دارند به اين كه تمامي ملك صرفا از آن خدا است، و اسباب ظاهري هيچ چيز

اين سْن از راسْين در علم به منزله تعليلي است كه  "رَبَّنا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ، إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ "
 علت سؤال رحمت خود را بيان 
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نظام خلقت و دعوتهاي ديني و تالش انسان در مسير وجودش همه مقدمه است  كنند، چون علم دارند به اينكه اقامهمي
 .خورد، و جز رحمت او ياوري نيستبراي جمع شدن در روز قيامت، روزي كه هيچ چيزي به جز رحمت خدا به درد نمي

غْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي شَيْئاً، وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ، إِلَّا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، يَوْمَ ال يُ "چنان كه خداي سبحان فرموده:



 .«1» "مَنْ رَحِمَ اللَّهُ

و به همين جهت بود كه راسْين در علم، رحمت پروردگار خود را درخواست نموده، تعيين و تشْيص نوع آن را به خود خدا 
 .ودمند باشدواگذار كردند، تا رحمتي را شامل حال آنان كند كه برايشان س

و در كالم خود روز قيامت را به اين صفت توصيف كردند كه روزي است كه در وقوع آن شكي نيست، تا به اين وسيله، 
 تعليل "إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ "شان را هم با جمله:كمال اهتمام خود و اصرار در سؤال را موجه سازند، و همين توصيف

دار يشهكند و ره گفتيم كه: اين گفتار سْن راسْين در علم است، و علم به چيزي در دلي رسوخ نميكردند، براي اين ك
شود، مگر اين كه علم به علت آن نيز رسوخ كند، و علت شك نداشتن آنان در وقوع روز قيامت اين است كه خدا به نمي

براي اين كه خدا خلف وعده  "دنبالش گفتند: "بَ فِيهِلِيَوْمٍ ال رَيْ "وقوع آن وعده داده، و به همين جهت وقتي گفتند:
 ."كندنمي

 :نظير اين وجه در كالم ديگرشان هم آمده است، و آن اين است كه وقتي گفتند

پس وهاب بودن خدا موجب « 0» "إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ "دنبالش علت آن را ذكر كردند كه "وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً "
را هم آوردند، براي اين بود كه  "انت "كلمه "انك "شود كه آنان درخواست رحمت كنند و اگر عالوه بر كاف خطابيم

را تعليل كنند و بگويند اگر از تو خواستيم كه از ناحيه خودت  "من لدنك "را منحصر كنند، و در نتيجه جمله: "ان "خبر
 .اي سراغ نداريمبه جز تو وهاب و بْشنده رحمتي به ما ارزاني بداري، براي اين بود كه ما

چيزي گفتند كه به منزله  "رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا ":يابد كه بعد از آن كه گفتندو باز نظير اين وجه در گفتار ديگرشان جريان مي
 :علت آن درخواست است، و آن اين بود كه گفتند

 پروردگارا قلوب ما را مبتال "شود:جمله چنين مي كه معناي مجموع اين دو "بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا "
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 ."ايبه زيغ و انحراف مفرما، آخر تو ما را هدايت كرده

و جمله نيز از همين قبيل است، و معناي و اين د "كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا "كه دنبالش گفتند: "آمنا به "و همچنين در جمله:
گويند ما به آن ايمان داريم براي اين كه همه قرآن از ناحيه پروردگار ما راسْين در علم مي "مجموعش اين است كه

 ."است

پس اين طايفه مردمي هستند كه به پروردگار خود ايمان آورده، و بر ايمان خود استواري به خرج دادند، در نتيجه خداي 
شان را تكميل فرمود، و نتيجه كمال عقلشان، اين شد كه سْني جز با داشتن علم، سبحان هم هدايتشان كرد، و عقول

نگويند، و عملي جز با علم به صحت آن، انجام ندهند، و به همين جهت خداي عز و جل ايشان را راسْين در علم ناميد و 
 .ياد كرد "أُولُوا الْأَلْبابِ "به كنيه

گرامي اگر در تعريفهايي كه خداي تعالي از اولوا االلباب نموده دقت فرمايد، خواهد ديد كه درست همان كساني  خواننده
ادِ بوَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوها وَ أَنابُوا إِلَي اللَّهِ، لَهُمُ الْبُشْري، فَبَشِّرْ عِ "هاي آنان در آيات زير آمده:هستند كه نشاني

كه در اين آيات ايشان را «. 1» "أَلْبابِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْ



به خداي سبحان، و اگر  اول داشتن ايمان، دوم پيروي از بهترين سْن، سوم انابه و رجوع :بداشتن چند نشاني تعريف كرده
 .به آيه مورد بحث مراجعه كني خواهي ديد كه در آن راسْين در علم را هم به همين اوصاف توصيف فرموده است

رساند؟ و چرا راسْين در علم كه خدا را مْاطب قرار اي را ميحال ببينيم التفات از ضمير خطاب به غايب در آيه، چه نكته
در آخر آيه خداي تعالي را غايب  "ارا تو مردم را در روزي كه شكي در آن نيست جمع خواهي كردپروردگ "گفتند:داده و مي

 :فرض نموده و گفتند

 .؟"كندخدا خلف وعده نمي "

جهتش اين است كه وعده نامبرده اختصاص به راسْين در علم ندارد، بلكه هم براي آنان وعده است و هم براي ديگران، و 
را بياورند، چون الوهيت حكمي  "اللَّه ")و نسبت دادن رب بْصوص خود( كلمه "ربنا "كه به جاي بدين جهت مناسب بود

 .شودعام دارد، كه شامل همه چيز مي
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تنها مژده مر ايشان را است، نمايند، كنند و همواره به خدا انابه و رجوع ميو كساني كه از پرستش طاغوت اجتناب مي(1)
كنند بشارت بده، كه تنها اينان هستند كه خدا شنوند و بهترين آن را پيروي ميپس بندگان مرا كه هر سْني را مي
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 49تاويل ..... ص :  بحثي تفصيلي پيرامون محكم و متشابه و

 اشاره

گفتيم مطالبي بود كه دقت در كالم خداي  "تاويل "و نيز در معناي كلمه "متشابه "و "محكم "آنچه تا كنون در باره معناي
از نظر خواننده خواهد گذشت آن  "ان شاء اللَّه "فهماند و نيز روايات وارده از ائمه اهل بيت )ع( كه بزوديسبحان آن را مي

اند سْنان مفسرين در اين باره بسيار مْتلف است، و رساند. حال ببينيم مفسرين در معناي اين سه عنوان چه گفتهرا مي
 .شيوع و گسترش اين اختالف به انحرافشان كشانيده است

ه ما ك آوريم، و تا آنجااگر سر نخ اين اختالفات را جستجو كنيم سر از صدر اسالم و مفسرين از صحابه و تابعين در مي
شود كه حتي با بياني كه ما ذكر كرديم نزديك باشد، تا چه رسد به اين كه كامال مطابق اطالع داريم كمتر تفسيري پيدا مي

 .با آن باشد

اند، و خلط كرده "تاويل "را با بحث در پيرامون معناي "محكم و متشابه "و علت عمده اين انحراف آن است كه بحث در
 .گيري از آن راه بيفتداختالف عجيبي در انعقاد اصل مساله و كيفيت بحث و نتيجه اين باعث شده است كه

كنيم، و اقوال را بعد از آن كه بقدر امكان اينك ما در طي چند فصل در باره هر يك از اين دو مساله بطور مفصل بحث مي
 .كنيماست اختيار مي مشْص كنيم كه مربوط به كدام يك از دو مساله است نقل نموده و آنچه حق مطلب

 49گفتار در مساله محكم و متشابه ..... ص : -1

 اشاره



حكام و ا "اسم فاعل از باب تفاعل )تشابه( است، و "متشابه "اسم مفعول از باب افعال )احكام( است. و كلمه "محكم "كلمه
كِتابٌ  ":ا محكم خوانده و فرمودهاز الفاظي است كه معنايش در لغت روشن است، خداي تعالي يك جا همه قرآن ر "تشابه

 .«0» "كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ "خوانده، و فرموده: "متشابه "اش راو جاي ديگر همه« 1» "أُحْكِمَتْ آياتُهُ

 منظور از احكام آن اين است كه تمامي آن داراي نظمي متقن و بياني قاطع و محكم
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است، و منظور از تشابه آن اين است كه همه آياتش از نظر نظم و بيان و داشتن نهايت درجه اتقان و نداشتن هيچ نقطه 
 .ضعف شبيه به هم هستند

است لذا در آيه مورد بحث ما كه آيات را بدو قسم محكم و اش متشابه و چون به حكم آن دو آيه همه قرآن محكم و همه
ير فهميم منظور از اين محكم و متشابه غمتشابه تقسيم كرده، و فرموده بعضي از آياتش محكم و بعضي متشابه است، مي

 .آن محكم و متشابه است

چيست؟ و كدام دسته از آيات به اين  پس جا دارد در معناي محكم و متشابه، در اين آيه بحث شود تا ببينيم منظور از آن
 .معنا محكم و كدام به اين معنا متشابه است، و در معناي آن مفسرين متجاوز از ده قول دارند

 22نقل اقوال مْتلفي كه در باره مراد از محكم و متشابه گفته شده و نقد و رد آنها[ ..... ص : ]

قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا  "فرمايد:ه انعام است، كه مياول اينكه: منظور از آيات محكم همان چند آيه سور
برد و منظور از آيات متشابه اي از واجبات و محرمات الهي را نام ميو در آن عده« 1» "تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

هاي قرآن قرار گرفته ده، و آن عبارت است از رمزهايي كه در آغاز بعضي از سورهآياتي است كه امر آن بر يهود مشتبه ش
و امثال آن، كه يهود آنها را با حساب جمل محاسبه كردند تا از اين  "ميم -حا ""را -الم -الف ""ميم -الم -الف "مانند

 .در نتيجه دچار اشتباه شدند راه مدت عمر و بقاي امت اسالم را در آورند، و حسابشان درست از آب در نيامد،

اين معنايي است كه در ميان صحابه به ابن عباس نسبت داده شده و نادرستي آنهم روشن است، براي اين كه گفتاري است 
بدون دليل و به فرض هم كه دليل داشته باشد آيات محكم منحصر در سه آيه سوره انعام نيست، بلكه بغير از حروف مقطعه 

 .گرددمل همه قرآن ميها شااول سوره

و ليكن حق مطلب اين است كه نسبت دادن چنين معنايي به ابن عباس صحيح نيست، آنچه از ابن عباس نقل شده اين 
 :گانه از محكمات است، نه اين كه آيات محكم قرآن همين سه آيه است، اينكه آن روايتاست كه گفته اين آيات سه

نصور، و ابن ابي حاتم، و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه، از عبد اللَّه بن در الدر المنثور آمده كه سعيد بن م
وره گفت: سه آيه از آخر س "مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ "اند كه گفته: من از ابن عباس شنيدم كه در تفسير آيه:قيس روايت كرده
 :انعام كه با جمله

 .«0»محكم قرآن است  شود از آياتآغاز مي "قُلْ تَعالَوْا "
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كُمْ لَّقُلْ تَعالَوْا ... لَعَ "مؤيد اين حديث روايت ديگري است كه باز از او نقل شده، كه در تفسير آيه مورد بحث گفته: آيه:
 ... وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "و نيز آيه: "تَتَّقُونَ

 .«1»از اين قبيل آيات است  "كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً

پس اين دو روايت شاهدند بر اينكه منظور ابن عباس اين بوده كه سه آيه آخر انعام را مثل بياورد براي آيات محكم، نه 
 :كه آيات محكم را منحصر در آن سه آيه كنداين

 ها، و آياتدوم عكس تفسير اول است، و آن اين است كه آيات محكم عبارت است از حروف مقطعه در اوايل بعضي از سوره
 .متشابه بقيه قرآن است

 :گفته "هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ "اند، كه در تفسير آيه:اين تفسير را به ابي فاخته نسبت داده

و  استْراج شده، "الف، الم، ميم "ام الكتاب، عبارت است از فواتح سور، كه قرآن از آنها استْراج شده، يعني سوره بقره از
 .استْراج شده "الف، الم، ميم اللَّه ال اله اال هو الحي القيوم "در سوره آل عمران از

كرده، و گفته: اصل كتاب اين حروف هستند، چون در  "ام الكتاب "از سعيد بن جبير نقل شده كه نظير اين معنا را براي
 .همه كتابها وجود دارند

ها اين بوده فهميم كه ابن عباس و سعيد بن جبير نظرشان در باره رموز اول سورهاين بود گفتار سعيد بن جبير، و از اينجا مي
گوييد، و اگر شما با آن سْن ميقرآن از همين حروفي تشكيل شده كه خود  "كه خداي تعالي خواسته است بفرمايد:

 .اي مثل آن بياوريدپذيريد كه كالم خدا است آيهنمي

اند و ليكن عالوه بر اين كه هيچ دليلي بر اين وجه نيست، اين يكي از وجوهي است كه در معناي حروف مقطعه ذكر كرده
بر اين وجه، غير از فواتح سور بايد تمامي اين اشكال هم بر آن وارد است، كه با خود آيه شريفه منطبق نيست، چون بنا 

 كنند مذمت نموده، و آنقرآن متشابه باشد، و خداي تعالي هم در آيه مورد بحث كساني را كه از متشابهات قرآن پيروي مي
ر دشود كه مردم موظف باشند هيچيك از آيات قرآن را پيروي نكنند، با اين كه را از انحراف قلب دانسته، نتيجه اين مي

 وَ "ترين واجبات شمرده، مانند آيهتعداد زيادي از آيات، مردم را به پيروي از قرآن واداشته و ستوده، و بلكه آن را از واجب
 .و آيات ديگر« 0» "اتَّبَعُوا النبورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ

 هآن آياتي است كه نسبت به معناي خود ابهام داشت "متشابه "اند:سوم، اينكه گفته
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 .خوانند، و محكم در مقابل آن همان مبين استباشد، كه اصطالحا آن را مجمل نيز مي

ه در آيه شريفه براي محكم و متشابه ذكر شده با مجمل و مبين اين وجه نيز درست نيست براي اين كه خصوصياتي ك
 .كندتطبيق نمي

توضيح اين كه اجمال عبارت است از اين كه لفظ كه معنايش چند جهت دارد، طوري ادا شود كه شنونده نفهمد مقصود 
د گوينده را تشْيص دهد، و گوينده كدام جهت معنا است، و همين باعث سرگرداني مْاطب و يا شنونده شود، و نتواند مرا



بناي اهل زبان در ظرف تفهيم و تفهم بر اين قرار گرفته كه از اينگونه الفاظ پيروي نكنند، و هر لفظي كه چنين وضعي را 
اند كه گوينده، شنونده و مْاطب را مؤاخذه نكند كه چرا گفته دارد جزء الفاظ بي معنا بحساب آورند، و بنا را بر اين گذاشته

هيچ گرفتي؟ و به فرض هم كه مؤاخذه كند، بگويند لفظ تو مجمل بود، و ما هر چه در ساير كلمات تو جستجو كرديم تا مرا 
 .اي پيدا كنيم كه لفظ نامبرده را براي ما روشن كند نيافتيمشايد قرينه

بايد آيات  :بودو مبين مياين وضعي است كه لفظ مجمل با مبين دارد، و اگر منظور از محكم و متشابه عينا همين مجمل 
پيروي شود، نه خود آيات محكم، همانطور كه در مجمل و مبين سرانجام و بعد از  -البته بعد از رد به آيات محكم -متشابه

، و پيروي متشابه امري است كه ذوق و قريحه تكلم و تفاهم به آن "مبين "شود نهعمل مي "مجمل "رفع اجمال به لفظ
كند، حال چه اهل زيغ باشد و چه راسخ در علم، و باز در چنين فرضي هيچ اهل زباني اقدام به آن نميدهد، و اجازه نمي

 .نبايد قرآن كريم، پيرو متشابه را بيماردل بْواند، و مذمت كند

د. و راند: متشابه عبارت است از آياتي كه نسخ شده )منسوخ( كه بايد به آن ايمان داشت، ولي عمل نكچهارم: اينكه گفته
 .محكمات آياتي است كه ناسْند يعني هم بايد به آنها ايمان داشت و هم عمل كرد

اند، و به همين جهت بوده كه ابن عباس خود را از اين تفسير را به ابن عباس و ابن مسعود و گروهي از صحابه نسبت داده
 .پنداشته استعالمان به تاويل مي

ي كه درست باشد هيچ داللتي ندارد بر اين كه متشابهات قرآن، منحصرا آيات نسخ و اين تفسير درست نيست، زيرا در صورت
ي ديگر جويي و يكشده است، چون خصوصياتي كه خداي تعالي در اين آيه براي پيروي متشابه آورده كه يكي از آنها فتنه

عالوه بر  گويد،و افعال خدا سْن مي تاويل يابي است، در بسياري از آيات غير منسوخه نيز هست، مانند آياتي كه از صفات
شود كه آيات قرآن دو قسم محكم و متشابه نباشد، بلكه بين آن دو اش اين مياين كه اگر اين تفسير درست باشد الزمه

 اي هم باشد، كه نه محكم است و نه متشابه، مانند همان واسطه
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 .و نه منسوخ آيات صفات و افعال كه نه ناسْند

م كند بر اينكه نظريه او در باره محكاز اين هم كه بگذريم در كالمي كه از ابن عباس نقل شده قرائني هست كه داللت مي
كند، و ابن عباس، ناسخ و منسوخ را به عنوان مثال ذكر و متشابه اعم از ناسخ و منسوخ است، و بر غير آن دو نيز تطبيق مي

ابن عباس. در كتاب الدر المنثور آمده است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، از طريق  كرده است، اينك روايت
اند كه گفت: محكمات عبارت هستند از ناسخ قرآن، و حالل و حرامش، و حدود و فرائضش، علي، از ابن عباس روايت كرده

يات منسوخ قرآن، و مقدم و مؤخر و امثال و اقسامش، و و آنچه كه بايد بدان ايمان داشت. و متشابه قرآن عبارت است از آ
 .اين بود نظريه ابن عباس« 1»يعني آيات منسوخ قرآن  -آنچه كه بايد بدان ايمان آورد، ولي نبايد بدان عمل نمود.

و  ،پنجم اينكه محكمات قرآن، آن معارفي است كه دليلي واضح دارد، مانند آيات مربوط به توحيد و قدرت و حكمت خدا
 .آيات متشابه عبارت است از آياتي كه قبول و فهم معارف آن نيازمند به تامل و تدبر است

اين وجه نيز درست نيست، براي اين كه اگر مراد از واضح بودن دليل اين است كه مضمون آيه دليل عقلي واضحي داشته 
 ليل به تدبر و تامل، اين است كه مضمون آيه دليلباشد يا بديهي باشد و يا نزديك به بديهي، و منظور از احتياج داشتن د

شود كه آيات احكام و واجبات و امثال آن نيز از آيات اش اين ميعقلي بديهي و يا نزديك به بديهي نداشته باشد، الزمه
 .متشابه باشد، براي اين كه هيچ يك از احكام قرآن دليل عقلي واضحي ندارد

وي نشود، و پيروي آنها مذموم باشد، با اين كه پيروي همه آيات و مْصوصا آيات احكام در نتيجه بايد اين گونه آيات پير



واجب است، و اگر مراد از وضوح دليل، اين باشد كه دليلي واضح از خود كتاب داشته باشد، و مراد از احتياجش به تدبر، اين 
بي ز اين جهت يكسانند، و چگونه نباشد با اينكه كتاباشد كه دليلي واضح از خود كتاب نداشته باشد. همه آيات قرآن كريم ا

است متشابه مثاني، و نوري است مبين، و الزمه آن، اين است كه تمامي آيات قرآن محكم باشد، و به كلي متشابهي در آن 
 .نباشد، و اين خالف فرض و بر خالف نص قرآن است

ل روشن و حتي دليل غير روشن بتوان به مضمون آن علم ششم اينكه: محكم، عبارت است از آياتي كه به خاطر وجود دلي
 پيدا كرد، و متشابه، آن آياتي است كه راه علم به آن نباشد،
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 .مانند آيات مربوط به زمان قيام قيامت و امثال آن

اين وجه نيز درست نيست، براي اينكه محكم و متشابه بودن، دو صفت براي آيات قرآن است، بدان جهت كه آيه است، و يا 
اي از آيات كتاب بر آن داللت دارد چيزي نيست كه مردم از بدان جهت كه دليل بر يكي از معارف الهيه است، و آنچه آيه

يا نبايد بفهمند و چگونه ممكن است خداي تعالي از آن آيه معنايي در نظر داشته خود آيه و يا بضميمه آيات ديگر نتوانند و 
 .باشد، ولي لفظ آيه بر آن معنا داللت نداشته باشد؟

ناً آتَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْ "با اينكه خداي تعالي كتابش را هدايت و نور و مبين خوانده و در آيه:
فرموده: اين كتاب در معرض فهم كفار نيز هست، « 1» "عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بَشِيراً وَ نَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ ال يَسْمَعُونَ

 .«0» "رِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراًأَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْ "تا چه رسد به فهم مؤمنين، و نيز فرموده:

اي از آيات قرآن متعرض آن است درخور فهم مردم است، نه اينكه فهميدنش ممتنع و اطالع به پس هر مطلبي كه آيه
ر كه دمفهومش محال باشد، و اما آن معارفي كه دركش خارج از فهم بشر است از قبيل زمان وقوع قيامت و ساير حقايقي 

اي از قرآن متعرض آن نشده، تا آن آيه را متشابه بْوانيم، عالوه بر اين كه صاحب اين قول پس پرده غيب است، هيچ آيه
خلط كرده است، هم چنان كه قبال هم گفتيم كه بعضي از اين اقوال ميان اين  "تاويل "و معناي "متشابه "ما بين معناي

 .انددو معنا خلط كرده

اند: منظور از آيات محكمات آيات احكام، و منظور از متشابهات آيات ديگر است، ار بعضي ديگر است كه گفتهقول هفتم گفت
 .اندكه با يكديگر سازش ندارند اين قول را به مجاهد و غير او نسبت داده

 :چون شامل مواردياين قول نيز درست نيست، براي اين كه اگر منظور از ناسازگاري آيات متشابه، معنايي است كه حتي 

ات احكام نيز شود پس آيتْصيص به وسيله مْصص، و تقييد به وسيله مقيد )بكسره ياء( و ساير قراين مقالي و مقامي مي
همين تشابه و ناسازگاري را دارد زيرا در آن آيات نيز عام و خاص، مطلق و مقيد هست، و اگر منظور از آن، ابهام آيه است 

 ل آن به خاطر كثرت محتمالتش معلوم نباشد، نه خود آيه ناطق به معنايش باشد،بطوري كه مراد و مدلو
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 .و نه بوسيله آيات ديگر بشود معنايش را معين كرد، بايد بگوييم غير از آيات احكام هر چه هست متشابه است

شود كه: مسلمانان به هيچ يك از آيات مربوط به معارف قرآني علم نيابند، چون فرض كرديم در و نتيجه آن سْن اين مي
هيچ آيه محكمي وجود ندارد، تا آيات متشابه آن را به  -نه بيانگر احكام شرع -نگر معارف قرآننداين دسته از آيات، كه بيا

 .محكمش ارجاع دهيم، و معناي متشابهش را روشن سازيم

هايي است كه تنها يك تاويل داشته باشد، و آيات متشابه آياتي است كه چند وجه قول هشتم اين است كه آيات محكم آيه
اند، و گويا منظور گوينده آن، اين باشد كه آيات محكم، آياتي است تحمل بكند. اين وجه را به شافعي نسبت داده از تاويل را

كه هر يك از آنها تنها در يك معنا ظهور داشته باشند، مانند آياتي كه يا صريح و نص در معناي خود هستند، و يا ظهور 
 .اي در آن داشته باشدنه نص در مدلول و مراد خود باشد، و نه ظهور قوي اي است كهاي در آن دارند، و متشابه، آيهقوي

اراي لفظ د "را با كلمه "محكم "و اين وجه نيز درست نيست، براي اين كه در اين وجه، كاري صورت نگرفته، تنها كلمه
كه در اين وجه، تاويل را به  تبديل كرده، عالوه بر اين "لفظ داراي چند پهلو "را با كلمه "متشابه "، و كلمه"يك معنا

معناي تفسير گرفته، كه عبارت است از معناي مراد به لفظ، و خواننده توجه فرمود كه اين خطا است، چرا كه اگر تاويل و 
بود، ديگر جهت نداشت كه علم به تاويل را مْتص به خدا و يا به خدا و راسْين در علم كند، براي تفسير به يك معنا مي

كنند، و مؤمن و كافر و راسْين در علم و اهل زيغ همه در فهم آيات قرآن به كمك ات قرآن يكديگر را تفسير مياين كه آي
 .و تفسير آيات ديگر يكسان هستند

هاي ايشان است كه محكم و مفصل باشد، و متشابه از اند: محكم عبارت از آياتي در قصص انبيا و امتنهم اينكه گفته
آياتي است كه الفاظي مشتبه دارند، چون يك داستان را در چند سوره تكرار كرده، و الزمه اين وجه همين دسته آيات آن 

 .آنست كه بگوييم تقسيم آيات قرآن به محكم و متشابه مْصوص آيات قصص است

آن براي قر هايي كهو اين درست نيست، براي اين كه هيچ دليلي بر اين اختصاص نيست، عالوه بر اين كه يكي از خاصيت
 جويي و تاويل خواهي است، و اينمحكم و متشابه ذكر كرده اين بود كه در پيروي محكم هدايت، و در پيروي متشابه فتنه

هايي خاصيت با آيات قصص تطبيق ندارد، چون مْصوص آنها نيست، بلكه در غير قصص نيز هست، و نيز مْصوص قصه
 كند،اي را نقل ميم كه يك بار قصهنيست كه در قرآن تكرار شده، بلكه در آياتي ه
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 .مانند آيات مربوط به جعل و قرار دادن خليفه در زمين نيز جريان دارد

اند: متشابه آن آياتي است كه محتاج به بيان باشد، و محكم آن است كه محتاج به بيان نباشد. اين وجه را دهم اينكه گفته
 .اندبل نسبت دادهبه امام احمد بن حن

اين نيز اشكال دارد، براي اينكه تمامي آيات احكام احتياج به بيان رسول خدا )ص( دارد، با اينكه قطعا متشابه نيست، كه 
بيانش مكرر گذشت، و همچنين آيات نسخ شده بطور مسلم از متشابهات است، كه بيانش گذشت، با اين كه احتياجي به 

 .ر ساير آيات احكام استبيان ندارد، چون چيزي نظي

اند: محكم آن آياتي است كه هم بايد بدان ايمان داشته باشند، و هم به آن عمل كنند، و متشابه يازدهم اين است كه گفته
 .آن آياتي است كه تنها بايد به آن ايمان داشته باشند ولي عمل نكنند

دسته اول انشاآت قرآن، و از دومي اخبار قرآن باشد، هم چنان كه  اند، و شايد منظور او ازاين وجه را به ابن تيميه نسبت داده
شود، چون با چند وجه از وجوه اند، و گرنه اين صورت، وجه يازدهم نميبعضي ديگر همين احتمال را از گفتار ابن تيميه داده

 .گذشته منطبق است



الزمه متشابه بودن غير آيات احكام اين است كه و اگر منظور همان باشد كه احتمال داديم اين اشكال متوجه آن است كه 
مردم نتوانند به هيچيك از معارف الهي در غير احكام، علم بهم رسانند، چون در معارف عمل نيست، و نيز در اين آيات 

يگر آيات د اي محكم نباشد تا آيات متشابه را به آن برگردانند، و به وسيله آن رفع تشابه كنند، اين از يك سو، و از سويآيه
 .نسخ شده همه انشاآتند، با اينكه قطعا از محكمات نيستند

ولي مثل اين كه منظور صاحب اين قول از ايمان و عمل به محكم، و ايمان بدون عمل به متشابه، همان معنايي باشد كه 
ذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ فَأَمَّا الَّ ":فرمايدلفظ آيه مورد بحث بر آن داللت دارد، چنان كه در باره متشابهات مي

 ."مِنْهُ

، چيزي كه هست از آنجايي كه ايمان و عمل "وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا "فرمايد:و نيز مي
 بهات فرع اين است كه ما قبال تشْيص داده باشيم كدام آيهداشتن نسبت به محكمات، و تنها ايمان داشتن نسبت به متشا

محكم و كدام متشابه است، پس وجه نامبرده و معرفي محكم به آن آياتي كه بايد مسلمانان هم به آن ايمان داشته باشند، و 
 .كندميهم عمل كنند، و معرفي متشابه به آن آياتي كه تنها بايد به آن ايمان بياورند، هيچ دردي را دوا ن
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ه كند، چه صفات خاصاي را بيان مياند: متشابهات قرآن خصوص آياتي است كه صفات خاصهدوازدهم اين است كه گفته
 "نْهُحٌ مِوَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُو "، و چه صفات خاصه انبيا مانند آيه:"خبير "و "حكيم "،"قدير "،"عليم "خدا مانند

 .كه در باره اوصاف عيسي بن مريم )ع( است، و آيات ديگر كه شبيه اين باشد« 1»

 .انداين قول را نيز به ابن تيميه نسبت داده

اشكالي كه متوجه اين وجه است، اين است كه: اوال قبول نداريم كه همه آيات مربوط به صفات خاصه خدا و انبيا، از 
 .ي به فرض هم كه آن را قبول كنيم دليلي بر چنين انحصار نداريممتشابهات هستند، و در ثان

آيد وي دو كلمه محكم و متشابه را به معناي لغويش معنا كرده، يعني و بطوري كه از سْنان طوالني ابن تيميه برمي
ده و تعبير و تعريف كراي كه چند معنا در آن محتمل است اي كه داللتي محكم دارد، و متشابه را به كلمهمحكم را به كلمه

شود كه يك آيه از نظر جمعيتي متشابه است، چون مردمي عامي گفته است، اين دو معنا امري نسبي است، چه بسا مي
دهند، ولي در نتيجه در باره آن آيه احتمالها مي .توانند با بحث و گفتگو معناي واقعي آن را بدست آوردندهستند، و نمي

تر به چشم گر محكم است، چون قدرت بحث و فحص را دارند، و اين معنا در آيات صفات روشنهمين آيه براي جمعي دي
شوند، چون فهمشان قاصر از اين است خورد، چون غالب مردم در باره اين گونه صفات و اين گونه آيات دچار اشتباه ميمي

ناچار آنچه از صفات كه خداي تعالي براي خود كه تا بام عالم حس بپرواز در آمده و در ما وراي عالم حس جوالن كند، ب
 .شوندكنند، و دچار گمراهي مياثبات كرده با صفات مشابه آن كه در خودشان سراغ دارند قياس مي

ن كنند كه ايمثال خدا براي خود علم و قدرت و سمع و بصر و رضا و غضب و يد و عين و امثال اينها اثبات نموده، گمان مي
عالي هم از مقوله صفات خودشان اموري مادي، و يا مستلزم جسمانيت است، و يا آنها را شوخي و غير صفات در خداي ت
 .!شودكند، و مذاهب درست ميها ظهور ميشود، و بدعتها بپا ميكنند، و از همين راه فتنهحقيقي فرض مي

ضي محكم است براي بعضي ديگر پس محكم و متشابه همانطور كه گفتيم دو معناي نسبي است، محكم كه براي بع
متشابه است، و متشابه كه براي بعضي متشابه است، براي بعضي ديگر محكم است، آنچه كه علم بدان براي هيچ كس 

 ممكن نيست تاويل متشابهات،
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ي كُلِّ إِنَّ اللَّهَ عَل "علم بحقيقت معاني آنهاست، كه امثال آيات صفات بر آنها داللت دارد، درست است كه ما از عبارت: يعني
فهميم، و ليكن حقيقت علم و قدرت و امثال آن معناهايي مي« 0» "ءٍ عَلِيمٌإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ "و يا عبارت« 1» "ءٍ قَدِيرٌشَيْ

فهميم، و تاويل متشابهات هم همين است كه جز خدا كسي آن را ت خدا و كيفيت افعال خاصه به خدا را نميو ساير صفا
 .داندنمي

اين بود خالصه گفتار ابن تيميه و ما ان شاء اللَّه بزودي در بحثي كه پيرامون تاويل خواهيم داشت متعرض اشكاالت گفته 
 .وي خواهيم شد

محكم آن آياتي است كه عقل در درك آن راه دارد، و متشابه آن است كه چنين  :اندهسيزدهم اين است كه بعضي گفت
 .نباشد

شوند، اين وجه نيز درست نيست، براي اين كه سْني است بدون دليل، و آيات قرآني هر چند به اين دو قسم تقسيم مي
م شود بر اين كه محكم، آيات قسيل نميولي صرف اين كه بعضي از آيات قرآن آن طور، و بعضي ديگر اين طور هستند دل

اول، و متشابه آيات قسم دوم باشد، چون خصوصياتي كه در آيه مورد بحث براي محكم و متشابه ذكر شده، با اين وجه آن 
ر شود، براي اين كه اين آيات بطوشود، عالوه بر اين، وجه نامبرده بوسيله آيات احكام نقض ميطور كه بايد تطبيق نمي

جزء آيات محكم قرآن است، در حالي كه عقل هيچ راهي به حقيقت مفاد آن ندارد، و بنا بر وجه نامبرده بايد جزء قطع 
 .متشابهات شمرده شود

اند: محكم عبارت است از آياتي كه ظاهرش منظور باشد، و متشابه آن است كه ظاهرش چهاردهم اين است كه بعضي گفته
 .منظور نباشد

 "اويلت "ر بين دانشمندان اخير اسالمي شيوع يافته، و اصطالحي هم كه همين دانشمندان در معناياين وجهي است كه د
اند: عبارت است از گفته "تاويل "اند، چون در معنايكرده "محكم و متشابه "دارند مبتني بر همين معنايي است كه براي

 اي است كه تاويلش تنزيلش باشد، وگفته: محكم آيه معنايي كه مْالف با ظاهر كالم باشد، و گويا مراد آن كسي هم كه
 .اي است كه به جز تاويل معنايي از آن فهميده نشود، همين وجه چهاردهم استمتشابه آيه

 و اين وجه هم درست نيست، زيرا صرف اصطالحي است، و اوصافي كه در آيه
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 .02ه آيه سوره بقر(1)

 .112سوره توبه آيه (2)

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كند، براي اين كه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد براي محكم و متشابه نام برده شده بهيچ وجه با آن تطبيق نمي
م ني متميز از محكو مدلول آن مشْص نيست، و منظور از تاويل آن معناي مراد از متشابه نيست، تا متشابه به اين نشا

شود، كه تاويل دارد، و محكم تاويل ندارد. بلكه همانطور كه قبال بيان كرديم مراد از تاويل در آيه شريفه، امري است كه 
اي نداريم كه معناي شود، چه محكمش و چه متشابهش. عالوه بر اينكه در قرآن هيچ آيهشامل تمامي آيات قرآني مي
اي باشد كه معناي غير ظاهري آن مراد باشد به خاطر خالف ظاهر آن مراد باشد، و اگر هم آيهظاهري آن منظور نباشد، و 

 .آيات محكم ديگري است كه آن را بر خالف ظاهرش برگردانده است



دهند، كنند، و معلوم است كه معنايي كه قرائن متصل و يا منفصل كالم، به لفظ ميچون آيات قرآن يكديگر را تفسير مي
خالف ظاهر نيست، آنهم در كالمي كه خود صاحب كالم تصريح كرده باشد به اين كه رسم من در كالم آن است  معناي

كه اجزاي كالمم را به هم مربوط و متصل كنم، به طوري كه يكي مفسر ديگري، و شاهد بر آن باشد، و خواننده با كمي 
 :خورد از بين ببرد، و فرموده باشدچشم ميتدبر و دقت بتواند هر اختالف و منافاتي را كه به ظاهر به 

 .«1» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً "

اع و آن آياتي است كه همه در تاويلش اجم "محكم "حكايت شده، و آن اين است كه: "اصم "پانزدهم وجهي است كه از
 .آن است كه تاويلش مورد اختالف باشد "متشابه "اتفاق داشته باشند، و

از اتفاق و اختالف اين است كه مدلول آيه طوري باشد كه در اولي )محكم( نظرها مْتلف نباشد، و در  "اصم "گويا منظور
 .مْتلف باشد (دومي )متشابه

 اي در قرآن نيست كه از هردن تمامي قرآن است، چون هيچ آيهاش متشابه بواين وجه نيز درست نيست، براي اينكه الزمه
جهت مورد اتفاق مفسرين بوده و از هيچ جهتي در آن اختالف نباشد، بلكه يا در لفظ آن اختالف هست، و يا در معنايش، و 

اند: همه گفته« 0» "شابِهاًكِتاباً مُتَ "يا اين كه ظهور دارد يا نه، و يا در جهات ديگر حتي بعضي از مفسرين به استناد آيه
 تواند بگويد همه قرآن متشابه است كهاند از اين كه وقتي ميقرآن متشابه است، و غفلت كرده
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 .ديدندكنند اگر قرآن از ناحيه غير خدا بود قطعا در آن اختالفي بسيار ميچرا در قرآن تدبر نمي(1)

 .20سوره نساء آيه 

 .12سوره زمر آيه (2)

 62، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .محكم باشد، و جمعي ديگر معتقدند كه ظاهر كتاب حجت نيست، يعني ظهور ندارد "كِتاباً مُتَشابِهاً "آيه

ده باشد، و فهم ه شاي ديگر مشتباند: متشابه از قرآن، آن آياتي است كه تفسيرش به تفسير آيهشانزدهم اين است كه گفته
آن به خاطر همين اشتباه مشكل شده باشد، حال چه اين كه اشكال از جهت لفظ باشد، يا از جهت معنا اين وجه را راغب 

 .ذكر كرده است «1»

 62كالم راغب اصفهاني در بيان مراد از محكم و متشابه و اقسامي كه براي محكم و متشابه قائل است[ ..... ص : ]

ي در مفردات خود گفته: آيات متشابه از قرآن كريم، آن آياتي است كه تفسيرش به خاطر شباهت به تفسير راغب اصفهان
ه آن اند: آيه متشاباي ديگر، مشكل شده باشد، حال يا از جهت لفظ، و يا از حيث معنا، و بدين جهت است كه فقها گفتهآيه
 .اي است كه ظاهرش از مراد و معنايش حكايت نكندآيه

حقيقت اين سْن اين است كه آيات قرآن از نظر اعتبار بعضي از آنها بوسيله بعضي ديگر سه قسم هستند: يكي محكم  و
 .علي االطالق است، و دوم متشابه علي االطالق، و سوم آياتي است كه از جهتي محكم و از جهتي ديگر متشابه است

فظ فقط، دوم متشابه از جهت معنا فقط، و سوم متشابه از هر دو پس متشابه في الجمله سه قسم است: اول متشابه از جهت ل
آنكه مفردات آن متشابه است، يا به خاطر اين كه لفظي  -1جهت، و آن كه تنها از جهت لفظ، متشابه است، دو قسم است 

 "فظد معنا، مانند ل، و يا به خاطر اين كه لفظي است داراي چن"يزفون "و كلمه "أب "است ناآشنا و غير مانوس مانند كلمه



 .آن متشابهي است كه جمالت و تركيبات آن تشابه دارد -0، "عين "و لفظ "يد

 .قسم دوم نيز سه نوع است

قْسِطُوا وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُ "آنكه تشابهش از اين جهت ناشي شده باشد كه كالمي است مْتصر و بدون توضيح، مانند آيه: -1
 .«0» "ا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِفِي الْيَتامي فَانْكِحُو

ليس  "، كه اگر فرموده بود:«2» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "آنكه تشابهش به خاطر بسط و گستردگي كالم باشد، مانند آيه -2
 .شد، چون يك حرف اضافه شده، جمله براي شنونده متشابه شدهتر مي، معنا براي شنونده روشن"ءمثله شي
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 .11سوره شوري آيه (3)

 61، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "كه تقدير آن« 1» "نْزَلَ عَلي عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّماًأَ "آنكه تشابهش از ناحيه نظم كالم باشد، مانند آيه:-3
 .است "انزل علي عبده الكتاب قيما، و لم يجعل له عوجا

 .كه نظم آن طوري است كه مايه تشابه آن شده« 0» "وَ لَوْ ال رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ... لَوْ تَزَيَّلُوا "و نيز آيه:

ه از جهت معنا، آياتي است كه متعرض صفات خدا و صفات روز قيامت است، زيرا تصور اينگونه صفات براي ما و متشاب
بندد كه به وسيله يكي از حواس ظاهري براي ما ميسور و ممكن نيست، چون در نفوس ما تنها صورت چيزهايي نقش مي
 .خصوصيات قيامت هيچيك از اين دو قسم نيستمحسوس باشد، و يا حد اقل از جنس محسوسات باشد، و صفات خدا و 

 :و متشابه از جهت لفظ و معنا، پنج قسم است

تُلُوا فَاقْ "آنكه تشابهش از جهت مقدار و كميت باشد. مانند جمالتي كه عموم و خصوصش معلوم نباشد، مثال فرموده: -1
 .ن مْصوص؟دانيم منظور عموم مشركين است، و يا مشركي، و نمي«2» "الْمُشْرِكِينَ

دانيم اين نكاح و ما نمي« 2» "فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ "آنكه تشابه آن به خاطر نامعلوم بودن كيفيتش باشد، مثال فرموده: -2
 .واجب است يا مستحبّ

آنكه تشابهش از جهت زمان باشد به اين معنا كه احتمال دهيم آيه نسخ شده باشد، و عمر حكمي كه در آن است  -3
 :ده باشد، و احتمال دهيم كه نسخ نشده باشد، مانند آيهسرآم

تقوا را بقدر توانايي « 6» "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "كند با اينكه آيهكه تقواي كامل را واجب مي« 2» "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "
 .واجب كرده است
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 .1سوره كهف آيه (1)

م، كرديو اگر مردان و زناني مؤمن و براي شما ناشناخته در بين آنان نبودند ما از اهل مكه، آنان را كه كفارند عذاب مي(2)
رفت كه شما مؤمنين را هم به قتل برسانيد، و از و ليكن از آنجا كه مؤمن و كافر آنان براي شما مشْص نبود، و بيم آن مي

خواهد در رحمت خود كند، لذا صلح را براي شما مقدر كرد. خواست تا هر كه را ميناحيه ندانسته گرفتار شويد، و خدا مي اين
 .02سوره فتح آيه 

 [.....] .2سوره توبه آيه (3)



 .2سوره نساء آيه (4)

 .120سوره آل عمران (5)

 .16سوره تغابن آيه (6)

 60، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ا وَ لَيْسَ الْبِرب بِأَنْ تَأْتُو "بهش از جهت مكان و يا اموري باشد كه آيه در شان آن امور نازل شده باشد، مانند آيه:آنكه تشا-4
 "رِءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْإِنَّمَا النَّسِي "، كه در آيه معين نشده مقصود از پشت خانه كجا است، و مانند آيه«1» "الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها

 .داند، مشكل است، براي كسي كه عادت عرب جاهليت را نمي"ءنسي "كه تشْيص معناي «0»

 .آنكه تشابهش از جهت شروطي باشد كه در صحت و فساد عمل دخالت دارند، مانند شروط نماز و نكاح-5

 اند خالي از اينشود هيچ يك از وجوهي كه مفسرين در معناي متشابه ذكر كردهبا در نظر گرفتن اين مطالب معلوم مي
عبارت  "همتشاب "ها نيست، حتي آنكه گفته متشابه عبارت است از حروف مقطعه، و يا قتاده كه گفته استوجوه و تقسيم

آياتي است كه در تفسيرش اتفاق نظر باشد،  "محكم "عبارت است، از ناسخ، و يا اصم كه گفته: "محكم "است از منسوخ، و
 .است آيات مورد اختالف "متشابه "و

اول، متشابهي است كه اطالع بر تاويلش  :توان تمامي انحا و اقسام متشابه را در سه قسمت خالصه كردو از سوي ديگر مي
 ... كند، و كيفيت آن و امثال اينهابراي كسي جز خدا ممكن نيست، مانند وقت قيامت، و روزي كه ظهور مي

آن براي انسانها ممكن است، مانند الفاظ غريب و نامانوس، و احكام بردن به تاويل و معرفت دوم، متشابهي است كه پي
 .مغلق و دقيق

توانند به حقيقت معناي آن آگاه شوند، و هم سوم، متشابهي است مردد بين دو قسم قبلي، هم احتمال دهيم همه انسانها مي
 .احتمال دهيم مْتص به راسْين در علم است، و ديگران دسترسي به آن ندارند

اللهم  "دارد:در دعاي خود در باره علي )ع( به آن اشاره نموده و عرضه مي (اين قسم سوم همان است كه رسول خدا )صو 
)بار الها او را در دين فقيه ساز و تاويلش بياموز(، و نظير آن را در باره ابن عباس « 2» "فقهه في الدين و علمه التاويل

ترين گفتار در اين بحث است، كه در آن ناي محكم و متشابه، و گفتار وي عموميفرموده است، اين بود گفتار راغب در مع
 .«2»اي از اقوال گذشته را جمع كرده است بين عده
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 .121سوره بقره آيه (1)

 .22سوره توبه آيه (2)

 .22ص  1ج در صحيح بْاري در باره ابن عباس نقل كرده (3)

 .در باره علي ع هم نقل شده است 022در مفردات راغب ص (4)

 62، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 62دو اشكال بر قول راغب[ ..... ص : ]

 :ولي دو اشكال بگفته وي وارد است

الق اغاول اينكه: وسعت و عموميتي كه وي به دامنه معناي متشابه داده تا شامل شبهات لفظي از قبيل غرابت لفظ و 



سازد، براي اينكه آيه شريفه آيات محكمه را مرجعي تركيب و عموم و خصوص و امثال آن بشود با ظاهر آيه شريفه نمي
رود و دانسته براي بيانگري آيات متشابه، و معلوم است كه غرابت لفظ و امثال آن با مراجعه به آيات محكمه از بين نمي

ه گشايي اينگونه الفاظ مرجع ديگري هست، كفاظ متشابه ندارد، بلكه براي گرهروشني داللت محكمات ربطي به غرابت ال
 .بايد به آنجا مراجعه بشود و آن عبارت است از علم لغت

انگيزي هاي متشابهات را اين دانسته كه اگر كسي آن را پيروي كند فقط به منظور فتنهو نيز آيه مورد بحث يكي از نشانه
دانيم كه پيروي عام بدون مراجعه به خاص، و تواند داشته باشد، و ما مييچ انگيزه ديگري نميپيروي كرده، و جز اين ه

پيروي مطلق بدون مراجعه به مقيد، و همچنين پيروي لفظ غريب بدون مراجعه به كتابهاي لغت، عملي است مْالف با 
، و اگر كسي چنين كند همه اهل زبان او را دهدطريقه اهل هر زبان، و قريحه هيچ اهل زباني اجازه چنين كاري را نمي

 .تواند منشا فتنه در بين آنان بشود زيرا اهل لسان با او همكاري نْواهند كردكنند، پس او نميتْطئه مي

 .فهميم كه منظور از متشابه، الفاظ غريب، و آن مثالهايي كه وي آورده، نيستپس از همين جا مي

را سه قسم كرد، اول آنكه فهمش براي عموم ممكن است، و دوم آنكه فهم آن براي  اشكال دوم اين است كه وي متشابه
آيد احدي ممكن نيست، و سوم آنكه فهمش براي بعضي ممكن و براي بعضي غير ممكن است، و از اين تقسيم چنين برمي

 .قرآن تاويل داردداند، در حالي كه خواننده بياد دارد كه گفتيم همه كه وي تاويل را مْتص به متشابه مي

هايي كه از ايشان در معناي محكم و متشابه و تشْيص موارد آن دو از نظر خواننده گذشت اين بود اقوال مفسرين و نظريه
شود. و خواننده به اشكاالتي كه بر اين اقوال وارد بود توجه فرمود و نيز متوجه شد كه آنچه از آيه شريفه به روشني ظاهر مي

اي است كه اوال داللت بر معنا قوال است، چون آيه در معناي متشابه اين ظهور را دارد كه متشابه، آن آيهخالف همه اين ا
رساند محل شك و ترديد باشد، نه لفظ آيه، تا از راه قواعد و طرق معمول در نزد اهل داشته باشد، و ثانيا معنايي را كه مي

شود، مثال اگر لفظ عام است به مْصصش ارجاع دهد، يا اگر مطلق است زبان ترديدي كه از ناحيه لفظ ايجاد شده برطرف 
به مقيدش برگرداند، و يا به نحوي ديگر لفظ را روشن و بدون ترديد سازد بلكه همانطور كه گفتيم آيه شريفه مورد بحث آن 

 داندرا متشابه مي
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 .كندباشد. و آياتي كه محكم و بدون ترديد است، معناي آيات متشابه را بيان ميكه معنايش مردد و ناسازگار با آيات ديگر 

اي چنين وضعي ندارد، مگر وقتي كه براي فهم مردم عامي و ساده معنايي مالوف و مانوس داشته و معلوم است كه هيچ آيه
عيف كنند در نظر مردم كم اطالع و ضمي هاي ساده فورا تصديقش كند، و يا تاويلي كه برايشباشد، معنايي كه اينگونه ذهن

 .تر به ذهن باشداالدراك نزديك

 62ها بوده است[ ..... ص : ها و محنتهاي بعد از رسول اللَّه )ص( و مبدأ فتنهها و انحرافپيروي آيات متشابه منشا بدعت]

ايي از مسلمانان را منحرف نموده هها و مذاهب و اهواي باطل و فاسدي كه فرقهو شما خواننده محترم اگر از بدعت
چه در باره معارف اصولي اسالم باشد و چه در باره  -آمارگيري كني، و مذاهبي را كه بعد از رحلت رسول خدا )ص( در اسالم

پديد آمده، مورد دقت قرار دهي خواهي ديد كه اكثر اين انحرافها به خاطر پيروي آيات متشابه قرآن و  -فروع احكام آن
 .هايي كه خدا از آن بيزار استاند، تاويلهايي بوده كه از پيش خود و بدون مدرك براي اينگونه آيات كردهتاويل

يك فرقه به خاطر تمسك به آيات متشابه قائل شدند كه خداي تعالي جسم دارد، دسته ديگر قائل به جبر شدند، گروهي به 



نزه داشتن خدا اي بمنظور مزند، طايفهند، و از آنان نيز گناه سر ميتفويض گراييدند، جمعي قائل شدند كه انبيا معصوم نيست
گفتند او اصال صفت ندارد، و دسته ششمي معتقد شدند صفاتي كه در قرآن براي خدا آمده عين صفاتي است كه در انسان 

يات اينها بْاطر آن بود كه آهايي ديگر به انحرافهايي ديگر مبتال گشتند، كه همه است، حتي در زايد بر ذات بودن، و گروه
 .متشابه را به آيات محكم برنگرداندند، تا اين محكمات بر آيات متشابه حاكم باشد

اي باشد براي اينكه بندگان به خدا واصل اي گفتند: اين احكام تشريع شده تا طريقهو همچنين در باره احكام دين طايفه
پيدا شد بايد آن راه را پيمود، براي اينكه مقصود تنها و تنها وصول به حق تر شوند پس اگر براي وصول به خدا راهي نزديك

اي ديگر گفتند: اصال تكليف به واجبات و ترك محرمات، براي رسيدن به كمال است، است، حال از هر راهي كه باشد، دسته
 .و معنا ندارد با رسيدن انسان به حق و كمال باز هم تكليف باقي بماند

هاي اسالمي به اعتبار خود باقي بود، و دانيم در عهد رسول خدا )ص( احكام و فرائض و حدود و ساير سياستميبا اينكه ما 
كسي از مسلمانان به اين بهانه كه به حق واصل شده و يا به كمال رسيده از آن مستثنا نبوده است، و اين شانه خالي كردنها 

 ره احكام اسالم را از درجه اعتبار ساقط و روز بروز بهكه بعد از رحلت آن حضرت آغاز شده، دوره به دو
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دست حكومتهاي باصطالح اسالمي ناقص گردانيده، و هيچ حكمي باطل و هيچ حدي ساقط نشد مگر آنكه باطل كنندگان 
ه اصالح حال بشر، و اين حكمي ك و ساقط كنندگان آن، همين را بهانه كردند كه: دين تشريع نشده مگر براي صالح دنيا و

 .ايم براي اصالح بشر امروز بيشتر مؤثر استما در مقابل حكم شرع، تشريع كرده

ها به جايي رسيد كه بعضي گفتند: تنها غرض از شرايع دين، اصالح دنيا به وسيله اجراي آن در آخر، كار اين دست اندازي
تواند هضم كند، نيازمند وضع قوانين ديگري است، كه تمدن يرد و نميپذاست، و چون دنياي امروز سياست ديني را نمي

مل به هاي ديني و عامروز آن را بپسندد، و اجرايش كند. از اين باالتر كار به جايي رسيد كه بگويند اصوال منظور از برنامه
ها به وسيله تربيت اجتماعي بسوي آن، اين است كه دلها پاك شود، و بسوي فكر و اراده صالح هدايت گردد، و امروز كه دل

 .خدمت به خلق هدايت شده ديگر احتياجي به پاك شدن بوسيله امثال وضو و غسل و نماز و روزه ندارد

فَأَمَّا الَّذِينَ  "دقت نموده، آن گاه در جمله -كه از حد شمارش بيرون است -حال اگر خواننده عزيز در اين سْنان و امثال آن
رايش باقي تامل كند، هيچ شكي در درستي گفتار ما ب "يْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ...فِي قُلُوبِهِمْ زَ

ها كه گريبان اسالم و مسلمين را گرفته، منشاي بجز ها و محنتكند به اينكه تمامي فتنهماند، و بطور قطع حكم مينمي
 .تشابه و تاويل كردن قرآن نداردپيروي م

گيري را تشديد نموده در نهي سبب شده است كه خداي تعالي اين چنين در اين باب سْت (و همين )البته خدا داناتر است
جويي و تاويل و الحاد در آيات خدا و بدون علم در آيات خدا سْن گفتن و راه شيطان را از پيروي متشابه بمنظور فتنه

ن، مبالغه نمايد، چون رسم قرآن چنين است. كه در مورد گناهاني مبالغه كند كه ارتكاب آن گناهان اثر فوري در پيروي نمود
ار بينيم در مورد دوستي با كفبرد، هم چنان كه ميهدم و از بين بردن اركان دين دارد، و بنيه دين و نيروي آن را تحليل مي

خانه نشستن زنان پيامبر، و نهي از معامله ربا، و امر به اتحاد كلمه در دين، و امثال  و نيز امر به دوستي اهل بيت پيامبر، و در
 .اين تشديد فرموده است

 .جويي كنند چيست؟دارند فتنهحال بايد ديد عالج دلهايي كه منحرف هستند و همواره دوست مي

ي به زندگي آن است و اين آلودگي را از دلها بايد دانست منشا اين بيماري ميل به دنيا و اعتماد كردن به آن و دلدادگ
 شويد مگر ياد روز حساب، هم چنان كه خداي تعالي اين نمي
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يلِ اللَّهِ لَهُمْ بِوَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلبونَ عَنْ سَ "فرمايد:معنا را در جاي ديگر تذكر داده و مي
 .«1» "عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

بينم راسْين در علم از تاويل كردن آيات خدا به صورتي كه مْالف رضاي او باشد و باز به همين جهت است كه مي
نا إِنَّكَ جامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ رَبَّ "دارند:كنند و در خاتمه گفتار خود به اين معنا اشاره نموده و عرضه ميخودداري مي

 ."إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَ
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اصل در كتاب است، و قواعد  "محكمات "به اين معنا است كه "محكمات "بودن "ام الكتاب "اندجمعي از مفسرين گفته
ركان آن مبتني بر آن اصل است، كه بايد به آن ايمان آورد، و عمل كرد، و دين هم عبارت است از همين دو اصل دين و ا

ود به شاعتقاد و عمل، بْالف آيات متشابه كه چون مقصود از آنها معلوم نيست، و مدلول آنها متشابه و متزلزل است، نمي
 .ن آوردآنها عمل كرد، بلكه تنها بايد نسبت به آنها ايما

و خواننده عزيز توجه نمود كه اين توجيه، الزمه بعضي از اقوال گذشته است، يكي از آنها قولي بود كه متشابه را از اين 
 .دانست كه مشتمل بر تاويلي است كه دسترسي به فهم آن نيستجهت متشابه مي

ابتدا مشتبه است، و الفاظش چند پهلو است، دانست كه در يكي ديگر، آن قولي بود كه متشابه را از اين جهت متشابه مي
ولي چنان نيست كه معنايش تا حدودي و يا كامال فهميده نشود، بلكه با رجوع به عقل يا لغت يا طريقه عقاليي به فهم آن 

 .دسترسي هست، و موقعي كه بررسي نشده بايد بدان ايمان داشت، و عجوالنه انكارش نكرد

بودن محكمات اين است كه متشابهات را بايد به آنها ارجاع داد، آن گاه در معناي اين  "تابام الك "اند:بعضي ديگر گفته
 .اندارجاع اختالف كرده

ظاهر كالم بعضي از آنان اين است كه مرادش از اين رجوع اين است كه در مورد متشابهات تنها بايد به محكمات عمل 
 ،نموده، و نسبت به متشابهات اكتفاء به ايمان كرد

__________________________________________________ 

شوند عذاب شديد دارند، بدان جهت پيروي هوا مكن كه تو را از راه خدا گمراه كند، البته كساني كه از راه خدا گمراه مي(1)
 .06كه روز حساب را از ياد بردند، سوره ص آيه 
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آياتي كه نسخ شده تنها ايمان داريم كه كالم خدا است، و حكم موقتش حكم خدا است، ولي در همانطور كه نسبت به 
 .كنيممرحله عمل به آيات ناسخ عمل مي

 "ند:اند بگوياين قول هم چندان با قول قبلي مغايرت ندارد، و ظاهر كالم بعضي از صاحبان اين قول اين است كه خواسته
 ."و برطرف كننده تشابه آنها است آيات محكم بيانگر آيات متشابه

عنايتي زائد بر معناي اصل هست، و اگر بنا  "آنها مادر كتابند -هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ "و حق هم همين است چون در معناي جمله
كه  "ام "، آري كلمه"هن اصول الكتاب "بود ممكن بود بفرمايد: "اصل "همان معناي كلمه "ام "به قول اول معناي كلمه

فهماند، كه مادر اصل فرزند است، و هم اين كه فرزند به مادر رجوع ر فارسي به معناي مادر است هم، اين معنا را ميد
خالي  "ام الكتاب "كند، چون نشو و نما و اشتقاق فرزند از مادرش بوده و در حقيقت فرزند بعضي از مادر است. پس كلمهمي



راي خود مدلول و معنا دارند. اما مدلول آنها زائيده و فرع مدلول آيات محكمات از اين داللت نيست. كه آيات متشابه هم ب
 .است، و الزمه اين، آنست كه محكمات بيانگر متشابهات باشد

عالوه بر اينكه متشابه بدين جهت متشابه است كه مراد و مدلولي نامعين و متشابه دارد، براي اينكه داراي تاويل است، چون 
كه گفتيم در آيات محكم نيز هست، اختصاصي به متشابه ندارد، و قرآن كريم بعضي آياتش مفسر بعضي تاويل همانطور 

 .تواند باشدديگر است، پس متشابه هم قطعا مفسر دارد، و مفسر آن جز آيات محكم نمي

لوم نيست منظور از نظر كردن اي است متشابه، زيرا معاست، كه آيه« 1» "إِلي رَبِّها ناظِرَةٌ "مثال اين تفسير، آيه شريفه:
فرمايد: خداي را از هيچ كه مي« 0» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "مردم به پروردگار خود چيست، ولي وقتي ارجاع داده شود به آيه:

ديدن  "و "نظر كردن "شود كه مراد ازمعلوم مي« 2» "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "توان به چيزي مقايسه كرد، و آيه:جهت نمي
 .از سنخ ديدن محسوسات به وسيله چشم نيست "خدا

ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي أَ فَتُمارُونَهُ عَلي ما يَري ...  "چون خداي تعالي در سوره نجم براي دل هم اثبات ديدن كرده و فرموده:
 ، كه در آيه اول«2» "لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري

__________________________________________________ 

 .02سوره قيامت آيه (1)

 .11سوره شوري آيه (2)

 .122كنند. سوره انعام آيه ديدگان او را درك نمي(3)

 .12سوره نجم آيه (4)
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دني خاص به خود دارد، نه شود قلب هم دياز اين آيات فرموده قلب رسول خدا )ص( در آنچه كه ديد دروغ نگفت، معلوم مي
اينكه منظور فكر باشد، چون فكر مربوط به تصديق و تركيبات ذهني است، و رؤيت مربوط به تك تك اشياي خارجي و 

 .را در مورد فكر استعمال كنند "رؤيت "عيني است، معنا ندارد كلمه:

ي، توجهي غير حسي و مادي، و غير پس با اين بيان روشن شد كه اين رؤيت عبارت است از يك نحوه توجه خاص قلب
 .عقلي و ذهني

 .اين يك مثال بود براي متشابه، و ارجاع آن به محكم، و بر همين قياس است، ساير متشابهات
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 اشاره

كه  بارت است از آن معنايياند: هر دو كلمه به يك معنا است و آن عجمعي از مفسرين تاويل را به تفسير معنا كرده و گفته
گوينده از كالم خود در نظر دارد، و چون منظور و مقصود از بعضي آيات، به روشني معلوم است، قهرا مراد از تاويل در 

 :يه متشابه است. يعنيمعنا و مراد از آ "وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ "جمله:

 .داندمعنايي را كه از آيات متشابه مراد است غير از خداي سبحان و يا خدا و راسْين در علم كسي نمي

اند: مراد از تاويل معنايي است كه مْالف با ظاهر لفظ باشد، و اين معنا از ساير معاني كه براي كلمه گروهي ديگر گفته
وري كه گويي اصال لفظ مذكور، حقيقت در همين معنا است، اگر چه در اصل لغت، به معناي تر است، بطاند شايعتاويل كرده



 .ارجاع يا مرجع بوده است

و بهر حال در ميان متاخرين همين معنا شايع شده، هم چنان كه معناي اول در بين مفسرين قدما معروف بود، چه آنهايي 
، هم دانندگفتند: راسْين در علم هم آن را ميداند، و چه آنهايي كه ميگفتند: غير از خدا كسي تاويل قرآن را نميكه مي

 .دانمگفته: من از راسْين در علمم، و تاويل قرآن را ميچنان كه از ابن عباس نقل شده كه مي

لم كسي ن در عاند: تاويل آيه متشابه يكي از معاني همان آيه است، كه غير از خدا و يا غير از خدا و راسْيبعضي ديگر گفته
  .از آن آگاه نيست، البته اين معنا با ظاهر لفظ مْالفت ندارد
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تر بوده و اي است كه چند معنا داشته باشد، بعضي از آن معاني پوشيدهدر نتيجه برگشت امر به اين است كه آيه متشابه آيه
رساند، و همه مردم آن را آيد همان است كه ظاهر لفظ، آن را مين ميآيد، آنچه از همه، زودتر به ذهديرتر به ذهن مي

 .كنندفهمند، و معاني ديگر كه بعيدتر است معنايي است كه غير از خدا، و يا خدا و راسْين در علم آن را درك نميمي

لم ونه است، چون بطور مساند در اينكه ارتباط آن معاني بعيد و باطني، با لفظ چگآن گاه مفسرين اختالف ديگري كرده
آيد كه يك لفظ در چند معنا استعمال تواند مراد از لفظ باشد، و گرنه الزم ميدانيم كه همه آن معاني در عرض واحد نميمي

 .اند جايز نيستشده باشد، و اين به دليلي كه در جاي خودش ذكر كرده

اند: اولين و در طول يكديگر منظور و مقصود باشند، ناگزير گفته پس ناگزير بايد اين چند معنا در طول هم قرار داشته باشند،
: اندمعناي باطني از لوازم، معناي ظاهر است، و دومي از لوازم اولي و سومي از لوازم دومي، و همچنين بعضي ديگر گفته

 اراده معناي لفظ است، و معاني باطني مترتب بر يكديگرند، به اين معنا كه اراده كردن معناي ظاهري و معمولي لفظ، هم
 .هم اراده معناي باطن آن است

ه است و معناي باطني آن اين است ك "آب بياور "گويي برايم آب بياور، معناي ظاهر كالمتمثال وقتي به پيشْدمتت مي
را تامين خواهي عطشت را فرو نشانده، و اين حاجت طبيعي تو را برآورد، و هم كمالي از كماالت وجوديت اي و ميتشنه

اي، بدون اين كه لفظ را در چهار معنا استعمال كرده باشي، و همه اين معاني را اراده كرده "آب بياور "كند، و تو در گفتن
 .چهار چيز خواسته باشي، و چهار فرمان صادر كرده باشي

مري عيني است، كه الفاظ در اينجا قول چهارمي نيز هست، و آن اين است كه تاويل از جنس معاني الفاظ نيست، بلكه ا
گوينده بر آن اعتماد دارد، حال اگر كالم، حكمي انشايي باشد، مثال امر و يا نهي باشد، تاويلش عبارت از مصلحتي است كه 

مثال آن حالت نوراني خارجي است كه در روح « 1» "أَقِيمُوا الصَّالةَ "باعث انشاي حكم و تشريع آن شده، پس تاويل آيه:
 .كندگردد، و او را از فحشا و منكر دور مير خارج پيدا مينمازگزار د

و اگر كالم خبر باشد و خبر از حوادث گذشته بدهد، تاويلش خود آن حوادث واقعه در زمان گذشته است، نظير آياتي كه 
دهد آن خبري كه كند، و اگر از حوادث زمان نزول و يا بعد از آن خبر سرگذشت انبياي گذشته و امتهاي آنان را بيان مي

 :دهد سه جور استمي
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گردد كه تاويل اينگونه شود و يا از اموري است كه با عقل درك مييا راجع به اموري است كه با حواس ظاهري درك مي
، و آيه «1» "وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ "شود، نظير آيه:يات نيز همان حوادثي است كه در خارج واقع شده، و يا واقع ميآ



 .«0» "غُلِبَتِ الربومُ فِي أَدْنَي الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ "شريفه:

توان درك كرد، و حتي حقيقت آن را با و آينده است كه آن امور را در دنيا و با حواس دنيايي نمي و يا راجع به امور غيبي
توان شناخت، نظير امور مربوط به روز قيامت، يعني تاريخ وقوع آن، و كيفيت زنده شدن اموات، و سؤال و عقل هم نمي

 .هاي عمل و امثال آنحساب و پْش نامه

كه اصال از سنخ زمان نبوده و از حد ادراك عقول خارج است، مانند صفات و افعال خداي تعالي، و يا راجع به اموري است 
كه تاويل آن خود حقايق خارجيه است، و فرق ميان اين قسم از آيات )كه حال صفات و افعال خدا، و ملحقات آن يعني 

قسام ديگر اموري بودند كه علم به تاويل آنها براي ما كند( با ساير اقسام، اين است كه ااحوال قيامت و امثال آن را بيان مي
ْين در داند، بله مگر راسانسانها ممكن بود ولي قسم اخير چنين نيست، يعني هيچكس بجز خدا حقيقت تاويل آنها را نمي

 .شاناناييتوانند عالم بدانها بشوند، آنهم بقدر وسع عقل و توعلم كه اگر خدا ايشان را به آن امور آگاه بسازد مي

 .و اما حقيقت آن امور كه تاويل حقيقي هم همان است، اموري است كه خدا علم بدان را به خود اختصاص داده است

ز اند، البته اقوال ديگري نياين چهار وجهي كه از نظر شما گذشت، آراء و مذاهبي بود كه مفسرين در معناي تاويل ذكر كرده
هاي همان قول اول است، هر چند كه قائلين به آن از قبول وجه اول وحشت قت از شاخهدر اين ميان وجود دارد كه در حقي

 .اندداشته

 :از آن جمله هفت قول زير است

 "تاويل "بيشتر در الفاظ و مفردات آن، و كلمه "تفسير "است و استعمال كلمه "تاويل "تر از، عمومي"تفسير ":اول اينكه
 "ي كلمهشود، ولبيشتر در مورد كتابهاي آسماني استعمال مي "تاويل "رود و نيز كلمهميها بكار بيشتر در معاني و جمله

 هم در آن مورد "تفسير
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 .شودو هم در ساير موارد استعمال مي

به  "تاويل "، به معناي بيان معناي لفظي است كه بيشتر از يك وجه در آن محتمل نباشد، و"تفسير "انددوم اينكه: گفته
 .سازد و استنباط آن به وسيله دليل استايي است كه در لفظ با همه آنها ميمعناي تشْيص يك معنا از چند معن

كي از چند ترجيح ي "تاويل "، عبارت است از بيان معناي قطعي يك عبارت و يا يك لفظ، و"تفسير "اندسوم اينكه: گفته
 .همان وجه قبلي استآور نباشد، اين وجه قريب به معنايي است كه در آن محتمل است، البته ترجيحي كه يقين

، «1» "إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ "بيان حقيقت مراد است، مثال در آيه: "تاويل "، بيان دليل مراد، و"تفسير "چهارم اينكه:
دال( است، و به معناي پاييدن و مراقب بودن است، و  -صاد -از ماده )را "مرصاد "تفسيرش اين است كه بگوئيم كلمه

 .انگاري و غفلت از امر خدا بر حذر بداردخواهد مردم را از سهلكه بگوئيم آيه شريفه مي تاويلش اين است

 .بيان معناي مشكل است "تاويل "، بيان معناي ظاهر از لفظ است، و"تفسير "پنجم اينكه:

دبر و از راه ت به دست آوردن آن است "تاويل "، به دست آوردن معناي آيه است به وسيله روايت، و"تفسير "ششم اينكه:
 .درايت

 خورد، اين اقوال هفتگانه درتنها به درد استنباط و نظر مي "تاويل "، جنبه عمل و پيروي دارد، و"تفسير "هفتم اينكه:



حقيقت از شعب قول اول از چهار قولي است كه قبال نقل كرديم، و اشكالي كه متوجه آن بود متوجه همه اينها نيز هست، و 
 .شودتوان تكيه كرد و نه به اين هفت قولي كه از آنها منشعب ميليل، نه به آن چهار قول ميبهر حال به دو د

 21دو دليل )اجمالي و تفصيلي( بر سستي اقوالي كه در باره مراد از تاويل گفته شده است[ ..... ص : ]

 .يكي دليل اجمالي است، كه اشكالي است متوجه همه آن وجوه، و دومي تفصيلي

الي كه خواننده عزيز توجه نمود: مراد از تاويل آيات قرآن مفهومي نيست كه آيه بر آن داللت دارد، چه اينكه آن اما اجم
مفهوم مطابق ظاهر باشد، و چه مْالف آن، بلكه تاويل از قبيل امور خارجي است، البته نه هر امر خارجي تا توهم شود كه 

كه امر خارجي مْصوصي كه نسبت آن به كالم نسبت ممثل به مثل و مصداق خارجي يك آيه هم تاويل آن آيه است، بل
 .نسبت باطن به ظاهر باشد

 شود اين است كه وجهو اما تفصيال يعني اشكاالتي كه متوجه يك يك آن وجوه مي
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وازم غلطي دارد، كه كمترين آن اين است كه بايد ملتزم شويم كه بعضي از آيات قرآني آياتي باشد كه فهم عامه مردم اول ل
زم شويم، توانيم به چنين چيزي ملتبه درك تاويل يعني تفسير آن نرسد، و نتواند مدلول و معناي لفظي آنها را بفهمد. و نمي

اي جز اين ه منظور فهم همه مردم نازل شده، و صاحب اين قول هيچ چارهچون خود قرآن گوياي اين مطلب است كه ب
ها متشابه است. چون تنها آنها است كه عموم مردم معنايش را ندارد كه بگويد در قرآن تنها حروف مقطعه اول بعضي سوره

يه اين است كه دليلي بر چنين توج فهمند، تازه اگر به همين معنا هم ملتزم شود باز اشكال ديگري بر او وارد است، و آننمي
ن دو شود بر اين كه ايمشتمل بر معناي رجوع است، دليل نمي "تفسير "مانند كلمه "تاويل "ندارد، و صرف اينكه كلمه

نيز مشتمل بر معناي رجوع هست و مادر، مرجع فرزندان هست ولي  "ام "دانيم كه كلمهكلمه به يك معنا است، ما مي
كند، ولي رئيس تاويل مشتمل بر معناي رجوع هست و مرءوس به رئيس مراجعه مي "رئيس "يست، كلمهتاويل فرزندان ن
 .مرءوس نيست

اي كه در آيه شريفه صفت مْصوص متشابه ذكر شده در غير حروف مقطعه هست، نه در جوييعالوه بر اين گفتار، فتنه
يروي آيات متشابه يعني از ناحيه پيروي علل احكام و آيات مربوط به هايي كه در اسالم پديد آمده از ناحيه پآنها، بيشتر فتنه

 .صفات خدا و امثال آن پديد آمده است

اشكال قول دوم: اين است كه الزمه آن وجود آياتي است در قرآن كه خالف معناي ظاهري آن اراده شده باشد، و باعث 
در دين باشد، و برگشت اين سْن به اين است كه در بين آيات معارضه آنها با آيات محكمات و در نتيجه، پديد آمدن فتنه 

شود مگر آنكه از ظاهر بعضي از آنها چشم پوشيد، و آنها را بر خالف ظاهرشان بر قرآن اختالفي هست، كه برطرف نمي
 .معنايي حمل كرد كه فهم عامه مردم از درك آن عاجز باشد

است، « 1» "تَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراًأَ فاَل يَ "و اين سْن احتجاجي را كه در آيه:
كنند، زيرا اين آيه داللت دارد بر اينكه در قرآن هيچ اختالفي نيست، و اگر معناي اختالف نداشتن اين باشد كه هر باطل مي

بر خالف آنچه ظاهر كالم داللت دارد حمل كنيد، به معنايي كه غير از خداي سبحان، جا به ظاهر اختالفي ديديد آن را 



رود چون اختالف نداشتن به اين معنا اختصاص به قرآن ندارد، بلكه كسي آن را از ظاهر كالم نفهمد، حجيت آيه از بين مي
 اش با هم نسازد وهر كتابي را هر چند هم صفحه به صفحه
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شود با حمل بر خالف ظاهر، رفع اختالف از آن كرد، و ديگر اختالف نداشتن قرآن به اين معنا حتي سراپا دروغ باشد مي
دن ند چنين كتابي درست كند. بلكه درست كرتواهيچ داللتي ندارد بر اينكه اين كتاب از ناحيه خداست و هيچ بشري نمي

 .چنين كتابي براي هر كسي ممكن است

كه اين  تواند دليل باشدپس اختالف نداشتن به اين معنا، يعني رفع اختالف از كتابي به وسيله حمل بر خالف ظاهر، نمي
قض در آراء و سهو و نسيان و خطا و كتاب از ناحيه كسي است كه مانند انسانها هر دم بر سر يك مزاج نيست، و دچار تنا

خواست همين را بگويد، و بفرمايد نبودن اختالف در شود، در حالي كه آيه نامبرده ميتكامل تدريجي در مرور زمان نمي
 .قرآن دليل است بر اينكه خداي عز و جل فرستنده آن است

ه قرآن در معرض فهم عامه مردم است، و عموم پس آيه شريفه با لسان استدالل و احتجاجي كه دارد صريح است در اينك
اي در آن نيست كه معنايي از آن منظور باشد كه بر خالف توانند پيرامون آياتش بحث و تامل و تدبر كنند، و هيچ آيهمي

 .ظاهر يك كالم عربي است و يا جنبه معما گويي و لغزسرايي داشته باشد

ت كه هر چند آيات قرآن داراي معاني مترتب بر يكديگر است، معانيي كه و اما قول سوم: كه نادرستي آن براي اين اس
 تواند آن را انكار كند، و ليكن بايد دانستبعضي ما فوق بعض ديگر است، و بجز كسي كه از نعمت تدبر محروم است نمي

هستند، چيزي كه هست  و مْصوصا آن معاني كه از لوازم معناي تحت اللفظي است معاني الفاظ قرآن -كه همه آن معاني
شود كه همه مردم، همه آن معاني را مراتب مْتلفي كه در فهم و ذكاء و هوش و كم هوشي شنونده است، باعث مي

نفهمند، و اين چه ربطي به معناي تاويل دارد؟ تاويلي كه قرآن چنين معرفيش كرده كه به جز خدا و راسْين در علم كسي 
ه از آثار طهارت و تقواي نفس است، ربطي و تاثيري در تيز فهمي و كند فهمي در مسائل فهمد، رسوخ در علم كآن را نمي

عاليه و معارف دقيقه ندارد گرچه در فهم معارف طاهره الهيه تاثير دارد، اما بطور دوران و عليت، يعني هر جا و در هر كس 
طهارت را نداشت محال باشد آن معارف را بفهمد،  طهارت نفس بود، آن معارف دقيقه نيز در آنجا باشد، و هر دلي كه چنين

 .و ظاهر آيه نامبرده در باره تاويل همين است، كه جز نفوس طاهره كسي راهي بفهميدن آن ندارد

و اما قول چهارم: اين اشكال بر آن وارد است هر چند صاحب اين وجه در بعضي از سْنانش راه صحيحي رفته، ولي در 
است، او هر چند درست گفته كه تاويل اختصاصي به آيات متشابه ندارد، بلكه تمامي قرآن تاويل  قسمت ديگر آن خطا رفته
 دارد، و تاويل هم از سنخ 
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گيرد ليكن در اين نظريه خطا رفته كه هر امر خارجي را مدلول لفظي نيست، بلكه امر خارجي است، كه مبناي كالم قرار مي
اويل دهد مصداق تمضمون كالم دانسته، حتي مصاديق و تك تك اخباري را كه از حوادث گذشته و آينده خبر مي مرتبط به

شمرده، و نيز خطا رفته كه متشابه را منحصر در آيات مربوط به صفات خداي تعالي، و در آيات مربوط به قيامت دانسته 
 .است

به كتاب  در آن "ها "يا تاويل قرآن است، و ضمير "وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ ... "له:توضيح اينكه بنا به گفته وي مراد از تاويل در جم



رآن از هاي قسازد، براي اين كه بسياري از تاويلبا آن نمي "وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ "گردد، كه در اين صورت جمله:برمي
هايي است كه ممكن است غير خداي تعالي و هم غير ات اخالق، تاويلقبيل تاويالت قصص و بلكه احكام و نيز تاويل آي

 دهد چيزي نيست كهراسْين در علم، و حتي بيماردالن نيز از آن آگاه بشوند، چون حوادثي كه آيات قصص از آن خبر مي
خلقي و  دركش مْتص به خدا و راسْين در علم باشد، بلكه همه مردم در درك آن شريك هستند، و همچنين حقايق

 .گرددمصالحي كه از عمل به احكام عبادات و معامالت و ساير امور تشريع شده، ناشي مي

هُ إِلَّا وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَ "و اگر مراد از تاويل در آيه شريفه، تاويل خصوص متشابه باشد، در اين صورت حصر مستفاد از جمله:
رسد كه دنبال تاويل خداي تعالي و راسْين در علم مثال كسي را نمي فهماند كه غير ازشود، و ميدرست مي "اللَّهُ

شود، ولي منحصر كردن صاحب اين قول، آيات متشابهات قرآن را بگيرد، براي اينكه منجر به فتنه و گمراهي مردم مي
تنه آيات منجر به فگيري اين متشابه را در آيات مربوطه به صفات خدا و اوصاف قيامت درست نيست، چون همانطور كه پي

 .گيري ساير آيات متشابه نيز چنين استشود، پيو ضاللت مي

ه ماند كه كسي بگويد )هم چنان كگفتن اينكه بطور كلي آيات متشابه بايد از زندگي مسلمين حذف شود مثل اين مي
ل نتيجه، اجتماعي زنده، تشكي اند( منظور از اصل دين و تشريع احكام اين است كه اجتماع انساني صالح گردد، و درگفته

شود و چون غرض اين است، اگر فرض كنيم كه صالح حال مجتمع با پيروي از احكامي ديگر غير احكام ديني تامين 
خورد، شود، بايد احكام ديني لغو گردد، چون در اين فرض و در اين زمان ديگر احكام ديني به درد اصالح جامعه نميمي

 .روي احكام ديگر استبلكه صالح مجتمع در پي

ل يد از قبي -اند( مراد از كراماتي كه در قرآن از انبيا نقل شدهماند كه كسي بگويد )هم چنان كه گفتهو يا مثل اين مي
و  رساند،كه با عباراتي تعبير شده كه ظاهرش معجزه و كرامت را مي -بيضاء، و نفس عيسي، و امثال آن امور عادي است

 كه دلهاي عوام  منظور آن اين بوده
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را به دست آورد، و از اين راه دلهاي آنان را مجذوب، و قلوبشان را در برابر قرآن شيفته كند، و خالصه امور عادي را به زباني 
 .اندتعبير كند كه عوام خيال كنند انبيا كارهايي خارق العاده و شكننده قوانين طبيعت داشته

شود، و همه آنها بدون شك يكي از انحاي ونه سْنان در مذاهبي نوظهور كه در اسالم پيدا شده، بسيار ديده ميو از اينگ
تاويل در قرآن به منظور فتنه بپا كردن است، پس ديگر صاحب قول سوم نبايد متشابه را منحصر در آيات صفات و آيات 

 .قيامت كند

ت شود كه حق مطلب در تفسير تاويل اين اسدر اقوال سابق الذكر بود، متوجه ميخواننده عزيز بعد از توجه به اشكاالتي كه 
كه بگوئيم: تاويل حقيقتي است واقعي كه بيانات قرآني چه احكامش، و چه مواعظش، و چه حكمتهايش مستند به آن است، 

 .چنين حقيقتي در باطن تمامي آيات قرآني هست، چه محكمش و چه متشابهش

قام رسد نيست، بلكه امور عيني است كه از بلندي مه اين حقيقت از قبيل مفاهيمي كه از الفاظ به ذهن ميو نيز بگوئيم ك
ممكن نيست در چار ديواري شبكه الفاظ قرار گيرد، و اگر خداي تعالي آنها را در قالب الفاظ و آيات كالمش در آورده در 

اي از آن حقايق اي و روزنهخواسته است ذهن بشر را بگوشهاست،  "چون كه با كودك سر و كارت فتاد "حقيقت از باب
 .نزديك سازد

لب بر شود، تا مطدر حقيقت، كالم او به منزله مثلهايي است كه براي نزديك كردن ذهن شنونده به مقصد گوينده زده مي
 .حسب فهم شنونده روشن گردد



 "ا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌوَ الْكِتابِ الْمُبِينِ، إِنَّ "هم چنان كه خود قرآن فرموده:
 .، و در آيات ديگر قرآن كريم تصريحات و اشاراتي در اين معنا هست«1»

ورد اند در شانزده مرا به طوري كه شمرده عالوه بر اين كه خواننده در بيان قبلي توجه فرموده، كه قرآن كريم لفظ تاويل
 .استعمال كرده و همه موارد در همين معنايي است كه ما گفتيم

 11داند؟ ..... ص : آيا كسي جز خدا تاويل قرآن را مي-4

 اشاره

 اين مساله هم مانند مساله قبلي از موارد اختالف شديد بين مفسرين است، و منشا

__________________________________________________ 

ما قرآن را كه در ام الكتاب نزد ما مقامي بلند و فرزانه داشت در خور فهم بشر كرديم و كتابي خواندني نموده به زبان (1)
 .2عربيش در آورديم. سوره زخرف آيه 
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 .اندكرده "ونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّناوَ الرَّاسُِْ "اختالف تفسيرهاي مْتلفي است كه در باره جمله:

هم  داند وشود كه تاويل متشابهات را، هم خدا مياش چنين ميدر اول جمله، عاطفه است، كه نتيجه "واو "اندبعضي گفته
 .راسْين در علم

 .مفسرين شيعه است اين رأي بعضي از قدما و همه مفسرين شافعي مذهب و بيشتر

كند، و مربوط بما قبل نيست، و نتيجه اين مذكور، استينافي است، كه جمله را از نو شروع مي "واو "اند:اي ديگر گفتهعده
 دانند به همه قرآن ايمان دارند، ونظريه آن است كه تاويل متشابهات را تنها خدا بداند، و راسْين در علم با اينكه آن را نمي

 .يه بيشتر قدما و همه حنفي مذهبان از اهل سنت استاين نظر

 .انداند، و رواياتي را بر گفتار خود شاهد آوردهطايفه اول به چند وجه بر مسلك خود استدالل كرده

گويد علم تاويل متشابهات از علومي است كه خدا اند، آن رواياتي كه ميطايفه دوم نيز به وجوهي و رواياتي استدالل كرده
اند، و ادله يكديگر را با دليل مْالفش باطل خودش اختصاص داده، و اين دو طايفه قرنها اختالف خود را ادامه دادهبه 

 .اندساخته

 26اختالف در اين مساله از ابتدا توأم با خلط و اشتباه بوده و ادله طرفين قاصر از اثبات مدعاي آنها است[ ..... ص : ]

اهل تحقيق در اين مقام مورد توجه قرار دهد اينست كه اين مساله از همان ابتدا كه مورد  آنچه الزم است كه يك دانشمند
اختالف قرار گرفته، خالي از خلط و اشتباه نبوده، يعني بين مساله رجوع متشابه به محكم )و يا به عبارت ديگر، بين مراد از 

از مالحظه موضوع بحثي كه عنوان كرديم و محل نزاع متشابه،( و مساله تاويل، خلط شده است. همان طور كه اين مطلب 
كنند غير آن چيزي شود. )آنچه طايفه اول براي راسْين در علم اثبات ميو مورد اختالف را ذكر نموديم، نيز، روشن مي

د معناي نتوانگويند راسْين در علم با ارجاع متشابهات به محكمات ميكنند، طايفه اول مياست كه طايفه دوم انكارش مي
گويند علم به متشابهات از علومي است كه خدا به خودش اختصاص داده، نه آن، منكر متشابهات را بفهمند، و طايفه دوم مي
 .("مترجم "گفته اين است، و نه اين منكر گفته او



 .دشان نبواي در نقل آنها و اثبات و نفيو به همين جهت ما متعرض نقل ادله طرفين نشديم زيرا فايده

كند، براي اينكه رواياتي كه و اما روايات طرفين بدان جهت كه مْالف ظاهر كتاب است دردي را براي هيچيك دوا نمي
كند منظورش از تاويل، معنايي است مرادف با لفظ متشابه، و ما، در قرآن علم به تاويل را براي راسْين در علم اثبات مي

 هيچ جايي تاويل به اين 
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گويد رسول خدا )ص( دعا كرد به ابن عباس، و معنا نداريم، مانند روايتي كه از طرق اهل سنت نقل شده از يك سو مي
گويد ابن عباس خودش در حديثي ديگر و نيز مي«. 1»عرضه داشت پروردگارا او را فقيه در دين كن، و علم تاويلش بياموز 

 .«0»دانم من تاويل قرآن را ميگفته: من از راسْين در علمم، و 

گفت: محكمات عبارتند از آيات ناسْه، و متشابهات عبارتند از آيات « 2»گويد ابن عباس و از سوي ديگر روايتي ديگر مي
ته، و دانسآيد كه ابن عباس معناي آيات محكمه را تاويل آيات متشابهه ميمنسوخه، كه از مجموع آن دو دسته روايات برمي

 .ان است كه گفتيم تاويل به اين معنا در قرآن نداريم، و منظور قرآن از تاويل چنين معنايي نيستاين هم

اند )يعني رواياتي كه داللت دارد بر اينكه غير خدا كسي تاويل متشابهات را اما رواياتي كه طايفه دوم به آن استدالل كرده
ما يعلم  و "اند:كردهعباس آيه مورد بحث را به اين صورت قرائت مي گويد ابي بن كعب و ابنمانند رواياتي كه مي (داندنمي

و ان تاويله  "گويد: ابن مسعود آيه را به صورت، و نيز رواياتي كه مي«2» "تاويله اال اللَّه و يقول الراسْون في العلم آمنا به
ن دليل كند، بديز اين روايات چيزي را اثبات نميقرائت كرده، هيچ يك ا "اال عند اللَّه و الراسْون في العلم يقولون آمنا به

 .كه

 .اوال: اين دو قرائت حجيت ندارد

نهايت درجه داللت آنها همين است كه آيه داللت ندارد كه راسْين در علم نيز عالم به تاويل باشند، و داللت نداشتن،  :ثانيا
كنند، زيرا ممكن است دليل ديگري پيدا شود و داللت غير از داللت داشتن بر عدم علم است، كه طايفه دوم ادعايش را مي

 .بر آن بكند

از طبراني نقل شده آن هم از ابي مالك اشعري نقل كرده كه: از رسول خدا « 2»و باز نظير روايتي كه در كتاب الدر المنثور 
 :ترسم مگر از سه خطرشنيده، كه فرمود: من بر امتم نمي ()ص

 .، در نتيجه به يكديگر حسد ورزند، و به جان هم بيفتنداول اينكه: مالشان زياد شود

 دوم اينكه: دست به كار علم قرآن شوند، آن وقت همانها كه ايمان به قرآن دارند در صدد

__________________________________________________ 

 .22ص  1صحيح بْاري ج (1)

 .2ص  0الدر المنثور ج (2)

 .2ص  0الدر المنثور ج (3)

 .6ص  0الدر المنثور ج (4)

 .2ص  0الدر المنثور ج (5)
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آن ما به قر "گويند:داند، و راسْين در علم ميبرآيند كه تاويل آن را بفهمند در حالي كه تاويل آن را كسي جز خدا نمي
 ."شودمتذكر نمياش از ناحيه پروردگار ما است، و كسي به جز خردمندان ايمان داريم، همه



 .سوم اينكه: علمشان زياد شود، و بكلي از علم قرآن دست بردارند، و اعتنايي به آن نكنند

و اين حديث به فرضي كه داللت داشته باشد كه غير خدا كسي علم به تاويل ندارد، داللت دارد بر نفي آن از مطلق مؤمن، 
 .خورد، به درد طايفه دوم نمينه تنها از خصوص راسْين در علم، و اين مقدار داللت

و باز نظير رواياتي كه داللت دارد بر وجوب پيروي آيات محكم و ايمان به آيات متشابه، و داللت نداشتن اين دسته از 
 .روايات بر مدعاي نامبردگان، جاي ترديد نيست

ر سند( نقل كرده، كه او گفته آيات قرآن از ابن جرير از ابن عباس )و بدون ذكر آخ« 1»و نيز مانند روايتي كه تفسير آلوسي 
 .كريم چهار دسته است

 .اول آنچه مربوط است به حاللها

 .دوم آيات مربوط به آنچه حرام است، كه هيچ مسلماني در ندانستن اين آيات معذور نيست

 .كنندسوم آياتي كه راجع به معارف است، و علما آن را تفسير مي

 .فهمد، و هر كس علم آن را ادعا كند دروغگو استجز خدا معناي آن را نميچهارم آيات متشابه كه كسي به 

و اين حديث عالوه بر اينكه نام راويان آخر سندش ذكر نشده، معارض با رواياتي است كه از خود ابن عباس نقل شده كه 
ظاهر قرآن كريم است، چون  دعا كرد، و خود او ادعاي علم به تاويل نمود، و مْالف با« 0»اش رسول خدا )ص( در باره

 .(ظاهر قرآن اين است كه تاويل غير از معنايي است كه از متشابه منظور است )و بيانش گذشت

آيه  داند، اما خصوصپس آنچه بايد گفته شود همان است كه گفتيم، قرآن كريم علم به تاويل را براي غير خدا ممكن مي
ر اين دو جهت بحث كنيم، اما جهت دوم كه گفتيم خصوص آيه مورد بحث مورد بحث داللتي بر آن ندارد، و ما بايد د

 داللتي ندارد بر اينكه غير خدا هم

__________________________________________________ 

 .22ص  2تفسير آلوسي ج (1)

 .22ص  1صحيح بْاري ج (2)
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انش اين است كه آيه شريفه به قرينه صدر و ذيلش و به قرينه آيات بعدش تنها در صدد تواند از تاويل قرآن آگاه شود، بيمي
 :تقسيم آيات قرآن به دو قسم محكم و متشابه است، و نيز در صدد تقسيم مردم است به دو قسم

 كنند، ودند عمل ميدانند، هر چه از آياتش را فهمييكي آنهايي كه ايمان به قرآن دارند، و قرآن را برنامه زندگي خود مي
 .كنندعلم آنچه را نفهميدند به خدا واگذار مي

گيزي قرار انطايفه دوم بيماردالن و منحرفيني هستند كه كاري به هدايت قرآن ندارند، فقط آن را وسيله قال و قيل و فتنه
اسْين در ر "آيه شريفه در ذكركنند. پس منظور دهند، كه قهرا بيشتر به آيات متشابه آن دست انداخته جنجال بپا ميمي
، اين است كه حال آنان و طريقه ايشان را بيان نموده و در ازاي آن مدحشان كند، و در مقابل، بيماردالن را مذمت "علم

اند تا اينكه به گردن آيه بگذارند كه نمايد، زائد بر اين مقدار، خارج از مقصود اوليه آيه است، و هر وجهي كه ذكر كرده
توانند علم به تاويل داشته باشند، وجوهي است ناتمام هد راسْين در علم را هم شريك خدا كند، و بگويد آنان نيز ميخوامي

ناقض آن  تواندشود، كه هيچ چيزي نمياستفاده مي "وَ ما يَعْلَمُ "ماند انحصاري كه از جمله:كه بيانش گذشت، پس باقي مي
و نه هيچ چيز ديگر، پس آنچه اين آيه بر آن داللت دارد اين است كه  "اال "و نه كلمه شود، نه اينكه و او را عاطفه بگيريم،

 .علم به تاويل منحصر در خدا و مْتص به او است



 21انحصار علم به تاويل در خداي سبحان، منافاتي با اعطاء آن علم به بعضي افراد ندارد[ ..... ص : ]

دليل ديگري جداي از آيه مورد بحث، داللت كند بر اينكه خداي تعالي اين علم را  ليكن اين انحصار منافات ندارد با اين كه
كه مْتص به خودش است به بعضي از افراد داده، هم چنان كه در نظاير اين علم هم آياتي داريم كه داللت دارد بر اينكه 

خودش نيز داده، مانند علم به غيب كه از گويد خدا اين علم را به غير مْتص به خداست و در عين حال آياتي داريم كه مي
 .«1» "قُلْ ال يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ":فرمايديك سو مي

كه همه اينها داللت دارند  «3» "وَوَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ال يَعْلَمُها إِلَّا هُ "فرمايد:و مي« 0» "إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ "فرمايد:و نيز مي
عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي  "فرمايد:داند، و از سوي ديگر ميبر اينكه تنها خداي تعالي علم غيب مي

 "مِنْ رَسُولٍ

__________________________________________________ 

 .(62داند مگر خدا. )سوره نمل آيه در آسمانها و زمين است غيب نميبگو هيچ كس كه (1)

 .02سوره يونس آيه (2)

 [.....] .21سوره انعام آيه (3)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

، و در اين كالم خود، علم غيب را براي غير خود نيز اثبات كرده، و آن غير، عبارت است از رسولي كه صالحيت علم «1»
شته باشد، و براي اين معنا نظاير ديگري در قرآن هست )مثال گرفتن جان مردگان را، از يك سو منحصر در خدا غيب را دا

 .("مترجم "دهدكند، و از سوي ديگر به مالئكه نسبت ميمي

 هكه گفتيم قرآن كريم علم تاويل را تا حدودي براي غير خدا هم اثبات كرده است، بيانش اين است ك -و اما جهت اول
آيات مربوط به تاويل همانطور كه خاطرنشان كرديم داللت دارد بر اينكه تاويل عبارت است از امر خارجي، كه نسبتش به 

 .مدلول آيه نسبت ممثل به مثل است

پس امور خارجي نامبرده هر چند مدلول آيه نيستند، به اين معنا كه لفظ آيه داللت بر آن امر خارجي ندارد، و ليكن از آن 
كند، نظير مثل معروف كه كند و آن امور محفوظ در الفاظ هستند، و آيات به نوعي از آن امور حكايت ميايت ميحك
گويند كه اسباب و مقدمات امري را قبل از رسيدن وقت آن و اين را به كسي مي "در تابستان شير را فاسد كردي "اند:گفته

شود اين است كه زني در تابستان كاري كرده كه خودش يا فاده مياز دست داده باشد، چيزي كه از لفظ اين مثل است
كند، و در اين موارد هر چند زنيم تطبيق نميحيوانش در زمستان شير ندهد، و اين مضمون با مواردي كه براي آن مثال مي

 .كندشيري و تابستاني در كار نيست ولي در عين حال وضع شنونده را در ذهن او ممثل و مجسم مي

مساله تاويل هم از همين باب است، حقيقت خارجيه كه منشا تشريع حكمي از احكام و يا بيان معرفتي از معارف الهيه است، 
كند، هر چند امري نيست كه لفظ آن تشريع، و آن بيان و و يا منشا وقوع حوادثي است كه قصص قرآني آن را حكايت مي

همين كه آن حكم و بيان و حادثه از آن حقيقت خارجيه منشا گرفته، و در آن قصص بطور مطابقه بر آن داللت كند، ليكن 
گوييم: فالن حقيقت خارجيه تاويل فالن آيه است، هم چنان كه وقتي كند ميواقع اثر آن حقيقت را به نوعي حكايت مي

دم ي حفظ و بقاي وجوگويد: )آب بيار(، معناي تحت اللفظي اين كلمه اين نيست كه من براكارفرمايي به كارگرش مي
ناگزير بودم بدل ما يتحلل را به جهاز هاضمه خود برسانم، و بعد از خوردن آن تشنه شدم، اما همه اين معاني در باطن جمله 

 .رودمذكور خوابيده، و تاويل آن بشمار مي



__________________________________________________ 

 .كند مگر رسولي كه بپسنددبراي كسي اظهار نمي خدا كه عالم غيب است غيب خود را(1)

 .(02سوره جن آيه )

 21، ص: 2ترجمه الميزان، ج

حقيقتي است خارجي در طبيعت انساني كه منشاش كمال آدمي در هستي و در بقا  "آب بياور، يا آبم بده "پس تاويل جمله:
د، مثال كارفرما به خاطر اين كه غذا نْورده، احساس است، و در نتيجه اگر اين حقيقت خارجيه به حقيقتي ديگر تبديل شو
 ."غذا برايم بياور "شود به حكممبدل مي "آبم بده "عطش در خود نكند، و در عوض احساس گرسنگي بكند، قهرا حكم

ا رشود مردم رود، و فعل ديگري كه فاحش و زشت شمرده مياي از جوامع، پسنديده بشمار ميو همچنين فعلي كه در جامعه
كه در جوامع  -كنند، اين امر و نهي ناشي از اين است كه اولي را بحسب آداب و رسوم خودبه اولي وادار، و از دومي نهي مي

اي دست به دست دانند، كه اين تشْيص خوب و بد هم مستند به مجموعهخوب، و دومي را بد مي -مْتلف اختالف دارد
وابق عادات و رسومي است كه به وراثت از نياكان در ذهن آنان نقش بسته و هم داده از علل زماني و عوامل مكاني و س

 .اهل هر منطقه از تكرار مشاهده عملي از اعمال، آن عمل در نظرش عملي عادي شده است

پس همين علت كه مؤتلف و مركب از اجزايي است و دست به دست هم داده است، عبارت است از تاويل انجام آن عمل 
ترك آن عمل ناپسند، و معلوم است كه اين علت عين خود آن عمل نيست، ليكن به وسيله عمل و يا ترك پسنديده و 

 .شود، و فعل يا ترك متضمن آن و حافظ آن استنامبرده حكايت مي

پس هر چيزي كه تاويل دارد چه حكم باشد و چه قصه و يا حادثه، وقتي تاويلش )و يا علت بوجود آمدنش، و يا منشاش( 
 .كنديير كرد، خود آن چيز هم قهرا تغيير ميتغ

ةِ وَ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ، ابْتِغاءَ الْفِتْنَ "بينيد خداي تعالي در آيه شريفه:بهمين جهت است كه مي
انگيزي از آيات كند، كه به منظور فتنهبعد از آنكه مساله بيماردالن منحرف را ذكر مي "هُابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّ

سازد كه اين طايفه دهند كه مراد آن آيات نيست، اين معنا را خاطر نشان ميمتشابه معنايي را مورد استناد خود قرار مي
اويل حقيقي دهند تتاويلي كه مورد استناد خود قرار مي كنند كه تاويل آيه متشابه نيست، چون اگر آنجستجوي تاويلي مي

آيه متشابه باشد، پيروي آن تاويل هم پيروي حق و غير مذموم خواهد بود، و در اين صورت معنايي هم كه محكم بر آن 
ي اينان از ول شود به معنايي كه مراد متشابه نيست،نمايد مبدل ميكند و با اين داللت مراد متشابه را معين ميداللت مي

 .اندمتشابه، آن را فهميده و پيروي نموده

 21تاويل قرآن عبارتست از حقائق خارجي كه آيات قرآني مستند به آن حقائق است[ ..... ص : ]

 20، ص: 2حقايقي خارجي، كه آيات قرآن ترجمه الميزان، ج "پس تا اينجا روشن شد كه تاويل قرآن عبارتست از

و ساير بياناتش مستند به آن حقايق است، بطوري كه اگر آن حقايق دگرگون شود، آن معارف هم  در معارفش و شرايعش
 ."شودكه در مضامين آيات است دگرگون مي

بيان اينكه در ما وراي قرآني كه در دست ما است امري هست كه به منزله روح از جسد و ممثل از مثل است[ ..... ص : ]
20 



كِتابِ وَ الْ "كافي به عمل آورد خواهد ديد كه آيه شريفه مورد بحث كمال انطباق را با آيه شريفه و خواننده گرامي اگر دقت
 «"حَكِيمٌالْمُبِينِ، إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ 

فهماند كه قرآن نازل شده بر ما، )پيش از نزول( و انسان فهم شدنش نزد خدا، امري اعلي و ميدارد، براي اينكه اين آيه نيز 
تر از آن بوده كه عقول بشر قدرت فهم آن را داشته باشد، و يا دچار تجزي و جزء جزء شدن باشد، ليكن خداي بلند مرتبه

ا رده، و به لباس عربيتش در آورده تا بشر آنچه را كه تتعالي به خاطر عنايتي كه به بندگانش داشته آن را كتاب خواندني ك
فهمد تواند بكنون در ام الكتاب بود و بدان دسترسي نداشت درك كند، و آنچه را كه باز هم در ام الكتاب است و باز هم نمي

 "«0»يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ  يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ "علمش را به خدا رد كند، و اين ام الكتاب همان است كه آيه شريفه:
 .متذكر گرديده است

 .سازد، آن را خاطرنشان مي"«2»بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ  "و همچنين آيه شريفه

اجمال بر مضمون مفصل آيه مورد بحث  بطور« 2» "كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ "و نيز آيه شريفه:
كند، و به حكم هر دو آيه، منظور از احكام )بكسره همزه( كتاب خدا، اين است كه اين كتاب كه در عالم ما انسانها داللت مي

اي و فصلي دارد، و نه ها و الفاظ و حروف است، نزد خدا امري يك پارچه است نه سورهها و آيهكتابي مشتمل بر سوره
كلمه تفصيل است، كه معنايش همان سوره سوره شدن، و آيه آيه گشتن، و بر پيامبر  "احكام "اي، و در مقابل كلمهيهآ

 .اسالم نازل شدن است

ه رساند كه مرتبه اولش هم مستند بكند و ميباز دليل ديگري كه بر مرتبه دوم قرآن يعني مرتبه تفصيل آن داللت مي
 "وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ، وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا "همرتبه دوم آن است آيه شريف

__________________________________________________ 

 .2سوره زخرف آيه (1)

 .دارد، و نزد او است ام الكتابخدا هر مقدري راي بْواهد محو و هر چه راي بْواهد باقي مي(2)

 .(21ره رعد آيه سو)

 .(00بلكه اين كتاب قرآن مجيد در لوح محفوظ است. )سوره بروج آيه (3)

 .(1كتابي كه قبال آياتش نشكفته بود، و سپس از ناحيه خداي حكيم خبير شكفته گشت. )سوره هود آيه (4)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

بوده، بلكه يكپارچه بوده، بعدا آيه آيه شده، و بتدريج نازل فهماند قرآن كريم نزد خدا متجزي به آيات ناست، كه مي «1»
 .گرديده است

و منظور اين نيست كه قرآن نزد خداي تعالي قبال به همين صورتي كه فعال بين دو جلد قرار دارد نوشته شده بود، و آيات و 
ردمش بْواند، همانطور كه يك معلم هايش مرتب شده بود، بعدا بتدريج بر رسول خدا )ص( نازل شد، تا بتدريج بر مسوره

 .خواندآموز براي او ميروزي يك صفحه و يك فصل از يك كتاب را با رعايت استعداد دانش

آموز القا كند، و بين اين كه قرآن قسمت قسمت چون فرق است بين اين كه يك آموزگار كتابي را قسمت قسمت به دانش
اي مناسب با آن قسمت است. ل شدن هر قسمت از آيات، منوط بر وقوع حادثهنازل شده باشد زيرا ناز (بر رسول اكرم )ص
آموز و آموزگار چنين چيزي نيست، اسباب خارجي دخالتي در درس روز بروز آنان ندارد، و به همين جهت و در مساله دانش

يك زمان همه را به يك ها را كه در زمانهاي مْتلف بايد تدريس شود يك جا جمع نموده، و در ممكن است همه قسمت
قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ  "را با آيه« 0» "فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ "آموز پر استعداد درس داد، ولي ممكن نيست امثال آيه:دانش



وط آيات مرب دهد، و ديگري دستور جنگ، يك مرتبه بر آن جناب نازل شود و همچنين، كه يكي دستور عفو مي«2» "الْكُفَّارِ
و از اين قبيل « 2» "خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً "و آيه: .«4» "قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها "به وقايع، مانند آيه:

 .آيات يك مرتبه نازل شود

نابغه قياس نموده، دخالت اسباب نزول توانيم نزول قرآن را از قبيل يك جا درس دادن همه كتاب به يك شاگرد پس ما نمي
يكپارچه نازل شده، و يك بار  (و زمان آن را نديده گرفته، بگوئيم: قرآن يك بار در اول بعثت، و يا آخر عمر رسول خدا )ص

 .هم قسمت قسمت، پس كلمه )قرآن( در آيه: )و قرآنا فرقناه( غير قرآن معهود ما است، كه به معناي آياتي تاليف شده است

 شود كه دراي كه گذشت چنين فهميده ميو سْن كوتاه اين كه از آيات شريفه

__________________________________________________ 

و قرآني كه ما آن را آيه آيه كرديم تا تو آن را به تدريج بر مردم بْواني، و به همين منظور به تدريج نازلش كرديم: (1)
 .(126)سوره اسري آيه 

 .12سوره مائده آيه (2)

 .102سوره توبه آيه (3)

 .(1كرد شنيد )سوره مجادله آيه خدا سْن آن زن كه با تو در باره همسرش مجادله مي(4)

 .(122از اموال مردم زكات بگير )سوره توبه آيه (5)

 22، ص: 2ترجمه الميزان، ج

فهميم امري ديگر هست، كه به منزله روح از ش را ميكنيم و تفسيرخوانيم و مطالعه ميما وراي اين قرآن كه آن را مي
جسد، و ممثل از مثل است، و آن امر همان است كه خداي تعالي كتاب حكيمش ناميده، و تمام معارف قرآن، و مضامين آن 

 .متكي بر آن است، امري است كه از سنخ الفاظ نيست

معاني الفاظ هم نيست، و همين امر بعينه آن تاويلي است  و مانند الفاظ، جمله جمله و قسمت قسمت نيست، و حتي از سنخ
ه شود علت اينككه اوصافش در آيات متعرض تاويل آمده، و با اين بيان حقيقت معناي تاويل روشن گشته، معلوم مي

 .هاي عادي و نفوس غير مطهره دسترسي به آن ندارد چيستفهم

كنون و لوح محفوظ است تماس دارند )ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ([ ..... ص از بندگان خدا با قرآني كه در كتاب م "مطهرين "]
 :22 

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ، ال يَمَسُّهُ إِلَّا  ":فرمايدخداي تعالي همين معنا را در كتاب مجيدش خاطر نشان نموده، مي
 .«1» "الْمُطَهَّرُونَ

اين نيست كه آيه شريفه ظهور روشني دارد در اينكه مطهرين از بندگان خدا با قرآني كه در كتاب مكنون اي در هيچ شبهه
و لوح محفوظ است تماس دارند، لوحي كه محفوظ از تغيير است، و يكي از انحاء تغيير اين است كه دستْوش دخل و 

 .منظور از مس هم همين است ها شده، از آن صادر شود، وتصرفهاي اذهان بشر گردد، وارد در ذهن

 :و اين نيز معلوم است كه اين كتاب مكنون همان ام الكتاب است، كه آيه

وَ إِنَّهُ فِي  "كند، و باز همان كتابي است كه آيه شريفه:بدان اشاره مي «0» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "
 .بردنام آن را مي« 2» "يْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌأُمِّ الْكِتابِ لَدَ



و اين مطهرين مردمي هستند كه طهارت بر دلهاي آنان وارد شده و كسي جز خدا اين طهارت را به آنان نداده است چون 
 .خدا هر جا سْن از اين دلها كرده طهارتش را بْودش نسبت داده است

 .«2» "لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراًإِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ "مثال يك جا فرموده:

__________________________________________________ 

چون كه آن قرآني است محترم كه در كتابي نهفته بود، كتابي كه جز افراد مطهر كسي با آن تماس ندارد. )واقعه آيه (1)
21). 

 .21آيه  سوره رعد(2)

 .2سوره زخرف آيه (3)

داند پاك، كند. )سوره احزاب آيه خدا همين را خواسته كه پليدي را از شما دور كند، و شما را بنوعي كه خودش مي(4)
22). [.....] 
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دي سْن از طهارت معنوي نرفته مگر آنكه و در قرآن كريم هيچ مور« 1» "وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "و جايي ديگر فرموده:
به خدا و يا به اذن خدايش نسبت داده، و طهارت نامبرده جز زوال پليدي از قلب نيست و قلب هم جز همان نيرويي كه 

 .تواند باشدكند چيزي نميادراك و اراده مي

و زايل شدن پليدي در اين دو جهت، يعني اش، شود از طهارت نفس آدمي در اعتقاد و ارادهدر نتيجه طهارت قلب عبارت مي
كند ثبات داشته باشد، و جهت اعتقاد و اراده و برگشت آن به اين است كه قلب در آنچه كه از معارف حقه درك مي

دستْوش تمايالت سوء نگردد، يعني دچار شك نشود. بين حق و باطل نوسان نكند، و نيز عالوه بر ثباتش در مرحله درك 
مرحله عمل هم كه الزمه علم است بر حق ثبات داشته و به سوي هواي نفس متمايل نگردد، و ميثاق علم را  و اعتقاد، در

 .نقض نكند، و اين همان رسوخ در علم است

 22هستند[ ..... ص :  "راسْين در علم "همان "مطهرين"]

بت بر علم و ايمان خويشند، و دلهايشان گاني ثاچون خداي سبحان راسْين در علم را جز اين توصيف نكرده، كه راه يافته
 .شود، پس معلوم شد اين مطهرين همان راسْين در علمنداز راه حق به سوي ابتغاء فتنه منحرف نمي

شود دهد اشتباه گرفت، چون آن مقداري كه با اين ثابت مياي را كه اين بيان دست ميو ليكن در عين حال نبايد نتيجه
م به تاويل دارند، و الزمه تطهيرشان اين است كه در علمشان راسخ باشند، چون تطهير همين است كه مطهرين، عل

 .شوددلهاشان مستند به خدا است، و خدا هم هرگز مغلوب هيچ چيز واقع نمي

 الزمه تطهيرشان اين است نه اينكه بگوييم راسْين در علم بدان جهت كه راسخ در علمند داناي به تاويلند، و رسوخ در علم
توان گذاشت، بلكه، چه بسا از سياق آيه بفهميم كه راسْين در سبب علم به تاويل است، چون اين معنا را بگردن آيه نمي

اش از نزد پروردگار ما يعني ما به قرآن ايمان داريم همه "آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا "گويند:علم جاهل به تاويلند، چون مي
بينيم قرآن كريم مرداني از اهل كتاب را به صفت رسوخ در علم، و چه نفهميم، عالوه بر اينكه ما مياست چه بفهميم و 

 :شكر در برابر ايمان و عمل صالح توصيف كرده، فرموده

و با اين كالم خود اثبات « 0» "مِنْ قَبْلِكَلكِنِ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَ الْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ، وَ ما أُنْزِلَ  "



 .نكرده كه در نتيجه رسوخ در علم داناي به تاويل هم هستند

__________________________________________________ 

 .6سوره مائده آيه (1)

ل شده بر انبياي قبل از تو نازليكن آنهايي كه از اهل كتاب راسخ در علمند و نيز مؤمنين از ساير ملتها بدانچه بر تو و (2)
 .(162آورند. )سوره نساء آيه ايمان مي
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كند كه مطهرون همه تاويل كتاب را اثبات نمي« 1» "ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ "فرمايد:اي كه ميو همچنين آيه شريفه
و در هيچوقت به آن جاهل نيستند بلكه از اين معاني ساكت است، تنها دانند و هيچ تاويلي براي آنان مجهول نيست، مي

 .كند كه في الجمله تماسي با كتاب يعني با لوح محفوظ دارند اما چند و چون آن احتياج بدليل جداگانه دارداثبات مي

 86چرا كتاب خدا مشتمل بر متشابه است؟ ..... ص : -5

 اشاره

اند، اين است كه قرآن مشتمل است بر آياتي متشابه، با اينكه شما مسلمين يم وارد كردهيكي از اعتراضاتي كه بر قرآن كر
گوييد: قرآن قول فصل است، يعني كالمي است كه حق و ادعا داريد كه تكاليف خلق تا روز قيامت در قرآن هست، و نيز مي

جويند و هم آن مذهبي به آيات آن تمسك مي بينيم هم مذاهب باطلسازد، در حالي كه ما ميباطل را از يكديگر جدا مي
كه در واقع حق است، و اين نيست مگر به خاطر تشابه بعضي از آيات آن، و اين قابل انكار نيست، كه اگر همه آياتش 
آمد، و روشن و واضح بود و اين متشابهات را نداشت قطعا غرضي كه از فرستادن قرآن منظور بود، بهتر و زودتر به دست مي

 .كردشد زودتر آن را قطع ميماند، و اگر هم اختالفي مياده اختالف و انحرافي نميم

نكه پايه است، مثل ايها بسيار سست و بياند، كه بعضي از آن پاسخبعضي از مفسرين از اين ايراد به وجوهي پاسخ داده
حق و جستجوي آن رنج بيشتري برده، و در شود كه مسلمين در بدست آوردن اند: وجود متشابهات در قرآن، باعث ميگفته

 .نتيجه اجر بيشتري بدست آورند

كرد دارندگان ساير مذاهب )بْاطر اند اگر همه قرآن صريح و روشن بود و مذهب حق را واضح و آشكار معرفي ميو يا گفته
د. و هر گاه گويتا ببينند چه ميكردند تعصبي كه نسبت به مذهب خود دارند( از قرآن متنفر شده، و اصال توجهي به آن نمي

كه مشتمل بر سْناني متشابه و دو پهلو گرديده، باعث شده كه مْالفين به طمع اينكه آن آيات را دليل مذهب خود بگيرند 
 .نزديك، بيايند، و در قرآن غور و بررسي كنند، و در نتيجه بفهمند كه مذهب خودشان باطل است، و به مذهب حق پي ببرند

شود كه نيروي فكري مسلمين در اثر دقت در مطالب آن، اند قرآن در صورت در بر داشتن آيات متشابه، باعث ميتهو يا گف
 ورزيده شود و بتدريج از ظلمت تقليد در آمده و به نور تفكر و
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 .21سوره واقعه آيه (1)
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 .اجتهاد برسند، و اين معنا در تمام شؤون زندگي برايشان عادت شود كه همواره نيروي عقل خود را به كار اندازند



اند قرآن با دارا بودن آيات متشابه، باعث شده است كه مسلمين از راههاي مْتلفي به تاويل دست يابند، و به و يا گفته
 .متْصص گردند "اصول فقه "و "نحو "،"صرف ""لغت "لمهمين منظور در فنون مْتلف علمي از قبيل ع

 22بررسي سه جوابي كه به پرسش فوق داده شده و قابل بررسي هستند[ ..... ص : ]

اند، كه با كمترين نظر و دقت، بيهودگي آن براي هر كسي اي است كه به اشكال ذكر شده، دادهاينها پاسْهاي بيهوده
 :گانه زير استي براي ايراد و بحث دارد جوابهاي سهشود، و آنچه كه شايستگروشن مي

خداي تعالي قرآن را مشتمل بر متشابهات كرد تا دلهاي مؤمنين را بيازمايد، و درجات تسليم آنان را  :اول اينكه: كسي بگويد
مد، و چه د يا نفهمعين سازد، و معلوم شود چه كسي تسليم گفتار خدا و مؤمن به گفته او است، چه اينكه گفته او را بفهم

كسي تنها تسليم آياتي است كه برايش قابل درك است، زيرا اگر همه آيات قرآن صريح و روشن بود ايمان آوردن به آن 
 .داشتجنبه خضوع در برابر خدا و تسليم در برابر رسوالن خدا نمي

رابر فرد ه در فرد ضعيف، آنجا كه در بولي اين پاسخ درستي نيست، براي اينكه خضوع يك نوع انفعال و تاثر قلبي است، ك
شود كه يا به عظمت آن پي برده باشد، و يا عظمت آن، شود، و انسان در برابر چيزي خاضع ميگيرد پيدا ميقوي قرار مي

درك او را عاجز ساخته باشد، نظير قدرت و عظمت غير متناهيه خداي سبحان، و ساير صفاتش، كه وقتي عقل با آنها روبرو 
 .كند كه از احاطه به آنها عاجز استكند، زيرا احساس مينشيني ميشود عقبمي

ه شود كشود، يعني باعث ميكند، و تنها باعث فريب خوردن آنان ميو اما چيزهايي كه عقل آدمي اصال آنها را درك نمي
ا معنا ندارد، مانند آيات متشابهي كه فهمند برخورد با اينگونه امور خضوع آور نيست، و خضوع در آنهخيال كنند آنها را مي

 .فهمدفهمد در حالي كه نميكند آن را ميعقل در فهم آن سرگردان است، و خيال مي

اند قرآن بدين جهت در بر دارنده آيات متشابه است كه تا عقل را به بحث و تفحص وا دارد و به اين وجه دوم اينكه: گفته
بديهي است كه اگر سر و كار عقول تنها با مطالب روشن باشد، و عامل فكر در آن مطالب وسيله عقلها ورزيده و زنده گردند، 
شود، و حال آنكه عقل عزيزترين قواي انساني است، كه اي ميتر گشته و در آخر بوته مردهبكار نيفتد، عقل مهمل و مهمل
 .بايد با ورزش دادن تربيتش كرد

 نكه خداي تعالي آن قدر آيات آفاقي )درزند براي اياين وجه هم چنگي به دل نمي
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طبيعت( و انفسي )در بدن انسان( خلق كرده كه اگر انسانهاي امروز و فردا و ميليونها سال ديگر در آن دقت كنند به آخرين 
 .رسنداسرارش نمي

، «1»در آيات آفاق و أنفس فكر كنيد( )كه فرموده و در كالم مجيدش هم به تفكر در آن آيات امر فرموده، هم امر اجمالي 
ها و درختان و جنبندگان و انسان و اختالف زبانهاي انسانها و هم بطور تفصيل كه در مواردي خلقت آسمانها و زمين و كوه

 .و الوان آنان را خاطرنشان ساخته است

لم مايند، و در آياتي بسيار تعقل و تفكر را ستوده، و عو نيز سفارش فرموده تا در زمين سير نموده در احوال گذشتگان تفكر ن
را مدح كرده، پس ديگر احتياج نبود كه با مغلق گويي و آوردن متشابهات عقول را به تفكر وا دارد، و در عوض فهم و عقل 

 .ها و افكار بلغزد، و مذاهب مْتلفي درست شودمردم را دچار گمراهي سازد، و در نتيجه فهم

اند براي همه مردم، و در بين مردم همه رقم افراد وجود دارد، هم انسان اند انبيا )ع( مبعوث شدهنكه: گفتهوجه سوم اي



 .باهوش، و هم كودن، هم عالم و هم جاهل

ن شود آن را با عبارتي روشاز سوي ديگر همه معارف در قياس با فهم مردم يكسان نيستند، و بعضي از معارف است كه نمي
وري كه همه كس آن را بفهمد، در امثال اين معارف بهتر آن است طوري ادا شود كه تنها خواص از مردم آن را از ادا كرد بط

راه كنايه و تعريض بفهمند، و بقيه مردم مامور شوند كه آن معارف را نفهميده بپذيرند، و به آن ايمان آورده، علم آن را به 
 .خدا واگذار كنند

براي اينكه كتاب خدا همانطور كه آيات متشابه دارد، محكمات نيز دارد، محكماتي كه بايد اين وجه نيز درست نيست، 
معناي متشابهات را از آنها خواست و الزمه اين مطلب آنست كه در متشابهات مطلبي زايد بر آنچه محكمات از آنها 

م خدا آياتي متشابه گنجانده شده، وقتي معاني ماند، كه پس چرا در كالپاسخ ميآورد نبوده باشد، آن وقت اين سؤال بيدرمي
 .آنها در محكمات بوده، ديگر چه حاجت به متشابهات بود؟

 اند، يكي آن معاني كه در خور فهم مْاطبينمنشا اشتباه صاحبان اين قول اين است كه معاني را دو نوع متباين فرض كرده
 .حكمات استاز عامه و خاصه و تيزهوش و كودن است، كه مدلول آيات م

 كنند،دوم آن معاني كه سنْش طوري است كه جز خواص، آن معاني را درك نمي
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جوعي به ن است كه آيات متشابه رزيرا معارفي است بس بلند، و حكمتهايي است بسيار دقيق، و نتيجه اين اشتباه و خلط اي
اينكه آيات  كند برمحكمات نداشته باشد، با اينكه در سابق اثبات كرديم كه اين بر خالف صريح آياتي است كه داللت مي

 .كنند، و همچنين ادله ديگرقرآن يكديگر را تفسير مي

 21..... ص :  بيان آنچه در پاسخ به سؤال باال شايسته گفتن است با توجه به پنج امر[]

پس آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه وجود متشابه در بين آيات قرآن ضروري است، و ناشي از وجود تاويل به 
ما خواننده تر بيان كنيم، و شمعنايي كه كرديم و مفسر بودن آيات نسبت به يكديگر است، و اگر بْواهيم اين معنا را روشن

ر جهات مْتلفي كه قرآن در آن جهات بياناتي دارد بيشتر بايستيم و اموري را كه قرآن كريم محترم هم بهتر دريابي، بايد د
 .ها نهاده، و عرض نهايي را كه از آن معارف داشته، در نظر بگيريم، و آن پنج امر استاساس معارف خود را بر آن پايه

 21رسند[ ..... ص : انسان به اين كمال نميهدف از خلقت انسان، تشريع دين و سپس تطهير الهي است و همه افراد ]

اول اينكه: خداي سبحان در كتاب مجيدش فرموده: اين كتاب تاويلي دارد كه معارف و احكام و قوانين و ساير محتويات آن 
 دائر مدار آن تاويل است، و اين تاويلي كه تمامي آن بيانات متوجه آن است امري است كه فهم مردم معمولي چه تيزهوش

تواند آن را دريابد، بجز نفوس پاكي كه خداي عز و جل پليدي را از آنها دور و چه كودن از درك آن عاجز است، و كسي نمي
توانند به تاويل قرآن دست يابند، و اين نقطه نهايي آن هدفي است كه خداي عز و جل كرده است، و تنها اينگونه نفوس مي
دعاي بشر را مستجاب نموده، اگر بْواهند در ناحيه علم، به علم كتابش هدايتشان براي انسان در نظر گرفته، خدايي كه 

پذيرد، كتابي كه بيانگر هر حقيقتي است، و كليد اين استجابت همان تطهير الهي است، هم چنان كه كند دعايشان را مي



 .«1» "يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، وَ لكِنْ "خودش فرمود:

 .و در اين فرمايش خود اعالم كرد كه نقطه نهايي هدف از خلقت انسانها همان تشريع دين، و بدنبالش تطهير الهي است

كنند چيزي نيست كه تمامي افراد به آن و اين كمال انساني مانند ساير كماالت كه خدا و عقل به سوي آن دعوت مي
يابند هر چند كه از همه بشر دعوت شده تا بسوي آن حركت كنند، پس دي مْصوص به آن دست نميبرسند، و جز افرا

رساند، رسد، و آنان را به درجه كامل از طهارت نفس ميتربيت يافتن به تربيت ديني تنها در افرادي مْصوص به نتيجه مي
 .ف مردم در استعداد، آن درجات نيز مْتلف استرساند كه البته بر حسب اختالو ما بقي را به بعضي از آن درجات مي
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عمل است، كه خداي تعالي تمامي افراد بشر را به آن دعوت كرده، و  مساله طهارت نفس عينا مانند داشتن تقوا در مرحله
و ليكن حق تقوا كه همان كمال آن و نهايت درجه آنست، جز در افرادي معدود حاصل « 1» "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "فرموده:

المثل فاالمثل(، همه اينها به خاطر تر از آن حد است، )اشود درجات پائينشود، و آنچه در ما بقي مردم حاصل مينمي
اختالفي است كه مردم در فهم و طبيعت خود دارند، و اين مْتص مساله طهارت نفس و تقوا نيست، بلكه تمامي كمالهاي 
اجتماعي از حيث تربيت، و دعوت همين طور است، آن كسي كه بنيانگذار يك اجتماع است تمامي افراد را به باالترين درجه 

خواهد كه مثال در علم، در صنعت، در ثروت، در آسايش، و ساير كماالت مادي و معنوي به كند، و ميدعوت مي هر كمالي
ي رسند، و ما بقي بر حسب استعدادهارسند؟ نه بلكه تنها بعضي از افراد جامعه به آن مينهايت درجه آن برسند؟ ولي آيا مي

ر حقيقت امثال اين غايات، كماالتي است كه جامعه به سوي آن دعوت يابند، و دتر آن دست ميمْتلف به درجات پائين
 .شود، نه تك تك افراد، به طوري كه هيچ فردي از آن تْلف نداشته باشدمي

 12راه رسيدن به هدف فوق شناساندن انسان به خود او است )از طريق تربيت علمي و عملي([ ..... ص : ]

ارد كه تنها راه رسيدن انسانها به اين هدف اين است كه نفس انسان را به انسان ددوم اينكه: قرآن قاطعانه اعالم مي
 .بشناسانند، و به اين منظور او را در ناحيه علم و عمل تربيت كنند

در ناحيه علم به اين قسم كه حقايق مربوط به او را از مبدأ گرفته تا معاد به او تعليم دهند، تا هم حقائق عالم، و هم نفس 
 .يابدرا، كه مرتبط با حقايق و واقعيات عالم است بشناسد و در اين صورت شناختي حقيقي نسبت به نفس خود ميخود 

و اما در ناحيه عمل به اين قسم كه قوانين صالح اجتماعي را بر او تحميل كنند تا شؤون زندگي اجتماعيش صالح گردد، و 
و عرفان باز ندارد، و بعد از تحميل آن قوانين يك عده تكاليف عبادي بر مفاسد زندگي اجتماعي، او را از برخورداري از علم 

او تحميل كنند، كه در اثر تكرار و مواظبت بر عمل به آن، نفسش و سويداي دلش متوجه مبدأ و معاد شود، و به عالم معنا و 
 .طهارت نزديك و مشرف گردد، و از آلودگي به ماديات و پليديهاي آن پاك شود

دقت كند، و آنچه از آن فهميد با  «0» "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "عزيز، اگر در آيه شريفه: خواننده
 «2» "وَ لكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ "بياني كه ما در آيه:
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 :و آيه« 1» "مْعَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ، ال يَضُربكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُ "داشتيم، و همچنين با آيه:

و آياتي ديگر كه نظير اين آيات است، ضميمه كند، آن وقت « 0» "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ "
 .دوشغرض الهي از تشريع دين و هدايت انسان به سوي خود و راهي كه به اين منظور پيش گرفته، برايش روشن مي

قوانين اجتماعي اسالم در حقيقت مقدمه است براي  "آيد، و آن اين است كه:از اين بيان يك نتيجه مهم به دست مي
تكاليف عبادي، و خود آنها مقصود اصلي نيستند، و تكاليف عبادي هم مقصود باالصل نيست، بلكه آن نيز مقدمه براي 

ل يا تحريف يا تغيير در احكام اجتماعي اسالم باعث فساد احكام، و . در نتيجه كمترين اخال"معرفت خدا و آيات او است
 .عبوديت آن، و فساد نامبرده نيز باعث اختالل معرفت خواهد بود

رن از كند، براي اينكه چهارده قاستنتاج اين نتيجه از آن بيان بسيار روشن است، تجربه هم صحت اين نتيجه را ثابت مي
 .م كه فساد از چه راهي در شؤون دين اسالم پيدا شد، و از كجا آغاز شدگذرد، و ديديصدر اسالم مي

اش انحراف از احكام اجتماعي اسالم بوده، )وقتي امت اگر كمي دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه هر فسادي پيدا شده، ريشه
ه در خانه ديگران منحرف اسالم از در خانه آن كسي كه بايد به حكم خدا و تصريح رسول خدا )ص( زمامدارشان باشد، ب

 "شدند، از همان زمان بتدريج در احكام عملي اسالم دست اندازي، و در آخر در معارف و عقايد اسالم نيز دسيسه شد
 .(، تا آنجا كه معارف اسالم از همه جاي زندگي بشر بيرون رفت"مترجم

يروي متشابهات و تاويل خواهي آن بود، و اين عمل هايي كه در اسالم پيدا شد، از ناحيه پو ما قبال متذكر شديم كه فتنه
 .انحرافي تا عصر حاضر ادامه يافته است

 11اساس هدايت اسالم بر علم و معرفت است نه تقليد كور كورانه[ ..... ص : ]

ا دسوم اينكه: اساس هدايت اسالم )در مقابل ساير هدايتها( بر اساس علم و معرفت است، نه تقليد كوركورانه. دين خ
خواهد تا جايي كه افراد بشر ظرفيت و استعداد دارند علم را در دلهايشان متمركز كند، چون همانطور كه در گفتار قبلي مي

شود مگر از راه علم، و چگونه اينطور نباشد؟ با اينكه در ميان كتب گفتيم غرض دين، معرفت است، و اين غرض حاصل نمي
 اني هيچ ديني نيست كه مثل قرآن و اسالم مردم راوحي هيچ كتابي، و در بين اديان آسم
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وره كند )سكه موهبت علم به ايشان داده شده به درجاتي، بلند مياند و كساني را خدا كساني را كه از شما ايمان آورده(2)
 .(11مجادله آيه 
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 .به سوي تحصيل علم تحريك و تشويق كرده باشد

اي را هم كه و همين اساس باعث شده است كه قرآن كريم، اوال: حقايقي از معارف را بيان نموده، و در ثاني: احكام عمليه
شريع كرده همه را به آن معارف مرتبط سازد، و به عبارت ديگر نْست انسان را به خود او چنين معرفي نموده، كه ت



موجودي است كه خدا او را به دست قدرت خود خلق كرده، و در خلق كردنش و بقايش مالئكه و ساير مْلوقات خود را 
و گياهان و حيوانات و مكان و زمان و هزاران شرايط ديگر را پديد واسطه قرار داده، و براي خلقت و بقاي او آسمان و زمين 

آورده است. و نيز به او بفهماند كه خواه ناخواه به سوي معاد و ميعاد رهسپار است و همه تالشش به سوي پروردگار است، و 
نمايد، ه سوي آتشش راه ميدهد، يا به سوي بهشت و يا بسرانجام خداي را ديدار خواهد كرد، و خدا سزاي اعمالش را مي
 .اين يك عده از معارف كتاب خدا است كه مربوط به عقايد است

رساند چگونه اعمالي است، و آن اعمالي كه او را به شقاوت فهماند اعمالي كه او را به سعادت بهشت ميآن گاه به انسان مي
 .كند چيست؟آتش دچار مي

 .دهد، اين هم يك عده ديگر از معارف كتاب خدا استرا شرح مي يعني برايش احكام عبادي و قوانين اجتماعي

رساند دهد، كه اين احكام و قوانين اجتماعي كه گفتيم تو را به سعادتت ميطايفه ديگر بياناتي است كه براي بشر شرح مي
و آخرتي  ر دنياييمرتبط به طايفه اول است، و به منظور سعادت بشر تشريع شده، چون دستوراتي است كه مشتمل بر خي

 .بشر است، اين هم طايفه سوم

گردد كه طايفه دوم به منزله مقدمه است براي طايفه اول، و طايفه اول به منزله آن گاه اين معنا به خوبي برايت روشن مي
ات لت آيسازد و دالنتيجه است براي طايفه دوم، و طايفه سوم به منزله رابطي است كه دو طايفه اول را به هم مربوط مي

 .بندي كنيمقرآن بر اين سه طايفه واضح است احتياج ندارد كه ما آنها را دسته

 10به خود بگيرد[ ..... ص :  "مثل "امري كه باعث شده است بيانات قرآن كريم جنبه]

ند، و ي درك كتواند ما فوق محسوسات را به آسانچهارم اينكه فهم عامه بشر بيشتر با محسوسات سر و كار دارد و لذا نمي
 .مرغ فكر خود را تا بام طبيعت پرواز دهد

اند فهم خود را ترقي داده به ادراك معاني و كليات قواعد و شماري هم كه از راه رياضتهاي علمي توانستهافراد انگشت
عاني م قوانين موفق شوند وضعشان به خاطر اختالف وسائل اين توفيق، مْتلف است و به همين جهت فهم آنان در درك

تواند خارج از حس و محسوسات، بشدت مْتلف شده است و اين اختالف از نظر مراتب، دامنه عريضي دارد كه احدي نمي
 .اين اختالف را انكار كند
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گيرد، ني او صورت مياين نيز قابل انكار نيست كه هر معنا از معاني كه به انسان القا شود، تنها و تنها از راه معلومات ذه
)مانند معلوماتي كه در خالل زندگيش كسب نموده(، حال اگر معلومات ذهني او همه از قماش محسوسات باشد، و ذهن او 

توانيم مساله معنوي خود را، از طريق محسوسات به او القا كنيم، و تازه اين القا به تنها با محسوسات مانوس باشد، ما نيز مي
ش در محسوسات امكان پذير است، مثال لذت نكاح را براي كودكي كه كشش فكريش به اين امر مقدار كشش فكري

ه آن رسد همين لذت نكاح را بمحسوس نرسيده به شيريني عسل يا حلوا ممثل كنيم، و اگر فكرش به معاني كلي هم مي
 .سازيممعاني كليه، و به قدري كه فكرش ظرفيت دارد ممثل مي

توانند كنند، و هم با بيان عقلي، ولي دسته دوم تنها با بيان حسي ميني را هم با بيان حسي درك ميپس دسته اول، معا
 .معاني را درك نمايند

و از آنجايي كه هدايت ديني اختصاص به يك طايفه و دو طايفه ندارد، و بايد تمامي مردم و همه طبقات از آن برخوردار 



ل بر تاويل بود، لذا اين سه خصوصيت باعث شد بيانات قرآن كريم جنبه مثل به خود شوند، و نيز از آنجايي كه قرآن مشتم
 .بگيرد

به اين معنا كه، قرآن كريم آنچه از معاني كه معروف و شناخته شده ذهن مردم است گرفته، معارفي را كه براي مردم 
ند، نظير اينكه خود ما مردم، اجناس خود را با آورد، تا مردم آن معارف را بفهمشناخته شده نيست در قالب آن معاني در مي

سنجيم، با اينكه هيچ مناسبتي بين انگور و آهن نيست، نه شكل آهن را دارد، و نه حجم آن را، سنگ و كيلو و مثقال مي
 .سنجيمولي همين كه از نظر سنگيني مناسبتي بين آن دو هست آن را با اين مي

 إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ "اد كرديم، و يكي از آنها آيه:آيات قرآني كه در سابق به آن استشه
بود، هر چند اين نكته را صريحا بيان نكرده، و به كنايه و اشاره برگذار نموده، و ليكن به اين اشاره « 1» "لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

 :ء نكرده و آن را با يك مثلي كه براي حق و باطل زده بيان فرموده استاكتفا

دٌ يْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً، فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَ "
 اللَّهُ مْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُهُ، كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً، وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمِثْلُ

 "الْأَمْثالَ
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 .2سوره زخرف آيه (1)
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«1». 

هايش جاري و با اين آيه شريفه خاطرنشان كرده: كه حكم اين مثل در همه افعال خدا جاري است، همانطور كه در گفته
 .است

پس فعل خدا هم مانند گفتارش حق است، و منظورش از گفتار و كردار، خود حق است، چيزي كه هست هم در گفتارش و 
گيرتر از خود حق وري همراه است كه مقصود اصلي نيستند، و سودي هم ندارند، و اتفاقا اين امور چشمهم در كردارش ام

ماند، كه براي مردم سودمند است، مگر آنكه آن شود، و تنها حق باقي مياست، ولي دوامي ندارد، و بزودي باطل و زايل مي
كند و اين در گفتار تر را باطل ميتر حق كوچكرض حق مهمتر و سودمندتر شود، كه در اين فحق هم معارض با حقي مهم

خدا نظير آيه متشابه است، كه متضمن معنايي است حق و مقصود باالصالة، ولي با كلماتي ادا شده كه آن كلمات معناي 
ين باطل از ب آورد معنايي باطل كه مقصود باالصالة نيست، و با مراجعه به آيات محكم قرآن، معنايديگري را به ذهن مي

، و اين دو پهلو سْن «0» "لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَ يُبْطِلَ الْباطِلَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ "شود:رود، و آنچه حق است محقق ميمي
 .گفتن قرآن براي آن است كه حق را محقق و باطل را زايل سازد

اهر كند كه ظره كالم خدا گفتيم، )خداي عز و جل كارهايي ميگفتار ما در باره افعال خدا نيز همين گفتاري است كه در با
رود، و واقع و باطن عمل گذرد كه آن ظاهر از بين ميآن مقصود اصلي نيست، مقصود غير ظاهر است، ولي چيزي نمي

 .("مترجم "شودآشكار مي

يه مثل آبي است كه خدا از آسمان شود اين است كه معارف حقه الهو كوتاه سْن اينكه آنچه از آيه شريفه استفاده مي
فرستد و اين آب في نفسه تنها آب است و بس، نه كميت آن منظور است، و نه كيفيت، و ليكن اختالف در ظرفيت مي

 اموري است هاگيرد يكي كمتر و يكي بيشتر، و اين اندازهبارد، هر زميني مقداري معين ميزميني است كه اين آب بر آن مي

__________________________________________________ 



اش بحركت در فرستد، هر سرزميني بقدر ظرفيت خود، آن را گرفته، سيل در گودترين نقطهخدا از آسمان آبي مي(1)
كند، چنين كفي در فلزات كه براي ساختن زيور آالت و ساير وسائل زندگي آيد، و كف زيادي بر باالي سيل حركت ميمي

آورد، اما كف نامبرده هم در سيل و هم در فلزات شود، خداوند اين چنين براي حق و باطل مثل ميد نيز پيدا ميكنيآب مي
 .(12آورد. )سوره رعد آيه ماند، خداوند اين چنين مثل ميرود، تنها آنچه براي مردم سودمند است باقي ميمذاب از بين مي

 .2سوره انفال آيه (2)

 12ص: ، 2ترجمه الميزان، ج

كه در خود سرزمين است، اصول معارف و احكام عمل دين و مصالح آن احكام كه در سابق ذكر شد نيز همين طور است، در 
كند، اين حكم خود آن مصالح است، با قطع نظر آنجا گفتيم اين مصالح روابطي است كه احكام را با معارف حقه مرتبط مي

آيد چه بسا همراه با زوائدي باشد، كه به منزله ه صورت حكم و در قالب لفظ در مياز بيان لفظي، و اما همين مصالح وقتي ب
رود، و آنچه حاكي از گذرد كه از بين مياي دارد، اما چيزي نميكف سيل است، و مثل آن كف، ظهور و بروزي و جلوه

 اي كه متضمن آن حكمبارتش و آيهماند، نظير احكامي كه قرار است در آينده نسخ شود، كه ظاهر عمصالح است باقي مي
آورد ظهور آن آيه را باطل كند كه حكم نامبرده هميشگي باشد، و ليكن آيه ناسخ كه حكمي ديگر مياست اقتضا مي

 .فهماند كه حكم منسوخ مصلحتش تا امروز بود، و از اين به بعد حكمي ديگر داراي مصلحت استكند، و ميمي

 .واقعيت آنها بود، با قطع نظر از ورودش در وادي الفاظ اين نسبت به خود آن معارف و

قيد قيدي واقعي را ندارد، هم چنان كه آن باران بيرنگي و بيو اما از حيث ورودش در ظرف الفاظ و داللت آنها، ديگر آن بي
دي بقدر ظرفيتش از آن قيدي خود را از دست داده، هر واهاي زمين شد، بيكميت و كيفيت وقتي وارد در واديو رنگ و بي
هايش مْتلف است، و هم شكلش معارف اندازد، سيلهايي كه هم اندازههاي كوچك و بزرگ و بزرگتر راه ميگرفته، سيل

ها هر چند منظور صاحب آيد، و اين شكل و اندازههاي لفظي در ميهم وقتي در وادي الفاظ درآمد، به شكل و اندازه قالب
توان گفت همه منظور او نيست، بلكه در حقيقت مثال و قالبي است كه معنايي مطلق و حال ميكالم هست، اما در عين 

 .اي است از آن بسياركند، مشتي است از آن خروار و نمونهرنگ و شكل را تمثيل ميبي

 مد، كه عينا مانندفهكند، هر ذهني از آن الفاظ چيزهايي ميهاي افراد مْتلف عبور ميدر نتيجه همين الفاظ وقتي از ذهن
 .كف سيل، مقصود اصلي نيست

كند، و ها به خاطر معلوماتي كه در طول عمر كسب كرده و با آن انس گرفته در معاني الفاظ دخل و تصرف ميچون ذهن
 ها در معناهايي است كه براي صاحب ذهن مانوس و مالوف نبوده، مانند معارف اعتقاديه، و مصالح احكام،بيشتر اين تصرف

 .و مالكات آنها، كه بيانش گذشت

كند، مگر اينكه باز و اما در احكام و قوانين اجتماعي از آنجايي كه ذهن با آنها مانوس است، در آنها دخل و تصرفي نمي
شود كه متشابهات قرآن آياتي است كه مشتمل بر ها و دالئل آنها سر درآورد، از همين جا روشن ميبْواهد از مالك

 ام، و متعرض اصول مالكات احك
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 .بردكند، و نامي از مالكات و علل آنها نميعقايد است، نه آياتي كه صرفا احكام و قوانين ديني را بيان مي

 16بيان اينكه جنبه مثل داشتن، مستلزم وجود تشابه است )ضرورت وجود متشابهات([ ..... ص : ]



ا اين به دست آمد كه بيانات لفظي قرآن، مثلهايي است براي معارف حقه الهيه، و خداي تعالي پنجم اينكه از بيان سابق م
اي هم جز اين نيست، چون عامه مردم براي اينكه آن معارف را بيان كند، آنها را تا سطع افكار عامه مردم تنزل داده، و چاره

 .ر قالب حسيات و جسمانيات به خورد آنان دادكنند، ناگزير معاني كليه را هم بايد دجز حسيات را درك نمي

آيد يعني در جايي كه سر و كار گوينده با كودك است، اگر بْواهد و از سوي ديگر دو محذور بزرگ در اين ميان پيش مي
زبان كودكي بگشايد، و مطابق فهم او سْن بگويد، يكي از دو محذور هست، براي اينكه شنونده يا به ظاهر كالم گوينده 

چون غرض گوينده  .شودگيرد، در اين صورت غرض گوينده حاصل نمياكتفاء نموده و تنها همان جنبه محسوس آن را مي
خواست صرفا خبري داده باشد، و اگر شنونده به ظاهر كالم اكتفاء اين بود كه شنونده از مثال به ممثل منتقل شود، نمي
صل معنا دخالتي ندارند رها نموده، به معاني مجرده منتقل شود، ترس نكرده، و بْواهد خصوصيات ظاهر كالم را كه در ا

 .اين هست كه عين مقصود او را نفهمد، بلكه يا زيادتر و يا كمتر آن را بفهمد

گويد آفرين شبروان در صبح است، و يا به گويد: شاهنامه آخرش خوش است، و يا مياي بشنونده خود ميمثال وقتي گوينده
 :گويدتمثل جسته مي «1» "صْر "گفته

 أهم بامر الحزم ال أستطيعه و قد حيل بين العير و النزوان

اي كه با اين مثلها و با معناي ممثل آن دارد )اگر داشته باشد( مثل را از همه خصوصياتي كه اش با سابقه ذهنيشنونده
ن تاثير هر عملي بعد از فراغت از آن عمل فهمد كه منظور گوينده اين است كه حسكند، و ميهمراه دارد لْت و مجرد مي
شود، نه در حين سرگرمي بعمل، چون در حين عمل و تحمل مشقت آن، قدر و اندازه عمل و پيدا شدن آثارش معلوم مي

 .دهدخود را تشْيص نمي

اظ باشد، و به الف سازد، و اما اگر سابقه ذهني از معناي ممثل نداشتهآن را ممثل مي "صْر "و همچنين در معنايي كه شعر
نها دهد، و بر فرضي هم كه تكند شنونده دارد به او خبري را ميشعر و مثل اكتفاء كند پي به معناي ممثل نبرده، خيال مي

 تواند تشْيص دهد كه چه مقدار مثل را تجريد كند، يعني تا چه اندازهبه الفاظ اكتفاء نكند، باز آن طور كه بايد نمي

__________________________________________________ 
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 .خصوصيات مثل را طرح نموده، و چه مقدارش را براي فهم مقصود محفوظ بدارد

در بين مثلهايي خواهد ممثل و مجسم كند گوينده هيچ راه گريزي از اين دو محذور ندارد، مگر اينكه معانيي را كه مي
ها مفسر و بيانگر خود شود، و بعضي بعض ديگر را هايي متنوع در آورد، تا خود آن قالبمْتلف متفرق نموده، در قالب

 :هاتوضيح دهد، در نتيجه شنونده بتواند با معارضه انداختن بين قالب

يقي ممثل دارد، و منظور و مراد گوينده منحصر ها همه مثلهايي است كه در ما وراي خود حقابفهمد كه بيانات و قالب :اوال
 .شود نيستدر آنچه از لفظ محسوس مي

ها مثلهايي براي معاني است، بفهمد چه مقدار از خصوصيات ظاهر كالم را بايد طرد بعد از آنكه فهميد عبارات و قالب :ثانيا
، به اين معنا كه كالم طوري باشد كه روشن سازد كند، و چه مقدارش را محفوظ بدارد، و اين نكته را از ظاهر كالم بفهمد

 .كه فالن خصوصيت كه در آن جمله ديگر است، منظور نيست، و آن جمله بفهماند فالن خصوصيت در اين، زيادي است

 عگوينده عالوه بر اين، بايد مطالبي را كه در گفتارش مبهم و دقيق است با ايراد داستانهاي متعدد و مثلهاي بسيار و متنو
روشن سازد و اين امري است كه در تمامي لسانها و همه لغات دائر است، و اختصاص به يك قوم و يك زبان و دو زبان و 



اج پيدا كند، و باز احتييك لغت و دو لغت ندارد، چون اين قريحه هر انساني است كه وقتي احتياج وادارش به سْن گفتن مي
ه غلط انداز و موهم خالف مقصود است نفي كند، همين خصوصيت را در كند بعضي از خصوصيات را كه در يك قصمي
 .كنداي ديگر و يا مثلي ديگر نفي ميقصه

پس تا اينجا روشن شد كه قرآن كريم هم مانند هر كالمي ديگر بايد مشتمل بر آيات متشابه باشد، و بايد تشابهي را كه 
محكمات، آن تشابه را برطرف سازد، پس با اين بيان پاسخ از اي ديگر از آيات بحكم ضرورت در يك آيه هست در آيه

اند )كه چرا مشتمل بر متشابهات است؟ و اينكه تشابه مْل بر فرض هدايت و بيانگري اشكالي كه به قرآن متوجه كرده
ند نموديم، چ هاي طوالني كه تا كنون ايرادبْوبي داده شد، و از همه مطالبي كه تا كنون خاطرنشان كرديم، و بحث (است

 .نكته روشن گرديد

 12ده نكته كه از مباحث و مطالب گذشته روشن شد[ ..... ص : ]

آيات قرآني دو قسم است، يكي محكمات، و ديگري متشابهات آنكه مشتمل بر مدلولي متشابه است، جزء آيات متشابه، و -1
 .آنكه هيچ تشابهي در مدلولش نيست، محكم است

و چه متشابهش تاويل دارد، و اينكه تاويل از قبيل مفاهيم لفظي نيست، بلكه از اموري است تمام قرآن چه محكمش -2
حقيقي و خارجي، كه نسبتش به معارف و مقاصد بيان شده با لفظ، نسبت ممثل است به مثال و اينكه تمامي معارف قرآني 

 .مثلهايي است كه براي تاويل نزد خدا زده شده است
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 .فهم و درك تاويل براي مطهرين يعني راسْين در علم امكان دارد-3

فتيم گبيانات قرآني مثلهايي است كه براي معارف و مقاصد آن زده شده، و اين غير از نكته دوم است، در نكته دوم مي-4
 .براي معارف آنگوييم بيانات قرآني مثلهايي است معارف قرآن مثلهايي است براي تاويل، و در اينجا مي

اي جز آن نيست، هم چنان كه الزم است آيات محكم نيز واجب است قرآن مشتمل بر كلماتي متشابه باشد، و چاره-5
 .داشته باشد

 .محكمات قرآن ام الكتابند، كه متشابهات را بايد بدانها ارجاع داد، و بيانش را از آنها خواست-6

ي است، يعني ممكن است يك آيه براي عامه مردم متشابه باشد و براي محكم بودن و متشابه بودن، دو وصف نسب-7
اي از آيات قرآني از يك خواص محكم، و نيز ممكن است به خاطر اختالف جهات، مْتلف شود، يعني ممكن است آيه

د و ما در اشاي محكم و نسبت به آيه ديگر متشابه بجهت محكم، و از جهت ديگر متشابه باشد، و در نتيجه نسبت به آيه
 .آمدداشتيم محذوري و اشكالي پيش نميقرآن متشابه به تمام معنا و بطور مطلق نداريم، هر چند كه اگر هم مي

 .("ممترج "شد كه يكديگر را تفسير كنند )هم چنان كه همين طور نازل شده استواجب بود آيات قرآن طوري نازل مي-8

 12اي از فهم و درك است[ ..... ص : هر معنايي خصوص به مرتبهمراتب مْتلف قرآن از نظر معنا و اينكه ]

قرآن از نظر معنا مراتب مْتلفي دارد، مراتبي طولي كه مترتب و وابسته بر يكديگر است، و همه آن معاني در عرض -9
ستعمال لفظ در و ا واحد قرار ندارند تا كسي بگويد اين مستلزم آنست كه يك لفظ در بيشتر از يك معنا استعمال شده باشد،

زوم شود، و يا از باب لوازم متعدد براي ملبيشتر از يك معنا صحيح نيست، و يا كسي ديگر بگويد اين نظير عموم، مجاز مي



واحد است، نه، بلكه همه آن معاني، معاني مطابقي است، كه لفظ آيات بطور داللت مطابقي بر آن داللت دارد، چيزي كه 
 .اي از فهم و درك استبه افق و مرتبههست هر معنايي مْصوص 

و در اين آيه خبر داده است از اينكه تقوا كه عبارت  «1» "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "توضيح اينكه: خداي تبارك و تعالي فرموده:
 داري از هر عمل زشتي كه خدا ازخويشتن "است از:

__________________________________________________ 

 .120سوره آل عمران آيه (1)

 11، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اي دارد كه نامش مرتبه حق تقوا مرتبه .، داراي مراتبي است"آن نهي كرده، و انجام هر عمل نيكي كه خدا بدان امر نموده
ت، جهي همان عمل صالح استر از اين هم دارد، پس تقوا كه به وشود كه تقوا مراتبي پائيناست، و از اين تعبير فهميده مي

أَ فَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَ اللَّهِ كَمَنْ باءَ بِسََْطٍ مِنَ اللَّهِ وَ  "مراتب و درجاتي دارد كه بعضي فوق بعض ديگر است. و نيز فرموده:
 .«1» "مَلُونَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ، هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِما يَعْ

كنيد در اين آيه بيان كرده كه مردم چه صالح و چه طالح، همگي درجات و مراتبي دارند، دليل اينكه بطوري كه مالحظه مي
 ."كنيد بينا استخدا به آنچه مي ":فرمايدگفتيم مراد درجات اعمال است جمله آخر آيه است، كه مي

« 0» "وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ لِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمالَهُمْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "ريفه:نظير اين آيه كه از نظر خواننده گذشت آيه ش
است، و آيات كريمه قرآني در اين معنا « 2» "وَ لِكُلٍّ دَرَجاتٌ مِمَّا عَمِلُوا وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ "است، و باز آيه شريفه:

كند بر اين كه درجات بهشت و دركات دوزخ هم، بر حسب مراتب اعمال و در بين آنها آياتي است كه داللت ميبسيار است، 
 .و درجات آن است

 11اثر متقابل علم و عمل در يكديگر[ ..... ص : ]

يرد، گا مياين هم معلوم است كه عمل از هر نوعي كه باشد برخاسته از علم است، كه آن نيز از اعتقاد مناسب قلبي منش
ا و مؤمنين اي از انبيخداي تعالي هم عليه كفر يهود، و فساد باطن مشركين، و نفاق منافقين از مسلمانان، و نيز بر ايمان عده

، و دهيمبه اعمال آنان استدالل كرده و چون آيات مربوطه به اين استدالل بسيار زياد است سْن را با ذكر آنها طول نمي
آيد: عمل هر چه باشد ناشي از علمي است كه مناسب آن است، و عمل يم كه از اين آيات برميگوياش را ميخالصه

 كند و همانطور كه علم در عمل اثرظاهري بر آن علم باطني داللت مي

__________________________________________________ 

كه ثمره عملش خشم خدا و ماوايش دوزخ است؟ آيا با اين حال كسي كه دنبال خوشنودي خدا است مثل كسي است (1)
 .(162كنند )سوره آل عمران آيه مردم همگي نزد خدا درجاتي دارند و خدا بيناي به آن اعمالي است كه مي

بندي براي اين است كه پاداش آنان را دهند، و اين درجهبراي همه مردم درجاتي است نسبت به اعمالي كه انجام مي(2)
 .(11د و ستم نشوند )سوره احقاف آيه بطور كامل بده

كنند غافل نيست )سوره انعام دهند پروردگار تو از آنچه مردم ميبراي همه مردم درجاتي است نسبت به آنچه انجام مي(3)
 .(120آيه 

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

دار شدن آن در موجود باشد باعث ريشه شود، و يا اگرگذارد، عمل هم در علم اثر متقابل دارد، و باعث پيدايش آن ميمي



 .«1» "وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا، وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ":گردد، هم چنان كه قرآن كريم فرمودهنفس مي

 .«0» "وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "و نيز فرموده:

 .«2» "ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ كانُوا بِها يَسْتَهْزِؤُنَ "رموده:و نيز ف

 .«2» "كْذِبُونَفَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلي يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ، وَ بِما كانُوا يَ "و نيز فرموده:

عمل چه صالح باشد و چه طالح، آثاري در دل  "كند بر اينكه:و آيات قرآني در اين معنا نيز بسيار است، كه همه داللت مي
 ."كند، و طالحش جهالتها را كه همان علوم مْالفه با حق استدارد، صالحش معارف مناسب را در دل ايجاد مي

 .«2» "الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ إِلَيْهِ يَصْعَدُ "و نيز فرموده:

فهماند كار هر كالم نيكو يعني هر اعتقاد حق، و اين آيه شريفه در باب عمل صالح و علم نافع، كالمي است جامع، كه مي
الح هم اين است اين اين است كه به سوي خداي عز و جل صعود كند، و صاحبش را به خدا نزديك بسازد، و كار عمل ص

اعتقاد و علم حق را در باال رفتن كمك كند، و معلوم است كه باال رفتن علم اين است كه لحظه به لحظه از جهل و شك و 
ترديد، خالص گشته و توجه نفس بدان، كامل گردد، و قلب توجه خود را بين علم و چيزهاي ديگر تقسيم نكند، )زيرا اين 

ت(. پس هر قدر خلوص آدمي از شك و از خطوات شيطان كاملتر شود، صعود و ارتفاع علم تقسيم همان شرك مطلق اس
 .شودتر ميشديدتر و سريع

__________________________________________________ 

ت كوكاران اسنمايانيم، و اين بدان جهت است كه خدا با نيكنند ميهاي خود را به كساني كه در راه ما جهاد ميهمانا راه(1)
 .(61)سوره عنكبوت آيه 

 (11پروردگارت را عبادت كن تا تو را يقين حاصل گردد. )سوره حجر آيه (2)

دهند اين بوده كه آيات خدا را تكذيب كنند، و اين طايفه همواره سرانجام و عاقبت كساني كه كارهاي زشت انجام مي(3)
 .(12اند )سوره روم آيه كردهآن را استهزا مي

كنند مالزمشان شان اين بود كه نفاقي را در دلهايشان افكند، كه تا روزي كه او را ديدار مينتيجه اعمال نكوهيده(4)
 .(22گفتند )سوره توبه آيه اي را كه به خدا داده بودند تْلف كردند، و نيز بْاطر اين كه دروغ ميهست، بْاطر اينكه وعده

 .12سوره فاطر آيه (5)

 121، ص: 2ج ترجمه الميزان،

، تعبير به صعود كرده، و از باال بردن "طيب "لفظ آيه هم خالي از داللت بر اين معنا نيست، براي اينكه از باال رفتن كلمه
دو وصفند و هر  "ارتفاع "و "صعود "رود، و دومي در مقابل نهادن.عمل تعبير به رفع نموده، اولي در مقابل نزول بكار مي

شود زيرا چنين متحركي همواره نسبتي با دو نقطه آغاز و كند به اين دو، توصيف ميه باال حركت ميچيزي كه از پائين ب
انجام حركتش دارد، وقتي حركت شروع شد نسبت به نقطه آغاز صاعد و رافع است، و در برگشتن به آن نقطه، نازل و فرود 

 .باشدآينده مي

گوييم فالن كس قصد دارد به فالن نقطه از بلندي برسد، و يا نزديك كنيم كه بْواهيم بپس زماني تعبير به صعود مي
 .كنيم كه بْواهيم بگوييم از نقطه پايين جدا و از آن دور شدشود، و زماني تعبير به رفع مي

ندگي ككند، و نفس آدمي را سرگرم به زخارف دنيا ننموده و او را به پراپس عمل صالح، انسان را از دلبستگي به دنيا دور مي
سازد و هر چه رفع و ارتفاع بيشتر باشد، قهرا صعود و تكامل عقائد حق نيز بيشتر افكار و معلوماتي متفرق و فاني مبتال نمي

 .شودتر ميو معرفت آدمي از آلودگي اوهام و شكوك خالص



 .اين نيز معلوم است كه همانطور كه گفتيم عمل صالح داراي مراتب و درجاتي است

د، دهرا باال برده، علوم و معارف حقه الهيه را صعود مي "كلم طيب "از عمل صالح به تناسب وصفي كه دارد پس هر درجه
هم چنان كه عمل غير صالح به هر مقدار از زشتي كه دارد انسان را پست نموده، علوم و معارفش را با جهل و شك و 

 .مطالبي در اين باره بيان نموديم "هْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَا "كند، و ما در تفسير آيه شريفه:تر مينابساماني آميْته

 121مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداي تعالي مراتب مْتلفي از علم و عمل دارند[ ..... ص : ]

زمه پس معلوم شد كه مردم بر حسب مراتب قرب و بعدشان از خداي تعالي مراتب مْتلفي از علم و عمل دارند، و ال
پذيرد، غير آن چيزي باشد كه اهل مرتبه ديگر كند و مياختالف اين مراتب اين است كه آنچه اهل يك مرتبه، تلقي مي

 .تركند، يا باالتر از آن است و يا پائينتلقي مي

ر صنف كه د داند،خداي سبحان هم بندگان خود را به اصنافي گوناگون تقسيم كرده، و هر صنفي را داراي علم و معرفتي مي
 .ديگر نيست

 سُبْحانَ "فرمايد:داند، و ميمعرفي نموده، علم واقعي به اوصاف پروردگارشان را مْتص آنان مي "مْلصين "اي راطايفه
 .«1» "اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُْْلَصِينَ

__________________________________________________ 

گويند، مگر توصيفي كه بندگان مْلص خدا براي او دارند )سوره صافات آيه اش ميزه است خدا از آنچه مردم در بارهمن(1)
162). 

 120، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .آيددهند كه ان شاء اللَّه بيانش ميهايي ديگر به ايشان نسبت ميو نيز علم و معرفت

 وَ كَذلِكَ "فرمايد:ده، و مشاهده ملكوت آسمانها و زمين را خاص آنان دانسته، مينامي "موقنين "اي ديگر را به نامطايفه
 .«1» "نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

 .«0» "يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ وَ ما "فرمايد:معرفي كرده، و تذكر را مْصوص آنان دانسته مي "منيبين "اي را به عنوانطايفه

 :فرمايدخوانده و تعقل مثلهاي قرآن را به آنان مْتص كرده، مي "عالمين "اي راطايفه

 .«2» "وَ تِلْكَ الْأَمْثالُ نَضْرِبُها لِلنَّاسِ، وَ ما يَعْقِلُها إِلَّا الْعالِمُونَ "

أَ فَال يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ  "ين است چون در آيه:و گويا منظور از عالمان همان اولو االلباب و متدبر
كنند، اگر اين قرآن از ناحيه غير خداي تعالي بود هر آينه چرا در قرآن تدبر نمي "فرمايد:مي« 2» "لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً
مردم را توبيخ نموده « 2» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ؟ أَمْ عَلي قُلُوبٍ أَقْفالُها "و نيز در آيه: "يافتنددر آن اختالفي بسيار مي

و برگشت مضمون اين سه آيه شريفه به يك  "كنند؟ مگر بر در دلهايشان قفل زده شده؟چرا در قرآن تدبر نمي "فرمايد:مي
 .ابه قرآن، و اينكه چگونه آن را به محكم قرآن برگردانندمعنا است، و آن معنا عبارت است از علم به متش

ي إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ، فِ "اند، كه خداي تعالي ايشان را مْصوص به علم تاويل كتاب كرده و فرموده: "مطهرين "طايفه ديگر
 .«6» "كِتابٍ مَكْنُونٍ ال يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ

داده، كساني هستند كه واله و شيدا در عشق خدايند، و از خصايص ايشان اين موهبت  "اولياي خدا "اي ديگر را عنوانطايفه
ترسند و به خاطر هيچ چيز اندوهگين است كه به هيچ چيزي جز خداي سبحان توجهي ندارند و بهمين جهت جز از خدا نمي



 گردند، در بارهنمي

__________________________________________________ 

ما اينچنين ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نشان داديم، تا چنين و چنان شود، و تا از موقنين باشد )سوره انعام آيه (1)
22). 

 .(12شود )سوره مؤمن آيه بجز منيبين هيچ كس متذكر نمي(2)

 .(22ن )سوره عنكبوت آيه كنند مگر عالمازنيم ولي آنها را تعقل نمياين مثلها را براي همه مردم مي(3)

 [.....] .20سوره نساء آيه (4)

 .02سوره محمد آيه (5)

 .(21چون كه آن قرآني است محترم، در كتاب مكنون، كه كسي جز مطهران با آن مساس ندارد )سوره واقعه آيه (6)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "لَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَأاَل إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَ "آنان فرموده:

 "گروهي را "صالحين "جمعي را "صديقين "اي را بنامعده "مجتبين "اي بنامطايفه "متقربين "اي را بنامو نيز طايفه
اي از علم و ادراك قائل شده، كه به زودي در محلهاي مناسب از اين مْتصات اي مرتبهناميده و براي هر طايفه "مؤمنين

 .حث خواهيم كردب

و نيز در مقابل عناوين پسنديده و مقامات بلندي كه ذكر شد، عناوين ناستوده و مقامات پستي را براي طوايفي ذكر نموده، و 
 .اي مْتصاتي از علم و معرفت را شمرده استبراي هر طايفه

از  هاييو امثال اين ناميده، و نشانه "ظالمين "اي راعده "فاسقين "جمعي را "منافقين "گروهي را "كافرين "اي راطايفه
سوء فهم و پستي ادراك نسبت به آيات خدا و معارف حقه او اثبات كرده كه به منظور اختصار فعال از شرح آنها صرفنظر 

 .شويمآيد متعرض آنها مينموده، ان شاء اللَّه در طول كتاب در خالل بحثهايي كه پيش مي

اي وسيع دارد، پس هيچ طباق معارف و آياتش بر مصاديق و بيان حال مصاديقش دامنهاينكه قرآن كريم از حيث ان-10
اي از قرآن اختصاص به مورد نزولش ندارد، بلكه با هر موردي كه با مورد نزولش متحد باشد، و همان مالك را داشته آيه

د، بلكه از آن تجاوز كرده شامل همه موارد يابد، عينا مانند مثلهايي است كه اختصاص به اولين موردش ندارباشد جريان مي
اش سْن است، كه در اوايل اين كتاب در باره "جري "شود و اين معنا همان اصطالح معروفمناسب با آن مورد نيز مي

 .رفت

 123بحث روايتي ..... ص : 

 123[ ..... ص : "محكم و متشابه "رواياتي در معناي]

م صادق )ع( از محكم و متشابه پرسيد، حضرتش فرمودند محكم، آياتي است كه در تفسير عياشي است كه شْصي از اما
 .«0»فهمد مشتبه است گيرد، و متشابه آن آياتي است كه مفهومش براي كسي كه معنايش را نميمورد عمل قرار مي

 اي است به اين كه متشابه آن نيست كه به هيچ وجه نتوانمؤلف: در اين حديث اشاره

__________________________________________________ 

 .(60شوند )سوره يونس آيه كند، و نه اندوهناك ميآگاه باش كه اولياي خدا نه خوفي تهديدشان مي(1)



 .160ص  1تفسير عياشي ج (2)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .معنايش را فهميد بلكه فهميدن معناي آن نيز ممكن است

: عالوه بر "محكم "است كه آن جناب فرمود: قرآن مشتمل بر آيات محكم و متشابه است، اما« 1»و نيز در همان كتاب 
بايد  : تنها"متشابه "اينكه بايد بدان ايمان داشت، عمل به آن نيز ممكن است، و بايد آن را مدرك احكام دين قرار داد، و اما

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ  "بدان ايمان داشت و نبايد به آن عمل كرد، منظور از جمله:
ون در علم، ت و راسْهمين اس " مِنْ عِنْدِ رَبِّناابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ، وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُل 

 .آل محمد )ع( اند

 .خواهد آمد ان شاء اللَّه "راسْون در علم، آل محمد )ع( اند "مؤلف: به زودي گفتاري در معناي اين جمله كه فرمود:

كتاب از مسعدة بن صدقة روايت آمده كه گفت: از امام صادق )ع( از ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه « 0»و نيز در همان 
 .مپرسيد

اي است كه آن آيه "منسوخ "اي است كه حكمي ثابت آورده، كه هميشه بايد به آن عمل شود، وآيه "ناسخ ":فرمود
است  اياي ديگر نسخ شده است، و متشابه آن آيهشده ولي بعدا به وسيله آيهحكمي آورده باشد كه مدتي به آن عمل مي

 .تفهمد مشتبه اسكه معنايش براي كسي كه آن را نمي

آنست كه بتوان بدان عمل  "محكم "آنست كه گذشته باشد، و "منسوخ "ثابت، و "ناسخ ":ديگر فرمود« 2»و در روايتي 
 .آن آياتي است كه با يكديگر تشابه داشته باشند "متشابه "نمود، و

 .ز متشابهات استاز امام باقر )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: بهمين جهت آيات منسوخه ا« 2»و در كافي 

، از حضرت رضا )ع( روايت آورده كه فرمود: كسي كه متشابه را به محكم قرآن برگرداند، بسوي «2»و در كتاب عيون 
صراط مستقيم هدايت شده، آن گاه فرمود: در اخبار ما نيز مانند قرآن، محكم و متشابه هست، بايد كه شما متشابهات آن را 

 به محكماتش برگردانيد، و

__________________________________________________ 

 .162و  160ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .2ح  11ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .1ح  12ص  1تفسير عياشي ج (3)

 .1ح  02ص  0كافي ج (4)

 .21ح  012ص  1عيون اخبار الرضا ج (5)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .شويدگمراه مي زنهار متشابهات را پيروي مكنيد كه

كنيد در تفسير متشابه معنايي نزديك بهم دارند، و همه گفتار قبلي ما را تاييد اين اخبار بطوري كه مالحظه مي :مؤلف
كند، كه گفتيم تشابه، قبل از رفع ابهام است، و چنان نيست كه به هيچ وجه نشود آن را برطرف كرد، بلكه با ارجاع مي

 .شودير محكم از آن، تشابهش برطرف ميمتشابه به محكم و با تفس

و اما اينكه منسوخات هم از متشابهات باشد، وجه آن نيز همين است، چون تشابه آيه منسوخ، همانطور كه گذشت از اين 
كند هميشگي است، ولي آيه ناسخ آن را تفسير نموده و آيد كه حكمي را كه بيان ميجهت است كه از ظاهرش بر مي



 .حكم مزبور هميشگي نبوده استفهماند كه مي

مطلبي است كه روايات بسيار  "اخبار ما نيز مانند قرآن محكم و متشابه دارد ":و اما اينكه در خبر عيون آمده كه فرمود
رساند، اعتبار عقلي هم مساعد آن است، براي اينكه اخبار، چيزي جز آنچه در قرآن زيادي از ائمه اهل بيت )ع( آن را مي

 .كندندارد، و جز آنچه را كه قرآن متعرض آن است بيان نمي كريم است

در سابق هم گفتيم كه تشابه از اوصاف معناي لفظ است، و آن عبارت از اين است كه لفظ معنايي داشته باشد، كه هم با 
مال نيست كه و اج« 1»مقصود گوينده منطبق باشد، و هم با غير آن، و تشابه از اوصاف خود لفظ نيست، و نظير غرابت 

 .مربوط به ابهام در لفظ باشد و نيز مربوط به ابهام در مجموع لفظ و معنا نيست

و بعبارت ديگر اگر بعضي از آيات قرآن متشابه است، بدين جهت متشابه است كه بياناتش بمنزله مثلهايي نسبت به معارف 
ست. و از ا "محكم "و رواياتي ديگر "متشابه "نيز رواياتيحقه الهيه است، و اين معنا عينا در اخبار هم هست، يعني در اخبار 

 .«0» "گوئيمما گروه انبيا با مردم بقدر عقولشان سْن مي "رسول خدا )ص( هم نقل شده كه فرمود:

 121[ ..... ص : "راسخين در علم "رواياتي در باره]

ه فرمود: مردي از امير المؤمنين )ع( خواهش كرد و در تفسير عياشي از جعفر بن محمد از پدرش امام باقر )ع( روايت شده ك
كه آيا ممكن است پروردگار ما را، برايمان توصيف كني، تا هم محبتمان به او زياد شود، و هم معرفتمان؟ امير المؤمنين با 

 حالتي

__________________________________________________ 

 .نتيجه، معناي آن، مبهم گردد و لفظ مجمل آنست كهلفظ غريب، آنست كه كم استعمال شود و در (1)

 .داراي چند معنا بوده و در نتيجه در مورد آن چند احتمال برود و معنايش روشن نباشد

 .12ح  02ص  1اصول كافي ج (2)

 126، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و فرمود: اي بنده خدا بر تو باد به  خشمگين به خطبه ايستاد، و در ضمن ايراد خطبه براي عموم حضار رو به آن شْص كرد،
كند، و آنچه كه رسول خدا )ص( )كه در اين باب مقدم بر تو است( از معرفت آنچه كه قرآن تو را به صفات خدا داللت مي

كند، و آنچه را كه در اين وادي از نور هدايت او روشن شده پيروي كن كه هدايت او نعمت و حكمتي خدا به تو پيشنهاد مي
كند كه كه در اختيار تو قرار گرفته، پس همين مقدار را بگير، و شكرش را به جاي آر، و در آنچه شيطان بتو تكليف مي است

ع( هم در باره آن چيزي وارد نشده، فريب شيطان )خود قرآن علم آن را بر تو واجب نكرده، و در سنت رسول و ائمه هدي 
و عظمت خدا را )كه از قياس و وهم و عقل بشر بيرون است( با مقياس فهم خود را مْور، و علم آن را به خود خدا واگذار، 

مسنج. و بدان اي بنده خدا كه راسْين در علم آنهايي هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ما وراي پرده غيب 
 "گويند:دانند اقرار دارند، و ميمينيازشان كرده، به تمامي معارفي كه از حيطه علمشان بيرون است، و تفسيرش را نشوند بي

خداي تعالي آنان را با اين فضيلت ستوده كه به جز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه  "آمَنَّا بِهِ كُل  مِنْ عِنْدِ رَبِّنا
ده، و ان ستوكنند، و خداي تعالي اين ترك تعمق را از آنعلمشان نيست اعتراف دارند، و در آن گونه معارف تعمق و غور نمي

نامش را رسوخ در علم نهاده است، پس تو نيز به همين مقدار اكتفاء كن، و در اين مقام نباش كه اقيانوس عظمت خدا را با 
 .«1»گيري كني و از هالكين شوي عقل خود اندازه

وَ  "در جمله: "اوو "، ظهور در اين دارد كه آن جناب حرف"اي بنده خدا راسْين در علم چنين و چنانند "مؤلف: جمله



گرفته، نه عاطفه، هم چنان كه ما نيز از آيه همين معنا را استفاده كرديم، و  "واو استينافي "را "الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ
 اين است كه راسْين در علم، به تاويل متشابهات، عالم نيستند، گرچه چنين امكاني برايشان "واو "مقتضاي استينافي بودن

 .كندهست، و آيه شريفه اين امكان را نفي نمي

در نتيجه اگر دليل و بيان ديگري پيدا شود، و داللت كند بر اينكه راسْين در علم داناي به تاويل متشابهاتند، با آيه مورد 
 "و جمله: بحث منافاتي نْواهد داشت، هم چنان كه ظاهر روايات ائمه اهل بيت )ع( )كه به زودي خواهد آمد( همين است.

 ، خبر براي جمله"آنهايي هستند كه خداي تعالي از اينكه متعرض امور ما وراي پرده غيب شوند بي نيازشان كرده

__________________________________________________ 

 .2ح  162ص  1تفسير عياشي ج (1)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .خواهد بفرمايد كه راسْين در علم چنين كساني هستندباشد و خالصه مي، مي"راسْين در علم "

خواهد شنونده را تشويق و ترغيب كند به اينكه او نيز چنين باشد، و طريقه راسْين در اين كالم ظاهر در اين است كه مي
دليل  ، و اين خودداند اعتراف )به جهل خود( كند، تا او نيز از راسْين در علم شودعلم را پيش بگيرد، و نسبت به آنچه نمي

به آنچه  بند است و نسبتداند پايبر اين است كه آن جناب راسْين در علم را به كسي تفسير كرده كه نسبت به آنچه مي
 .شودكند، و متعرض آنچه كه از حيطه علم او خارج است نميداند اعتراف مينمي

اراده كرده، و به همين  "آيات متشابهات "است، كه خدا ازو مراد از امور ما وراي پرده غيب، معاني پوشيده از فهم عامه 
بعجز خود از رسيدن به تفسيري كه در حيطه  "جهت امير المؤمنين جمله نامبرده را با عبارت ديگري تكرار كرده و فرمود:

 .دقت بفرماييد "از رسيدن به تاويلي كه ... "و نفرمود: "علمشان نيست اعتراف دارند

 .«1» "دانيمماييم راسْين در علم، و ما تاويل قرآن را مي "م صادق )ع( روايت آورده كه فرمود:و در كافي از اما

عطف بر مستثنا است، ولي اين مفهوم ابتدايي با در نظر  "وَ الرَّاسُِْونَ فِي الْعِلْمِ "اين روايت اشعار دارد كه جمله: :مؤلف
رود، و خيلي هم بعيد نيست كه مراد از تاويل در اين حديث همان يگرفتن بياني كه كرديم، و روايتي كه گذشت از بين م

معنايي باشد كه از متشابه، منظور نظر خداي تعالي است، چون اين معنا از تاويل تعبير ديگري از تفسير متشابه است، و در 
 .صدر اسالم معنايي متداول، در بين مردم بوده است

راسْين در علم  "از امام صادق )ع( هم آمده بود كه« 0»در روايت عياشي  "...لم مائيم راسْين در ع "و اما اينكه فرمود
و از نظر خوانندگان گذشت، و روايات ديگري هم كه در اين باب آمده همه از باب تطبيق كلي بر  "همانا آل محمدند

 .دآيد نيز شاهد بر اين معنا هستنمصداق است، هم چنان كه روايات قبلي و رواياتي كه مي

و در كافي هم از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت: امام ابو الحسن موسي بن جعفر )ع فرموده:( ... تا آنجا كه فرمود: اي 
نَّكَ رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا، وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً، إِ ":هشام خداي تعالي از قومي صالح حكايت كرده كه گفتند

 "أَنْتَ الْوَهَّابُ

__________________________________________________ 

 .1ح  012ص  1كافي ج (1)

 [.....] .2ح  162و  160ص  1تفسير العياشي ج (2)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

«1» 



 .از دست بدهند، و كور و هالك گردندشود دلها از راه منحرف گشته و نور فطري خود را و اين قوم فهميده بودند كه گاه مي

ترسد مگر كسي كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده باشد، و كسي كه عقلش خدايي اي هشام به درستي كه از خدا نمي
گردد، و آن چيزي كه معرفت بدان )و فهمش از ناحيه او مهار( نشده باشد، قلب او بر هيچ معرفتي منعقد نشده، و ثابت نمي

بيند، و احدي نيست كه چنين قلب و معرفتي داشته باشد، مگر كسي كه قولش حقيقتش را دريافت نكرده، و نمي يافته
مصدق فعلش، و باطنش موافق با ظاهرش باشد، براي اينكه خداي عز و جل عقل خفي و باطن را جز به وسيله ظاهر آدمي 

 .دهدكند، و از آن خبر مياللت ميكند، اين ظاهر آدمي است كه بر مقدار عقل او دبر مال نمي

اين  در معناي "ترسد، مگر كسي كه دلش از ناحيه خدا عقال و مهار شده باشدبدرستي كه از خدا نمي "مؤلف: اينكه فرمود:
 .«0» "إِنَّما يَْْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "فرمايد:آيه شريفه است كه مي

، بهترين بيان است براي معناي رسوخ در علم، براي اينكه هر مطلبي ما "ش خدايي نباشدو كسي كه عقل "و اينكه فرمود:
دام كه بطور حقيقت و آن طور كه بايد، تعقل نشود درك آن خالي از احتماالت مْالف نيست، وقتي جلو احتماالت بكلي 

همواره مضطرب است، ولي اگر تعقل آن  شود كه آن طور كه بايد تعقل شود، و گرنه قلب آدمي در اعتراف به آنمسدود مي
ه كند، در نتيجتمام و كامل باشد، و در نتيجه احتمال خالف در كار نيايد، در مرحله عمل هم ديگر خالف آن را پيروي نمي

گويد همان است كه در قلب كند، و آنچه ميآنچه در قلب دارد همان خواهد بود كه به صورت عمل ظاهري او جلوه مي
 .دارد

 .خواسته است عالمت رسوخ در علم را بيان كند "احدي اين چنين نيست ... "اينكه فرموده: و

و در كتاب در المنثور آمده است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم، و طبراني از انس، و ابي امامه، و وائلة بن اسقف و ابي الدرداء 
 (اند، كه شْصي از رسول خدا )صروايت آورده

__________________________________________________ 

اي بار ديگر منحرف مساز و از ناحيه خود رحمتي به ما ارزاني اي پروردگار ما دلهاي ما را بعد از آنكه هدايت فرموده(1)
 12ص  1( الكافي ج "مترجم "بْشد از مال تو است.چون هر بْشنده ديگر آنچه مي)اي بدار، كه تو، آري تنها تو بْشنده

 .10ح 

 .02ترسند كه عالمند. سوره فاطر، آيه تنها كساني از بندگان خدا از خدا مي(2)

 121، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كساني هستند كه به سوگند خود پاي بندند، و زباني راستگو و قلبي مستقيم  "از راسْين در علم سؤال كرد، حضرت فرمود:
 .«1» "شكم و شهوت دارند، اينگونه افراد از راسْين در علمندو استوار دارند، و نيز كساني هستند كه عفت 

 .مؤلف: ممكن است اين حديث را بنحوي توجيه كرد كه برگشتش به همان معناي حديث سابق شود

 .«0» "شودراسْين در علم كساني هستند كه علمشان دچار اختالف نمي "و در كافي از امام باقر )ع( نقل شده كه فرمود:

در مقابل كساني قرار گرفته كه در  "رسوخ در علم "حديث درست منطبق با آيه است، براي اينكه در آيه، اين :مؤلف
 .شود كه علم دستْوش اختالف و ترديد نگردددلهايشان زيغ و انحراف هست، و قهرا رسوخ در علم عبارت از همين مي

و ابن جرير، و طبراني، و ابن مردويه، از ام سلمه روايت  است كه ابن ابي شيبه، و احمد، و ترمذي،« 2» "در المنثور "و در
روزي به « 2» "اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي علي دينك "گفت:اند كه گفت: رسول خدا )ص( در دعاهايش بسيار ميكرده

بني آدم را  بله، خداي تعالي هيچ فردي از ":شوند؟ فرمودايشان عرض كردم: يا رسول اللَّه )ص( مگر دلها زير و رو مي
شود، و گرنه دچار زيغ و نيافريده، مگر آنكه دلش بين دو انگشت از انگشتان خدا قرار دارد، اگر او بْواهد دل استوار مي



 .«2» "گردد )تا آخر حديث(انحراف مي

بن عمر، و ابي  اي از صحابه آن حضرت از قبيل جابر، و نواس بن شمعان، و عبد اللَّهمؤلف: اين معنا به چند طريق از عده
قلب آدميزاد بين دو انگشت از  "هريره نقل شده، و مشهور در اين باب مطلبي است كه در حديث نواس آمده، كه فرمود:

نقل  "مجازات النبويه "آيد( شريف رضي حديث را به اين عبارت در كتابانگشتان رحمان قرار دارد، )بطوري كه يادم مي
 .«6»كرده است 
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 .2ص  0الدر المنثور ج (3)
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ند آفريشكافد و خاليق مينه، به آن خدا كه دانه را مي "و از علي )ع( سؤال كردند: آيا از وحي چيزي نزد شما هست؟ فرمود:
سوگند، بعد از وحي موهبتي كه هست اين است كه خداي تعالي به هر كس از بندگانش كه بْواهد فهم در قرآنش را 

 .«1» "دهدمي

رساند اين است كه معارف صادره از مقام علمي آن ن حديث از احاديث برجسته است، و كمترين چيزي را كه ميمؤلف: اي
 .اش از قرآن گرفته شده استجناب كه عقول را مدهوش و متحير كرده همه

 112رواياتي در وصف قرآن و اينكه قرآن ظاهري و باطني دارد[ ..... ص : ]

ايها الناس شما در  "روايت شده كه فرمود: (پدرش و از اجداد گراميش )ع( از رسول خدا )صو در كافي از امام صادق از 
اي هدنه قرار داريد و در مسير مسافرتي هستيد، مسافرتي بس سريع، و چگونه چنين نباشد، با اينكه شب و روز و خانه

اش داده سازند، و هر آنچه را قبال وعدهنزديك مي كنند، و هر دوري رااي را كهنه ميبينيد كه هر تازهخورشيد و ماه را مي
گويد: در اين هنگام مقداد بن أسود برخاست راوي مي« 0»سازند. پس براي اين سفر دور توشه فراهم كنيد شده محقق مي

 .كرد اي كه بمحض رسيدن به آن بايد از آن كوچخانه :و عرضه داشت: يا رسول اللَّه خانه هدنه چه معنا دارد؟ فرمود

هايي شديد، كه چون شب تاريك پيش پاي زندگيتان را ظلماني كرد، بر شما باد تمسك به پس هر گاه در زندگي دچار فتنه
آن  آوري است منطقي، كتابي است كه هر كسشود، گفتار بهتقرآن، كه بدرگاه خدا شفيعي است كه شفاعتش پذيرفته مي

نمايد، و كسي كه آن را اي او قدم بردارد، اين قرآن وي را بسوي بهشت راه ميهرا پيش رو قرار دهد، و بر طبق راهنمايي
كند، راند، و قرآن دليلي است كه به بهترين راه داللت ميپشت سر بيندازد، باز همين قرآن از پشت سر او را بطرف دوزخ مي

با نقل بدون بيان بوده بيان گشته، و آنچه كتابي است كه در آن حق از باطل جدا شده، و از معارف حقه آنچه قبال در عقل 
نبوده آورده شده، قرآن فاصل و جدا ساز حق از باطل است، نه شوخي، كتابي است داراي ظاهري و باطني، ظاهرش حكم، و 
باطنش علم است، ظاهرش بسيار زيبا و باطنش عميق است، حدودي دارد، و حدودش نيز داراي حدودي است، عجايب آن 

 .رائبش كهنه شدني نيستشمردني و غ



سنج عارف، راهنماي معرفت است، پس هر صاحب در قرآن چراغهايي از هدايت، و مناري از حكمت است، براي هر نكته
 بصيرت را سزد كه براي درك معارف آن چشم بصيرت
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 .11ص  1صافي ج (1)

 .0ح  212ص  0كافي ج (2)
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سنجي را به نهايت رساند نجات دهنده هر كسي است كه عملي نكوهيده داشته باشد و رهايي بْش هر خود باز كند، و نكته
كسي است كه هيچ راه نجاتي ندارد. آري تفكر، حيات قلب هر شْص آگاه و انديشمندي است مانند نوري كه در تاريكي 

 .ست پس بر شما باد به اخالص داشتن و كم كردن توقع و انتظارگشاي انسان اراه

 :مؤلف: اين روايت را عياشي هم در تفسير خود آورده، البته نه تا آخر، بلكه تا جمله

 .«1» "پس هر صاحب بصيرت را سزد كه براي درك ... "

اند كه فرمود: قرآن، ول خدا )ص( نقل كردهاز امام صادق )ع( روايت آمده كه از رس« 2»و تفسير عياشي « 0»و نيز در كافي 
ت در ها و سدي اسهدايتي است از تاريكي و ضاللت و روشنگر وادي جهالت و جبران كننده لغزشها، و از بين برنده تاريكي

يم( به ها از دنيا )در مسيري مستقو رساننده انسان .هاها و بيان كننده فتنهاي از كجرويها و آگاهي دهندهبرابر هالكت
 .سوي آخرت

 .و در قرآن كمال دين شما است، و احدي نيست كه از قرآن رو برگرداند، مگر اينكه به سوي آتش برگردانيده شود

 .مؤلف: روايات در اين مضامين از رسول خدا )ص( و ائمه اهل بيت آن جناب )ع( بسيار زياد است

ت: من از حضرت ابي جعفر )ع( از معناي اين روايت سؤال از فضيل بن يسار روايت شده كه گف« 2»و در تفسير عياشي 
اي در قرآن نيست مگر آنكه ظاهري و باطني دارد، و هيچ حرفي نيست مگر آنكه حد و مرزي دارد، هيچ آيه "كردم، فرمود:

 ."و براي هر حدي سرآغاز و مطلعي است

 :پرسيدم: منظور رسول خدا )ص( از ظاهر و باطن قرآن چيست؟ فرمود

منظور از ظاهر قرآن الفاظ نازل شده آنست، و منظور از باطن قرآن معاني الفاظ است، كه در مورد خبرهاي قرآن بعضي از  "
دهد، و قرآن با گردش و جريان خورشيد و ماه جريان دارد، در هر چرخي كه آنها آن معاني رخ داده، و بعضي بعدا رخ مي

 آورند،زنند، و حوادثي ميمي
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 .1ح  0ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .ط تهران 2ح  622ص  0كافي ج (2)
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وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسُِْونَ فِي  "فرموده: شود، هم چنان كه خداي تعالي در اين مورداي از قرآن محقق ميپيشگفته
 ."دانيمو آن مائيم كه تاويل قرآن را مي "الْعِلْمِ

كند كه مؤلف: اين روايتي كه در ضمن حديث باال از تفسير عياشي از فضيل بن يسار نقل كرديم، همان مطلبي را افاده مي



 .نقل كرده است« 1»اند و دو تا از آن عبارات را تفسير صافي با عباراتي مْتلف نقل كردهاهل سنت از رسول خدا )ص( 

قرآن ظاهر و  ":، و در جمله دوم فرمود"قرآن ظاهر و باطني و حدي و مطلعي دارد "فرمود: (يكي اينكه رسول خدا )ص
 ."باطني دارد، باطنش هم باطني دارد تا هفت باطن

ظهور در اين دارد كه ضمير در آن به قرآن برگردد، از  "دهدآن معاني رخ داده و بعضي بعدا رخ مي بعضي از "و اينكه فرمود:
 .اين جهت كه مشتمل بر تنزيل و تاويل است

 110انواع انطباق كليات قرآن بر مصاديق[ ..... ص : ]

ا شود، و در مورد تنزيل بتاويل هر دو مينيز شامل تنزيل و  "و قرآن با گردش خورشيد و ماه جريان دارد "و بنا بر اين جمله
شود يآيد( منطبق م)كه در لسان اخبار اصطالحي است براي تطبيق كليات قرآن با مصاديقي كه پيش مي "جري "مساله

 :نظير انطباقي كه آيه شريفه

همه طوائف مؤمنين دارد، چه مؤمنين در عصر نزول آيه، و چه بر « 0» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "
تر از آنست، انطباق آيات جهاد بر آيند، كه اين خود نوعي از انطباق است و نوع ديگرش كه دقيقآنها كه در اعصار بعد مي

 .جهاد نفس، و انطباق آيات منافقين بر فاسقان از مؤمنين است

 كاران، بر اهل مراقبت و اهل ذكرتر است انطباق آيات منافقين و آيات مربوط به گنهدقيقو نوع سوم آن، كه باز از نوع دوم 
 انگاري كنند در حقيقت نوعي نفاق و گناهو حضور قلب است، كه اگر احيانا در مراقبت و ذكر و حضورشان كوتاهي و يا سهل

 .اندمرتكب شده

انطباق همان آيات منافقين و مذنبين است بر اهل مراقبت و ذكر و تر است، و نوع چهارم كه از همه انواع انطباق دقيق
 .حضور، در قصور ذاتيشان از اداي حق ربوبيت

در اينجا دو نكته روشن شد يكي اينكه معاني قرآن كريم داراي مراتبي است كه بر حسب اختالف مراتب و مقامات صاحبان 
ان اهل بحث، از مقامات اهل ايمان و واليت. و از معاني اين عناوين بينيم دانشمندشود، و لذا مياش مْتلف ميآن معاني

 مراتبي ذكر
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 .12ص  1صافي ج (1)

 .102سوره توبه آيه (2)
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 .تر استاند كه از آنچه ما ذكر كرديم نيز دقيقكرده

و باطن دو امر نسبي است، به اين معنا كه هر ظاهري نسبت به ظاهر خودش باطن، و نسبت به باطن خود  دوم اينكه ظاهر
 (از جابر از امام باقر )ع« 1»سازد. در تفسير عياشي ظاهر است، هم چنان كه روايت زير نيز اين معنا را خاطر نشان مي

داد، و وقتي دوباره از تفسير همان يدم، و آن جناب پاسخ ميپرسروايت كرده كه وي گفت: از آن جناب از تفسير آياتي مي
داد، عرضه داشتم: فدايت شوم شما در روزهاي قبل از اين سؤال من جوابي ديگر داده پرسيدم پاسْي ديگر ميآيات مي

م گر است، هاي جابر براي قرآن بطني است، و براي بطنش نيز بطني دي "بوديد و امروز طوري ديگر جواب داديد، فرمود:
 ."چنان كه براي آن ظاهري است، و براي ظاهرش نيز ظاهري ديگر

هيچ علمي از علم تفسير قرآن، از عقول مردم دورتر نيست. چون يك آيه قرآن ممكن است اولش در باره چيزي  "اي جابر،



و وسط و آخرش متصل به  و وسطش در باره چيز ديگر، و آخرش در باره چيز سومي باشد، با اينكه يك كالم است، و اول
 ."شودهم است، در عين حال بر چند وجه گردانده مي

اي كه در باره مردمي نازل شده اگر بنا بود آيه "از همان جناب، روايت آورده كه در حديثي فرمود:« 0»و باز در همان تفسير 
ري است كه اولش )يعني عصر نزولش( و ماند، و ليكن قرآن طوبا مردان آن مردم از بين برود، چيزي از قرآن باقي نمي

اي است شود، و براي هر قومي آيهآخرش )يعني اعصار بعدش( تا زماني كه آسمان و زمين برجاست را يك جور شامل مي
 ."دهد و يا از شرشانكنند، حال يا آيه از خير آنان خبر ميكه تالوتش مي

 "ه كه گفت: من از امام باقر )ع( از ظهر و بطن قرآن پرسيدم، فرمود:از حمران بن اعين روايت آمد« 2»و در معاني االخبار 
منظور از ظاهر قرآن كساني هستند كه قرآن در باره آنان نازل شده، و منظور از بطن آن آيندگاني هستند كه عمل همان 

 ."شوددهند، و قرآن شامل آنان ميكسان را انجام مي

 اي نيستهيچ آيه "كرده كه فرمود: از علي )ع( روايت« 2»و در تفسير صافي 
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شود، دوم باطن، سوم حد، چهارم مطلع، ظاهر قرآن همان الفاظي است كه تالوت ميمگر آنكه چهار معنا دارد، يكي ظاهر، 
اش خواسته و باطنش فهم، و حدش احكام حالل و حرام، و مطلعش آن چيزي است كه خداي تعالي به وسيله آيه از بنده

 ."است

ع( در مقام شمردن چهار معنا است، )ام شود معناي ظاهري الفاظ است، براي اينكه اممنظور از الفاظي كه تالوت مي :مؤلف
 .و تلفظ كه كار زبان است جزء معاني نيست

در نتيجه منظور از فهم هم كه امام باطن را به آن معنا كرده معناي باطني آن ظاهر است، و منظور از احكام حالل و حرام 
فهمد، البته اين ظاهر در يك مرتبه يرا به آن معنا كرده ظاهر معارف ديني است، كه همه كس آن را م "حد "كه كلمه

تر، و در مقابل مطلع كه مرتبه عاليه از معارف است، اي دارد، و براي خواص مراتبي عالينيست، بلكه براي عامه مردم مرتبه
ممكن هم هست بگوييم حد و مطلع كه در كالم امام معناي سوم و چهارم قرار دارند، و دو امر نسبي هستند، هم چنان كه 

همچنين  تر مطلع است، واند، پس هر مرتبه باالتر، نسبت به پائيندو معناي اول يعني ظاهر و باطن هم گفتيم دو امر نسبي
 .تر نسبت به باالتر حد استهر مرتبه پائين

هم  دهد( ممكنبا ضمه ميم و تشديد طا و فتحه الم اسم مكان از اطالع است )و معناي محل اطالع را مي "مطلع "و كلمه
ل شود، )و معناي محهست آن را با فتحه ميم و سكون طا و فتحه الم تلفظ كنيم، كه در اين صورت اسم مكان از طلوع مي

 .اش همين استدهد( كه بفرموده امام )ع( منظور خداي تعالي از بندهطلوع را مي

قرآن بر هفت لهجه نازل شده و براي هر  به درستي كه "و در باره اين امور چهارگانه در حديث نبوي معروف، چنين آمده:
 ."اش ظاهري و باطني و حدي مطلع )و در روايتي ديگر( و حدي و مطلعي استآيه

شود كه هر يك از ظاهر و باطن آن )كه و اگر روايت اول را كه فرمود: و حدي مطلع است در نظر بگيريم، معنايش اين مي



 .شودبه آن مي خود حدي هستند( مطلعي هست كه خواننده مشرف

 :البته اين معناي ظاهر آن حديث است، و ممكن است حديث ديگر را هم كه فرمود

به همين معنا برگشت داد و گفت معنايش اين است كه براي هر يك از ظاهر و باطن قرآن  "و حدي و مطلعي است "
به تاويل است، ولي اين معنا ظاهرا با حدي است كه خود آن ظاهر و باطن است، و مطلعي است كه منتها اليه حد و مشرف 

  .سازدآن روايتي كه از علي )ع( نقل كرديم نمي
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مگر اينكه بگوئيم مراد آن جناب اين است كه چهار  "اي نيست مگر آنكه چهار معنا دارد ...هيچ آيه "چون در آن آمده بود
 .بارات از نظر معنا به بعضي ديگر برگشت كنداعتبار دارد، هر چند كه بعضي از آن اعت

و بنا بر اين از معاني اين امور چهارگانه اين به دست آمد، كه ظهر قرآن عبارت است از معناي ظاهري آن، كه در ابتدا بنظر 
ا رسد، و بطن قرآن آن معنايي است كه در زير پوشش معناي ظاهري نهان است، حال چه اينكه يك معنا باشد، و يمي

معاني بسيار باشد، چه اينكه با معناي ظاهري نزديك باشد، و چه اينكه دور باشد، و بين آن ظاهر و اين معناي دور معاني 
ديگري واسطه باشد، و حد قرآن عبارتست از خود معنا به معناي ظاهري و باطني، و مطلع قرآن عبارت است از معنايي كه 

 .(به حد است )دقت فرمائيد كند، و آن باطن متصلحد از آن طلوع مي

 111مراد از هفت حرف در رواياتي كه ميگويند: قرآن بر هفت حرف نازل گشته است[ ..... ص : ]

 .از رسول خدا )ص( نقل شده آمده كه قرآن بر هفت حرف نازل شده« 0»و سني « 1»و در حديثي كه از طرق شيعه 

ش نقل شده، و ليكن معناي آن در احاديث بسياري آمده، كه معاني اين حديث هر چند با مْتصر اختالفي در الفاظ :مؤلف
اند، و مفسرين در معناي آنها به شدت اختالف همه آنها نزديك به يكديگرند، و راويان شيعه و سني آنها را نقل كرده

ن است كه در خود اين سازد اياند، بطوري كه شايد عدد اقوال در آنها به چهل قول برسد، چيزي كه مشكل را آسان ميكرده
 .احاديث تفسيري براي هفت حرف آمده، كه اعتماد ما هم به همان تفسير است

قرآن مشتمل بر هفت حرف نازل شده، اول امر، دوم نهي، سوم ترغيب، چهارم  "از آن جمله در بعضي از آن اخبار آمده كه:
 -2حالل،  -2امر،  -0نهي،  -1 "اينطور آمده:و در بعضي ديگر « 2» "تهديد، پنجم جدل، ششم داستان، و هفتم مثل

 .«4» "امثال -2متشابه،  -6محكم،  -2حرام، 

قرآن بر هفت قسم نازل شده و هر قسم آن كافي و شفا دهنده است، و آن هفت قسم  "و از علي )ع( نقل شده كه فرمود:
 .«2» "عبارت است از: امر، نهي، ترغيب، تهديد، جدل، مثل و داستانها

 حكم اين روايات بايد هفت حرف را تنها حمل كنيم بر هفت نوع خطاب و پس به
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كند و آن، دعوت سوي خدا و صراط مستقيم او است، اين يان، و بگوييم: با اينكه همه آيات قرآن يك هدف را دنبال ميب
كند، ممكن هم هست از اين روايت استفاده كنيم كه اصول معارف الهيه منحصر هدف واحد را با هفت قسم بيان دنبال مي



، ترهيب، جدل، و قصص، معارف الهيه نيستند، بلكه معارف الهيه راجع به در امثال است، چون بقيه يعني: امر، نهي، ترغيب
 .سازندمبدأ و معاد را براي بشر ممثل مي

 116بحث روايتي ديگر ])در باره تفسير به رأي([ ..... ص : 

 اشاره

ا مجلسي از هر كس قرآن را به رأي خودش تفسير كند خد "در تفسير صافي از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود:
 .«1» "آتش برايش فراهم كند

مؤلف: اين معنا را هم شيعه نقل كرده و هم سني، و در معناي اين حديث احاديثي ديگر نيز از آن جناب و از ائمه اهل بيت 
 .)ع( نقل شده

م چيزي بگويد هر كس در باره قرآن بدون عل "از آن جمله در كتاب منية المريد از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود:
 .«0»خدا جايگاه او را آتش قرار دهد 

 .هم در سنن خود نقل كرده« 2»مؤلف: اين روايت را ابو داود 

كسي كه در باره قرآن بدون علم، چيزي بگويد روز قيامت با  "و نيز در همان كتاب از آن جناب روايت آورده كه فرمود:
 .«2» "آيداي از آتش، لگام شده ميافسار و دهنه

كسي كه در باره قرآن به رأي خود سْن گويد، و درست هم گفته  "و باز در همان كتاب از آن جناب روايت كرده كه فرمود:
 .«2» "باشد، باز به خطا رفته است

 .اندو ترمذي و نسايي هم آورده« 6»مؤلف: اين روايت را ابو داوود 

ترسم متوجه امتم شود، و بعد از من ايشان ترين خطري كه من مياز مهم "و باز در همان كتاب از آن جناب آمده كه فرمود:
 را گمراه كند، اين است كه قرآن را بر غير مواضعش تطبيق
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 .«1» "دهند

كسي كه قرآن را به رأي خود تفسير كند، اگر  "و در تفسير عياشي از ابي بصير، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود،
، )يعني دوريش از خدا "برد، و اگر به خطا رود از آسمان دورتر خواهد شدر نميهم تصادفا تفسيرش درست از آب در آيد اج

 .«0»بيش از دوريش از آسمان خواهد بود( 

رأي دادن در باره كتاب خدا كفر  "و در همان كتاب از يعقوب بن يزيد از ياسر از حضرت رضا )ع( روايت آورده كه فرمود:



 .«2» "است

 .ديگر نيز در كتابهاي كمال الدين و توحيد و تفسير عياشي و غير آنها وارد شده استمؤلف: در اين معنا رواياتي 

 111منظور از تفسير به رأي كه از آن نهي شده است[ ..... ص : ]

، منظور از رأي اعتقادي است كه در اثر "... هر كس قرآن را با رأي خود تفسير كند "و اينكه رسول خدا )ص( فرمود:
شود كه ناشي از هواي نفس و استحسان باشد، و بهر بر سْني اطالق مي "رأي "آيد، گاهي هم كلمهمياجتهاد به دست 

شود كه رسول خدا )ص( نْواسته است شده، فهميده مي "ها "حال از آنجا كه كلمه نامبرده در حديث اضافه بر ضمير
ن باشد كه مردم را در تفسير قرآن مامور به پيروي اش ايمسلمانان را در تفسير قرآن از مطلق اجتهاد نهي كند، تا الزمه

اند. عالوه بر اينكه اگر منظور آن روايات وارده از خود و از ائمه اهل بيتش )ع( كرده باشد، آن طور كه اهل حديث خيال كرده
كند، مي تدبر در آن امرخواند، و يا به جناب چنين چيزي بوده باشد روايت نامبرده با آيات بسياري كه قرآن را عربي مبين مي

 .دهد هر روايتي را بايد عرضه به قرآن كرد، منافات خواهد داشتو همچنين با روايات بسياري كه دستور مي

افه اضافه كرده، و اين اض "ها "را بر ضمير "رأي "بلكه خواسته است از خود سري در تفسير نهي كند، چون گفتيم كلمه
 .رساندياختصاص و انفراد و استقالل را م

پس خواسته است بفرمايد مفسر نبايد در تفسير آيات قرآني به اسبابي كه براي فهم كالم عربي در دست دارد اكتفاء نموده، 
 .كالم خدا را با كالم مردم مقايسه كند، براي اينكه كالم خدا با كالم بشري فرق دارد
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اي كه باشد بدون درنگ قواعد معمولي ادبيات را در باره آن اعمال شنويم از هر گويندهما وقتي يك جمله كالم بشري را مي
كنيم گذاريم، و حكم مياش ميو همان معنا را به گردن آن كالم و گوينده كنيم كه منظور گوينده چه بوده،نموده كشف مي

كه فالني چنين و چنان گفته، هم چنان كه اين روش را در محاكم قضايي و اقرارها و شهادتها و ساير جريانات آنجا معمول 
كاي اي به اتشود، هر گويندهبيان ميداريم، بايد هم معمول بداريم، براي اينكه كالم آدمي بر اساس همين قواعد عربي مي

كند، و تك تك كلمات و جمالت را بر مصاديق اش نيز آن قواعد را اعمال ميداند كه شنوندهگويد، و ميآن قواعد سْن مي
 .دهدحقيقي و مجازي كه علم لغت در اختيارش گذاشته تطبيق مي

ين مجرا جريان ندارد، بلكه كالمي است كه الفاظش در عين هاي قبلي گذشت بر او اما بيان قرآني به بياني كه در بحث
شاهد  "اينكه از يكديگر جدايند به يكديگر متصل هم هستند، به اين معنا كه هر يك بيانگر ديگري، و به فرموده علي )ع(

 ."بر مراد ديگري است

ا آن موده، بدون اينكه ساير آيات مناسب بفهميم اكتفاء نپس نبايد به مدلول يك آيه و آنچه از بكار بردن قواعد عربيت مي
أَ فَال  "آيد تمسك كنيم، هم چنان كه آيه شريفه:را مورد دقت و اجتهاد قرار دهيم به معنايي كه از آن يك آيه به دست مي

فرمايد تمامي آيات به همين معنا اشاره نموده و مي« 1» "يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً
 .هاي ديگر گذشتقرآن بهم پيوستگي دارند، كه بيانش در بحثي كه پيرامون اعجاز قرآن داشتيم و نيز در خالل بحث



ن طريقه آ اي كه بْواهند بابنا بر آنچه گفته شد تفسير به رأي كه رسول خدا )ص( از آن نهي فرموده عبارت است از طريقه
رموز قرآن را كشف كنند، و خالصه نهي از طريقه كشف است، نه از مكشوف، و بعبارتي ديگر از اين نهي فرمود كه بْواهند 

كالم او را مانند كالم غير او بفهمند، هر چند كه اين قسم فهميدن گاهي هم درست از آب درآيد، شاهد بر اينكه مراد آن 
كسي كه در قرآن به رأي خود سْن گويد، و درست هم بگويد باز  "ست كه در آن فرمود:جناب اين است، روايت ديگري ا

و معلوم است كه حكم به خطا كردن حتي در مورد صحيح بودن رأي جز بدين جهت نيست كه طريقه، طريقه  "خطا كرده
 ديث عياشي كه در آندرستي نيست، و منظور از خطا كردن خطاي در طريقه است، نه در خود آن مطلب، و همچنين ح
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 ."برداگر هم سْن درست بگويد اجر نمي "فرمود:

ي نشده بود، آورمؤيد اين معنا وضع موجود در عصر رسول خدا )ص( است، چون در آن ايام قرآن كريم هنوز تاليف و جمع
توانستند تك تك آيات را تفسير كنند، چون خطر هاي آن در دست مردم متفرق بود، و به همين جهت نميآيات و سوره

وقوع در خالف منظور، در كار بود. و حاصل سْن اين شد كه آنچه از آن نهي شده اين است كه، كسي خود را در تفسير 
كند، و به غير خود مراجعه نكند. و الزمه اين روايات اين است كه مفسر همواره از  قرآن مستقل بداند، و به فهم خود اعتماد

بارت ، و يا ع"ساير آيات قرآن "غير خودش استمداد جسته و به ديگران نيز مراجعه كند، و آن ديگران ال بد يا عبارتست از
جعه به سنت با دستور قرآن و حتي با دستور تواند باشد، براي اين كه مرا، شق دوم نمي"احاديث وارده در سنت "است از

ر ماند مگخود سنت كه فرموده همواره به كتاب خدا رجوع كنيد، و اخبار را بر آن عرضه كنيد، منافات دارد، پس باقي نمي
ر د شق اول، يعني خود قرآن كريم كه در تفسير يك يك آيات بايد به خود قرآن مراجعه نمود. با اين بيان، حال سْناني كه

 شوداند روشن ميباره حديث باال يعني حديث تفسير به رأي زده

 .كنيم، چون در معناي اين حديث، اقوال مْتلف شده است، و در اين جا براي آگاهي خواننده ده قول را نقل مي

 119ده قول كه در باره مراد از تفسير به رأي گفته شده است[ ..... ص : ]

فسير توان آيات قرآني را تتفسير كسي است كه اطالعي از علوم مقدماتي ندارد. چون وقتي مي اول: منظور از تفسير به رأي
 :پانزده علم است، فرا گرفته باشيم، وي گفته آن پانزده علم عبارتند از "اتقان "كرد كه علوم ديگري كه به قول سيوطي در

اسباب  -12اصول فقه،  -1اصول دين،  -2رائت، ق -2بديع،  -6بيان،  -2معاني،  -2اشتقاق،  -2صرف،  -0نحو،  -1
آگاهي و احاطه به خصوص احاديثي كه مجمالت و مبهمات قرآن  -12فقه،  -12ناسخ و منسوخ،  -10قصص،  -11نزول، 

علم موهبت، و منظور سيوطي از علم موهبت آن علمي است كه حديث نبوي زير بدان اشاره نموده و  -12كند، را بيان مي
 :دفرمايمي

 .«1» "من عمل بما علم، ورثه اللَّه علم ما لم يعلم "

 .دانداند مراد اين حديث پرداختن به تفسير آيات متشابه است، چون تفسير آن آيات را كسي بجز خدا نميدوم اينكه: گفته
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ص  0دهد. ج داند كه اثر همين عمل است بدو ميالي علم آنچه را كه نميداند عمل كند خداي تعكسي كه بدانچه مي(1)
122. 
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اند منظور از آن، تفسيري است كه يك مطلب فاسد زير بناي آن باشد، به اينكه مذهبي فاسد را اصل و سوم اينكه:گفته
ر چند نادرست و ضعيف، آيات را بر آن مذهب حمل كند، )خالصه تفسير قرآن را تابع آن قرار داده، بهر طريقي كه باشد ه

 .("مترجم "گويدگويد، بلكه بْواهد بگويد قرآن هم سْن مرا مياينكه نْواهد بفهمد قرآن چه مي

 .چهارم اينكه:بطور قطع بگويد مراد خداي تعالي از فالن آيه اين است، بدون اينكه دليلي در دست داشته باشد

 .خواهي است كه سليقه و هواي نفس خود مفسر آن را بپسنددنظور از تفسير به رأي تفسير به هر معناي دلپنجم اينكه:م

آوريم و آن اين از ابن النقيب نقل كرده، و ما بدنبال آن وجوهي ديگر را مي« 1»اين پنج وجه را سيوطي در كتاب اتقان 
 :است

است كه در باره آيات مشكل قرآن چيزي بگوئيم و معنايي بكنيم كه در اند: منظور از تفسير به رأي اين ششم اينكه:گفته
 .مذاهب صحابه و تابعين سابقه نداشته باشد. چنين عملي متعرض خشم خدا شدن است

اي از قرآن چيزي بگوييم كه بدانيم حق بر اند: منظور از تفسير به رأي اين است كه در باره معناي آيههفتم اينكه:گفته
 .(نقل كرده است "ابن األنباري "ست )اين دو وجه راخالف آن ا

هشتم اينكه:مراد از تفسير به رأي، بدون علم در باره قرآن سْن گفتن است، و خالصه تفسير به رأي اين است كه در باره 
ق است، يا ح اي از آيات قرآن از پيش خود معنايي كنيم، بدون اينكه يقين و اطمينان داشته باشيم به اينكه اين معناآيه

 .خالف آن

نهم اينكه:تفسير به رأي، تمسك به ظاهر قرآن است، صاحبان اين قول كساني هستند كه معتقدند آيات قرآن ظهور ندارد، 
بلكه در مورد هر آيه بايد رواياتي را پيروي كرد كه از معصوم رسيده، و در مدلول خود صريح باشد، بنا بر اين در حقيقت از 

پيروي نشده، بلكه از احاديث پيروي شده، و در حقيقت تنها معصومين )ع( هستند كه حق تفسير كردن قول قرآن كريم 
 .قرآن را دارند

دهم اينكه:تفسير به رأي عبارت است از تمسك به ظاهر قرآن، صاحبان اين مسلك معتقدند به اينكه آيات قرآن ظهور دارد، 
 عصومفهميم، بلكه تنها مو ليكن ظهور آن را ما نمي
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 .فهمدع مي

اند و چه بسا بتوان بعضي از آنها را به بعضي ديگر ارجاع داد، و اي كه در معناي تفسير به رأي ذكر كردهگانهاين بود وجوه ده
 .ليلي به همراه ندارندبه هر حال هيچيك از اين وجوه د

بديهي است كه بطالن بعضي از آنها خود به خود روشن است، و بعضي ديگر با در نظر گرفتن مباحث قبلي، بطالنش روشن 
 .دهيمگردد، و ما با تكرار آن مباحث سْن را طول نميمي

 101دا و كالم بشري[ ..... ص : با شرحي در مورد تفاوت و اختالف عمده بين كالم خ "تفسير به رأي "توضيح مراد از]

الَّذِينَ جَعَلُوا  "و آيه:« 1» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ "آيد مثل آيه:و كوتاه سْن، اينكه آنچه از آيات و روايات به دست مي
أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَْْفَوْنَ عَلَيْنا  "و آيه:« 0» "الْقُرْآنَ عِضِينَ



و آياتي ديگر هم كه  «5» "وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "و آيه:« 2» "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ "و آيه« 2» "الْقِيامَةِ
الم خدا خواهد بفرمايد كربوط به طريقه تفسير است، نه اصل تفسير، ميكند، اين است كه نهي در روايات، مآن را تاييد مي

 .شود تفسير نبايد كردرا به طريقي كه كالم خلق تفسير مي

آيد كه بين كالم خدا و كالم مْلوقات فرق است، و به سوره نساء بر مي 20وجه تاييد آياتي كه نقل شد اين است كه از آيه 
كساني را كه در  22كنند، و در سوره حم سجده آيه جر كساني را كه قرآن را پاره پاره ميسوره ح 11همين جهت در آيه 
سوره اسراء  26كنند، و در آيه سوره نساء كساني را كه آيات خدا را تحريف مي 26ورزند، و در آيه آيات خدا الحاد مي

 .كنند، مذمت فرموده استاشْاصي را كه پيروي بدون علم مي

ها فرق دارد، اين نيز معلوم است كه فرق بين آن دو در نحوه استعمال الفاظ، و چيدن د كالم خدا با ساير كالمشومعلوم مي
جمالت، و به كار بردن فنون ادبي، و صناعات لفظي، نيست، )براي اينكه قرآن هم، كالمي است عربي، كه همه آنچه در 

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ،  "و در خود قرآن آمده كه شود در آن نيز رعايت شده،ساير كلمات عربي رعايت مي
 .«6» "لِيُبَيِّنَ لَهُمْ
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 .«1» "وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ "و نيز آمده:

 .«0» "إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "و نيز آمده:

بلكه اختالف بين آن دو از جهت مراد و مصداق است، مصداقي كه مفهوم كلي كالم بر آن منطبق است، توضيح اينكه ما 
كنيم و در آخر هم در آن انسانها به خاطر ارتباطي كه با عالم طبيعت داريم، و در عالم ماده پديد آمده و در آن زندگي مي

فهميم، و هر مفهومي را با مصداق شده، از هر معنايي، مفهوم مادي آن را مي ميريم، ذهنمان مانوس با مادياتمي
كند بعد از سازيم، مثال وقتي از يك نفر مثل خود كالمي بشنويم، كالمي كه حكايت از حال امري ميجسمانيش منطبق مي

ا، و نظام حاكم در آن است، چون كنيم كه معهود ذهن مآنكه معناي كالم را فهميديم، آن را بر مصداقي حمل و منطبق مي
دانيم گوينده كالم غير اين مصداق را در نظر نگرفته، چون او هم انساني است مثل ما، و خودش هم از چنين كالمي غير مي

فهماند، و در نتيجه همين نظام، نظامي است كه حاكم در مصداق است، و فهمد، و غير آن را هم نميآنچه ما فهميديم نمي
زند، و يا مفهوم شود كه به مفهوم كلي استثنا مي، در مفهوم هم جاري است، چه بسا مي"ظام حاكم در مصداقن "همين

 تصرف "كند كه ما اين تصرفات را،دهد، يا به هر نحوي ديگر، در مفهوم دخل و تصرف مييك حكم جزئي را تعميم مي
 .ناميممي "قرائن عقليه غير لفظيه

 :گويدشنويم شْصي عزيز و بزرگ و ثروتمند ميوقتي ميمثال اين تصرفات اينكه 

فهميم، سپس مفهوم مجموع كالم آن را هم نْست معناي مفردات كالمش را مي« 2» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "



م هايي محكر در قلعهكنيم كه حتما اين شْص هزاران انبافهميم، آن گاه در مرحله تطبيق كلي بر مصداق حكم ميمي
كند، و نيز كند براي همين منظور درست ميدارد، كه ماالمال از اشيا و كاال است، چون هر كس انبار و خزينه درست مي

كنيم به اينكه آن اشيا و كاالها عبارتست از طال، و نقره، و اثاث خانه، و زيور آالت، و سالحهاي جنگي، چون چنين حكم مي
رسد كه آن اشيا، زمين و آسمان و خشكي و دريا و كنند. و هيچ بنظر ما نميها حفظ مينبارها و خزينهچيزهايي را در ا

ينها شود، و ليكن اشامل آنها هم مي "ءٍإِنْ مِنْ شَيْ "ستارگان و انسانها باشند، چون هر چند اينها نيز اشياء هستند: و كلمه
 كنيم به اينكه منظور گويندهوند، و به همين جهت حكم ميشانبار كردني نيستند، و روي هم انباشته نمي
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كنيم ء، و غير محصور آن، و همچنين حكم ميء است، نه مطلق شيهمه چيز نيست. بلكه بعض افراد شي "ءشي "از كلمه
 .اندكي از بسيار است "خزائن "به اينكه منظورش از

ده بطور عجيبي برچي "خزائن "و نيز كلمه "ءشي "در اين مثال، نظام موجود در مصداق باعث شد دامنه گسترده كلمه پس
 .شود

ا ءٍ إِلَّوَ إِنْ مِنْ شَيْ "شنويم كه خداي تعالي هم چنين كالمي را بر رسول گراميش نازل كرده، و فرموده:آن گاه وقتي مي
اش باالتر نيايد، عينا همان تفسيري كه براي آن كالم هن ما از آن سطح پائين و معمولي و سادهاگر ذ «1» "عِنْدَنا خَزائِنُهُ

مان اين است بشري كرديم، براي اين كالم الهي خواهيم كرد، با اينكه هيچ علمي و دليلي بر تفسير خود نداريم، تنها مدرك
 .فهميمكه ما از چنين عبارتي چنين معنايي مي

صا كند، و مْصوذهن خود را از آن سطح پائين ترقي دهيم، و بفهميم كه خداي تعالي تنها مال را خزينه نمي و اما اگر كمي
وَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّماءِ مِنْ  "فرمايد:و نيز مي« 0» "وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "فرمايد:وقتي ببينيم كه دنبال آن جمله مي

رزق، يعني آب و نان است، و مراد از  "ءشي "حكم خواهيم كرد بر اينكه مراد از كلمه «2» "فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهارِزْقٍ 
 .فهمدچيزي به جز باران نمي "نازل شدن از آسمان "نازل كردن آب و نان، نازل كردن باران است، چون فهم ما از عبارت

هاي معين در نظر ما كنايه از انباشته شدن آب در ز نزد خدا و سپس نازل شدن آن به اندازهدر نتيجه خزينه شدن همه چي
 .آسمان، و سپس نازل شدن آن به زمين براي آماده شدن موارد غذايي خواهد بود

است  ناين تفسير هم مثل تفسير اول تفسير به رأي، و بدون علم است، چون هيچ سندي بر طبق آن نيست، تنها دليل ما اي
 .كه ما چيزي بجز باران سراغ نداريم كه از آسمان نازل شود

 .پس دليل ما بر اين تفسير، عدم علم است، نه علم به عدم، و اينكه چيزي به جز باران نازل شدني نيست

ي را رآنباز اگر سطح فكر را باالتر ببريم و بْواهيم به هيچ وجه در باره قرآن سْن بدون علم نگوئيم، و اطالق كالم ق
 اي كه به عنوان مثالبدون علم بر هيچ مصداقي حمل ننموده، بلكه به اطالقش باقي بگذاريم، و مثال در مورد همين آيه

 آورديم بگوئيم: اين آيه در مقام بيان
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شوند، فرزندان انسان و حيوان بعد دانيم موجودات يكي پس از ديگري خلق ميمساله خلقت است، چيزي كه هست چون مي
شوند، و از گردند، همه و همه در زمين موجود ميو درختان موجود مياز پدران و مادران: و تْم گياهان بعد از گياهان، 

كنايه است از اينكه موجودات در « 1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ ...وَ إِنْ مِنْ شَيْ "كنيم كه جمله:گردند، حكم ميآسمان نازل نمي
ها در آن مْزونند، و از آنها تنها مامي كائنات و آفريدهموجود شدن مطيع اراده خدايند، و اراده خدا بمنزله مْزني است كه ت

 .پذيرد كه مشيت خدا بر موجود شدن آن تعلق گرفته باشدموجودي هستي مي

بر  دهيم، و هيچ دليل و سنديكنيد تفسير به رأي است، و نظري است كه ما ميولي اين تفسير هم بطوري كه مالحظه مي
افتند، چون به نظر ما نزول، همان افتادن از باال به پائين موجودات زميني از آسمان نمي آن نداريم، به جز همان كه گفتيم

 .هاي ديگر آگاهي نداريماست، و ما از نزول

و اگر در كلماتي كه خداي تعالي در كتاب مجيدش در معرفي اسما، صفات، افعال خود، فرشتگان، كتب، رسوالن، قيامت و 
نموده، و نيز در حكمت احكامش و مالكات آنها تامل كنيم آن وقت بْوبي خواهيم ديد كه  متعلقات قيامتش، آورده دقت

م، اش از قبيل تفسير به رأي و پيروي غير علداشتيم همهآنچه ما در تفسير آن كلمات با به كار بردن قرائن عقليه اظهار مي
 .و تحريف كالم از مواضعش بود

اي را دارد، متشابه نيز گفتيم كه بيانات قرآني بالنسبه به معارف الهيه همان جنبهدر فصل پنجم از بحث پيرامون محكم و 
ه هاي مْتلفي ريْته شده، تا نكات دقيقي ككه امثال با ممثالت دارند، و اين بيانات قرآني در آياتي متفرق شده، و در قالب

ن شود، و به همين جهت بعضي از آيات قرآني ممكن است در هر يك از آن آيات نهفته باشد، به وسيله آيات ديگر تبيي
ن ماند، و ممكشاهد بعضي ديگر است، و يكي مفسر ديگر است، و اگر جز اين بود امر معارف الهيه در حقايقش مْتل مي

 .نبود كه يك مفسر در تفسير يك آيه گرفتار قول بغير علم نشود، كه بيانش گذشت

ه بياني كه كرديم خالي از قول بدون علم نيست، هم چنان كه در حديث ديگري شود كه تفسير به رأي باز اينجا روشن مي
 :آمده بود« 0» "من فسر القرآن برأيه "كه گذشت بجاي
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 .«1» "آن بغير علم فليتبوا مقعده من النارمن قال في القر "

 101شود[ ..... ص : تفسير به رأي موجب ناهماهنگي و تنافي آيات قرآن مي]

 .دشوشود كه تفسير به رأي باعث ظهور تنافي در بين آيات قرآن ميبنا بر اين از همين جا اين معنا نيز روشن مي

خورد و در نتيجه يك آيه قرآن در جايي غير از آنجا موجود است به هم مي چون ترتيب معنوي كه بين مفاهيم و معاني آنها
گيرد، و الزمه اين آن است كه بعضي از آيات قرآن شود، و نيز يك كلمه آن در غير آنجايي كه دارد قرار ميكه دارد واقع مي

 .و يا بيشتر آن به معناي خالف ظاهرش تاويل شود

هم « 0»آياتي را كه ظهور در اختيار انسانها دارد تاويل كردند، و در مقابل آنان مفوضه همانطور كه ديديم جبري مسلكان 



 .آياتي را كه ظهور در قدر و محدود بودن اختيار آدميان دارد تاويل نمودند

 بلكه غالب مذاهب اسالمي گرفتار تاويل در آيات قرآني شدند، و هر .اين كار منحصر در جبري مذهبان، و مفوضه نيست
ور در اي كه شما تاويلش كرديد ظهپرسيد: آخر آيهاي را كه موافق با نظرشان نبود تاويل كردند، و اگر كسي از ايشان ميآيه

اي است كه بايد به حكم آن از ظاهر يك كالم گفتند كه قرائن عقلي هم براي خود قرينهغير اين معنا دارد، در پاسخ مي
 .خالف ظاهرش حمل كرد، و اين همان تاويل است كه قرآن از آن نام برده استصرف نظر نموده و آن را بر معناي 

شود ترتيب آيات خدا از بين رفته و در هم و بر هم شود و هر يك منظور و سْن كوتاه اينكه تفسير به رأي باعث مي
در قرآن هيچ اختالفي مقصود آن ديگري را نفي كند، و در نهايت مقصود هر دو از بين برود، چون به حكم خود قرآن 

 .نيست، و اگر اختالفي در بين آيات پيدا شود تنها و تنها بْاطر اختالل نظم آنها، و در نتيجه اختالف مقاصد آنها است

 101در رواياتي كه از آن نهي شده است[ ..... ص :  "زدن بعض از قرآن به بعض ديگر "مراد از]

 .تعبير شده، مانند روايات زير "ضرب بعضي قرآن به بعض ديگر "ن به عبارتو اين همان است كه در بعضي از روايات از آ

 از امام صادق از پدر بزرگوارش )ع( روايت« 2»، و در تفسير عياشي «2»در كافي 

__________________________________________________ 

 .هر كس در باره قرآن سْن بدون علم بگويد جايگاهش آتش خواهد بود(1)

 .دانندمفوضه كساني هستند كه قائل به اختيار مطلق انسان هستند و اراده خدا را در اعمال بشر دخيل نمي(2)

 .12ح  620ص  0كافي ج (3)

 .0ح  12ص  1تفسير عياشي ج (4)

 106، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .شودزند مگر آنكه كافر ميآمده كه فرمود: هيچ كس بعضي از قرآن را به بعضي ديگرش نمي

ع( روايت كرده كه: هيچكس )از حضرت صادق « 2» "تفسير عياشي "با اسناد، و در« 0» "محاسن "و« 1» "معاني "در
 .نيست كه بعض از قرآن را به بعض ديگر زند جز آنكه كافر شود

يگر آن به بعضي دگويد: من از ابن الوليد از معناي اين حديث پرسيدم، او گفت: زدن بعضي از قرصدوق )عليه الرحمه( مي
 .اي ديگر است پاسْش گوييپرسند به تفسيري كه مربوط به آيهاي را مياين است كه وقتي از تو تفسير آيه

مؤلف: پاسخ ابن الوليد به مرحوم صدوق كمي ابهام دارد، و دو پهلو است، چون ممكن است مقصودش آن روشي بوده باشد 
اندازند، و با تمسك به يكي، اي ديگر ميظرات خود يك آيه را به جنگ با آيهكه در بين اهل علم معمول است، كه در منا

كنند، و هم ممكن است مقصودش اين بوده باشد كه، كسي بْواهد معناي يك آيه را از آيات ديگر آن ديگري را تاويل مي
 .استفاده كند، و خالصه آيات ديگر را شاهد بر آيه مورد نظرش قرار دهد

الوليد معناي اول باشد درست است، و ضرب بعض قرآن به بعض ديگر است و اگر معناي دوم مقصود باشد،  اگر منظور ابن
 .كنندسْن باطلي گفته و دو روايت نامبرده آن را دفع مي

ر بن فآمده كه به سندي كه به اسماعيل بن جابر دارد از او نقل كرده كه گفت: من از ابا عبد اللَّه جع« 2»و در تفسير نعماني 
خداي تبارك و تعالي محمد )ص( را فرستاد، و به وسيله او انبيا را ختم نمود، پس ديگر بعد  "فرمود:محمد )ع( شنيدم كه مي

از او پيغمبري نْواهد آمد، و كتابي بر او نازل كرد، و به وسيله آن كتاب كتب آسماني را ختم نمود، و ديگر كتابي نْواهد 
 ."را حالل و چيزهايي را حرام كرد آمد، و در آن كتاب اشيايي



هاي قبل پس حالل محمد حالل است تا روز قيامت، و حرام او حرام است تا روز قيامت، در آن كتاب شرع شما و خبر امت
از شما و بعد از شما است، و رسول خدا )ص( اين كتاب را علم اوصيايش قرار داد، علمي كه همواره در آنان باقي است، ولي 

 .اهل سنت( آنان را ترك نمودندمردم )

 با اينكه اوصياي رسول خدا )ص( شاهدان بر اهل هر زمانند، آري مردم

__________________________________________________ 

 .1ح  112معاني األخبار ص (1)

 .26ح  010محاسن برقي ص (2)

 .0ح  12تفسير عياشي ج ص (3)

 .2عن تفسير النعماني ص  في المحكم و المتشابه المنقولة(4)

 102، ص: 2ترجمه الميزان، ج

از اين حضرات رو گردانيده و غير آنان را پيروي كردند، و بطور خالص اطاعتشان نموده، كار را به جايي رساندند كه يك فرد 
نمود، ب ميرا طل كرد، و علوم ايشانشيعه و كسي كه نسبت به واليان حقيقي يعني همان اوصياي پيغمبر، اظهار واليت مي

 "وَ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، وَ ال تَزالُ تَطَّلِعُ عَلي خائِنَةٍ مِنْهُمْ "فرمايد:شمردند، و مصداق اين آيه شدند كه ميدشمن خود مي
«1». 

 101دور شدن از علم اوصياء رسول اللَّه )ص(، باعث روي آوردن به تفسير به رأي شد[ ..... ص : ]

گر زدند، اي دياي از قرآن را به پارهاي اينكه اينان در اثر دور شدن از علم اوصيا، خودسرانه به تفسير قرآن پرداختند، و پارهبر
اي اي متشابه تمسك كردند، به گمان اينكه آيهاي كه نسخ شده تمسك كردند به خيال اينكه ناسخ است، به آيهبه آيه

ه موردي معين است براي اثبات مطلبي عام استدالل كردن، به خيال اينكه آن آيه اي كه مْصوص بمحكم است، به آيه
عام است، و به اول يك آيه احتجاج كردند، و علت تاويل آن را رها نمودند، و هيچ توجهي به آغاز و انجام آيه ننموده، موارد 

 .هم گمراه شدند و هم گمراه كردند و مصادرش را نشناختند، چون نْواستند به اهل قرآن رجوع نمايند، در نتيجه

و شما )كه خداوند رحمتتان كند( متوجه باشيد، كسي كه از كتاب خدا ناسخ را از منسوخ، و خاص را از عام، و محكم را از 
دهد و از اسباب نزول آيات، و كلمات و جمالت متشابه، و احكام جايز را از احكام حتمي، و مكي را از مدني، تشْيص نمي

بهره است، و قرآن و علمي كه در مساله قضا و قدر در آن هست، و آگاهي از آنچه بايد تقديم و يا تاخير داشت بي مبهم
آيات روشن را از عميق، و ظاهر را از باطن، و ابتدا را از انتها، و سؤال را از جواب، و قطع را از وصل، و مستثنا را از مستثنا 

ل، گذارد، مؤكد را با مفصبراي حوادث گذشته، از آنچه صفت براي بعد است فرق نمي دهد و آنچه صفت استمنه، تميز نمي
گيرد )حرامي كه ملحدين در كند، حالل را به جاي حرام ميو عزيمت را با رخصت، و مواضع واجبات و احكام را مْلوط مي

اصال ربطي به قبل و بعد ندارد، چنين كسي  داند فالن جمله مربوط به ما قبل و يا ما بعد است، و ياآن هالك شدند( و نمي
 .عالم به قرآن و اصال اهل قرآن نيست

ه گر است، كدليل و كاذبي حيلهاي بيو هر جا و هر وقت كسي را ديديد كه مدعي چنين معرفتي است بدانيد كه مدعي
 .خواهد بر خدا و رسولش افترا ببندد و ماواي او جهنم است كه بدترين سرانجام استمي

__________________________________________________ 

وي شهايي از ايشان آگاه ميقرآن را كه مايه تذكرشان و بهره زندگيشان است فراموش كردند، و تو همواره به خيانت(1)



 [.....] .(12)سوره مائده آيه 
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 :امام امير المؤمنين علي )ع( فرمود آمده كه« 0»و احتجاج « 1»در نهج البالغه 

رسد روزگاري خواهد آمد كه مردم در اثر مداخله بيجا در آيات قرآن، و مراجعه نكردن به خاندان وحي كارشان به جايي مي "
كند، و سپس عين همين مساله شود و در آن مساله به رأي خود حكمي مياي به يكي از قضات اسالم عرضه ميمساله "كه
نمايد، آن گاه قضات در شود و اين قاضي حكمي بر خالف حكم قاضي اول ميوبتي ديگر به قاضي ديگر عرضه ميدر ن

مورد آن مساله اختالف نموده، و وقتي آن كسي كه اين قضات را به قضاوت نصب كرده همگي را احضار نموده، رأي آنان را 
كند، با اينكه يك خدا دارند، و پيامبرشان و آن آرا را تصويب مي فهمد آراي آنها مْتلف است، همهپرسد و با اينكه ميمي

 .!كتابشان يكي است

 كنند؟ و يا خدا از آن نهيشانآيا خداي سبحان دستورشان داده به اينكه اختالف كنند، و آيا در اين اختالف خدا را اطاعت مي
قص بوده؟ خدا، ايشان را به كمك طلبيده تا دين ناقص او كنند؟ و يا دين اسالم در هنگام نزولش ناكرده؟ و نافرماني او مي

دهند كه هر چه بگويند، خدا به گفتار آنان رضايت دهد؟ و يا را تكميل كنند؟ و يا شركاي خدايند و به خود اين حق را مي
ها را بهانه دين اسالم در هنگام نزولش كامل بوده ولي رسول اسالم در ابالغ آن كوتاهي كرده است؟ كدام يك از اين

 :فرمايدتوانند داشته باشند؟ با اينكه خداي سبحان ميمي

و نيز فرموده: كه آيات اين كتاب بعضي مصدق بعضي « 2» "ءو فيه تبيان كل شي« 2»ءٍ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ "
و نيز قرآن ظاهري « 2» "هِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراًوَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّ "ديگر است، و در آن هيچ اختالفي نيست،

آيد، و غرائبش تمام شدني نيست، و هيچ اي است كه عجائبش بشمار نميآسا، و باطني عميق دارد، اعجوبهزيبا و معجزه
 .شودظلمتي جز به وسيله آن برطرف نمي

دارد كه هر نظريه ديني بايد منتهي به قرآن گردد، و اعالم مي فرمائيد اين روايت صراحتامؤلف: بطوري كه مالحظه مي
 .اي است از قرآننقل به معناي آيه "ءو فيه تبيان كل شي "اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 .ط بيروت 22ص  1عبده ج (1)

 .221ص  1احتجاج ج (2)

 .(22اقص نياورديم و در آن بيان هر چيزي است )سوره انعام آيه ما در اين كتاب هيچ چيزي را ن(3)

 .اي است از قرآننقل به معناي آيه(4)

 .(20يافتند )سوره نساء آيه اگر از ناحيه غير خدا بود اختالفي بسيار در آن مي(5)

 101، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كتاب فضائلش( و ابن مردويه، از عمرو بن شعيب، از پدرش، از است كه ابن سعد، و ابن الضريس، )در « 1»و در الدر المنثور 
روزي رسول خدا )ص( با شدت خشم نزد مردمي رفت كه داشتند خودسرانه قرآن را تفسير  :اند كه گفتجدش، روايت آورده

در اثر زدن  ايد گمراه شدند، آنها همامتهاي قبل از شما هم بْاطر همين روشي كه شما پيش گرفته "كردند، فرمود:مي
بعضي از كتاب را به بعضي ديگر، هالك شدند، خداي تعالي كتاب را نازل نكرده كه شما به خاطر بعضي از آن بعضي ديگر 
را تكذيب كنيد، بلكه نازل كرد تا بعضي مصدق بعض ديگر باشد پس هر چه از قرآن فهميديد همان را بگوئيد، و هر چه را 

 ."ذاريدنفهميديد علمش را به عالمش واگ



از پدرش، از جدش روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص(  "عمرو بن شعيب "بطريق ديگر از "احمد "باز در همان كتاب از
 كساني كه پيش از شما بودند بواسطه همين گفتگوها هالك "كنند، فرمود:شنيد قومي در آيات قرآني با يكديگر مجادله مي

به پاره ديگر زدند، كتاب خدا نازل شده كه بعضي تصديق بعض ديگر را كند، شما به اي از كتاب الهي را شدند، زيرا پاره
دانيد بگوئيد، و آنچه را كه به آن جاهليد علمش را به دانايش واگذار اي از آن، پاره ديگر را تكذيب نكنيد، آنچه ميپاره
 ."كنيد

تصديق بعض القرآن  "را در مقابل "ه ببعضضرب القرآن بعض "مؤلف: اين روايات بطوري كه مالحظه كرديد عبارت
اين است كه كسي بين مقاماتي كه معاني آيات دارند خلط كند و  "ضرب القرآن "شود منظور ازقرار داده، معلوم مي "بعضا

يل بدر ترتيبي كه بين مقاصد هست اخالل وارد آورد، مثال محكم را متشابه و متشابه را محكم بداند، و يا خطاهايي از اين ق
 .مرتكب شود

 109، نهي از استمداد از غير قرآن براي فهم قرآن است[ ..... ص : "ضرب بعض به بعض "و "قول به غير علم "و "تكلم به رأي "نهي از]

ر اين كه د "ضرب بعض القرآن ببعض "پس تكلم به رأي پيرامون قرآن، و قول به غير علم كه در روايات گذشته بود، و
 .خواهند يك چيز را بفهمانند، و آن اين است كه براي درك معناي قرآن از غير قرآن استمداد نجوييدميروايات آمد، همه 

 109، نهي از استمداد از غير قرآن براي فهم قرآن است[ ..... ص : "ضرب بعض به بعض "و "قول به غير علم "و "تكلم به رأي "نهي از]

ده نهي از مراجعه به غير قرآن در فهم قرآن است؟، با اينكه هيچ شكي نيست حال اگر بپرسي چگونه منظور از روايات نامبر
 "و نيز فرموده:« 0» "إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ لِلنَّاسِ "كه اوال قرآن براي فهميدن مردم نازل شده، به شهادت اينكه فرمود:

 و از اين« 2» "هذا بَيانٌ لِلنَّاسِ

__________________________________________________ 

 .6ص  0الدر المنثور ج (1)

 .(21ما براي مردم اين كتاب را بر تو نازل كرديم )سوره زمر آيه (2)

 .(122اين كتاب بيانگري است براي مردم )سوره آل عمران آيه (3)

 122، ص: 2ترجمه الميزان، ج

وَ أَنْزَلْنا  "هم چنان كه فرمود: .ن قرآن رسول خدا )ص( استقبيل آيات بسيار است، و هيچ شكي نيست در اينكه مبين اي
و آن جناب اين كار را براي صحابه انجام داد، و تابعين هم از صحابه گرفتند، « 1» "إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
توان به آن بي ياني است نبوي كه به حكم قرآن نمياند بص( براي ما نقل كرده)آنچه صحابه و تابعين از رسول خدا 

 .اش گرفتاعتنايي نموده ناديده

اند بدون اينكه به آن جنابش استناد دهند، هر چند حكم اخبار نبوي را ندارد، و و اما آنچه صحابه و تابعين پيرامون قرآن گفته
يابد، براي اينكه آنچه براي ما در باب تفسير چون آن احاديث حجت نيست، اما اين قدر هست كه قلب بدان سكونت مي

گويند، يا بدون سند از رسول خدا )ص( به گوششان خورده، و يا ذوق سليمي كه از بيان و تعليم آن جناب برايشان آيات مي
حاصل شده به سوي آن تفسير هدايتشان كرده، و همچنين آنچه كه شاگردان تابعين و علماي اعصار بعد در باب تفسير 

 .اندگفته

توان گفت معاني قرآن بر اين اشْاص مْفي مانده، با اينكه هم به عربيت آشنا و مسلط بودند، و هم سعي و چگونه مي



داشتند، و تاريخ داشتند آن را از مصدر رسالت بگيرند، و هم به شهادت تاريخ نهايت جهد خود را در فقه دين مبذول مي
 .ده استهايي از تالش آنان را ضبط كرنمونه

اي از آيات قرآن را به شود كه عدول از طريقه و سنت آنان و خروج از جماعتشان و تفسير كردن آيهاز همين جا روشن مي
اي از شود بدعت در دين است، و نبايد چنين تفسيري را اعتنا كرد، و اگر در باره آيهتفسيري كه در كلمات آنان ديده نمي

 .د، بايد از تفسير آن سكوت كرد، و آن آيه را نفهميده باقي گذاشتآيات چيزي از آنان بدست نيام

هر چند كه اقوال و آرايي كه از آنان به يادگار مانده براي هر كس كه بْواهد قرآن را بفهمد كافي است، چون كلمات آنان 
ص( نقل )، كه يا از رسول خدا بالغ بر هزاران روايت را تشكيل داده، و تنها سيوطي آن روايات را هفده هزار حديث دانسته

 .شده، و يا از صحابه، و يا از تابعين

 132پاسخ به اين توهم كه هر تفسيري كه از كلمات صحابه و تابعين خارج باشد، تفسير به رأي است[ ..... ص : ]

ول از آنان كه عصر رس گوئيم ما در سابق هم گفتيم كه آيات قرآن عموم افراد بشر از كافر و مؤمندر پاسخ از اين سؤال مي
 خدا )ص( را درك كردند و آنان را كه درك
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 .ما اين ذكر را به تو نازل كرديم تا براي مردم بيان كني آنچه را كه به سوي آنان نازل شده(1)
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 :كند به اينكه پيرامون قرآن تعقل و تامل كنند، در بين آن آيات، خصوصا آيهمي نكردند دعوت

داللت روشني دارد بر اينكه معارف قرآن « 1» "أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً "
تواند آن را درك كند، و اختالفي كه در ابتدا و به ظاهر در با تدبر و بحث پيرامون آن ميمعارفي است كه هر دانشمندي 

بيند برطرف سازد، و با اينكه اين آيه در مقام تحدي و بيان اعجاز قرآن است، معنا ندارد در چنين مقامي فهم آيات آن مي
ندارد كه در چنين مقامي آن را مشروط به بيان رسول قرآن را مشروط به فهم صحابه و شاگردان ايشان بدانيم، حتي معنا 

 .خدا )ص( بدانيم

كه  فهماند، هر چندچون آنچه اين آيه شريفه بيان نموده يا معنايي است موافق با ظاهر آيه كه خود الفاظ آيه، آن معنا را مي
 .رساندمياحتياج به تدبر و بحث داشته باشد، و يا معنايي است كه ظاهر آيه نامبرده آن را ن

منظورش معنايي است خالف ظاهر اين عبارت، چنين سْني  "كنيدچرا در قرآن تدبر نمي "فرمايد:خالصه كالم، اينكه مي
 .شود، و اين بسيار روشن استمناسب مقام تحدي نيست، و حجت با آن تمام نمي

ص( آن را از قرآن )به بيانات رسول خدا  بله، البته جزئيات احكام چيزي نيست كه هر كس بتواند مستقال و بدون مراجعه
ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَُْذُوهُ وَ ما  "كريم استْراج كند، هم چنان كه خود قرآن هم مردم را به آن جناب ارجاع داده، و فرموده:

 .ز قبيل مساله معادو در اين معنا آياتي ديگر نيز هست، و همچنين جزئيات قصص و معارفي ا« 0» "نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

 131شان پيامبر )ص( فقط تعليم كتاب و تسهيل فهم كالم الهي است[ ..... ص : ]

شود كه شان پيامبر در اين مقام تنها و تنها تعليم كتاب است، و تعليم عبارت از هدايت معلمي خبير و از همين جا روشن مي
ا به آن معارفي كه دستيابي به آن برايش دشوار است ارشاد نسبت به ذهن متعلم است، و كارش اين است كه ذهن متعلم ر



توان گفت تعليم عبارت از ارشاد به فهم مطالبي است كه بدون تعليم، فهميدنش محال باشد، براي اينكه تعليم كند، و نمي
خواهد مطالب را آسان كردن راه و نزديك كردن مقصد است، نه ايجاد كردن راه، و آفريدن مقصد، معلم در تعليم خود مي

بندي شده تحويل شاگرد دهد كه ذهن او آسانتر آن را دريابد، و با آن مانوس شود، و براي درك آنها در مشقت جوري دسته
 بندي كردن و نظم و ترتيب دادندسته
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 .قرار نگرفته، عمرش و موهبت استعدادش هدر نرفته، و احيانا به خطا نيفتد

وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ  "و آيه:« 1» "نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما "و اين آن حقيقتي است كه امثال آيه:
 .بر آن داللت دارد« 0» "الْحِكْمَةَ

ب بر آن كرده كه خود كتاداده و برايشان بيان ميبه حكم اين آيات رسول اللَّه )ص( تنها چيزي از كتاب را به بشر تعليم مي
يابي بر آن براي بشر ممكن است، م خود آن را به بشر بفهماند، و دستكند، و خداي سبحان خواسته است با كالداللت مي

نه چيزهايي را كه بشر راهي به سوي فهم آنها ندارد، و ممكن نيست آن معاني را از كالم خداي تعالي استفاده كند، چنين 
 .«2» "ونَكِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُ "چيزي با امثال آيه:

سازگاري ندارد، براي اينكه اولي قرآن را كتابي معرفي كرده كه آياتش روشن است، « 2» "وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ "و آيه:
 .دانند، و دومي آن را زباني عربي آشكار معرفي نموده استو براي قومي نازل شده كه مي

كند به تمسك به قرآن، و اخذ به آن، و اينكه هر سيده كه امت را توصيه مياي از آن جناب رعالوه بر اينكه اخبار متواتره
روايتي از آن جناب به دستشان رسيد عرضه بر قرآنش كنند، اگر با قرآن مطابق بود به آن عمل كنند، و گرنه به ديوارش 

د آن كريم در آورد، و گرنه اگر بنا باشها وقتي معنا دارد كه تمامي مضامين احاديث نبوي را بتوان از قربزنند، و اين توصيه
آيد كه فهم قرآن منوط به بيانات رسول آيد، )يعني الزم مياستفاده آنها منوط به بياني از رسول خدا )ص( باشد دور الزم مي

 "دانندخدا )ص( باشد، و فهم بيانات رسول خدا )ص( هم منوط به فهم قرآن باشد، كه اصطالحا اين را دور و محال مي
 .("مترجم

عالوه بر اينكه احاديثي كه از طرق صحابه از رسول خدا نقل شده در بين خود آنها اختالف، و بلكه در بين احاديثي كه از 
 .شناس متتبع پوشيده نيستيكي از صحابه نقل شده اختالف هست، و اين بر هيچ حديث

 كه صحابه در معناي يك آيه دارند قولي را اختيار كنند توانند از بين اقواليممكن است در حل اشكال بگوييد مسلمانان مي
كه مْالف اجماع نباشد، ليكن اين سْن مردود است، براي اينكه خود صحابه اين راه را، راه حل ندانسته و به اين روش 

 اند، و وقتيعمل نكرده
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ه كرده كه مْالف تفسير ساير صحابشده بدون پروا از مساله اجماع، تفسيري مياي سؤال مياز يكي از ايشان تفسير آيه
اي بدهند كه در اقوال صحابه وجود رهيز نموده، و تنها نظريهبوده است، آن وقت چطور بگوئيم ديگران از مْالفت اجماع پ

داشته باشد، با اينكه قول صحابه هيچ فرقي با ساير اقوال ندارد، و بر ساير امت حجت نيست، و چنان نيست كه مْالفت با 
 .قول يك صحابي بر ساير اصحاب حالل و بر ديگر مردم حرام باشد

شود كه قوال مفسرين صدر اسالم، و تجاوز نكردن از آن، در فهم معاني آيات قرآن باعث ميعالوه بر اينكه اكتفاء كردن به ا
علم در سير خود متوقف شود، و آزادي در تفكر از مسلمين سلب گردد، هم چنان كه ديديم )در اثر سانسور شدن بحث از 

بروز ندادند، و به جز كلماتي ساده و خالي از  ناحيه بعضي خلفا( مسلمانان صدر اول، نظريه قابل توجهي در اين باب از خود
 «1» "ءٍوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ "دقت و تعمق از ايشان به يادگار نمانده، در حالي كه قرآن به حكم آيه:

 .مشتمل بر دقائقي از معارف است

اند ه مانده باشد، با اينكه مردمي فهميده و كوشاي در فهم بودهو اما اينكه بعيد شمردند كه معاني قرآن بر صحابه پوشيد
استبعادي است نابجا، به دليل همان اختالفي كه در اقوال آنان در معاني بسياري از آيات هست، و اختالف و تناقض جز با 

 .پوشيده ماندن حق و مشتبه شدن راه حق و راه باطل، تصور ندارد

 133كسي بسته نيست[ ..... ص :  راه به سوي فهم قرآن به روي]

پس حق مطلب اين است كه: راه به سوي فهم قرآن به روي كسي بسته نيست، و خود بيان الهي و ذكر حكيم بهترين راه 
باشد، به اين معنا كه قرآن كريم در بيانگري مقاصدش احتياج به هيچ راهي ديگر ندارد، پس چگونه براي فهم خودش مي

خوانده، محتاج به هادي و  "ءتبيان كل شي "كه خداي تعالي آن را هدايت و نور معرفي كرده و شود كتابيتصور مي
 .رهنمايي ديگر باشد، و با نور غير خودش روشن، و با غير خودش مبين گردد

اني  "اي كه ايراد كرد فرمود:ص( به نقل صحيح رسيده است كه در آخرين خطبه)باز ممكن است بگوئيد كه: از رسول خدا 
تارك فيكم الثقلين، الثقل االكبر و الثقل االصغر، فاما االكبر فكتاب ربي، و اما االصغر فعترتي اهل بيتي، فاحفظوني فيهما، 

 «"فلن تضلوا ما تمسكتم بهما

.__________________________________________________ 
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گذارم، كه يكي بزرگتر و ديگري كوچكتر است، اما بزرگتر كتاب خدا است، و مي من دو چيز گران در بين شما به جاي(2)
اما كوچكتر عترت و اهل بيت من است، با حفظ اين دو مرا حفظ كنيد، ما دام كه به اين دو تمسك كنيد هرگز گمراه 

 .1ح  11ص  12نْواهيد شد. وسائل ج 
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اند، كه به طرق متواتره از جمعيتي بسيار از صحابه رسول خدا )ص( از آن جناب نقل كرده« 1»ني و اين سْن را شيعه و س
لن يفترقا حتي يردا علي  "اند، و در بعضي از اين طرق عبارتعلماي حديث عده آن صحابه را تا سي و پنج نفر شمرده

 .حجت است نيز آمده، و اين حديث داللت دارد بر اينكه قول اهل بيت )ع( "الحوض

پس هر چه در باره قرآن گفته باشند حجت و واجب االتباع است، و بايد در معناي قرآن تنها به گفته آنان اكتفاء كرد، و گرنه 
 .آيد كه اهل بيت با قرآن نباشند، و از آن جدا محسوب شوندالزم مي



للَّه )ص( كرديم در اين حديث شريف جاري است، گوئيم: عين آن معنايي كه ما قبال براي پيروي از بيان رسول ادر پاسخ مي
خواهد حجيت ظاهر قرآن را باطل نموده و آن را منحصر در ظاهر بيان اهل بيت )ع( كند، چگونه ممكن و اين حديث نمي

ن . و با اي"شوندقرآن و عترت هرگز از هم جدا نمي "است چنين چيزي منظور باشد، با اينكه در متن همين حديث فرموده:
 .خواهد قرآن و عترت را با هم حجت كندبيان مي

 134كنند[ ..... ص : قرآن بر معاني خود داللت دارد و اهل بيت )ع( ما را به طريق اين داللت و اغراض و مقاصد قرآن راهنمايي مي]

 ت )ع( ما را به طريقكند و اهل بيگويد قرآن بر معاني خود داللت دارد و معارف الهيه را كشف ميپس اين حديث به ما مي
 .كننداين داللت هدايت نموده، به سوي اغراض و مقاصد قرآن راهنمايي مي

عالوه بر اينكه نظير رواياتي كه از رسول خدا )ص( در دعوت مردم به اخذ قرآن و تدبر در آن و عرضه احاديث بر آن وارد 
 .شده، رواياتي هم از ائمه اهل بيت )ع( وارد شده است

ه ديگر، و اي براي آيكه بگذريم در گروه بسياري از روايات تفسيري كه از اين خاندان رسيده طريقه استدالل به آيهاز اينهم 
استشهاد به يك معنا بر معناي ديگر به كار رفته، و اين درست نيست مگر وقتي كه معنا معنايي باشد كه در افق فهم 

درك كند، چيزي كه هست به او سفارش كنند از فالن طريق معين در اين  شنونده باشد، و ذهن شنونده بتواند مستقال آن را
 .كالم تدبر كن

اضافه بر اينكه در اين بين، رواياتي از اهل بيت )ع( رسيده كه بطور صريح داللت بر همين معنا دارد، نظير روايتي كه 
 هر كس "كرده كه در ضمن حديثي فرمود:آن را بسند خود از ابي لبيد بحراني از ابي جعفر )ع( نقل « 0»صاحب محاسن 
 خيال كند كه

__________________________________________________ 
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، و قريب به اين مضمون باز در محاسن و "ن را هالك كردهكتاب خدا مبهم است هم خودش هالك شده و هم ديگرا
گويند و خالصه وقتي حديثي وقتي از چيزي برايتان سْن مي "از همان جناب آمده و آن اين است كه فرمود:« 1»احتجاج 

 ."(شنويد همان مطلب را از كتاب خدا بپرسيد، )تا آخر حديثو يا سْني از من مي

 گردد، يكي اين احاديث كهشود، و تناقض ابتدايي آن رفع ميدو دسته از روايات جمع مي با اين بياني كه گذشت بين
گفت فهميدن معارف قرآن و رسيدن به آن از خود قرآن، امري است ممكن، چون معارف قرآني پوشيده از عقول بشر مي

آن را از جابر نقل كرده كه گفت: امام « 0»رساند، مانند روايتي كه تفسير عياشي نيست، و دوم رواياتي كه خالف اين را مي
اي جابر هيچ چيزي بقدر قرآن از عقول  "آن گاه فرمود: "قرآن بطني دارد، و بطن قرآن ظاهري دارد "صادق )ع( فرمود:

هايي هست كه اولش در باره چيزي، و وسطش در باره چيز ديگر، و آخرش در باره چيزي كه غير دور نيست، براي اينكه آيه
ز اي ا، و اين معنا در عده"دو مورد اول است نازل شده، و در عين اينكه كالمي است متصل، قابل حمل بر چند معنا است از

)ص( « 2»از شْص رسول خدا  "...چيز بقدر قرآن از عقول دور نيست « 2»و هيچ  "روايات وارد شده، مْصوصا جمله:
قرآن حمالي است ذو وجوه، يعني قابل حمل بر معاني بسيار است )تا  ")ع( آمده كه فرمود:« 2»هم روايت شده، و از علي 

 ."(آخر حديث



پس آنچه در باب تفسير سفارش شده اين است كه مردم قرآن را از طريقه خودش تفسير كنند، و آن تفسيري كه از آن نهي 
ك آيه، براي روشن شدن معناي يشده تفسير از غير طريق است، و اين نيز روشن شد كه طريقه صحيح تفسير اين است كه 

تواند بكند كه در اثر ممارست در روايات وارده از رسول خدا )ص( و از از آيات ديگر استمداد شود، و اين كار را تنها كسي مي
تواند دست به كار تفسير بزند )و خدا ع(، استاد حديث شده، و از اين ناحيه ذوقي بدست آورد، چنين كسي مي)ائمه اهل بيت 
 .(راهنما است

__________________________________________________ 

 .22ص  0احتجاج ج (1)

 .0ح  11ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .2ح  12ص  1تفسير عياشي ج (3)

 .1سطر  01ص  1تفسير صافي ج (4)

 .1221ص  22نهج البالغه فيض وصية (5)
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 136[ ..... ص : 18تا  12ات (: آي3عمران )سوره آل]

 اشاره

كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ  (12النَّارِ ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَواْلدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ
( قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلي جَهَنَّمَ وَ بِئْسَ 11مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ )قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُ

 اللَّهُ يُؤَيِّدُ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَ( قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْري كافِرَةٌ 10الْمِهادُ )
زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  (13)بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ 

 (12الْمَآبِ ) لْفِضَّةِ وَ الَْْيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُالذَّهَبِ وَ ا

أَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ أَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ
وَ  ( الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ وَ الْقانِتِين16َ( الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ )12اللَّهِ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ )

الْعَزِيزُ ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ 12الْمُنْفِقِينَ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ )
 (12الْحَكِيمُ )
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 ر محقق بدانند كه اموال و اوالدشان به هيچ وجه و از هيچ جهت از خدا آنان كه كافر شدند بطو
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 .(12كند و ايشان آري هم ايشانند كه آتش افروز دوزخند )نيازشان نميبي

 جرم گناهانشان ايشان عادتي نظير عادت آل فرعون و امتهاي قبل از ايشان دارند كه آيات خدا را تكذيب كردند، و خدا به
 .(11)آنان را بگرفت و خدا شديد العقاب است 



 .(10شويد كه بد جايگاهي است )به كساني كه كافر شدند بگو بزودي شكست خواهيد خورد و به سوي جهنم محشور مي

فه در راه طاي شما اگر اهل عبرت بوديد در همان برخوردي كه دو طايفه مؤمن و كافر داشتند برايتان آيتي و عبرتي بود، يك
جنگيدند و طايفه ديگر كافر بودند، كفار مؤمنين را دو برابر ديدند و همين باعث شكستشان شد، خدا هر كه را خدا مي

 .(12كند و در اين عبرتي است براي صاحبان بصيرت )بْواهد به نصرت خود ياري مي

اي ها عالقهدار و چارپايان و مزرعهقره و اسبان نشانهاي پر از طال و نعالقه به شهوات يعني زنان و فرزندان و گنجينه
كشد با اينكه همه اينها وسيله زندگي موقت است كه به وسوسه شيطان بيش از آن مقدار كه الزم است در دل مردم سر مي

 .(12دنيا است، و سرانجام نيك نزد خدا است )

جا خبر دهم؟ كساني كه از خدا پروا داشته باشند نزد پروردگارشان خواهيد شما را به بهتر از اينبه اين دلدادگان بگو آيا مي
بهشتهايي دارند كه از زير سايه آن نهرها جاري است و ايشان در آن، زندگي جاودانه و همسراني پاك داشته و خدا از آنان 

 .(12خشنود است و او به بندگان بينا است )

 .(16يم پس گناهانمان را بيامرز و از عذاب آتش محفوظمان بدار )گويند: پروردگارا ما ايمان آوردبندگاني كه مي

 .(12دار و راستگو و اهل عبادت و انفاقگر و استغفار كنندگان در سحرگاهانند )بندگاني كه خويشتن

 ودهند به يگانگي او و اينكه اخدا خود شاهد است بر اينكه معبودي جز او نيست، مالئكه و صاحبان علم نيز شهادت مي
 (12همواره به عدل قيام دارد، معبودي جز او كه عزيز و حكيم است وجود ندارد )
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 131آهنگ و غرض كلي اين آيات و ارتباط آنها با آيات قبل[ ..... ص : ]

اخل ودند كه در دهاي منافقيني بگريشد، مبتال به توطئهدر سابق گفتيم:مسلمانان در روزهايي كه اين سوره نازل مي
جماعتشان رخنه كرده بودند، يك عده ساده لوح هم وجود داشتند كه آنچه را منافقين و يا دشمنان اسالم به منظور واژگونه 

 .شدندكردند باور نموده و دچار وسوسه ميكردن امور و تباه ساختن دعوت اسالم شايع مي

م از خارج داشتند، و آن اين بود كه همه دنيا كه يا مشرك بودند، و يا اين گرفتاريهاي مسلمين از داخل بود، گرفتاريهايي ه
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براي خاموش كردن نور دين، و ابطال دعوت مسلمين، و بي اثر كردن تالشهاي آنان دست به دست هم داده، به هر وسيله 
كردند، و گفتيم كه غرض اين سوره دعوت مسلمين است به توحيد كلمه، و صبر، و ثبات، تا قلما و قدما( تمسك ميممكن )

شود، هايي كه از خارج به ايشان مياز اين راه امورشان اصالح شود، و فسادهايي كه در داخل اجتماعشان هست، و هجوم
 .رفع گردد

اي بود به منافقين، و اشاره "لَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ ... إِنَّ اللَّهَ ال يُْْلِفُ الْمِيعادَهُوَ ا ":فرمودآيات قبل، از آنجا كه مي
اند كرد به اينكه در آنچه از معارف ديني درك كردهآنهايي كه دلهايشان مبتال به زيغ و انحراف بود، و مسلمانان را دعوت مي

 .ثبات قدم به خرج دهند

اند و بر ايشان مشتبه است ايمان و تسليم داشته باشند، هر چند كه كنه و حقيقت آن را نفهميده رك نكردهو در آنچه هم د
اي گريبان مسلمين را بگيرد و نظام سعادتشان را مْتل سازد از ناحيه پيروي ساخت كه هر فتنهباشند، و خاطر نشان مي

ند ديني كه براي هدايت آنان نازل شده، همان دين، وسيله متشابهات، و تاويل كردن آيات خدا است، كه اگر چنين كن



 .گرددشود، و اجتماعشان مبدل به افتراق شده و نظامشان مْتل ميضاللت و بدبْتيشان مي

ه توانند خداي را بفرمايد: بزودي شكست خواهند خورد و نميو اما در اين آيات به بيان حال مشركين و كفار پرداخته و مي
تبه علت ضاللت آنان و مش "فرمايد:شوند. آن گاه علت اين معنا را ذكر نموده و ميند، و در طغيان خود پيروز نميستوه بياور

ده اند كه مال و اوالدي كه نصيبشان ششدن امر بر ايشان اين است كه لذائذ دنيا در نظرشان جلوه كرده، و چنين خيال كرده
و در اين پندارشان سْت اشتباه نمودند، زيرا خداي سبحان غالب بر امر خويش  نيازشان سازد،تواند از خداي سبحان بيمي

نياز از خدا سازد، فرعونيان و امتهاي ستمگر اي بياي و لحظهتوانست كسي را ذرهاست، و اگر مال و اوالد و نظائر اينها مي
رم گناهانشان بگرفت، و هالكشان كرد، اين ساخت ولي خدا گريبان آنان را به جنياز ميصاحب شوكت و قدرت، آنان را بي

 .ياغيان نيز همان سرنوشت را در پي خواهند داشت، و بزودي گرفتار خواهند شد

پس بر مؤمنين واجب است كه از خدا بترسند، و از اينگونه لذائذ مادي پروا داشته باشند، تا به اين وسيله به سعادت دنيا و 
 ."ئل آيندثواب آخرت و رضوان پروردگارشان نا

بنا بر اين بيان، آيات مورد بحث همانطور كه از مضامينش پيداست متعرض حال كفار است، هم چنان كه آيات بعد از اين 
 .آيد ان شاء اللَّهچند آيه، متعرض حال اهل كتاب از يهود و نصارا است، كه بزودي بيانش مي
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، "أغني عنه ماله من فالن "شود:وقتي گفته مي "لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَواْلدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا "
 .نياز كرده، ديگر احتياجي به او نداردمعنايش اين است كه مالي كه در دست دارد او را از فالني بي

دهد خود را محتاج موجودات خارج از ت و روي دست خود را تشْيص ميآدمي در آغاز خلقتش و از همان روزهايي كه پش
 .كندوجود خود احساس مي

يكن كند، لاين اولين علم فطري انسان است به اينكه: محتاج صانع مدبري است كه پديدش آورده و امورش را تدبير مي
ياج به كند احتترين حاجتي را كه احساس ميوقتي كمي بزرگتر شد، و خود را در وسط اسباب زندگي محصور ديد، ابتدايي

كند كه براي بقا و رشد بدنيش نيازمند به غذا و فرزند است و ساير كماالت كمال بدني، و رشد خويش است. احساس مي
سازد، و آن كماالت عبارت است از چيزهايي كه خيال، شناسد و نفسش او را به آنها واقف ميحيواني را در مرحله بعد مي

كند، در حالي كه كمال نيست، مانند: زخارف و ثروتهاي دنيا، لباس زيبا، خانه زيبا، زن ها را در نظرش كمال معرفي ميآن
 ... زيبا، و

گشاي همه گرفتاريهاي زندگي شود، چون به خيال او مال مشكلمي "طلب غذا مبدل به طلب مال "در اين هنگام است كه
شود، در نتيجه همين انساني كه ضامن سعادت خود را غذا و فرزند ه مال مشكالت حل مياست، زيرا عادتا و غالبا به وسيل

بندد، و همه هم و غم خود را هاي نفساني ميداند، و تدريجا دل بر خواستهدانست، حاال اين ضمانت را در مال و اوالد ميمي
ه معلوم پندارد، كو آنها را مستقل در سببيت ميشود، كند، و در آخر، قلبش به كلي تسليم اسباب ميصرف در اسباب مي

گردد، چرا كه اين جهل رود، و همين جهل باعث هالكت او مياست وقتي چنين باوري در دل آمد ياد خدا از دل بيرون مي
يي شود؟ چون رب واقعي او، خداپوشاند و صاحبش كافر و منكر آيات خدا شده، امر بر او مشتبه ميروي آيات خدا را مي

نياز نيستند. و هيچ چيزي او است كه بجز او معبودي نيست، خدايي كه حي و قيوم است، و موجودات در هيچ حالي از او بي
 .داندكند، ولي او رب خود را مال و اوالد مينياز نميرا از خدا بي

 139در آيه شريفه[ ..... ص :  "اوالد "بر "اموال "وجه مقدم ساختن]



گرديد كه چرا در آيه مورد بحث اموال را جلوتر از اوالد ذكر كرد، چون گفتيم اعتماد و دلبستگي آدمي به  با اين بيان روشن
كند، و اش احتياج به غذا است قبل از دلبستگي به اوالد است، و يك انسان مدتها احتياج به غذا را احساس ميمال كه ريشه

خبر است، هر چند كه گاهي عالقه او به اوالد، شدت يافته و مال را بي شناسد، در حالي كه از احتياجش به اوالدآن را مي
  .كندفداي اوالد مي
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ان الذين  "در آيه شريفه اختصار گويي شده، آنهم نوعي اختصار گويي كه شبيه به دفع توهم است، تقدير آيه چنين است:
آنهايي كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند و  "والهم و اوالدهم تغنيهم من اللَّهكفروا و كذبوا بآياتنا، و زعموا ان ام

كند چه اشتباهي كردند زيرا هيچ چيز در هيچوقت آنها را از خداي نيازشان ميپنداشتند كه اموال و اوالدشان از خدا بي
 .سازدكند. اين معنا را آيه بعدي روشن مينياز نميسبحان بي

 142سوزند[ ..... ص : كنندگان )از كفار( منشا اصلي آتش هستند و ديگران به آتش آنها ميتكذيب ]

 ."وَ أُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ "

اتَّقُوا النَّارَ فَ "ور سازند، و اين آيه شريفه شبيه آيه:به معناي هر چيزي است كه با آن آتش را برافروخته و شعله "وقود "كلمه
است، چون در آيه مورد « 0» "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "و آيه: «1» "ودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُالَّتِي وَقُ

فرمايد انسان و سنگ وسيله افروخته شدن دوزخ است، و در فرمايد انسان آتش افروز دوزخ است، و در دومي ميبحث مي
سوره بقره در سابق اين معنا را تا  02پرستيد هيزم دوزخيد، و ما در ذيل آيه ا و هر چه به جز خدا ميفرمايد شمسومي مي

 .حدودي بيان كرديم

اي كه و اگر در آيه مورد بحث مطلب را در قالب جمله اسميه آورد، و اين جمله اسميه را با اسم اشاره آغاز كرد، آنهم اشاره
ه اضاف "نار "را به كلمه "وقود "بين مبتدا و خبر ضمير فصل )هم( را قرار داد، و كلمه مْصوص راه دور است، و نيز اگر

همه اينها براي اين بود كه انحصار را برساند، و الزمه اين حصر اين است كه تكذيب  "اولئك هم وقود "كرد، و نفرمود:
 .سوزندآنان ميكنندگان از كفار، اصل در عذاب، و افروخته شدن آتشند، و ديگران به آتش 

لِيَمِيزَ اللَّهُ الَْْبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَ يَجْعَلَ  "فرمايدشود، و در آن مياي است كه در سوره انفال بيان ميمؤيد اين نكته آيه
 .«2» "الَْْبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ

 "... كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "

اند به معناي روش دائمي است، و در جاي ديگر قرآن اين كلمه در مورد حركت بطوري كه اهل لغت گفته "دأب "كلمه
و از همين جهت عادت هميشگي را « 2» "وَ سََّْرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ "دائمي خورشيد و ماه به كار رفته، فرموده:

 گويند، چونهم دأب مي

__________________________________________________ 

 .02سوره بقره آيه (1)

 .12سوره انبيا آيه (2)

ها را روي هم گذاشته انباشته گردند، آن گاه همه را همه اينها براي اين است كه خبيث از طيب جدا شود، و همه خبيث(3)
 .(22در آتش افكند. )سوره انفال آيه 

 [.....] .22سوره ابراهيم آيه (4)
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 .اي است مستمر، و منظور در آيه مورد بحث هم همين معنا استعادت هم سيره

كَذَّبُوا  "كند، و جملهبر آن داللت مي "لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ "اي تقديري، كه جمله:متعلق است به جمله "كداب ... ":جمله
 .كندرا تفسير مي "دأب "منظور از "بِآياتِنا

ا ان الذين كفروا كذبو "ين جمله در واقع حال است براي دأب و تقدير كالم همانطور كه قبال هم اشاره كرديم چنين است:ا
بآياتنا، و استمروا عليها دائبين، فزعموا ان في اموالهم و اوالدهم غني لهم من اللَّه، كداب آل فرعون و من قبلهم، و قد كذبوا 

 .«1» "بآياتنا

 من او را به "شود:شود چون وقتي گفته ميسببيت استفاده مي "باء "از ظاهر حرف "أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْفَ ":و در جمله
 .معنايش اين است كه به سبب گناهش مؤاخذه كردم "گناهش مؤاخذه كردم

رسول را با كفار آل  اي كه بين دو آيه شده است، و حال كفار عهداست و ليكن مقتضاي مقابله "باء "اين ظاهر حرف
فرعون و قبل از ايشان مقايسه كرده، اين است كه حرف نامبرده به معناي وسيله باشد، چون قبل از آيه مورد بحث كفار را 

نها ور شدن جاشود و با شعلهور ميوسيله بر افروختن آتش دوزخ خوانده و فرموده بود اينان وقود آتشند، و جانشان شعله
م چنان آل فرعون و كفار قبل از ايشان كه آنان نيز به گناهان خود گرفتار شدند، و عذابي كه گريبان آنان شوند، همعذب مي

را گرفت عين همان گناهاني بود كه مرتكب شده بودند، و مكري كه كردند، خود آن مكر عذاب جانشان شد و ظلم خودشان 
 .«0» "يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِوَ ال يَحِ "عايدشان گرديد، هم چنان كه قرآن كريم فرمود:

 .«2» "وَ ما ظَلَمُونا وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ "و نيز فرموده:

 141بودن خداي سبحان[ ..... ص :  "شديد العقاب "معناي]

عقاب خدا چنان نيست كه از يك  گردد كه شديد العقاب بودن خدا به چه معنا است، چون روشن شد كهاز اينجا روشن مي
جهت معيني به انسان روي بياورد و در محل معيني گريبان آدمي را بگيرد، و مانند عقاب غير خدا به شرايط مْصوصي 
 متوجه آدمي بشود، مثال از باالي سر و يا از پائين و يا در بعضي اماكن به انسان برسد، و انسان بتواند از آن محل يا از آن

__________________________________________________ 

بدرستي كه كفار آيات ما را تكذيب كردند، و بر اين عمل ادامه دادند، و آن را عادت خود كردند پنداشتند كه اموالشان (1)
 ات ما تكذيبتواند از عذاب خدايشان برهاند، اين عادت آنان نظير عادت آل فرعون و اقوام قبل از ايشان است، كه به آيمي

 .كردند

 .(22گيرد )سوره فاطر آيه مكر بد جز گريبان صاحبش را نمي(2)

 .(22بر ما ستم نكردند بلكه تنها به خودشان كردند )سوره بقره آيه (3)
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را به عمل خود آدمي و به  ناحيه دور گردد، و پا به فرار گذاشته خود را از گزند آن عقاب حفظ كند، بلكه عقاب خدا آدمي
گيرد، و چون گناه در باطن آدمي و در ظاهرش هست و از او جدا شدني نيست، عقاب خدا هم از او جدا شدني گناهش مي

ا گردد و بشود، و به عبارت ديگر آتش از نهاد خود او مشتعل مينيست، و در نتيجه خود انسان وقود و آتش افروز دوزخ مي
ر و قرار معنا ندارد، ديگر نه خالصي تصور دارد، و نه تْفيف، به همين جهت است كه خدا خود را شديد اين فرض ديگر فرا
 .العقاب خوانده است



دو بار التفات به كار رفته، اول التفاتي از غيبت به حضور، و دوم التفاتي از حضور به  "كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ "و در جمله:
تواند آنان را از خدا فرمود مال و اوالدشان نمييح اينكه: در آيه قبل خداي تعالي غايب فرض شده بود و ميغيبت. توض

 .نياز كندبي

، و بار دوم خداي تعالي كه در "به آيات ما تكذيب كردند "فرمايد:و در جمله مورد بحث خداي تعالي متكلم فرض شده، مي
 ."پس خدا ايشان را بگرفت "فرمايد:شود، چون ميفرض مي اين جمله حاضر و متكلم فرض شده غايب

 .حال بايد ديد نكته اين دو التفات چيست؟

كند، و هم خبر را به درست بودن نزديك التفات نكته اول اين است كه با حاضر شدن خدا هم ذهن شنونده نشاط پيدا مي
 :اي بگويدماند كه گويندهگرداند، زيرا مثل اين ميمي

كه در  "ام، زنهار كه از همنشيني با او بپرهيزيي بد دهن و فحاش و بد برخورد است، و من گرفتار معاشرت با او شدهفالن "
نمايد، چون خبر را كند و صدق آن را اثبات ميخبر را تصحيح مي "امو من گرفتار معاشرت با او شده "اين عبارت جمله:

 .نوعي شهادت است كند كه خودمستند به ديدن و مشاهده خود مي

آل فرعون عادتشان عادت همين كفار بود، و مثل اينان آيات را تكذيب  "شود كه:بنا بر اين معناي آيه شريفه اين مي
كردند، و اين مطلب جاي هيچ شكي نيست، براي اينكه ما خود رفتار آل فرعون را مشاهده كرديم و به خاطر همين كه مي

 ."نند، هالكشان كرديمكديديم آيات ما را تكذيب مي

ه اش اين است كبكار رفته، و دو باره خداي تعالي غايب به حساب آمده، نكته "فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ "و اما التفات دوم كه در جمله:
خواسته بعد از به دست آوردن مقصود دوباره به اصل كالم برگردد، و عالوه بر اين، حكم را به مقام الوهيت كه قائم به همه 
شؤون عالم، و مهيمن بر هر كوچك و بزرگي است ارجاع دهد، و به همين منظور لفظ جالله )اللَّه( را دو باره تكرار نموده و 

 ، تا داللت كند"و هو شديد العقاب "و نفرمود: "وَ اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ ":فرمود
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قت منازعه با كسي است كه داراي جالل الوهيت بوده و هالك كردن گنهكاران بر اينكه كفر كفار و تكذيبشان در حقي
 .برايش آسان است، و كافر درگير با خداي شديد العقاب است

 ."... قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ "

ر است، و اين كلمه در مورد كوچ دادن به معناي بيرون كردن و كوچ دادن قومي از قرارگاهشان به زور و جب "حشر "كلمه
وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ  "شود. در قرآن كريم همه جا در مورد جماعت آمده كه از آن جمله فرموده:يك نفر استعمال نمي

 .«1» "مِنْهُمْ أَحَداً

 مشركين هستند هم "لذين كفرواا "آيد كه مراد از جملهبه معناي فرش و بستر است، و از ظاهر سياق بر مي "مهاد "كلمه
كه در آيه قبلي بود( نيز مشركين است، نه يهوديان، و اين ) "... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ "چنان كه ظاهر جمله:

ه را به سوي فرمايد ما بر آنان غالب آمديم، و همتواند دو آيه را به هم متصل كند، چون آيه مورد بحث مينظريه بهتر مي
فرمود: اين كفار گردن كشي كردند، و به اموال و اوالد كرد، و ميدوزخ كوچ داديم، و در آيه قبلي علت اين كيفر را بيان مي

 .خود تعزز و استكبار نمودند

 "قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا "

 143آن با نصرت الهي مؤمنين ظفر يافتند[ ..... ص :  ناظر بر واقعه بدر است كه در "قد كان لكم "آيه شريفه]



متوجه همان كفار است، و اين آيه در حقيقت تتمه كالم  "براي شما -لكم "آيد كه خطاب دراز ظاهر سياق چنين بر مي
 وئيم خطابممكن هم هست بگ "سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ ... "خوريدفرمود به زودي شكست ميرسول خدا )ص( است، كه مي
گيري دعوت كند، تا بفهمند خدا در جنگ بدر، چه منتي بر خواهد ايشان را به تفكر و عبرتنامبرده به مؤمنين است، و مي

 .آنان نهاد، و چگونه با نصرت خود تاييدشان كرد: آنهم آن تاييد عجيب، كه در ديدگان آنان تصرف نمود

التفات است، براي اينكه قبال خطاب را تنها متوجه رسول خدا )ص( كرده و بنا بر اين، كالم مورد بحث مشتمل بر نوعي 
 .تر استبود، و در اينجا متوجه آن جناب و مؤمنين كرده، ليكن همانطور كه مالحظه فرموديد توجيه اول مناسب

را كه در راه او قتال  سازد كه خدا گروهيكند، و خاطرنشان ميو اين آيه بدان جهت كه داستان رزم بين دو گروه را ذكر مي
كردند ياري فرمود، گو اينكه نام صاحبان قصه را نبرده، اما آيه شريفه، قابل انطباق بر واقعه بدر است، و سوره مورد بحث مي

 .هم بعد از واقعه بدر بلكه بعد از واقعه احد نازل شده است

__________________________________________________ 

 .(22كوچ داديم و حتي يك نفر را از قلم نينداختيم. )سوره كهف آيه  ايشان را(1)
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از اين هم كه بگذريم ظاهر آيه اين است كه اين داستان براي ذهن مْاطبين معلوم بوده، و مْاطبين، واقعه را به ياد 
 .است "مگر يادتان نيست كه چنين و چنان شد "ريبا معنايش، كه تق"قَدْ كانَ لَكُمْ "فرمايد:اند، براي اينكه ميداشته

اي مساله تصرف خدا در چشم جنگجويان را ذكر نكرده، از طرف ديگر، قرآن كريم به جز در داستان جنگ بدر در هيچ واقعه
 يْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، وَ يُقَلِّلُكُمْ فِيوَ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَ "فرمايد:و آنچه را در باره قصه بدر آورده، آيه زير است كه مي

 «1» ."أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا، وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

كه در جنگ  ،گو اينكه اين تصرف به تقليل بود، نه تكثير و زياد نشاندادن و ليكن بعيد نيست كه قضيه بدين قرار بوده باشد
ور شوند، و از ترس، پشت به جنگ نكنند، و بدر مؤمنين را در ديدگان مشركين اندك نشان داد، تا با جرأت به مؤمنين حمله

گر شوند تا از ترس پا به فرار گذاشته و شكست بعد از آنكه جنگ در گرفت، مؤمنين در نظر مشركين بسيار زياد جلوه
 .بْورند

م است در آيه مورد بحث بر روي تكثير و زياد جلوه دادن، تكيه شده، حال اگر فرض كنيم كه خطاب و به هر حال آنچه مسل
با )تاء  "همترون "شود، عالوه بر اين، قرائت آيه شريفه به صورتدر آيه متوجه مشركين است، جز با داستان بدر منطبق نمي

 .مؤيد ديگري براي بيان ما است (خطاب

هان اي مشركين! اگر مردمي صاحب بصيرت باشيد، براي بيدار شدن و عبرت  "شود كهن ميدر نتيجه معناي آيه اي
گرفتنتان كافي است، كه بفهميد همواره غلبه با حق است، و خدا با ياري خود هر كه را بْواهد تاييد نموده و پيروز 

 ."گرداندمي

در پيروز شدند، با مال و اوالد نبود، براي اينكه مردمي پس پيروزي با خداست، نه با مال و اوالد، و مؤمنين اگر در جنگ ب
ار رسيد، و نيروي اندكشان قابل قياس با نيروي چند برابر كفاندك و فقير و ذليل بودند، و نفراتشان به يك سوم كفار نمي

 اندازهامكاناتي بينبود، چرا كه كفار قريب به هزار نفر جنگجو بودند، همه داراي سالح و مركب از اسب و شتر اموال و 
 داشتند، ولي مسلمانان سيصد و سيزده نفر بودند، و همه آنان بيش از شش زره و هشت شمشير و

__________________________________________________ 

در چشم و نيز بياد آوريد آن زمان را كه هنگام برخورد با دشمن ايشان را در چشم شما اندك نشان داد، و شما را هم (1)



 .(22خواست، انجام دهد، و بازگشت همه امور به خدا است. )سوره انفال آيه دشمن اندك نشان داد، تا امري را كه مي
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دو اسب نداشتند. با اين حال خداي تعالي ايشان را بر مشركين غلبه داد، و جمعيتي اندك و ضعيف را بر جمعيتي بسيار و 
پيروز كرد، و عامل اين پيروزي آن بود كه مسلمانان را در چشم مشركين دو برابر نشان داد، عالوه بر آن، فرشتگان  نيرومند

 دانستند سودي به حالشان نكرد، نه آنرا به كمك ايشان فرستاد، در نتيجه آن اسباب ظاهري كه كفار مايه برتري خود مي
 .جمعيت، و نه نيروي مالي و جنگياموال ياريشان داد و نه اوالد و نه بسياري 

خداي تعالي عين مساله مورد بحث را، يعني مساله عادت آل فرعون و امتهاي قبل از ايشان در تكذيب آيات خدا و هالك 
 .كندآورد( دو نوبت ذكر ميشدنشان را در سوره انفال )آنجا كه داستان جنگ بدر را مي

اندازد، اشاره است به اينكه: مراد از غلبه كه ش، ايشان را به ياد جنگ بدر ميشود در موعظت كفار قريو اينكه مالحظه مي
هديد توان گفت كه آيات قصه بدر، تگفت غلبه جنگي، يعني كشتن و نابود كردن است. پس ميآيات قبلي از آن سْن مي

 .به قتل نيز هست

 "... فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ أُخْري كافِرَةٌ "

، و "و اخري تقاتل في سبيل الشيطان "كنند بفرمايد:مقتضاي مقابله اين بود كه در مقابل گروهي كه در راه خدا قتال مي
ت كه و اين بدان جهت اس "وَ أُخْري كافِرَةٌ "و يا عبارتي نظير آن، ولي اينطور نفرمود، بلكه فرمود: "في سبيل الطاغوت "يا

و راه نبود، تا در مقابل سبيل خدا سبيل طاغوت و يا شيطان را قرار دهد، بلكه زمينه بيان زمينه كالم مقايسه بين دو سبيل 
، پس در حقيقت، مقابله بين ايمان به خدا و "نياز نيست و سرانجام پيروزي از آن او استكسي از خدا بي "اين معنا بود كه

 .جهاد در راه او، و بين كفر به خداي تعالي است

فئة  "در جمله "فئة "به كلمه "مثليهم "و كلمه "يرونهم "آيد كه هر دو ضمير جمع، در كلمهچنين برميو از ظاهر سياق 
ر ديدند، عدد مؤمنين را كه سيصد و سيزده نفگردد، و معنايش اين است كه گروه كافر مؤمنين را دو برابر ميبر مي "تقاتل

 .ديدندبود، ششصد و بيست و شش نفر مي

 141تماالتي كه در باره مرجع ضميرها در آيه شريفه گفته شده است[ ..... ص : بيان وجوه و اح]

ها ممكن است احتمال دهند كه مرجع ضمير اول، غير از مرجع ضمير دوم بوده، و معنا چنين باشد. )كه كفار مؤمنين بعضي
 .به دور استرا دو برابر خودشان ديدند(، ولي اين احتمال، احتمالي است كه از ظاهر الفاظ آيه 

كفار خود را دو برابر آنچه كه بودند  "و چه بسا احتمال داده شود كه هر دو ضمير به فئة كافرة برگردد، و معنا چنين باشد كه
، و الزمه اين احتمال اين است كه در نسبت، مؤمنين بسيار اندك به "ديدند، اگر هزار نفر بودند خود را دو هزار نفر ديدند

 ني اگر نظرشان برسد، يع
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نظورشان اند مجمعيت مؤمنين يك سوم جمعيت كفار بوده، به نظر كفار يك ششم ايشان در آيند آنان كه اين احتمال را داده
تُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْ "سوره انفال منطبق شود، چون در آنجا فرموده: 22اين است كه آيه مورد بحث با آيه 

يعني خدا كفار را در آن روز كه با آنها برخورديد، آنان را در چشم شما و شما را در چشم ايشان  "قَلِيلًا وَ يُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ
 ديدند،مي اندك جلوه داد و اين آيه با آيه مورد بحث منافات دارد، چون ظاهرش اين است كه كفار مؤمنين را دو برابر خود

 .ناگزير بايد با تصرف در مرجع ضمائر، آيه را اينطور معنا كنيم كه كفار خود را دو برابر خود ديدند



شود كه كالم خدا دستْوش اشتباه و اند كه تصرف در مرجع ضمائر باعث ميبعضي از مفسرين از اين توجيه جواب داده
اند خواست چنين چيزي را بفهمترين كلمات است نيست. و اگر ميبليغ ابهام شود، و ابهام و اشتباه اليق به كالم خدا كه

 .، و يا عبارتي نظير اين را بياورد"خود را دو بر آنچه بودند ديدند -يرون انفسهم مثليهم "توانست بفرمايد:مي

 ."براي رفع منافات بين دو آيه بايد دست به چنين توجيهي زد "و اما اينكه گفته شده است كه:

شود كه هر دو آيه در يك مقام سْن گفته بش اين است كه: بين دو آيه منافاتي نيست، چون وقتي منافات محقق ميجوا
باشند، و هيچ دليلي بر اين نيست چون ممكن است خداي تعالي در ابتداء، برخورد، هر يك از دو طايفه را در نظر طايفه 

جرأتشان زياد شود، و همين كه شمشير در يكديگر نهادند، و آتش ديگر اندك جلوه داده باشد، تا دلهايشان محكم شده 
ور شد، كفار مؤمنين را دو برابر آنچه بودند ببينند، و از ترس پا به فرار بگذارند، و شكست بْورند، و جنگ در بينشان شعله

 "وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ "و آيه:« 1» "جَان  ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال "اين اختالف، نظير اختالفي است كه بين دو آيه:
ه شوند. و اين آيات بفرمايد پرسش ميشوند، و دومي ميفرمايد انسانها از گناهانشان پرسش نمياست، كه اولي مي «0»

 .خاطر اختالف مقامي كه دارند با هم منافات ندارند

اند، ولي همه آنها در اينكه خالف احتماالت ديگري ذكر كرده "ليهممث "و "يرون "مفسرين در باره مرجع دو ضمير در
 .(ظاهر آيه هستند، مشتركند. و به همين جهت از ذكر آن احتماالت صرف نظر كرديم )و خدا دانا است
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 .21سوره الرحمن آيه (1)

 .02سوره صافات آيه (2)
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 ."وَ اللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ "

به قولي همان  "أبصار "است، كه به معناي قوت است، و مراد از كلمه "ايد "است از ماده "يؤيد "كه مصدر "تاييد "كلمه
هاي ها بود، و به قول بعضي ديگر، مراد از آن، بصيرتْن از تصرف در چشمچشم ظاهري است، چون در آيه شريفه س

قلبي است، چون عبرت گرفتن كار بصيرت است، نه كار چشم و به هر حال فرق چنداني ندارد، براي اينكه خداي تعالي در 
 .گيرند كور ناميده استها عبرت نميكالمش كساني را كه از عبرت

اين است كه هم ببيند و هم حق را از باطل تميز دهد، و معلوم است كه در اين گونه تعبيرات،  و نيز فرموده وظيفه چشم
خوانم آن قدر ظاهر و روشن است ادعايي به كار رفته، و آن اين است كه: دين حقي كه من شما انسانها را به سوي آن مي

 .درك كندكه گويي محسوس و ملموس است، به طوري كه چشم ظاهري هم بايد آن را 

دهد. و نهايت درجه در مورد معارف الهي به نوعي از استعاره، يك معنا را مي "بصيرت "و كلمه "بصر "بنا بر اين كلمه
اي كه از همه بهتر به گفته ما رساند، و آيات كريمه قرآن در اين باب بسيار زياد است، و آيهظهور و روشني آن معارف را مي

فهماند است، كه به ما مي .«1» "إِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِفَ "داللت دارد آيه شريفه:
انگيزي، است كه با لحن شگفت« 0» "وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ ال يُبْصِرُونَ بِها "ديدگان در دلها قرار دارند، نه در سرها، و نيز آيه شريفه

و آياتي ديگر از « 2» "وَ جَعَلَ عَلي بَصَرِهِ غِشاوَةً "و باز آيه شريفه: "بينندن ديدگاني دارند كه با آن نميايشا "فرمايد:مي
 .اين قبيل است

در آيه مورد بحث، همان ديدگان ظاهري است، اما با اين ادعا كه چشم عبرت بين، همين چشم  "أبصار "پس مراد از كلمه
به كنايه است، حال چرا اينطور تعبير كرد؟ بدين جهت بود كه « 2»آيه شريفه از باب استعاره ظاهري است، و در نتيجه تعبير 



 بفهماند معنا آن قدر
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 .(26گردد. )سوره حج آيه ها است كور ميشود و ليكن دلهايي كه در سينهچون چشمها كور نمي(1)

 .121ف آيه سوره اعرا(2)

 .02سوره جاثيه آيه (3)

استعاره بالكنايه آن است كه: چيزي را به چيزي ديگر تشبيه كنند. مثال مرگ را به حيواني درنده تشبيه كنند )كه (4)
را حذف كرده و يكي از مشْصات آن  "مشبه به "گويند( آن گاه "مشبه به "و به حيوان درنده "مشبه "اصطالحا به مرگ

گويند: چنگال مرگ، گلوي او را گرفت، در اين جا، نيز، چشم ظاهري به اثبات كرده و مي "مشبه "باشد برايرا كه چنگال 
حذف شده و عبرت گرفتن كه از لوازم چشم باطني است. براي چشم ظاهري  "مشبه به "چشم باطني تشبيه شده، آن گاه

 .اثبات شد
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ن را ديد و لمس كرد، و خصوصيت مورد، كه سْن از تصرف در چشمها دارد لطف اين كنايه را توان آروشن است كه مي
 .سازدبيشتر مي

آيد كه تتمه كالمي است كه خداي تعالي خطاب به پيامبر گراميش كرده، نه اينكه بر مي "ان في ذلك ... "و از ظاهر جمله:
كه  "ذلك "باشد، به دليل كاف خطاب در "يدند چنين و چنانبگو كساني كه كفر ورز "تتمه كالم رسول خدا كه جمله:

ص( كرد اشاره است به اينكه )متوجه رسول خدا )ص( است، و اينكه در اين كلمه خطاب را متوجه شْص رسول خدا 
 .ها كور استسايرين فهمشان اندك، و دلهاشان از عبرت گرفتن از اين عبرت

 "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ "

 148اموال و لذائذ اين دنيا وسائل و مقدمه نيل به چيزي است كه نزد خدا است و خود مستقال هدف نيستند[ ..... ص : ]

 :فرموداين آيه و آيه بعديش به منزله بيان و شرح حقيقت حال مطلب قبلي است، كه مي

ند كه اآيد كفار معتقد بوده، چون از اين آيه بر مي"أَواْلدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال "
كند كه علت اين پندار فريب خوردن آنان در برابر نياز شوند، و آيه شريفه بيان ميتوانند با اموال و اوالد، از خدا بيمي

ت منقطع شده، و رو به دنيا آوردند، از امور بسيار مهم بريده به تمايالت و لذائذ مادي است، علت اين است كه از امور آخر
امور مجازي پرداختند، امر بر آنان مشتبه شد و نفهميدند كه لذائذ مادي، همه وسيله و متاع زندگي موقت در دنيا، و زندگي 

 .عاقبت نيكواست، كه خود مقدمه است، براي رسيدن به آنچه نزد خدا است و آن عبارت است از حسن ماب و 

نه تنها اين كفار در عالقمندي به دنيا مبتكر و اولين عالقمند به آن نيستند، بلكه اين شيفتگي از ناحيه ديگري ناشي شده 
است، و اين خدا است كه دلهاي ايشان را تسْير كرده، و عالقه به اين امور مادي را غريزه آن نموده، تا زندگي دنيايي و 

فت، يا، چون اگر غريزه حب دنيا در انسان، گذارده نشده بود، زندگي او در اين كره خاكي دوام نميزميني آنان تامين شود
شد، و حال آنكه خداي سبحان مقدر كرده كه بشر تا مدتي معين در رفت، و نسل بشر قطع ميكسي به دنبال توليد مثل نمي

وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر  وَ مَتاعٌ إِلي  "ضرت آدم فرمود:زمين زندگي كند، چون در روز اول خلقت بشر به پدر بشر يعني ح
 .«1» "حِينٍ

و اگر چنين مقدر كرده كه عالقمند و دوستدار دنيا باشند براي اين بوده كه دنيا را وسيله زندگي آخرت خود كنند، و از متاع 



 خورداين زندگي چيزهايي را كه به درد آن زندگيشان مي

__________________________________________________ 

 .26سوره بقره آيه (1)
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و خالصه مطلب اينكه تقدير كرد تا به عنوان وسيله بدان بنگرند، نه به نظر استقاللي، و به عبارت ديگر زندگي دنيا  .برگيرند
داشته و ما وراي آن را فراموش كنند، و يا راه را مقصد گرفته، در را وسيله زندگي آخرت قرار دهند، نه اينكه آن را هدف پن

نَّا جَعَلْنا ما إِ "عين اينكه مشغول رفتن به سوي پروردگار خويشند رفتن را مقصد بپندارند، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:
 .«1» "ا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاًعَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَ إِنَّ

زده، اين وسائل ظاهري الهي را كه مقدمات و وسائلي براي بدست آوردن رضوان اللَّه خبران غفلتچيزي كه هست اين بي
بحان ز خداي ستواند ايشان را اهستند، اموري مستقل پنداشتند، و محبوب بالذات شمرده، خيال كردند كه اين امور مادي مي

نياز سازد، و به همين جهت دنيايي كه خلق شده تا نعمت و وسيله تقرب و پاداش اخروي آنان باشد، بر ايشان نقمت و بي
لُ أَرْضِ، مِمَّا يَأْكُإِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ، فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْ ":عذاب شد، هم چنان كه قرآن كريم فرمود

يْها، أَتاها أَمْرُنا لَيْلًا أَوْ نَهاراً، فَجَعَلْناها النَّاسُ وَ الْأَنْعامُ، حَتَّي إِذا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَها، وَ ازَّيَّنَتْ، وَ ظَنَّ أَهْلُها أَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَ
ا كه فرمود: وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ، أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ، تا آنج -حَصِيداً، كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ

 .«0» "تا آنجا كه فرمود: وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ، وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ -فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ

 فرمايد امر حيات و زينت زندگي بهاين آيات به مساله حيات دنيا اشاره نموده و ميكه 

__________________________________________________ 

ايم، تا شما را بيازماييم، و معلوم كنيم كه اين مائيم كه بين دلهاي شما و آنچه در زمين است رابطه محبت برقرار كرده(1)
رزش ااز شما بهتر است، و همين ما بزودي همه اين محبوبهاي دنيايي را در نظرتان چون خاكي خشك بيعملكرد كداميك 

 .(2خواهيم كرد )سوره كهف آيه 

مثل زندگي دنيا مثل آبي است كه ما آن را از آسمان نازل كرديم، و جزء گياهان زمين شد، گياهاني كه مردم و حيوانات (2)
زول آن آب، سرسبزي و خرمي زمين شد، و اهل زمين پنداشتند كه اين خودشانند كه زمين را خورند، و نتيجه نآن را مي

 -كند، گويا ديروز اصال نبوده،رسد، و گياهان را درو ميآرايند، در اين هنگام است كه عذاب ما يا در شب و يا در روز ميمي
گوئيم تكان نْوريد، شما و م، و سپس به مشركين، ميكنيو روزي كه ما همه آنان را محشور مي -فرمايدتا آنجا كه مي

شركائتان بر جاي باشيد، آن گاه بين آنان و شركاءشان جدايي افكنيم، )تا آنجا كه فرمود( به سوي خدا موالي حقيقيشان 
 .(22يه نس آيابند )سوره يودادند نميشوند، و شركائي را كه براي خدا تراشيده بودند و به خدا نسبت ميبرگردانيده مي

[.....] 
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زاد به خاطر فريب زندگي ظاهري از باطن آن كه همان اي ندارد، و ليكن آدميدست خداي تعالي است، و به جز او هيچ ولي
، به نظيم نمايدتواند امر زندگي را تدبير و تپندارد كه امر زندگي به دست خود او است، و او ميآخرت است غافل مانده و مي

كند، و خداي تعالي او را بر همين خاطر براي خود شركائي از قبيل اصنام، و بتهايي نظير مال و اوالد و امثال آن اتْاذ مي
 .سازداشتباه و خطايش واقف مي

دمي آنچه را گردد، در آن روز آرود، و روابطي كه بين او و اصنام بود قطع ميروزي كه اين زينت ظاهري دنيا از بين مي



 يابد، و معنا و حقيقت علم و عملشاثر ميكرد بيكند و آنچه را در زندگي خود مؤثر خيال ميپنداشت گم ميشريك خدا مي
 ."گردندبه سوي خدا، )موالي حقيقيشان( برمي "سازد، اين است معناي اينكه فرمودرا برايش روشن مي

 112دهد؟[ ..... ص : زينت مي چه كسي دنيا و متاع دنيوي را در نظر انسان]

دهد؟ و آيا او است كه انسانها را با حال بايد ديد كه چرا خود خداي تعالي، دنيا و آنچه در آن است را در نظر انسان زينت مي
زند؟ حاشا بر ساحت مقدس او كه انسان را به خالف واقع بيفكند، و به او چنين وانمود كند كه اين گول زنك، گول مي

 .ل دنيايي مستقل در تاثيرند، و زينت دنيا هدف غايي بشر استعوام

اي اداره كند كه منتهي به غايتي صالح و شايسته آري ساحت رب عليم و حكيم واالتر از آن است كه امور خلق خود را بگونه
وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي  "و نيز فرموده: «1» "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "نگردد، چگونه چنين چيزي امكان دارد؟ با اينكه خودش فرمود:

بلكه اگر بنا باشد اين گول و فريب را مستند به كسي بدانيم، بايد بگوئيم كه مستند به شيطان است، هم چنان « 0» "أَمْرِهِ
 .«2» "وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "كه خود خداي تعالي فرمود

 .دهدكه هر دو آيه اين فريبكاريها را به شيطان نسبت مي« 2» "إِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْوَ  "و نيز فرمود:

گريهايي را به شيطان داده، تا )هم خود او به كمال توان مستند به خدا كرد كه خدا اجازه چنين فتنهبله اين مقدار را مي
 :تكميل گردد، و زمينه تربيت بشر فراهم شود، هم چنان كه فرمود شقاوت خود برسد( و هم مساله آزمايش بندگان

__________________________________________________ 

 .(2رساند )سوره طالق آيه خدا همه تدابير خود راي به نتيجه مي(1)

 .(01هاي خود مسلط است )سوره يوسف آيه و خدا بر فرمان(2)

 .22سوره انعام آيه (3)

 .22ره انفال آيه سو(4)
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 لَيَعْلَمَنَّ ، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، وَأَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ؟ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "
 .«1» "سِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا، ساءَ ما يَحْكُمُونَالْكاذِبِينَ، أَمْ حَ

توان بر همين اذن حمل نمود، هر چند ممكن هم هست به را هم مي« 0» "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "آيه شريفه:
 «"عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنا ما "معنايي كه ما در سابق در ذيل آيه:

 .بيان كرديم حمل نمود

شود، يكي براي اينكه بنده خدا باين وسيله يعني به وسيله گري دنيا در نظر مردم دو جور تصور ميو بهر حال تزيين و جلوه
لف زندگي و با اعمالي گوناگون و به كار بردن مال و جاه و اوالد و دنيا به آخرت برسد، و خشنودي خداي را در مواقف مْت

گريها را به خودش نسبت جان به دست آورد. و اين خود سلوكي است الهي و پسنديده، كه خداي تعالي اين گونه مشاطه
 .داده، و در آيه هفتم سوره كهف بيان شريفش گذشت

بگو چه كسي زينت دنيايي را  "فرمايد:مي «2» "لَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِقُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ال "و نيز در آيه:
 ."كه خدا براي بندگانش درست كرده و نيز رزق پاكيزه را حرام نموده است؟

ل از ما نيا شده، و متوجه آن و غافگري دنيا است به اين منظور كه دلها شيفته دگري دنيا در نظر خلق زينتقسم ديگر جلوه
گري تصرفي است شيطاني و مذموم كه خداي سبحان آن را به وراي آن شود، و از ذكر خدا بي خبر گردد، اين قسم جلوه



 وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا "شيطان نسبت داده، و بندگان خود را از آن بر حذر داشته، و هم چنان كه گذشت فرموده:
 .«2» "يَعْمَلُونَ

 :و نيز از قول شيطان حكايت فرموده كه عرضه داشت

__________________________________________________ 

ا شوند، با اينكه مداريم، و آزمايش نميپندارند به صرف اينكه بگويند ايمان آورديم دست از آنان بر ميآيا مردم مي(1)
ند، گويند، و چه كساني دروغگويبودند آزموديم، آري بايد خدا معلوم كند چه كساني راست ميامتهايي راي كه قبل از ايشان 

 .(2دهند؟! چه زشت پنداري كردند )سوره عنكبوت آيه پندارند ما راي شكست ميو يا بدكاران مي

 .122سوره انعام آيه (2)

 .2سوره كهف آيه (3)

 .20سوره اعراف آيه (4)

 .22سوره انعام آيه (5)
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 .«1» "رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "

 .و آياتي ديگر نظير اينها« 0» "زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ "و نيز فرموده:

شود، البته در طول نسبتي كه به شيطان دارد. و اين بدان داده مي گري هم گاهي و از جهتي به خدا نسبتاين قسم جلوه
كند و هر دخل و تصرفي كه در ملك خدا دارد به جهت است كه شيطان و هر سببي از اسباب خير و يا شر آنچه عمل مي

دد، و در نتيجه رستگاران با اذن خود او است، تا اراده خدا و مشيت او نافذ شود، و با نفوذ امر او، امر صنع و ايجاد منتظم گر
 .اراده و اختيار خود رستگار شوند، و مجرمين هم با سوء اختيار خود از رستگاران، ممتاز و جدا گردند

اي نامش برده نشده، خد "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... "گري كه در آيه:با بياني كه گذشت روشن شد كه مراد از فاعل جلوه
براي اينكه هر چند عالقه به شهوات نسبتي به خدا دارد اما با اين تفاوت كه عالقه صحيح و صالح به طور  سبحان نيست.

شود اال اينكه در آيه شريفه به خاطر اشتمالش بر استقالل، و عالقه مذموم و غافل كننده بطور اذن به او مربوط مي
گري را به كند كه اين جلوهناگزير رعايت ادب قرآن اقتضا مي آيد،هايي كه يقينا منسوب به خدا نيست و بيانش ميعالقه

 .غير خدا )چون شيطان و يا نفس( نسبت دهيم

امر  شود، براي اينكه حب شهواتاند از اينجا روشن ميگري را شيطان دانستهدرستي سْن بعضي از مفسرين كه فاعل جلوه
دهد، و همچنين حب كثرت مال كه آن نيز امري است مذموم مذمومي و ناپسندي است و خدا آن را در نظرها زينت نمي

 .آنچه مستند به خدا است همان حسن المآب و جنات است، كه در آخر اين آيه و آيه بعديش به خدا نسبت داده شده است

 110ص :  ..... [د به خداي تعالي استاند حقايق و طبايع مستند به خدا است، پس حب مال و لذائذ دنيوي مستنفساد نظريه بعضي از مفسرين كه گفته]

يعت اند: از آنجا كه زمينه سْن در اين آيه شريفه بيان طبشود كه گفتهبا اين بيان فساد نظريه بعضي از مفسرين روشن مي
اد، شود به شيطان نسبت دتوان حب ناشي از اين طبيعت و هر چيز ديگري را كه از آن ناشي ميبشر است به هيچ وجه نمي

 .توان به شيطان نسبت داددهد ميكه عملي زشت را در نظر زيبا جلوه مي "وسوسه "ها اموري از قبيلتن

وَ إِذْ  "فرمايد:دهد، و ميبه همين جهت قرآن كريم تنها تزيين اعمال را به شيطان نسبت مي "سپس همين مفسر گفته:
 .«2» "زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ



__________________________________________________ 

پروردگارا به خاطر اينكه مرا اغوا كردي من هم همه بندگان تو را در زمين از راه زينت دادن زندگي گمراه خواهم كرد  (1)
 .(21)سوره حجر آيه 

 .(22اعمال زشتشان در نظرشان جلوه داده شده )سوره توبه آيه  (2)

 .(22دهد )سوره انفال آيه را برايشان زينت ميو چون شيطان اعمالشان  (3)
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شود بلكه تنها و اما حقايق و طبايع اشيا، مستند به او نمي «1» "وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "فرمايد:و نيز مي
إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها  "ي عز و جل فرموده:مستند به خالق حكيمي است كه شريكي ندارد، هم چنان كه خدا

 .«0» "لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

كه در همه اين موارد سْن از امتها است، كه در حقيقت سْن از طبايع « 2» "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ "و نيز فرموده:
 .اين بود گفتار آن مفسرها است جامعه

ي است، شريك سْن درستوجه فساد گفتارش اين است كه هر چند استناد داشتن حقايق و طبايع اشيا به خالق حكيم و بي
وديد هاي آنست، اشتباه كرده، براي اينكه توجه فرمو ليكن اينكه گفته است در آيه شريفه سْن از طبيعت بشري و انگيزه

مقام بيان اين نكته است كه خداي سبحان، قيوم بر تمامي شؤون خاليق، و بر تدبير آنها، و ايمان و  كه گفتيم اين سوره در
كفر، و اطاعت و عصيان آنها است خاليق را خلق نموده و بسوي سعادتشان هدايت فرمود، و كساني كه در دين او نفاق 

كتاب آسماني بغي و فساد كردند، و خالصه تمام كساني كه ورزيدند، و يا به آيات او كافر شدند، و يا با ايجاد اختالف در 
شيطان را اطاعت و هواي نفس را پيروي نمودند، نتوانستند خدا را بستوه آورده، و بر او غالب شوند و قيوميت او را تباه كنند، 

قانون عليت، تدبير  بلكه هم چنان تمام عالم در تحت قيمومت و قدرت تدبير اويند و او است كه امر خلق را به واسطه
كند، تا راه براي اجراي سنت امتحان باز شود پس همانطور كه او خالق طبايع موجودات و قواي آنها است، خالق تمايالت مي

و افعال آنها نيز هست، او است كه همه موجودات و مْصوصا انسان را به سوي جوار قرب و كرامت خود براه انداخته، و اين 
ده، و همو است كه به ابليس اذن داده و از وسوسه كردن مردم جلوگيريش نكرده، و انسانها را هم از راه را برايش گشو

هاي او مانع نشده، هم انسان را و هم دشمن او را آزاد گذاشته، تا امر امتحان تمام شود، و معلوم گردد كه چه پيروي وسوسه
 .(توانستيم ايمان آوريما فردا ديگران نگويند نميكساني ايمان دارند، و از همين طبقه گواهاني بگيرد، )ت

اين نكته را هم بايد بگوييم كه اگر در سوره مورد بحث اين مساله را عنوان كرد براي اين بود كه دلهاي مؤمنين خرسند 
 شد، مسلمانانشود چون در روزهايي كه اين سوره نازل مي

__________________________________________________ 

 .(22كردند در نظرشان زينت داد )سوره انعام آيه و شيطان آنچه كه آنان مي(1)

آيه  كنيد. )سوره كهفاين مائيم كه آنچه روي زمين است زينت زمين كرديم، تا بيازماييم كه شما كدام بهتر عمل مي(2)
2). [.....] 

 .(122 اين چنين براي هر امتي عملش را زينت داديم )سوره انعام آيه(3)
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جاهالن بيمار دلي كه همواره طبل )برند، از داخل گرفتار نفاق منافقين و جهل جاهالن بودند سْت در عسرت به سر مي
كردند( و از خارج از يك سو گرفتار ساختند، و در اطاعت خدا و رسولش كوتاهي ميزدند، و امر را بر آنان تباه ميوارونه مي



كردند، و از يك سو شواري دعوت ديني بودند، و از ديگر سو كفار عرب هر روز از يك طرف عليه اين دعوت توطئه ميد
داشتند، و از سوي ديگر كفار روم و عجم با قدرت و لشگر خود اهل كتاب و مْصوصا يهوديان دست از دشمني بر نمي

رفتند، امر بر ايشان مشتبه شده بود، چون ماناني كه راه كفار را ميدادند، و همه اين كفار و حتي مسلچنگ و دندان نشان مي
به دنيا و زخارف آن ركون و اعتماد كردند، و مقدمه را به جاي غايت و هدف گرفتند با اينكه هدف در بعد از دنيا و در ما 

 .وراي طبيعت است

كند ليكن نه در چارچوب طبايع، بلكه به نحوي فرمائيد از طبيعت امتها، بحث ميپس اين سوره همانطور كه مالحظه مي
وسيع، كه شامل همه جهات خلقت و تكوين خلق، و همه توابع و لواحق خلقت آنان در مسير حياتشان بشود، مثال شامل 

 .خصلتها و اعمالي كه باعث سعادت و يا مايه شقاوت آنان است نيز بگردد

ر امر شود، و دا در تحت قيمومت او قرار دارند و او در قدرتش مقهور نميبا اين بيان وسيع و كلي روشن شد كه تمام انسانه
ن كند به اذخورد، نه در دنيا و نه در آخرت. اما در دنيا براي اينكه هر عاملي كه عملي را ميخود از هيچ عاملي شكست نمي

ير باشد جزا خير و اگر شر باشد جزا او است، و براي امتحان است، و اما در آخرت كه آخرت هم دار جزا است، اگر عمل خ
شود آغاز مي "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَواْلدُهُمْ "هم شر است. و همچنين آيات مورد بحث كه از جمله:

رده نعمتي را كه خدا به آنان انعام ك تا نه آيه بعد، در مقام بيان اين نكته است كه كفار هر چند آيات خدا را تكذيب كردند، و
بود تا به وسيله آن به رضوان و جنت خدا برسند كفران نمودند، و بر همان نعمتها اعتماد نموده و خود را از پروردگار خود 

د و بر او نتوانند با اين عمل خود، خداي را عاجز سازنياز دانستند و نيز مقام پروردگارشان را فراموش نمودند، و ليكن نميبي
غلبه كنند، بزودي خدا ايشان را به همان اعمالشان دچار كرده و بندگان مؤمن خود را عليه آنان تقويت و تاييد نموده به 

 .سازد، كه بدترين بستر استكند، و نيز به زودي در جهنم محشورشان ميدست مؤمنين نابودشان مي

زيرا از سرانجام نيكي كه  .براي حيات دنيا نيست سْت اشتباه كردنداين كفار در ركون و اعتماد به چيزي كه جز متاعي 
 .نزد خدا است غفلت ورزيدند

 گويد ليكن طبيعتپس آيات مورد بحث هم مانند همه سوره از طبيعت سْن مي
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 .كفار، آنهم به نحوي وسيع كه شامل اعمال صالح و ناصالح نيز بشود

اي كه مفسر نامبرده براي اثبات نظريه خود به آن استشهاد كرده، خواسته است بگويد: بگذريم خصوص آيه از اين هم كه
داللت دارد بر اينكه حقايق مستند به خدا است. و تنها زينت اعمال است كه مستند به  "كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ")آيه:

كند، آيد كه خالف آن را افاده مير گفته او ندارد، بلكه از قرائني كه همراه آيه است بر ميشود( نه تنها داللتي بشيطان مي
 .(فرمايد عمل امتها را )چه بد باشد و چه خوب( در نظرشان زينت داديم)براي اينكه مي

يَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ، كَذلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ وَ ال تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَ "اينك به همه آيه توجه فرمائيد:
كه به وضوح داللت دارد بر اينكه منظور از اعمال، اعمال  .«1» "عَمَلَهُمْ، ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ

 .زشت امتها است

 111[ ..... ص : "زينت دادن دنيا در نظر مردم "گر در بارهفساد گفته مفسري دي]

شود كه گفته است زينت دادن دو جور است، يكي پسنديده و ديگري و نيز از بيان ما فساد گفتار آن مفسر ديگر روشن مي
قيه كار است، و ب ناپسند، اعمال هم دو جورند، يكي نيك و ديگري زشت، و از مساله تزيين تنها تزيين اعمال نيك، كار خدا



 .شيطان است

براي اينكه هر چند اين حرف به وجهي درست است، و ليكن به طور كلي صحيح نيست، وجه صحيحش در خصوص نسبت 
گوئيم خداي تعالي به طور مستقيم و بالفعل تنها كنيم، و ميو امثال آن تعبير مي "بالفعل "مستقيم است، كه از آن به كلمه

كند، و اما به طور غير مستقيم و نمايد، و هرگز امر به زشتي و فحشا نميكند، و به آن امر ميمي عمل جميل و پسنديده
كنيم، تمامي كارها )چه خوب و چه بد( مستند به او است، چون اگر و امثال آن تعبير مي "اذن "بواسطه كه از آن به كلمه

نست، شود علي االطالق او را بي شريك داشود و نيز نمينمي نباشد ربوبيت و خالقيت و مالكيت او نسبت به كل جهان تمام
)براي اينكه بنا بر اين فرض، تنها در كارهاي نيك، بي شريك است، نه به طور مطلق(، در حالي كه قرآن كريم پر است از 

به دست خود او و به كيفر  )يعني« 0» "يُضِلب مَنْ يَشاءُ "فرمايد:آياتي كه همه چيز را به خدا نسبت داده، از آن جمله مي
 .(هايشنافرماني

__________________________________________________ 

پرستند ناسزا مگوييد، و گرنه آنان نيز اللَّه را از در دشمني با شما )نه از روي علم( خداياني را كه كفار به جاي اللَّه مي(1)
ايم، آن گاه بازگشتشان به سوي پروردگارشان است، ا در نظرش زينت دادهدشنام خواهند گفت، ما اين چنين عمل هر امتي ر

 .(122كردند خبر خواهد داد )سوره انعام آيه و او ايشان را بدانچه مي

 .(02كند )سوره رعد آيه خدا هر كه را بْواهد گمراه مي(2)
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 .(كند)يعني وقتي عمل را واژگونه كردند، خداوند هم دلهايشان را واژگونه مي« 1» "مْأَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُ "فرمايد:و نيز مي

 .«0» "اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ "فرمايد:و نيز مي

 "أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا "فرمايد:و نيز مي

 .و آياتي ديگر از اين قبيل .«3»

 116باشد.[ ..... ص : باه اين مفسران، غفلت از وجود ارتباط بين تمام اجزاي اين عالم ميمنشا اشت]

و اين مفسرين اشتباهشان تنها از اين جا ناشي شده كه در مساله روابط اشيا و آثار و افعال آنها آن طور كه بايد بحث 
آيد امري مستقل الوجود از ديگران است، و ذاتش پديد مياند هر يك از امور كه در اين عالم اند، در نتيجه خيال كردهنكرده

هيچ ارتباطي به موجودات پيرامونش، و يا به مجموع موجودات عالم ندارد، نه به آن دسته كه قبل از او بودند، و نه به آنها 
 .كه بعد از او خواهند آمد

ا علل، و مقتضاي اثري است كه خداي تعالي به آنه نتيجه اين اشتباه اين شده كه هر حادثه را كه در حقيقت نتيجه اسباب و
داده، تنها به علت و فاعل ما فوق او نسبت دهند، و بگويند فالن عمل كار فالن علت، و آن ديگر كار آن علت است، و هيچ 

در  ياي بين اثر اين علت با ساير علل نيست و ساير علل هيچ نقش و سهمارتباطي بين اين اعمال نيست، و هيچ رابطه
باشد، اگر ستارگاني در گردشند، و درياهايي اي پديد آمده، سبب خودش ميپديد آمدن و بقاي آن ندارند. و خالصه هر حادثه

هايي بر آبها در حركتند، و اگر زميني هست كه موجوداتي را بر دوش خود گرفته، و اگر گياهاني در موجند، و كشتي
ت، و اي روحي و معنوي بين آنها هسكنند نه رابطهكنند، و تالش ميسانهايي زندگي ميجنبند، و انرويند، و حيواناتي ميمي

 .نه وحدتي جسمي از ماده و قوه در بين آنها وجود دارد

و معلوم است چنين پنداري مستلزم يك پندار ديگر است، و آن اين است، كه نظير همين بي ارتباطي و جدايي را بين 



ل يعني صورت خوب و بد خيال كنند، و چنين پندارند كه خوب و بد و شقاوت و سعادت، و هدايت، عناوين اعمال و صور افعا
و ضاللت، و اطاعت و معصيت، و احسان و اضرار، و عدل و ظلم، و امثال اين عناوين هيچ ارتباطي بهم ندارند، و تحقق و 

 .وجودشان به هم پيوسته نيست

ا همه اعيان موجودات و انواع مْلوقات كه در آن است، تمامي اجزايش به هم مرتبط اند از اينكه اين عالم، بو غفلت كرده
 است، جزئي از همين عالم است كه مبدل به جزئي ديگر

__________________________________________________ 

 .(2خدا دلهايشان را واژگونه كرد )سوره صف آيه  (1)

 .(12كند )سوره بقره آيه طغيانشان را با دوام مي خدا هم ايشان را استهزا نموده، (2)

 .(16ما هم به عياشان آن قريه امر كرديم كه در آن قريه فسق و فجور كنند )سوره اسراء آيه  (3)
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روزي در حال جان است، روزي در حال جمع است، و شود، روزي انسان است و روزي ديگر گياه، و روزي ديگر خاك بيمي
تفريق، روزي زنده است و روزي ديگر مرده، آن روز كه زنده است زندگي او عينا مرگ موجوداتي ديگر است، روزي نو است 

 .و روزي كهنه اما آن روز كه نو است تازگي او عينا فساد اجزايي كهنه و قديم است

ه است، هر فرضي كه در باره يك حادثه بكني در هاي زنجير به هم پيوستآيد مانند حلقههمچنين حوادثي كه پديد مي
ترين حوادث مفروض جهان مؤثر است، عينا مانند يك سلسله گذارد، و حتي در قديماوضاع حوادث مقارن آن اثر مي

اي، در حالي كه هزاران حلقه ها را به طرف خود كشيدهزنجيري كه اگر يك حلقه آن را به طرف خود بكشي تمام حلقه
شود اي، پس كمترين تغيير و دگرگوني كه در يك ذره از ذرات اين عالم فرض كني، باعث ميو يكي را كشيدهاست، و ت

 .سراسر عالم وضعي ديگر به خود بگيرد، هر چند كه ما آن را نبينيم و احساس نكنيم

امروز  هاي علمي بوده، وثاي است كه از قديم االيام زير بناي بحپس صرف نداشتن علم دليل بر نبودن نيست، اين قاعده
 .هم علوم طبيعي و رياضي آن را به طور كامل روشن ساخته است

قرآن كريم قرنها قبل از اينكه ما نْست كتب فلسفه و طبيعي و رياضي ديگران را بْوانيم، و سپس خودمان مستقال در آنها 
در سراسر عالم بهم پيوسته و متصل است، بين  فرمايد نظام جاريبحث كنيم آن را با بهترين بيان خاطرنشان ساخته، مي

نظام جاري در آسمانها و نظام جاري در زمين ارتباط هست، و هر يك به سود ديگري جريان دارد، و همه در تحقق دادن به 
أَنَّ  "دهد، كهغرض خلقت دست در دست هم دارند، و قدر الهي در همه آنها نافذ است، و همه را به سوي معاد سوق مي

 .«1» "إِلي رَبِّكَ الْمُنْتَهي

 111در اين عالم نه فقط اعيان خارجي، بلكه اوصاف و افعال نيز با هم مرتبط و وابسته هستند[ ..... ص : ]

اين ارتباط تنها در اعيان موجودات و حوادث جاري در آنها برقرار نيست، بلكه اوصاف افعال و عناوين اعمال هم با يكديگر 
 .رتباطي كه امور متناقض با هم دارندمرتبطند مانند ا

شود، هم چنان كه اين معنا را در مساله آري اگر فرض شود يكي از دو نقيض، وجود نداشته باشد امر طرف ديگر درست نمي
بينيم كه پديد آمدن و تكون يك موجود، مستلزم فساد موجود ديگر است، تا كنيم، ميصنع و ايجاد به چشم احساس مي

 .آيدشد، الحقي نميسابقي نبا

__________________________________________________ 
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يابد، وقتي اين طرف آثار مطلوب خود را در اجتماع در اعمال هم تا يكي از دو طرف مقابل نباشد طرف ديگر تحقق نمي
يگري مقابل خود داشته باشد، و همچنين در اجتماع الهي انسان كه همان دين حق دهد، كه طرف دطبيعي انسان بروز مي

اي ندارد، اگر اطاعت خدا مثال خوبست و حسن دارد، براي اين است كه معصيت بد است، و باشد، تا باطلي نباشد حق جلوه
 و پاداش براي ثوابكار لذت بْش اگر كار نيك باعث ثواب است، براي اين است كه كار بد باعث عقوبت است، و اگر ثواب

است، براي اين است كه عقاب برايش دردآور است، و اگر به طور كلي لذت، محبوب است، براي اين است كه درد مبغوض 
و مايه بدبْتي است، و سعادت عبارت است از حالت و وضعي كه وجود موجود براي رسيدن به آن وضع، خلق شده، و 

گذارد، و اگر اين حركت )از و وضعي كه موجود به آن حالت پشت كرده و رو به حالت قبلي ميشقاوت عبارت است از حالت 
 .شدشقاوت به سعادت( در وجود موجود نبود وجود موجود باطل مي

پس اطاعت، و سپس حسنه، و در مرحله سوم ثواب، و در مرحله چهارم لذت، و در مرحله آخر سعادت، درست در مقابل 
ها، وقتي ظهور سپس عقوبت، و در مرحله چهارم درد و آن گاه شقاوت قرار دارد، و هر يك از اين نامبرده معصيت و بدي، و
شود كه طرف مقابلش مرده باشد، هم چنان كه كند كه طرف مقابلش دچار خفا شده باشد و وقتي زنده ميو جلوه پيدا مي

دهد، و اصال غير از اين دارد، و زنهار ميه دوم بر حذر ميكند، از دستبينيم هر كس مردم را به دسته اول دعوت ميمي
، و دهدممكن نيست، هم چنان كه اگر كسي مردم را به لذائذ مادي فرا بْواند، دعوتش را با بدگويي از خالف آن انجام مي

 .غير از اين ممكن نيست

 158 :ا است ولي در اعمال شقاوت بار با واسطه مستند به او است[ ..... ص كون و فساد در غير اعمال و در اعمال سعادت آور، بال واسطه مستند به خد]

كند اين عالم همانطور كه مشتمل بر صالح است مشتمل بر فساد هم پس از آنچه گفتيم روشن شد كه حكمت اقتضا مي
در  ي تعالي همين رابينيم خداباشد، يا همانطور كه مشتمل بر اطاعت است مشتمل بر معصيت هم باشد، هم چنان كه مي

 .نظام صنع و خلقش تقدير كرده است

چيزي كه هست كون و فساد در غير اعمال مستقيما مستند به خداي سبحان است، چون كار خلقت و تدبير تنها بدست او 
ه سالآور، و آنچه مثل آن است بدون واسطه مستند به او است، چون تنها ماست، و شريكي ندارد، و همچنين اعمال سعادت

آور، و آنچه از آن قبيل است، نظير وسوسه شيطان، و مسلط كردن هدايت او مايه سعادت است، بر خالف اعمال شقاوت
هواي نفس بر انسان، و حكومت دادن ستمكاران بر مردم، و امثال اينها كه با واسطه مستند به خدا است، و آن واسطه 

 نمودن، و بيچاره كردن،  عبارت است از ترك هدايت، و گمراه كردن و خوار
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گوئيم خداي تعالي به شيطان اذن داد تا با كنيم، و ميها همان است كه از آن به اذن تعبير ميو امثال آن، و اين واسطه
م و ، و بين ظالها و تسويالت خود دلهاي مؤمنين را منحرف كند، و انسان پيرو هواي نفس را از پيرويش منع نكردوسوسه

 .ظلمش حايل نشد، براي اينكه اساس سعادت و شقاوت بر پايه اختيار است

پس هر كس به سعادت رسيد، با اختيار خود رسيد، و هر كس شقي شد با اختيار خود شد، و اگر اين نبود حجت )نه عليه 
 .گرديداي بندگان، جاري نميهشد(، و سنت امتحان و برمال سازي واقعيتبندگان، و نه عليه خدا، تمام نمي

تنها چيزي كه دانشمندان را از آزادي در بحث پيرامون اين مباحث باز داشته، وحشتي بوده كه از نتايج وخيم آن )البته به 



زعم خود آنان( بوده، مثال جبري مسلكان از آنان، پنداشتند كه اگر بگويند موجودات با يكديگر ارتباط و اسباب عالم در 
اند به اينكه پس خدا هيچكاره است، و قدرت مطلقه او را بر تصرف در تاثير دارند، خود به خود اعتراف كردهيكديگر 

 .اندمصنوعاتش سلب كرده

و مفوضه از آنان، پنداشتند كه اگر اين مطلب را بپذيرند، و مْصوصا در مرحله اعمال ارتباط آنها را با يكديگر به اراده و 
ه اند، با اينكود به خود به مساله جبر گردن نهاده و مصنوع خدا يعني انسان را هيچكاره دانستهقدرت خدا نسبت دهند خ

 .شودمسلكشان تفويض است، و با بطالن اختيار مساله ثواب و عقاب و تكليف و تشريع دين باطل مي

 .«1» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "ايد:فرمتوانستند دست از اين وحشت برداشته، با كالم خدا كه ميبا اينكه هر دو طايفه مي

انس بگيرند، )و جبري مسلك از « 2» "إِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و« 0» "أاَل لَهُ الَْْلْقُ وَ الْأَمْرُ "فرمايد:و نيز مي
آورد، يا و اعمال، هيچ محذوري به بار نميافراط خود، و تفويضي از تفريط خود برگشته، بفهمند كه قبول وجود ارتباط بين اش

ما  دهد، وكند، و نه انسانها را( عالوه بر اينكه اين آيات و آيات مشابه آن در اين باب برهاني ارائه مينه خدا را هيچكاره مي
 .ي مطالب مربوط به اينجا را گذرانديماشد پاره« 2» "إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا "در بحثي كه پيرامون آيه شريفه:
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 :شويماتي را متذكر ميحال به گفتاري كه در تفسير آيه مورد بحث داشتيم برگشته و نك

 162[ ..... ص : "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... "سه نكته راجع به آيه كريمه]

گري، غير از خداي تعالي است يعني يا آيد كه فاعل زينتبر مي "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ "نكته اول:از ظاهر جمله:
ما دو نكته است، اول اينكه مقام آيه مقام مذمت كفار به اين رفتار انحرافي است، كه به شيطان است، و يا نفس، دليل گفته 

نياز لذائذ مادي از مال و اوالد اعتماد نموده، و به خاطر اينكه شيطان اين انحراف را در نظرشان جلوه داد خود را از خدا بي
قدس گري اليق به ساحت مت از خدا باشد، و چنين زينتدانستند، و در مثل چنين مقامي زينتي تناسب دارد كه باعث غفل

 .خدا نيست

گري كار خداي تعالي باشد قهرا مراد از آن همان ميل غريزي است كه انسان به اين لذائذ نكته دوم:اينكه اگر اين زينت
 :مادي دارد، و اگر مراد اين بود، جا داشت تعبير فرمايد

و امثال اين تعبيرات، هم چنان كه در مواردي كه سْن از  "زين لبني آدم "ايد:و يا بفرم "زين لالنسان حب الشهوات "
 .«1» "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ "غرائز رفته اينگونه تعبير آورده، مثال فرموده:

 .«0» "مَ، وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ ...وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَ "و نيز فرموده:

د خواهكند كه ميمناسب چنين مقامي نيست، زيرا عرب اين كلمه را بيشتر در مواردي استعمال مي "ناس "و اما لفظ
 :فرمائيدامتيازها را لغو كند، و يا كسي را تحقير نموده و پستي فكر او را برساند، به موارد استعمال زير توجه 

 .، و آياتي ديگر نظير اينها«2» "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي "،«2» "فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً "



 نكته سوم: اينكه اموري كه خداي تعالي به عنوان نمونه و مصداق براي اين شهوات بر شمرده، با مساله تزيين فطري
تعبيري آورد كه معناي مطلق زوجيت را برساند و  "زنان -نساء "سازد، زيرا اگر منظور اين بود جا داشت به جاي كلمهنمي

را بياد بياورد، براي  "اموال "لفظ "قناطير مقنطرة "را آورده باشد و به جاي لفظ "اوالد "كلمه "بنين "نيز به جاي لفظ
 مانطور كه در مردان نسبت به زنان هست، در زنان نيز نسبت بهاينكه عالقه فطري و طبيعي به همسر ه
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مردان همين عالقه وجود دارد، و همچنين عالقه غريزي كه در انسان نسبت به فرزندان هست، نسبت به مطلق اوالد و 
 ."قناطير "مطلق اموال است، نه خصوص پسران، و خصوص

 :زيين را خدا دانسته ناچار شده است بگويدو به همين جهت آن مفسري كه فاعل ت

مراد از حب نساء عالقه به مطلق همسر است، تا شامل عالقه زن به شوهرش نيز بشود، و مراد از بنين، مطلق فرزند است، 
 :تا شامل دختران نيز بشود، و مراد از قناطير، مطلق مال است، و گفته

داقند، و تر مصنام برده، براي اين است كه اينها افراد قوي و شناخته شده اگر خداي تعالي از خصوص نساء و بنين و قناطير
 .اش خود را سْت به زحمت انداخته استآن گاه در توجيه اين گفته

 :فرمايدنكته چهارم: اينكه نسبت داشتن تزيين به خداي سبحان با آخر آيه كه مي

 "... هُ حُسْنُ الْمَآبِ، قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَ "

خواهد مردم را از شهوات دنيايي منصرف كند، و نفوس بشر را متوجه سازد، براي اينكه ظاهر اين كالم اين است كه مينمي
دن مردم از زندگي دنيا صحيح ها و بهشت و همسران و رضواني كند كه نزد خدا برايشان آماده است، و منصرف كرثواب

نيست، چون دنيا مقدمه آخرت است، و منصرف كردن مردم از مقدمه و در عين حال دعوت آنان به ذي المقدمه، تناقض 
خواهد سير بشود و از ماند كه ميروشني است، و بلكه ابطال هر دو امر يعني هم دنيا و هم آخرت است، و مثل كسي مي

 .كندخوردن خودداري مي

كند كه خالصه آن را اين آيه شريفه معنايي را افاده مي "زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ ... "حال اگر بگويي آيه شريفه:
مَ الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي "رساند:مي

 .«1» "الْقِيامَةِ

و الزمه انطباق معناي آن آيه و اين آيه اين است كه بگوئيم: در آن آيه نيز فاعل تزيين، خداست هم چنان كه در اين آيه 
 .فاعل تزيين، خدا است

فرق دارد، زيرا آيه مورد بحث، در مقام مذمت  گوئيم: كه خير، آن آيه با اين آيه منطبق نيست، و نظام آن آيهدر پاسخ مي
گذارد آدمي به ياد سازد، و نميشهواتي است كه محبوب مردم است، و مردم را از ياد خدا منصرف نموده و مشغول مي

 دخواهد مردم را در اعراض از آن شهوات تحريك و تشويق كند، و متوجه لذائذي كه نزلذائذي كه نزد خدا دارد بيفتد، و مي

__________________________________________________ 



بگو چه كسي زينتي را كه خدا براي بندگانش در آورده و روزي پاك را حرام كرده؟ بگو اينها براي كساني است كه در (1)
 .(20زندگي دنيا ايمان آوردند و خالص آن در قيامت مْصوص ايشان است )سوره اعراف آيه 
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خداي سبحان است بسازد، به خالف آيه دوم كه مقامش مقام بيان اين نكته است كه لذائذي كه در اين دنيا بين مؤمنين و 
ر آيه د "ناس "بينيم لفظكفار مشترك است، در سراي ديگر، مْصوص مؤمنين خواهد بود، و به همين جهت است كه مي

 .ناميده شد "رزق طيب "در آن آيه، در اين آيه "زينت "شد، و نيز "بادع "مورد بحث، در اين آيه مبدل به لفظ

، و معلوم است كه تزيين حب "خود شهوات "شده، نه بر "حب الشهوات "باز اگر بگويي تزيين در آيه مورد بحث معلق بر
جه برگشت معناي در نظر انسان و مجذوب شدن دل آدمي در برابر اين حب، امري طبيعي و خاصيتي ذاتي است، در نتي

خواهد تر بگوييم، آيه ميشود كه خدا حب را در دل آدميان مؤثر قرار داده، و يا سادهتزيين حب براي انسان به اين مي
بفرمايد: كه خدا اين حب را در دل انسانها خلق كرده، و معلوم است كه خلقت تنها كار خدا است و ال غير، پس فاعل تزيين 

 .الي استدر آيه شريفه خداي تع

گوئيم الزمه آن قرائني كه ما ذكر كرديم اين است كه مراد از تزيين حب، اين باشد كه خداوند اين حب را در پاسخ مي
طوري قرار داده كه انسانها را به سوي خود جذب كند، و آنان را از غير خودش باز دارد، چون زينت دادن امري مطلوب و 

اي ساده كه جلب نظر مثال خانه)كند، شود و انسان را به سوي آن غير، جلب مييجالب است، كه با غير خودش ضميمه م
دارد ( و يا زني كه قيافه جالبي ن"مترجم "كنند، تا به تبع آن زينت، خانه هم جلب توجه كندكند زينت ميمشتري را نمي
خود بكشاند، پس در حقيقت مقصود اصلي  كند، تا به تبع آن زينت، خودش هم زيبا شود، و مرد را به سويخود را زينت مي
 .كندآور است، و زن از اين مقصد استفاده ميهمان امور زينت

خالصه اينكه، برگشت معناي تزيين حب براي مردم به اين است كه حب را در نظر آنان طوري قرار دهد كه باعث شيدايي 
 .و دلربايي آنان شود، و در اشتغال به آن حريص سازد

فََْلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا  "عناي تزيين حب، نه اصل تاثير آن، هم چنان كه ظاهر از معناياين است م
فرمايد: بعد از آنان خلقي آمدند كه نماز را ضايع گذاردند، و نيز همين است، چون مي «1» "الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

 .يروي كردند، و به زودي )كيفر( گمراهي را خواهند يافتشهوات را پ

، هاي زينتهاي زينت از نظر خواننده خواهد گذشت كه چرا از نمونهو مؤيد اين معنا گفتاري است كه در باره شمردن نمونه
 نساء و بنين و قناطير را شمرد؟ عالوه بر اينكه چه
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بسا بتوان گفت معناي لفظ شهوات خالي از شيفتگي و دلدادگي و حرص نيست، هر چند كه كلمه نامبرده به معناي 
 .مشتهيات است

جمعي است كه مفردي از لفظ خود ندارد، و  "نساء "كلمه "... مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنِينَ وَ الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ "
شود، يترجمه م "پسر "است كه به معناي نر، از فرزندان آدمي است، كه در فارسي به كلمه "ابن "جمع كلمه "بنين "كلمه

 .كنندبير ميتع "نبيره "،"نتيجه "،"نوه "حال چه پسر بدون واسطه، و چه با واسطه، كه فارسيان از آنان به كلمه

شود، و به معناي مقدار اي است جامد، يعني چيزي از آن مشتق نميجمع قنطار است، و اين كلمه كلمه "قناطير "و كلمه



 .طاليي است كه در يك پوست گاو بگنجد، و يا به معناي پوستي پر از طال است

است كه در الفاظ جامد معنايي اعتبار  اسم مفعولي است مشتق از همين كلمه جامد، و اين رسم عرب "مقنطره "كلمه
اي كند، آن گاه از همان معناي مصدري كلمهكنند كه با در نظر گرفتن آن معنا لفظ جامد، معنايي مصدري كسب ميمي

 "عطر "خرما( و) "تمر ")سبزيجات( و "بقل "، كه از كلمات"عطار "، و"تامر "باقل، و "سازند، نظير كلمهديگر مشتق مي
يافته است و به معناي فروشنده بقل، و تمر، و عطر است، و فائده اين اشتقاق آن است كه شْص و يا چيزي را به اشتقاق 

شود توصيف كنند، و معناي كلمه را براي او اثبات نمايند و اشاره كنند به اينكه شْص و يا چيز وصفي كه از جامد گرفته مي
 :گوينداي با آن نداشته باشد، هم چنان كه ميت كه هيچ رابطهنامبرده واجد معناي آن كلمه هست، و چنان نيس

 ."ستر مستور "و "حجاب محجوب "شود:، و يا گفته مي"دواوين مدونه "و "دنانير مدنرة "

گرفته شده، به معناي چريدن  "ميم "،"واو "، و"سين "كه از ماده "مسومه "به معناي اسبان است، و كلمه "خيل "كلمه
يعني شتر براه افتاده تا برود و در صحرا بچرد، و اين گونه حيوانات را كه علف از  "سامت اإلبل "شود:ته ميحيوان است، گف

باشد، يعني شتر را در  "سمت اإلبل في المرعي "گويند، ممكن هم هست بگوئيم از بابمي "سائمه "خواهندخانه نمي
 .چراگاه داغ زد، و نشانه كرد

 "چرند، و يا اسبان داغدار و نشاندار است. و كلمهبه معناي اسباني است كه آزادانه در مرتع مييا  "خيل مسومة "در نتيجه
كه هم  "مبهائ "به فتحه نون و عين است، كه به معناي شتر و گاو و گوسفند است، به خالف كلمه "نعم "جمع كلمه "انعام

 به معناي  "حرث "ها و مرغان و حشرات و كلمهشود، و هم غير آنها را، البته غير وحشيها را شامل مينامبرده
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گيري كند، و حرث عبارت است از تربيت نبات، و يا نبات تربيت شده، براي بهرهزرع است، ليكن افاده معناي كسب هم مي
 .از منافع آنها در زندگي

 164اصناف مردم از لحاظ دلبستگي به اقسام شهوات[ ..... ص : ]

كند آيه شريفه بنايش بر شمردن حب شهوات و افاده اين معنا كه حب شهوات طبق امور مورد عالقه انسان، تكثير پيدا مي
انسان به حسب طبع، متمايل به همسر، و دوستدار اوالد، و اموال است، تا مفسرين اشكال  :خواهد بفرمايدنيست، و نمي

و از مال به عبارت قناطير مقنطره تعبير كرد؟ آن گاه در  "بنين "از اوالد به كلمه ، و"ناس "كنند كه چرا از انسان به كلمه
 اند. بلكه بنايش بر اين است كه بفرمايد: مردم در شيفتگي بهتوجيه اين تعبيرها خود را به زحمت اندازند هم چنان كه انداخته

تان هيچ هم و هدفي ندارند مگر عشق ورزيدن به پرسمشتهيات دنيا يك جور نيستند، بلكه چند گروهند، بعضي از شهوت
زنان، و دل دادن به آنان، و تقرب و انس و همنشيني با آنان، و همين دلدادگي وجوهي از فساد و نافرماني خداي سبحان را 

ه ت مْتص بنوازي، و ميگساري، و امور ديگري مثل اينها، معموال اين حركات زشخواني، و موزيكبه دنبال دارد، نظير آوازه
 .آيد، مگر بسيار نادرمردان است، و در زنان چنين وضعي پيش نمي

خواهند با داشتن پسران زياد نيرومندتر از ديگران دارند، و ميبعضي ديگر دوستدار فرزند پسرند، چون تكاثر را دوست مي
ان است، نه ها نوعا مْتص به پسراينگونه عالقهشوند، و نيز نشينان زياد يافت ميباشند، و غالبا اينگونه افراد در ميان باديه

 .دختران

ها را از پول پر كنند، و انبارها را از كاال انباشته بعضي ديگر از مردم دلباخته مالند، و بيشتر همتشان اين است كه كيسه
 .نمايند



نه در كه بعدها به صورت نقديظهور و پيدايش اين قسم جنون هم بيشتر در جمع نقدينه يعني طال و نقره است، و يا چيزي 
 .ها غالبا در بين اهل شهر زياد است، نه در صحرانشينانآيد، مانند اثاث و كاالهاي تجارتي و غيره، و نيز اينگونه عالقه

تر از ساير امور مادي است، نظير سواركاران كه با اسب عشق و در نظر بعضي ديگر، خيل مسومه و اسبان تيزتك محبوب
عضي هم عالقه شديدي به گاو و گوسفند، و بعضي به كشت و زرع دارند، البته ممكن است كه بعضي از افراد به ورزند، بمي

 .دو تا و يا بيشتر از آنچه كه شمرده شد عالقمند باشند

 هاين بود اقسام شهواتي كه مردم در عالقه به آنها به چند صنف هستند، هر يك، يكي از آنها را هدف اصلي زندگي و بقي
ه اش به همشود( كسي كه عالقهشود )و يا اصال يافت نميدهند، و در مردم كمتر يافت مياهداف زندگي را فرع آن قرار مي
 اشيا و چيزهاي نامبرده مساوي 
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 .باشد و همه را به طور مساوي دوست بدارد، و همه برايش هدف اصلي باشند

 گيرند، و التذاذ بهجاه و مقام و صدارت، همه امور و همي هستند كه به قصد ثانوي مورد عالقه قرار مي و اما لذائذي از قبيل
شود، بلكه التذاذي است و همي و خيالي، از اين گذشته اگر آيه شريفه نامي از اينگونه لذائذ آنها، التذاذ شهواني شمرده نمي

 .وات نبوده استنبرده براي اين است كه در مقام شمردن تمامي شه

شود همانطور كه قبال هم اشاره بدان شد كه مراد از حب شهوات، عالقه معمولي نيست، پس از اينجا اين نظريه تاييد مي
كه خود نوعي جنون است و به همين جهت به شيطان نسبت داده شده(، و اگر مراد، )دلدادگي و مرحله شديد حب است، 

داد، چون عالقه معمولي و فطري را خداوند در دل بود به شيطان نسبتش نميمياصل عالقمندي كه امري است فطري، 
 .همه نهاده است

 "... ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا "

يعني اين شهواتي كه شمرديم اموري است كه در زندگي دنيا )يعني نزديكترين زندگي براي انسان نسبت به جهان آخرت( 
نزديكتر( و همچنين متاع و وسيله اقامه آن امري است فاني، و از بين رفتني، نه خود )ندگي دنيا وسيله اقامه حيات است، و ز

ماند، و نه متاع آن، نه آن عاقبتي باقي و صالح دارد و نه اين، آن زندگي كه بقا دارد و شايسته است كه آن را زندگي دنيا مي
 .(عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ بناميم، زندگي آخرت است كه نزد خدا است، )وَ اللَّهُ

 "... قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ "

 161هاي آخرت خالي از قبح و فساد است[ ..... ص : هاي دنيا و آخرت هم هست با اين تفاوت كه نعمتلذائذ و نعمت]

است و به جاي شهواتي كه در آيه قبل شمرد، در اينجا يك  "وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ "ن جمله:اين آيه شريفه در مقام بيا
ها را دارد، هم هاي آخرتي همه خوبياست، و اين بدان جهت است كه نعمت "خير "چيز را مقابل آنها قرار داده، و آن كلمه

بطالن در آن راه ندارد، اموري است هم جنس شهوات دنيا )اگر در  باقي است و هم اينكه زيبايي و لذتش حقيقي است، هم
ها هست آنجا هم غلمان و باغها و دنيا همسرانند در آخرت هم حوران بهشتي هستند، و اگر در دنيا اموال و اوالد و خوردني

 .("مترجم "ها هستاقسام ميوه

هاي آخرت خالي از قبح و فساد است، و كه نعمت خالصه خواص آنچه در دنيا هست در آخرت هم هست، با اين تفاوت
 .داردتر است، باز نميآدمي را از آنچه برايش بهتر و واجب

در اين آيه با اينكه نام بهشت را برد )و بهشت مشتمل بر همه لذائذ هست( و در عين حال نام ازواج مطهره را اختصاص به 



نظر انسان لذيذترين لذائذ حسي است، و باز به همين جهت است كه در ذكر داد، براي اين كه مساله هم خوابي و جماع در 
 .آيه قبلي نام زنان را جلوتر از بنين و قناطير مقنطرة ذكر كرد
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 166[ ..... ص : "رِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ "توضيحي در باره]

ي رضا و خشنودي است، و آن حالتي است كه در نفس آدمي به كسره را و هم به ضمه آن به معنا "رضوان "و اما كلمه
ورزد، و در صدد دفع آن بر شود، و نفس از پذيرفتن آن امتناع نميهنگام برخورد با چيزي كه ماليم طبع او است پيدا مي

در  ود و نفسشآيد، در مقابل اين حالت، حالت سْط و خشم است كه در هنگام برخورد با ناماليمات، در نفس پيدا مينمي
 .آيدصدد دفع آن بر مي

در قرآن كريم مساله رضاي خداي سبحان مكرر آمده، و بايد دانست كه رضايت خدا همانطور كه بالنسبه به فعل بندگانش 
گوئيم در باب اطاعت تصور دارد، همچنين در غير باب اطاعت از قبيل اوصاف و احوال و غيره تصور دارد، )همان طور كه مي

 .("مترجم "گوئيم تواضع و رقت قلب باعث خشنودي او استاعث رضاي خدا است، همچنين مينماز ب

چيزي كه هست بيشتر مواردي كه در قرآن كلمه رضاي خدا آمده، )اگر نگوئيم همه مواردش( از قبيل رضايت به اطاعت 
اش به رار داده. رضايت خدا از بندهاست، و به همين جهت است كه در آيات زير رضاي خدا را با رضاي بنده، مقابل هم ق

دهد، و يا به خاطر حكمي است كه به نفع او خاطر اطاعت او است، و رضايت بنده از خدا به خاطر پاداشي است كه به او مي
 .كندصادر مي

 .«1» "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ "

 .«0» "ي إِلي رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةًيا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِ "

 "هُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ، وَ أَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ...وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ، وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْ "
«2». 

شمردن آنچه براي انسان خير است، و مطابق با امور مورد عالقه زندگي دنيايي او است مساله  اينكه در اين مقام يعني مقام
هاي انساني، و يا مستلزم امري است كه آن امر اين رضايت خدا را شمرده، داللت دارد بر اينكه خود رضوان نيز از خواسته
 .ات و ازواج ذكر كرده استچنين است، و به همين جهت بوده كه در اين آيه آن را در مقابل جن

__________________________________________________ 

 .2خدا از ايشان راضي شده و ايشان از خدا سوره بينه آيه (1)

 .02هان اي نفس آرامش يافته برگرد به سوي پروردگارت در حالي كه تو از او و او از تو راضي است سوره فجر آيه (2)

 .122سوره توبه آيه (3)
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در مقابل « 0» "وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ "آن را در مقابل فضل، و نيز در آيه:« 1» "فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَ رِضْواناً "در آيه:
 .در مقابل رحمت ذكر فرمود« 2» "بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوانٍ "مغفرت، و در آيه:

« 2» "راضِيَةً مَرْضِيَّةً ... "و آيه: "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ... "با تدبر و دقت در معناي آنچه كه ما گفتيم، و دقت در آيه: و چه بسا
اي را كه آيه مورد بحث مبهم گذاشته، كشف نمود، براي اينكه در آيات نامبرده رضايت را به خود آنان زده، بتوان نكته

 .ضي است( و رضايت از شْص، غير رضايت از فعل شْص استفرموده )خدا از ايشان را



راند، نتيجه اين هم همان خواهند از خود نميشود كه خداي تعالي ايشان را در آنچه ميدر نتيجه برگشت معنا به اين مي
 «"ايشان در بهشت هر چه بْواهند در اختيار دارند -لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها "شود كه آيه:معنايي مي

 .كند، پس در رضوان خدا از انسان، مشيت مطلقه انسان وجود داردن را افاده ميآ

شود اينكه رضوان در اين آيه را در مقابل شهواتي قرار داده، كه در آيه قبل نام برده بود، براي اين است از اينجا روشن مي
براي اين است كه به خيال خود مشيت مطلقه را كند، كه بفهماند انسان دنياپرست اگر دنيا و مْصوصا مال دنيا را جمع مي

كند كه هر كاري خواست بتواند بكند، و قدرتش تا دورترين آرزوهايش تر بگويم براي اين جمع ميبه دست آورد، ساده
اي جز با رضايت خدا تامين توسعه يابد، ولي امر بر او مشتبه شده، و نفهميده كه چنين قدرتي و چنين مشيت مطلقه

 .ود، خدايي كه زمام هر چيز به دست او استشنمي

بعد از آنكه از اين آيه و آيه قبليش به دست آمد كه خدا در دو سرا يعني هم در دنيا و هم در آخرت  "وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "
ها و هايش و چه نوشيدنيها چه خوردنيهايي را داده كه مايه تنعم و لذت او است، و نيز از آنجايي كه اين نعمتوعده نعمت

همسران و ملك و ساير لذائذش هم دنيوي دارد و هم اخروي، با اين تفاوت كه آنچه دنيايي است مشترك بين كافر و مؤمن 
 .است، و اما اخرويش مْتص به مؤمنين است

__________________________________________________ 

 .0سوره مائده آيه (1)

 .02ه سوره حديد آي(2)

 .01سوره توبه آيه (3)

 .02سوره فجر آيه (4)

 .22سوره ق آيه (5)
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شود كه: چه فرقي است بين دنيا و آخرت كه لذائذ دنيوي مشترك، و لذائذ اخروي مْتص جاي اين سؤال در ذهن باز مي
ه مؤمن باشد؟ و چون جاي چنين سؤالي بوده، در هاي اخروي مْتص بباشد؟ و يا بگو چه مصلحتي ايجاب كرده كه نعمت

 :آخر آيه مورد بحث فرمود

و خدا به وضع بندگانش بصير است(، و معنايش اين است كه اين فرقي كه خداي تعالي بين مؤمن و كافر گذاشته بر اساس )
در خود اين دو طايفه از مردم عبث و بيهوده كاري نبوده، چون خدا بزرگتر از آن است كه كاري گزاف و بيهوده كند، بلكه 

، و آن داندچيزي هست كه اين تفاوت را باعث شده، و خدا بصير و بينا به بندگان خويش است و دليل اين تفاوت را مي
 .عبارت است از وجود تقوا در مؤمن، و نبود آن در كافر

الَّذِينَ  "ربوط باشد، و آن اين است كه فرموده:در آيه بعدي اين تقوا را به بياني معرفي كرده كه با آيه مورد بحث متصل و م
تا آخر دو آيه، كه خالصه اين معرفي چنين است كه مؤمنين فقر و حاجت خود را نزد پروردگارشان اظهار  "يَقُولُونَ رَبَّنا ...

 خود را با عمل صالح خود اثباتدارند، بلكه صدق گفتار دانند، و نه تنها به زبان اظهار مينياز نميدارند، و خود را از او بيمي
پندارند و پيروي شهوات دنيا زندگي آخرت و عاقبت امرشان را نياز ميكنند، به خالف كفار كه خود را از پروردگار خود بيمي

 .از يادشان برده است

قُلْ  "، و آيه:"اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ "ترين نكاتي كه از دو آيه مورد بحث، يعني آيه:يكي از لطيف
اتِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّب "، و آياتي كه شبيه به اينها است، نظير آيه:"أَ أُنَبِّئُكُمْ بَِْيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ ...



شود، استفاده مي« 1» "وا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا، خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَمِنَ الرِّزْقِ؟ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُ
 .اندهاي بهشت وارد دانستهپاسخ از اشكالي است كه بسياري از دانشمندان بر ظاهر آيات راجع به توصيف نعمت

 168 : اي بقاي انسان و حفظ نسل او است، در آخرت كه دار بقاء است، چه حاجتي به اينگونه لذائذ هست[ ..... صتقرير يك اشكال: لذائذ دنيوي بر]

و آن اشكال اين است كه: )تمامي لذائذ دنيوي براي بقا و حفظ نسل است، و آخرت كه دار بقا است، چه حاجت به اين گونه 
ر ماند، دجودات محسوس در اين عالم دقت كنيم، هيچ شكي براي ما نميلذائذ دارد(؟ توضيح اينكه اگر در احوال وجود مو

زند، همه ناشي و فرع بر قوا و ادواتي است كه هر موجودي مجهز به آن است، و اينكه افعالي كه از اين موجودات سر مي
 رساند كهكند، و به ثبوت ميبحث از اهداف و غايات هستي هم اين معنا را تاييد مي

__________________________________________________ 
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 .هيچ چيز در عالم به طور اتفاق و يا گزاف و يا عبث خلق نشده است

است، با  تانگيز از دقهايي دقيق و جهازي حيرتبينيم از سر تا پايش دستگاهيكي از موجودات اين عالم، انسان است كه مي
دانيم غذا خوردن آدمي بيهوده نيست، بلكه براي پر كردن خالي شود، كه همه مييك جهازش مساله تغذيه او تامين مي
 .خورد، تا باقي بماندآيد، ناگزير غذا مياست كه در اثر تحليل بدن پديد مي

شكلي ديگر، و هر يك قوايي فعاله دارند، يكي ديگر از آن جهازات، جهاز تناسل است، در مردان به شكلي و در زنان به 
شر باقي رسند. تا نوع بقوايي كه هر يك مترتب بر ديگري است، و اين دو جنس مْالف با كشش و كوشش به يكديگر مي

 .بماند، در نباتات و حيوانات هم مساله نظير وضعي است كه انسانها دارند

خواهد بيندازد و آنها را مسْر خود كند، و ات را به راهي كه ميبينيم عالم خلقت براي اينكه موجوداز سوي ديگر مي
مْصوصا در تسْير جانداران يعني حيوان و انسان، لذائذي در افعال آنها و قواي فعاله آنها قرار داده، تا به خاطر رسيدن به 

 كنددود، خيال ميعمل زناشويي ميداند چرا اين قدر براي خوردن و آن لذائذ او را به سوي عمل روانه كند، و او خودش نمي
اند، تا خلقت به هدف خود كه بقاي هدف لذت بردن او است، در حالي كه با اين لذت و اين گول زنك، او را كوك كرده

 .شْص و نوع انسان است برسد

ال آن ساني به دنبگيري را در آدمي ننهاده بود هيچ انو مسلما اگر خلقت انسان و غذا و شهوت جنسي اين رابطه يعني لذت
پذيرفت، و هر چه كرد، و نه براي عمل جنسي آن همه مشقات را ميرفت، نه براي تحصيل غذا اين همه تالش مينمي

، و در نتيجه رفتماند، زير بار نميماني، و اگر جماع نكني جنس بشر باقي نميگفتند اگر غذا نْوري باقي نميمثال به او مي
و ليكن خداي تعالي لذت غذا، و لذت جماع را در او به وديعت نهاد، تا آرامش خود را در به دست شد، غرض خلقت باطل مي

آوردن آن دو بداند، و تا غذا و شهوت جنسي را به دست نياورد آرام نگيرد، و براي به دست آوردنش هر مشقت و مصيبت و 
ي مال و ساير شهوات به ديگران فْر هم بفروشد و خالصه آوربالئي را به جان بْرد، و نه تنها به جان بْرد، بلكه در جمع

 .او به مشتي گول زنك دلْوش باشد، و نظام خلقت به هدف خود برسد

پس معلوم شد كه منظور خداي تعالي از اين تدبير غير از اين نبوده، كه فرد و نسل بشر باقي بماند، فرد، با غذا خوردنش، و 
 .ماند مگر خيالت، و اما براي خود انسان باقي نمياين غرض خلق .نسل، با جماع كردنش
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شود كه در قيامت وجود اين لذائذ چه معنا دارد، با اينكه بقاي آن غرضي محدود و زماندار است، اشكال باال متوجه مي
كنيم كه لذت خوردن و نوشيدن و همه لذائذ مربوط به تغذي زندگي نه بستگي به خوردن دارد، و نه به جماع. باز تكرار مي

براي حفظ بدن از آفت تحليل رفتن و از فساد تركيب آن يعني مردن است، و لذت جماع و همه لذائذ مربوط به آن كه 
 .باشدفنا و اضمحالل مي اموري بسيار است براي توليد مثل و حفظ نوع از

پس اگر براي انسان وجودي فرض كنيم كه عدم و فنا در دنبالش نيست، و حياتي فرض كنيم كه از هر شر و مكروهي 
اي در داشتن جهاز توان در وجود قواي بدني يك انسان آخرتي تصور كرد؟ و چه ثمرهاي ميمامون است، ديگر چه فايده

تواند باشد؟ با اينكه گفتيم همه اين جهازها براي بقا تا مثانه، طحال، و كبد و امثال آن ميهاضمه، و تنفس، و تناسل، و 
 .زماني محدود است، نه براي بقاي جاوداني و ابدي

 112جواب به اشكال فوق[ ..... ص : ]

لذائذ را خلق كرده كه هاي مربوط به آن و اما جواب از اين اشكال اين است كه )خداي سبحان آنچه از لذائذ دنيا و نعمت
انسانها را مجذوب خود كند، و در نتيجه به سوي زندگي در دنيا و متعلقات آن كشيده شوند، هم چنان كه در كالم مجيدش 

 .«1» "إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها "فرمود:

 .«0» "الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا "و نيز فرموده:

 .«2» "تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا "و نيز فرموده:

وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً  ":ترين آيه نسبت به فرض ما است فرمودهبينيد و جامعاي كه ميو نيز در آيه
 .«2» "هِ، وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقيمِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا، لِنَفْتِنَهُمْ فِي

و آياتي ديگر « 2» "ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا، وَ زِينَتُها، وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقي، أَ فاَل تَعْقِلُونَوَ ما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ "و نيز فرموده:
 از اين قبيل كه همه اين نكته را بيان

__________________________________________________ 

 .(2يعني ما آنچه روي زمين است را زينت زمين كرديم )سوره كهف آيه (1)

 [.....] .(26مال و فرزندان زينت زندگي دنيا است )سوره كهف آيه (2)

 .(12همه در طلب متاع ناپايدار زندگي دنيا هستند )سوره نساء آيه (3)

آن چيزهايي كه رونق زندگي دنيا است و به بعضي از ايشان بهره داديم تا در باره آن آزمايششان  دو چشم خود را به(4)
 .121كنيم، خيره مساز، كه رزق پروردگارت بهتر و پايدارتر است. سوره طه آيه 

است بهتر و  و آنچه در اختيارتان قرار گرفته، وسيله زندگي دنيا و زينت آن است، نه هدف نهايي، و آنچه نزد خدا(5)
 .62كنيد. سوره قصص آيه پايدارتر است، آيا باز هم تعقل نمي
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هاي موجود در دنيا و لذائذ مربوط به هر يك از آنها اموري است مقصود للغير، نه مقصود بالذات، كنند كه نعمتمي
ها كند، و اگر مساله زندگي مطرح نبود اين نعمتيا تجاوز نميهايي است براي زندگي محدود دنيا، كه از چند روزه دنوسيله

 .شد و نه ارزشي داشت، حقيقت امر همين استنه خلق مي

ماند همين وجودي است كه چند صباحي در دنيا زندگي و ليكن اين را هم بايد دانست كه آنچه از هستي انسان باقي مي
قص به كمال طي نموده، و اين قسمت از وجود انسان همان روحي است كه ها و تحوالتش مسيري را از نكرده، با دگرگوني



 .رانداز بدن منشا گرفته و بر بدن حكم مي

اي كه در بدن است، به بدني كه عبارت است از مجموع اجزايي كه از عناصر روي زمين درست شده، و نيز قواي فعاله
بود، وجود انسان هم دوام اصر زمين به سوي بدن( نميطوري كه اگر فرض كنيم غذا و شهوت )و يا عالقه جذب عن

 .(يافت. پس فرض نبود غذا و ساير شهوات، فرض نبود انسان است، نه فرض استمرار نيافتن وجودش، )دقت بفرمائيدنمي

ر همه كند و دنوشد، و ازدواج ميخورد و ميشود، ميپس انسان در حقيقت همان موجودي است كه با زاد و ولد منشعب مي
 شود، و هرنمايد، خرسند و مسرور و شادمان ميكند، تعقل ميكند، خيال ميدهد، حس ميگيرد، ميچيز تصرف نموده، مي

كند، خودي كه عبارت است از مجموع اينها كه گفتيم، مجموعي كه بعضي از آنها مقدمه بعضي مالئمي را به خود جلب مي
قدمه حركتي دوري دارد، چيزي كه بر حسب طبيعت مقدمه كمال او بود، با دخالت ديگر است، و انسان بين مقدمه و ذي الم

 .شودشعور و اختيارش كمال حقيقتش مي

 111خلود و جاودانگي انسان در آخرت به معناي ابطال وجود او نيست، بلكه ادامه وجود دنيوي او است[ ..... ص : ]

نتقل كرد، و خلود و جاودانگي برايش نوشت، حال يا خلود در عذاب، و يا در و وقتي خدا او را از دار فاني دنيا به دار بقا م
تواند باشد بلكه اثبات وجود دنيايي او است، هر چه بود حاال هم همان نعمت و ثواب اين انتقال و خلود، ابطال وجود او نمي

ندارد، هر چه هست هميشه همان  است، با اين تفاوت كه در دنيا معرض دگرگوني و زوال بود، ولي در آخرت دگرگوني
ي از ها و مصائبهاي دنيا )منهاي زوال و تغيير( متنعم، و يا به نقمتهايي از سنخ نعمتخواهد بود، قهرا يا هميشه به نعمت

هاي دنيا عبارت بود از شهوت جنسي، و لذت سنخ عذابهاي دنيا )ولي منهاي زوال و تغيير( معذب خواهد بود، و چون نعمت
 .ها خواهد بود، و شراب، و لباس، و مسكن، و همنشين و مسرت و شادي و امثال اينها، در آخرت هم قهرا همينطعام

پس انسان آخرت هم همان انسان دنيا است، ما يحتاج آخرتش هم همان ما يحتاج دنيا است، آنچه در دنيا وسيله 
 استكمالش بوده همان در آخرت هم وسيله استكمال او است، مطالب 
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 .و مقاصدش هم همان مطالب و مقاصد است، تنها فرقي كه بين دنيا و آخرت است مساله بقا و زوال است

 لَقَدْ وَ "فرمايد:شود، كه در بيان حقيقت بنيه و ساختمان انسان مياين آن چيزي است كه از كالم خداي سبحان ظاهر مي
ةً، فََْلَقْنَا الْمُضْغَةَ،  مُضْغَسُاللَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النبطْفَةَ عَلَقَةً، فََْلَقْنَا الْعَلَقَةَ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ

امَةِ أَحْسَنُ الْْالِقِينَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيعِظاماً، فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً، ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ 
 .«1» "تُبْعَثُونَ

كرده، و خلقت عبارت است از تركيب، )نظير پديد آوردن  "خلقت "توجه كنيد به جمله اول آيه و همه فقرات آن كه تعبير به
كند ، كه به خوبي داللت مي"و در آخر او را خلقي ديگر كرديم "ره(، و باز توجه كنيد به جمله:بنا از تركيب سنگ و آجر و غي

و سپس همين شما در روز  "شود به خلقت موجودي مجرد، و باز توجه كنيد به جملهبر اينكه خلقت مادي بدن مبدل مي
 .اني است كه خلقتي ديگر شدهكه به طور مسلم مْاطب به اين خطاب، همان انس "قيامت مبعوث خواهيد شد

آيد حيات انسان، حياتي است ، كه از آن بر مي«0» "قالَ فِيها تَحْيَوْنَ، وَ فِيها تَمُوتُونَ، وَ مِنْها تُْْرَجُونَ "فرمايد:و نيز مي
اي مطالب در اين پاره« 2» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ... ":هايش تركيب شده، و ما در تفسير آيهزميني، كه از زمين و نعمت

 .باره بيان كرديم

 ."ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا "هاي زميني فرموده:و از سوي ديگر خداي سبحان در باره اين نعمت



 و در اين دو آيه خود زندگي« 2» "وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ "و نيز فرموده:

__________________________________________________ 

اي كرده، در قرارگاهي ايمن نهاديم، آن گاه اي از گل خلق كرديم، آن گاه آن خالصه را نطفههمانا ما انسان را از چكيده(1)
در آورديم و آن كرم را به صورت گوشتي جويده آفريديم، و سپس آن گوشت جويده را به  "علقه "آن نطفه را به صورت

بندي در آورديم، و آن گاه بر روي آن اسكلت، گوشت پوشانديم، و در آخر او را خلقي ديگر اسكلت و استْوان صورت
كرديم، پس چه پر بركت است، خدا كه بهترين خالق است، سپس شما بعد از همه اينها خواهيد مرد، و سپس همين شما در 

 .16روز قيامت مبعوث خواهيد شد. سوره مؤمنون آيه 

 .02شويد. سوره اعراف، آيه ميريد، و از همان زمين بيرون ميشويد، و در همان زمين ميمود در زمين زنده ميفر(2)

 .012سوره بقره آيه (3)

 .(06سوره رعد آيه (4)
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ين باب ترين بيان در اود بديعشود، و اين خدنيا را وسيله زندگي آخرت و متاع آن ناميده، متاعي كه صاحبش از آن متمتع مي
كما  "شود، و در عين حال مصدق كالم رسول خدا )ص( است كه فرموده:است، بابي است كه از آن هزارها باب باز مي

 .«1» "تعيشون تموتون، و كما تموتون تبعثون

 113ه است[ ..... ص : انسان عالوه بر نقص و كمال طبيعي، نقص و كمالي نيز دارد كه به اختيار و اعمال او وابست]

و كوتاه سْن اينكه زندگي دنيا عبارت است از وجود دنيوي انسان، به ضميمه آنچه از خوبيها و بديها كه كسب كرده، و 
دهند، و يا از آن آنچه كه به نظر خودش خيبت و خسران است. در نتيجه در آخرت يا لذائذي كه كسب كرده به او مي

 .كنندسازند، و يا به عذاب آتش گرفتارش ميعمتهاي بهشت برخوردارش ميكنند. و يا به نمحرومش مي

تر، آدمي در بقايش به حسب طبيعت، سعادت و شقاوتي دارد، هم بقاي شْصيتش و هم بقاي نوعش، و و به عبارتي روشن
ائذي كه به وسيله لذاين سعادت و شقاوت منوط به فعل طبيعي او، يعني أكل و شرب و نكاح او است، و همين فعل طبيعي 

گري شده، لذائذي كه جنبه مقدميت دارد. اين به حسب طبيعت آدمي و خارج از اختيار او اند آرايش و مشاطهدر آن قرار داده
 .است

 شود كه ديگرخواهد با فعل اختياري خود طلب كمال كند، و شعور و اراده خود را به كار بيندازد، موجودي ميو اما وقتي مي
 .منحصر در لذائذ طبيعي نيست، بلكه همان چيزي است كه با شعور و اراده خود انتْاب كرده استكمالش 

پس آنچه خارج از شعور و مشيت او است )از قبيل خوشگلي و خوش لباسي، و بلندي و خوش صورتي، و خوش خطي، و 
شود، هر چند كه نوعي كمال طبيعي بْشي غذا، و خانه، و همسرش و امثال اينها( كمال او شمرده نميسفيدي، و لذت

بينيم شود، هر چند كه نقص طبيعي هست، هم چنان كه خود را ميهست، و همچنين عكس آن نقص خود او شمرده نمي
 .بريم، هر چند كه در خارج وجود نداشته باشدكه از تصور لذائذ لذت مي

د، پس همين لذائذ مقدمي است كه كمال حقيقي انسان برمثال مريض با اينكه بهبودي ندارد اما از تصور بهبودي لذت مي
 شود، هر چند كه از نظر طبيعت، كمال مقدمي استمي

خواست، و شقاوتش حال اگر خداي سبحان اين انسان را بقايي جاودانه بدهد، سعادتش همان لذائذي است كه در دنيا مي
طبيعت، و خالصه لذت مقدمي باشد، و چه لذت خواست، حال چه لذت به حسب همان چيزهايي است كه در دنيا نمي



 حقيقي و اصلي باشد، چون اين بديهي

__________________________________________________ 

 .شويدميريد مبعوث ميميريد، و همانطور كه ميكنيد ميعينا همانطور كه زندگي مي(1)
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خواهد، و شر ه مدركه و داراي اراده عبارت است از چيزهايي كه علم بدان دارد، و آن را مياست كه خير هر شْص و يا قو
 .خواهدشناسد ولي نمياو عبارت است از چيزي كه آن را مي

خواست برسد، چه خوردنيش، پس به دست آمد كه سعادت انسان در آخرت به همين است كه به آنچه از لذائذ كه در دنيا مي
ت گنجيد، و در آخررسيد، و در عقلش نميش، و چه لذائذ جنسيش، و چه لذائذي كه در دنيا به تصورش نميو چه نوشيدن

يابد، و رسيدن به اين لذائذ همان بهشت است، و شقاوتش به نرسيدن به آنها است، كه همان آتش عقلش به آن دست مي
 .«1» "ا، وَ لَدَيْنا مَزِيدٌاست، هم چنان كه خداي تعالي فرموده: لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيه

 "لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ":اين آيه شريفه توصيف متقين است، كه در آيه "الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا إِنَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا وَ قِنا عَذابَ النَّارِ "
و در اين كلمه با ذكر ربوبيت خدا اظهار  "نارب ":گويندكند كه ميسْن از ايشان رفت، و ايشان را اينطور توصيف مي

 ."... إِنَّنا آمَنَّا "خواهند به حالشان رحم كند، و حاجتشان را برآوردعبوديت نموده، از او كه پرورش دهنده ايشان است مي

هُ بَلِ اللَّ "آيه: ايم، چون بفرموده خدا دردر اين جمله منظورشان اين نيست كه بر خدا منت نهند، كه ما به تو ايمان آورده
ها را خدا بر ما دارد، كه به سوي ايمان هدايتمان كرد، بلكه منظورشان اين همه منت« 0» "يَمُنب عَلَيْكُمْ أَنْ هَداكُمْ لِلْإِيمانِ
« 2»ما را بيامرزد به وي ايمان آوريد تا ش "وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ "اي كه به بندگانش داده كهاست كه از خدا بْواهند وعده

بر سر آن متفرع بر  "فا "را با آوردن حرف "فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ... "در حق آنان منجز و عملي سازد، و به همين جهت جمله،
تاكيد كردند، براي اين بود كه بر صدق و ثباتشان در ايمان  "ان "گفتار قبلي خود كردند، و در اينكه گفتار خود را با حرف

 .كندداللت 

ه را اضاف "وَ قِنا عَذابَ النَّارِ "جمله: "فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا "آيد، و آن اين است كه، چرا بعد از جمله:در اينجا سؤالي پيش مي
 .ماند؟كردند؟ با اينكه بعد از مغفرت ديگر آتشي نمي

اري از عذاب آتش هم فضلي جداگانه جواب اين است كه: خير، مغفرت مستلزم تْلص از عذاب نيست به اين معنا كه نگهد
 از ناحيه خدا است، كه به هر يك از بندگانش

__________________________________________________ 

 .22در بهشت هر چه بْواهند در اختيار دارند، و نزد ما بيشتر از آن هم هست. سوره ق، آيه (1)

 .12سوره حجرات آيه (2)

 .21سوره احقاف آيه (3)
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 .كنددهد. و يا به نعيم بهشت متنعم ميبْواهد مي

كند، تا خدا به عنوان پرداخت حق، او را از عذاب آتش پناه براي اينكه ايمان به خدا و اطاعت از او، بنده را طلبكار از خدا نمي
اش داده، و بلكه هايي است كه خدا به بندهتدهد، و يا به نعمت بهشت برساند، زيرا ايمان و اطاعت هم يكي از نعم

بزرگترين نعمت او است، و بنده از ناحيه خودش چيزي را مالك نيست، و حقي بر خدا ندارد، مگر آن حقي را كه خود خدا به 
ب عهده خود گرفته، و يكي از آن حقوق همين است كه اگر ايمان آوردند، ايشان را بيامرزد، و يكي ديگر اينكه از عذا



و چه بسا از  .«1» "وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُجِرْكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ "محفوظشان بدارد، هم چنان كه فرموده:
 هَلْ أَدُلبكُمْ "بعضي از آيات استفاده شود كه نگهداري از عذاب آتش، همان مغفرت و جنت باشد، نه چيز ديگر، مانند آيه:

 لَكُمْ إِنْ كُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ، تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ، وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بِأَمْوالِعَل
 .«0» "ي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ، وَ مَساكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَ يُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِ

آيا  "دهد، در آيه اول به طور اجمال فرموده بود:چون در دو آيه اخير آنچه را در آيه اول به اجمال گذرانده بود، تفصيل مي
كند: كه سود آن تجارت چيست، و اين عدش بيان ميو در دو آيه ب "شما را به تجارتي راهنمايي كنم كه چنين و چنان ...

 .دهيمخود معنايي دقيق است كه به زودي در موردي مناسب ان شاء اللَّه شرحش مي

 "... الصَّابِرِينَ وَ الصَّادِقِينَ "

 111پنج خصلت براي متقين[ ..... ص : ]

 .ي هيچ متقي خالي از آنها نيستدر اين آيه ايشان را به داشتن پنج خصلت ممتاز توصيف كرده، كه تقوا

هاي ديگر است، البته از آنجايي كه در آيه، صبر، و اينكه اين صفت اول ذكر شده به خاطر اين است كه مقدم بر خصلت -1
 صبر را مطلق آورده، شامل همه صبرهاي ديگر هم

__________________________________________________ 

 .21اي از گناهان شما را بيامرزد، و از عذاب اليم پناهتان دهد. سوره احقاف، آيه تا پارهبه او ايمان آورديد، (1)

 آيا شما را به تجارتي راهنمايي بكنم كه سودش اين باشد كه شما را از عذاب اليم نجات دهد؟(2)

كنيد، اين براي شما بهتر بود  آن تجارت اين است كه به خدا و رسولش ايمان آورده، و در راه خدا با مال و جانتان مجاهده
كند، آمرزد و به بهشتهايي كه نهرها در زير آن روان است، داخلتان ميدانستيد براي اينكه گناهان شما را مياگر مي

 .10هاي عدن. سوره صف، آيه قصرهايي نيكو در بهشت
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 ."صبر بر مصيبت "،"صبر بر ترك معصيت "،"صبر بر اطاعت "شود:مي

صدق و صدق هر چند حقيقتش به حسب تحليل عبارت است از مطابق بودن ظاهر گفتار و كردار آدمي با باطنش، و  -2
گر شود، ديگر حاجت نبود صابرين و قانتين و آن ديليكن اگر كلمه نامبرده را به اين معنا بگيريم شامل تمامي فضائل مي

ناي تحليلي منظور نبوده، در نتيجه بايد گفت كه مراد از آن همان راستگويي است و صفات را ذكر كند، پس قطعا اين مع
 .(بس )و خدا داناتر است

 "انفاق "شود، و كلمهها ميبه معناي خضوع براي خداي سبحان است، كه شامل عبادات و اقسام اطاعت "قنوت "و كلمه
 .به كسي كه مستحق آن است اسم فاعل از آن است، عبارت است از دادن مال "منفقين "كه

در سحرها نماز شب و استغفار در آن است، و روايات وارده، استغفار در اسحار را به نماز شب، و  "استغفار "منظور از كلمه:
 .انداست تفسير نموده "وتر "استغفار در قنوت آخرينش كه همان يك ركعت

د از يادآوري قيام در شب و تهجد و عبادت در آن استغفار را، راه بع 01و سوره دهر آيه  11خداي تعالي در سوره مزمل، آيه 
 .«1» "إِنَّ هذِهِ تَذْكِرَةٌ، فَمَنْ شاءَ اتََّْذَ إِلي رَبِّهِ سَبِيلًا "انسانها به سوي پروردگارشان خوانده، و فرموده:

م در اصل به معناي معاينه يعني به چش "شهادت "كلمه "الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِشَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ، وَ الْمَالئِكَةُ، وَ أُولُوا  "
خود ديدن، و يا به گوش خود شنيدن، و يا با ساير حواس خود حس كردن بوده است، ولي در اداي شهادت نيز استعمال 



ا زد، و يا شنيدم كه چنين گفت، و گويد )من ديدم كه فالني آن ديگري رشده، مثال در باره كسي كه در محضر قاضي مي
گويند در محضر قاضي شهادت داد، و به تدريج در اثر كثرت استعمال در هر دو معنا، مشترك در هر دو معنا امثال اينها( مي

منظورت از شهادت، تحمل آن است، و يا اداي  :پرسداي در كالم نباشد، شنونده از گوينده ميشد، به طوري كه اگر قرينه
كند، براي ادا كنند، چون آن كسي كه شهادت را تحمل ميو اين بدان عنايت است كه هر دو يك غرض را ايفا مي آن،

 .كندتحمل مي

كند كه حق و واقع در اثر نزاع، يا اعمال كند، براي اين حفظ ميهاي خود را حفظ ميها و شنيدهتر بگويم: اگر ديدهساده
 واقع شدن واقعه، دچار قدرت، و يا فراموشي و يا در خفا

__________________________________________________ 

 .به درستي لزوم استغفار و يادآوري آن به شما براي اين است كه هر كس بْواهد راهي به سوي پروردگار خود بگيرد(1)

[.....] 
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كنند، اداي آن هر دو شهادت است، يعني هر دو حق را حفظ و اقامه مي بطالن نگردد، پس به اين عنايت، تحمل شهادت و
 .دارندو قسط و عدالت را به پا مي

ر مقام بيان د "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ ... تا جمله: وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ "و از آنجايي كه آيات قبل، يعني از جمله:
ننده از نياز كنياز نيست، و آنچه را كه انسانها بيبود كه خداي سبحان شريك در عبادت ندارد، و چيزي از او بي اين نكته

كنند، چيزي به جز گول زنك، و وسيله زندگي دنيا، و وسيله به پندارند، و به همين خيال باطل به آن اعتماد ميخدايش مي
توان زندگي دنيا را مايه حيات آخرت كرد، به عبارت ديگر از راه تقوا نميدست آوردن مايه زندگي آخرت نيست، و به جز 

 :فرمودمي

هايي كه انسان تمايل به آن دارد و مشترك ميان مؤمن و كافر است، در آخرت مْتص به مؤمن است، لذا در آيه اين نعمت
 .و نبايد در آن ترديد كردمورد بحث اقامه شهادت كرد بر اينكه آنچه در اين آيات فرموده همه حق است، 

و با اينكه شاهد خود خداي عز اسمه است، شهادت داد بر اينكه او معبودي است كه جز او معبودي نيست، و چون به غير او 
نياز كند، نه مال، نه فرزند، و نه هيچ يك، از معبودي نيست، پس احدي نيست كه جاي او را بگيرد، و خلق را از او بي

دنيا، و نه هيچ سببي از اسباب، براي اينكه اگر يكي از اين نامبردگان چنين خاصيتي داشته باشد، و بتواند ما هاي ديگر زينت
نياز سازد، قهرا در مقابل خداي تعالي معبود ديگري خواهد بود، و يا اگر خود، معبودي نباشد قطعا به معبود را از خدا بي

 .اين معنا را نفي كرد "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "ه:ديگري تكيه خواهد داشت، و آيه شريفه با جمل

دهد كه در فعلش قائم به قسط، و در خلقش حاكم به عدل است، چون امر عالم را از خداي تعالي در حالي اين شهادت را مي
ه سوي ب راه خلقت اسباب قبل از مسببات و برقرار كردن روابط بين اين دو سلسله تدبير كرده، و همه را در راه بازگشت

هايي قرار داده، تا خودش قرار داده، تا با تالش و تكامل و پشت سر هم به سويش برگردند و در مسير اين هدف نعمت
ها استفاده كند، البته در دنيا براي انسان هم در مسيرش، و هم در هدفش يعني در دنيايش و هم در آخرتش از آن نعمت

ن ها از سير باز ايستد، پس خدايي به ايبر آنها ركون و اعتماد نموده، بر سر آن نعمتآخرتش استفاده كند، نه اينكه در دنيا 
 .دهد كه خود شاهدي عادل استمعنا شهادت مي

 111توضيحي در باره رابطه بين عادل بودن خداي سبحان و شهادت او به وحدانيت خودش[ ..... ص : ]



 دهد و معنايش اين استدالت او و بر يگانگيش در الوهيت، شهادت مييكي از لطائف اين آيه آن است كه، عدالت خدا بر ع
 .كندكه عدالت او خودش بنفسه ثابت است، و وحدانيت او را هم اثبات مي
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يم و ط مستقدانيم براي اين است كه شاهد همواره مالزم بر صراتوضيح اينكه: ما انسانها اگر عدالت را در شاهد، معتبر مي
منحرف نشود، و فعل خود را كه همان شهادت است در غير  "تفريط "و "افراط "صراط فطرت باشد، به دو سوي انحرافي

موضع به كار نبرد، و در نتيجه شهادتش خالي از دروغ و زور باشد، پس مالزم صدق بودن، و بر طبق فطرت راه پيمودن 
كم بر عالم و نظامي كه در بين اجزاي عالم است، و همه فعل خدايند، محض شود، پس خود نظام حاباعث عدالت آدمي مي

 .عدالت است

كند، خود نظام كه همان فعل خدا است عين عدالت است، كنيم وقتي رفتار ما بر طبق نظام فطرت، ما را عادل ميتكرار مي
ميل و طمع ما است، و به دنبالش اعتراض سر آيند ما نيست، و يا بر خالف خوريم كه خوشو اگر احيانا به حوادثي بر مي

قل گوئيم كه از عكنيم، حقيقتش اين است كه ما در اعتراض و مناقشه خود چيزهايي ميداده، در مورد آن حادثه مناقشه مي
رفته الم گكند، و يا غرائز ما متمايل به آن است، و معلوم است كه حكم عقل ما، و تمايل غرائز ما نيز از نظام عما تراوش مي

پي  شود، و اگر نتوانيم به سبب حادثهبريم، شبهه ما زائل ميپردازيم، و به سبب حادثه پي ميشده، ولي وقتي به بحث مي
، پس "علم به نبود سبب "است، نه "جهل به سبب "بريم، پس آنچه در دست ما استببريم، حد اقل به جهل خود پي مي

 .(بحان است(، عين عدالت است )دقت فرمائيدنظام جهان هستي )كه عين فعل خداي س

ت توانسنياز سازد، قطعا نظام عالم نميو اگر در اين ميان معبودي باشد كه جاي خدا را پر كند، و ما را در موردي از خدا بي
 .عادل به طور مطلق باشد، بلكه نظام هر اله بالنسبه به خودش، و در دايره قضا و علمش عادل بود

دهد بر اينكه معبودي جز او نيست، اين شهادت را اينكه خداي سبحان كه شاهدي است عادل، شهادت مي و كوتاه سْن
ا آيد بكند، و به طوري كه از ظاهر آيه مورد بحث بر ميهمانطور كه گفتيم با فعل خودش كه همان نظام عالم است ادا مي

 ."ال إِلهَ إِلَّا هُوَ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ "قول خودش هم ادا كرده، و فرموده:

لكِنِ اللَّهُ  "فرمايد:پس آيه مورد بحث در مشتمل بودنش بر، شهادت خدا بر يكتايي خود، نظير آيه شريفه زير است، كه مي
 .«1» "يَشْهَدُ بِما أَنْزَلَ إِلَيْكَ، أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ، وَ الْمَالئِكَةُ يَشْهَدُونَ، وَ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً

 دهند بر اينكه معبودي جزمالئكه هم شهادت مي "و اما اينكه در آيه مورد بحث فرموده:

__________________________________________________ 

دهند، و دهد، چون آن را به علم خودش نازل كرده، مالئكه هم گواهي ميليكن خدا بدانچه بر تو نازل كرده شهادت مي(1)
 .166ي است. سوره نساء آيه خدا در شهادت كاف
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، توجيهش اين است كه خداي تعالي در آيات مكي كه قبل از اين آيات نازل شده، خبر داده به اينكه فرشتگان، "خدا نيست
ده است او را تسبيح نموكنند به امر او كنند، و هر چه ميدهد نافرماني نميبندگان محترم خدايند، و او را در آنچه دستور مي

 .دهند به اينكه معبودي جز او نيستو در تسبيح خود شهادت مي

 .«0» "وَ الْمَالئِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ "«1» "بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "اينك آن آيات:

، براي اينكه هر صاحب علمي "دهند به اينكه جز او معبودي نيستصاحبان علم شهادت مي "فرمايد:يدر آيه مورد بحث م
قول كند، و در عكند، زيرا اين آيات تمام مشاعرشان را پر مياز آيات آفاقي و انفسي خدا، يكتايي خدا را به يقين درك مي



 .نمايدآنان رسوخ مي

 :داز آنچه گفته شد چند نكته روشن گردي

، هر چند كه شهادت "عملي "است نه "قولي "آيد شهادتاول اينكه: مراد از شهادت به طوري كه از ظاهر آيه شريفه بر مي
دهد بر عملي خدا بر يكتايي و عدالتش نيز در جاي خود صحيح و حق است، چون عالم وجود با نظام واحدش شهادت مي

دهد كه اگر معبودي غير وجودش كه همان اعيان موجودات است شهادت مياينكه معبودي واحد دارد، و با تمامي جزء جزء 
 .داشتاز او بود نظامي چنين متصل و به هم پيوسته نمي

 "شهد "است، و عامل در اين حال هم جمله "اللَّه "يعني حال از "شهد اللَّه "حال از فاعل "قائِماً بِالْقِسْطِ "دوم اينكه: جمله:
 .است

اند، بلكه آن چيزي نيست كه خدا و مالئكه و اولوا العلم بر آن شهادت داده "قيام خدا به قسط "تر اينكهنو به عبارتي روش
هد درساند و معنايش اين است كه خدا در حالي كه قائم به قسط است شهادت ميچگونگي و حالت شهادت دادن خدا را مي

دهند، دليل ما بر اين معنا ظاهر آيه است م هم همين شهادت را ميبر اينكه معبودي به جز او نيست، و مالئكه و اولوا العل
را  "وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ "جدايي انداخته، و بين دو جمله، كلمات "قائِماً بِالْقِسْطِ "و جمله: "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "كه بين جمله:

شهد اللَّه انه ال اله اال هو، قائما بالقسط و  "ود جا داشت كه بفرمايد،آورده، و اگر مساله قيام به قسط هم از اجزاي شهادت ب
 ."... المالئكة

 شود اينكه جمعي از مفسرين در تفسير آيه، شهادت را شهادتاز اينجا روشن مي

__________________________________________________ 
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 .2سوره شوري آيه (2)
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اند تواند با مراجعه بدانچه گفتهاند، خواننده مياند، اينان از دو جهت خطا رفتهعملي، و قيام به قسط را هم جزء شهادت گرفته
 .به اين اشكال متوجه شود

وحيد را مساله تو از اين اشكال بدتر، اشكال بر مفسري است كه گفته: حمل شهادت، بر شهادت قولي، مستلزم آن است كه 
، آن وقت ناگزيريم براي اثبات حجت و اعتبار نقل، مساله وحي را اثبات كنيم، زيرا اين "عقل "بدانيم نه "نقل "مستند به

 .يابد، و اين خود بياني است دوريشهادت را قرآن داده و تا اثبات نكنيم كه قرآن وحي است، اين دليل نقلي اعتبار نمي

 182اند مراد از شهادت دادن خدا، شهادت قولي نيست[ ..... ص : مفسرين كه گفته پاسخ به سخن بعضي از]

ن اي و ادعايي است، به اياند: منظور از شهادت دادن خدا يك معناي استعارهو به خاطر همين اشكال بعضي از مفسرين گفته
كند بر وحدت صانعش، و اين داللت مي معنا كه ادعا شود تمامي آنچه خدا خلق كرده، با وحدت حاجت و نظام متصل خود

دهد، و با همين ادعا مالئكه هم با داللت خود نوعي سْن گفتن است، و خدا با چنين نظامي به يكتايي خود شهادت مي
 هاي يكتايي خدا را در حقيقت بر وحدانيت او شهادتاطاعتشان، و اولوا العلم از افراد انسان هم با مشاهداتشان، آيات و نشانه

دليل  انداند، چون اينكه دانشمندان گفتهدهند. جواب از اين سْنان اين است كه اينان در سْن خود خلط و مغالطه كردهمي
نقلي قابل اعتماد نيست، در خصوص مواردي است كه عقل و يا حس ناقل در آن راه داشته باشد، )در اين صورت است كه 

دهد عقل و يا حس ناقل خطا رفته باشد(، و مْصوصا در مسائلي كه تنها علم ل ميكند، زيرا احتماشنونده به آن اعتماد نمي



شود، اما اگر فرض كرديم يك دليل نقلي افاده علم كرد، علمي كه دليل عقلي هم راهگشا است به چنين دليلي اعتماد نمي
عقلي هم مانند نقلي معتبر و يا از آن  آورد، در آن صورت دليلتر از علم عقلي ميكند، و يا علمي قويهمان را افاده مي

مضمون  شمارند، ومعتبرتر مي "عقلي "را از دليل "نقلي متواتر "بينيم همه مردم دليلمعتبرتر خواهد بود، هم چنان كه مي
ي، ردانند، هر چند كه مقدمات آن برهان نظتر ميتر و روشنآن را از مضموني كه برهان عقلي بر آن اقامه شده باشد صادق

 .اي يقيني هم بدهديقيني باشد، و نتيجه

رود، و برهان صريح افاده كرد كه ممكن نيست خالف واقع پس اگر شاهدي را فرض كنيم كه احتمال دروغگويي در او نمي
آورد، و خداي سبحان چنين شاهدي آورد، كه يك برهان يقيني مينيز بگويد، شهادت چنين شاهدي همان يقين را مي

شود، پس شهادت او بر او كسي است كه نقص و باطل در او راه ندارد، و در حق او دروغگويي تصور نمي است، چون
 وحدانيت خودش شهادتي است حق، هم چنان كه خبر دادنش از شهادت مالئكه و اولوا العلم 
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شهادت مورد نظر آيه، شهادت كالمي نيست، زيرا اگر باشد  "كند، پس اينكه گفتند:شهادت آنان را به طور يقين اثبات مي
 .اي بيش نيست، مغالطه"شودچنين و چنان مي

كردند، عالوه بر اينكه مشركين كه اين شهادت عليه آنان است، اگر اصنام و ارباب اصنامي به عنوان شريك خدا اثبات مي
كردند، هم چنان كه قرآن از ايشان حكايت كرده كه ات ميبه عنوان شفيع در درگاه خدا، و وسائطي بين او و خلقش اثب

گيرند، مثال در ، و حتي آنهايي هم كه به شرك خفي براي خدا شريك مي«1» "ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي "گفتند:
دهند، در حقيقت به سببي كه خدا آن دخالت مي نماز و روزه خود هواي نفس، و يا اطاعت ما فوق، و يا مال، و اوالد، را هم

خالصه  پندارند، ويابند آن را سببي مستقل در تاثير ميكنند، و وقتي به آن سبب دست ميرا سبب قرار داده تمسك مي
ما اينها را عبادت  "پندارند زبان حالشان در اين شريك گرفتن اين است كهسْن اينكه هر شريكي كه براي خدا مي

و وقتي خداي تعالي شهادت داد كه او براي خود شريكي نگرفته، دعوي مشركين باطل  "نيم نه اينكه واقعا شريكندكمي
قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي  "فرمايد:شود، كه عين همين بيان ما را، آيه شريفه زير آورده كه ميمي

زيرا همين كه خداي تعالي بفرمايد: من هيچ شريكي براي خود سراغ ندارم، دعوي مدعيان شرك، خود به « 0. »"الْأَرْضِ
 .شود، چون قبال ثابت شده كه هيچ چيزي در آسمانها و زمين بر خدا پوشيده نيستخود باطل مي

خدا صادر شده، مثل اين خبر كه و در حقيقت اين شهادت خدا نيز مانند ساير اخبار، خبري است كه از مصدر ربوبي و عظمت 
 «2. »"سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "فرمايد:مي

و امثال اين آيات كه خبري است از ناحيه خدا، چيزي كه هست در اين خبر انطباق معناي شهادت بر آن نيز مالحظه شده، 
، و شهادت هم چيزي به جز خبر عادل، در مورد چون خبري است كه در مورد دعوي آمده، و آورنده آن قائم به قسط است

 .دعوي نيست

پس اگر در آيه تعبير به شهادت را آورده، تفنن در كالم است، در نتيجه برگشت معناي آيه به اين است كه اگر در عالم 
به  شناخت، ويهستي اربابي غير خدا مؤثر در خلقت و تدبير بود، و شركا و يا شفيعاني وجود داشت، خداي تعالي او را م

 .داد، ولي او خبر داده كه براي خود هيچ شريكي سراغ نداردوجودش شهادت مي

__________________________________________________ 
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 ره يونس آيهدهيد كه خود او چنان چيزي سراغ ندارد، نه در آسمانها و نه در زمين. سوو بگو آيا به خدا از چيزي خبر مي(2)
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ند، و به شناختداشت مالئكه هم او را ميشود هيچ شريكي براي او نيست، و نيز اگر چنين شريكي وجود ميپس معلوم مي
كنند، ولي مالئكه هاي خدا و خلقند امر خدا را در خلقت و تدبير اجرا ميكردند، چون مالئكه واسطهوجود او اعتراف مي

شدند، و بود اولوا العلم به وجود او آگاه ميشهادت به نبودن شريك داده، پس شريكي براي خدا نيست، و نيز اگر شريكي مي
اند به اينكه براي خدا هيچ ده آيات آفاقي و أنفسي شهادت دادهبينيم كه ايشان هم در اثر مشاهدادند، ولي ميشهادت مي

 .شريكي نيست

م شناسياگر در فالن كشور غير از فالن پادشاه كه او را مي "ماند كه بگوييم:پس كالم در آيه مورد بحث به اين مي
شناخت، چون محال است او را ميداشت، پادشاه معروف هم پادشاهي ديگر مؤثر در شؤون مملكتي و اداره امور آن وجود مي

وه داشت قدر يك كشور دو تا پادشاه حكومت بكنند، و از وجود يكديگر هيچ اطالعي نداشته باشند، و نيز اگر وجود مي
اينكه  شدند، برايمجريه مملكت يعني وزرا كه واسطه بين تْت سلطنت و مركز فرماندهي و بين افراد رعيتند خبردار مي

ها و اوامر سلطان، و مجري احكام اويند و قهرا در بين احكامي كه در دست دارند احكامي هم از پادشاه دوم وزرا حامل پيام
داشت عقالي مملكت كه فرمانبران أوامر و پيمانهاي سلطان هستند، و در ديدند، و نيز اگر پادشاهي ديگر وجود ميمي

شدند، و ليكن نه خود پادشاه از وجود پادشاه دوم اطالع بردار ميكنند، قطعا از وجود پادشاه دوم خمملكت سلطان زندگي مي
 ."دارد، نه وزرا، و نه عقالي مملكت

اي است كه به منظور احقاق حقي كه در وسط كالم پيش آمده اين جمله نظير جمله معترضه "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
له نامبرده مقصود اصلي نيست، و اما آن حقي كه پيش آمده عبارت است از حق ذكر گرديده، تا آن حق فوت نشود، پس جم

د، شوكند اين است كه هر جا نامي از خدا برده ميها كه همواره كالم خداي تعالي رعايتش ميتعظيم خدا، چون يكي از ادب
ا س او نيست، بالفاصله در همانجكند كه اليق به ساحت مقدو موردي است كه شنونده از صفات افعال خدا چيزي تصور مي

َذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ "كند، نظير آيه شريفه:آن تصور را دفع مي ، كه چون سْن از فرزند گرفتن خدا بود، قبل «1» "قالُوا اتَّْ
، بعد از نقل «0» "، غُلَّتْ أَيْدِيهِمْوَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ "را آورد، و به وجهي نظير آيه: "سبحانه "از هر چيز كلمه

 ."بسته باد دست آنان "سْن يهود كه گفتند دست خدا بسته است، بالفاصله فرمود:
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رد بحث از آنجا كه اولش مشتمل بر شهادت خدا و مالئكه و اولوا العلم بر نفي شريك بود، جاي آن كوتاه سْن اينكه آيه مو
 "ال اله اال هو "بود كه ناقل اين شهادت كه خود خداست، و نيز شنونده آن، خدا را از داشتن شريك منزه بدارد، و بگويد:

 :نظير آنكه در داستان تهمت به عايشه فرمود

 .«1» "ذْ سَمِعْتُمُوهُ، قُلْتُمْ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا، سُبْحانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌوَ لَوْ ال إِ "

خواهند متهم را تبرئه كنند نْست خدا را منزه شنوند و ميچون خدا اين حق را به گردن مسلمانان داشت وقتي بهتاني مي
ئه عايشه، خدا را منزه نداشتيد، با اينكه خدا سزاوارترين كس است كه تنزيهش را بدارند، لذا گاليه فرموده كه چرا قبل از تبر



 .واجب بدانند

زمينه ثناخواني بر خداي تعالي است، تا حق تعظيم او به دست آيد، و به  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "پس زمينه جمله:
اي از مساله شهادت بود، جا داشت جمله را با دو تمام كرد، و اگر نتيجه "حكيم "و "عزيز "همين جهت جمله را با دو نام

 :به قسط تمام كند، پس خواسته است بفرمايد "قائم "و "واحد "وصف

رود، سزاوارترين ثناي بر او، باز همان يگانگي او است، چون او يگانه در در جايي كه سْن از شهادت خدا بر يگانگيش مي
ش مانع از آن است كه با وجود شريكي در الوهيت، ذلت شريك داشتن را بپذيرد، و نيز او يگانه در عزت است، يعني ساحت

حكمت است و ساحتش مانع از آن است كه اغيار، امر او را در خلق و تدبير، نقض كنند و يا نظامي را كه او در عالم برقرار 
 .نموده به تباهي كشانند

تكرار شده و اينكه به چه مناسبت آيه شريفه به دو  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "د كه چرا جملهپس آنچه گذشت جواب از اين سؤال بو
 .(ختم گرديده معلوم شد )و خدا دانا است "حكيم "و "عزيز "نام

 183بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 آمده است كه محمد بن "... قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ "ذيل آيه:« 0»در مجمع البيان 
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سزد كه چنين سْني را بازگو كنيم، منزه است خدا، اين بهتاني است و چرا وقتي آن تهمت را شنيديد نگفتيد: ما را نمي(1)
 .16عظيم. سوره نور آيه 

 .ط تهران 212ص  0مجمع البيان ج (2)
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اسحاق از رجال خود نقل كرده كه وقتي رسول خدا )ص( در جنگ بدر با كفار قريش برخورد نمود، و فاتحانه به مدينه 
اي گروه يهود! بر حذر باشيد، از اينكه خداوند شما را به  "برگشت، يهوديان مدينه را در بازار قينقاع جمع كرد، و فرمود:

ه قريش را در بدر دچار كرد، و قبل از آنكه بر سرتان بيايد آنچه بر سر آنان آمد اسالم را همان سرنوشتي دچار كند ك
اي  "، يهوديان گفتند:"ايدهاي نبوت مرا در كتب خود ديدهدانيد كه من پيامبري مرسلم، و نشانهبپذيريد، چون شما مي

، دانستندروبرو شدي كه از آداب جنگ چيزي نميمحمد اگر در جنگ بدر بر قريش فايق شدي مغرور مشو، زيرا با مردمي 
، به دنبال "نتيجتا تو بر آنان غلبه كردي، و اما اگر روزي ما با تو به قتال برخيزيم آن وقت خواهي فهميد كه ما مرد كارزاريم

 .اين جريان آيه باال نازل شد

اند، و هقي در كتاب )دالئل(، از ابن عباس آوردههم از ابن اسحاق، و ابن جرير، و بي« 1»مؤلف: اين روايت را در المنثور 
در تفسير خود نقل كرده و ليكن خواننده گرامي توجه فرمود كه سياق آيات مورد بحث، « 0»قريب به اين مضمون را قمي 

اين آيات  ،تر با سياق اين است كه بگوئيمسازد، و مناسببا اين نظريه كه در باره يهود نازل شده باشد آن طور كه بايد نمي
 .(بعد از جنگ احد نازل شده )و خدا داناتر است

ع( فرمود: مردم در دنيا و آخرت از هيچ )از امام صادق )ع( روايت شده كه امام صادق « 2»، و تفسير عياشي «2»و در كافي 
ساءِ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّزُيِّنَ  "فرمايد:برند، كه لذيذتر از زنان باشد، و اين كالم خداست، آنجا كه ميلذتي بهره نمي

 ."ها و نه نوشيدنيهابرند، نه خوردنياهل بهشت هم از هيچ لذتي به قدر لذت نكاح لذت نمي "آن گاه فرمود: "وَ الْبَنِينَ ...



 دم و جلوتر از سايرمؤلف: امام )ع( اين معنا را از ترتيبي كه در آيه شريفه است استفاده كرده، چون در آيه حب زنان را مق
 .لذائذ ذكر كرده، و آن گاه اين شهوات را متاع دنيا خوانده، و فرمود: كه شهوات بهشت بهتر از شهوات دنيا است

و منظور امام )ع( از اينكه لذت نكاح را باالترين لذائذ معرفي نموده، و لذيذترين لذائذ را منحصر در آن كرده، انحصار نسبي 
 فرمايد: لذت نكاحبوده، خواسته است ب
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غير اين سنخ لذات، خارج از مورد كالم آن حضرت است و نسبت به لذات ساير شهوات بدني بزرگترين لذت است و اما 
شامل لذت بردن آدمي از نعمت هستي خود، و يا لذتي كه يكي از اولياي خدا از تقرب به خدا، و مشاهده آيات كبراي او، و 

لذائذ،  ترينعظيمشود، براهين علمي هم قائم است بر اينكه لطائف رضوان او و اكرام او، و ساير لذائذي از اين قبيل، نمي
التذاذ هر موجودي به وجود  "لذت هر موجودي است از وجود خودش، و براهين علمي ديگري اقامه شده است بر اينكه:

 ."بردتر است از التذاذي كه از هستي خود ميپروردگارش، عظيم

خدا، در نظرش از هر لذت ديگري  و در اين ميان روايات ديگري هست كه داللت دارد بر اينكه التذاذ بنده از حضور و قرب
 .بزرگتر است

فرمود: يك آيه از قرآن، كشته شدن و مي (از امام باقر )ع( نقل كرده كه فرمود: علي بن الحسين )ع« 1»در كتاب كافي 
است، « 0» "قُصُها مِنْ أَطْرافِهاأَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْ "سازد و آن آيه:سرعت مرگ در ما )اهل بيت( را برايم گوارا مي

آيد كه خداي تعالي هر وقت نظري به زمين بيفكند، اهل دنيا و كه مراد از نقص اطراف، مرگ علما است، و از آن برمي
 سازد، و به زودي رواياتي درپرستان را با مرگ علما عذاب، و علما را با بردن به درگاه خود به عاليترين لذات متنعم ميماده

 .موارد مناسب در طول اين كتاب از نظر خواننده خواهد گذشت

 "قنطار "كلمه "از امام باقر و امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمودند "الْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ ":در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«2» "به معناي پوستي از گاو است كه پر از طال كرده باشند

 .«2» "منظور از )خيل مسومه( اسبان چريده چاق است "مام )ع( نقل كرده كه فرمود:و در تفسير قمي از ا

اند كه فرمود هر كس در نماز و ترش كه آخرين از امام صادق )ع( روايت آورده« 6»و كتاب خصال « 2»در كتاب فقيه 
 ركعت نماز شب است، هفتاد بار در حال ايستاده
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 "ي تعالي او را در درگاه خود از مصاديقو تا يك سال اين عمل را ادامه دهد خدا "استغفر اللَّه و اتوب اليه ":بگويد
 .به حساب آورده و آمرزش خداي تعالي برايش حتمي خواهد شد "مستغفرين باالسحار

ديگر از ائمه اهل بيت )ع( آمده و يكي از سنن رسول خدا )ص( است كه از آن جناب ترك « 1»مؤلف:اين معنا در رواياتي 
از ابن جرير، از جعفر بن محمد، نقل شده، كه فرمود: هر كس « 0» "ر المنثورد "شده است، و قريب به همين معنا درنمي

ه شود، و اينكه در روايات باال آمدپاسي از شب نماز بگزارد، و در آخر شب هفتاد بار استغفار كند، از مستغفرين نوشته مي
ه در آنجا از مستغفرين حكايت كرده ك از قرآن كريم استفاده شده، "شوداز مصاديق مستغفرين باالسحار محسوب مي "بود:
ود كه شنمايد استفاده ميكند، و آن را رد نمياز اينكه اين كالم را از ايشان حكايت مي "فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا ... "گويندمي

 .دعايشان مستجاب است

__________________________________________________ 
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 181[ ..... ص : 01تا  19(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

للَّهَ اءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِآياتِ اللَّهِ فَإِنَّ اإِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِالَّ مِنْ بَعْدِ ما ج
 نَ أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ( فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّي11سَرِيعُ الْحِسابِ )

( إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ 02أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ )
( أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ ما 01النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ ) حَقٍّ وَ يَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ

رِيقٌ مِنْهُمْ وَ هُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّي فَأَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلي كِتابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَ (22)لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ 
 (02هُمْ مُعْرِضُونَ )

( فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ 02نَ )ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِالَّ أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَ غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُو
 (02يَتْ كُلب نَفْسٍ ما كَسَبَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ )فِيهِ وَ وُفِّ

 181ترجمه آيات ..... ص : 

همانا دين نزد خدا تنها اسالم است، و اهل كتاب در آن اختالف نكردند مگر بعد از آنكه به حقانيت آن يقين داشتند و 
 آيات خدا خصومتي كه در بين خود داشتند وادار به اختالفشان كرد و كسي كه به 
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 .(11كفر بورزد بايد بداند كه خدا سريع الحساب است )



حال اگر همينها بر سر دين با تو بگو مگو كردند بگو من و پيروانم سراسر وجودمان را تسليم خدا كرديم و به اهل كتاب و 
و وظيفه اند و اگر نياوردند تآوردند راه سعادت خود را يافته آوريد يا نه؟ اگر اسالممشركين بي كتاب يك كلمه بگو اسالم مي

 .(02اي نداري و خدا بيناي به )اعمال( بندگان است )اي چون بيش از ابالغ، وظيفهخودت را انجام داده

د به قتل كننكشند و افرادي را كه به عدالت وادارشان ميورزند و پيامبران را به ناحق ميبه كساني كه به آيات خدا كفر مي
 .(01رسانند، بشارت به عذابي دردناك بده )مي

ماند و هم در آخرت و از انواع ياوران، هيچ نوع ياوري نتيجه مياينان همانهايند كه اعمال خيري هم كه دارند هم در دنيا بي
 .(00ندارند )

ود دارند، چگونه مردم را به كتاب خدا مگر نديدي كساني را )علماي اهل كتاب را( كه مْتصر اطالعي از كتاب آسماني خ
 .(02خواندند تا در بين آنان حكومت كند اما خودشان از كتاب خدا روي گردانده و زير بار نرفتند )مي

رسد مگر چند روزي معدود و افتراهايي كه خودشان در دين پنداشتند: آتش دوزخ به آنان نميو اين بدان جهت بود كه مي
 .(02مغرورشان ساخت )خود تراشيده بودند 

كنيم و هر انساني پس چه حالي خواهند داشت روزي كه هيچ شكي در آمدنش نيست، زماني كه همه آنان را جمع مي
 (02شود )رسد و به احدي ستم نميبدانچه كرده بدون كم و زياد مي

 188بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اي است كه گفتيم در اين سوره به شرح حال آنان گانهئف سهاين آيات در بيان حال اهل كتاب است كه آخرين طوا
پردازد، و مقصود مهم و اصلي از ذكر طوائف نامبرده، همين طايفه است، و قسمت عمده اين سوره در باره همين طايفه مي

 .شوديعني يهود و نصارا نازل شده، و يا باآلخره به ايشان مربوط مي

 188[ ..... ص : "دَ اللَّهِ الْإِسْالمُإِنَّ الدِّينَ عِنْ "مراد از:]

 "... إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "

در سابق معناي اسالم از نظر لغت بيان شد، و گويا همان معناي لغوي در اينجا مراد باشد، به قرينه اينكه اختالف اهل كتاب 
 .اي كه با يكديگر داشتند آن را نپذيرفتنده خاطر دشمنيكند، كه بعد از علم به حقانيت اسالم و تنها برا نقل مي

دين نزد خداي سبحان يكي است و اختالفي در آن نيست و بندگان  "شود كه:در نتيجه معناي جمله مورد بحث چنين مي
و  ، و هيچ آيتخود را امر نكرده مگر به پيروي از همان دين و بر انبياي خود هيچ كتابي نازل ننموده مگر در باره همان دين

 اي به پا نكرده مگر معجزه
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هاي حق معتقد گشتن، و اعمال حق براي همان دين كه آن دين عبارت است از اسالم، يعني تسليم حق شدن، و بعقيده
د و مقام ربوبي در مورد عقائآن دين واحد عبارت است از تسليم شدن در برابر بياني كه از  "و به عبارتي ديگر: "انجام دادن

 ."شوداعمال و يا در مورد معارف و احكام صادر مي

و اين بيان هر چند به طوري كه در قرآن حكايت شده در شرايع رسوالن و انبياي او از نظر مقدار و كيفيت مْتلف است، 



ها هست از نظر كمال و نقص ريعتليكن در عين حال از نظر حقيقت چيزي به جز همان امر واحد نيست، اختالفي كه در ش
است، نه اينكه اختالف ذاتي و تضاد و تنافي اساسي بين آنها باشد، و معناي جامعي كه در همه آنها هست عبارت است از 

 .خواهدتسليم شدن به خدا در انجام شرايعش، و اطاعت او در آنچه كه در هر عصري با زبان پيامبرش از بندگانش مي

كند، و الزمه مطيع خدا بودن اين خواهد، و آن را براي آنان بيان مياعتي است كه خدا از بندگان خود ميپس دين همين اط
است كه آدمي آنچه از معارف را كه به تمام معنا برايش روشن و مسلم شده اخذ كند، و در آنچه برايش مشتبه است توقف 

، و اما اختالفي كه اهل كتاب از يهود و نصارا در دين كردند، با كند، بدون اينكه كمترين تصرفي از پيش خود در آنها بكند
اينكه كتاب الهي بر آنان نازل شده، و خداي تعالي اسالم را برايشان بيان كرده بود، اختالف ناشي از جهل نبود، و چنان نبود 

 .كه حقيقت امر برايشان مجهول بوده باشد، و ندانسته باشند كه دين خدا يكي است

دانستند و تنها انگيزه آنان در اين اختالف، حس غرور و ستمگريشان بود، و هيچ عذري ندارند، اين معنا را به خوبي ميبلكه 
 .و همين خود كفري است كه به آيات مبين خدا ورزيدند، آياتي كه حقيقت امر را بر ايشان بيان كرد

خداي تعالي را قبول دارند، و معلوم است كه هر كس به آري به آيات خدا كفر ورزيدند، نه به خود خدا، چون اهل كتاب 
رسد، در دنيا گرفتار آيات خدا كفر بورزد خدا سريع الحساب است، و به سرعت هم در دنيا و هم در آخرت به حسابش مي

 .سازدكند، و در آخرت به عذاب دردناك دچارش ميخزي و ذلت و محروم از سعادت حياتش مي

يع الحساب بودن خدا را مْصوص آخرت نكرديم، كالم خود خداي تعالي است، كه بعد از دو آيه دليل ما بر اينكه سر
 ."أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ "فرمايد:مي

 ا بودن دين، واز آنچه گفته شد دو نكته روشن گرديد: اول اينكه: مراد از نزد خد
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حضور آن، حضور تشريفي است، به اين معنا كه آنچه از دين نزد خدا است دين واحد است، كه اختالف در آن تنها به حسب 
تر بگويم مراد از دين فطريات درجات و استعدادات امتهاي مْتلف است، پس مراد از وحدت، وحدت تكويني نيست، ساده

 .خواهد بفرمايد دين خدا كه در فطرت بشر به وديعه سپرده شده يكي استنيست، و نميبشر 

د، نه آيات كندر آيه مورد بحث، آيات وحي و بيانات الهي است كه به انبياي خود القاء مي "آيات اللَّه "نكته دوم اينكه مراد از
 .تكويني كه بر وحدانيت او و معارف ديگري نظير آن داللت دارد

 "فرمود:كند، هم چنان كه آيات قبلي كه مياين آيه شريفه اهل كتاب را در برابر بغي و تجاوزهايشان تهديد به انتقام مي و
مشتمل بود بر تهديد مشركين و كفار، و چه بسا همين جهت باعث شده  "قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ تُحْشَرُونَ إِلي جَهَنَّمَ ...

 :ر آيه بعدي اهل كتاب و مشركين را يك جا مورد خطاب قرار داده و با لحني تهديدآميز بفرمايداست كه د

 ."... قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ أَسْلَمْتُمْ "

گردد، و اين به خوبي به اهل كتاب بر مي "حاجوك "ضمير در كلمه "فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ "
روشن است، و مراد از محاجه كردن اهل كتاب، احتجاج در امر اختالف است، به اينكه مثال بگويند اختالف ما از غرور و بغي 

و ستمگري نيست، و چنان نيست كه با روشن شدن حق، در آن اختالف كنيد، بلكه عقل و فهم ما و اجتهادي كه در به 
ايم تسليم حق تعالي ايم ما را به اين اختالف كشانيده، و در همين راهي كه انتْاب كردهت آوردن حقايق دين كردهدس

كني از اين قبيل است، عقل ما اينطور و عقل اي و به سوي آن دعوت ميهستيم، و آنچه هم كه تو اي محمد انتْاب كرده
اي شبيه به اين كنند، دليل ما بر اينكه منظور از محاجه چنين ا محاجهتو آن طور حكم كرده، و هر دو تسليم خدائيم و ي

، "مء اسلمت "، و در تتمه آيه بگويد:"أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ "چيزي است، پاسْي است كه آن جناب مامور شده بدهد، و بگويد



ينكه خواسته باشد طفره رفته و اصال جواب كند، نه ابراي اينكه در اين دو جمله حجتي آمده كه طرف را به كلي خاموش مي
 .ندهد

است، و  دين خدا يكي "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "و معنايش با در نظر گرفتن ارتباطي كه به ما قبل خود دارد اين است كه
 كند، وي در اين شك نميآنهم اسالم است و كتابهايي كه خدا نازل كرده در آن هيچ اختالفي ندارد، و هيچ عقل سليم

 ، حال اگر با تو "فَإِنْ حَاجُّوكَ "نتيجه اين وحدت دين، اينست كه هيچ حجتي عليه تو در مسلمانيت وجود ندارد،
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د، و بعد از خود دين، ديگر هيچ و اين است همان دين واح .«1» "فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ ... "احتجاج كردند،
 .حجتي در امر دين نيست

اند، و ايد؟ اگر اسالم آورده باشند، و تسليم شده باشند، كه راه را يافتهآيا اسالم آورده "ء اسلمتم "آن گاه از ايشان بپرس:
عد از حجتي عليه آنان هست و نه ب كنند، و ديگر نه هيچايم را قبول ميقطعا آنچه ما بر تو و بر انبياي قبل از تو نازل كرده

اي در احتجاج و اي بين شما و ايشان خواهد بود و اگر اسالم نياورند، و از اسالم اعراض كنند، باز هم فائدهاين، مْاصمه
مْاصمه با ايشان نيست، سر به سرشان نگذار، براي اينكه سزاوار نيست در باره امر واضح و ضروري مْاصمه شود، اين 

اي ه دين عبارت است از تسليم خدا شدن چيزي نيست كه بر سر آن بگو مگو شود، و تو هم به جز ابالغ، وظيفهمطلب ك
 .نداري

خداي سبحان در اين آيه بين اهل كتاب و اميين جمع كرده و فرموده: به اهل كتاب و اميين بگو: آيا تسليم خدا هستيد يا نه 
 .ه كسي ندارد، چه مشرك و چه اهل كتاب، همه بايد تسليم خدا باشند... و اين بدان جهت است كه دين اختصاص ب

كرده، و وجه هر چيزي آن طرفي است كه رو به تو باشد، ممكن هم  "وجه "و نيز در آيه شريفه، اسالم را متعلق بر كلمه
ماع همه حواس هست وجه در اينجا به معناي اخص كلمه باشد كه همان چهره آدمي است، چون چهره و صورت، محل اجت

نيز تسليم  "المسه "و "بويايي "،"چشايي "،"بينايي "،"شنوايي "و يا بيشتر آن است، و اگر چهره انسان تسليم خدا شود،
ر كند بر اقبال و خضوع در برابشده و در حقيقت همه بدن تسليم شده است، عالوه بر اينكه تسليم شدن چهره، داللت مي

ليم امر ما مسلمانان تس -اسلمنا "توانست بفرمايد:را عطف بر ما قبل نمود، با اينكه مي "نِ اتَّبَعَنِوَ مَ "امر الهي، و اگر جمله:
 .براي اين بود كه هم احترام رسول خدا )ص( را حفظ كرده باشد، و هم تابعيت مردم از آن جناب را "خدا هستيم

 ."... أَسْلَمْتُمْ وَ قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ وَ الْأُمِّيِّينَ أَ "

منظور از اميين مشركين است، و علت نامگذاري مشركين به اميين اين است كه قبال نام اهل كتاب را برده بود و اهل كتاب 
 .سواد( لقب داده بودندمشركين را امي )بي

دي به ، براي ما اهل كتاب تع"نَ سَبِيلٌلَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّي "هم چنان كه خداي تعالي از ايشان حكايت كرده كه گفتند:
 در لغت به "امي "و كلمه« 0»حقوق ديگران اشكال ندارد 

__________________________________________________ 

 .بگو من وجه خود را تسليم خدا كردم پيرو من نيز(1)

 .22سوره آل عمران آيه (2)
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 .تواند بْواند و بنويسده نميمعناي كسي است ك



 190شود[ ..... ص : استفاده مي "فان تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ ... "چند نكته كه از جمله:]

 .چند نكته هست "وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْباَلغُ وَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "و در اينكه فرمود:

كند، چون كسي كه منكر امور ضروري و بديهي است، بحث با ز جدال و سر به سر گذاشتن با مشركين نهي مياول اينكه: ا
 .او جدال و لجاج است نه بحث معقول

فهماند حكم كردن و داوري در باره مردم به طور مطلق تنها از آن خداي سبحان است و بس، و رسول خدا دوم اينكه: مي
رِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْ "و بس، حاكم و مصيطر بر مردم نيست هم چنان كه در جاي ديگر فرمود: )ص( تنها رسولي است مبلغ

 «2» ."لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ "و نيز فرموده:« 1» "ءٌشَيْ

 :سوم اينكه: تهديدي است براي اهل كتاب و مشركين، براي اينكه گفتار را با جمله

خداي  "فرمايد تو در امور استقالل نداري، گفتن اين كهكند، و بعد از آن كه به پيامبرش ميختم مي "عِبادِوَ اللَّهُ بَصِيرٌ بِالْ "
 .، خالي از تهديد نيست"بيناي بر بندگان خويش است

 :فرمايدهم چنان كه آيه زير كه نظير آيه مورد بحث است، داللت بر تهديد دارد، مي

فِيكَهُمُ ي شِقاقٍ، فَسَيَكْوَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما هُمْ فِ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ ... "
كنند بدان كه در اين رفتارشان گرداني ميفرمايد: اگر از اسالم رويكه در باره اهل كتاب مي« 2. »"اللَّهُ، وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

 .كند كه مايه تسلي خاطر رسول خدا )ص( باشداصرار خواهند ورزيد، آن گاه آنان را به بياني تهديد مي

را  كنايه از اين است كه ايشان "و اگر اعراض كردند بدان كه تو تنها مامور ابالغ هستي "فرمايد:پس آيه شريفه هم كه مي
 كند كه حال او اقتضاين بكن، كه او به بندگان خود بينا است، در باره هر كس آن حكمي را اجرا ميواگذار به پروردگارشا

 .كندآن حكم را دارد، و استعدادش آن حكم را درخواست مي

 اند: كه آيه شريفه مورد بحث،شود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مي

__________________________________________________ 

 .102تو هيچ استقاللي در امور نداري. سوره آل عمران آيه (1)

 .02تو حاكم علي االطالق مردم نيستي. سوره غاشيه آيه (2)

به ايشان بگوئيد كه ما ايمان آورديم ... و ما تسليم خدائيم، اگر ايمان آوردند آن چنان كه شما ايمان آورديد كه راه را (3)
اند، و خدا بزودي شرشان را از سر شما كوتاه خواهد كرد، و او شنوا و دانا ر اعراض كنند، بدانيد كه آنها بر باطلاند، و اگيافته

 .122است. سوره بقره آيه 
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حيحي نيست براي اينكه ، حرف ص«1»داللت بر آزادي عقيده دارد، و اينكه مردم در انتْاب دين آزادند )ال إِكْراهَ فِي الدِّينِ( 
 .زمينه سْن در آيه شريفه همانطور كه توجه فرموديد زمينه ديگري است

 -ير بالناسبص "و يا "خدا به ايشان بينا است -بصير بهم "عبوديت را عنوان كرد و نفرمود: "بَصِيرٌ بِالْعِبادِ "و اگر در جمله:
ين بود كه اشاره كند به اينكه حكمش در مردم نافذ و گذرا است براي و يا عبارتي نظير اينها براي ا "خدا به مردم بينا است

إِنَّ الَّذِينَ  "اينكه مردم هر چه باشند بندگان او و تربيت شده او هستند چه خودشان قبول داشته و تسليم باشند و چه نباشند.
 "... يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ

يي دارد و ليكن در عين حال خالي از اشاره، و بلكه خالي از بيان تهديد آخر آيه كالم در اين آيه هر چند سياقي جديد و ابتدا



 .قبلي نيست، چون مضمونش با وضع اهل كتاب و مْصوصا يهوديان منطبق است

رساند و داللت دارد بر اينكه كفر به آيات خدا آنهم كفر بعد از بيان و به استمرار را مي "يقتلون "، و"يكفرون "دو جمله
گيزه بغي و نيز كشتن انبيا كه معلوم است كشتني است بدون حق و همچنين كشتن آنهايي كه به سوي عدل و قسط ان

كنند عادت هميشگي ايشان است هم چنان كه تاريخ زندگي يهود از بدو پيدايش سرشار از دعوت نموده، از ظلم نهي مي
ان بني اسرائيل كه ايشان را امر به معروف و نهي از منكر بينيم كه گروه بسياري از انبيا و عابداين جنايات است مي

 .كردند به دست خود آنان كشته شدند و همچنين نصارا كه آنها هم كم و بيش اين راه را رفتندمي

خرت آتصريح به شمول غضب الهي و تهديد به نزول عذاب است، و منظور از آن تنها عذاب  "فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ "و جمله:
، هم به پس در آيه مورد بحث "أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ... "فرمايد:نيست، به دليل اينكه دنبالش مي

اند و هم به عذاب دنيا، عذاب آخرتشان عذاب آتش، و دنيائيشان كشته شدن و آواره گشتن و از بين عذاب آخرت تهديد شده
ن اموال و جانهايشان بود، و نيز عذاب ديگرشان اين بود كه خدا دشمني را در بين آنان تا روز قيامت قرار داد، كه خداي رفت

 .تعالي در كتاب عزيزش همه اينها را ذكر كرده

 "ناصِرِينَ أُولئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، وَ ما لَهُمْ مِنْ "و اينكه فرمود:
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 :كنددو نكته را افاده مي

كند به قتل برساند اعمال نيكش همه حبط و اول اينكه: اگر انسان كسي را به جرم اينكه امر به معروف و نهي از منكر مي
 .شوداجر ميبي

 .گردددوم اينكه: در روز قيامت مشمول شفاعت نمي

 "... أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ "

دارند، براي اينكه هر وقت به اهل كتاب از بغي و ايجاد اختالف در دين دست بر نمي "خواهد بفرمايد:اين آيه شريفه مي
ر اينكه به روند و اين نيست مگر به خاطكنند و زير بار نميشود كه تسليم حكم كتاب خدا شوند، پشت ميايشان پيشنهاد مي

، و خالصه به چيزي مغرور شدند كه هيچ سندي بر آن ندارند، و "لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ "گفتند:اند، كه مياين گفتار خود مغرور شده
 .بندندآن را به خدا افترا مي

 ":و به جاي آن فرمود "الذين اوتوا الكتاب ... "از كساني كه نصيبي از كتاب دارند همان اهل كتابند، و اگر نفرمود:و مراد 

، براي اين بود كه بفهماند آن مقدار اطالعي كه از كتاب دارند همه معارف كتاب نيست. بلكه "أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ
ت است كه همه كتاب خدا در دستشان نيست، كتاب خدايي كه در دست دارند تحريف مقداري از آن است، و اين بدان جه

وَ  "فرمايد:شده است، و در آن دخل و تصرف نموده و بيشتر اجزايش را از بين برده بودند، هم چنان كه آخر آيه هم كه مي
به هر حال مراد اين است كه اهل كتاب از حكم كتاب روي ، به اين معنا اشاره دارد، و "غَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

رافي اش اين شده كه به آن عقيده خگردانند، به خاطر يك عقيده خرافي كه داشتند، و آن را به خدا افترا بسته بودند و نتيجه
 .(نياز بپندارند )خدا داناتر استمغرور شوند، و خود را از كتاب خدا بي
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 "... ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ "

معناي آيه روشن است، و ليكن سؤالي در آن هست كه چگونه در آيه شريفه فرموده اهل كتاب فريب افتراي خود را خوردند، 
تار خود را بْورد؟ با علم به اينكه گفتارش دروغ و خدعه و باطل و بدان مغرور شدند، مگر ممكن است كه انسان فريب گف

 .است

جواب اين سؤال آن است كه صاحبان گفتار غرورانگيز نامبرده، نياكان ايشان بودند، و فريب خوردگان اخالف و نسلهاي 
اسالف و اخالف يك امت بعدي آنان، و اگر در آيه شريفه هر دو را به اهل كتاب نسبت داده، براي اين بود كه همه آن 

 .بودند، و اخالف، به اعمال اسالف راضي بودند

 112، ص: 2عالوه بر اينكه مغرور شدن به غرور خود، آنهم غرور به خاطر يك افتراي باطل، با علم ترجمه الميزان، ج

اب و مْصوصا از يهوديان دور ام، از اهل كتبه اينكه افترا و باطل است، و اقرار مغرور به اينكه خودم اين افترا را بسته
ايت تر از آن را از ايشان حكنيست، براي اينكه اينها همانهايند كه خداي تعالي نظير اينگونه افكار و اعمال و بلكه عجيب

تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ؟  وَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا، وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ قالُوا أَ "نموده آنجا كه فرموده:
 .«1» "عْلِنُونَلِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ؟ أَ فَال تَعْقِلُونَ؟ أَ وَ ال يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِربونَ وَ ما يُ

بر طبق آن ملكات خوبي و بدي است كه در نفسش داند نيست، بلكه كند بر طبق آنچه ميعالوه بر اين، انسان آنچه مي
دهد، هم چنان كه معتادين به ترياك و هروئين و سيگار و بنگ و حتي آنها كه پديد آمده، و عمل را در نظرش زينت مي

هم  زدانند كه اين عمل را نبايد مرتكب شوند، ولي بامعتادند به خوردن خاك و امثال آن، علم به مضر بودن آن دارند، و مي
ي كشاند، و مجالشوند به خاطر اينكه هيات و حالتي در نفس آنان پديد آمده كه ايشان را به طرف آن عمل ميمرتكب مي

 .گذارد، و نظائر اين مثال بسيار زياد استبراي تفكر و اجتناب برايشان باقي نمي

ر دهند بخ نموده، هر عملي را كه انجام مياهل كتاب هم از آنجا كه تكبر و ستمگري و محبت به شهوات در دلهايشان رسو
طبق دعوت نفس است، در نتيجه افترا بستن به خدا كه عادت و ملكه آنان شده، همان باعث غرور ايشان گشته، و چون اين 

اند هداند، كارشان به جايي رسيده كه در اثر تلقين نسبت به عمل خود ركون و اعتماد پيدا كرعمل ناپسند را مكرر انجام داده
 .دهدكند، و آثار علم را از خود بروز مياند كه تلقين هم، كار عمل را ميشناس هم اثبات كردهعلماي روان

پس افترا كه عملي باطل است، با تكرار و تلقين ايشان را در دينشان فريب داده، و از تسليم شدن در برابر خدا و خضوع در 
هاي نفس آن است باز داشته، پس صحيح است بگوئيم اهل كتاب فريب خدعه برابر حق، آن حقي كه كتاب خدا مشتمل بر

 .خويش را خوردند

 "... فَكَيْفَ إِذا جَمَعْناهُمْ لِيَوْمٍ ال رَيْبَ فِيهِ "

ه آن فهماند كدر آمده، كه در كالم نيست، بلكه در تقدير است، و كالم مي "يصنعون "بر سر چيزي نظير "كيف "كلمه
 ين آيه تهديدي است به اهل كتاب، كهچيست، و در ا

__________________________________________________ 

كنند همديگر را مالمت و چون مؤمنين را ديدار كنند گويند ما نيز ايمان آورديم، ولي وقتي با يكديگر خلوت مي(1)
شگاه كنيد تا به دستاويز آن در پيدهيد، آيا چنين مينمايند كه چرا مسلمانان را از آنچه كه خدا به رويتان گشوده خبر ميمي

 .22ايد. سوره بقره، آيه پروردگارتان با شما محاجه كنند، مگر به عقل نيامده
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ع كنند، تهديد به عذابي است كه به شكل وضشوند به پذيرفتن كتابي كه بينشان حكم كند، اعراض ميوقتي دعوت مي



تند با همه خواسكردند، و نميشدند و تكبر ميشدند به كتاب خدا تسليم نميايي ايشان است، در دنيا وقتي دعوت ميدني
شان را در تحت لواي خود جمع كند، ولي در آخرت، همه را يك جا جمع انسانها پيرو يك كتاب باشند، و يك كتاب همه

وزي كه در ر "، بلكه فرمود:"كنيمدر روزي كه مبعوثشان مي "، و يا"كنيمشان ميدر روزي كه زنده "كنند، و لذا نفرمود:مي
، آنهم در روزي كه ديگر اعراض بردار نبوده و هيچ شكي در آن نيست، و خالصه كالم اينكه از روز "كنيمجمعشان مي

 .بياورندتوانند خدا را بستوه قيامت به تعبير نامبرده تعبير كرد تا بفهماند اهل كتاب و كفار نمي

شوند تا در باره آنان حكم كند، از در خدا داناتر است( اين است كه كفار وقتي به كتاب خدا دعوت مي)و معناي آيه 
خوردگي از افتراهايي كه خودشان در دين خود زدند، اعراض كردند، و از پذيرفتن حق استكبار نمودند، پس چگونه فريب

كنيم، راي روزي كه در آن شكي نيست يعني روز فصل قضا، و روز حكم به حق جمع ميكنند، وقتي كه ما آنان را برفتار مي
و در آن روز هر كسي تمامي آنچه را كه كرده باز خواهد گرفت، بدون اينكه مردم در باز پس گرفتن اعمالشان ظلمي شوند، 

ه ينكه اعراض نكنند، و از اظهاراتي ككند به وجوب پذيرفتن اين دعوت، و او وقتي مطلب بدين قرار است عقلشان حكم مي
اش از خدا اند خودداري نمايند، براي اينكه قدرت همهحاكي از اين پندار است كه خدا را بستوه آورده و او را شكست داده
 .است، و وضعي كه كفار دارند ايام مهلتي و آزمايشي بيش نيست

 196بحث روايتي ..... ص : 

را  "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "معناي آيه: (بن مسلم روايت آورده كه گفت: از امام )عاز محمد « 1»در تفسير عياشي 
 .يعني اسالمي كه توأم با ايمان باشد :پرسيدم، فرمود

فرمود: يعني تسليم  "... إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "ع( روايت كرده كه در معناي آيه:)از امام باقر « 0»و از ابن شهرآشوب 
 .(شدن به واليت علي بن ابي طالب )ع
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است، و شايد منظور از روايت باال هم همين باشد،  ترين مصداقاين معنايي كه امام براي آيه كرده از باب ذكر روشن :مؤلف
كنم كه نه احدي قبل از من از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: )اكنون براي اسالم نسبي ذكر مي« 1»و نيز از آن جناب 

و يقين  ،چنين تعريفي كرده و نه بعد از من، و آن اين است كه: اسالم عبارت است از تسليم، و تسليم عبارت است از يقين
عبارت است از تصديق، و تصديق عبارت است از اقرار، و اقرار واقعيتش ادا است، و ادا، عمل است، مؤمن دين خود را از 

 گردد، ايهاشود، هم چنان كه كافر كفرش از انكارش هويدا ميگيرد، مؤمن ايمانش از عملش شناخته ميپروردگار خود مي
ديني، براي اينكه گناه در حال دينداري ، كه گناه در دين بهتر است از كار نيك در بيالناس بر شما باد دينتان، دينتان

 .(گرددديني قبول نميشود، و كار نيك در بيآمرزيده مي

كنم كه كسي قبل از من و بعد از من نكرده باشد، منظورش از نسب ذكر كردن اينكه فرمود: اسالم را نسبي ذكر مي :مؤلف
ناميده شده، چون اين  "نسبت رب "به سوره "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "بينيم در اخبار، سورههم چنان كه مي تعريف كردن است،

 .كندسوره خدا را تعريف مي



براي اسالم كرده، تعريف به الزمه  "اسالم تسليم است "و اما تعريفي كه امام )ع( در روايت در غير فقره اول، يعني جمله
تعريف لفظي است، يعني لفظ اسالم را به لفظ ديگر تعريف  "اسالم تسليم است "ر فقره اول تعريفاسالم است، و اما د

 .تر استكرده، كه از آن روشن

ممكن هم هست مراد از اسالم معناي اصطالحي آن باشد، و آن ديني است كه خاتم انبيا محمد )ص( آورده، و منظور امام 
، و منظورش از تسليم، خضوع و انقياد قلبي و عملي باشد، كه بنا بر اين "ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُإِنَّ الدِّ ")ع( اشاره به آيه شريفه:

 .احتمال تمامي فقرات حديث تعريف اسالم به الزمه معنا خواهد بود

ي بو معناي حديث اين است كه اين دين كه نامش اسالم است مستلزم خضوع آدمي براي خداي سبحان است، خضوعي قل
و عملي، و اين خضوع مستلزم آن است كه شْص مسلمان خودش و اعمالش را تحت امر و اراده خدا قرار دهد، و اين 

همان تسليم شدن است، و تسليم شدن براي خدا اين معنا را به دنبال دارد، و يا مستلزم اين معنا است، كه شْص مسلمان 
ود، و يقين هم تصديق را به دنبال دارد، و تصديق و يا اظهار صدق دين، به خدا يقين پيدا كند، و شك و ترديدش از بين بر

 آورد، و اقرار عبارت است از اذعان و يقين به قرار ومساله اقرار را به دنبال مي
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قرارگاهي  شود، و ازو اينكه دين ثابت است، و اقرار به ثبوت دين، معنايش اين است كه دين هرگز متزلزل نمي استقرار دين،
 .كند، و اقرار به اين معنا ادا را به دنبال دارد، و ادا هم عمل راكه دارد سقوط نمي

ين است كه در آخرت ثواب ندارد، و يا او اينكه فرمود: كار نيك در بي ديني پذيرفته نيست، منظور از پذيرفته نشدن اين 
است كه آن اثر نيكي كه عمل نيك و خداپسند بايد در دنيا در سعادت زندگي و در آخرت داشته باشد، و صاحبش را به نعيم 

 .بهشت برساند ندارد

رسند، و نيز يدنيايي م گويند كفار در مقابل حسناتشان به پاداشي از پاداشهايبنا بر اين حديث مورد بحث با احاديثي كه مي
بيند، منافات گويد: هر كس نيكي كند اثرش را ميكه بطور مطلق مي« 1» "فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ "با آيه شريفه:

 .ندارد

مردم در از ابي عبيده جراح روايت آورده كه گفت: به رسول خدا )ص( عرضه داشتم كدام يك از « 0»و در مجمع البيان 
تر دارد؟ فرمود: مردي كه پيامبري را بكشد، و يا مردي را به قتل برساند كه امر به معروف و يا نهي از قيامت عذابي سْت

ونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ لُالَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَ يَقْتُ "كند، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:منكر مي
، آن گاه فرمود: اي ابا عبيده! بني اسرائيل در يك ساعت چهل و سه پيامبر را كشتند، عابدان بني "بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ

بني  واسرائيل كه اين را ديدند صد و دوازده نفر از آنان قيام نموده، كشندگان انبيا را امر به معروف و نهي از منكر كردند، 
 .اسرائيل همه آنان را تا آخر روز به قتل رساندند، و آيه نامبرده راجع به اين واقعه است

 .«2»مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از ابن جرير، و ابن ابي حاتم از ابي عبيده، روايت شده است 

اند كه گفت: روزي از ابن عباس روايت كرده و در الدر المنثور كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم،
بر جماعتي از يهود درآمد، و ايشان را به سوي خدا دعوت فرمود: نعمان بن عمرو، و  «2»رسول خدا )ص( در بيت المدراس 

حرث بن زيد، پرسيدند اي محمد تو چه ديني داري؟ فرمود ملت و كيش ابراهيم، كه دين او دين من است، گفتند ابراهيم 
 تورات خود شما بين ما و شما حاكم باشد، تورات را :م كه يهودي بود، فرموده



__________________________________________________ 

 .2سوره زلزال آيه (1)

 .ط تهران 202ص  0مجمع البيان ج (2)

 .12ص  0الدر المنثور ج (3)

 .شودمحلي است كه تورات در آن جا تدريس مي(4)

 111، ص: 2زان، جترجمه المي

أَ لَمْ تَرَ  "داند؟ يهوديان از آوردن تورات امتناع ورزيدند، در اينجا بود كه آيه شريفه:بياوريد و ببينيد آيا ابراهيم را يهودي مي
نازل گرديد  "رَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَإِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ، يُدْعَوْنَ إِلي كِتابِ اللَّهِ، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ... وَ غَ

«1». 

اند كه آيه نامبرده در داستان رجم نازل شده كه ان شاء اللَّه ذكر اين داستان در تفسير مؤلف: بعضي از محدثين روايت كرده
خواهد آمد، و هر دو روايت خبر « 0» "ا كُنْتُمْ تُْْفُونَ مِنَ الْكِتابِ ...يا أَهْلَ الْكِتابِ قَدْ جاءَكُمْ رَسُولُنا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيراً مِمَّ "آيه:

 .واحدند، كه قوت و اعتباري را كه بايد داشته باشند، ندارند

__________________________________________________ 

 .12ص  0در المنثور ج (1)

 .12سوره مائده آيه (2)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 022[ ..... ص : 01تا  06(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

لي تُذِلب مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الَْْيْرُ إِنَّكَ عَ قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ
رْزُقُ  مِنَ الْحَيِّ وَ تَتُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُْْرِجُ الْمَيِّتَ (06ءٍ قَدِيرٌ )كُلِّ شَيْ

 (02مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ )

 022ترجمه آيات ..... ص : 

ي گيردهي و از هر كس بْواهي ميبه هر كس بْواهي ملك و سلطنت مي بگو )اي پيامبر( بارالها اي خداي ملك هستي،
كني، خدايا هر خير و نيكويي بدست تو است و بْشي و هر كه را بْواهي خوار ميو به هر كس بْواهي عزت و اقتدار مي

 .(06تو بر هر چيزي توانايي )و من كه سراپا حاجتم ديگر چه بگويم( )

بري و زنده را از مرده و مرده را از زنده بر انگيزي و به هر كس ي و روز را در شب فرو ميتو شب را در روز نهان ساز
 (02دهي )چون كسي از او طلبكار نيست تا بحساب طلبش روزيش دهد( )حساب ميبْواهي روزي بي

 022بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



ارتباط نيست، چون اين دو آيه مشتمل است بر يهود بود بياين دو آيه خيلي با آيات قبل كه در باره اهل كتاب و مْصوصا 
 تهديد يهود به عذاب دنيا و آخرت، و يكي از عذابها 

 021، ص: 2ترجمه الميزان، ج

همين است كه خدا ملك را از ايشان سلب كرد، و ذلت و مسكنت را تا روز قيامت بر آنان حتمي نمود، و نفسشان را قطع 
 .گي و سروري را از ايشان سلب كردكرد، و استقالل در زند

عالوه بر اينكه غرض اين سوره به بياني كه در آغاز گذشت اين بود كه بفهماند خدا قائم بر خلق عالم و تدبير آن است، پس 
بْشد، و كوتاه سْن دهد، هر كه را بْواهد عزت ميمالك ملك او است، و او است كه ملك را به هر كس بْواهد مي

تواند بدهد او است، و تنها او است كه ملك و عزت و هر چيز ديگر را از سي كه به هر كس بْواهد خير دهد ميآنكه تنها ك
 .گيرد، پس مضمون دو آيه مورد بحث خارج از غرض سوره نيستهر كس بْواهد مي

 "قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ "

 021.... ص : بودن خداي عز و جل[ . "مليك الملوك "و "مالك الملك "]

كند به اينكه به خدايي پناهنده شود كه تمامي خيرها به طور مطلق به دست در اين آيه خداوند رسول گرامي خود را امر مي
او است و قدرت مطلقه خاص او است، تا از اين ادعاهاي موهومي كه در دل منافقين و متمردين از حق )از مشركين و اهل 

اند، نجات يابد، آري اينان براي خود ملك و عزت فرض كردند، و خود را جه گمراه و هالك شدهكتاب( جوانه زده، و در نتي
كند به اينكه نفس خود را در معرض افاضه خدا، كه نياز از خدا پنداشتند، و خدا آن جناب و هر كس ديگر را امر ميبي

 .حساب هر روزي خوار است قرار دهدمفوض هر خير و رازق بي

به كسره ميم معناي معروفي دارد كه معهود ذهن ما انسانها است، و در اصل آن هيچ شكي نداريم، تنها  "ملك "كلمه
چيزي كه در معناي اين كلمه بايد از نظر دور نداشت، اين است كه ملك دو جور است، يكي حقيقي و ديگري مجازي و 

 .اعتباري

ت بتواند در ملك خود به هر نحوي كه ممكن باشد تصرفي ملك حقيقي به معناي آن است كه مالك مثال اگر انسان اس
تواند در ديد چشم خود تصرف نموده يك جا آن را تكويني كند، يعني در هستي آن ملك تصرف نمايد، مثل اينكه او مي

يد، و در ابكار گيرد، و جايي ديگر از كارش بيندازد، و همچنين در دستش تصرف نموده، دادوستد بكند، و يا ترك دادوستد نم
وجه  اي حقيقي كه به هيچاي بين مالك و ملك حقيقيش هست، رابطهزبانش و ساير اعضايش، و در ملك به اين معنا رابطه

 .قابل تغيير نيست

و نيز بنا بر اين معناي از ملك، همواره ملك قائم به ملك خواهد بود، هيچ وقت ممكن نيست كه ملك از مالكش جدا و 
ود ها از آدمي جدا بش، بلكه اگر اينگونه ملك"اگر فالن آقا مرد، زبانش هم چنان جداي از او زنده بماند مثال "مستقل بشود،

گردد، مثل چشمي كه از انساني در آورند، و يا دستي كه از او جدا كنند، ملك خداي تعالي نسبت به عالم از باطل و نابود مي
 تواند در همهشؤون عالم است، پس او مياين قبيل است، خداي تعالي مالك تمامي اجزاء و 
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 .اجزاي عالم به هر طوري كه بْواهد تصرف نمايد

قسم دوم: ملك )بكسره ميم( ملك اعتباري و قراردادي است، و آن عبارت است از اينكه اگر مالك را انسان فرض كنيم، 
او و  اي كه عقال بينه عقال آن را قبول دارند، و خالصه در چارچوب رابطهبتواند در چيزي كه ملك او است تصرفاتي كند، ك



خواهد بكند، تا به مقاصد اجتماعي خود نائل شود، و در حقيقت عقال وقتي دانند هر قسم تصرفي كه ميملكش برقرار مي
م وجود را در شبيه به ملكيت در عال چنين ملكيتي را اعتبار كردند كه الگويش را از ملك حقيقي و آثار آن گرفتند، بعد چيزي
اي ادهاي معقول كنند، نظير همان استفاجتماع برقرار ساختند، تا به اين وسيله از اعيان و كاالهايي كه بدان محتاجند استفاده

 .كردكه مالك حقيقي، از ملك حقيقي و تكوينيش مي

شد نمي)لك حقيقي جز با بطالن قابل تغيير نبود، تفاوتي كه بين ملك اعتباري و ملك حقيقي هست يكي اين است كه م
ولي ملك اعتباري از آنجايي كه قوامش به وضع  (نياز سازممن چشم خودم را در عين اينكه چشم من است از وجود خود بي

ي لو اعتبار است، قابل تغيير و تحول هست، ممكن است اين نوع ملك از مالكي به مالك ديگر منتقل شود، مثال مالك او
 .آن را به دومي بفروشد، و يا ببْشد و يا با ساير اسباب نقل، منتقل سازد

)به ضمه ميم( هر چند كه آن نيز از سنخ ملك )به كسره(  "ملك "تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك )بكسره ميم( بود، اما
ا مالكند، چون ملك به معناي پادشاهي است، اال اينكه در اينجا مالكيت مربوط به چيزهايي است كه جماعتي از مردم آن ر

تواند در آنچه رعيت مالك است تصرف كند، بدون اينكه است، و پادشاه مالك چيزهايي است كه در ملك رعيت است، او مي
 .تصرفش معارض با تصرف رعايا باشد، و يا خواست رعيت معارض و مزاحم با خواستش باشد

ناميم، مانند ملك مولي است ملك، كه در اصطالح آن را ملك طولي ميپس ملك پادشاه، در حقيقت ملكي است روي 
اش مالك است، و به همين جهت ملك )بضمه ميم( هم آن دو قسم را كه ما در ملك نسبت به برده، و نسبت به آنچه برده
 .)بكسره( ذكر كرديم، خواهد داشت

علي االطالق، اما اينكه مالك همه عالم است آن آنهم  "مالك "تمام عالم است، و هم "مليك "و خداي سبحان هم
دليلش اين است كه ربوبيت و قيمومت مطلقه دارد، هيچ موجودي خارج از ربوبيت او نيست، براي اينكه آنچه تصور شود، 

 .خالقش خدا است، و نيز تمام عالم از او است

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 «1. »"ءٍ ال إِلهَ إِلَّا هُوَذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ "د:پس او مالك همه است، هم چنان كه خودش فرمو

و آياتي ديگر از « 0» "آنچه در آسمانها و در زمين است از آن او است -لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "و نيز فرمود:
بر او صادق باشد مْلوق و مملوك خدا است، ذاتش قائم به  "چيز "اين قبيل كه داللت دارند بر اينكه هر موجودي كه كلمه

خدا است، و مستقل از او نيست، و چيزي نيست كه خدا را از تصرف در آن جلوگيري كند، اين همان ملك )به كسره الم( 
 .است كه بيانش گذشت

موجودات است، براي اينكه خود  و اما اينكه او مليك و فرمانرواي علي االطالق است، دليلش اطالق مالكيت او نسبت به
هايند، و هر موجودي مالك قواي فعاله خويش است و ها مالك مسببموجودات، بعضي مالك بعضي ديگرند مثال سبب

قواي فعاله مالك فعل خويش است، مثال انسان مالك اعضاي خويش و قواي فعاله خويش از گوش و چشم و غيره است. و 
 .ند، و چون خداي سبحان مالك هر چيز استاين قوا هم مالك افعال خويش

ها و مملوكها نيز هست، و اين همان معناي مليك است، پس او مليك علي االطالق است، هم پس همو مالك همه مالك
كه همه خدا را  و آياتي ديگر« 2» "عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ":و نيز فرموده« 2» "لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ "چنان كه خودش فرمود:

 .كندمليك علي االطالق معرفي مي

تا اينجا آنچه گفتيم در باره ملك و ملك حقيقي بود، و اما ملك و ملك اعتباري نيز در مورد خداي تعالي صادق است، براي 
در  چون توانست تمليك كند،اينكه هر چيزي مالك هر چه هست خداي تعالي به او داده، و اگر خودش مالك آنها نبود نمي



اين فرض، دهنده چيزي بوده كه مالك آن نبوده و نيز به كسي عطا كرده بوده كه او هم مالك نبود، هم چنان كه خودش 
 «2. »"وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ "فرمود:

 و او مليك به ملك اعتباري هم هست، و مالك هر چيزي است كه در دست مردم

__________________________________________________ 

با شما هستم، اين اللَّه پروردگار شما است، كه خالق همه چيز است، و به همين دليل معبودي جز او نيست. سوره مؤمن (1)
 .60آيه 

 .022سوره بقره آيه (2)

 .1سوره تغابن آيه (3)

 [.....] .22سوره قمر آيه (4)

 .22ايشان بدهيد. سوره نور آيه  از مالي كه خدا به شما داده به(5)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ند، كاست، براي اينكه او شارع هر قانون است، و در نتيجه به حكم خودش در آنچه كه ملك مردم است تصرف قانوني مي
يك مردم كند، و قرآن كريم هم او را ملهم چنان كه يك مليك بشري در آنچه كه در دست رعاياي خود هست تصرف مي

و در اينكه آنچه در اختيار مردم است، مال خدا است، و خدا به « 1» "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ "خوانده و فرمود:
 .«0» "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ، وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "ايشان داده و فرموده:

وَ ما لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ لِلَّهِ مِيراثُ  "و نيز فرموده:« 2. »"وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَْْلَفِينَ فِيهِ "فرمايد:ميو نيز 
 «2. »"السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

، بنا بر اين خداي تعالي آنچه را در دست انسانهاي قبل از ما بود «2» "ارِلِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّ "و باز فرموده:
 .مالك بود، و آنچه در دست ما است، مالك است، و بزودي وارث ما نيز خواهد شد

 "... اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ "گردد كه آيه شريفه:از دقت در آنچه گذشت روشن مي

كند ملك )بكسره ميم( خدا نسبت به ملك )بضمه ميم( را و مالكيتش نسبت به ملك  داراي اين زمينه است كه اوال بيان
است. در نتيجه او ملك همه ملوك است، كه ملك را به هر ملكي كه  ()بضمه ميم( را كه ملك بر روي ملك )بضمه ميم

 «2. »"وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً "و نيز فرمود:« 6» "أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ "دهد، هم چنان كه فرمود:بْواهد مي

خواهد سبب مالك الملك بودن و ملك الملوك بودن خدا را برساند، و آن اين و ثانيا با جلوتر آوردن اسم جالله )اللَّه( مي
 .ها است، و اين داللت روشن و واضحي استاست كه خدا )اللَّه است( كه كبريائيش ما فوق همه بزرگي

اهد بفهماند كه مراد از ملك در آيه شريفه )و خدا داناتر است( اعم است از ملك حقيقي و اعتباري، براي اينكه خوو ثالثا مي
 امري كه در آيه اول آورد، و فرمود: بگو بار الها تويي
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مد با توضيحي كه خواهد آ "تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلب مَنْ تَشاءُ "مالك الملك،
است، و آنچه در آيه دوم آمده از شؤون ملك حقيقي است، پس خدا مالك الملك علي االطالق از شؤون ملك اعتباري 

 .است، يعني هم مالك ملك حقيقي است و هم مالك ملك اعتباري

 "تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ "

 021... ص : ملك، چه حق و چه باطل از ناحيه خداي تعالي است[ ..]

ملك  "دهي(، شاملبدان جهت كه در اين آيه، مطلق آمده، )و نفرموده ملك حق را به هر كس بْواهي مي "ملك "كلمه
كند، و هم مالكيت فهماند مالكيت آن كس كه در ملكش عدالت ميشود، و خالصه ميهر دو مي "ملك باطل "و "حق

أَنْ  "از خدا است، براي اينكه ملك )همانطور كه قبال يعني در تفسير آيه: دارد، هر دوكسي كه در ملكش جور و ستم روا مي
تواند منشا آثار بيان كرديم( خودش في نفسه موهبتي از مواهب خدا است، نعمتي است كه مي« 1» "آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ...

قه و دوست داشتن ملك را فطري و بينيم خداي تعالي عالخيري در مجتمع انساني باشد، و به همين جهت است كه مي
 .جبلي انسانها كرده است

پس ملك حتي آنكه در دست غير اهلش افتاده بدان جهت كه ملك است، مذموم نيست، آنچه مذموم است يا به دست 
گرفتن نااهل است، مثل ملكي كه شْص ظالم و غاصب از ديگري غصب كرده، و يا خود آن هم مذموم نيست، بلكه 

توانست براي خود سيرتي نيكو درست كند، كه البته برگشت اين نيز به ن خبيث او مذموم است، چون او ميسيرت و باط
 .همان وجه اول است

گوئيم: ملك نسبت به كسي كه اهليت آن را دارد نعمت است، و اين نعمت را خداي سبحان در اختيار او و به بياني ديگر مي
نقمت و بدبْتي است، و اين نقمت و عذاب را خدا به گردن او انداخته، پس به هر حال نهاده، و نسبت به آنكه اهليت ندارد 

 .آزمايداي است كه با آن بندگان خود را ميملك چه خوبش و چه بدش از ناحيه خدا است، و فتنه

ش را كارهايدر سابق هم گفتيم كه هر جا خداي سبحان مطلبي را مقيد به مشيت خود كرده، معنايش اين نيست كه خدا 
كند، مجبور به هيچ كاري كند در كمال اختيار ميدهد، بلكه معنايش اين است كه هر چه ميدل بْواهي و جزافي انجام مي

سي گيرد، و اگر به كدهد و يا از كسي مينيست، پس در آيه مورد بحث هم معناي كالم اين است كه اگر به كسي ملك مي
 كند، و كسي نيستكند، همه را با مشيت خود ميدهد، و ديگري را ذليل ميعزت مي
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 .022سوره بقره آيه (1)

 026، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 كند بر طبق مصلحت است،كه او را مجبور به كاري كند، البته اين هم هست كه آنچه خدا مي

 "ذِلب مَنْ تَشاءُوَ تُعِزب مَنْ تَشاءُ وَ تُ "



 026و بيان اينكه عزت فقط از آن خدا و از ناحيه او است[ ..... ص :  "ذلت "و "عزت "معناي]

توان گويند فالن چيز عزيز الوجود است، معنايش اين است كه به آساني نميبه معناي نايابي است، وقتي مي "عزت "كلمه
ه شكست دادنش و غلبه كردن بر او آسان نباشد، بْالف ساير افراد بدان دست يافت، و عزيز قوم به معناي كسي است ك

قوم، كه چنين نيستند، زيرا عزيز قوم در بين قوم خودش مقامي دارد. در نتيجه هر نيرويي كه تك تك افراد دارند او داراي 
يكن اصلي كلمه است، ل همه آنها است، ولي عكس قضيه چنين نيست، يعني تك تك افراد نيروي او را ندارند، اين معناي

 .يعني فالن حادثه بر من گران است "عزيز علي كذا ":بعدها در مورد هر چيز دشواري نيز استعمالش كردند، مثال گفتند

 "من عزيز "اي استعمال شد، مثال گفتند:و در آخر در مورد هر غلبه« 1» "عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتبمْ "هم چنان كه در قرآن آمده:
وَ عَزَّنِي فِي  "ه غلبه كرد، دار و ندار مغلوب را غارت نمود، در قرآن هم در اين معنا استعمال شده، آنجا كه فرموده:كسي ك
 .ولي معناي اصلي كلمه همان است كه گفتيم« 0» "الِْْطابِ

حال چه  يابي بدان آسان است،در مقابل اين كلمه، كلمه ذلت است كه در اصل لغت به معناي چيزي است كه دست
 :دستيابي محقق و چه فرضي، در قرآن كريم آمده

 "أَذِلَّةٍ عَلَي الْمُؤْمِنِينَ "و نيز فرموده:« 2» "وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذبلِّ "و نيز آمده:« 2» "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ "
«2». 

زم ملك مطلق است، پس غير خدا هر كس سهمي از ملك و عزت و عزت يكي از لوازم ملك است، عزت مطلق هم از لوا
داشته باشد خداي تعالي به او ارزاني داشته، و تمليكش كرده است، و مردم و امتي هم كه سهمي از عزت داشته باشند باز 

 .تخدا به ايشان داده، پس عزت تنها و تنها از آن خدا است، و اگر نزد غير خدا ديده شود از ناحيه خدا اس
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وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ  "و نيز فرموده:« 1» "مِيعاًأَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ، فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَ "هم چنان كه خودش فرمود:
 .«0» "لِلْمُؤْمِنِينَ

 .تا اينجا آنچه گفتيم راجع به عزت حقيقي بود، و اما عزت غير حقيقي در حقيقت ذلت است، به شكل عزت

و به همين جهت در دنبال همين آيه « 2» "شِقاقٍ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَ "فرمايد:هم چنان كه باز قرآن كريم مي
 .«2» "كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، فَنادَوْا وَ التَ حِينَ مَناصٍ "فرموده:

ذلت هم در مقابل عزت احكامي مقابل احكام آن دارد، پس هر چيزي كه غير خدا تصور شود به خودي خود ذليل است، مگر 
 .داده باشدآنكه خدا عزتش 

 "ءٍ قَدِيرٌبِيَدِكَ الَْْيْرُ إِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ "

 021و بيان اينكه اين كلمه افعل تفضيل نيست[ ..... ص :  "خير "معناي]



ناميم، بدان جهت است كه آن را با غير آن همانا انتْاب است، و اگر ما چيزي را خير مي "خير "اصل در معناي كلمه
گوئيم اين خير است، و معلوم است از بين چند چيز ما آن را انتْاب يكي از آن دو را انتْاب نموده و مي كنيم، ومقايسه مي

 .كنيم كه هدف و مقصد ما را تامين كندمي

خواهيم، ولي خير حقيقي همان خواهيم خير است، هر چند كه ما آن را براي چيز ديگري ميپس در حقيقت آنچه خود ما مي
و آن ديگري به خاطر مقصد ما خير شده است، پس خير حقيقي آن چيزي است كه به خاطر خودش مطلوب مقصد ما است، 

 .ناميم چون در مقايسه با چيزهاي ديگر آن را انتْاب كرديمما است، و اگر خيرش مي

گرنه هر  اشد، )وشود كه با چيز ديگري مقايسه شود، و نسبت به آن چيز مؤثر بناميده مي "خير "پس هر چيزي تنها وقتي
 .(چيزي تنها خودش است، نه خير است و نه شر

 "يراند اصل كلمه خمعناي نسبت به غير هم خوابيده، و به همين جهت است كه بعضي گفته "خير "پس در معناي كلمه
 بوده، و ليكن اين حرف صحيح نيست، و اين كلمه "أخير
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 .121اش مال خدا است. سوره نساء آيه كنند؟ چه اشتباهي!! براي اينكه عزت همهآيا عزت را در نزد خود جستجو مي(1)

 .2عزت مال خدا و رسول او و مؤمنين است. سوره منافقون آيه (2)

 .0نه بلكه كفار در عزتي خيالي و در دشمني قرار دارند. سوره ص آيه (3)

متها به خيال خود عزيز را ما هالك كرديم، و در حال هالكت بانگ و فرياد برآوردند، ولي ديگر وقت چه بسيار از اين ا(4)
 .2فرياد نبود. سوره ص آيه 

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

باشد، اما معنايش با معناي تفضيل انطباق دارد، و چون افعل تفضيل همواره متعلق به غير است، مثال أفعل التفضيل نمي
د خير من زي "شودشود زيد أفضل از عمرو است، يعني در بين زيد و عمرو زيد بهترين آن دو است، و نيز گفته ميه ميگفت

 .زيد بهتر از عمرو است، و بين زيد و عمرو، زيد خير آن دو است، يعني بهترين آن دو است "عمرو

 يافت، يعني مشتقاتيفضيل در آن نيز جريان ميبود بايد همه قواعد جاري در افعل ت "أخير "مْفف "خير "و اگر كلمه
 -0خيرة،  -1يافت، و حال آنكه مشتقات كلمه خير كلمات زير است، چون افاضل و فضلي و فضليات از آن نيز اشتقاق مي

 .خيرات -2اخيار، 

شود ي، و گفته مآيدكه بطور مسلم افعل تفضيل نيست، بر وزن مشتقات كلمه )خير( مي (هم چنان كه مشتقات كلمه )شيخ
 ."افعل تفضيل "است، نه "صفت مشبه "توان گفت كه كلمه خيرشيْات، پس مي -2اشياخ  -0شيْه  -1

دهد، شود كه معناي افعل تفضيل )بهتري( را نميو از مؤيدات اين معنا يكي اين است كه كلمه خير در مواردي استعمال مي
 .«1» "يْرٌ مِنَ اللَّهْوِقُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَ "مانند آيه شريفه:

شود گفت معنايش اين است كه آنچه نزد خداست، از لهو بهتر است، براي اينكه در لهو خوبي نيست تا آنچه نزد كه نمي
اين  اند كه معناي تفضيل از كلمه جدا شده، وليخداست بهتر باشد، البته بعضي از مفسرين در خصوص اينگونه موارد گفته

س بينيم كه مقيدهد، و اگر ميمعناي انتْاب را مي "خير "و حق مطلب همان است كه گفتيم كلمهحرف صحيح نيست، 
عليه آن نيز مشتمل بر مقداري خوبي هست، از خصوصيات غالب موارد است، نه اينكه در همه موارد بايد چنين باشد، به 

 .شهادت اينكه ديديم در آيه سوره جمعه چنين نبود

گرديد كه خداي سبحان خير علي االطالق است، براي اينكه او كسي است كه تمامي عالم به او از آنچه گذشت روشن 



شود، و همه خيرات از او است، و هر موجودي هدف نهائيش او است، و ليكن قرآن كريم كلمه )خير( را به عنوان منتهي مي
و اطالق كرده است، بلكه هر جا اطالق كرده به عنوان كند، آن طور كه ساير اسما خدا را بر ايكي از اسما به خدا اطالق نمي

 :فرمايدو آيه زير كه مي« 0» "وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقي "فرمايد:صفت اطالق كرده، مثل آيه زير كه مي

 .«2» "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "
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 .11سوره جمعه آيه (1)

 .22خدا بهتر و پايدارتر است. سوره طه آيه (2)

 .21آيا ارباب متفرق خيرند يا خداي واحد قهار، سوره يوسف آيه (3)
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 .«1» "قِينَخَيْرُ الرَّازِ "اي ديگر، مانندبله به عنوان اسم اطالق كرده، اما با اضافه به كلمه

 "، و«5» "وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ "، و«2» "وَ هُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ "،«2» "وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ "،«0» "وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ "
 "، و«1» "وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ "، و«2» "الْوارِثِينَ وَ أَنْتَ خَيْرُ "، و«2» "وَ أَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ "، و«6» "وَ أَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ
 .«12» "أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

و شايد در تمامي اين موارد وجه نام قرار دادن مضاف و مضاف اليه را براي خدا، همان اعتبار معناي انتْاب در ماده خير 
ا تر از آن است كه او بوان اسم بر خدا اطالق نكرده، كه ساحت او مقدسبه تنهايي را به عن "خير "باشد، و بدين جهت كلمه

غيرش مقايسه و سپس انتْاب شود، به خالف اين كه در حال اضافه و نسبت اسم او، واقع شود و همچنين توصيف كردن 
 .آوردخدا به اين كلمه، هيچ محذوري پيش نمي

 029صر در خداي تعالي است[ ..... ص : داللت دارد بر اينكه خير منح "بيدك الخير "جمله]

 "يدكب "داللت دارد بر اينكه خير منحصر در خداي تعالي است، چون كلمه "بِيَدِكَ الَْْيْرُ "و جمله مورد بحث يعني جمله:
اشد، ب مبتدا است و خبر وقتي جلوتر از مبتدا بيايد، و مْصوصا وقتي كه مبتدا الف و الم بر سر داشته "الْير "خبر، و كلمه
امر هر خير مطلوبي تنها به دست تو و منتهي به تو است، و اين تويي كه  "رساند، و معناي جمله چنين است، كهحصر را مي

 .كنيهر خيري را عطا مي

بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله علت براي مطالب قبل است، و از قبيل تعليل مطلبي خاص است به علتي عام، چون 
دهد هم شامل ملك و عزت است، و هم شامل چيزهايي ديگر و همانطور كه صحيح است دادن ملك و مي خيري كه خدا

 توان بدان تعليل كرد، زيرا اگر چه ذلت و نداشتن ملك خيرعزت را به خير تعليل كنيم، گرفتن ملك و عزت را هم مي

__________________________________________________ 
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تند، بلكه شرند، و ليكن شر چيزي به جز عدم خير نيست، پس گرفتن ملك و عزت چيزي به جز ندادن عزت نيست، نيس
هاي از خير نيز به نحوي شود كه همه محروميتشود، باعث ميپس همين كه همه خيرات به خداي تعالي منتهي مي

 .منتهي به او باشد

داشت، اتصاف به صفتي است كه اليق آن ساحت نباشد، از قبيل نواقصي بله آنچه بايد از ساحت مقدس خداي تعالي دور 
هايي كه در گناهان است، مگر همانطور كه در سابق گفتيم به نحوي نسبت دهيم كه كه در افعال بندگان است، و زشتي

دارد، در نتيجه اعت ناليق آن ساحت مقدس باشد، مثل اينكه بگوئيم خداي تعالي به فالني به خاطر نافرمانيهايش توفيق اط
 .عاصي شد، و يا اسباب فالن عمل واجب را برايش فراهم نكرد، در نتيجه واجب را ترك كرد

و كوتاه سْن اينكه در عالم، خير و شرهايي تكويني هست، مانند عزت و ذلت و ملك و گرفتن ملك، و خير تكويني امري 
تكويني عبارت است از عدم افاضه خير، و در اينكه ما اين عدم را كند، و شر است وجودي، كه خداي تعالي آن را افاضه مي

 .شود، براي اينكه تنها مالك خير او است، غير او كسي مالك خير نيستهم به خدا نسبت دهيم اشكالي وارد نمي

ع نمود، يا من بنا بر اين اگر چيزي از خير را به كسي افاضه كرد او كرده، و سپاس نيز مْصوص اوست و اگر افاضه نكرد و
تواند اعتراض كند كه چرا ندادي، تا ندادنش ظلم باشد، عالوه بر اينكه دادن و ندادنش هر دو كسي حقي بر او ندارد و نمي

 .مقرون به مصلحت است، مصلحتي عمومي كه در نظام جمعي دائر بين اجزاي عالم دخالت دارد

از اقسام كارهاي نيك، و كارهاي زشت افعالي كه از انسان صادر خير و شر ديگري هست تشريعي و قانوني، و آن عبارتست 
رود، و از اين جهت به طور قطع نبايد آن را به غير خود شود، و چون مستند به اختيار انسان است، فعل او بشمار ميمي

ار ختياري ندارد كانسان نسبت داد، و همين استناد باعث خوبي و بدي آن شده است، چون اگر فرض كنيم انسان از خود ا
نيز  كند، نظير خوبي و بدي گل و خار است(، ونيكش تحسين ندارد، و بر كار زشتش نيز سرزنش نبايد شود، )بلكه آنچه مي

بدين لحاظ نبايد عمل انسان را به خدا نسبت داد، مگر به اين مقدار كه بگوئيم عمل نيك هر كس به توفيق دادن خدا 
دهد، و به هر كس مصلحت وفيق است، كه هر جا و به هر كس مصلحت بداند توفيق مياست، و عمل بدش به ندادن ت

 .دهدنداند نمي

اش به دست خدا است، و با همين خير و شرها امور عالم را نظام بْشيده، دنيا را پر از خير و پس روشن گرديد كه خير همه
 .شر و و جدان و حرمان نموده است

 "ير و الشربيدك الْ "حذف به جهت كوتاه گويي شده است، و تقدير آن "بِيَدِكَ الَْْيْرُ "جمله: اند دربعضي از مفسرين گفته
 011، ص: 2وَ ترجمه الميزان، ج "است هم چنان كه نظير اين حرف را در آيه شريفه:

 "جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

 .است "و البرد "اند تقدير آنزده، و گفته

ست اند: هيچ شري به خدا منسوب نياند از مسلك اعتزال فرار كنند، چون معتزليان گفتهسبب اين بوده كه خواسته و گويا
اند، براي اينكه هر چند كند، و اين خود جرات عجيبي است كه در كالم خداي تعالي مرتكب شدهزيرا خدا كار شر نمي



ه اند: شرها نه مستقيما منسوب بنسبت آن را به خدا نفي كرده و گفتهمعتزله در اينكه شر را به طور مطلق از خدا سلب، و 
اند سْت عجيب و غريب است، كه چون بحث از آن و بيان خدايند و نه با واسطه، و ليكن اين تقدير هم كه آقايان گرفته

 .دهيمحقيقت امر گذشت، ديگر تفصيل نمي

را تعليل كند، و بفرمايد بدين جهت خير به دست خدا  "بِيَدِكَ الَْْيْرُ "خواهد جملهياين جمله م "ءٍ قَدِيرٌإِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ "
كند كه غير از خدا هيچ كس بر هيچ چيز است كه قدرت او بر هر چيزي مطلقه است و قدرت مطلقه بر هر چيز ايجاب مي

ده، و اگر فرض كنيم شْصي به چيزي قادر قادر نباشد، مگر به قدرت دادن او، يعني هر كس هر قدرتي دارد خدا به او دا
باشد كه قدرتش مستند به قدرت دادن خداي تعالي نباشد، قهرا مقدور او از اين جهت كه مقدور او است از سعه قدرت خداي 

قدرت شود، با اينكه اين جمله صحيح است، و درست نمي "ءٍ قَدِيرٌإِنَّكَ عَلي كُلِّ شَيْ "تعالي خارج است، پس ديگر جمله
خداي تعالي به اين وسعت است، هر چيزي كه فرض كنيم مقدور او خواهد بود، و نيز هر چيزي كه غير او افاضه كند باز 

منسوب به او خواهد بود، يعني خدا آن خير را به دست وي جاري ساخته، خدا صاحب اصلي آن، و شْص مفروض واسطه 
بِيَدِكَ  "خدا است و بس، و اين همان حصري است كه جمله اش به دستآن است، پس جنس خير بدون استثنا، همه

 .كندآن را افاده مي "الَْْيْرُ

 "است، و ايالج باب افعال از مصدر "ايالج "مضارع از مصدر "تولج "كلمه "تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ "
ه اند و از ظاهر آيو در نتيجه ايالج به معناي داخل كردن است، و بطوري كه گفتهاست و ولوج به معناي داخل شدن،  "ولوج

آيد مراد از داخل كردن شب در روز و داخل كردن روز در شب، همان اختالفي است كه خود از وضع شب و روز و هم بر مي
بينيم، و اين در حقيقت داخل بلندي و كوتاهي آن به حسب اختالف عرض جغرافيايي شهرها و اختالف ميل خورشيد مي

شدن روزهاي اول زمستان تا اول تابستان است در شب، و داخل شدن شب از اول تابستان يعني بلندترين روز سال تا اول 
پائيز است در روز، البته همه اين دگرگونيها در بالدي است كه در نيم كره شمالي، يعني باالي خط استوا قرار دارند، و اما در 

 ه جنوبي يعني نقاط مسكوني زير خط استوا نيم كر
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ر اينجا كوتاه شود دشود در بالد جنوبي بلند و وقتي در آنجا بلند ميقضيه بعكس است )وقتي در نقاط شمالي روزها كوتاه مي
 .(گرددمي

ي است كه دائما شب را داخل روز، و روز را پس طول در يك طرف و كوتاهي در طرف ديگر است بنا بر اين اين خداي تعال
كند، اما در خود خط استوا و در دو نقطه قطب شمالي و جنوبي كه شب شش ماه و روز نيز شش ماه است به داخل شب مي

 .حسب حس ما چنين است، و گرنه در حقيقت حكم دگرگوني، دائمي و عمومي است

 "ْْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّوَ تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُ "

 010مراد از بيرون آوردن زنده از مرده و مرده از زنده[ ..... ص : ]

و به عكس، به وجود آوردن مؤمن از صلب پدر كافر، و بيرون آوردن كافر از صلب  "بيرون كردن زنده از مرده "منظور از
أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً  "ور و كفر را مرگ و ظلمت خوانده، و فرموده:مؤمن است، به دليل اينكه خداي تعالي ايمان را حيات و ن

 «1» ."فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظبلُماتِ لَيْسَ بِْارِجٍ مِنْها

ان باشد، و شامل زنده كردن گياهان مرده، و حيوانات اعم از كفر و ايم "زنده "و "مرده "البته ممكن نيز هست كه منظور از
و حتي زنده كردن زمين مرده نيز بشود، چون كالم خداي تعالي صريح و يا مثل صريح است در اينكه خداوند ميت را مبدل 



 حْسَنُ الْْالِقِينَ، ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ، فَتَبارَكَ اللَّهُ أَ "كند، چون فرموده:به حي وحي را مبدل به ميت مي
 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 0» "لَمَيِّتُونَ

 شود، بلكه حيات كه سرانجام منتهي بهاند: هيچ ماده بي حياتي داراي حيات نميدانان گفتهو اما اينكه بعضي از طبيعي
شعور منتهي اي مرده و بيگردد، بدون اينكه به مادهنتقل ميشود، از يك جرثومه به جرثومه ديگر مهاي آن ميجرثومه

بينيم و تجربه هم اش اين است كه وي منكر پديد آمدن حادث است. جوابش هم اين است كه ميگردد. علت اين نظريه
 اينشود، پس مبدل شدن حيات به موت، كاشف از ثابت كرده كه حيات جاري در يك جرثومه با مردن جرثومه باطل مي

 .است كه بين زنده فالن جرثومه و مرگ آن ارتباطي هست، كه توضيح بيشتر اين معنا، مقامي ديگر الزم دارد

 تصرف خداي تعالي در ملك حقيقي و "تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ ... "و آيه شريفه:

__________________________________________________ 

او را زنده كرديم، و نوري برايش قرار داديم تا با آن در بين مردم مشي كند، مثلش مثل كسي  آيا كسي كه مرده بود(1)
 .(100هايي قرار دارد، كه از آن خالصي ندارد؟ )سوره انعام آيه است كه در ظلمت

ز اين ا سپس آن جنين را مبدل به خلقتي ديگر نمود، پس چه پر بركت است خدا، كه بهترين خالق است، و سپس بعد(2)
 .(12خواهيد مرد. )سوره مؤمنون آيه 
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 "... تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ "كند، هم چنان كه آيه شريفه:تكويني عالم را توصيف مي

 .كندتصرف او در ملك اعتباري و قراردادي و توابع آن را توصيف مي

 013.. ص : چهار مقابله لطيف در دو آيه شريفه[ ...]

و در هر يك از دو آيه، چهار جور تصرف بطور مقابله قرار گرفته، در اولي دادن و گرفتن ملك آمده، و در مقابلش در آيه 
دومي داخل كردن شب در روز و روز در شب ذكر شده و در اولي مساله دادن و گرفتن عزت آمده، و در مقابل در آيه دومي 

ده از مرده ذكر شده و اين از عجايب لطافت و از لطايف تناسب است كه بر كسي پوشيده بيرون كردن مرده از زنده و زن
نيست، براي اينكه دادن ملك خود نوعي مسلط كردن بعضي از مردم است بر بقيه مردم، به اينكه مقداري بيشتر آزادشان 

 .غريزي آنان را از بين ببردبگذارد، و در نتيجه آزادي بقيه افراد را به همان مقدار محدود كند، و آزادي 

هم چنان كه ادخال شب در روز مسلط كردن شب بر روز است، تا شب مقداري از ساعات روز را جزء خودش كند، و در 
كرد، از بين ببرد، و گرفتن ملك عكس اين معنا است، و همچنين دادن نتيجه مقداري از چيزهايي كه روز آن را آشكار مي

ت، زيرا كسي كه اسم و رسمي و در نتيجه عزتي نداشته اثر زندگيش هم پيدا نبوده، وقتي عزت عزت نوعي زنده كردن اس
شود، و اين خود نظير بيرون آوردن زنده از مرده است، هم چنان كه ذلت كند و اثر وجوديش هويدا مييافت شهرتي پيدا مي

 .ت نوعي ممات هستنظير پديد آوردن مرده از زنده است، پس در عزت نوعي حيات، و در ذل

 :البته وجهي ديگر در آيه هست و آن اين است كه خداي تعالي در كالم خود در آيه

روز را بيناگر خوانده، و يكي از مظاهر اين اثبات و محو در مجتمع  «1» "فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً "
 .آن است انساني ظهور ملك و سلطنت و زوال

أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ  "و نيز علم و قدرت را از آثار حيات دانسته و جهل و عجز را از آثار مرگ جامعه شمرده است، و فرموده:
 .«0» "ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ



 :و همچنين عزت را خاص خدا و رسول او و مؤمنين دانسته است، و در اين باره فرموده

مظهر مرگ است، و  "ذلت "مظهر حيات و "عزت "بنا بر اين در مجتمع انساني« 2» "لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَوَ  "
و گرفتن ملك و عزت )در آيه اول( مساله داخل كردن شب در روز و روز در  "دادن "بدين جهت است كه در مقابل مساله

 وشب بيرون كردن زنده از مرده 

__________________________________________________ 

 .(10بعد از آن كه آيت شب را محو كرديم آيت روز را بيناگر ساختيم )سوره اسراء آيه (1)

 .(01شوند. )سوره نحل آيه فهمند كه چه وقت مبعوث ميجانند، و نمياينان مردگان بي(2)

 .(2)سوره منافقون آيه عزت خاص خدا و رسول او و مؤمنين است. (3)
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 .مرده از زنده را )در آيه دوم( آورد

، و در آيه دوم در مقابل آن "بِيَدِكَ الَْْيْرُ "مقابله ديگري كه آيه اول و دوم شده اين است كه در آيه اول فرموده بود:
 .آيدء اللَّه بيانش ميكه ان شا "وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "فرمود:

 ."وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "

 "... ترزق "فهماند كه جملهاي كه چند سطر قبل متذكر شديم اين نكته را ميمقابله

بيان مطالب قبل، يعني دادن ملك و عزت و ايالج و غيره است، بنا بر اين عطفي كه در اين جمله شده عطف بيان و توضيح 
ه ما هم نسبت ب "بِيَدِكَ الَْْيْرُ "ه، است، و در نتيجه از قبيل بيان حكمي خاص به علتي عام است، هم چنان كه جملهدهند

قبل خود همين طور بود، و معناي جمله مورد بحث اين است كه متصرف در امور خلق تويي، چون تويي كه هر كس را 
 .دهيبْواهي بدون حساب روزي مي

 014ه چه معنا است؟ ..... ص : رزق از نظر قرآن ب

 اشاره

آيد اين است كه در معناي اين كلمه نوعي معناي رزق روشن و واضح است و آنچه از موارد استعمال آن به دست مي
دهد، كه اين جمله تنها شامل مواد غذايي لشگر گويند پادشاه به لشگريان رزق ميبْشش و عطا هم خوابيده، مثال مي

كه در اين آيه لباس جزء مصاديق « 1» "وَ عَلَي الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "فرمايد:يم هم ميشود، قرآن كرمي
 .رزق شمرده نشده است

 اشرسد، چه دهندهاين معناي اصلي و لغوي كلمه بود، ولي بعدها در معناي آن توسعه دادند و هر غذايي را كه به آدمي مي
ند كه رسد هر چعلوم باشد و چه نباشد رزق خواندند، گويا رزق بْششي است كه به اندازه تالش و كوشش انسان به او ميم

د هر انعطا كننده آن معلوم نباشد، سپس توسعه ديگري در معناي آن داده و آن را شامل هر سودي كه به انسان رسد نموده
اياي زندگي اعم از مال و جاه و عشيره و ياوران و جمال و علم و غيره را رزق چند كه غذا نباشد، و به اين اعتبار همه مز

 .خواندند

__________________________________________________ 

 .(022مردي كه صاحب فرزند است بايد رزق و لباس همسران را بطور متعارف بگيرد )سوره بقره آيه (1)



 012، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فََْراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ، وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "ن كريم هم به اين اعتبار آياتي وارد شده مانند آيهدر قرآ

 "سَناًنِي مِنْهُ رِزْقاً حَيا قَوْمِ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي، وَ رَزَقَ "و نيز از شعيب حكايت فرموده كه به قوم خود گفت:
 .اند آيات مربوطه ديگرنبوت و علم بود، و از اين قبيل "رزق حسن "كه مراد وي از« 0»

آيد البته با در نظر گرفتن اينكه مقام آن، مقام حصر بر مي« 2» "إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ "و آنچه از آيه شريفه:
شود، و هر جا به غير او نسبتش دهند از قبيل نسبت است كه اوال رزق به طور حقيقت جز به خدا منسوب نمياست اين 

شود رازق بسيار است، و خدا كه از آن استفاده مي« 2» "وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "عمل خدا به غير خدا دادن است، مانند آيه:
بينيم ملك و عزت كه مْصوص ذات همانطور كه مي« 2» "ارْزُقُوهُمْ فِيها وَ اكْسُوهُمْ وَ "بهترين آنان است، و نيز مانند آيه:

 .خدا است، به غير خدا هم نسبت داده شده، به اين اعتبار كه غير او هم به اذن و تمليك او، ملك و عزت دارند

ايشان و خدا رازق آن رزق است، دليل بر اين  شوند رزقمند ميشود كه آنچه خلق در وجودشان از آن بهرهو ثانيا استفاده مي
معنا عالوه بر آيات بسياري كه در باره رزق، سْن گفته، آيات زياد ديگري است كه داللت دارد بر اينكه خلق و امر و حكم 

 .و ملك )به كسره ميم( و مشيت و تدبير و خير همه خاص خداي عز و جل است

 011دهد رزق خدا نيست[ ..... ص : داري قرار ميآنچه انسان در راه حرام مورد بهره بر]

دهد، رزق خدا نيست، و نبايد وسيله معصيت را به خدا برداري قرار ميآيد كه آنچه انسان در راه حرام مورد بهرهو ثالثا بر مي
قُلْ  ":نموده فرمود نسبت داد، براي اينكه خود خدا معاصي بندگان را به خود نسبت نداده، و تشريع عمل زشت را از خود نفي

 .«6» "إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ، أَ تَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

__________________________________________________ 

 .(20يه خواهي مزد پروردگارت بهتر است و او بهترين رازقين است، )سوره مؤمنون آو مگر از ايشان مزد مي(1)

 .22سوره هود آيه (2)

 .22سوره ذاريات آيه (3)

 .(11و خدا بهترين رزق دهندگان است )سوره جمعه آيه (4)

 [.....] .(2سفيهان را از مالشان رزق دهيد و جامه بپوشانيد )سوره نساء آيه (5)

 علمي بر آن نداريد. )سوره اعرافگوئيد كه دليل كند آيا عليه خدا سْناني ميبگو خداي تعالي به عمل زشت امر نمي(6)
 .(02آيه 

 016، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و حاشا از خداي « 1» "وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ -فرمايدتا آنجا كه مي -إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "و نيز فرموده:
 .ر نمايد، و وسيله انجام آن را براي معصيت كار فراهم فرمايدسبحان كه از عملي نهي كند، و سپس بدان ام

هيچ منافاتي بين اين دو مطلب نيست كه از سويي مثال طعام و شراب حرام به حسب تشريع رزق نباشد، و از سوي ديگر به 
خوك خلقت  رموده بودحسب تكوين رزق و آفريده خدا باشد، براي اينكه خداي تعالي در تكوين، تكليفي نفرموده، )بله اگر ف

كرد بين گفتار و كردارش منافات بود، و ليكن هر جا كه خدا مردم را از رزقي نهي نكنيد، آن گاه خودش خوك خلق مي
 .("مترجم "كرده به حسب تشريع، و هر جا رزق را به خود نسبت داده به حسب تكوين است

شود، چرا از چنين بياني هاي ساده ميباعث اشتباه فهم در اينجا ممكن است سؤال شود كه وقتي بياني از خداي تعالي



هاي ساده به تنهايي نازل نشده، تا به خاطر به اشتباه نيفتادن آنان از نمائيد؟ پاسخ اين است كه قرآن براي فهمصرفنظر نمي
 .بيان معارف حقيقي صرفنظر كند

وَ نُنَزِّلُ مِنَ  "مگر خاسران زيانكار هم چنان كه فرمود:شود، آري قرآن شفا براي همه دلها است، كسي از قرآن متضرر نمي
 .«0» "الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

اموال به امثال ها و دادن بينيم خداي سبحان در آيات قرآن كريم دادن ملك به امثال نمرودها و فرعونعالوه بر اينكه مي
قارونها را به خدا نسبت داده، پس اين نيست مگر اينكه همه اين رزقها به اذن خدا است، خدا اينگونه رزقهاي وسيع را در 

دهد تا امتحانشان نموده و حجت عليه آنان تمام گشته و زمينه بيچارگي و استدراج آنان و مصالحي اختيار نامبردگان قرار مي
ها تشريفي است، و وقتي نسبت دادن تشريفي به خدا محذوري ندارد، دانيم كه اين نسبتيد، و همه مينظير اين فراهم آ

 .تر محذور نداردنسبت دادن تكويني كه مجالي براي حسن و قبح عقلي در آن نيست، بطريق اولي و روشن

 زائنبينيم كه خداي تعالي هر چيزي را مْلوق خود و نازل شده از خو از سوي ديگر مي

__________________________________________________ 

 .(10نمايد )سوره نحل آيه كند ... و از فحشا و منكرات نهي ميهمانا خداي تعالي بعدل و احسان امر مي(1)

ه اسراء يد )سوركنيم شفا و رحمت براي مؤمنين است، و زيانكاران را به جز زيانكاري نيفزاما آنچه از قرآن را كه نازل مي(2)
 .(20آيه 

 012، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و از سوي ديگر «. 1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "فرمايد:رحمت خود دانسته، مثال مي
و ما وقتي اين دو آيه و امثال آنها را به يكديگر  «2» "خَيْرٌ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ "فرمايد: هر چه نزد خدا است خير است:مي

فهميم كه هر موجودي در اين عالم به هر چيزي نايل شود، و در طول وجودش از هر چيزي كنيم، اين معنا را ميضميمه مي
مند ش گذاشته تا از آن بهرهبرخوردار گردد، از ناحيه خداي سبحان برخوردار گشته و همان مايه خير او است، و خدا در اختيار

ءٍ ال ذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خالِقُ كُلِّ شَيْ "نيز به ضميمه آيه:«. 2» "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "گردد، هم چنان كه آيه شريفه:
 .به اين نكته اشاره دارد« 2» "إِلهَ إِلَّا هُوَ

از موجودات مايه ضرر است، شر بودن و ضرر بودن آن امري نسبي است، يعني  و اما اگر بعضي از مواهب الهي براي بعضي
تنها براي آن موجود شر و مايه ضرر است، و براي بقيه موجودات نافع و خير است، و نيز براي علل و اسبابش در نظام 

 .هستي خير است

 .، و ما در سابق بحثي در اين باره داشتيم«2» "وَ ما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ "هم چنان كه آيه شريفه:

فرمايد خير و مايه انتفاع او است، و به حسب انطباق معنا، رزق و كوتاه سْن اينكه آنچه خداي تعالي بر خلق خود افاضه مي
وَ  "آيه شريفه باشد، و چه بسا كهاي كه مايه انتفاع مرزوق قرار گيرد نميرود، چون رزق چيزي به جز عطيهاو به شمار مي
 .هم اشاره به اين معنا باشد« 6» "رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ

 011هر چه رزق است خير و مخلوق است و هر چه مخلوق است رزق و خير است[ ..... ص : ]

شود كه رزق، و خير، و خلق، به حسب بيان قرآن از نظر مصداق اموري متساوي النسبه باشند، يعني هر از اينجا روشن مي
ه رزق است، خير و مْلوق است و هر چه مْلوق است رزق و خير است، و هر چه خير است مْلوق و رزق است تنها چ

 .خواهد، تا مرزوقي نباشد كه از رزق ارتزاق كند، رزق نيز صادق نيستفرقي كه در بين هست اين است كه رزق مرزوق مي



 قوه غاذيه براي يك پس غذا براي قوه غاذيه رزق است، چون بدان محتاج است، و

__________________________________________________ 

 .(01كنيم مگر به اندازه معلوم )سوره حجر آيه هايش نزد ما است، و ما آن را نازل نميهيچ چيز نيست مگر آنكه خزينه(1)

 .62سوره قصص آيه (2)

 .(2ه خدايي كه خلقت هر چيز را نيكو كرده )سوره الم سجده آي(3)

 .60اين خدا است پروردگار شما، كه آفريدگار هر چيز است و معبودي به جز او نيست. سوره مؤمن (4)

 .(21رسد از ناحيه خود تو است )سوره نساء آيه آنچه شر به تو مي(5)

 .121سوره طه آيه (6)

 012، ص: 2ترجمه الميزان، ج

در و مادرش رزق است چون به او احتياج دارند، و نيز انسانيت انسان رزق است، چون بدان محتاج است، و انسان براي پ
ذِي أَعْطي الَّ "شود كه فاقد انسانيتند، بدين سبب خداي تعالي فرموده:براي انسانها نعمت است، چون انسانهايي فرض مي

 .«1» "ءٍ خَلْقَهُكُلَّ شَيْ

كلمه ديگر دارد، و آن اين است كه بايد افرادي صاحب اين فرق كلمه رزق با آن دو كلمه ديگر بود، فرقي هم خير با دو 
 .دهند انتْاب كننداختيار فرض بشوند، تا از بين چند چيز يكي را كه خير خود تشْيص مي

او  ايم، و سپسگوئيم غذا براي قوه غاذيه خير است در حقيقت براي قوه غاذيه احتياج به غذا را فرض كردهپس وقتي مي
گوئيم كند، البته اگر به چند غذا دست يابد، قوه غاذيه هم كه ميود را از ميان همه غذاها انتْاب ميغذاي مورد احتياج خ

 .كنيمبراي انسان خير و انسان براي او خير است هر دو را محتاج به يكديگر فرض مي

غذا مثال مْلوق است، و خدا در تحقق معنايش هيچ چيز ثابت و يا فرضي احتياج ندارد،  "ايجاد "و كلمه "خلق "و اما كلمه
 .آن را ايجاد كرده، چه كسي باشد آن را بْورد و يا نباشد، قوه هاضمه هم مْلوق و خود انسان هم مْلوق است

 018اي است بدون عوض، و در برابر حقي نيست[ ..... ص : دهد عطيهرزقي كه خداي سبحان مي]

اي ت، پس هر چيزي كه او افاضه كند، و هر رزقي كه او بدهد عطيهو از آنجا كه هر رزقي و هر چيزي خالص براي خدا اس
است بدون عوض، و بدون اينكه چيزي در مقابلش گرفته باشد، براي اينكه هر چيزي در مقابل بْشش خدا فرض شود خود 

ا و اعضا و هاي خدا فرض كنيم، آن نيز با توفيق خدآن مقابل و عوض هم از خدا است، مثال اگر عبادت را عوض نعمت
هاي او قرار گيرد، پس كنيم، تا آن حق عوض نعمتجوارحي است كه او براي ما درست كرده، پس ما حقي بر او پيدا نمي

وَ  "احدي نيست كه حقي بر خدا داشته باشد مگر حقي كه خود خدا بر خود الزم شمرده، هم چنان كه در مورد رزق فرموده:
گيري را كسي بر خدا واجب نكرده، خود او است كه رزق هر اين عهده« 0» "إِلَّا عَلَي اللَّهِ رِزْقُهاما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ 

 .«2» "فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَق  مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ "اي را به عهده گرفته است، و نيز فرموده:جنبنده

 است از آنجا كه حقي است كه خود به عهده گرفته، پس زرق با اينكه بر خدا حق

__________________________________________________ 

 .22سوره طه آيه (1)

 .(6اي در زمين نيست مگر آنكه رزقش به عهده خدا است )سوره هود آيه هيچ جنبده(2)

ر كه سْن گفتن شما واقعيت دارد )سوره به پروردگار آسمان و زمين سوگند كه وعده رزق شما حق است همانطو(3)



 .(02ذاريات آيه 

 011، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .اي است از ناحيه او، نه اينكه حقي باشد از مرزوق به عهده اوعطيه

خورد، سهمي و رزقي از حالل دارد، براي اينكه ساحت مقدس گردد كه هر انساني كه با حرام روزي مياز اينجا روشن مي
عالي منزه از آنست كه رزق انسان را حقي ثابت بر عهده خود بكند، آن گاه از مسير حرام او را روزي دهد، و در عين خداي ت

 .حال او را از خوردن حرام نهي هم بكند، و در آخرت عقاب هم بفرمايد

رزق  چنين است پساي است الهي، و چون توضيح اين مطلب به بياني ديگر اين است كه، رزق همانطور كه گفتيم عطيه
 :رحمتي است از خداي بر خلق و همانطور كه رحمت دو قسم است

 .شود، چه مؤمن و چه كافر، چه متقي و چه فاجر، چه انسان و چه غير انساناول: رحمت عمومي كه شامل همه خلق مي

دا هم دو قسم است: شود، نظير ايمان و تقوا، و بهشت، رزق خرحمت خاصه كه در طريق سعادت انسان صرف مي :دوم
كند، و قسم دوم آن رزق خواران را در بقاي هستي امداد مييكي رزق عمومي كه عطيه عامه الهي است، و تمامي روزي

 .شودخاص است كه در مجراي حالل واقع مي

 019تقسيم رزق به دو قسم: عام و خاص[ ..... ص : ]

مكتوب و مقدر است، « 1» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "يه:و همانطور كه رحمت عمومي خدا و رزق عموميش به حكم آ
هاي خاصه كه يكي از رحمت -همچنين رحمت خاصه و رزق خاص او نيز مكتوب و مقدر است، و همانطور كه هدايت

مين جهت براي همه مكتوب و مقدر در تشريع است، و براي هر انساني )چه مؤمن و چه كافر( نوشته شده و به ه -است
 :ارسال رسل و انزال كتب نموده و فرموده

 "نَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ، إِ "
«0». 

و در نتيجه عبادت كه خود محتاج هدايت خدا است از نظر تشريع مقدر « 2» "وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "و نيز فرموده:
 .است

 همچنين رزق خاص يعني رزق از مجراي حالل هم مقدر است، هم چنان كه قرآن

__________________________________________________ 

 .0فرقان آيه (1)

خواهم مرا روزي دهند، و نه طعامم دهند، چون كه خدا من جن و انس را نيافريدم مگر براي اينكه عبادتم كنند، نه مي(2)
 [.....] .(22رزاق و داراي نيرويي متين است )سوره ذاريات آيه 

 .(02به حسب تشريع چنين قضا رانده كه جز او را نپرستيد )سوره اسراء آيه  -خدا(3)

 002، ص: 2ميزان، جترجمه ال

 "هِ، قَدْ ضَلبوا وَ ما كانُوا مُهْتَدِينَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْالدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَ حَرَّمُوا ما رَزَقَهُمُ اللَّهُ، افْتِراءً عَلَي اللَّ ":فرمود
«1». 

فِي الرِّزْقِ، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ، فَهُمْ فِيهِ  وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ "و نيز فرموده:
 .«2» "سَواءٌ



شوند، و هم مؤمنين، هم شامل فرمائيد داراي اطالقي قطعي هستند، هم شامل كفار ميو اين دو آيه بطوري كه مالحظه مي
 .خورند، و هم آنان كه از حرامحالل ميشوند كه رزق از آن كساني مي

 002رزق، چيزي است كه مورد انتفاع مرزوق واقع شود و ربطي به زيادي و كمي مال ندارد[ ..... ص : ]

مطلبي كه در اينجا واجب است بدانيم اين است كه رزق همانطور كه گفتيم به معناي چيزي است كه مورد انتفاع مرزوق 
رزقي آن مقدار رزق است كه مورد انتفاع واقع شود، پس اگر كسي مال بسياري جمع كرده، كه به غير  قرار بگيرد. قهرا از هر
خورد، بقيه آن رزق او نيست مگر از اين جهت كه خورد، در حقيقت رزقش همان مقداري است كه مياز اندكي از آن را نمي

 .زق نيستبْواهد به كسي بدهد، كه از اين جهت رزق است و از جهت خوردن ر

خورند پس وسعت روزي و تنگي آن ربطي به زيادي مال و اندكي آن ندارد، )چه بسيار افراد كه مال بسيار دارند، ولي كم مي
 .(و چه بسيار افراد كه به عكس آنانند

للَّهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَي اوَ ما مِنْ دَابَّةٍ  "اي دارد كه ان شاء اللَّه در تفسير آيه:اين بحث يعني سْن پيرامون مساله رزق تتمه
 .از نظر خواننده خواهد گذشت« 2» "رِزْقُها، وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها، كُل  فِي كِتابٍ مُبِينٍ

 002[ ..... ص : "وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ "معناي]

 گوئيم: توصيف رزق به صفتداشتيم برگشته مي "مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ تَرْزُقُ "در اينجا به بحثي كه در باره جمله:
گيرد، نه عوضي در آن هست و حسابي، از اين بابت است كه رزق از ناحيه خداي تعالي بر طبق حال مرزوق صورت ميبي

 تي و يا زباني ايشان است، كه هممرزوق نه طلبي از خدا دارد، و نه استحقاقي نسبت به رزق، آنچه مرزوقين دارند حاجت ذا

__________________________________________________ 

محققا زيانكار شدند آنان كه اوالد خود را سفيهانه و بدون مدرك علمي كشتند، و آنچه ما روزيشان كرده بوديم از روي (1)
 .(140ن به رويشان بسته شد )سوره انعام آيه اي رسيدند كه اميد راه يافتافترا بر خود حرام كردند، و به گمراهي

و خدا بعضي از شما را در رزق بر بعضي ديگر برتري داده، و همينها كه برتري يافتند رزق خويش به بردگان خود (2)
 .(21دهند، تا همه در رزق برابر باشند )سوره نحل آيه نمي

 .6سوره هود آيه (3)

 001، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كنند، پس داده خدا در مقابل چيزي ك خدا است، و هم حاجت ذاتشان، و هم احتياجاتي كه به زبان درخواست ميذاتشان مل
 .گيرد، و به همين جهت حسابي در رزق او نيستاز بندگان قرار نمي

كه او  به هر كس رزق خدا نسبت "خواهند بگويند:گيري رزق باشد، و ميحسابي راجع به اندازهاند اين بيبعضي احتمال داده
قْناهُ ءٍ خَلَإِنَّا كُلَّ شَيْ "سازد، نظير آيه:داند نميبْواهد نامحدود است، ليكن اين معنا با آياتي كه صريحا رزق را مقدر مي

وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَْْرَجاً  "گيري آفريديم( و آيه شريفه:)ما هر چيزي را با اندازه« 1» "بِقَدَرٍ
)و هر كس از خدا پروا كند، « 0» "ءٍ قَدْراًيَحْتَسِبُ، وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ

دهد، و هر كه بر خدا توكل كند او وي را د روزيش ميبيني نكنخدا برايش راه نجاتي قرار داده، از راهي كه خودش پيش
 .(گيري داردرسد، و چگونه چنين نباشد با اينكه براي هر چيزي اندازهكافي است، كه خدا به كار خود مي

اي را خواسته اي بدون عوض است، و ليكن در عين حال اندازه دارد، تا چه اندازهپس رزق هر چند از خداي تعالي عطيه



 .باشد

اش از خدا است، هم چنان كه ملك )به از دو آيه مورد بحث چند نكته به دست آمد: اول اينكه ملك )به ضمه ميم( همه
 .اش از خدا استكسره ميم( هم، همه

 .دوم اينكه: آنچه خير در عالم هست به دست او، و از ناحيه او است

ده استحقاق آن را داشته باشد، و رزق خدا عوض حقي باشد كه اي است از ناحيه خدا بدون اينكه بنو سوم اينكه رزق عطيه
 .بنده بر او دارد

چهارم اينكه ملك و عزت و هر خير اعتباري از خيرات اجتماع از قبيل مال و جاه و قوت و شوكت و امثال اينها هر يك به 
 .شودمند مينوبه خود رزقي است كه مرزوق از آن بهره

 001بحث روايتي ..... ص : 

 001آيا ملك و حكومت بني اميه را خدا به آنان داد؟[ ..... ص : ]

 از عبد االعلي، موالي آل سام از امام صادق )ع( روايت آورده كه« 2»در كافي 

__________________________________________________ 

 .21سوره قمر آيه (1)

 .2سوره طالق آيه (2)

 .221، ح 000ص  2روضة الكافي ج (3)

 000، ص: 2ترجمه الميزان، ج

قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ  "فرمايد:حضور آن جناب عرضه داشتم قرآن كريم مي :گفت
اي نيست، خداي عز و كر كردهاينطور كه تو ف ":آيا جز اين است كه ملك بني اميه را خدا به آنان داده؟ فرمود "مِمَّنْ تَشاءُ

دهد، ولي چپاولگري آن را از جل ملك را به ما داد، ولي بني اميه از دست ما ربودند، همانطور كه خدا به مردي جامه نو مي
ربايد، هم چنان كه نبايد گفت خدا به چپاولگر جامه روزي كرده، چون جامه مال او نيست، همين طور نبايد دست وي مي
 .بني اميه ملك داده است گفت خدا به

از داود بن فرقد از امام صادق )ع( نقل كرده، البته منظور امام )ع( دادن تشريعي « 1»مؤلف: نظير اين روايت را عياشي 
است، نه تكويني چون از نظر تكوين ملك بني اميه را هم خداي تعالي داده، در سابق هم گفتيم كه دادن ملك دو جور 

ني آفريدن، و در دسترس گذاشتن آن، به طوري كه انسان صاحب ملك، قدرتش را در بين مردم است، يكي تكويني يع
 .چون و چرا داشته باشد، حال چه به عدالت، و چه به ظلمگسترش دهد، و در بين آنان نفوذ كلمه و امر مطاع و خواست بي

كه ان شاء اللَّه در « 0» "أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ ":هم چنان كه خود خدا ملك جابرانه نمرود را هم از خودش دانسته و فرموده
 .معناي تكويني بودن اين عطيه بحث خواهيم كرد

و دوم عطيه تشريعي و آن عبارت است از اينكه خداي تعالي حكم كند به اينكه فالني بايد حكمران شما باشد، و اطاعتش بر 
و اثر « 2» "إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلِكاً "مي رانده، و فرموده:شما واجب است. هم چنان كه در باره طالوت چنين حك

تواند باشد، و اين مقام خود اين ملك وجوب اطاعت مردم از او و ثبوت واليت او بر مردم است، كه محققا جز به عدل نمي
ند ملك به معناي اول و اثر آن بود، و گويا امر بر مقامي است ارجمند، و پسنديده نزد خداي سبحان و آنچه كه بني اميه داشت



راوي حديث مشتبه شده، و ملك را به معناي اول گرفته و اثرش را اثر ملك به معناي دوم پنداشته، و خيال كرده حاال كه 
ه متوجه كرد ك ملك تكويني در اختيار بني اميه قرار گرفته شرعا هم مردم محكوم به اطاعت از ايشانند، لذا امام )ع( او را

بني اميه داراي اين واليت تشريعي نبودند، و واليت تشريعي خاص ائمه اهل بيت است. و به عبارت ديگر ملكي كه بني 
گرفت، و چون در دست بني اميه قرار گرفته اميه به دست آوردند ملكي بود پسنديده اگر در دست ائمه اهل بيت قرار مي

 ملكي است مذموم، براي

__________________________________________________ 

 .166ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .22سوره بقره آيه (2)

 .(022خداي تعالي طالوت را مبعوث كرد تا پادشاه شما باشد )سوره بقره آيه (3)

 002، ص: 2ترجمه الميزان، ج

از باب استدراج و مكر، هم چنان كه ملك  اينكه ملكي است غصبي، و دادن چنين ملكي را نبايد به خدا نسبت داد، مگر
 .نمرود و فرعون را هم خدا به ايشان داد تا با آنان مكر كند، و استدراجشان نمايد

 «1»عين اين اشتباه براي خود بني اميه هم دست داده بود، و آيه را نفهميده بودند، به شهادت اينكه صاحب كتاب ارشاد 

از عبيد اللَّه بن زياد كه سرهاي شهداي كربال را برايش بفرستد گفته: و سرها را كه سر در داستان خواستن يزيد بن معاويه 
 .مقدس حسين )ع( هم در بين آنها بود، نزد يزيد گذاشتند

 :يزيد گفت

 "نفلق هاما من رجال أعزة علينا و هم كانوا اعق و اظلما "

 ."تر و ستمگرتر بودندان نسبت بما عاقيعني از رجالي كه بر ما سروري داشتند فرقها شكافتيم، و آن "

كرد كه پدر من از پدر تو بهتر و مادرم از مادر تو بهتر اين مرد به من افتْار مي "آن گاه به اهل مجلس خود رو كرد و گفت:
 .، همين سْنان بود كه او را به كشتن داد"بود، و جد من از جد تو بهتر و خودم از تو بهترم

در من از پدر يزيد بهتر است جوابش اين است كه پدر من با پدر او بر سر خالفت به منازعت برخاست، و گفت: پاما اينكه مي
 .خدا به نفع پدر من و به ضرر پدر او حكم نمود و خالفت را به من داد

 تر رسول خداگفت، چون فاطمه دخگفت مادر من از مادر يزيد بهتر بود، قسم به جان خودم اين را درست ميو اما اينكه مي
گفت: جد من از جد او بهتر است، اين نيز درست بود، چون كسي كه ايمان به خدا بهتر از مادر من بود، و اما اينكه مي ()ص

 گفت خود او بهتر از مندهد كه بگويد ابو سفيان بهتر از محمد بود، و اما اينكه ميو روز جزا دارد به خود چنين جرأتي نمي
 ."... قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ":فرمايدرا نْوانده بود كه خداي تعالي مياست گويا اين آيه 

و « 0»در اينجا زينب دختر علي )ع( سْن يزيد را به بياني نظير بيان امام صادق )ع( رد نموده بنا به روايت سيد بن طاووس 
 ديگران در پاسْش به يزيد فرمود: اي

__________________________________________________ 

 .ط قم 026ص  1ارشاد ج (1)

 .من اللهوف المترجم 121ص (2)

 002، ص: 2ترجمه الميزان، ج

يزيد گويا از اينكه اقطار زمين و آفاق آسمان را بر ما تنگ گرفتي، و كار ما بدين جا كشيد كه به اسيريمان ببرند، آن طور كه 



اي؟ و خدا به خاطر وده كه ما نزد خدا خوار و تو در درگاه او محترم و آبرومند بودهبرند، به خاطر اين بساير اسيران را مي
اي و اظهار مسرت اي ما را چنين، و تو را چنان كرد؟! از اينكه باد به دماغت افكندهعظمت مقامي كه تو نزد او داشته

 .ايكني پيدا است كه اين طور پنداشتهمي

ظاهري فعال رام تواند، و گردش امور به كام تو و ملك و سلطنت ما بدون دردسر در دست بيني دنيا و همه اسباب چون مي
اي سكوت كني، و آرام بگيري تا به تو بفهمانم كه چقدر در اشتباهي مگر به ياد نداري خواهم لحظهتو است، ناگزير از تو مي
وا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ، إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ وَ ال يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُ "فرمايد:آن كالم خدا را كه مي

 .«1» "عَذابٌ مُهِينٌ

 004[ ..... ص : "تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ "دو روايت در معناي]

اند: معناي اين جمله اين است كه آمده: بعضي از مفسرين گفته "تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ "ر جملهو در مجمع البيان در تفسي
آوري، آن گاه افزوده است كه بار الها تو انسان مؤمن را از پشت پدري كافر، و انساني كافر را از صلب پدري مؤمن در مي

 .«0»از امام صادق )ع( اين معنا، هم از امام باقر )ع( روايت شده و هم 

 .از امام حسن عسكري )ع( روايت كرده« 2»مؤلف: قريب به اين معنا را صدوق 

است كه ابن مردويه از طريق ابي عثمان نهدي، از ابن مسعود، از سلمان از رسول خدا )ص( روايت « 2»و در در المنثور 
آورد، اين است كه مؤمن را از كافر و ده را از زنده بيرون ميكرده كه فرمود: معناي اينكه خداي تعالي زنده را از مرده و مر

 .آوردكافر را از مؤمن بيرون مي

 :به همين طريق سابق از سلمان فارسي روايت كرده كه گفت« 2»و در همان كتاب 

__________________________________________________ 

ايم، گمان نكنند كه در اين مهلت خير خود آنان را يشان مهلت دادهبينيد كه ما به اكساني كه كافر شدند اگر مي(1)
 .(122ايم، نه تنها منظور ما اين است كه اين گروه بيشتر گناه كنند، و عذابي اليم داشته باشند )سوره آل عمران آيه خواسته

 .تا آخر خطبه

 [.....] .ط تهران 202ص  0مجمع البيان ج (2)

 ؟....(3)

 .12ص  0ج در المنثور (4)

 .12ص  0در المنثور ج (5)
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رسول خدا )ص( فرمود وقتي خداي تعالي آدم را آفريد ذريه و نسل او را بيرون نموده و بصورت يك قبضه به دست قدرت 
يها را آورده بود، و و ال ابالي(، و مشتي ديگري گرفت كه در آن همه بد)خود گرفت، و آن گاه فرمود: اينها اهل بهشتند 

فرمود: اينها اهل آتشند )و ال ابالي(، )بدون اينكه باكي داشته باشم( آن گاه هر دو طايفه از ذريه را به هم آميْت. و 
تُْْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  ":فرمايداش مياش اين شد كه كافر از مؤمن متولد شود، و مؤمن از كافر، اين است كه قرآن در بارهنتيجه
 ."يِّتِ، وَ تُْْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّالْمَ

اي از اصحاب تفسير از سلمان نيز روايت شده، البته روايتي كه سندش بريده، و اين روايات از روايات مؤلف: اين معنا از عده
 .ذر و ميثاق است، كه ان شاء اللَّه بيانش در محلي مناسب خواهد آمد



 001روزي هر كس مقدر است[ ..... ص :  و اينكه "رزق "رواياتي در باره]

اي از اصحاب ما فرقه اماميه، از سهل بن زياد، از ابن محبوب، از محمد بن يحيي، از احمد بن محمد، و عده« 1»و در كافي 
د كه آگاه باشي :از ابي حمزه ثمالي، از امام ابي جعفر )باقر ع( روايت آورده كه گفت: رسول خدا )ص( در حجة الوداع فرمود

ميرد مگر وقتي كه رزقش را تا حد كمال خورده و ديگر در نزد خدا رزقي روح االمين به قلبم انداخت كه هيچ انساني نمي
 .نداشته باشد

ق، اي از رزپس از خدا بترسيد، و در راه به دست آوردن رزق منحرف نشويد، راه صواب را به دست گيريد، و دير رسيدن بهره
خدا واندارد، براي اينكه خداي تعالي رزق حالل را بين خلقش تقسيم كرده، و آن را بطور حرام تقسيم  شما را به نافرماني

داري نمايد، ننموده، و خالصه آنچه را خدا تقسيم كرده رزق حالل است، نه حرام، پس هر كس از خدا پروا كند، و خويشتن
پاره نموده، و رزقش را از غير راه حالل بگيرد، رزق حاللش رزقش از راه حالل خواهد رسيد، و هر كس پرده حرمت خدا را 

خورد از حرام خورده، و نه بيشتر، با را به عنوان قصاص از او خواهند گرفت، در نتيجه همان مقداري را كه بايد از حالل مي
 .اين تفاوت كه حساب آن را بايد پس بدهد

طلبد، و رزقي كه تو آن را دو جور است، رزقي كه آن تو را مياست كه: امام )ع( فرمود: رزق « 0»و در نهج البالغه 
را  اتطلبد به فرضي كه تو به سراغ آن نروي او به سراغ تو خواهد آمد، پس غم روزي يك سالهطلبي، آنكه تو را ميمي

 سربار غم امروزت مساز، براي هر روز

__________________________________________________ 
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اي، و چرا غم رزقي را غم همان روز كافي است، براي اينكه اگر مدت سال جزء عمر تو نباشد، بيهوده غمش را نْورده
ورده نكه به دست تو برسد ديگري خبْوري كه مال تو نيست، و نيز مگر تا كنون چنين چيزي شده كه رزق تو را قبل از اي

باشد؟ و يا ديگري آن را از چنگ تو ربوده باشد، و يا مگر تا كنون چنين چيزي شده كه آنچه برايت مقدر شده ديرتر از موعد 
 .به دستت رسيده باشد؟

دند: رسول خدا )ص( است كه ابن طريف، از ابن علوان، از جعفر، از پدرش )ع( روايت كرده كه فرمو« 1»و در قرب االسناد 
شود، و فرمود: )رزق مانند باران و بعدد آن از آسمان به زمين و براي هر انساني به مقداري كه برايش مقدر شده نازل مي

 .(هايي هم هست، بنا بر اين از خداي تعالي فضل او را نيز بْواهيدليكن براي خدا فضل

 .للَّه بحث پيرامون اينگونه احاديث در تفسير سوره هود خواهد آمدمؤلف: روايات در اين معاني بسيار است، و ان شاء ا

 006بحث علمي ])در باره حكومت در اجتماع([ ..... ص : 

 006ضروري بودن نظام حكومت در اجتماع[ ..... ص : ]

حالي از  هيچاي است كه بشر در هاي گذشته اين معنا گذشت كه اعتبار اصل ملكيت از اعتبارات ضروريهدر بعضي از بحث
شود به اعتبار نياز نيست، چه در حال فردي و چه در حال جمعي، و ريشه اين اعتبار ملكيت باآلخره منتهي ميآن بي

 .اختصاص



اين وضع ملك )بكسره ميم( است، و اما ملك )بضمه ميم( كه به معناي سلطنت بر افرادي از انسانها است، آن نيز از 
نياز نيست، ليكن آن چيزي كه بشر در آغاز بدان نيازمند است، همانا تشكيل از آن بي اعتبارات ضروري است كه انسان

اي غير هدف و اجتماع است، اما اجتماع از جهت تاليف و بافت آن از اجزاي بسيار كه هر يك براي خود هدفي و اراده
اد اجتماع خواستهاي متباين و مقاصدي خواست ديگران دارد، نه اجتماع از جهت تك تك افراد آن، براي اينكه تك تك افر

خواهد آنچه در دست ديگران رود، هر فردي ميمْتلف دارند، افراد به خاطر همين اختالفهايشان آبشان در يك جوي نمي
است بربايد، و بر سايرين غلبه كند، و بر حدود سايرين تجاوز نموده، حقوق آنان را هضم كند و در نتيجه هرج و مرج پديد 

 ، و اجتماعي را كه به منظور تامين سعادت زندگي تشكيل يافته وسيله بدبْتي و هالكت ساخته و دواآورد

__________________________________________________ 

 .22ص  10بنا بنقل وسائل ج  22قرب االسناد ص  (1)
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اي براي خواهند، و هيچ چارهواست، خواست يك فرد نيست، همه همين را ميدرمان كند، و معلوم است كه اين خرا درد بي
اي غالب و قاهر فراهم كند تا ساير قوا را تحت الشعاع خود قرار داده و رفع اين غائله نيست، مگر اينكه اجتماع براي خود قوه

 .تمام افراد را تحت فرمان خود در آورد

د بر ديگران تجاوز نمايند به حد وسط برگردانيده، افراد ضعيف را نيز از مرحله خواهنو در نتيجه قواي سركش را كه مي
ضعف نجات داده، به حد وسط برساند، و سرانجام تمام قواي جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نزديك به هم شوند، و آن 

 .رساندگاه هر كدام از آن قوا را در جاي خاص خودش قرار داده، هر صاحب حقي را به حقش ب

هر  شود، و به بياني كه گذشتو از آنجايي كه انسانيت در هيچ حالي و حتي در هيچ آني از فكر استْدام ديگران خالي نمي
خواهد انسانهاي ديگر را به خدمت خود بگيرد، تاريخ هيچ اجتماعي را در اعصار گذشته سراغ ندارد كه انساني همواره مي

بر ساير افراد آن جامعه باشد، تا آنجا كه افراد را به قيد بردگي خود كشيده، جان و مال خالي از مرداني خودكامه و مسلط 
ضبط كرده  (آنان را تملك كرده باشد بلكه تا آنجا كه وضع جوامع را نشان داده وجود چنين افرادي را بنام ملك )پادشاه

شده، هر چند كه خود آنان و درباريان و ياوران و است، و بعضي از فوائد بر وجود چنين افراد خودكامه و سركش مترتب مي
اند كه به منظور حفظ سلطنت و ملك خود لشكريانشان نيز افرادي طاغي و متجاوز از حق بودند، ولي اين فايده را داشته

 .همه افراد جامعه را در حال ذلت و استضعاف نگه بدارند تا كسي نيروي تجاوز به حقوق ديگران را نداشته باشد

كنند، و فردا به خود پادشاه ياغي ون اگر چنين افرادي در جامعه پيدا شوند امروز به حقوق مردم كوچه و بازار تجاوز ميچ
 .آورند، همانطور كه خود پادشاه نيز سلطنت خود را از ديگران گرفتگشته، ملك و سلطنت را از چنگ او درمي

زير هاي ديگر بر سر آنان بتازند، ناگدر اثر تضعيف دولت وقت، دولت و كوتاه سْن اينكه جوامع بشري از ترس اينكه مبادا
بودند به ظلم و جور دولت خود تن در دهند، و با آن روش ظالمانه خو كنند، و اين خو كردن به ظلم نگذاشت تا بشر به اين 

مردم بر مردم را طرح نريزند: راه حل فكر كند، كه اصال حكومت يك فرد خودكامه بر همه افراد جامعه چرا؟ و چرا حكومت 
بلكه به جاي فكر كردن در اين باره خود را سرگرم كردند به مدح و ثناي همان دولت جائر و ظالم البته اين تا موقعي بود كه 

كشيد به تظلم و شكايت ظلم و جور سلطان از حد نگذرد، و كارد به استْوان مردم نرسد، و اما اگر كار به اينجا مي
 228 :، ص2ند. ترجمه الميزان، جپرداختمي

هاي شوم بله چه بسا از اين خودكامگان كه نام پادشاه يا رئيس بر خود نهاده بودند دستْوش هالكت يا قتل يا سرنوشت
شدند، و آن گاه مردم در اثر نداشتن يك زمامدار احساس فتنه و فساد نموده، اختالل نظام و وقوع هرج و مرج ديگري مي



كلفت ديگر را روي كار آورند، و زمام امور اجتماع را به دست وي دهند، و باز شدند يك گردنكرده، ناگزير مييتهديدشان م
 .گرفتشد، و تعدي و تحميل را از سر ميآن شْص، پادشاه مي

 طبعها به تنگ آمد، و فهميد، كه اجتماعات بشري همواره وضعي اين چنين داشت، تا آنكه از سوء سيرت اين حكومت
سازد، بدين جهت ناگزير شد قوانيني در خصوص تعيين حكومت يك فرد بر جامعه همين است، كه او را خودكام و مستبد مي

طالح ها به اصها وضع كند، و پادشاهان دنيا را مجبور كرد تا از آن قوانين تبعيت كنند، از آن بعد سلطنتوظائف حكومت
 .نظارت بر آن قوانين مراقبت كامل داشتند سلطنت مشروطه شد، و مردم در نگهداري و

كند، دانست، كه بعد از آزمايشها ديد اينهم سعادت او را تامين نمييكي از مواد اين قوانين اين بود كه سلطنت را موروثي مي
خلع  طنتتواند او را از سلچون ديد وقتي پادشاه بر اريكه سلطنت سوار شد هر قدر هم ظلم و تعدي و بدرفتاري كند نمي

نمايد، چون به حكم قانوني كه خودش درست كرده سلطنت موروثي است، لذا در اين قانون هم تجديد نظر نموده، سلطنت 
را به رياست جمهور تبديل كرد، در نتيجه ملك دائمي مشروط، مبدل شد به ملك موقت مشروط و چه بسا در اقوام و 

ته باشند، كه داعي آنها از تشكيل چنان نظامها نيز فرار از مظالمي بوده كه از امتهاي مْتلف انواعي از دولتهاي ناشناخته داش
دهد ولي در قرون آينده هاي قبلي ديده بودند، و چه بسا انواعي ديگر از رژيمها كه فعال فهم ما آن را تشْيص نميرژيم

 .روي كار بيايند

اين مساله يعني چگونگي سپردن زمام جامعه به دست كسي  ليكن آنچه از تمامي اين تالشها كه جوامع بشري در راه اصالح
ها و قواي ناسازگار را متحد سازد، به دست آمده اين است كه امر آن را تدبير كند، و خواستهاي مْتلف و متضاد افراد و گروه

دانسته و تا آنجا نياز ننون بينياز بداند، به شهادت اينكه تا كتواند خود را از داشتن رژيم و يا مقام سرپرستي بيكه بشر نمي
دهد همواره براي خود حكومت و رژيمي درست كرده است، هر چند كه بر حسب اختالف امم و كه تاريخ بشر نشان مي

مرور ايام، نامها و شرائط مْتلفي داشته است چون پديد آمدن هرج و مرج و اختالل امر زندگي اجتماعي به هر تقدير از 
 .ها و هدفهاي مْتلف در يك اراده و يك مقام استو عدم تمركز ارادهلوازم نداشتن رژيم 

 008هاي حكومتي[ ..... ص : نقش مهم انبياء )ع( در اصالح و رفع نواقص نظام]

 و اين بحث، تفصيل همان اشاره اجمالي است كه در آغاز بحث نموده و گفتيم كه 
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 .زندگي اجتماعي انسانها است ملك از اعتبارات ضروريه

و اين اعتبار نظير ساير موضوعات اعتباري است كه همواره اجتماع بشر در صدد تكميل و اصالح و رفع نواقص آن و زدودن 
 .آثار ناسازگار با سعادت انسانيت آن برآمده است

االجتماع مسلم است كه هر سْن و  كه البته مقام نبوت در اين اصالح سهم كاملتري را داشته، چون اين مساله در علم
اي كه بين عامه و خاصه مردم انتشار يابد، در صورتي كه از غريزه خود انسانها سرچشمه گرفته باشد، و قريحه آن را نظريه

ترين سبب و عامل براي يكسان كردن تمايالت اي باشند، اين سْن قويبپسندد، و نفوس، منتظر چنين سْن و نظريه
هاي متشتت و پراكنده را متحد، و يك دست كند، بطوري كه قبض تواند جمعيتو بهتر از هر عامل ديگر ميمتفرقه است، 

ها يكي گردد، و هيچ عاملي و هيچ دشمني نتواند در برابر آن اتحاد مقاومت كند. اين نيز ضروري و و بسطها يكي شود، اراده
كرده، و به خوانده و از ظلم منعشان ميردم را به سوي عدل ميترين عهد تاريخ ظهورش، مبديهي است كه نبوت از قديم

كرده، و نموده، و از پيروي فراعنه طاغي و مستكبرين قدرت طلب نهي ميسوي بندگي خدا و تسليم در برابر او تشويق مي



ند كه از نظر وسعت و اين دعوت از قرون متمادي، قرني بعد از قرن ديگر، و در امتي بعد از امت ديگر ادامه داشته، هر چ
ضيق دعوت در امتهاي مْتلف و زمانهاي متفاوت اختالف داشته، و محال است كه مثل چنين عاملي قوي، قرنهاي 

 .متمادي در بين اجتماعات بشري وجود داشته باشد، و در عين حال هيچ اثري به جاي نگذارد

هايي كه به انبيا )ع( شده، حكايت نموده، مثال از نوح حياي از وبينيم قرآن كريم در اين باره قسمت عمدهبا اينكه مي
رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَ اتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مالُهُ وَ وَلَدُهُ إِلَّا خَساراً وَ مَكَرُوا  "گفت:حكايت كرده كه در شكوه به پروردگارش مي

 .«1» "مَكْراً كُبَّاراً، وَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ

قالُوا أَ نُؤْمِنُ لَكَ وَ اتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ؟ قالَ وَ ما  "فرمايد:و نيز جدال بين آن جناب و بزرگان و قومش را حكايت نموده، مي
 .«0» "عِلْمِي بِما كانُوا يَعْمَلُونَ، إِنْ حِسابُهُمْ إِلَّا عَلي رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ

__________________________________________________ 

پروردگارا ايشان نافرمانيم نموده، كسي را پيروي كردند كه مال و فرزندش جز زيان برايش نيفزود، و با من مكري بس (1)
 .(02بزرگ كردند، و گفتند خدايانتان را بي ياور نگذاريد )سوره نوح آيه 

 اند؟ير و بي سر و پا از تو پيروي كردهگفتند آيا به تو ايمان آوريم در حالي كه مشتي مردم فق(2)

من چه اطالعي دارم كه اينان چه عملي دارند، اگر شما شعور داشته باشيد خواهيد فهميد كه حساب آنان جز به دست  :گفت
 .(113پروردگار من نيست )سوره شعرا آيه 
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ِذُونَ مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَْْلُدُونَ، وَ إِذا  "و از هود )ع( حكايت كرده كه به قوم خود فرمود: أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ، وَ تَتَّْ
 .«1» "بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ

 رِفِينَ، الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِيفَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ، وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْ "و از صالح )ع( حكايت كرده كه به قوم خود فرمود:
 .«2» "الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ

ئيل به بينيم كه در دفاع از بني اسراتواند منكر اين سْن ما باشد، با اينكه موسي )ع( )پيامبر اولوا العزم( را ميچه كسي مي
و بعد  خيزد،بينيم كه به معارضه با نمرود برميا ميمعارضه با فرعون و روش جائرانه او قيام كرده، و قبل از او ابراهيم )ع( ر

بينيم كه هر يك عليه خود سران عصر خود قيام نموده و سيره ظالمانه سالطين از او عيسي بن مريم )ع( و ساير انبيا را مي
 .داشتندو عظماي عصر خود را تقبيح نموده و مردم را از اطاعت مفسدين و پيروي طاغيان بر حذر مي

ينجا اشاراتي بود كه به سيره انبياي قبل از اسالم نموديم، و اما پيامبر اسالم و كتاب مقدسش قرآن كريم، در رابطه به تا ا
دعوتش به سرپيچي از اطاعت مفسدين، و نپذيرفتن ذلت و نيز اخباري كه از عاقبت امر ظلم و فساد و عدوان و طغيان داده 

 .بر كسي پوشيده نيست

أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي  "ره قوم عاد و ثمود و فرعون فرموده:از آن جمله در با
كَ ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّالْبِالدِ، وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ، وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْباِلدِ

 .«2» "سَوْطَ عَذابٍ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ

 .و از اين قبيل آيات كه در قرآن كريم بسيار است

 و اما ملك )بضمه ميم( كه گفتيم آن نيز از اعتباراتي است كه مجتمع انساني هيچگاه

__________________________________________________ 

سازيد، مگر جاودانه زنده خواهيد بود، و در هنگام كنيد، و آب گيرها ميچرا در هر مكاني به بيهودگي نشاني بنا مي(1)



 .(122سوره شعراء آيه )گيريد سْتگيري چون ستمگران سْت مي

ح كنند، و اصالنهيد، اسرافگراني كه در زمين فساد مياز خدا بترسيد، و مرا اطاعت كنيد، و امر اسرافگران را گردن ن(2)
 .(122كنند )سوره شعراء آيه نمي

دار كه نظير آن در هيچ شهري ساخته نشده بود و با فرعون كه مردم مگر نديدي كه پروردگارت با عاد با آن بناي ستون(3)
در آنها فساد راه انداختند چه كرد؟ آري پروردگارت تازيانه كوبيد و با آنان كه در شهرها طغيان كردند و را با ميخ، به ديوار مي

 .(12عذاب بر سر آنان فرود آورد، همانا پروردگارت در كمين ستمگران است )سوره فجر آيه 
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وَ  "فرمايد:ستان طالوت ميترين آن در اثباتش اين آيه است، كه بعد از شرح دانياز نبوده است، بهترين بيان و كاملاز آن بي
كه در سابق گفتيم چگونه اين «. 1» "لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَي الْعالَمِينَ

 .كندآيه شريفه به وجهي بر مدعاي ما داللت مي

ه متعرض ملك )بضمه ميم( يعني واليت و وجوب اطاعت والي و مسائلي ديگر مربوط و در قرآن كريم آيات بسياري است ك
وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً  "فرمايد:به واليت شده است، و آياتي ديگر است كه ملك و واليت را موهبت و نعمت شمرده، مثال مي

 :، و يا فرموده«2» "مْ يُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعالَمِينَوَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً، وَ آتاكُمْ ما لَ ":فرمايدو يا مي« 0» "عَظِيماً

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 2» "وَ اللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشاءُ "

چيزي كه هست قرآن مساله سلطنت و حكومت را به شرطي كرامت خوانده كه با تقوا توام باشد، چون در بين تمامي اموري 
يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثي وَ  "حيات شمرده شود كرامت را منحصر در تقوا نموده:كه ممكن است از مزاياي 

 .«2» "جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ

تواند با مالك تقوا بر ديگران بزرگي بفروشد، به همين جهت ميو چون حساب تقوا تنها به دست خدا است، هيچ كسي ن
پس هيچ فْري براي احدي بر احدي نيست، براي اينكه اگر كسي بْواهد به امور مادي و دنيوي بر ديگران فْر كند كه 

كه آنهم به دست امور دنيوي فْر ندارد، و قدر و منزلت تنها از آن دين است، و اگر بْواهد با امور اخروي فْر بفروشد 
 :خداي سبحان است، )و به قول آن شاعر

 .(داند در اين بحر عميق سنگريزه قرب دارد يا عقيقكسي نمي

__________________________________________________ 

اي تعالي در دشد. و ليكن خكند، مسلما زمين فاسد ميو اگر نبود كه خدا بعضي از مردم را به وسيله بعضي ديگر دفع مي(1)
يه نمايد )سوره بقره آباره عالميان فضلي خاص دارد، و با دفع مردمي به وسيله مردمي ديگر از تباهي زمين جلوگيري مي

021). 

 .22ما به آل ابراهيم سلطنتي عظيم داديم سوره نساء آيه (2)

 [.....] .(02بود )سوره مائده آيه  و شما را پادشاه كرد، و به شما سلطنتي داد كه به احدي از اهل عالم نداده(3)

 .(022دهد )سوره بقره آيه و خدا ملك خود را به هر كس كه بْواهد مي(4)

يد، تان كرديم، تا يكديگر را بشناسهان اي مردم ما شما را از يك نر و ماده آفريديم، و آن گاه دسته دسته و قبيله قبيله(5)
 .(12قواترين شما است )سوره حجرات آيه ترين شما با تبه درستي كه نزد خدا گرامي
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ماند، و انساني كه داراي نعمت ملك و سلطنت است از نظر يك پس ديگر چيزي كه انسان با آن فْر بفروشد باقي نمي



ر آيد و مالزم بار سنگين ب تر است، بله اگر از عهده اينتر و زندگيش تلخمسلمان نه تنها افتْاري ندارد، بلكه بارش سنگين
 .دهدتر از ديگران دارد، و خدا ثواب بيشتري به او ميعدالت و تقوا باشد البته نزد پروردگارش اجري عظيم

اي است كه اولياي دين مالزم آن بودند، و ما ان شاء اللَّه العزيز اين معنا را در بحثي مستقل و و اين همان سيره صالحه
سيره رسول خدا )ص( و اهل بيت طاهرينش ايراد خواهيم كرد با رواياتي صحيح اثبات نموده و روشن  جداگانه كه در باره

سازيم كه آن حضرات از ملك و سلطنت بيش از جنگ با جبابره چيزي عايدشان نشد، همواره در اين تالش بودند كه با مي
 .اد راه بيندازندطغيان طاغيان، و استكبار آنان معارضه نموده، نگذارند در زمين فس

و به همين جهت قرآن مردم را دعوت به اين نكرده كه در مقام تاسيس سلطنت و تشييد بنيان قيصريت و كسرويت برآيند، 
داند، و اين وظيفه را به دوش اجتماع نهاده است، همانطور كه مساله بلكه مساله ملك را شاني از شؤون مجتمع انساني مي

 .اي ترساندن كفار را وظيفه عموم دانستهتعليم و يا تهيه نيرو بر

ذا وَ أَنَّ ه "بلكه اصل را تشكيل اجتماع و اتحاد و اتفاق بر دين دانسته، از تفرقه و دشمني نهي نموده و فرموده است:
 .«1» "صِراطِي مُسْتَقِيماً، فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

 يَتَِّْذَ بَعْضُنا بِهِ شَيْئاً، وَ ال قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، وَ ال نُشْرِكَ "يز فرموده:و ن
 .«0» "نَّا مُسْلِمُونَبَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ، فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَ

كند مگر به سوي تسليم خداي يگانه شدن، و از جوامع كنيد مردم را دعوت نميبه طوري كه مالحظه مي -پس قرآن كريم
بر دهند و در برااي ديني باشد، و جوامع ديگر كه هر يك شريكي براي خدا قرار ميداند كه جامعهتنها آن جامعه را معتبر مي

آورند، و براي هر پادشاهي مرز و حدودي خضوع نموده، در برابر هر قيصر و كسرايي سر فرود مي هر قصر مشيدي
 جغرافيايي و

__________________________________________________ 

 اين است راه مستقيم من، پس همين را پيروي كنيد، و راههاي ديگر را پيروي مكنيد، كه شما را از راه خدا متفرق (1)
 .(122سازد )سوره انعام آيه مي

بگو اي اهل كتاب بيائيد كلمه مشترك بين ما و خودتان را بپذيريد. و بپذيريد كه جز خدا را نپرستيم، و كسي را با او  (2)
شريك نكنيم، و بعضي از ما بعض ديگر را به جاي خدا رب خود نگيرد، و اگر به اين سْنت اعتنا ننموده اعراض كردند، بگو 

 .(62گواه باشيد كه ما گردن نهادگانيم )آل عمران آيه  پس
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دانند، طرد نموده، چنين اي، وطني جداگانه قائلند، خرافاتي ديگر از اين قبيل را جزء مقدسات خود ميبراي هر طايفه
 .دانداجتماعي را از درجه اعتبار ساقط مي

 033ور اعتباريه به خداي سبحان([ ..... ص : بحث فلسفي ])در باره استناد ام

و است كه شود و اهيچ شكي نيست در اينكه خداي تعالي تنها كسي است كه سلسله عليت جاريه در عالم به او منتهي مي
هاي مربوط به علت و هر علتي را علت كرده و رابطه بين او و ميان اجزاي عالم و سراپاي آن رابطه عليت است، و در بحث

خواهند، به اين معنا كه وجود ها علت نميها است، نيستيمعلول، اين معنا مسلم و روشن شده كه عليت تنها در هستي
حقيقي معلول وجودي است كه از علت ترشح شده، و اما غير وجود حقيقي او و اموري كه چيزي جز اعتبار نيستند، از قبيل 

ت ترشح كنند نيستند، و اصال از سنخ وجود نيستند، تا محتاج علت باشند، و ماهيت و ملكيت و امثال آن، چيزهايي كه از عل



دهد كه هر چيزي كه وجود حقيقي ندارد معلول هم نيست، و چون اين مطلب به عكس نقيض منعكس شده، نتيجه مي
 .شودمعلول نيست، به واجب الوجود هم منتهي نمي

 شود، زيرا قرار شد امور اعتباريه محضيه محض، به خداي تعالي مشكل مياينجا است كه مساله استناد بعضي از امور اعتبار
اصال وجود حقيقي نداشته باشند، و وجود و ثبوتشان تنها وجودي اعتباري و فرضي باشد آري اينگونه امور از ظرف فرض و 

 .د؟كند، و چيزي كه حقيقتا وجود ندارد چگونه ممكن است به خدايش مستند كراعتبار تجاوز نمي

اند؟ پس چطور بگوييم خدا امر كرد و نهي فرمود؟ و فالن قانون را وضع كرد، با اينكه امر و نهي و وضع، همه امور اعتباريه
 .و نيز چگونه بگوييم، خدا مالك و داراي عزت و رزق و غير ذلك است؟

مي ندارند، و ليكن آثاري دارند كه كند اين است كه امور نامبرده هر چند از وجود حقيقي سهپاسْي كه حل اين مشكل مي
اند، كه در حقيقت، اين آثار منسوب و آن آثار به بياني كه مكرر گذشت اسامي اين امور را حفظ نموده، و خود اموري حقيقي

ود شيكند، و مصحح آن ممستند به خداي تعالي است، و اين استناد است كه استناد آن امور اعتباريه را به خدا نيز اصالح مي
 .كه بتوانيم امور اعتباريه نامبرده را هم به خدا نسبت دهيم

مثال ملك كه در بين ما اهل اجتماع امري است اعتباري و قراردادي، و در هيچ جاي از معناي آن به وجود حقيقي 
 خوريم، بلكه حقيقتش همان موهومي بودن آن است، ما آن برنمي
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يم، توانيم بدان دست يابدهيم براي رسيدن به آثار حقيقي و خارجي، و آثاري كه جز با آن ملك موهوم نميار ميرا وسيله قر
رسيم، و آن آثار خارجي همين است كه به اگر آن امر موهوم را امري حقيقي و واقعي فرض نكنيم، به آن نتائج واقعي نمي

گويند، و در ديگران اعمال سطوت و قدرت لك موهوم به ديگران زور ميبينيم، توانگران به خاطر داشتن آن مچشم خود مي
 شوند، و نيز به وسيلهكنند، و آنان كه اين ملك موهوم را ندارند، دچار ضعف و ذلت مينموده، و به حقوق ديگران تجاوز مي

، حق هر صاحب حقي را بدهيم و توانيم هر فردي را در مقامي كه بايد داشته باشد قرار دادههمين ملك موهوم است كه مي
 .آثاري ديگر نظير اينها را بر آن امر موهوم مترتب سازيم

ليكن از آنجا كه حقيقت معناي ملك و اسم آن ما دام كه آثار خارجيش مترتب است باقي است، لذا استناد اين آثار خارجيه 
حرفهايي كه در باره ملك زده شد در باره آن به علل خارجيش عين استناد ملك به آن علل است، و همچنين عزت كه همه 

اش و استناد آن به علل واقعيش جريان دارد، و همچنين در ساير امور اعتباريه از قبيل امر و نهي و حكم و و در آثار خارجيه
 .وضع و غير ذلك

 ت، خود آنها نيز استنادي بهگردد كه همه امور اعتباريه به خاطر اينكه آثارش مستند به خداي تعالي اساز اينجا روشن مي
 .خدا دارند، البته استنادي كه الئق ساحت قدس و عزت او بوده باشد
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 031[ ..... ص : 30تا  08(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ اةً وَ ءٍ إِالَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقيَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ال يَتَّْ
 وَ ما فِي ( قُلْ إِنْ تُْْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماوات02ِيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ )



( يَوْمَ تَجِدُ كُلب نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ 01ءٍ قَدِيرٌ )الْأَرْضِ وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ
( قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ 22ؤُفٌ بِالْعِبادِ )بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَ

 (20( قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ )21وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 031ترجمه آيات ..... ص : 

اي نبايد كفار را ولي و سرپرست خود بگيرند با اينكه در بين خود كساني را دارند كه سرپرست شوند و مؤمنين به هيچ بهانه
هر كس چنين كند ديگر نزد خدا هيچ حرمتي ندارد، مگر اينكه از در تقيه، سرپرستي كفار را قبول كرده باشند و فراموش 

 .(02ه در بين كساني كه ترس آورند خدا نيز هست و بازگشت همه به سوي خدا است )نكنند ك

بگو اگر آنچه در دلها داريد چه پنهان كنيد و چه اظهار نمائيد خدا بدان آگاه است، و او آنچه را كه در آسمانها و در زمين 
 .(01داند و خدا بر هر چيزي توانا است )است مي

 بيند در آن روز ا در دنيا كرده چه خير و چه شر برابر خود حاضر ميروزي كه هر نفسي آنچه ر
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كند اي كاش بين او و آنچه كرده زماني طوالني فاصله بود )چون از اعمال خود بر حذر است و شما مردمي كه آرزو مي
دهد، كه به بندگانش ن رو شما را از خود زنهار ميآور است و از ايچنين ترسي در پيش داريد بدانيد كه( خدا هم ترس

 .(22مهربان است )

داريد )كه بايد هم بداريد( بايد مرا پيروي كنيد تا خدا هم شما را دوست بدارد و گناهانتان بيامرزد بگو اگر خدا را دوست مي
 .(21كه خدا آمرزگار و مهربان است )

 (20دارد )دند بدانند كه خدا كافران را دوست نميبگو خدا و رسول را اطاعت كنيد اگر قبول نكر

 036بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

با در نظر داشتن بياني كه ما در آيات سابق داشتيم، و گفتيم: مقام آيات مقام تعرض حال اهل كتاب و مشركين، و تعريض 
 و آن آيات ارتباط هست، در نتيجه مراد از ربط با آن مطالب نيست، پس بين اين آياتبرايشان است، آيات مورد بحث هم بي

 كند، از دوكافرين در اين آيات نيز اعم از اهل كتاب و مشركين است، و اگر از دوستي و اختالط روحي با كفار نهي مي
كند كند، و اگر مراد از كفار تنها مشركين باشند، بايد گفت آيات متعرض حال آنان است، و مردم را دعوت ميطايفه نهي مي

 .به اينكه مشركين را رها نموده به حزب خدا متصل شوند، و خدا را دوست بدارند، و رسول او را اطاعت كنند

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "  "ال يَتَّْ

 036[ ..... ص : "مؤمنان كافران را اولياي خود نگيرند "معناي جمله]

است، كه از ماده واليت است، و واليت در اصل به معناي مالكيت تدبير امر است، مثال ولي  "ولي "ا جمع كلمهكلمه اولي
صغير يا مجنون يا سفيه، كسي است كه مالك تدبير امور و اموال آنان باشد، كه خود آنان مالك اموال خويشند، ولي تدبير 

 .امر اموالشان به دست وليشان است



كلمه واليت است، ولي در مورد حب نيز استعمال شده، و به تدريج استعمالش زياد شد، و اين بدان مناسبت اين معناي اصلي 
بود كه غالبا واليت مستلزم تصرف يك دوست در امور دوست ديگر است، يك ولي در امور مولي عليه )يعني كسي كه 

خودش باشد، يك مولي عليه اجازه دخالت در امور  كند، تا پاسْگوي عالقه او نسبت بهتحت سرپرستي او است( دخالت مي
دهد چون متاثر از خواست و ساير شؤون روحي او است، پس دهد، تا بيشتر به او تقرب جويد، اجازه ميخود را به وليش مي

 .تصرف محبوب در زندگي محب، هيچگاه خالي از حب نيست

 با آنان امتزاج روحي پيدا  در نتيجه اگر ما كفار را اولياي خود بگيريم خواه ناخواه
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كشاند به اينكه رام آنان شويم، و از اخالق و ساير شؤون حياتي آنان متاثر گرديم، )زيرا ايم، امتزاج روحي هم ما را ميكرده
ت، اين معنا آيه مورد بحث اس توانند در اخالق و رفتار ما دست بيندازند دليل بركه نفس انساني خو پذير است(، و آنان مي

فرمايد مؤمنين كفار را اولياي خود نگيرند در حالي كه با ساير را قيد نهي قرار داده، و مي "مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "كه جمله
شود كه منظور آيه اين است كه بفرمايد اگر تو مسلمان ورزند، كه از اين قيد به خوبي فهميده ميمؤمنين دوستي نمي

اجتماعي و به اصطالح نوع دوست هستي، بايد حد اقل مؤمن و كافر را به اندازه هم دوست بداري، و اما اينكه كافر را 
اي نداشته باشي، اين دوست بداري، و زمام امور جامعه و زندگي جامعه را به او بسپاري و با مؤمنين هيچ ارتباطي و عالقه

ا اي و اين صحيح نيست پس زنهار بايد از دوستي باري و از مؤمنين جدا و بريدهبهترين دليل است كه تو با كفار سنْيت د
 .كفار اجتناب كني

در آيات كريمه قرآن هم نهي از دوستي با كفار و يهود و نصارا مكرر آمده و ليكن موارد نهي مشتمل بر بياني است كه 
تيم كند، مانند آيه مورد بحث كه گفي فرموده تعريف ميكند و كيفيت واليتي را كه از آن نهمعناي اين نهي را تفسير مي

 .كندرا تفسير مي "ال يَتَِّْذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ "است، كه جمله "مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "مشتمل بر جمله:

ِذُوا الْيَهُودَ وَ "و همچنين آيه شريفه: بَعْضُهُمْ  "كه مشتمل است بر جمله:« 1» "النَّصاري أَوْلِياءَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّْ
ِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ "، و آيه شريفه:"أَوْلِياءُ بَعْضٍ ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ  "كه دنبالش آيه: «0» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّْ

 .كندآمده آن را تفسير مي« 2» "الدِّينِ ... الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي

مؤمنين نبايد كافران را اولياي خود بگيرند، و به مؤمنين ديگر اعتنا  "و بنا بر اين آوردن اين اوصاف براي تفسير فرمان
ه بين ك در حقيقت سبب حكم و علت آن را بيان نموده بفهماند دو صفت كفر و ايمان به خاطر تضاد و بينونتي است "نكنند

جه آن دو كند، در نتيآن دو هست، قهرا همان بينونت و فاصله و تضاد به دارندگان صفت كفر با صفت ايمان نيز سرايت مي
كند، ديگر راه سلوك به سوي خداي تعالي و ساير شؤون حياتي آن دو يكي را از نظر معارف و عقائد و اخالق از هم جدا مي

شود كه ممكن نيست بين آن دو واليت و پيوستگي برقرار باشد، چون واليت م اين مينْواهد بود، نتيجه اين جدايي ه
 موجب اتحاد و امتزاج است، و اين دو صفت كه

__________________________________________________ 

 .21سوره مائده آيه (1)

 .(2 -1(سوره ممتحنه آيه 2و  2)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

طايفه وجود دارد موجب تفرقه و بينونت است، و وقتي يك فرد مؤمن نسبت به كفار واليت داشته باشد، و اين در اين دو 
 .شودواليت قوي هم باشد، خود به خود خواص ايمانش و آثار آن فاسد گشته، و بتدريج اصل ايمانش هم تباه مي



افه و سپس اض "ءٍنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْوَ مَ "و به همين جهت است كه در دنبال آيه مورد بحث اضافه كرد:
، در جمله اول فرمود كسي كه چنين كند هيچ ارتباطي با حزب خدا ندارد، و در جمله دوم، مورد "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "كرد

را  كند، و حقيقت واليتر اظهار واليت براي او ميتقيه را استثنا كرد، چون تقيه معنايش اين است كه مؤمن از ترس كاف
 .ندارد

 "دهد البته بويي هم از معنايرا مي "نزد "چيزي شبيه ظرف است، كه معناي "مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ "در جمله: "دون "كلمه

رند، يشه را ولي خود نگيدر آن هست، و معنايش اين است كه مؤمنين به جاي مردم با ايمان مردم كفر پ "فرومايگي و قصور
مايه است، چون جاه و مقام مؤمنين بلندتر از كه جايگاه و موقعيت آنان نسبت به مقام و موقعيت مردم با ايمان، پست و بي

 .مكان كفار است

دو چيز در معناي آن هست، يكي  "همين باشد كه خاطر نشان نموده و گفتيم: "دون "و ظاهرا اصل در معناي كلمه
 ."و ديگري پستي نزديكي،

ن تر از درجه تو است، و ليكاي پستمعنايش اين است كه زيد نزديك تو و در درجه "دونك زيد "گويد:پس اينكه عرب مي
وَ  "«1» "إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ "هم استعمال شده از آن جمله در قرآن كريم آمده: "غير "كلمه مورد بحث در معناي كلمه

 .البته در آيه دومي هم ممكن است به معناي )غير اين( باشد، و هم به معناي كوچكتر از اين« 0» "نَ ذلِكَيَغْفِرُ ما دُو

 :شود، مثل اينكه گفتيمو همچنين كلمه مورد بحث ما بعنوان اسم فعل استعمال مي

از اين باب است كه معناي  يعني زيد را متوجه باش و از نظر دور مدار، تمامي اين استعماالت "دونك زيد "گويد:عرب مي
 .كلمه با معاني موارد استعمال انطباق دارد، نه اينكه كلمه مورد بحث چند معنا داشته باشد

ار را اين است كه هر كس كف "هر كس چنين كند "فرمايد:منظور از اينكه مي "ءٍوَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ "
 به

__________________________________________________ 
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نكته  نشود، و اگر نام عمل را نبرد و به جاي آن لفظي عام آورد، براي اشاره به ايجاي مؤمنين اوليا بگيرد، چنين و چنان مي
خواهد حتي نام آن را ببرد، همانطور كه خود ما از هر بوده، كه گوينده آن قدر از پذيرفتن واليت كفار نفرت دارد كه نمي

از  و هر كس -و من يفعل ذلك من المؤمنين "كنيم، و باز به همين جهت است كه نفرمود:قبيحي، با كنايه تعبير مي
 .تر از آن بداند، كه مثل چنين عملي را به آنان نسبت دهدمنين را پاكچون خواست ساحت مؤ "مؤمنين چنين كند

يه كند، و به آگرايي را افاده ميبه معناي ابتدا است، و در مثل چنين مقامي معناي گروه "من اللَّه "در جمله: "من "و كلمه
وَ مَنْ  "ن كه در جاي ديگر فرموده:، هم چنا"و كسي كه چنين كند هيچ ارتباطي با حزب خدا ندارد "دهد:چنين معنا مي

 .«1» "يَتَوَلَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ

 يعني از حزب من است، و به هر حال، پس« 0» "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي "و نيز در حكايتي كه از ابراهيم )ع( كرده فرموده:
 .معناي آيه )و خدا داناتر است( اين است كه چنين كسي در هيچ حالي و اثري برقرار در حزب خدا نيست

 039كند[ ..... ص : مي "تقيه "اي كه داللت بر جواز و مشروعيتجمله]



بسا از باب استعمال مسبب در  گرفته شده و چه "وقايه از خوف "در اصل از ماده "اتقاء "كلمه "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "
 .مورد سبب به معناي خود خوف هم استعمال شود، و شايد تقيه در مورد آيه نيز از همين قبيل باشد

اين را هم بگوئيم كه استثناي در اين آيه استثناي منقطع است، يعني استثنايي است بدون مستثنا منه، چون آنچه به نظر 
ع مستثنا منه نيست، زيرا اظهار محبت دروغي و از ترس، محبت واقعي نيست، و همچنين رسد مستثنا منه باشد، در واقمي

اظهار ساير آثار واليت اگر دروغي و از ترس باشد واليت واقعي نيست، چون خوف و محبت كه مربوط به قلب است، دو 
 "مله:ند، و در نتيجه استثناي در جصفت متضادند، كه دو اثر متقابل در قلب دارند، چگونه ممكن است در يك قلب متحد شو

 .، استثناي متصل باشد"و هر كس چنين كند از حزب خدا نيست مگر آنكه توليش از ترس باشد

__________________________________________________ 

سوره مائده آيه و كسي كه خدا و رسول و مردم با ايمان را دوست دارد پيروز است، چون تنها حزب خدا پيروز است )(1)
26). 

 .26هر كس مرا پيروي كند او از من است سوره ابراهيم آيه (2)
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اي كه و اين آيه شريفه داللتي روشن بر جواز تقيه دارد، از ائمه اهل بيت )ع( هم اين استفاده روايت شده، هم چنان كه آيه
مَنْ كَفَرَ  ":فرمايدش سميه نازل شده اين داللت را دارد، و آيه اين است كه ميدر باره داستان عمار و پدرش ياسر و مادر

بٌ اصَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ، وَ لَهُمْ عَذبِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِن  بِالْإِيمانِ، وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ 
 .«1» "عَظِيمٌ

و كوتاه سْن اينكه، كتاب و سنت هر دو بر جواز تقيه بطور اجمال داللت دارند، اعتبار عقلي هم مؤيد اين حكم است، چون 
شود كه اي بْشد، و بسيار ميخواهد و شارع دين هم جز اين هدفي ندارد كه حق را زنده كند و جان تازهدين جز اين نمي

ظاهر طبق دلْواه دشمن و مْالفين حق عمل كردن مصلحت دين و حيات آن را چنان تامين تقيه كردن و بر حسب 
كند كه ترك تقيه آن طور تامين نكند، و اين قابل انكار نيست، مگر كسي بْواهد منكر واضحات شود، و ما ان شاء اللَّه مي

 .باز سْني خواهيم داشت سوره نحل در اين باره 126آيد و نيز در تفسير آيه در بحث روايتي كه مي

 042گيرند[ ..... ص : تهديد و تحذير شديد به كساني كه كافران را ولي و دوست مي]

است مصدر باب تفعيل است، و ثالثي  "يحذر "كه مصدر فعل "تحذير "كلمه "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "
خدا شما را از خودش بر  "فرمايدآور است، و در آيه كه ميبه معناي احتراز از امري ترساست، كه  "حذر "مجرد آن كلمه

، و «0» "إِنَّ عَذابَ رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً "، بر حذر داشتن از عذاب او است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:"داردحذر مي
وَ احْذَرْهُمْ أَنْ  "فرمايد:و نيز مي« 2» "هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ "فرمايد:مينيز پيامبر را از منافقين و از فتنه كافر بر حذر داشته، 

و در آيه مورد بحث و بعد از دو آيه، مسلمانان دوستدار كفار را از خودش بر حذر ساخته، و وجه آن تنها اين « 2» "يَفْتِنُوكَ
ت، و از نافرمانيش بايد دوري كرد، و خالصه بفهماند است كه بفهماند خداي سبحان خودش مْوف و واجب االحتراز اس

بين اين مجرم و بين خداي تعالي چيز مْوفي غير خود خدا نيست، تا از آن احتراز جويد، يا خود را از خطر او در حصن و 
 .اي متحصن كندقلعه

__________________________________________________ 

شود، البته منظور آن كس نيست كه كفرش اجباري باشد، و دلش مطمئن به ايمان باشد، كسي كه بعد از ايمان كافر (1)



ليكن منظور آن كسي است كه از صميم دل به كفر برگردد، چنين كساني مشمول غضبي از خدايند، و عذابي عظيم دارند 
 .(126)سوره نحل آيه 

 .(22)سوره اسراء آيه طبع عذاب خدا چنين است كه هر كس بايد از آن بر حذر باشد (2)

 .(2ايشان دشمنند از آنان بر حذر باش )سوره منافقين آيه (3)

 [.....] .(21ات كنند )سوره مائده آيه از ايشان بر حذر باش مبادا دچار فتنه(4)
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و خدا هيچ مايه اميدي كه بتواند  بلكه مْوف خود خدا است، كه هيچ چيزي كه مانع او شود وجود ندارد و نيز بين مجرم
شري از او دفع كند وجود ندارد، نه هيچ صاحب واليتي، و نه شفيعي، بنا بر اين در آيه شريفه شديدترين تهديد آمده و تكرار 

گرداند، و باز با تعقيب جمله مورد بحث با دو جمله ديگر يعني آن در يك مقام اين تهديد شديد را زيادتر و شديدتر مي
 .افزايدكه بيانش خواهد آمد اين شدت را مي "وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ "و جمله "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "ملهج

توان فهميد كه چرا خداي تعالي دوستدار كفار را از خودش بر حذر داشته، و آن اين است كه از البالي اين با بياني ديگر مي
آيد كه اين قسم دوستي خارج شدن از زي بندگي است، و با غير مؤمنين نهي فرموده، برمي آيه و ساير آياتي كه از دوستي

هاي آنان براي افساد امر مستقيما ترك گفتن واليت خداي سبحان و داخل شدن در حزب دشمنان او و شركت در توطئه
 .دين او است

ه بدترين و خطرناكترين ضرر را براي دين دارد، حتي و كوتاه سْن اينكه دوستي با كفار طغيان و افساد نظام دين است، ك
ضررش از ضرر كفر كفار و شرك مشركين نيز بيشتر است، زيرا آن كس كه كافر و مشرك است، دشمنيش براي دين 

توان خطرش را از حومه دين دفع نموده و از خطرش بر حذر بود، و اما مسلماني كه دعوي آشكار است، و به سهولت مي
كند، و در دل دوستدار دشمنان دين است، و قهرا اين دوستي اخالق و سنن كفر را در دلش دوستي با دين ميصداقت و 

سازند برند، و خود را به هالكتي دچار ميرخنه داده، چنين كسي و چنين كساني ندانسته حرمت دين و اهل دين را از بين مي
 .گذاردكه ديگر اميد حيات و بقايي باقي نمي

كوتاه اينكه اين قسم دوستي طغيان است، و امر طاغي به دست خود خداي سبحان است، اين نكته را در اينجا و سْن 
 :كنيمداشته باش تا ببينيم از آيات سوره فجر چه استفاده مي

الْباِلدِ وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جابُوا الصَّْْرَ بِالْوادِ، وَ فِرْعَوْنَ ذِي أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعادٍ، إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ، الَّتِي لَمْ يُْْلَقْ مِثْلُها فِي  "
 .«1» "رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِالْأَوْتادِ، الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْباِلدِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ، إِنَّ 

 گاه خداكرديم كه طغيان طاغي، وي را به كمين خوب، از اين آيات استفاده

__________________________________________________ 

آيا نديدي پروردگارت با قوم عاد ارم كه صاحب كاخهاي ستوندار بودند و مثل آنها در هيچ شهر ساخته نشده بود چه (1)
ها چه كرد، آيا نديدي كه د و فرعون صاحب چار ميخساختنكرد و با ثمود كه سنگ را شكافته كاخها براي خود مي

 ها كه در بالد طغيان كردند و در آن بالد فساد انگيْتند چه كرد؟پروردگارت با اين

 .(12تازيانه عذاب را بر سر آنان فرود آورد، كه پروردگارت در كمين است )سوره فجر آيه 
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 .آورد، و كسي نيست كه مانع او شودغير از خدا در آن نيست، و تازيانه عذاب را بر سرش فرود مي گاهي كهكشاند، كمينمي

براي آن است كه دوستي با كفار، از  "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ "شود تهديد به تحذير از خود خدا در جمله:از اينجا معلوم مي



 .ساد شرعيت او استمصاديق طغيان بر خدا به ابطال دين او و اف

فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَ ال  "فرمايد:دليل بر گفتار ما آيه زير است، كه مي
 «"مِنْ أَوْلِياءَ، ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ

آمده( رسول خدا )ص( فرمود اين آيه مرا پير كرد، و داللتش بر نظر « 0»اي است كه )بطوري كه در حديث و اين همان آيه
ظهور در اين دارند كه اعتماد به كفار  -بطوري كه بر هيچ متدبري پوشيده نيست، -ما از اين باب است كه اين دو آيه

ستمگر، طغيان است طغياني كه دنبالش فرا رسيدن آتش حتمي است، آنهم فرا رسيدني كه ناصر و دادرسي با آن نيست، و 
 .اي از آن نيستاين همان انتقام الهي است، كه به بيان گذشته ما عاصم و بازدارنده

داللت دارد بر اينكه تهديد در آن به عذابي حتمي  "هُوَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ ":شود كه جملهاز اينجا اين نكته هم روشن مي
است، چون از خود خدا تحذير كرده، و تحذير از خود خدا داللت دارد كه ديگر حايلي بين او و عذاب وجود ندارد و كسي 

ع برده واقدهد كه عذاب نامتواند خدا را با اينكه تهديد به عذاب كرده از عذابش جلوگير شود، پس نتيجه قطعي مينمي
 .فهماندشدني است، هم چنان كه دو آيه سوره هود نيز اين معنا را مي

داللت دارد بر اينكه شما از اين عذاب راه گريزي نداريد، و خدا هم از آن صرفنظر  "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "و اينكه فرمود:
 .نمايدكند، و اين خود تهديد در جمله قبلي را تاكيد مينمي

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ":ن آيات يعني آيهو اي و آيات بعدش از خبرهاي غيبي قرآن كريم است، كه توضيح آن  "ال يَتَّْ
 .آيدان شاء اللَّه در سوره مائده مي

 "... قُلْ إِنْ تُْْفُوا ما فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ، يَعْلَمْهُ اللَّهُ "

 داند، اين آيهدل داريد چه نهان كنيد و چه اظهار نمائيد خدا آن را مي بگو اگر آنچه در
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ايد، استقامت به خرج دهيد، و طغيان مكنيد كه او بدانچه كاراني كه با تواند مامور شدهپس همانطور كه تو و توبه(1)
يرد، در حالي كه بغير گكه ستم كردند ركون و دلبستگي نداشته باشيد و گرنه آتش شما را مي كنيد بينا است، و به كسانيمي

 .(112اي از آن اولياي خيالي به كارتان نيايد، و ديگر ياري نشويد )سوره هود آيه خدا هيچ ولي

 .212ط تهران، ص  1تفسير صافي، ج  (2) .
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است با اين تفاوت كه در آيه مورد بحث ابتدا نهان « 1» "تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُْْفُوهُ، يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ وَ إِنْ "نظير آيه:
 اند بدان جهت استداشتن را و سپس اظهار كردن را آورده، و در آيه سوره بقره بعكس ذكر فرموده، و اين بطوري كه گفته

خدا آن را حساب  "داند و در آيه سوره بقره فرموده:چه آن كنيد و چه اين كنيد خدا آن را مي كه آيه مورد بحث فرموده
تر به حال حساب كردن اين است كه تر به حال دانستن اين است كه متعلق به مْفي شود، و مناسب، و مناسب"كندمي

 .متعلق به ظاهر و آشكار گردد

موده اين حقيقت را ابالغ كند كه آنچه در نفس دارند چه پنهانش كنند و چه در آيه شريفه رسول گرامي خود را مامور ن
 كرد و اينداند و خودش آن را بيان نكرده، با اينكه در آيات سابق حقايق را خود خدا بيان مياظهارش بدارند، خدا آن را مي

ت داند در آينده با او مْالفافرادي كه ميتغيير سياق جز براي اين نبوده كه بفهماند خدا بزرگتر از آن است كه خودش با 
 "... وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ "كنند، هم كالم شود، هم چنان كه نظير اين تغيير سياق را در جملهمي

 .ديديم



ه سوره بقره هست، كه در مشابهتي با آي "ءٍ قَدِيرٌوَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ، وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "و در جمله:
 .سابق در باره اين مشابهت سْن رفت

ار آيد كه اين آيه تتمه گفتاز اتصال سياق كالم برمي "يَوْمَ تَجِدُ كُلب نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً، وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ "
رده بود، و ظرف )يوم( متعلق به مطلبي تقديري است، و ص( را مامور به ابالغ ك)در آيه قبلي باشد، كه در آن رسول خدا 

لَّهُ وَ يَعْلَمْهُ ال "شود، و يا متعلق به جمله:است، يعني بياد آر روزي را كه چنين و چنان مي "اذكر يوم تجد ... "تقدير كالم
كند، و حال آنكه خدا يدا ميشود كه خدا در آن روز علم پاست، خواهي گفت در اين صورت معناي آيه اين مي "يَعْلَمُ ...

ظرف است براي علم خدا بدانچه كه ما از  "روزي كه "گوئيم اين عيبي ندارد، براي اينكه كلمههميشه عالم است، جواب مي
كنيم، نه به اصل روز قيامت، و به عبارتي ديگر كلمه روز ظرف است براي علم خدا بالنسبه به احوال قيامت مشاهده مي

فرمايد خدا در قيامت مالك و قادر است ما، نه بالنسبه به تحقق آن از ناحيه خدا هم چنان كه آيه زير كه مي ظهور امر براي
منافات ندارد با اينكه در دنيا هم مالك و قادر باشد، چون گفتيم منظور ظهور ملك و قدرت خدا در قيامت است و آيه چنين 

 "ءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِاللَّهِ مِنْهُمْ شَيْيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَْْفي عَلَي  "است:

__________________________________________________ 

 .022سوره بقره آيه (1)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

«1». 

 .وز كسي نيست كه شما را از خشم خدا نگهدارديعني امر« 0» "ال عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "و نيز فرموده:

 .«2» "وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "فرمايد:و باز مي

امر تنها در قيامت از آن خدا دانيم كه ملك و قدرت و قوت و با اينكه همه مي« 2» "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "فرمايد:و نيز مي
نيست در دنيا نيز حقيقت ملك و قدرت و امر از آن او است، و اگر در اين آيات مْتص روز قيامت شده، بدين جهت بوده كه 

موهوم  هايماند، )بْالف دنيا كه ملكيتشود، بطوري كه ديگر شكي برايمان نمياين حقايق در قيامت براي ما روشن مي
بدانيم  "يَعْلَمْهُ اللَّهُ "يوم( را متعلق بجمله)طور كه بايد متوجه مالكيت خدا شويم( پس روشن شد كه اگر ظرف  گذارد آننمي

 .مستلزم اين نيست كه خدا را تنها در قيامت، عالم به سرائر و باطن خوب يابد مردم بدانيد

 :انست بفرمايدتوهم بر اين معنا داللت دارد، زيرا مي "محضرا "عالوه بر اينكه كلمه

فهماند اعمال نزد خدا محفوظ بوده و ، ولي احضار كه به معناي حاضر ساختن موجود غايب از انظار است، بما مي"حاضرا "
دارد، هم چنان كه در جاي ديگر خدا در دنيا هم عالم بدان بوده و آن را محفوظ داشته، روز قيامت براي صاحبانش اظهار مي

 .«2» "ءٍ حَفِيظٌلي كُلِّ شَيْوَ رَبُّكَ عَ "فرمود:

 .«6» "وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ "و نيز فرموده:

 "من سوء "و جمله "من خير "در جمله: "من "دهد، و كلمهاز ماده و جدان است، كه ضد فقدان را معنا مي "تجد "و كلمه
 :آيد جملهبيانيه است، و بطوري كه از ظاهر سياق برمي

 و اين آيه از آياتي است كه "ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ "عطف است بر جمله: "سُوءٍ ...ما عَمِلَتْ مِنْ  "

__________________________________________________ 

ماند، ملك امروز از آن كيست؟ شود، و ديگر از ايشان چيزي بر خدا پوشيده نميروزي كه همه آنان براي خدا آشكار مي(1)
 .22سوره هود آيه (2)(16قهار است )سوره مؤمن آيه  از آن خداي واحد



اش از خدا است از ستمكاري خود فهمند قدرت همهاگر آنهايي كه ستم كردند بدانند كه هنگام مشاهده عذاب مي(3)
 .(162شوند )سوره بقره آيه پشيمان مي

 .11امروز امر تنها براي خداست. سوره انفطار آيه (4)

 .01سوره سبأ آيه (5)

 .(2نزد ماست كتابي كه حافظ اعمال است )سوره ق آيه (6)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .كند، كه بحث در باره آن در سوره بقره گذشتبر تجسم اعمال داللت مي

به  مبتدا ضميري است كهظاهرا اين جمله خبري است از مبتدايي كه حذف شده، و آن  "تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً "
بفتحه همزه  "ان "براي تمني است، كه در قرآن در موارد بسياري قبل از حرف "لو "گردد، و كلمه:برمي "نفس "كلمه

اند چنين استعمالي جايز نيست، و بايد مواردي كه در قرآن آمده به نحوي تاويل كرد استعمال شده، پس اينكه بعضي گفته
 .حرف صحيحي نيست

معنايي  "ابد "و كلمه "أمد "در مفردات خود گفته كلمه «1»كند. راغب معناي فاصله زماني را افاده مي "أمد "هو كلم
عبارت است از مدت زماني كه حدي معين ندارد، و به همين جهت به هيچ  "ابد "نزديك بهم دارند. با اين فرق كه كلمه

ن در دارد، و ليك، و اما أمد، مدتي است كه حد برمي"ي در اين شهرابد توقف فالن "شود:شود، و گفته نميقيدي مقيد نمي
مد أ "آيد، مثل اينكه بگويي:صورتي كه مطلق ذكر شود حدش براي ما مجهول است، گاهي هم بطور انحصار و مقيد مي

به اعتبار هدف و  اينست كه أمد همواره "أمد "و "زمان "يعني زمان توقف او. و فرق بين دو كلمه "توقف زيد در اين شهر
 "أمد "اند دو كلمهرود و هم در غايت و نهايت، و لذا بعضي گفتهشود، ولي زمان هم در مبدأ به كار ميغايت استعمال مي

 .معنايي نزديك به هم دارند "مدي "و

م چنان شود، همل زشت باعث ناراحتي نفس ميداللت دارد بر اينكه حاضر شدن ع "تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَها وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً "جمله
دارد گردد، و اگر فرمود صاحب عمل زشت دوست ميشود كه عمل خير باعث مسرت نفس ميكه از راه مقابله فهميده مي

دارد كه كاش اصال آن عمل را نكرده بود، براي بود، و نفرمود دوست مياي زماني ميكه: اي كاش بين او و آن عمل، فاصله
داشته  تواندبيند كه خداي تعالي عملش را حفظ كرده، ديگر هيچ آرزويي نميبيند و مين است كه عمل خود را حاضر مياي

ترين احوال است بين من و اين عمل زشت فاصله زيادي بود، باشد، بجز اينكه بگويد اي كاش در چنين موقعيتي كه سْت
گويد و خداي تعالي آن را چنين شين بد خود نظير اين سْن را ميشد، هم چنان كه به همنو اينطور نزدم حاضر نمي

حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ  "فرمايد:تا آنجا كه مي "نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ "كند،حكايت مي
 .«0» "الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ

__________________________________________________ 

 .ماده امد ط تهران 02مفردات راغب ص (1)

 :كنيم، كه همواره قرين او باشد تا روزي كه نزد ما آيد بگويدما برايش شيطاني درست مي(2)

 .(22)سوره زخرف آيه  "اي كاش بين من و بين تو بقدر طول مشرق و مغرب فاصله بود كه چه بد قريني هستي "
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سي رساند و بر كدر اينجا دو باره تحذير را ذكر نموده و اين أهميت مطلب را مي "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ "
معصيت در آخرت باشد،  رساند ممكن هم هست تحذير دوم ناظر به عواقبپوشيده نيست كه تهديد را به نهايت درجه مي



هم چنان كه مورد نظر اين آيه هم همين است، و تحذير اول ناظر به وبال و آثار سوء دنيايي و يا اعم از دنيايي و آخرتي 
 .باشد

و  كند،در عين اينكه از رأفت و مهر خداي تعالي نسبت به بندگانش حكايت مي "وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ "و اما اينكه فرمود:
كه يادآور بندگي و رقيت است و حاكي ديگري از اين رأفت است، در عين حال دليل ديگري بر  "عباد "مْصوصا ذكر كلمه

نده آن، فهماند كه تهديد كننده و گويباشد براي اينكه امثال اين تعبيرها در مورد تهديد و تحذير ميتشديد آن تهديد نيز مي
خواهد، هم چنان كه خود ما به كسي كه نسبت به او رؤوف ز خير و صالح او را نميخيرخواه و رؤوف به شنونده است و ج

ام هر كس متعرض من شود مسامحه گوئيم: زنهار، مبادا در فالن كار سر به سر من بگذاري، چون سوگند خوردههستيم مي
 .اش روا ندارم، جلوتر خبرت كردم چون دوستت دارمدرباره

شود )و خدا داناتر است( كه مثال فرموده باشد خداي تعالي به خاطر رأفت نسبت به بندگان اين ميدر نتيجه برگشت معنا به 
خودش آنان را قبل از اينكه متعرض امثال اين نافرمانيها شوند، و به وبال آن گرفتار آيند، و بالي كه حتمي و غير قابل 

 .دهدهشدار مي كند و نه هيچ دافعي ديگر،تْلف است يعني نه شفاعتي دفعش مي

 "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "

 046[ ..... ص : "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ ... "در ذيل جمله: "دوست داشتن خدا "و "حب "سخني در باره]

داشتيم و گفتيم كه حب نسبت به  "حب "، گفتاري پيرامون مساله«1» "... وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ "در تفسير آيه: "
 .گيردخداي تعالي معناي حقيقي و واقعي كلمه است، همانطور كه به غير خداي تعالي تعلق مي

يد ددارد و جاي تركنيم كه: خداي سبحان به طوري كه كالم مجيدش با بانگ رسا اعالم ميدر اينجا اين بحث را اضافه مي
كند، از آن جمله گذارد، بنده خود را به سوي ايمان و پرستش خالصانه خود، و اجتناب از شرك دعوت ميباقي نمي

 .«0» "أاَل لِلَّهِ الدِّينُ الْْالِصُ "فرمايد:مي

__________________________________________________ 

 .162سوره بقره آيه (1)

 [.....] .2خدا است. سوره زمر آيه آگاه باش كه دين خالص از (2)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 1» "وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُْْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ "فرمايد:و نيز مي

ص عابد همانطور كه هيچ شود كه شْدر اين هم شكي نيست كه اخالص در دين وقتي به معناي واقعي كلمه، محقق مي
كند مگر با حب قلبي و عالقه دروني، در عبادتش هم چيزي به جز خود خدا نْواهد، تنها معبود و چيزي را اراده نمي

مطلوبش خدا باشد، نه صنم، و نه هيچ شريك ديگر، و نه هيچ هدفي دنيوي، بلكه و حتي هيچ هدف اخروي، يعني رسيدن 
مثال اينها، پس خالص داشتن دين براي خدا به همين است كه در عبادتش محبتي بغير خدا به بهشت و خالصي از آتش و ا

 .نداشته باشد

اي است براي اينكه ميان هر طالبي با مطلوبش رابطه حال ببينيم حب چيست؟ و چه آثاري دارد؟ حب در حقيقت تنها وسيله
را به مراد و طالب را به مطلوب و محب را به محبوب برقرار كند و هر مريدي را به مرادش برساند، و حب اگر مريد 

رساند، براي اين است كه نقص محب را به وسيله محبوب برطرف سازد تا آنچه را ندارد دارا شود، و كمبودش تمام و مي
 .كامل گردد



ب با هم دو ح پس براي محب هيچ بشارتي بزرگتر از اين نيست كه به او بفهمانند محبوبش دوستش دارد، اينجا است كه
 .شودكنند و از دو سو غنج و دالل رد و بدل ميتالقي مي

آيد، براي اين است كه به شود و در صدد تهيه كردنش بر ميپس انسان اگر غذا را دوست دارد و به سوي آن كشيده مي
زناشويي را دوست كند برطرف نمايد، و يا اگر عمل وسيله آن نقصي را كه )همان گرسنگي باشد( در خود احساس مي

كه همان شهوت است( از )آيد براي اين است كه نقصي را كه در خود سراغ دارد دارد و در صدد رسيدن به آن بر ميمي
 .خود برطرف نمايد

شود كه بپا خيزد و در صدد ديدار با او برآيد. و به زند و اين عالقه باعث ميو همچنين دلش براي ديدن دوستش پر مي
دارد و يا خادم به با او، تنگي حوصله خود را جبران كند. و به همين منوال اگر عبد موالي خود را دوست ميوسيله انس 

داند، عبد، خود را اسير حقوق موال، و خادم، ورزد براي اين است كه خود را اسير و گرفتار حق او ميمْدوم خود عالقه مي
 .گيني اين حق را از دوش خود بيفكندخواهد سنداند و ميخود را رهين احسان مْدوم مي

__________________________________________________ 

 .(12اند مگر به اينكه خدا را پرستش نموده دين را خالص از آن او بدانند. )سوره مؤمن آيه و مامور نشده(1)
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محبت را يك يك در نظر بگيريد و يا داستانهاي عشاق تاريخ را بْوانيد  و اگر شما خوانندگان عزيز ساير موارد عالقه و
خواهند با وصل به محبوب، اند، كه ميبينيد كه با همه اختالفي كه در آنان هست، در اين مطلب شريكبدون شك مي

 .خالي را از خود پر كنند

هدفي جز اين ندارد كه خدا هم او را دوست بدارد، دارد، هيچ پس بنده مْلص كه اخالص خود را با محبت به خدا اظهار مي
 .دارد و خدا براي او باشد همانطور كه او براي خدا است، اين است حقيقت امرهمانطور كه او خدا را دوست مي

اي است شمارد چون حب )كه حقيقتش علقه و رابطهچيزي كه هست خداي سبحان در كالم مجيدش هر حبي را حب نمي
، وقتي حب واقعي است كه با ناموس حب حاكم در عالم وجود، هماهنگ باشد، چون دوست داشتن هر چيز ميان دو چيز(

شود كه انسان در برابر هر چيزي كه در جانب محبوب است تسليم مستلزم دوست داشتن همه متعلقات آنست و باعث مي
 .باشد

است و هر موجودي در تمامي شؤون وجوديش به در مورد دوستي خدا هم همين طور است. خداي سبحان كه خداي واحد 
اي به سوي او است، خدايي كه تمامي خرد و كالن عالم به سوي او باز او متكي است، و همه تالشش در يافتن وسيله

 .گردد، بايد دوستي و اخالص با او توأم با قبول دين او باشد كه همان دين توحيد و طريقه اسالم استمي

 048خدا، قبول دين او و اطاعت و تسليم در برابر اوست[ ..... ص :  الزمه دوست داشتن]

دارد بايد به قدر طاقت و كشش ادراك و شعورش از دين او پيروي كند و دين نزد خدا اسالم كسي كه خدا را دوست مي
سوي آن دعوت  خوانند و انبيايش و رسوالنش بهاست و اسالم همان ديني است كه سفراي خدا مردم را به سوي آن مي

كنند و مْصوصا آخرين اديان الهي يعني دين اسالم كه در آن اخالصي هست كه ما فوق آن تصور ندارد، دين فطري مي
ه ما اي كاست كه خاتم همه شرايع و طرق نبوت است، و با رحلت خاتم االنبياء )ص( مساله نبوت ختم گرديد و اين نكته

 .كنددر قرآن، در آن مطلب ترديد نمي تذكر داديم مطلبي است كه هيچ متدبر

و چگونه ممكن است ترديد كند، با اينكه رسول خدا )ص( طريقه و راهي را كه پيموده، راه توحيد و طريقه اخالص معرفي 



لَي اللَّهِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِ "نموده است، چون پروردگارش او را دستور داده كه راه خود را چنين معرفي كند و فرموده:
 كه در اين آيه سبيل خود را« 1» "عَلي بَصِيرَةٍ، أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي، وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

__________________________________________________ 

صيرت و بينايي به خدا دعوت كنم، خداوند اي رسول ما( بگو طريقه و روش من و پيروانم اين است كه خلق را با ب)(1)
 .(122منزه است و من از مشركين نيستم. )سوره يوسف آيه 
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عبارت دانسته از دعوت به سوي خدا با بصيرت، و پرستش خالصانه و بدون شرك پس سبيل پيامبر اسالم دعوت و اخالص 
 .و پيروي او در اين دعوت و اخالص است

 .پس دعوت و اخالص باالصاله صفت خود آن جناب و به تبع صفت پيروان او است

فرمايد: شريعتي را كه تشريع كرده تبلور دهنده اين مي« 1» "ثُمَّ جَعَلْناكَ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها "آن گاه در آيه:
 .سبيل، يعني سبيل دعوت و اخالص است

آن سبيل را براي بار دوم روش تسليم خدا شدن « 0» "حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ فَإِنْ "و نيز در آيه:
روش اسالم را به خودش نسبت داده، و آن را صراط « 2» "وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ "خوانده: و در آيه شريفه:

 .مستقيم خود خوانده است

پس با اين بيان و اين آيات روشن گرديد كه اسالم يعني شريعتي كه براي پيامبر اسالم تشريع شده، )و عبارت است از 
مجموع معارف اصولي و اخالقي و عملي و سيره آن جناب در زندگي(، همان سبيل اخالص است، اخالص براي خداي 

 .حب استسبحان كه زير بنايش حب است پس اسالم دين اخالص و دين 

ونِي قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُ "شود آيه:گردد، و معلوم ميو از بيانات طوالني گذشته معناي آيه مورد بحث ما روشن مي
د ص شويخواهيد در عبادت خود خالاين شد كه اگر مي "و خدا داناتر است "، چه معنايي دارد، پس مراد از آيه"يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

باشد و و عبادت شما بر اساس حب حقيقي باشد، اين شريعت را كه زير بنايش حب است و تبلور دهنده اخالص و اسالم مي
ام رساند، پيروي كنيد، كه اگر مرا در سبيل و طريقهترين راه به خدا ميصراط مستقيم خدا است و سالك خود را با نزديك

دارد و همين بزرگترين بشارت براي محب است، در اينجا اي تعالي شما را دوست ميكه چنين وضعي دارد پيروي كنيد، خد
يابيد، و همين است آن هدف واقعي و جدي كه هر محبي در محبتش به دنبال آن است، اين خواهيد مياست كه آنچه را مي

 .كندآن مطلبي است كه آيه شريفه با اطالقش آن را افاده مي

واهيم كرد و بْصرفنظر نموده و وقوعش را بعد از آياتي در نظر بگيريم كه از دوستي با كفار نهي ميو اما اگر از اطالقش 
ارتباطش را با آن آيات حفظ كنيم، و در نظر بگيريم كه در معناي واليت دوستي بين ولي و متولي برقرار است، نتيجه 

 خواهدگيريم كه آيه شريفه ميمي

__________________________________________________ 

 .12سوره جاثيه آيه (1)

 .02سوره آل عمران آيه (2)

 .122سوره انعام آيه (3)
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بشر را از همين راه واليت به پيروي رسول خدا )ص( دعوت كند، البته در صورتي كه در دعوي واليت خدا صادق بوده و به 



سازد، واليت هم كه هاي آنان شدن، نميفرمايد واليت خدا با پيروي كفار و تابع هوا و هوسراستي از حزب خدا باشند، مي
جز با پيروي معنا ندارد، پس اگر واقعا دوستدار خدايند، بايد پيامبر او را پيروي كنند نه مال و جاه و مطامع و لذاتي را كه نزد 

 :كفار است، در آيه زير كه فرموده

 مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، وَ إِنَّ عَلي شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ، فَاتَّبِعْها وَ ال تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَثُمَّ جَعَلْناكَ  "
 .«1» "الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ، وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ

 .شودچگونه در آيه دوم از معناي اتباع به معناي واليت منتقل ميكنيد كه توجه مي

پس بر كسي كه مدعي واليت خدا و دوستي او است واجب است كه از رسول او پيروي كند تا اين پيرويش به واليت خدا و 
 .به حب او منتهي شود

است و  "حب "ه اساس، و زيربناي واليتو اگر در آيه مورد بحث به جاي واليت خدا حب خدا را آورده، جهتش اين است ك
اگر تنها به ذكر حب خدا اكتفاء نمود و سْني از حب رسول و ساير دوستان خدا نكرد، براي اين بود كه در حقيقت واليت و 

 .كنددوستي با رسول خدا و مؤمنين، به دوستي خدا برگشت مي

 012به بنده است[ ..... ص : مغفرت الهي و در نتيجه، افاضه رحمت الهي، اثر نزديكي خدا ]

رحمت واسعه الهيه و فيوضات صوري و معنوي غير متناهي كه نزد خدا است،  "وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
كند  دتواند حكم افاضه علي االطالق خدا را مقيموقوف بر شْص و يا صنفي معين از بندگانش نيست، و هيچ استثنايي نمي

تواند او را ملزم بر امساك و خودداري از افاضه نمايد، مگر اينكه طرف افاضه استعداد افاضه او را نداشته و هيچ چيزي نمي
 .باشد و يا خودش مانعي را به سوء اختيار خود پديد آورد، و در نتيجه از فيض او محروم شود

گذارد بنده او از كرامت قرب به او و لوازم قرب ان است كه نميتواند از فيض الهي جلوگيري كند گناهو آن مانعي كه مي
)بهشت و آنچه در آن است( برخوردار گردد، و ازاله اثر گناه از قلب، و آمرزش و بْشيدن آن تنها كليدي است كه در سعادت 

 كند، و آدمي رارا باز مي

__________________________________________________ 

اي از دين قرار داديم، پس همان را پيروي كن، و هيچگاه پيرو هواي نفس مردم )مشرك( نادان تو را بر طريقهسپس ما (1)
كنند، و بدرستي كه بعضي از ستمكاران دوست و مددكار يكديگرند و خدا نياز نمياي تو را از خداوند بينباش كه آنان ذره

 .(11سرپرست مردم با تقوا است )سوره جاثيه آيه 
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لمه ، چون ك"وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ "فرمود: "يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "سازد، و بدين جهت است كه دنبال جملهبه دار كرامت وارد مي
 .(كشاندكند، )و نيز محبوب را به سوي محب ميحب همانطور كه در سابق گذشت محب را به سوي محبوب جذب مي

ند، كسازد و بندگيش را منحصر در خدا ميهمانطور كه حب بنده باعث قرب او به خدا گشته و او را خالص براي خدا ميپس 
و  برد، و حجابگردد و در نتيجه حجابهاي بعد و ابرهاي غيبت را از بين ميمحبت خدا به او نيز باعث نزديكي خدا به او مي

 .ابري به جز گناه نيست

واهد، خهاي بعد از مغفرت، ديگر هيچ بهانه نميآمرزد و اما كرامتبرد و ميه بنده، گناهان او را از بين ميپس نزديكي خدا ب
 .بلكه افاضه وجود الهي كافي در آنست كه بيانش در سابق گذشت

و نيز دقت در « 1» "رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَكَلَّا بَلْ رانَ عَلي قُلُوبِهِمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ، كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ  "دقت در آيه شريفه



 .در تاييد بيان ما كافي است« 0» "يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ "آيه:

 ي لغويشكرد به پيروي از رسول و پيروي كه معنادر حالي كه آيه قبلي مردم را دعوت مي "قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ "
دنبال روي است وقتي فرض دارد كه متبوع در حال رفتن به راهي باشد و تابع دنبال او، آن راه را برود و راهي كه رسول 

رود صراط مستقيم است كه صراط خداست و شريعتي است كه او براي پيغمبرش تشريع كرده و اطاعت آن جناب را خدا مي
 "با اين حال براي بار دوم در اين آيه نيز معناي پيروي رسول را در قالب عبارت: در پيمودن آن راه بر مردم واجب ساخته،

تكرار فرمود تا اشاره كرده باشد به اينكه سبيل اخالص كه همان راه رسول است عينا همان مجموع اوامر  "اطاعت او كنيد
 .و نواهي و دعوت و ارشاد او است

خدا و رسول او است در شريعتي كه تشريع شده، و شايد اينكه نام خدا را با پس پيروي از رسول و پيمودن راه او، اطاعت 
رسول ذكر كرد براي اشاره به اين باشد كه هر دو اطاعت يكي است، و ذكر رسول با نام خداي سبحان براي اين بود كه 

 .سْن در پيروي آن جناب بود

__________________________________________________ 

تراشيها در تكذيب آيات ما غير منطقي است، علت واقعي آن اين است كه اعمال زشتشان در دلهاشان همه اين بهانه نه(1)
 .(12اثر نهاده، و آنان را از پروردگارشان محجوب ساخته )سوره مطففين آيه 

 .مرزدآدارد، و در نتيجه گناهانتان را ميكه اگر مرا پيروي كنيد خدا نْست شما را دوست مي(2)
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سْن « 1» "اطيعوا اللَّه في كتابه و الرسول في سنته "اند: معناي آيه:شود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مي
 .درستي نيست

نْتُمْ تُحِبُّونَ قُلْ إِنْ كُ "انگر آيهبي "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ ... "شود كه گويي جمله:براي اينكه گفتيم از مقام آيه استفاده مي
 .است "اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي ...

چرا كه آيه شريفه اشعار دارد بر اينكه اطاعت خدا و اطاعت رسول يك اطاعت است، و به همين جهت امر به اطاعت در آيه 
 "اطيعوا اللَّه و اطيعوا الرسول "يد:تكرار نشد، و اگر مورد اطاعت خدا غير مورد اطاعت رسول بود، مناسب بود كه بفرما

 "اطيعوا "بْاطر اقتضاء مقام، كلمه «2» "أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ":همانطور كه در آيه شريفه
 .تكرار شده است

بودن اطالقش بر مورد، نظير همان مطلبي اين را هم بگوئيم و بگذريم، كه سْن در آيه شريفه، از حيث اطالقش و منطبق 
 .است كه در آيه قبلي بيان شد

 " وَ الرَّسُولَأَطِيعُوا اللَّهَ "در اين آيه شريفه داللتي هست بر اينكه هر كس از دستور "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْكافِرِينَ "
 كند بر اين معنا داللت دارد و نيز در اينم كه از دوستي كفار نهي ميسرپيچي كند كافر است، هم چنان كه ساير آياتي ه

تي خدا باشد، چون آيه قبلي اثبات دوسآيه شريفه اشعاري است به اينكه اين آيه چيزي شبيه به بيان، براي آيه قبلش مي
خدا  "فرمايد:خدا و رسول مي كرد كه تسليم فرمان اتباع بودند، و اين آيه نيز پس از دستور به اطاعتبراي مؤمنين مي

، پس آيه دوم بيانگر آيه اول است. )دقت بفرمائيد( از سْناني كه پيرامون اين آيات "داردكافرين به امر اتباع را دوست نمي
 :كريمه به ميان آمد، چند نكته به دست آمد

 010چهار نكته كه از آيات كريمه گذشته استفاده شد[ ..... ص : ]



 .يه به طور اجمال و سربسته امري است مشروعاول اينكه: تق

مؤاخذه و عذاب كسي كه كفار را دوست بدارد و نهي خدا از آن را اعتنا نكند، حتمي و قطعي است، و به هيچ  :دوم اينكه
 .پذيرد، و جزء قضاهاي حتمي خدا استوجه تْلف نمي

در حقيقت اخالص للَّه را تبلور داده و مجسم  سوم اينكه: شريعت الهي دستوراتي عملي و اخالقي و عقيدتي است كه
 سازد، هم چنان كه اخالص للَّه مجسم شده حب للَّه، ومي

__________________________________________________ 

 .خدا را در پيروي از كتابش و رسول را در پيروي از سنتش، اطاعت كنيد(1)

 .21سوره نساء آيه (2)

 022ص: ، 2ترجمه الميزان، ج

 .دوستي او است

و به عبارتي ديگر دين خدا كه مجموع معارف الهي و دستورات اخالقي و احكام عملي است، با همه عرض عريضش جز به 
شود، و بينيم كه تنها و تنها به اخالص منتهي ميشود، يعني اگر آن را موشكافي كنيم، مياخالص فقط، تحليل نمي

خود و صفاتش )يعني اخالقش(، و اعمال ذاتش، و افعال خود زير بنائي به غير از خداي  اخالص همين است كه انسان براي
از جهت  شود، اينواحد قهار سراغ نداشته باشد، و اين اخالص نامبرده را اگر تحليل و موشكافي كنيم جز به حب منتهي نمي

ص به مجموع احكام شريعت، هم چنان كه دين شود و اخالتحليل، و اما از جهت تركيب، حب نامبرده به اخالص منتهي مي
 .گرددبه يك نظر ديگر به تسليم و تسليم به توحيد منتهي مي

چهارم اينكه: دوستي كفار كفر است، و مراد از اين كفر، كفر در فروع دين است، نه در اصول دين، نظير كفر مانع زكات و 
باشد، و به بياني كه گذشت و در آينده نيز در سوره مائده ان  تارك صالت و ممكن است كفر چنين افراد، عاقبت كار آنان

 .كشاندآيد، از اين نظر باشد كه دوستي كفار سرانجام كار انسان را به كفر ميشاء اللَّه مي

 013بحث روايتي ])رواياتي راجع به: دوست گرفتن كفار، تقيه و حب خدا ...([ ..... ص : 

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ... ":در تفسير آيه« 1»در در المنثور  آمده كه ابن اسحاق و ابن جرير و ابن ابي حاتم از  "ال يَتَّْ
اند كه گفت حجاج بن عمرو هم پيمان قبيله كعب بن اشرف و ابن ابي الحقيق و قيس بن زيد، ابن عباس روايت آورده

 .سلمانان مدينه را از دين خود گمراه سازندپنهان از ديگران تصميم گرفته بودند چند نفر از م

رفاعة بن منذر و عبد اللَّه بن جبير و سعد بن خثيمه از جريان خبر داشتند به آن چند نفر مسلمان هشدار دادند كه با اين 
مانان لاشْاص نشست و برخاست نكنيد، اين يهوديان در دل تصميم دارند شما را گمراه كنند و از دين مرتد سازند، ولي مس

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ "اعتنا نكردند، در اين باره بود كه آيه:  .رديدنازل گ "ءٍ قَدِيرٌوَ اللَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "تا جمله "ال يَتَّْ

 اعم از يهود و "كافرين "مؤلف: ظاهرا منظور روايت، تطبيق يك مصداق بر عموم آيه است براي اينكه در عرف قرآن كلمه
 صارا و مشركين است و مسلمانان را بطور كلي از دوستين
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و  دكند و اگر بنا باشد داستان نامبرده سبب نزول باشد، بايد سبب نزول آياتي باشد كه خصوص يهوعموم كفار نهي مي



 .بردبرد، نه سبب نزول آيات مورد بحث كه نامي از اهل كتاب نمينصارا را نام مي

در كتاب احتجاج از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه در  "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ... "در ذيل آيه:« 1»و در تفسير صافي 
ود فرمايد: زنهار، زنهار، مبادا خدر دين خودت تقيه كني، براي اينكه مي ضمن حديثي فرمود: خداي تعالي تو را دستور داده تا

ام ترك نمايي، زيرا با ترك تقيه سيل خون از خود و برادرانت براه اي را كه به تو دستور دادهرا به هالكت افكني و تقيه
ذليل دست دشمنان دين نمايي، با اينكه  هاي خودت و آنان را در معرض زوال قرار داده، آنان را خوار واندازي و نعمتمي

 .خداي تعالي به تو دستور داده كه وسيله عزت آنان را فراهم سازي

فرمود دين ندارد كسي كه تقيه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( بارها مي« 0»و در تفسير عياشي 
 ."لَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةًإِ "فرمود: خداي تعالي خودش فرموده:ندارد، و نيز مي

آيد، و خدا هم به تقيه در هر چيزي براي آدمي خواه ناخواه پيش مي "و در كافي از امام باقر )ع( روايت آورده كه فرمود:
 .«2» "همين جهت آن را حالل فرموده

يد به حد تواتر برسد و خواننده محترم توجه بسيار زياد است، و شا (مؤلف: اخبار در مشروعيت تقيه از طرق ائمه اهل بيت )ع
 .توان آن را انكار نمودفرمود كه آيه شريفه هم بر آن داللت دارد، داللتي كه به هيچ وجه نمي

اند توو در معاني األخبار از سعيد بن يسار روايت آمده كه گفت: امام صادق )ع( به من فرمود: مگر دين چيزي بجز حب مي
 .«2» "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "فرمايد:ل ميباشد؟ خداي عز و ج

 «6»از امام باقر )ع( و همچنين قمي « 2»مؤلف: اين حديث را صاحب كافي 

__________________________________________________ 

 .022ص  1تفسير صافي ج (1)

 .02ح  166ص  1تفسير عياشي ج (2)

 [.....] .12ح  002ص  0كافي ج (3)

 .01و در كتاب خصال ص (4)

 .22ح  62روضه كافي ص (5)

 .122ص  1تفسير قمي ج (6)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اند، و نيز عياشي در تفسير خود از بريد و از ربعي كه هر يك آن را در تفسير خود از حذاء از آن جناب آورده« 1»و عياشي 
 .اند و اين روايت مؤيد بياني است كه ما در سابق توضيحش را داديماينها از آن جناب نقل كرده

دارد آن گاه به و در كتاب معاني از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: خداي عز و جل هيچ بنده نافرماني را دوست نمي
 :اين شعر تمسك جست كه شاعر گفته است

 هر حبه هذا لعمري في الفعال بديعتعصي االله و انت تظ "

 "لو كان حبك صادقا الطعته ان المحب لمن يحب مطيع

داري كه خدا را دوست داري و اين عمل به جان خودم در بين كني، اظهار مييعني تو در عين اينكه خدا را نافرماني مي
كردي هم چنان كه هر دوستي اعت مياعمال، عملي نوظهور است، اگر دوستي تو با خدا صادق و درست بود، او را اط

 .«0»كند دوست خود را اطاعت مي

و در كافي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود: هر كس ميل دارد خدا او را دوست بدارد بايد بطاعت خدا 



قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ  "عمل كند، و ما را پيروي نمايد، مگر او نشنيده قول خداي عز و جل به پيامبرش را كه فرمود:
 .«2»تا آخر حديث  "فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

، اين معنا را «2» "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ "بزودي در تفسير آيه شريفه: :مؤلف
 .بيان خواهيم كرد ان شاء اللَّه، كه چگونه پيروي ائمه پيروي رسول خدا )ص( است

است كه عبد بن حميد از حسن روايت آورده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هر كس از سنت من « 2»و در در المنثور 
 ."... قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "روي بگرداند از من نيست، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:

اند كه گفت: رسول است كه ابن ابي حاتم و ابو نعيم در كتاب حليه و حاكم از عايشه روايت كرده« 6»و نيز در در المنثور 
 تر و كمترينآنهم در شب ظلماني و سبك خدا )ص( فرمود: شرك ناپيداتر است از صداي حركت ذره بر روي سنگ صاف

 درجه
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اي از جور و ستم دارد، و كسي را دشمن بدارد با اينكه اين است كه آدمي كسي را دوست بدارد، با اينكه بداند شايبه شرك
اي از جور كه در او است دوست بدارد و بداند او عادل است، )ممكن است معناي حديث اين باشد كه كسي را به خاطر شايبه

دشمن بدارد( و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا چيزي ديگر است؟ با  شْصي را به خاطر اينكه تا حدودي عادل است
 و نيز در آن كتاب آمده كه احمد و ابو داود "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ "اينكه خداي عز و جل فرموده:

اند كه فرمود: مبادا يكي از شما را مسلط از رسول خدا )ص( نقل كرده و ترمذي و ابن ماجه و ابن حبان و حاكم از ابي رافع
يد: ما ام برايش پيش آيد، بگوبر اريكه حكمراني ببينم كه وقتي دستوري از دستورات من از آنچه بدان امر و از آن نهي كرده

 .«1»كنيم شود، ما تنها از آنچه در كتاب خدا است پيروي مياين حرفها سرمان نمي
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 011[ ..... ص : 34تا  33(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

 (22رِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )( ذ22ُإِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ )

 011ترجمه آيات ..... ص : 



 .(22خداي تعالي آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر همه مردم برگزيد )

 (22اينان نسلي هستند كه اول و آخرشان يكي و از يك سنخ است و خدا شنوا و دانا است )

 011ص :  بيان آيات .....

 اشاره

از اينجا آيات راجع به قصص عيسي بن مريم )ع( و مطالب مربوط به آن قصص خالي از خرافاتي كه به اين قصص 
شود و در اين آيات عليه اهل كتاب احتجاج شده و دو آيه مورد بحث رابط بين آيات قبل با آيات بعد اند آغاز ميچسبانده

 .ل كتاب بوداست، چون آيات قبل هم متعرض حال اه

 "... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً "

 :است، همان طور كه بيانش در ذيل آيه "اصطفي "كه مصدر فعل "اصطفاء "كلمه

 گذشت به معناي گرفتن خالص هر چيز، و جدا كردن آن از« 1» "لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا "
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است، و اگر بْواهيم آن  "اختيار "سازد، در نتيجه معناي اين كلمه نزديك به معناي كلمهچيزهايي است كه آن را كدر مي
قام ز اينكه بنده باين مرا با يكي از مقامات واليت تطبيق كنيم، با معناي اسالم منطبق است، چون اسالم عبارت است ا

 .رسيده باشد كه خود را تسليم محض امر مولي بداند، و همواره آنچه را كه موجب خشنودي او است انجام دهد

 "توان كلمه اصطفا را به اين معنا كه گفتيم بگيريم، چون در آيه اصطفاي تنها نيامده، بلكهو ليكن در آيه مورد بحث نمي

 ان اللَّه "ا آن همراه است و اگر منظور از اصطفاي در آيه همان اصطفاي لغوي بود، جا داشت بفرمايد:هم ب "عَلَي الْعالَمِينَ
فرمود اسالم مْتص به نامبردگان در آيه ولي اگر اينطور مي "اصطفي آدم و نوحا و آل ابراهيم و آل عمران من العالمين

و اين نوعي اختيار و برگزيدن آنان  "اصْطَفي ... عَلَي الْعالَمِينَ "يافت، و لذا فرمودشد، آن وقت معناي كالم اختالل ميمي
 .در يك يا چند امر است كه ديگران با آنان در اين امور شركت ندارند

اكِ فيا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَ "دهد، آيه شريفهدليل ما بر آنچه گفتيم اينكه اصطفا همه جا يك معنا نمي
است، كه دو بار كلمه نامبرده در آن آمده، و اگر معناي اين كلمه همه جا يكي بود، بايد « 1» "عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ

 ."ان اللَّه طهرك و اصطفاك علي نساء العالمين "فرمود:مي

 018معناي اصطفاء )برگزيدن( آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران، بر عالميان[ ..... ص : ]

 .حال ببينيم معناي اصطفا در نامبردگان در آيه شريفه چيست؟

اما اصطفاي آدم به اين معنا است كه او را اولين مْلوق و پديده از بني نوع بشر قرار داده، در زمين جايش داد و در اين باره 
 .«0» "وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً "فرمود:

 :و نيز آن جناب اولين كسي است كه باب توبه برايش باز شد، و در باره توبه او فرمود

مْ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُ "و اولين كسي است كه برايش دين تشريع شد، و در آن باره فرمود:« 2» "ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي "



و اين خصوصيات كه ذكر شد از مْتصات حضرت آدم )ع( است، و « 2» "دايَ فَال يَضِلب وَ ال يَشْقيمِنِّي هُديً، فَمَنِ اتَّبَعَ هُ
 .فضائل بسيار بزرگي است كه كسي چنين فضائلي ندارد
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كانَ  "و اما نوح، اولين پيامبر از پنج پيغمبر اولوا العزم است كه كتاب و شريعت بر آنان نازل گرديد، كه بيانش در تفسير آيه:
ت، )چون در داستان طوفان كسي به گذشت، و در حقيقت نوح پدر دوم نوع بشر اس« 1» "النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

اي كه به وي سالم داده بيان نموده و جز او و خاندانش در روي زمين زنده نماند، و خداي تعالي همين معنا را در آيه
 .«0» "مِينَوَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ، وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَ "فرموده:

 019[ ..... ص : "آل ابراهيم و آل عمران "و بيان مراد از "آل "معناي كلمه]

 .به معناي خاص هر چيز است "آل "در آيه شريفه، آل ابراهيم و آل عمران را هم از اصطفا شدگان شمرده، و كلمه

تي وق "آل "است، براي اينكه همين "اهل "قلب شده كلمه "آل "اند كه كلمهراغب در مفردات خود گفته: بعضي گفته
 "گويند او داراي اهيل است، چيزي كه هست كلمهخواهند بگويند فالني خانداني كوچك دارد، ميشود و ميكوچك مي

اي كه صاحب شعور باشد اضافه همواره به كلمه معرفه، آنهم معرفه "آل "دارد كه كلمه "اهل "اين فرق را با كلمه "آل
آل  "ندگويشود آل فالني، ولي هيچوقت نميشود، گفته مير كلمه نكره و بر زمانها و مكانها اضافه نميشود، و هرگز بمي
بلكه هميشه به  "آل خياط "گويندو همچنين نمي "آل همدان "، و يا"آل قرن دهم "گويند:آل مردي، و نيز نمي ""رجل

 "ف كلمهبه خال "آل السلطان "و "آل اللَّه "شود، مانندترين و برترين فرد در صنف خويش باشد اضافه ميچيزي كه شريف
 اهل "،"اهل اللَّه "گويندشود، مْتص به يك مورد و دو مورد نيست، مثال ميكه به همه كلمات نامبرده اضافه مي "اهل

 ."اهل همدان "،"اهل قرن دهم ""الْياط

شود أويال، و در مورد واهند كوچكش كنند ميدر اصل اسم شْص است، و وقتي بْ "آل "اند: كلمهبعضي ديگر گفته
شود يا از راه خويشاوندي نزديك، و يا از راه مواالت و دوستي چيزهايي كه اختصاص ذاتي به انسان داشته باشد استعمال مي

 .صميمي

خانواده ملحق پس مراد از آل ابراهيم و آل عمران، نزديكان خاص از خاندان آن دو جناب است، و نيز از كساني كه به آن 
 .شوند، كه بيانش گذشتمي

 آيد، عبارتند از پاكان از ذريه آن جناب،پس آل ابراهيم بطوري كه از ظاهر كلمه بر مي
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و ياد او را در آيندگان حفظ كرديم، سالم بر نوح باد در هر دوره.  ما ذريه او را تنها كساني قرار داديم كه در زمين بمانند،(2)
 .(21)سوره صافات آيه 
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از قبيل: اسحاق و اسرائيل و انبيايي كه از ذريه آن جناب در بني اسرائيل مبعوث شدند، و نيز اسماعيل و طاهرين از ذريه آن 
، و اولياي از ذريه آن جناب است اال اينكه در آيه شريفه تنها نام آل عمران و آل (جناب كه سرور همه آنان محمد )ص

شود به آن وسعت استعمال نشده، چون عمران كه در اين آيه نامش برده شده يا پدر مريم است ابراهيم ذكر شده، معلوم مي
ذريه او است، پس با آوردن آل عمران دو باره  و يا پدر موسي )ع( و بهر تقدير يكي از ذريه ابراهيم است، و آل ابراهيم هم

 .آل ابراهيم را ذكر كردند دليل بر اين است كه منظور از آل ابراهيم، بعضي از ايشان است نه همه آنان

آلَ  ، فَقَدْ آتَيْناأَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلي ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ "خداي تعالي هم در ضمن آياتي كه در اين باره دارد فرموده:
 .«1» "إِبْراهِيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

شود كه و ما اگر به سياق اين آيه كه از سوره نساء، نقل كرديم رجوع نموده، آيات قبل و بعدش را در نظر بگيريم، روشن مي
شود كه مراد از آل ابراهيم، بني اسرائيل يعني و به همين جهت روشن ميآيه در مقام انكار و اعتراض بر بني اسرائيل است 

دودمان اسحاق و يعقوب نيست، چون بني اسرائيل هم دودمان يعقوبند، در نتيجه از آل ابراهيم تنها معصومين از دودمان 
 .از ايشاننداند، كه پيامبر اسالم و دودمانش  "آل ابراهيم "ماند كه منظور از كلمهاسماعيل باقي مي

در آيه سوره نساء، شْص رسول اللَّه  "ناس "عالوه بر اينكه ما به زودي ان شاء اللَّه بيان خواهيم كرد كه مراد از كلمه
 .)ص( است كه آيه شريفه او را از نظر آل ابراهيم هم شامل است

بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا  إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ ":فرمايداز اين هم كه بگذريم ذيل آيات مورد بحث كه مي
لِيمُ رَبَّنا وَ عَوَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعِيلُ، رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْ "و نيز آيه شريفه:« 0» "...
مْ، دارند: رَبَّنا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُتا آنجا كه عرضه مي -لْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، وَ أَرِنا مَناسِكَنااجْعَ

 اشعار بدين معنا «2» "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ، وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ

__________________________________________________ 

ل ورزند و ما به آبلكه انگيزه آنان حسدي است كه نسبت به آنچه خدا از فضل خود به بعضي از بندگانش داده، مي(1)
 .22سوره نساء آيه  .ابراهيم نيز كتاب و حكمت و ملكي عظيم داديم

 .62آل عمران آيه (2)

 .101سوره بقره آيه (3)
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 .دارد

اي كه از طاهرين و معصومين از ذريه آن جناب است، البته خصوص ذريه "آل ابراهيم "پس معلوم شد كه مراد از كلمه
و  براهيماند، و چون آيه شريفه مورد بحث در مقام حصر نيست، منافاتي با اصطفاي خود اناحيه اسماعيل )ع( پديد آمده

 .موسي و ساير انبيا كه طاهرين از ذريه ابراهيمند ندارد

فرمايد آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را اصطفا كرده، و نفرموده كه ديگران را اصطفا نكرده، پس ممكن در آيه مي
ه اند و قرآن در آياتي بسيار كاست بحكم آيات بسياري از قرآن، خود ابراهيم و ساير انبيا هم كه از مسير اسحاق پديد آمده

ما عدا  ء نفيحاجت به نقل آنها نيست ناطق به منقبت و علوشان و مقام ايشان است اصطفا شده باشند، چون اثبات شي
 .كندنمي

بَ وَ الْحُكْمَ وَ كِتاوَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْ "و نيز منافات ندارد كه در مثل آيه زير بني اسرائيل را ستوده و فرموده باشد:
 .كه همه اين مطالب روشن است« 1» "النببُوَّةَ، وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ، وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي الْعالَمِينَ



 اي ديگر بر عالميان و يا برتري دادنهم چنان كه برتري دادن بني اسرائيل بر عالميان منافات ندارد با برتري دادن طايفه
گران بر بني اسرائيل، براي اينكه برتري دادن قوم يا اقوامي مْتلف بر اقوامي ديگر تنها مستلزم آنست كه در يك دي

فضيلت دنيوي يا اخروي مقدم بر ساير مردم باشند، و اگر برتري يافتن آنان بر مردم، منافات داشته باشد با برتري يافتن 
آل ابراهيم و آل عمران بر عالميان منافات داشته باشد، با برتري يافتن ديگران،  ديگران، و نيز اگر برتري يافتن آدم و نوح و

 .بايد برتري يافتن خود نامبردگان نيز نسبت بيكديگر منافات داشته باشد، و اين خود روشن است

اشد، هم چنان بوده بو نيز برتري يافتن نامبردگان منافات ندارد كه در بين خودشان هم تفاوت رتبه و برتري يكي بر ديگري 
وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي  "، انبيا را بر همه عالميان برتري داده، و در آيه:«0» "وَ كلًّا فَضَّلْنا عَلَي الْعالَمِينَ "كه در آيه:

 .بعضي از انبيا را بر بعضي ديگر برتري داده است« 2» "بَعْضٍ

__________________________________________________ 

همانا ما بني اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داده، از چيزهاي پاكيزه روزيشان كرديم، و بر عالميان برتريشان داديم. (1)
 .16سوره جاثيه آيه 

 .26سوره انعام آيه (2)

 .22سوره اسري آيه (3)
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در قرآن كريم مكرر آمده، و اما  "مريم ابنة عمران "دمان عمران پدر مريم باشد، و كلمهو اما آل عمران ظاهرا مراد از آن دو
عمران پدر موسي حتي در يك مورد هم ذكر نشده و اگر شده بطوري ذكر نشده كه متعين در پدر موسي باشد، و اين خود 

شود از مريم و ن مراد از آل عمران عبارت ميمؤيد همين احتمال است كه مراد از وي عمران پدر مريم )ع( باشد، و بنا بر اي
 .عيسي )ع( يا آن دو با همسر عمران

 .و اما اينكه نصارا قبول ندارند كه پدر مريم نامش عمران بوده، قبول نداشته باشند، چون قرآن تابع هواهاي ايشان نيست

ل به معناي فرزندان صغير بوده، و سپس در مطلق اوالد چه اند در اصكلمه )ذريه( بطوري كه گفته "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ "
صغير و چه كبير استعمال شده، و همين معنا در آيه منظور است، و اين كلمه در آيه شريفه، منصوب است، چون عطف بيان 

 .باشدمي

به  ، از بعضي ديگر پيدا شده، وداللت دارد بر اينكه هر بعضي از ايشان را فرض كنيم "بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ "و اينكه فرموده:
شود، و الزمه اين سْن آن است كه مجموع آنان متشابه االجزا باشند، و در صفات و حاالت از بعضي ديگر منتهي مي

ت جداي اي هستند كه در صفات فضيلفهميم كه آنان ذريهيكديگر جدا نباشند و چون گفتگو از اصطفاي ايشان بود پس مي
شود مشتركند، چون در كارهاي خدا گزاف و بيهودگي در آن صفاتي كه باعث اصطفاي بر عالميان مي از هم نيستند، همه

 .وجود ندارد، يكي از كارهاي او اصطفائي است كه منشا تمامي خيرات در عالم است

هد، و داناي دشان خبر مييعني خدا شنواي سْنان ايشان است، سْناني كه از معنويات و باطن ضمير "وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
كند، به نيات ايشان است، بنا بر اين جمله مورد بحث به منزله تعليل اصطفاي ايشان است، و علت اصطفاي آنان را بيان مي

به منزله تعليل است، براي اينكه بيان كند چرا موهبت اصطفا شامل حال اين  "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ "هم چنان كه جمله
 .اعت شدجم

آيد: كه خدا آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر عالميان برگزيد، و اين در نتيجه از آيه شريفه اين معنا بدست مي
اي هستند كه افراد آن شبيه بيكديگرند، و در تسليم بودن گزينش بدين سبب شامل حال همه آنان شد كه همه آنان ذريه



حق، مثل هم و از جنس همند، و اگر خداي عز و جل با موهبت اصطفا به ايشان انعام كرد، دلها و ثبات قدمشان در قول به 
 .شنيد و هم داناي به ضمائر ايشان بودبراي اين بود كه او هم اقوال آنان را مي
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 063بحث روايتي ..... ص : 

با مامون را حكايت كرده، آمده كه مامون عرضه داشت: آيا در حديثي كه گفتگوي حضرت رضا )ع( « 1»در كتاب عيون 
 .خداي تعالي عترت را بر ساير مردم برتري داده است؟

خداي تعالي برتري عترت بر ساير مردم را در آيات محكم كتابش علني كرده، مامون پرسيد آن آيات در  "حضرت فرمود:
اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ إِبْراهِيمَ وَ آلَ عِمْرانَ عَلَي الْعالَمِينَ، إِنَّ  "كجاي قرآن است؟ حضرت رضا )ع( فرمود: در آيه:

 ."()تا آخر حديث "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ

از احمد بن محمد از حضرت رضا از حضرت ابي جعفر )ع( روايت شده كه فرمود: هر كس گمان « 0»و در تفسير عياشي 
لق فارغ شده و ديگر كاري به كار خلق ندارد، به خدا دروغ بسته است براي اينكه مشيت خدا هم چنان كند كه خدا از كار خ

 :كند، براي اينكه قرآن كريم فرمودهدر خلقش نافذ است، هر چه را بْواهد اراده كرده، و هر چه را بْواهد مي

يه از اول تا به آخرش يك سلسله بهم پيوسته است، اگر )مثال( شنيديد كه ذر "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "
خداي تعالي به عمران وعده فرزندي پسر داد، ولي همسرش مريم را زائيد، نبايد خبر و وعده خدا را تكذيب كنيد، چون اين 

و پيش  هاي پسايد اينگونه وعدهآيد پس نبوعده با تولد عيسي )ع( انجاز شد )رواياتي نظير اين روايت در فصل بعدي مي
 .(شده را دليل بر فراغت خدا گرفت

 .داشتيم "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ ... "مؤلف: در اين روايت هم داللتي هست بر بياني كه ما در سابق در معناي جمله

تالوت كرد و سپس فرمود: ما از آن ذريه از امام باقر )ع( روايت آورده كه آن جناب آيه نامبرده را « 2»و نيز در همان كتاب 
 .هستيم، و ماييم بقيه آن عترت

__________________________________________________ 
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منظورش از عترت معناي اصلي و لغوي آن است، چون اين كلمه در اصل به  "ما بقيه آن عترتيم "نكه فرموداي :مؤلف
اي كه به آن تكيه دارد، و بهمين معنا در مورد فرزندان و اقارب خيلي نزديك به انسان معناي ريشه و پايه هر چيز است، پايه

 .شوداند نيز استعمال ميكه در گذشته

ديگر عترت، عبارت است از آن عمودي كه در همه خويشاوندان محفوظ است و آن اشتراك در خوني كه چون و به عبارت 
استفاده  "ذُرِّيَّةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ "از جمله: (شود كه امام )عنخ تسبيح در همه افراد يك دودمان دويده و از اينجا روشن مي

اي كه از آدم تا نوح تا ابراهيم و آل ه انبيا و اوليا محفوظ است، و رشتهاي در ميان سلسلكرده كه عمود و اصل و رشته
 .عمران دويده است



گردد كه چرا آدم و نوح را با آل ابراهيم و آل عمران ذكر كرده، خواسته است اشاره كند به و از اينجا اين نكته روشن مي
 .اي قطع نشده استهيچ نقطه اينكه سلسله نامبرده در مساله اصطفا همه جا متصل بوده، و در
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 061[ ..... ص : 41تا  31(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

لَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ ( ف22َيعُ الْعَلِيمُ )إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِ
طانِ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْإِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ 

رِزْقاً قالَ  الٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَه( فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُو26الرَّجِيمِ )
هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي ( 22يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ )

( فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي مُصَدِّقاً 22مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ )
 (21سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ) بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ

( قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ 22 )قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ
 (21ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِالَّ رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِ ) آيَتُكَ أَالَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ

 061ترجمه آيات ..... ص : 

ام كه آنچه در رحم دارم محرر يعني خالص خدمتكار تو باشد بياد آر زماني را كه همسر عمران گفت پروردگارا من نذر كرده
  .(22كه تو، آري تنها تويي كه شنواي دانايي ) از من قبول كن
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دانست كه چه زاييده( و معلوم است همين كه وضع حمل كرد گفت پروردگارا من او را دختر زاييدم )و خدا از خود او بهتر مي
من او و نسل او را از شيطان رجيم به تو كه براي خدمتگزاري معبد تو پسر چون دختر نيست و من او را مريم نام نهادم و 

 .(26پناه دادم )

پروردگارش دختر را قبول كرد آنهم به بهترين قبول و او را پرورش داد آنهم بهترين پرورش و زكريا را كفيل او كرد كه هر 
از ناحيه چه كسي پرسيد: اي مريم اين رزق كذايي ديد ميشد رزقي مْصوص نزد او ميوقت در محراب او بر او وارد مي

 .(22دهد )حساب رزق ميگفت اين رزق از ناحيه خدا است آري خدا به هر كس كه بْواهد بياند؟ ميبرايت آورده

اينجا بود كه طمع زكريا وادارش كرد و دست به دعا برداشته بپروردگار خود گفت پروردگارا مرا از ناحيه خود فرزندي و نسلي 
 .(22ي )پاك ببْش كه تو شنواي دعائ

خواند گفتند خداي تعالي گفتند( خطابش كردند و در حالي كه او در محراب نماز ميكه گويي از راهي دور سْن مي)مالئكه 
گيرد، و اي از خدا است )يعني عيسي( و سيدي است كه زن نميدهد فرزندي كه تصديق كننده كلمهتو را به يحيي مژده مي

 .(21پيامبري است از صالحان )

ريا گفت چگونه مرا فرزندي خواهد شد با اينكه عمرم به نهايت رسيده و همچنين عمر همسرم عالوه بر اينكه او در زك



 .(22كند )جواني هم نازا بود فرمود: اين چنين خدا هر چه بْواهد مي

ت ردم سْن نتواني گفعرضه داشت پروردگارا برايم عالمتي قرار ده فرمود عالمت فرزنددار شدنت اين است كه سه روز با م
 (21مگر باشاره پروردگارت را بسيار يادآور و صبح و شام به تسبيح بپرداز )

 066بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 "... لِيمُمِيعُ الْعَإِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ: رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً، فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّ "

 066[ ..... ص : "نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً "معناي سخن مادر مريم:]

سم كه مصدر كلمه ا "تحرير "به معناي اين است كه انسان چيزي بر خود واجب كند كه واجب نباشد، و كلمه "نذر "كلمه
گويند، و ه همين جهت آزاد كردن برده را هم تحرير مياست، به معناي آزاد كردن از قيد و زنجير است، و ب "محرر "مفعول

گويند، چون با اين عمل مفاهيم و آن معاني كه در محفظه ذهن و فكر زنداني است آزاد نيز نوشتن كتاب را هم تحرير مي
 .ال آنامثبه معناي قبول كردن چيزي است از روي رغبت و رضا، مانند تقبل هديه و تقبل دعا و  "تقبل "شود، و كلمهمي

داللت دارد بر اينكه اين مناجات را وقتي كرده كه به  "قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي "و اينكه فرمود:
فرزندش حامله بوده است، و حملش از عمران بوده، و اين مناجات خالي از اشاره به اين نكته نيست كه همسر وي عمران در 

 062، ص: 2روزها زنده نبوده، ترجمه الميزان، ج آن

 .و گرنه او حق نداشت فرزند در شكم خود را مستقال تحرير كند

كه سْن از اين دارد كه براي تعيين « 1» "وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ "هم چنان كه آيه شريفه:
آيد داللت دارد بر اينكه همسر وي در آن روز زنده كشي كردند، نيز به بياني كه در تفسيرش ميريم قرعهكفيلي براي م

 .نبوده

اين نكته هم روشن است كه تحرير فرزند چه به وسيله پدر باشد يا مادر، تحرير از بردگي نيست و دختر عمران برده نبوده، 
يه آزاد كردن از قيد واليتي است كه والدين بر فرزند خود دارند، و با داشتن آن تا مادرش او را آزاد كند، پس تحرير در اين آ

 .برند و اطاعتشان بر فرزند واجب استكنند، و در مقاصد خود بكار ميواليت، او را تربيت مي

ين گيرند، و اگر انمي شود، ديگر پدر و مادر، او را بْدمتپس با تحرير، فرزند از تسلطي كه پدر و مادر بر او دارند خارج مي
شود كه اين فرزند در واليت خدا داخل شود، تنها او را بپرستد تحرير به وسيله نذر و بْاطر خدا انجام شود، معنايش اين مي

اي كه مْتص عبادت خدا است خدمت و خدمت كند و خدمت خدا كردن به اين است كه در مسجد و كليسا و اماكن مقدسه
 .كردبايست پدر و مادر خود را خدمت مياين نذر نبود، فرزند مي كند، در حالي كه اگر

كردند، و بعد از اين تحرير ديگر اند: رسم اين بوده كه پدران و مادران فرزند خود را براي خدا تحرير ميبعضي هم گفته
بردند، تا لكه او را در كنيسه مينمودند، بگرفتند، و در حوائج خود استْدام نميفرزند خود را در منافع شْصي خود بكار نمي

رسيد، در آن داد، تا به حد بلوغ ميآنجا را آب و جاروب كند، و خادم آنجا باشد و اين فرزند هم چنان به خدمت خود ادامه مي
 .توانست از آنجا بيرون شودتوانست به خدمت خود در معبد ادامه دهد، و ميموقع ديگر اختيار با خودش بود، مي

آيه داللت دارد بر اينكه مادر مريم معتقد بوده به اينكه فرزندي كه در شكم دارد پسر است، نه دختر چون مناجاتي كه و اين 



ذَرْتُ لَكَ ما نَ "كنيم، بلكه بطور قطع گفته:با خدا دارد قاطعانه است و در آن شرط نكرده كه اگر فرزندم پسر بود تحرير مي
 .شود مطمئن بوده كه فرزندش پسر استا معلوم مياز اينج "فِي بَطْنِي مُحَرَّراً

باشد، ماء موصوله كه مذكر و  "ما "مذكر آمده براي اين بوده كه حال از كلمه "محررا "اند كه اگر كلمهبعضي خيال كرده
مؤنثش يكسان است و معنايش اينست كه هر چه در شكم من است چه پسر و چه دختر محرر باشد، و اين خيال درست 

 ت، زيرا اگر اينطور نذرنيس

__________________________________________________ 

 .22سوره آل عمران آيه (1)
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 "يرَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْث "كرده بود، ديگر جا نداشت وقتي كه بچه را آورد، و ديد كه دختر است از در حسرت و تاسف بگويد:
و خدا داناتر است به اينكه او چه زاييده، و پسر  "فرزندم را دختر آوردم، و نيز جا نداشت دنبال اين جمله بگويد:خدايا من 

 .آيد، كه بيانش بزودي مي"مثل دختر نيست

شود كه اعتقاد او اعتقادي خرافي، و يا ناشي از و در حكايتي كه خداي تعالي از كالم جازم مادر مريم كرده فهميده مي
رسد نبوده، چون همه اينها ظن است، نه علم و اعتقاد، و هاي حدسي، كه با تجربه و امثال آن به ذهن زنان مياي نشانهرهپا

ظن كجا و اعتقاد حق كجا، از سوي ديگر كالم خدا عز و جل مشتمل بر باطل نيست، و اگر هم در جايي باطلي را نام برده 
 .دنبالش ابطالش را هم آورده

 :ه در آيه زير علم به پسر يا دختر بودن حمل را بْود منحصر نموده و فرمودههم چنان ك

عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ،  "، و نيز در باره همين انحصار فرموده:«1» "اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلب أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ، وَ ما تَزْدادُ "
 .علم به غيب ديگران را منتهي به وحي خود دانسته «0» "لَمُ ما فِي الْأَرْحامِوَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَ يَعْ

 .«2» "عالِمُ الْغَيْبِ فاَل يُظْهِرُ عَلي غَيْبِهِ أَحَداً، إِلَّا مَنِ ارْتَضي "و نيز فرموده:

آن را بطور جزم از وي شود: آگاهي مادر مريم از پسر بودن حملش حدسي نبود، چون خدا از مجموع اين مطالب فهميده مي
حكايت كرده، و اين حكايت خود دليل بر اين است كه اعتقاد وي بوجهي منتهي بوحي بوده، و به همين جهت وقتي فهميد 

وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ  "فرزندش دختر است، از فرزند پسر مايوس نشد، و براي بار دوم با جزم و قطع عرضه داشت:
 .و در آن اثبات كرد كه مريم داراي ذريه است، با اينكه ظاهرا راهي به چنين علمي نداشته است "يْطانِ الرَّجِيمِ ...الشَّ

حذف شده، و نگفته كه نذر مرا مثال قبول كن، و يا آن را و همه  "فَتَقَبَّلْ مِنِّي "در جمله مورد بحث هر چند مفعول كلمه
 رزند محررم را، و ليكن آيهاعمال صالحم را، و يا خودم و ف

__________________________________________________ 

 .(2نمايند )سوره رعد آيه كنند، و چه چيزها كم و زياد ميها چه حملي را حمل ميداند كه رحمتنها خدا مي(1)

 .(22داند )سوره لقمان آيه حمها است ميكند، و آنچه در رعلم به قيامت تنها نزد او است، او است كه باران را نازل مي(2)

سازد، مگر تنها كساني را كه خود بپسندد )سوره جن آيه خدا عالم به غيب است، هيچ كس را بر غيب خود مسلط نمي(3)
02). [.....] 

 061، ص: 2ترجمه الميزان، ج

نظور از فهماند كه مو يا داللت بر آن حذف شده نيست، مي خالي از اشعار "فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ "فرمايد:بعدي كه مي
 .آن همان فرزند محرر است



آنچه در  "از جمله "فلما وضعت ما في بطنها "توانست بفرمايد:، با اينكه مي"فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ: رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي "
و اين خود اختصار گويي لطيفي است، و معناي جمله  "را وضع كردوقتي آن  "به ضمير تعبير كرد و فرمود: "بطن داشت

آن را  پروردگارا من "اين است كه زماني كه فرزند خود را كه در شكم داشت بزائيد و معلومش گرديد كه دختر زاييده، گفت:
نه اينكه بْواهد به اي است خبري، ولي منظور از آن اظهار حسرت و اندوه است، ، و اين سْن بظاهر جمله"دختر آوردم

 .خدا خبري داده باشد

 069[ ..... ص : "وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "معناي جمله]

اين دو جمله از همسر عمران نيست، بلكه كالم خداي تعالي است، كه  "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ، وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "
اند، يكي اينكه هر دو جمله كالم مادر مريم همسر شده و بعضي در اين باره دو احتمال دادهبعنوان جمله معترضه آورده 

 .عمران باشد، دوم اينكه جمله اولي كالم خدا و دومي كالم همسر عمران باشد، و هيچ يك درست نيست

تر خدا به "ورت باشد، كهاما اولي درست نيست، زيرا پر واضح است كه اگر كالم همسر عمران باشد بايد آيه به اين ص
ود، در مقام اظهار حسرت و اندوه ب "رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثي "، ليكن از آنجا كه گفتيم جمله قبلي"امداند من چه چيز زائيدهمي

ا او دختر است، و ليكن بدانيم كه فرزند خواهد بفرمايد ما ميشود كه مياستفاده مي "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما وَضَعَتْ "از ظاهر جمله:
دختر كردن فرزند او خواستيم آرزوي او را به بهترين وجه برآوريم، و بطريقي برآوريم كه او را خشنودتر سازد، و اگر او 

دانست كه شد، او نميخورد، و آن طور اندوهناك نميدانست كه چرا فرزند در شكم او را دختر كرديم هرگز حسرت نميمي
شد، و ممكن نبود نتائجي كه در دختر شدن فرزندش هست، شد، اميدش آن طور كه بايد محقق نميمي اگر فرزندش پسر

اي كه ممكن بود از پسر بودن فرزندش بدست آيد اين بود كه در پسر شدن آن به دست آيد، براي اينكه نهايت نتيجه
 در زاد، و بيمار برصي و زنده كننده مردگان، و ليكنفرزندي چون عيسي از او متولد شود، كه پيامبري باشد شفا دهنده كور ما

زايد، شود، و پسري بدون پدر ميشود و آن اين است كه كلمة اللَّه تمام مياي ديگر نيز عايد ميدر دختر بودن حملش نتيجه
ره با مردم زايد كه در گهواشوند، پسري مياي براي اهل عالم ميو در نتيجه هم خودش و هم فرزندش آيتي و معجزه

شود، فرزندي كه مثلش نزد خدا مثل آدم است، و از او و از مادرش آن دختر اي از خدا ميگويد، روحي و كلمهسْن مي
 .كندطاهره مباركه آثار و بركات و آيات روشن ديگر بروز مي
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تواند كالم همسر عمران باشد، بلكه آن نيز حكايت كالم نيز نمي "أُنْثيوَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْ "شود كه جمله:از اينجا روشن مي
، و ، نه اينكه عكس آن را بفرمايد"و ليس االنثي كالذكر "خداي تعالي است، و اگر كالم همسر عمران بود جا داشت بفرمايد:

زو دارد، ولي چيزي كمتر از آن يا اين بسيار روشن است، براي اينكه وقتي انسان يك چيز ارجمند و يا مقامي بلند را آر
ادند گويد آنچه به من دگويد: اين آن نيست كه من در طلبش بودم، و يا ميشود، از در حسرت ميتر باو داده ميمقامي پائين

شود گويد آنچه من آرزو داشتم مثل اينكه به منش دادند نيست، از همين جا روشن ميخواستم نبود، و نميمثل آنچه من مي
 .تنها الف و الم عهد است "االنثي "و "الذكر "در دو كلمه "الف و الم "كه

و ليس  "را تتمه كالم همسر عمران گرفته، آن گاه در اينكه چرا نگفت: "وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "ولي بيشتر مفسرين جمله:
 خود را بزحمت انداختند، و زحمتشان بجايي نرسيده، اگر "نْثيوَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُ "و توجيه اينكه چرا گفت: "االنثي كالذكر
 .تواني به كتب آنان مراجعه كنيبْواهي مي

 "وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ "
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اند به معناي زن عابد است، و نيز زن خدمتكار است، از همين جا معلوم شهر، بطوري كه گفتهدر لغت آن  "مريم "كلمه
شود كه چرا اين مادر دختر خود را بالفاصله بعد از وضع حمل مريم ناميد، و چرا خداي تعالي اين عمل او را حكايت كرد، مي

خدمت باشد بالدرنگ همين دختر را براي اين كار محرر خواست تا بعد از نوميدي از زاييدن پسري كه محرر براي عبادت و 
دليل بر  "من اين دختر را براي تو محرر زاييدم "، به منزله اين است كه گفته باشد:"سميتها مريم "كند، پس اين كه گفت:

 "د:فرمايياينكه جمله نامبرده به منزله صيغه نذر است، اين است كه خداي سبحان دنبالش اين نذر را قبول نموده و م
 ."... فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً

ن براي اي "دهممن او و ذريه او را از شر شيطان رانده شده، به خدا پناه مي "و اينكه بعد از گفتن آن سْن اضافه كرد كه
 .م مريم مطابق با مسمي باشداش موفق به عبادت و خدمت كنيسه بشوند تا اسبود كه او و ذريه

اگر از ياد نبرده باشيد در سابق در اين باره بحثي كرديم، كه چرا مريم بدون هيچ قيدي حمل خود را پسر شمرد، عين آن 
آيد چون در اينجا نيز جاي اين سؤال هست كه مادر مريم از كجا دانست مريم داراي ذريه مي "ذريتها "بحث در كلمه

 مقام گفتگوي با خواهد شد، كه در 
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با اينكه مادر مريم علم غيب نداشت و آينده يك  "من ذريه او را چنين ... "خداي عز و جل اينطور يعني بطور مطلق گفت:
از ) داند، و در آنجا در پاسخ از اين اشكال گفتيم: اوكودك براي همه غيب است زيرا كه جز خداي سبحان كسي آن را نمي

شود و بعد از آنكه دانست كه به زودي از شوهرش عمران صاحب فرزندي پسر، و صالح ميجايي خبر داده شده بود( مي
اند و بعد از آنكه حامله شد و همسرش از دنيا رفت شكي نداشت كه حمل در شكمش همان پسري است كه به او وعده داده

 .دهند، و او داراي ذريه استكرد كه آن پسر موعود را به مريم ميفرزند را زاييد و فهميد حدسش خطا رفته، يقين 

به همين جهت نذرش را كه راجع به پسر بود به دختر مبدل كرد و دخترش را مريم )زني عابده و خادمه كنيسه( نام نهاد و 
 .فهماندبه ما ميذريه او را از شر شيطان رجيم به خدا پناه داد، اين آن چيزي است كه دقت در كالم خدا آن را 

است،  در كالم آيد معنايش همان تقبل "حسن "اگر با قيد "قبول "كلمه "فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً "
توان چون فرق تقبل با قبول اين است كه تقبل به معناي يك نوع قبول است و آن قبول با رضايت دروني است، پس مي

به  "تقبال "و اگر از كلمه "فتقبلها ربها تقبال "فت معناي جمله مورد بحث اين است كه خداي سبحان فرموده باشد:گ
تعبير كرد براي اين بود كه بفهماند حسن قبول مقصود اصلي از كالم است، عالوه بر اينكه تصريح  "بِقَبُولٍ حَسَنٍ "جمله

 .ي مادر مريم استكردن به حسن قبول اظهار حرمت و شرافتي برا

قرار گرفته، مقتضاي انطباق دو جمله با هم اين است كه جمله  "وَ إِنِّي سَمَّيْتُها ... "و چون جمله مورد بحث در مقابل جمله
إِنِّي  وَ "هم قبول و اجابت جمله "وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً "باشد، و جمله "وَ إِنِّي سَمَّيْتُها ... "مورد بحث، قبول همان جمله

 .باشد "أُعِيذُها بِكَ ...

بنا بر اين منظور از تقبل او به قبولي حسن اين نيست كه با اين قبول همسر عمران به خدا تقرب جويد و در برابر عملي كه 
 ربلكه فرموده خود مريم را قبول كرد، پس منظور قبول دخت "فتقبل نذرها "كرده به ثواب آخرت برسد، براي اينكه نفرموده:

او است، بدان جهت كه مريم ناميده شده، و در راه خدا محرر شده، در نتيجه برگشت معناي عبارت به همان اصطفا است، 
خواهد بفرمايد ما او را اصطفا كرديم، چون در سابق گفتيم معناي اصطفا هم همين است كه شْص اصطفا شده براي مي



 .(يدخدا به تمام معناي كلمه تسليم باشد، )دقت فرماي

و مراد از اينكه فرمود: او را به انباتي حسن رويانديم، اين است كه رشد و پاكيزگي به او و به ذريه او داديم، و به او و به هر 
 اي كه از تنه درخت وجودي او يك از ذريه و شاخه
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ه هاي او نباشد و خالصه اينكدي و تسويالت و وسوسهرويد حياتي افاضه كرديم كه آميْته با القاءات شيطان و پليمي
 .كنيمحياتي طيب و طاهر به آنان افاضه مي

و اين دو: يعني قبول حسن كه گفتيم برگشتش به همان اصطفا است و نبات حسن كه گفتيم برگشتش به طهارت است، 
وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ  "فرمايد:ميهمان اصطفا و طهارتي است كه در ذيل آيات مورد بحث، به آن اشاره نموده و 

 "... اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ

 .و ان شاء اللَّه العزيز، در تفسير آن توضيحش خواهد آمد

پس روشن شد كه اصطفاي مريم و تطهير وي عبارت است از اينكه دعاي مادرش را مستجاب كرد، هم چنان كه اصطفاي 
شود و اينكه او و فرزندش آيتي براي عالميان باشد، آيتي ع( از او متولد مي)نان عالم عبارت است از اينكه عيسي وي بر ز

 ."وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "كه مصدق كالم خدا باشد كه فرمود:

جام وي با يكديگر نزاع داشتند، و سران اي در باره تكفلكشي سرپرست مريم شد، چون عدهزكريا با قرعه "وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا "
وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَ  "به قرعه رضايت دادند و قرعه بنام زكريا در آمد، هم چنان كه آيه:

 .دارد« 1» "ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَْْتَصِمُونَ

 "... ها زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ، وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاًكُلَّما دَخَلَ عَلَيْ "

 010[ ..... ص : "محراب "معناي]

 .به معناي جايي است كه مْصوص عبادت باشد، حال چه در مسجد باشد، و چه در خانه "محراب "كلمه

نجا جاي حرب و ستيز اند كه آرا بقول بعضي از اين جهت محراب خوانده "محراب مسجد "گويد:راغب در مفردات مي
اند: بدين جهت محراب خوانده شده كه انسان جا دارد كه در آنجا نمودن با دشمن و با هواي نفس است و بعض ديگر گفته
 .حريب يعني بريده از كارهاي دنيا و پراكندگي خاطر باشد

االي خانه است و سپس در مسجد اند: اصل در اين كلمه، محراب خانه بوده كه به معناي صدر مجلس و ببعضي ديگر گفته
 .استعمالش كرده صدر مسجد را هم محراب مسجد خواندند

نامگذاري شده براي محل عبادت در مسجد، و اين نام مْصوص صدر  "محراب "اند: در اصل لغت، كلمهبعضي ديگر گفته
 مجلس در مسجد است، چيزي كه هست در صدر

__________________________________________________ 

انداختند، كه كدامشان كفيل مريم شوند، و نيز نبودي وقتي كه بر سر تكفل تو نزد آنان نبودي وقتي كه داشتند قرعه مي(1)
 .(22كردند )سوره آل عمران آيه مريم با هم نزاع مي
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 .اندجد است محراب خواندهساير مجالس هم استعمال شده، جايي را هم كه شبيه به محراب مس

تر باشد، براي اينكه قرآن هم آن را در محراب معبدها استعمال كرده، و رسد اين احتمال از ساير احتماالت صحيحبنظر مي



 .«0»اين بود گفتار راغب « 1» "يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ "فرمود:

فقط در آيه مورد بحث، به معناي آن محلي است در معبد كه اهل كتاب آن را مذبح  "رابمح "اند كه كلمهبعضي هم گفته
 روند، نردباني كه چندگويند. و آن محل عبارت است از اطاق كوچكي در جلو در معبد ساخته شده و با نردبان بدانجا ميمي

 .پنهان استپله مْتصر دارد و كسي كه در آن اطاق كوچك باشد از مردمي كه در معبدند 

 .مؤلف: اطاقهاي كوچك هم كه در اسالم رسم شده، از مقصوره كليساي مسيحيان تقليد شده است

 013رزقي كه همواره نزد مريم بوده رزق معمولي و عادي نبوده است[ ..... ص : ]

معهود در بين مردم نبوده، هم را بدون الف و الم آورده و اين اشاره است به اينكه رزق نامبرده، طعام  "رزقا "و در اين جمله،
زد، ميوه زمستاني را در تابستان و ميوه تابستاني را در زمستان اند: هر وقت زكريا به مريم سر ميچنان كه بعضي هم گفته

 .ديدنزد او مي

اين معنا  "رزقا "هاي معمول آن روز و طعام موسمي بود، نكره آمدنمؤيد اين حكايت اين است كه اگر رزق نامبرده از طعام
يافت، و در اين صورت ديد بلكه همواره نزد او رزقي را ميرساند، كه زكريا هيچوقت اطاق مريم را خالي از طعام نميرا مي

شد، براي اينكه پاسخ مريم اين بود كه اين رزق از ناحيه خداست، و از ناحيه خدا بودن رزق زكريا از پاسخ مريم قانع نمي
دارد، رزق همه مردم از ناحيه خدا است و جا داشت دو باره زكريا بپرسد اين رزقي كه خدا روزيت اختصاص به رزق مريم ن

كرده به وسيله چه كسي به تو رسيده، چون ممكن است افرادي از مردم كه به معبد آمد و رفت دارند برايش آورده باشند، 
 .حال چه اينكه هدف خدايي در نظر داشته باشند و چه هدفي شيطاني

 .شود رزق نامبرده رزق معمولي نبوده استبينيم زكريا از پاسخ مريم قانع شده، معلوم ميپس از اينكه مي

 پروردگارا از درگاه "عالوه بر اينكه دعاي زكريا بعد از پاسخ مريم كه عرضه داشت:

__________________________________________________ 

 .10سوره سبأ آيه (1)

 .ماده حرب ط تهران 110اغب ص مفردات ر(2)
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داللت دارد بر اينكه يافتن رزق نامبرده در نزد مريم را كرامتي الهي و خارق العاده تشْيص  "خودت فرزندي بمن عطا فرما
 .داده و در نتيجه به طمع افتاده كه او هم از خداي تعالي بْواهد فرزندي طيب روزيش كند

ريم يا م "كرده، كه جمله:شود رزق نامبرده رزقي بوده است كه بر كرامت خدايي نسبت به مريم داللت ميمي پس معلوم
 .هم به بياني كه خواهد آمد بر اين معنا اشعار دارد "...

 جمله را از "واو "نياوردن لفظ با "وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا ... "توانست بفرمايد:در اين آيه با اينكه مي
وسط پاره كرد، خواست تا بفهماند كه زكريا همه اين حرفها را يكباره به مريم گفت، و او هم پاسْي داد كه وي را قانع 

ساخت، و يقين كرد كه اين طعامها كرامتي است از خدا نسبت به مريم، در اينجا بود كه او نيز كرامت الهي را طمع كرده، از 
 .ش درخواست فرزندي طيب كردحضرت

 "... هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً "

طيب هر چيز، آن فردي است كه براي چيز ديگر سازگار و در برآمدن حاجت آن دخيل و مؤثر باشد، مثال شهر طيب آن 
ر، و داراي آب و هوايي ماليم، و رزقي پاكيزه باشد، و كار و كسب و ساير شهري است كه براي زندگي اهلش سازگا



وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَْْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ  "فرمايد:ها براي اهلش هم فراهم باشد كه خداي تعالي در باره چنين شهري ميخواسته
 .«1» "رَبِّهِ

ت كه ابعاض و شؤون مْتلفش با هم سازگار باشد، بطوري كه همچنين عيش طيب، و حيات طيب، آن عيش و حياتي اس
اي بر وزن سيب است كه به معن "طيب "دل صاحب آن عيش به زندگي گرم و بدون نگراني باشد، و يكي از مشتقات كلمه

شت اعطر پاكيزه است، پس ذريه طيبه آن فرزند صالحي است كه مثال صفات و افعالش با آرزويي كه پدرش از يك فرزند د
 .مطابق باشد

اين بود كه در اين درخواست كرامتي بود كه از خداي  "رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً "پس انگيزه زكريا از اينكه گفت:
 تعالي در باره خصوص مريم مشاهده كرد، كرامتي كه دلش را از اميد پر كرده و اختيار را از دستش ربود و وادارش ساخت كه
چنين درخواست عظيم و كرامت مهمي را بكند، لذا بايد گفت: منظورش از ذريه طيبه فرزندي بوده كه نزد خدا كرامتي شبيه 

اش به كرامت مريم و شْصيتي چون او داشته باشد، و به همين جهت است كه خداي تعالي عين همين درخواست را در باره
 ع( را باو داد كه)مستجاب نمود، يحيي 

__________________________________________________ 

 .(22رويد )سوره اعراف آيه شهر پاكيزه روييدنيهايش به اذن پروردگارش مي(1)
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ترين پيغمبري است كه همه صفات كمال و كرامتهاي موجود در مريم و عيسي را ترين انبيا به عيسي )ع( است و جامعشبيه
اش د بود، و بْاطر همين جامعيت فرزند زكريا بود )به بياني كه خواهد آمد ان شاء اللَّه( خدا او را يحيي ناميد و در بارهواج

ه كو اين صفات نزديكترين صفات است براي انساني  "مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ سَيِّداً وَ حَصُوراً وَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ "فرمود:
 .شبيه به مريم و فرزندش عيسي )ع( باشد

 "... فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيي "

بر  "زكريا "همه به كلمه "يبشرك "و ضمير خطاب در "يصلي "و در "هو قائم "، و در"نادته "ضميرهاي غايب در
 .به معناي خبر خوشي است كه شنونده را مسرور سازد "يبشر "كلمه بشارت كه ريشه كلمهگردد، و مي

داللت دارد بر اينكه نامگذاري فرزندش بنام يحيي از ناحيه خداي سبحان است، هم چنان كه  "أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ "و جمله:
يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ  "فرمايد:جمله در سوره مريم مي آيات ديگري كه نظير اين آيه است بر اين معنا صراحت دارد، از آن

 .«1» "بِغُالمٍ اسْمُهُ يَحْيي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

 "و نامگذاري فرزند زكريا قبل از والدتش و اينكه اين نامگذاري از ناحيه خداي تعالي بوده، و اينكه نام او از بين همه نامها

انتْاب شده، همه مؤيد بيان قبلي ما است كه گفتيم منظور زكريا از درخواستي كه كرد اين بود كه خدا به وي  "يحيي
 وَ "فرزندي دهد كه شان مريم را داشته باشد، مريمي كه او و پسرش عيسي يك آيت بودند، هم چنان كه قرآن فرموده:

 .«0» "جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ

 011هت بسيار بين عيسي و يحيي علي نبينا و آله و عليهما السالم([ ..... ص : شبا]

گيريم كه همه آن امتيازها كه در مريم و عيسي رعايت شده بود در يحيي )ع( نيز رعايت شده است، و در عيسي نتيجه مي
محاذات كامل با آنچه كه در رعايت شد آنچه كه در مريم رعايت شد، پس آنچه كه در يحيي رعايت شده شباهت تام و 

عيسي رعايت شده است دارد، و اين شباهت تا حد امكان در نظر گرفته شده است، چيزي كه هست عيسي بطور كامل مقدم 



 بر يحيي است براي اينكه وجود و پديد آمدن او قبل از دعاي پدر يحيي مقدر بوده، و
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دهيم كه نامش يحيي است، و ما قبل از او هيچ همنامي برايش قرار نداده بوديم اي زكريا ما تو را به فرزندي بشارت مي(1)
 .(2)سوره مريم آيه 

 .(11ما او و فرزندش را آيتي براي عالميان كرديم )سوره انبياء آيه (2)
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ران اولوا العزم و صاحب شريعت و كتاب و غيره شد، چيزي كه هست اين دو پيامبر تا به همين جهت است كه او از پيامب
 .اندآنجا كه ممكن بوده بيكديگر شبيه شده

كند دقت و اگر خواننده عزيز بْواهد گفتار ما را تصديق كند، بايد در آيات زير كه داستان يحيي و عيسي )ع( را حكايت مي
اي يحيي كتاب را بقوت بگير،  "-فرمايدتا آنجا كه مي« 1» "يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ ... "يد:فرمافرمايد: در باره يحيي مي

و ما در حال كودكي به او حكم داديم، و محبتي از ناحيه خود و پاكي مْصوصي ارزانيش داشتيم، كه او مردي پرهيزگار و 
ميرد و ر و عصيانگر نبود، و سالم بر او، روزي كه متولد شد و روزي كه مينيكوكار نسبت به والدين خود بود، و مردي جبا

 .«0» "شودروزي كه زنده و مبعوث مي

 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا "فرمايد:و در باره عيسي )ع( مي

تا  -"زه دهمفرزندي پاكيروح ما به مريم گفت: من بشر نيستم، بلكه فرستاده پروردگار توأم تا بتو  "فرمايد:تا آنجا كه مي
روح ما به مريم گفت پروردگارت فرموده: كه اين براي من آسانست كه فرزندي بدون پدر بسازم، تا او  "-فرمايدآنجا كه مي

مريم به مردم رو نموده اشاره به قنداقه عيسي كرد،  "-فرمايدآن گاه مي -"را آيتي براي مردم و رحمتي از ناحيه خود كنم
 :كودك بپرسيد، گفتند: چگونه با طفلي كه در گهواره است سْن بگوئيم؟ عيسي به زبان آمد و گفتكه از خود 

من بنده خدايم، خدا به من كتاب داده و پيامبرم كرده و مرا مبارك در همه احوال ساخته، و به نماز و دادن زكات ما دام كه 
قي قرار نداده، و سالم بر من روزي كه متولد شدم و روزي كه زنده باشم، و احسان به مادرم سفارشم فرموده و مرا جباري ش

م اند آياتي هفرمائيد اين دو داستان بسيار بهم شبيهبطوري كه مالحظه مي «2» "شومميرم و روزي كه زنده مبعوث ميمي
 .كه در سوره مورد بحث در باره يحيي و عيسي آمده، اگر با هم تطبيق شود نظير آيات سوره مريم است

زنده  "يبه معنا "يحيي "و كوتاه سْن اينكه خداي سبحان فرزند زكريا را يحيي، و فرزند مريم را عيسي ناميد، كه كلمه
اند به اين معنا است، يحيي را كلمه خواند، عيسي را هم كلمه خواند و است و كلمه عيسي هم بطوري كه گفته "ماندمي

 به او حكم داد و در كودكي كتاب آموخت، به عيسي هم حكم و كتاب داد، او را "يحُ عِيسَيبِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِ "فرمود
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داراي محبتي خدايي معرفي كرد: عيسي را هم احسانگر به مادر معرفي نمود، او را زكات خواند، عيسي را هم مامور به زكات 
نزد خدا خواند، او را حصور معرفي نمود، بر او در سه موطن سالم فرستاد، بر عيسي هم فرستاد، او را سيد، و عيسي را وجيه 

و پيغمبري از صالحين معرفي كرد، عيسي را هم همين طور، همه اينها به خاطر آن بود كه خواست دعاي زكريا را كه 



ها كه در مريم ديده بود را به فرزندي طيب و وليي پسنديده و مرضي درخواست كرده بود مستجاب كند، و همه آن كرامت
 .او نيز مرحمت فرمايد

 "داللت دارد بر اينكه يحيي )ع( از مبلغين دين عيسي )ع( بوده و بنا بر اين منظور از "مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ "و جمله
 خواند، ودهد عيسي را كلمه خود ميهمان عيسي مسيح است، كه در ذيل همين آيات در بشارتي كه به مريم مي "كلمه
ه زمامدار امور سواد مردم و جماعت آنان باشد، و امور زندگي و معاش آنان را در دست به معناي كسي است ك "سيد "كلمه

شان را در دست داشته باشد، اين معناي اصلي كلمه داشته باشد، و يا حد اقل زمام امور مردم در فضيلتي از فضائل پسنديده
ا سيد آن قوم ناميدند، و اين از آن جهت بوده كه است، ولي بعدها در مورد هر چيز بزرگتر استعمال شد، و شريف هر قومي ر

زمامداري همواره مستلزم شرافت و احترام است، حال يا بْاطر حكمراني در مردم يا بْاطر داشتن مال بيشتر، و يا به خاطر 
 .فضيلتي ديگر

اين  د بحث بقرينه سياق آيهآميزد، و منظور از اين كلمه در آيه موربه معناي آن كسي است كه با زنان نمي "حصور "و كلمه
 .است كه يحيي )ع( بْاطر زهد بسيارش از اينگونه شهوات نفساني اعراض داشته است

 "قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ؟ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، وَ امْرَأَتِي عاقِرٌ "

 011بعاد نبوده است[ ..... ص : به منظور است "أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ؟ "استفهام زكريا در جمله]

خواهد حقيقت حال را بپرسد نه اينكه بْواهد فرزند دار شدن خود را امري بعيد انگيز، مياين جمله استفهامي است شگفت "
بشمارد، چون بعد از آنكه خداي تعالي او را با صراحت بشارت داد، ديگر ممكن نيست شْصي مثل زكريا استبعاد كند، عالوه 

نكه خود آن جناب همين دو امري كه در استفهام خود گنجانده و آن را باعث تعجب شمرده، در سوره مريم در ضمن بر اي
رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً، وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَ إِنِّي  "درخواستش نيز گنجانده، و گفته بود:

)پروردگارا استْوانم سست و سرم سفيد شده، « 1» "فْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي، وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً، فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّاخِ
 ولي هرگز از دعاي تو نوميد

__________________________________________________ 
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 .(ترسم، همسرم نازا است، پس از ناحيه خود وارثي بمن بدهنبودم، و من از موالي بعد از خود مي

رساند، گويا و وقتي از مشاهده وضع اي ديگر را ميچيزي كه هست مقامي كه سْن زكريا در آن مقام اظهار شده نكته
درخواست فرزند به ياد هيچ چيز ديگر نبوده، و در دعاي خود نام  مريم منقلب شده، بياد فرزند نداشتن خود افتاده، و غير از

آن عاملي را كه سهم زيادي در تاثرش داشته بوده است، و آن دو چيز است، يكي پيري، و دوم نازايي همسرش، و بعد از 
 شد آن گاه متعجبآنكه از ناحيه خدا بشارت يافت كه صاحب فرزند خواهد شد، گويا به خود آمد و حالت انقالبش برطرف 

شود، خالصه بشارت الهي وضعش را از ياس و اندوه به تعجبي آميْته با شد، كه بعد از پيري، و از زني نازا فرزند دار مي
 .مسرت دگرگون ساخت

و اگر بعد از بشارت يافتن به فرزند شروع كرد كه موانع اين كار و چگونگي برطرف شدن آنها را پرسيد، براي اين بود كه 
صوصيات افاضه الهي و انعام او را بفهمد و در نتيجه از درك آن لذت ببرد و قدرش را بيشتر بشناسد، نظير همان سؤالي خ

دهيد، با اينكه پيري بر چگونه مرا چنين بشارتي مي :كه ابراهيم بعد از بشارت فرشتگان به صاحب فرزند شدن نمود و پرسيد



 :كندرا چنين نقل مي من مسلط شده است؟ و قرآن كريم داستانش

الَ أَ تَوْجَلْ، إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ، قوَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ، إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَقالُوا: سَالماً، قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، قالُوا ال  "
 اتُبَشِّرُونَ؟ قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ، فاَل تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ، قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّ بَشَّرْتُمُونِي عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ، فَبِمَ

 .«1» "الضَّالبونَ

فرماييد در پاسخ مالئكه كه او را از نوميدي بر حذر داشتند گفت: سؤال من از در نوميدي نبود، بطوري كه مالحظه مي
ونه نوميد باشم، با اينكه من از گمراهان نيستم، و نوميدي كار گمراهان است، بلكه از اين جهت است كه وقتي موالي چگ

دارد، اين اعالمش باعث انبساط و مسرت آورد، و قرب و انس و كرامت خود را اعالم مياش روي مييك بنده به سوي بنده
لطف موالي خود را به خاطر و به زبان بياورد، گاهي به صورت تعجب، و گاهي خواهد شود و همواره مياش ميو ابتهاج بنده

 .استعجاب و گاهي به صورتهاي ديگر

 من پير ")پيري مرا درربوده( و نگفت: "وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ "و در اينكه گفت:

__________________________________________________ 

ن ابراهيم خبر ده كه وقتي بر او درآمدند، و سالم كردند، او گفت: من از شما بيمناكم، گفتند نترس؟ ايشان را از ميهمانا(1)
يز دهيد؟ به چه چدهيم، گفت آيا در عين اينكه پيري بر من مسلط شده بشارتم ميكه ما تو را به فرزندي عليم مژده مي

باش، گفت: بله هر كس از رحمت پروردگارش نوميد شود، جز دهيم، از نوميدان مدهيد؟ گفتند به حق بشارتت ميبشارت مي
 .(26از گمراهان نْواهد بود )سوره حجر آيه 
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وَ امْرَأَتِي  ":فهمد، و نيز در اينكه گفتادبي را رعايت كرده كه هر كسي آن را مي "ام، و ديگر شهوت جنسي ندارمشده
)و زنم نازا است(، اشاره كرده است به اينكه همسرم نيز مثل  "و امرأتي عاقر "نازا است( و نگفت: )و زنم در حالي كه "عاقِرٌ

 .خودم پير است، در حالي كه نازا هم بوده است

هر چند خداي سبحان است، حال يا به مباشرت و يا به وسيله وساطت  "قال "فاعل فعل "قالَ كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ "
آيد كه كردند، اال اينكه از ظاهر عبارت برمياي كه با او گفتگو ميكه، آنهم يا از راه وحي و يا به وسيله همان مالئكهمالئ

اي بوده و اگر بْودش نسبت ، بلكه گوينده آن فرشته"كندخدا اين چنين هر كار بْواهد مي "خود خداي تعالي نفرموده:
 اي بوده اين است كه در داستانمر او گفته است، دليل بر اين كه گوينده فرشتهداده از اين جهت است كه فرشته هم به ا

ا اينطور كرده راي كه با او گفتگو ميپاسخ فرشته "امام و هرگز زناكار نبودهمن كه شوهر نرفته "گويد:وقتي مي (مريم )ع
 .«1» "دْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ، وَ لَمْ تَكُ شَيْئاًقالَ كَذلِكَ، قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَ قَ "كند:حكايت مي

شنيده كه جمالت قبل را استماع كرده و اي ميآيد كه اوال زكريا جمله مورد بحث را از همان ناحيهو از اين آيه چنين برمي
فت يعني فرشته گبوده،  "قال االمر كذلك "خبر است براي مبتدايي كه حذف شده، و تقدير كالم "كذلك "ثانيا كلمه

 .مطلب همين طور است، يعني آن بشارتي كه به تو داديم واقع شدني است

و اين اشاره است به اينكه فرزند دار شدن او از قضا و قدرهاي حتمي است كه هيچ شكي در وقوع آن نيست، نظير همان 
كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تا آنجا  "پاسْي كه روح در مقابل مريم داد، و خداي تعالي آن را چنين نقل كرده كه گفت:

كه بدون و او عاطفه آمده، كالم  "اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ "آيد كه جملهو ثالثا برمي« 0» "وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا -كه گفت
يم( )مطلب همان است كه گفت "كذلك "رساند اينكه گفتيم:كند، و ميرا تعليل مي "كذلك "اي است كه مضمونجداگانه

 .كندبراي اين بود كه خدا هر چه بْواهد مي



 "... قالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً، قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثاَلثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً "

 به معناي اشاره با دو لب است، و گاهي در "رمز "گويد: كلمهدر مجمع البيان مي

__________________________________________________ 

گفت اين چنين است، پروردگار تو گفته كه آن كار براي من آسان است، و چگونه آسان نباشد با اينكه من تو را از پيش (1)
 .(1خلق كردم، با اينكه چيزي نبودي )سوره مريم آيه 

 .(01يم آيه اين امري است كه قضاي الهي بر آن رانده شده )سوره مر(2)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1»رود شود ولي در اولي بيشتر بكار مياشاره به وسيله ابرو و چشم و دست هم استعمال مي

به معناي طرف آخر روز است، و گويا از عشوه گرفته شده كه به معناي غبار و تاريكي عارض بر چشم است  "عشي "و كلمه
 رود عشياشيا را ببيند، و به اين مناسبت آن قسمت از زمان را هم كه بطرف تاريكي ميشود آدمي نتواند و باعث مي

وده زدگي ببه معناي طرف ابتداي روز است، و معناي اصلي و لغوي اين كلمه استعجال و شتاب "ابكار "ناميدند، و كلمه
 .است

، ه، هم چنان كه در داستان مريم نيز نظير آندر اين آيه شريفه نشانه صاحب فرزند شدن زكريا سْن نگفتن وي معرفي شد
ام نشانه و عالمت شده بود و به مريم دستور دادند كه اگر از مردم كسي را ديدي بگو من براي خداوند، روزه زبان گرفته

 .و اين بْاطر شباهتي است كه بين آن جناب يعني يحيي و عيسي )ع( بوده است« 0»

 082يا براي چه بوده است؟[ ..... ص : درخواست نشانه و عالمت كردن زكر]

به معناي عالمتي است كه  "آيه "در آيه مورد بحث، حضرت زكريا )ع( از خداي تعالي درخواست عالمتي كرده، چون كلمه
ناحيه خداي تعالي از  "...يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ  "بر چيزي داللت كند، و در اينكه آيا منظورش اين بوده كه بفهمد نداي

بوده و يا اينكه از ناحيه شيطان بوده، خالصه صدايي كه شنيده صداي فرشته بوده يا شيطان و يا منظور اين بوده كه هر 
 .وقت همسرش حامله شد او از سْن گفتن عاجز شود، بين مفسرين اختالف است

ه اول را اند وجليكن علت اينكه مفسرين جرأت نكردهرسد، و وجه دوم تا حدي از سياق آيات و جريان داستان بعيد بنظر مي
اختيار كنند، يعني بگويند منظورش از آن درخواست اين بوده كه بفهمد خطاب نامبرده از ناحيه خدا بوده يا از ناحيه شيطان، 

 حضرات بْاطرتر از آن است كه شيطان در صدد گمراه كردنشان برآيد و آن اند شان انبيا عالياين بوده كه فكر كرده
دهند و ممكن نيست شيطان با فهم آنان بازي عصمتي كه دارند صداي فرشته را از صدا و وسوسه شيطان تشْيص مي

 .كند، و در نتيجه طريق فهم بر آنان مشتبه گردد

ند، ردهند و شناختي داو اين گفتار هر چند حق است، و ليكن بايد دانست كه اگر انبيا )ع( حق و باطل را تشْيص مي
شناختشان از ناحيه خدا است نه از ناحيه خودشان، و به استقالل ذاتشان، و وقتي اين طور شد چرا جايز نباشد كه زكريا 

 همين شناخت را از خدا
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 .06سوره مريم آيه (2)

 021، ص: 2لميزان، جترجمه ا



اي برايش قرار دهد و چه محذوري در آن هست، بله اگر دعايش مستجاب نشده بود و خدا بْواهد، و بْواهد كه نشانه
 .اي براي استجابت دعايش قرار نداده بود اشكال باال بجا و وارد بودنشانه

مؤيد و بلكه دليل بر همين وجه  -وز باشدكه سْن نگفتن در مدت سه ر -عالوه بر اينكه خصوصيت خود آيت و نشانه
است، براي اينكه هر چند براي شيطان امكان اين معنا هست كه در جسم انبيا تصرف نموده، و يا عمل آنان را از رسيدن به 

نتيجه كه همان ترويج دين است باز بدارد، و نگذارد مردم به ايشان روي آورند، و در نتيجه نيروي دشمنان دين ضعيف 
 .ددگر

 081تصرف شيطان در نفوس انبياء )ع( محال است[ ..... ص : ]

وَ اذْكُرْ عَبْدَنا  "فرمايد:اي از اين تصرفات را ذكر نموده، در باره تصرف شيطان در جسم ايوب )ع( ميو آيات زير هم نمونه
 .«1» "أَيُّوبَ، إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي  "فرمايد:و در باره جلوگيريش از ترويج دين مي
و هيچ رسول و نبيي نفرستاديم مگر آنكه هر يعني قبل از ت« 0» "أُمْنِيَّتِهِ، فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ

وقت قرائت كرد، شيطان در قرائت وي دسيسه كرد، در نتيجه خداي تعالي آنچه را شيطان القا كرده بود نسخ نموده، آن گاه 
 .بْشيدآيات خود را تحكيم مي

 :و در باره تصرف شيطان در حافظه انبيا، از همسفر موسي حكايت نموده كه گفت

 .«2» "ي نَسِيتُ الْحُوتَ، وَ ما أَنْسانِيهُ إِلَّا الشَّيْطانُفَإِنِّ "

هاي شيطان و امثال آن بجز آزار دادن انبيا اثري ديگر ندارد، و اما دست اندازيش در نفوس انبيا ليكن اين دست اندازي
به عصمت انبيا كرديم محال است چون انبيا از چنين خطرها معصوم و مصونند كه بيانش در سابق در بحثي كه راجع 

 .گذشت

 .حال ببينيم معناي آيتي كه خداي تعالي آن را نشانه صاحب فرزند شدن زكريا قرار داده چيست؟

آن جناب در  آيد كهبرمي "كارِإِبْآيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً، وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَ الْ "از ظاهر آيه:
آن سه روز قادر به سْن گفتن با كسي نبوده و زبانش از هر سْني غير از ذكر خدا و تسبيح او بسته بوده است، و اين 

 تصرفي خاص و آيتي
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 .21سوره ص آيه (1)

 .20سوره حج آيه (2)

 .(62اموش كردم، و آن را از يادم نبرد مگر شيطان )سوره كهف آيه من ماهي را فر(3)
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شود و شيطان قادر بر چنين تصرفي در نفوس انبيا نيست، چون گفتيم انبيا از چنين است كه بر جان پيامبر و زبان او واقع مي
فرمائيد با تواند باشد و آيه شريفه بطوري كه مالحظه ميميدستبرد شيطاني مصونند، پس اين، جز از ناحيه خداي رحمان ن

سازد و تناسبي با وجه دوم ندارد. در اينجا ممكن است بپرسي اگر وجه اول درست است، و درخواست زكريا وجه اول بهتر مي
را متوجه خدا نموده  براي اين بوده كه بفهمد صدايي كه شنيده از ناحيه خدا بوده يا از ناحيه شيطان، چرا روي سْن خود

ام و همسرم زني نازا بوده است فرمود: اين شوم با اينكه بحد پيري رسيدهپروردگارا من چگونه داراي فرزند مي "گويد:مي



دانسته طرف سْنش خدا است، و ، براي اين كه ظاهر اين سْن اين است كه مي"كندچنين خدايي هر كاري بْواهد مي
 .حيه خداست، و اگر در اين باره شكي نداشته، چرا درخواست نشاني و تشْيص آن را كرده استجوابي هم كه گرفته از نا

دانسته و ليكن دانستن مراتب مْتلفي دارد، ممكن است اطمينان داشته كه نداي نامبرده از ناحيه گوئيم بله ميدر پاسخ مي
ه سؤال كرده است و همانطور كه گذشت به ندايي خداي تعالي است، و در عين حال از كيفيت والدتي كه مايه تعجبش شد

ا اي خواسته تديگر پاسخ داده شده، به نحوي كه نفس شريفش اطمينان يافته، و سپس از خداي تعالي آيت و نشانه
 .اطمينانش مبدل به يقين شود

موال به معناي صدا زدن از نقطه دور مع "ندا "است، چون كلمه "فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ ... "و از جمله مؤيدات اين وجه، جمله:
شود، چون سْن گفتن با صداي بلند از نظر ما انسانها، از است و به همين جهت به سْن گفتن با صداي بلند نيز اطالق مي

لوازم دوري گوينده از شنونده است، نه اينكه معناي لغوي كلمه اين باشد، چون در داستان همين پيامبر يعني زكريا )ع( در 
 .ورد سْن گفتن آهسته نيز استعمال شده استم

، و اين اطالق به عنايت تذلل زكريا و تواضع وي در قبال تعزز خداي «1» "إِذْ نادي رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا "قرآن كريم فرموده:
ريا آيد كه زكميچنين بر  "فنادته المالئكة "سبحان و ترفع او بوده و در عين حال آن را خفي و نهاني خواند، پس از جمله

 .گويدفرشته همكالمش را نديده بوده، و تنها صوت هاتفي را شنيده كه با وي سْن مي

 يكي از مفسرين گفته است: مراد از اينكه سْن نگفتن را نشانه والدت يحيي قرار داد،

__________________________________________________ 

 .(2سته پروردگار خود را ندا كرد )سوره مريم آيه آن هنگام كه با ندايي نهاني و آه(1)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

اين بوده كه زكريا )ع( را نهي كرد كه سه روز با مردم سْن نگويد و تمام اين سه روز را منحصرا بذكر خدا و تسبيح او 
 .فته استبپردازد، نه اينكه زبانش از سْن گفتن بسته باشد، و در بيان نظريه خود چنين گ

اي كرد اين بوده كه به مقتضاي طبيعت نظريه درست همين است كه بگوييم منظور آن جناب از اينكه درخواست نشانه
بشري دلش خواسته زمان رسيدن به آن موهبت الهي يعني والدت يحيي را بفهمد تا دلش اطمينان پيدا كرده و بتواند به 

گيرد، با اينكه من مردي پير و همسرم زني رسيد چنين چيزي چگونه صورت مياش بطور قطع مژده دهد، لذا اول پخانواده
نازا است؟ و وقتي جوابش را دريافت نمود، از پروردگار خود درخواست نمود تا براي اداي شكر اين نعمت او را به عبادتي 

م دستورش داد تا سه روز مْصوص به خودش هدايت كند، و تمام شدن آن عبادت نشانه رسيدنش به مقصود باشد، خدا ه
با مردم سْن نگويد، و از مردم بريده يكسره به ذكر و تسبيح او بپردازد و اگر احتياج پيدا كرد با كسي سْن گويد مطلب 

 .اش داده بعد از سه روز بوده، اين بود بيان مفسر نامبردهخود را با اشاره به او بفهماند، و بنا بر اين بشارتي كه به خانواده

 اي و نه جمله در آيه شريفههاي او وجود دارد و نه حتي اشارهواننده عزيز توجه دارد كه در آيه شريفه نه داللتي بر گفتهو خ
شود و نه اينكه بعد از سه روز به مقصود رسيده و نه اينكه درخواست عبادتي براي اداي شكر در برابر موهبت الهي ديده مي

ظهوري در نهي تشريعي دارد، و نه اينكه زكريا خواسته به  "اال تكلم ... "ينكه جملهانتهاي سه روز نشانه است و نه ا
 .اش بشارت دهدخانواده

 083رسد ..... ص : سخني پيرامون الهامات غيبي و خواطر شيطاني و سخناني كه از اين دو ناحيه به گوش مي



ده كه مشتمل بر غرضي است كه از آن معنا منظور در سابق مكرر اين معنا گذشت كه هر لفظي در برابر معنايي وضع ش
گويند براي اين است كه اگر صوت خارج از دهان آدمي را كالم و قول مي "كالم "و "قول "است، از آن جمله دو كلمه

 .كنداست كه معناي مورد نظر صاحب صوت را به شنونده منتقل مي

د، يعني مقصد يكي را به ديگري منتقل سازد، آن نيز كالم است، چه بنا بر اين هر چيزي كه اين اثر و خاصيت را داشته باش
 صوتي و لفظي باشد و يا اصوات و الفاظي متعدد باشد، و

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

چه آنكه اصال از جنس صوت نباشد، مثال اشاره و رمز باشد و انسانها در اينكه صوت مفيد فايده تام و كامل را كالم بنامند، 
توقف و ترديد ندارند، هر چند آن صوت از دهان بيرون نيايد، و همچنين در ناميدن اشاره هر چند مشتمل بر صوت  هيچ
 .نباشد

ه بينيم آنچه از ناحيه شيطان بشود كالم خوانده و ميقرآن كريم هم مانند همه عقال معاني و مفاهيمي را كه به دلها القا مي
 .امر، وسوسه، وحي و وعده خوانده است افتد كالم، قول،دلهاي آدميان مي

كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ  "القاي شيطان در دل انسانها را، امر خوانده و در آيه« 1» "وَ لَآمُرَنَّهُمْ، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ "مثال در آيه:
يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ  "وسوسه و در آيه: «2» "دُورِ النَّاسِيُوَسْوِسُ فِي صُ "قول ناميده و در آيه:« 0» "قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ

 :و در آيه« 2» "إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ "وحي و نيز در حكايت كالم ابليس يعني آيه: «2» "زُخْرُفَ الْقَوْلِ

وعده شيطان خوانده « 6» "بِالْفَحْشاءِ، وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌالشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ، وَ يَأْمُرُكُمْ  "
 .است

يطان گوئيم ششود و ما آن را به شيطان نسبت داده يك جا ميو اين معنا واضح است كه اينگونه خطورها كه به دل وارد مي
گوييم شيطان گفت يا وعده داد، و يا به اولياي خود وحي كرد و يا وسوسه و جاي ديگر مي كنمگفت من به ايشان امر مي

 .گيرداش قول و كالمي است كه از دهان و با حركت زبان صورت نمينموده همه

، ستآيد كه وعده خدا به مغفرت و فضل كه در آيه ديگر در قبال وعده شيطان آمده، نيز كالم او از همين جا به دست مي
گيرد و آن نيز مانند وسوسه و كالم شيطان متكي بر زبان و فضاي دهان نيست، و اما كالمي كه به وسيله فرشته صورت مي

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  "خداي تعالي در آن آيه وعده به مغفرت و فضل را حكمت خوانده و فرمود
 .«2» "اً كَثِيراًأُوتِيَ خَيْر
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 .111سوره نساء آيه (1)

 .16سوره حشر آيه (2)

 .2سوره ناس آيه (3)

 .110سوره انعام آيه (4)

 .00سوره ابراهيم آيه (5)

 .061سوره بقره آيه (6)

 .022سوره بقره آيه (7)
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و « 1» "وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ "فرمايد:ن، آيه شريفه زير است كه خطور و الهام خدايي را نور خوانده و ميو نظير آ



« 0» "ماواتِ وَ الْأَرْضِهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، لِيَزْدادُوا إِيماناً مَعَ إِيمانِهِمْ وَ لِلَّهِ جُنُودُ السَّ ":آيه شريفه
 .( سوره بقره گذشت022در آيه ) "سكينة "است كه بيانش در تفسير كلمه

دُ فِي عَّاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّفَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ، وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّق "و همچنين آيه:
رِجْزَ  "است كه وسوسه شيطان را رجس خوانده و در آيه« 2» "السَّماءِ، كَذلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَي الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ

 .آن را رجز ناميده« 2» "الشَّيْطانِ

 .بان، بلكه با القاي معاني در دل اوكنند اما نه با زآيد كه شيطان و مالئكه با آدمي تكلم ميپس از همه اين آيات بر مي

لَّهُ وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ال "در اين ميان يك قسم ديگر از تكلم هست كه مْصوص خداي تعالي است، و در آيه شريفه:
از راه وحي كه در اين قسم  از آن سْن رفته و آن را به دو قسم تقسيم كرده، يكي تكلم« 2» "إِلَّا وَحْياً، أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ

 .اش حجابي نيست و دوم تكلم از وراي حجاب اين بود اقسامي از كالم خدا و كالم مالئكه و شيطانهابين خدا و بنده

شود كالمي است كه براي طرف خطابش بالذات متعين است اما كالم خداي سبحان آن قسمش كه به نام وحي خوانده مي
وحي را به چيز ديگر اشتباه كند، براي اينكه گفتيم وحي آن قسم از تكلم خدا است كه بين او و و محال است كه يك پيامبر 

ت كه هايي اسكاريبنده مورد خطابش هيچگونه حجابي نيست، و اما آن قسم ديگر از تكلم محتاج به روشنگريها و محكم
 .سرانجام منتهي به وحي گردد

همين نزديكي مالحظه كرديد در تشْيص آن دو كافي است، براي اينكه  و اما كالم فرشته و شيطان، آياتي كه در
خواند كه آن دو هم به خطورهاي فرشتگان همواره توأم با شرح صدر است، و آدمي را به سوي مغفرت و فضل خدا مي

 گردد، به چيزي برمالكهاي ديني بر مي
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 .(02دهد تا با آن راه زندگي را طي كنيد )سوره حديد آيه رايتان نوري قرار ميو ب(1)

 [.....] .2سوره فتح آيه (2)

 .102سوره انعام آيه (3)

 .11سوره انفال آيه (4)

 .(21هيچ بشري شايستگي آن را ندارد كه خدا با او تكلم كند، مگر به وحي يا از وراي حجاب )سوره شوري آيه (5)

 026، ص: 2ميزان، جترجمه ال

 .گردد كه مطابق دين مبين خدا است، ديني كه در كتابش و سنت پيامبرش بيان شده استمي

خواند، و از فقر و خطورهاي شيطاني همواره مالزم با تنگي سينه و بْل نفس است و آدمي را به پيروي هواي نفس مي
گردد، كه مطابق با كتاب و سنت خدا و به مالكهايي بر مي كند، كه همه اينها باألخرهترساند، و به فحشا امر ميمي

 .پيامبرش نيست، و با فطرت خود آدمي نيز مْالف است

شود كه فرشته اي كه پشت سر انبيا هستند بسيار ميمطلب ديگري كه تذكرش الزم است اين است كه انبيا و افراد برجسته
نان كه قرآن كريم از آدم و ابراهيم و لوط حكايت كرده است، و اين خود شناسند، هم چبينند و هم ميو يا شيطان را هم مي

صاحب  شنوند، وبهترين دليل است بر اينكه آن حضرات احتياجي به نشانه و مميز ندارند و اما در آن مواردي كه صدايي مي
م بايد ند و آن مميز هم همانطور كه گفتيبينند، البته احتياج به مميز دارند همانطور كه ساير مؤمنين بدان نيازمندصدا را نمي

 .باألخره به وحي منتهي گردد و اين معنا واضح است



 086بحث روايتي ])در ذيل آيات مربوط به مادر مريم و زكريا و ...([ ..... ص : 

فرمود: خداي تعالي به عمران از امام صادق )ع( روايت آمده كه  "إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ ... "در ذيل آيه:« 1»در تفسير قمي 
وحي كرد كه من فرزندي به تو خواهم بْشيد، پسري تام الْلقة، و پر بركت كه افراد كور مادر زاد و مبتال به مرض برص 

 .دهمكند و من او را رسولي براي بني اسرائيل قرار ميدهد و به اذن خدا مردگان را زنده ميرا شفا مي

رش حنه در ميان گذاشت و حنه همان مادر مريم است، همين كه مريم را حامله شد پيش خود عمران اين جريان را با همس
پروردگارا من او را دختر آوردم و معلوم است كه  ":خيال كرد كه حملش پسر است و وقتي آن را دختر زاييد عرضه داشت

 ."تواند پيغمبر شودپسر چون دختر نيست و دختر نمي

، و بعد از آنكه عيسي )ع( را به مريم داد، معلوم "داند كه حنه چه زاييدهخدا بهتر مي "فرمايد:خداي تعالي در پاسْش مي
كنيم هايي مياش را به عمران داده بودند عيسي بوده، امروز هم وقتي در باره مردي پيشگوييشد آن پسري كه مژده

 .وه او باشدگويي ما راجع به فرزند او و يا نمنكرش نشويد، چون ممكن است پيش
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 .121ص  1تفسير قمي ج (1)
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از امام باقر )ع( و نيز در تفسير عياشي « 0»از آن جناب نقل شده و در تفسير عياشي « 1»قريب به اين معنا در كافي  :مؤلف
شده و از آن بيرون محرر كسي است كه وقف كنيسه مي "روايت شده كه فرمود: ()عدر ذيل همين آيه از امام صادق 

آمده است. حنه وقتي فرزندش را زاييد عرضه داشت: پروردگارا من او را دختر زاييدم و پسر مثل دختر نيست، دختر نمي
 .«2» "آيد تواند از مسجد درگردد تا از مسجد بيرون شود، و محرر نميشود و ناگزير ميحيض مي

همسر عمران نذر كرده بود كودكي كه در رحم دارد  "و نيز در همان كتاب از يكي از آن دو بزرگوار، حديث آورده كه فرمود:
وقف كنيسه نموده و براي خدمت و عبادت در آنجا بگمارد، و پسر براي اينكار، چون دختر نيست، آن گاه فرمود مريم رشد 

داد، تا آنكه به حد بلوغ رسيد، زكريا كرد و حوائج آنان را در دسترسشان قرار ميا خدمت ميكرد و در كنيسه اهل كنيسه ر
 .«2» "دستور داد براي خود حجابي ترتيب دهد و در آن حجاب دور از انظار عابدان به عبادت بپردازد

آيد كه از ظاهر آنها برمي فرمائيد درست مطابق بيان ما است، چيزي كه هستمؤلف: اين روايات بطوري كه مالحظه مي
كالم همسر عمران است، نه كالم خداي تعالي، كه اگر بْواهيم اين ظاهر را بپذيريم، بايد  "وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثي "جمله:

مقدم آورد پاسخ دهيم، و اين مطلب پاسْي ندارد، چون عالوه بر  "انثي "را بر كلمه "ذكر "اشكال قبلي را كه چرا كلمه
 .اشكال گذشته مقتضاي قواعد عربيت هم، خالف آن است

ه به معناي تحرير است، مگر اينك "مريم "ماند كه چرا دختر عمران را مريم ناميد با اينكه كلمهو نيز اين اشكال باقي مي
 .(بگوييم بين تحرير و خدمتگزاري معبد فرق هست )دقت فرمائيد

 .شده استآيد كه عمران پيامبري بوده كه به او وحي ميبرمي "عمران وحي كرد خداوند به "فرمود:و از روايت اولي كه مي

: من از گويدروايتي هم كه مرحوم مجلسي در بحار از ابي بصير نقل كرده مؤيد اين داللت است، در آن روايت ابا بصير مي
 ابي جعفر )ع( وضع عمران را پرسيدم كه آيا
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 .21ح  121ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .22ح  122ص  1تفسير عياشي ج (3)

 .22ح  122ص  1تفسير عياشي ج (4)

 022، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .«1» "خر حديث(بلي پيامبري مرسل بوده كه خدا او را به سوي قومش روانه كرد. )تا آ "پيامبر بوده يا نه؟ فرمود:

اين روايت داللت بر اين معنا هم دارد كه همسر عمران نامش حنه بوده و اين نام معروف است: و در بعضي از روايات آمده 
 .كه نامش مرثار بوده، و بحث در اين باره براي ما اهميتي ندارد

اي پيرامون خود افكند، راب رفت، و پردهوقتي مريم بحد بلوغ رسيد به مح "و در تفسير قمي در ذيل روايت قبلي آمده كه
 هاي تابستاني را در زمستان،گرديد ميوهشد، و وقتي بر او وارد ميديد، و تنها زكريا بر او وارد ميبطوري كه احدي او را نمي

از ناحيه خداي  ":دفرمومي "ها از كجا برايت آماده شدهاين ميوه "پرسيد:ديد، از او ميو زمستاني را در تابستان نزد او مي
 .«2» "دهدشمار ميتعالي و خداوند به هر كس كه بْواهد روزي بي

و در تفسير عياشي از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: )زكريا از پروردگار خود درخواست فرزند كرد، مالئكه او را به آن 
خدا است يا نه، خدا به او وحي كرد كه نشانه خدايي سْنان كه در قرآن آمده ندا داد، او دوست داشت بفهمد صدا از ناحيه 

شود، همين كه سه روز فرا رسيد، و نتوانست با احدي تكلم كند بودن آن مژده، اين است كه سه روز زبانش از سْن بند مي
الم خداي اي كتواند زبان كسي را بند بياورد، اين است معنفهميد كه مژده قبلي از ناحيه خدا بوده، چون غير خدا كسي نمي

 .«2( »"رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً "فرمايد:تعالي كه مي

مؤلف: قريب به اين معنا را قمي هم در تفسير خود روايت كرده، و خواننده محترم توجه فرمود كه سياق آيات هم از اين 
 .«2»سازد توجيه امتناع ندارد، بلكه با آن مي

ست، و ا "مساله وحي شدن به عمران "ايات شده و مضامين آن را )كه يكيليكن بعضي از مفسرين، به شدت منكر اين رو
منظور از درخواست نشاني تشْيص بين خدايي و  "، و سوم اين است كه"وجود ميوه غير موسمي در محراب مريم "ديگري

را  اي سبحان آناند: هيچ راهي براي اثبات اين امور نيست، نه خد( به سْتي رد كرده و گفته"شيطاني بودن صوت است
 اش و اموري هم نيست كه عقل راهي به اثبات آن داشته باشد،گفته و نه رسول گرامي

__________________________________________________ 

 .12حديث  020ص  12بحار ج (1)

 .121ص  1تفسير قمي ج (2)

 .22ح  120ص  1تفسير عياشي ج (3)
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تاريخ معتبر هم سْني از آنها به ميان نياورده، در اين ميان به جز مشتي روايات اسرائيلي و غير اسرائيلي نداريم و احتياجي 
 .هم نداريم كه در فهم معاني آيات قرآن به اينگونه وجوه دور از نظر تمسك كنيم

وايات مذكور هر چند خبر واحدند، و خالي از ضعف نيستند و يك اهل دليل است و رليكن سْنان خود اين مفسر سْناني بي
بحث ملزم نيست كه حتما به آنها تمسك بجويد و به مضامين آنها احتجاج كند، و ليكن اگر دقت و تدبر در آيات قرآني 

ع( نقل شده مشتمل بر ) مضامين مذكور را به ذهن نزديك كرد، چرا آنها را نپذيريم و از آن روايات آنچه از ائمه اهل بيت



 .هيچ مطلب خالف عقل نيست

بله در بعضي از رواياتي كه از قدماي مفسرين نقل شده، اموري آمده كه با عقل سازش ندارد، مثال از قتاده و عكرمة روايت 
شارت از گر اين باند: شيطان نزد زكريا آمد و او را در مورد بشارتي كه شنيده بود به شك انداخت و گفت ااند كه گفتهكرده

كرد، همانطور كه تو با خدا آهسته و نهاني سْن گفتي، از رساند و آن را پنهان ميناحيه خداي تعالي بود آهسته به تو مي
ها كرد و كرد تا او را به شك انداخت، با اينكه اينگونه سْنان هيچ مجوزي براي پذيرفتنش نيست، نظير اين قبيل وسوسه

ويي مگر بعد تواني سْن بگجبرئيل به زكريا گفت: اينك ديگر زبان بسته شدي و نمي "لوقا آمده كهگفتاري كه در انجيل 
 "شوداز مدتي كه مقرر شده و اين بدان جهت بود كه تو كالم مرا تصديق نكردي، كالمي كه بزودي صدقش محقق مي

 .(02 -1 -انجيل لوقا) «1»

 089[ ..... ص : بحث روايتي ديگر ])راجع به الهامات و خواطر(

هيچ قلبي نيست مگر آنكه دو گوش دارد، بر در يك گوش  "از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:« 0»و در كافي 
 .گر استاي ارشادگر، و بر در ديگر، شيطاني فتنهفرشته

ن كند و ايگناه نهيش مي دهد و ملك ازكند و اين ديگري نهي، شيطان او را به گناهان فرمان ميآن صاحب قلب را امر مي
 اشهمان معنايي است كه خداي عز و جل در باره
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 .از عكرمة 00ص  0تفسير الدر المنثور ج (1)

 [.....] .1ح  066ص  0كافي ج (2)
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 .«1» "مالِ قَعِيدٌ ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌعَنِ الْيَمِينِ وَ عَنِ الشِّ "فرمايد:مي

در اين معنا روايات بسياري وجود دارد كه قسمتي از آنها بزودي از نظر خوانندگان خواهد گذشت، و اگر در روايات  :مؤلف
ندارد كه  منافاتي با تطبيق روايت مورد بحث،نامبرده آيه شريفه با مساله: دو فرشته نويسنده حسنات و سيئات تطبيق شد، 

آيه را بر فرشته و شيطان تطبيق كرده، براي اينكه آيه شريفه بر بيش از اين داللت ندارد كه رقيب و عتيدي براي هر 
انساني هست و مراقب تمامي سْنان او هستند، و در طرف راست و چپ هر كس قرار دارند، و اما اينكه اين رقيب و عتيد 

اند و يا يكي ملك و ديگري شيطان است، آيه شريفه صراحتي در هيچيك ندارد و بر هر دو احتمال قابل ر دو از مالئكهه
 .انطباق است

 "محدث "،"نبي "،"رسول "و نيز در همان كتاب )كافي( از زراره روايت آورده كه گفت: من از امام صادق )ع( از معناي
آورد و بيند كه دارد رسالت الهي را برايش ميبيند و مياست كه فرشته وحي را ميآن كسي  "رسول "سؤال كردم، فرمود:

اي را كه فرشته "نبي "هم هست، و اما "نبي "گويد پروردگارت چنين و چنان دستور داده و رسول با داشتن پست رسالتمي
افتد و در چنين حالي نظير غشوه و مي بيند، بلكه خبري كه قرار است بر او نازل گردد به دلششود نميبر او نازل مي

 .بينددهد، و در آن حالت خواب ميبيهوشي به او دست مي

ند كه ككند آنچه كه يقين ميفهمد آنچه در خواب ديده حق است؟ فرمود: خداي تعالي برايش بيان ميپرسيدم: از كجا مي
 .«0»بيند )تا آخر حديث( حق است، ولي فرشته را نمي



اشاره است به اينكه هر دو صفت ممكن است در شْص  "رسول با داشتن رسالت نبي هم هست "فرمود: اينكه :مؤلف
داشتيم بحثي پيرامون معناي « 2» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ ... "جمع شود و ما در سابق در تفسيري كه ذيل آيه:

 .رسالت و نبوت كرديم

خواهد منظورش تفسير رؤياي پيامبر است، مي "دهدبيه به غشوه و بيهوشي به او دست ميحالتي ش "و اينكه فرمود:
خداي تعالي برايش بيان  "منظور از رؤيا در پيامبران مشاهده و درك غيب است، نه رؤيا به معناي معروفش و جمله: :بفرمايد

 داشتن عصمت داراي تشْيص هستند كه انبيا به خاطر "كند اشاره است به همان معنايي كه در سابق گذشت كهمي

__________________________________________________ 

جود مگر آنكه نزدش دو كس بعنوان رقيب و عتيد از طرف راست و چپ قرار هيچ سْني را انسان در فضاي دهان نمي(1)
 .(12دارند )سوره ق آيه 

 .2و  1ح  26ص  1با اين الفاظ بيان از زراره است كافي ج (2)

 .012سوره بقره آيه (3)

 011، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 ."دهندالقائات ملكي را، از شيطاني تميز مي

 "و در بصائر از بريد از امام باقر و يا امام صادق )ع( روايت آمده كه در حديثي در پاسخ بريد كه پرسيده بود فرق بين
 :و محدث چيست؟ فرموده "نبي "،"رسول

آن كسي است كه فرشته را  "نبي "گويد وشود و با او سْن ميكسي است كه فرشته خدا برايش ظاهر مي آن "رسول "
آن كسي را گويند كه صداي  "محدث "بيند، و چه بسا كه نبوت و رسالت در يك شْص جمع شود و امادر خواب مي

 .بيندشنود ولي صورت و شكل او را نمياي را ميفرشته

 بيند حقفهمند كه )اين صوت يا( اين صورت كه در خواب ميداشتم: خدا اصالحت كند از كجا مي گويد عرضهبريد مي
 :است، و صاحب صدا و صورت فرشته است؟ فرمود

خداي تعالي توفيق تشْيص آن را به ايشان داده و خدا با فرستادن كتاب شما قرآن، ديگر فرستادن كتاب را ختم فرمود و  "
 .«1» "(فرستادن پيامبر را ختم كرد )تا آخر حديث با ارسال پيامبر شما

اند فهممؤلف: اين حديث در همان زمينه است كه حديث قبلي داشت و بيان آن براي تشْيص محدث هم كافي است، مي
 "... خداي تعالي با فرستادن كتاب شما قرآن "كه محدث هم توفيق تشْيص صاحب صوت را دارد و اينكه در آخر فرمود:

است به همين كه گفتم بيانات قرآن و سنت وافي به همه مطالب است، و ما ان شاء اللَّه در ذيل آيات بعدي بحثي  اشاره
 .پيرامون محدث خواهيم داشت و الحمد للَّه رب العالمين انه هو الموفق و المعين

__________________________________________________ 

 .11ح  221بصائر الدرجات ص (1)

 010، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 090[ ..... ص : 62تا  40(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره



( يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ 20وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ )
 يَمَ وَ ما كُنْتَ( ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَر22ْعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ )ارْكَ

يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهاً فِي ( إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ 22لَدَيْهِمْ إِذْ يَْْتَصِمُونَ )
 (26( وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْالً وَ مِنَ الصَّالِحِينَ )22الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ )

( وَ 22يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قالَ كَذلِكِ اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) قالَتْ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ
بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ ( وَ رَسُوالً إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ 22يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ )

ا تَأْكُلُونَ وَ حْيِ الْمَوْتي بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِمالطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ وَ أُ
( وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ 21رُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ )ما تَدَّخِ

 (21إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ) (50)نِ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُو

( 20ا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ )فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّ
إِذْ قالَ اللَّهُ يا  (22وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ ) (53)رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ 

ينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِ
يا وَ الْآخِرَةِ وَ ما لَهُمْ مِنْ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْ (55)مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَْْتَلِفُونَ 

 (26ناصِرِينَ )

( ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ 22وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ )
الْحَقب مِنْ رَبِّكَ فاَل تَكُنْ مِنَ  (21ي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )( إِنَّ مَثَلَ عِيس22الْحَكِيمِ )

 (62الْمُمْتَرِينَ )

 012، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 093ترجمه آيات ..... ص : 

دا تو را براي اهدافي كه دارد انتْاب و از ميان همه زنان عالم و به ياد آر زماني را كه مالئكه گفتند: اي مريم: بدان كه خ
 .(20برگزيد )

 .(22اي مريم براي پروردگارت عبادت و سجده كن و با ساير ركوع كنندگان ركوع كن )

ند تانداخهاي خود را ميكنيم و تو نزد ايشان نبودي هنگامي كه قرعهاين از خبرهاي غيب است كه ما آن را به تو وحي مي
 .(22كردند )كه كداميك سرپرست مريم شوند و تو نزد ايشان نبودي آن زمان كه بگو مگو مي

اي از خودش كه نامش مسيح عيسي بن مريم دهد به كلمهزماني كه فرشتگان گفتند: اي مريم خداي تعالي بشارتت مي
 .(22آبرومندي در دنيا و آخرت از مقربين است )

 .(26گويد و از صالحان است )پيري سْن مي و با مردم در گهواره و در

مريم گفت: پروردگارا از كجا براي من فرزندي خواهد شد با اينكه هيچ بشري با من تماس نگرفته است، فرشته گفت: اين 
، و آن امر وجود "باش "دهد كهكند، او وقتي قضاي امري را براند، همانا فرمان ميچنين خدايي هر چه بْواهد خلق مي

 .(22يابد )مي

 .(22دهد )اي مريم خداي تعالي به عيسي كتاب و حكمت و تورات و انجيل تعليم مي



اي از ناحيه اي است به سوي بني اسرائيل، و به اين پيام كه من به سوي شما آمدم با معجزهدر حالي كه فرستاده
دمم بالدرنگ و به اذن خدا سپس در آن مي سازم،پروردگارتان، و آن اين است كه از گل برايتان چيزي به شكل مرغ مي

هايتان ذخيره كنم، و بدانچه در خانهدهم و مرده را به اذن خدا زنده ميشود و نيز كور مادر زاد و برص را شفا ميمرغي مي
  .(21اي است براي شما، اگر مؤمن باشيد )معجزات( آيت و نشانه)دهم. و در اين ايد خبر ميكرده

 012، ص: 2ن، جترجمه الميزا

ام تا بعضي از چيزها كه بر شما حرام شده حالل كنم، و به وسيله آيتي از و نيز در حالي كه تورات را تصديق دارم و آمده
 .(22ام، پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد )پروردگارتان آمده

 .(21ت صراط مستقيم )و بدانيد كه اللَّه پروردگار من و شما است، پس او را بپرستيد كه اين اس

 شوند؟پس همين كه عيسي از آنان احساس كفر كرد گفت: چه كساني ياوران من در راه خدا مي

 .(20ايم و گواه باش كه ما مسلمانيم )حواريون گفتند: مائيم ياوران خدا، ما به خدا ايمان آورده

 .(22رديم ما را در زمره شاهدان بنويس )اي ايمان داريم و رسول را پيروي كپروردگارا، ما بدانچه نازل كرده

 .(22كاران است )و نيرنگ كردند خدا هم نيرنگ كرد، و خدا بهترين نيرنگ

و به ياد آر آن زمان را كه خداي تعالي گفت: اي عيسي من تو را خواهم گرفت و به سوي خود باال خواهم برد و از شر 
شتتان به دهم آن گاه برگبر كساني كه كافر شدند برتري تا قيامت مي كساني كه كافر شدند پاك خواهم كرد و پيروانت را

 .(22كنيد حكم خواهم كرد )بين شما در آنچه اختالف مي -سوي من است، و من

 .(26كنم و هيچ ياوري نْواهند داشت )اما كساني كه كافر شدند به عذابي شديد در دنيا و اخرت شكنجه مي

دهد و خدا ستمگران را دوست و اعمال صالح كردند خداي تعالي پاداششان را بطور كامل ميو اما كساني كه ايمان آورده 
 .(22دارد )نمي

 .(22خوانيم )اين مقدار را از آيات و از ذكر حكيم برايت مي

 و او وجود يافت "باش "بطور محقق مثل عيسي نزد خدا نظير مثل آدم است كه خدا از خاكش خلق كرد و سپس فرمان داد
(21). 

 (62تمام حق از ناحيه پروردگار تو است پس زنهار از مرددان مباش )

 094بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

، در "...إِذْ قالَتِ امْرَأَتُ عِمْرانَ  "اين جمله عطف است بر جمله: "وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ "
 ."... إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي "فرمود:( خواهد بود، كه مي22 -22آيه مانند آن آيه توضيح و شرح آيه ) نتيجه اين

د، و آن جناب انگفتهو در اين آيه داللتي هست بر اينكه مريم ع محدثه بوده، يعني از كساني بوده كه مالئكه با او سْن مي
 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا "فه:شنيده است، آيه شريسْنان اين هاتفان غيبي را مي

 هم با آيات بعدش كه در سوره مريم «1»

__________________________________________________ 

 "16ه سوره مريم: آي "ما روح خود را )روح القدس( به سوي او فرستاديم، پس به شكل بشري كامل بر او نمايان شد(1)
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 .خواهيم داشت "محدث "واقع شده، بر اين معنا داللت دارد و ان شاء اللَّه به زودي بحثي پيرامون

گفتيم: كه اين آيه بيان استجابت دعاي مادر مريم ع است كه  "... فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ "در سابق يعني در تفسير آيه:
و اينكه سْن مالئكه كه به مريم  "وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ، وَ إِنِّي أُعِيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ... "ود:گفته ب
ري، بنا بر اند كه تو نزد خدا تا چه حد قدر و منزلت دا، خبري است كه به وي داده"إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ ... ":گفتند

 .اي بدانجا بكنداين الزم است خواننده مراجعه

 091منظور از اصطفاء )برگزيدن( و تطهير مريم سالم اللَّه عليها[ ..... ص : ]

همان تقبل او است عبادت خداي را، و تطهيرش عبارت است از مصونيتش به عصمت خداي تعالي از  "اصطفاء مريم "پس
 .اء شده است و هم معصومگناهان، پس آن جناب، هم اصطف

بيند و اند: منظور از تطهير او بتول شدن او است، و بتول به معناي زني است كه حيض نميو چه بسا از مفسرين كه گفته
خداي تعالي او را بدين جهت بتول قرار داد كه ناگزير نشود در ايام حيض از كليسا بيرون رود، و اين نظريه عيبي ندارد جز 

 .تر استبه نظر ما رسيد با سياق آيات موافقاينكه آنچه 

اگر با  "اءاصطف "گفتيم: كلمه "عَلَي الْعالَمِينَ -تا جمله -إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي "در ذيل آيه: "وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ "
است، كه معناي  "علي "مهدهد. و اين اصطفا غير اصطفاي مطلق و بدون كلمتعدي شود معناي تقدم را مي "علي "كلمه

دهد، و بنا به گفتار سابق، اصطفاي آن جناب بر زنان عالميان به معناي مقدم داشتن آن جناب بر ساير زنان تسليم را مي
 .است

 "رُكِ ...يُبَشِّ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ "حال ببينيم اين تقديم از تمامي جهات است يا از بعضي جهات؟ ظاهر جمله:
 .«1» "وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَْْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ "كه بعد از اين آيه است و نيز ظاهر آيه:

يهِ مِنْ رُوحِنا، وَ صَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها، وَ كُتُبِهِ، وَ كانَتْ مِنَ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَْْنا فِ "و باز ظاهر آيه:
 كه از خصائص وجودي مريم«. 0» "الْقانِتِينَ

__________________________________________________ 

او را با فرزندش معجزه و آيت و ياد كن مريم را كه رحمش را پاك و پاكيزه گردانيديم و در آن از روح خود بدميديم و (1)
 ."11سوره انبياء، آيه  ".بزرگ براي اهل عالم قرار داديم

و ياد آر حال مريم دخت عمران را كه رحمش را پاكيزه داشتيم آن گاه در آن روح قدسي خويش را بدميديم كه آن مريم (2)
آيه  سوره تحريم "بندگان مطيع خدا بشمار بود. كلمات پروردگار خود و كتب آسماني او را با كمال ايمان تصديق كرد و از

10". 
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گذارد، اين است كه اصطفا از هر جهت نيست بلكه اي به جز والدت عجيب فرزندش نميع انگشت روي هيچ خصيصه
 .همان زائيدن كذائيش منظور است

ات تصديق به كلم "و "تطهير "وطه به آن جناب آمده، از قبيل:كلمات ديگري كه در آيات مرب "اصطفاء "و اما غير از كلمه
همه اموري است كه اختصاصي به آن جناب ندارد، بلكه در ديگر  "محدثه بودن آن جناب "و "قنوت "و "خدا و كتب او

، زيرا د اصطفا شده، صحيح نيستاند: مريم ع تنها از زنان هم عصر خوشود، و اما اينكه بعضي گفتهزنان نيز احيانا يافت مي



 .سازداطالق آيه با آن نمي

مشتق از آن است به طوري  "اقنتي "كه فعل امر "قنوت "كلمه "يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِي وَ ارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ "
روف دارد، و ركوع به معناي منحني شدن و اند به معناي مالزم طاعت بودن توأم با خضوع است و سجده معنايي معكه گفته

 .يا مطلق اظهار ذلت است

در اين آيه خداي تعالي مريم را ندا داده، و چون ندا مستلزم توجه شْص ندا شده به سوي ندا كننده است، قهرا هر جا 
وش خوب به آن اخبار گ تكرار شود به منزله اين است كه به شْص ندا شده بفهماند من براي تو چند خبر دارم، "ندا "كلمه

ايم: يكي اينكه خداي تعالي تو را با مقام و منزلتي كه نزد او فهماند ما دو خبر برايت آوردهبده و در آيات مورد بحث مي
داري گرامي داشته، و دوم وظيفه عبوديتي است كه تو بايد مالزم آن باشي، تا تالفي آن مقام و منزلت بوده باشد، پس اين 

ين اينكه دستور به ايفاي وظيفه عبودي است، دستور به اداي شكر آن مقام و منزلت نيز هست، در نتيجه دستور در ع
 " ...يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ "گيري از آيه:به منزله نتيجه "يا مَرْيَمُ اقْنُتِي ... "برگشت معناي كالم به اين است كه آيه:

داي تعالي تو را اصطفاء كرده پس جا دارد قنوت و ركوع و سجده كني و بعيد نيست كه باشد و چنين معنا دهد: حال كه خ
هر يك از سه خصلت نامبرده در اين آيه، نتيجه و فرعي باشد براي هر يك از سه خصلتي كه در آيه قبلي ذكر شده، هر 

، آن طور كه بايد روشن نيست، بر چند كه فرع بودن قنوت براي اصطفا، و سجده براي تطهير، و ركوع براي اصطفاي دوم
 .خواننده عزيز است كه با دقت نظر خود، اين ارتباط و فرعيت را كشف كند

 "ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ "

 096وجه اينكه قضاياي مربوط به مريم عليها السالم از اخبار غيبي شمرده شده است[ ..... ص : ]

 ان را جزء اخبار غيبي شمرده، همانطور كه داستان يوسف خداي تعالي اين داست
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و از اين  «1» "ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ "ع را دانسته و فرمود:
ي شمرده كه در عصر نزول قرآن اثري از اين اخبار در دست نبود، زيرا از داستان مريم آنچه در كتب جهت آن را از اخبار غيب

ديني اهل كتاب آمده به هيچ وجه اعتبار نداشت، براي اينكه اين كتب از دستبرد تحريف دور نمانده بود، هم چنان كه 
 .عهد قديم و جديد وجود ندارد بسياري از جزئيات داستان زكريا ع كه در قرآن كريم آمده در كتب

 ."... وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ "فرمايد:مؤيد اين وجه جمله بعدي است كه مي

و نيز ممكن است منشا غيب شمردن اين داستان را بي سوادي رسول خدا ص و گروندگان به آن جناب بدانيم، نه تحريف 
تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكَ ما كُنْتَ تَعْلَمُها  "فرمايد:ل داستان نوح ميكتب عهدين، هم چنان كه قرآن كريم در خال

تر است، براي اينكه اگر وجه دوم صحيح بود بايد ولي وجه اول با سياق موافق «2» "... أَنْتَ وَ ال قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا
 .ي فرموده: تو در هنگام قرعه نزد ايشان نبوديول "ايتو اين داستان را نْوانده "فرمود:مي

 "... وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقاْلمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ "

 "اندازند، و آن رااست چوبه تيري است كه به وسيله آن قرعه مي "اقالم ")به فتحه ق و الم( كه جمع آن "قلم "منظور از
د، تا انداختنانداختند، معنايش اين است كه قرعه خود را ميهاي خود را مينامند، پس اينكه فرمود: قلمينيز م "تير -سهم

 .معين كنند كدام يكشان كفيل مريم باشد

مريم  كند، بگو مگو و نزاع در تكفلآن را حكايت مي "يْتصمون "در اين جمله داللتي هست بر اينكه بگومگويي كه جمله



فهماند بگومگويشان به جايي نرسيده ذكر شده و خالصه تفصيل همان اجمال است، و مي 22فلي كه در آيه بوده، همان تك
 .دار سرپرستي آن جناب شدهاند در اينكه قرعه بيندازند. و قرعه به نام زكريا در آمده و زكريا عهدهدر آخر توافق كرده

كشي بعد از سپري شدن دوران جواني مريم، و سالها مگو و قرعهاند كه اين بگو و چه بسا بعضي از مفسرين احتمال داده
 تكفل زكريا نسبت به وي بوده و گويا زكريا از كفالتش

__________________________________________________ 

يم خود صمكنيم و گرنه تو خودت نزد برادران يوسف آن روز كه تاين حكايت از اخبار غيب است كه ما به تو وحيش مي(1)
 ."120سوره يوسف، آيه  "را در بكار بردن توطئه خود عليه يوسف گرفتند، نبودي.

وره س "كنيم، و تو و قوم تو قبل از وحي، هيچ اطالعي از آن نداشتيد.اين از اخبار غيب است كه ما آن را به تو وحي مي(2)
 ."21هود، آيه 
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استان اند قرآن كريم دت كه شانه از زير اين بار خالي كند. و گويا منشا اين احتمال اين بوده كه ديدهعاجز شده و خواسته اس
آورده كه در آن، از  22كشي و بگو مگو را بعد از تمام شدن داستان والدت مريم، و اصطفاي وي و بعد از آيه اين قرعه

يكي در اوائل ورود مريم به كليسا در ايام كودكيش و  :بار بوده شود كفالت زكريا دوكفالت زكريا سْن رفته. پس معلوم مي
ده دار آن شخواسته از كفالت مريم شانه خالي كند، و در آخر به حكم قرعه باز عهدهديگري در بزرگساليش كه زكريا مي

 .است

شود كه د بحث، دليل نمي، و يكي در آيه مور22ليكن صرف اينكه در اين سوره دو جا از كفالت سْن رفته، يكي در آيه 
بينيم در سوره يوسف دو بار از توطئه برادران عليه آن جناب خبر داده، واقعه دو بار اتفاق افتاده باشد، به شهادت اينكه مي

در حالي كه واقعه، يك واقعه است، اين كار هيچ عيبي ندارد، زيرا در  120و بار ديگر در آيه:  12و  1و  2يكي در آيه: 
خواهد در نوبت اول به بعضي از خصوصيات آن اشاره كند و در نوبت دوم به بعضي ديگر، و يا موارد گوينده يا مي اينگونه

منظورش اين است كه با تكرار آن، ادعا و مقصود خود را ثابت نمايد، و اتفاقا در داستان زكريا نكته اول منظور بوده، و در 
 .داستان يوسف نكته دوم

اي ْن از تكفل زكريا بود، براي اين بود كه اين تكفل و سركشي كردن همه روزه به غرفه مريم زمينهدر اول سوره كه س)
تواند از عالم غيب طعامهاي غير موسمي براي مريم شد براي اينكه طمع زكريا ع تحريك شود، و فكر كند خدايي كه مي

مورد بحث غرض، شرح داستان تكفل است، به خالف سوره بفرستد، چرا نتواند مرا در موسم پيري فرزند دار كند؟ و در آيه 
خواهد دعوي خود را اثبات كند، و آن اين بود كه تو از داستان يوسف هيچ آگهي نداشتي، ما يوسف كه در هر دو مورد مي

 .("مترجم "آن را به تو وحي كرديم

اهرا منظور از اين بشارت همان ماجرايي است كه در جاي ديگر حكايت ظ "إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ "
پس ما روح خود را نزد او فرستاديم و او خود را براي مريم به صورت بشري تمام عيار مجسم كرد، به  "كرده و فرموده:

 "آمدي، روح ما به وي گفت:برم از شر تو، تو اگر مردي با تقوا بودي اينجا نميطوري كه مريم گفت: من به رحمان پناه مي
 "... قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِيًّا

، پس بشارتي كه در آيه مورد بحث به جمع فرشتگان نسبت داده شده همان بشارت است كه در سوره مريم به «1»
 .شْص روح نسبت داده

__________________________________________________ 



 ."11سوره مريم آيه  "من فرستاده پروردگار تو به سوي توام، تا فرزندي پاك عطايت كنم ...(1)
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 099[ ..... ص : "إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ ... "در جمله "مالئكه "وجه تعبير به]

د از مالئكه همان جبرئيل است و اگر يك ملك را مالئكه اند: مراحال چرا چنين كرده، بعضي از مفسرين در توجيهش گفته
گوئيم: فالني خيلي جاها رفته و خوانده از باب تعظيم آن يك ملك بوده است، هم چنان كه خود ما در گفتگوهاي خود مي

چنين و چنان  نيگوئيم: مردم در باره فالها سوار شده با اينكه بيش از يك كشتي سوار نشده. و يا ميها كرده، كشتيسياحت
اند و تنها يك نفر گفته و از اين قبيل تعبيرها معمول است و نظير اين اختالف تعبير در گويند با اينكه همه مردم نگفتهمي

 :داستان قبلي زكريا هم آمده، يك جا فرموده بود

 ."كندن ميخدا چنين و چنا "دنبالش فرمود: "مالئكه او را ندا دادند -فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ "

كند، يعني در ندا دادن مريم فرشتگان ديگر با جبرئيل اند: در داستاني كه آيه مورد بحث حكايتش ميبعضي ديگر گفته
 .اندبوده

آيد، اين است كه مالئكه همه در يك رديف و يك مقام نيستند، ولي آنچه بعد از تدبر در آيات راجع به مالئكه به دست مي
ب به خداي تعالي تقدم و تاخر هست، آنكه متاخر است تابع محض اوامر متقدم است، بطوري كه افعالش بين آنان از نظر قر

عال قوا كنيم، افآيد و گفتارش هم عين گفتار او است، نظير وصفي كه در خودمان مشاهده ميعين فعل متقدم به حساب مي
 گوئيم: چشمم او را ديد و گوشم آن را شنيد وا فعل كنيم و ميدانيم، بدون اينكه فعل را دو تو اعضايمان را فعل خود نيز مي

اعضاي بدن من چنين و چنان كرد و اين نامه را دست من نوشته، و اين نقشه را بندهاي انگشتانم كشيده، و در عين حال 
 .شيدمگوئيم: من او را ديدم و آن را شنيدم و چنين و چنان كردم و اين نامه را نوشته، اين نقشه را كمي

همانطور كه عمل اعضاي ما كه تابع ما هستند عمل خود ما نيز هست، همچنين اعمال و اقوال مالئكه كه تابع فرشته روح 
ند و به كنكنند به امر او مياند، عمل و قول خود روح نيز هست، براي اينكه مالئكه تابع او هستند و هر چه ميعليه السالم

خداي تعالي قبض ارواح را كه مالئكه موكل بر ارواح؟ مباشر آنند عمل خودش و هم عمل بينيم همين اعتبار است كه مي
 "احَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُن "آن مالئكه دانسته، در عين اينكه آن را به فرشتگان مباشر نسبت داده، و فرموده:

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ  ":فرمايدمانده و متبوع آن فرشتگان است نسبت داده مي، و در عين حال آن را به ملك الموت كه فر«1»
اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ  "فرمايد:و در عين حال همين قبض ارواح را به خودش نسبت داده، مي« 0» "الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

 "حِينَ مَوْتِها

__________________________________________________ 

 ."61سوره انعام، آيه  "گيرند.ها برسد، فرشتگان فرستاده ما جان او راي ميتا آنكه مرگ يكي از شما انسان(1)

 ."11سوره سجده، آيه  "گيرد.بگو ملك الموت كه موكل بر شما است جان شما راي مي(2)
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«1». 

، و «0» "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ "فرمايد:بينيم كه يك جا آن را به خودش نسبت داده، مير مساله وحي ميباز نظير اين جريان را د
 :فرمايدجاي ديگر آن را به روح االمين نسبت داده، مي

كَلَّا إِنَّها تَذْكِرَةٌ،  "فرمايد:، در جاي ديگر به مالئكه كرام و صالح منسوب نموده، مي«2» "نَزَلَ بِهِ الربوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "



 .«2» "فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، كِرامٍ بَرَرَةٍ

پس معلوم شد كه بشارت دادن جبرئيل عين بشارت دادن مامورين زير دست او است، كه جمعي از سادات فرشتگان و 
 :درگاه خدايند، چون قرآن كريم در باره ايشان فرمودهمقربين 

، و ان شاء اللَّه در تفسير سوره فاطر توضيح «5» "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "
 .بيشتر اين بحث خواهد آمد

، چون از ظاهر آن بر "كَذلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ "فرمايد:كه در آيه بعدي مي مؤيد گفتار ما كالم خداي عز و جل است
بينيم كه همين سْن را در سوره مريم در داستان روح، به روح آيد كه گوينده آن خداي سبحان است و در عين حال ميمي

 "كِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِيًّاإِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّ "گويد:دهد، آنجا كه به مريم مينسبت مي

ام؟ روح توانم فرزند دار شوم با اينكه نه بشري با من تماس گرفته و نه خود زني زناكار بودهپرسد، كجا مي، مريم مي«6»
 .«2» "كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ... "گويد:در پاسْش مي

 كند بر اينكه آن جناببا مريم داللت مي مطلب ديگر اينكه سْن گفتن مالئكه و روح
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 ."20سوره زمر، آيه  "گيرد.خدا جانها را در هنگام مرگشان مي(1)

 [.....] ."162سوره نساء، آيه  "ما به تو وحي كرديم.(2)

 ."110سوره شعراء آيه  "د و آن را به قلب تو فرود آورد.جبرئيل روح االمين )فرشته بزرگ خدا( را نازل گرداني(3)

 هاي ارجمند واالچنين مكن كه اين قرآن تذكاري است تا هر كه بْواهد آن را ياد بگيرد، تذكاري است كه در صحيفه(4)
 "16 -11سوره عبس، آيه  "و پاكيزه به دست نويسندگاني گرامي و نكوكار نوشته شده.

ي كريم است كه داراي نيرو و نزد خداي صاحب عرش داراي مقام و منزلت و متبوع جمعي از ااين سْن فرستاده(5)
 "01سوره تكوير آيه  "مالئكه و در همان جا فرمانده ايشان و امين خداي تعالي است.

 "11سوره مريم آيه  "من فرستاده پروردگار تو به سوي توام تا فرزندي پاك عطايت كنم.(6)

 ."01سوره مريم آيه  "ان بي زباني خدا( گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار بر من آسانست.رسول حق از زب)(7)
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 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا "محدثه بوده، بلكه جمله:

استان است، داللت دارد كه مريم ع روح را با چشمان خود ديده، است و مربوط به همين د 12، كه در سوره مريم آيه «1»
 .آوريمنه اينكه تنها صداي او را شنيده باشد. و ما ان شاء اللَّه ادامه اين بحث را در بحث روايتي آينده مي

، «2» "كَ الربسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍتِلْ "فرمود:در تفسير سوره بقره مي "بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ "
است، اولي در هر دو، جنس را  "تمر "و "تمره "نظير لفظ "كلم "و "كلمه "بحث در معناي كلمه خدا گذشت، و لفظ

د، )در كنشود كه بر معنايي داللت شود، و لفظ كلمه هم بر لفظي اطالق ميرساند و دومي از هر دو، در فرد استعمال ميمي
ائم زيد ق "گردد، حال چه اينكه آن جمله نظيرخوانند( و هم بر جمله اطالق مياش نميمعنا و موهوم كه كلمهمقابل لفظ بي

انگيز ، ناتمام و براي شنونده سؤال"اگر زيد قائم باشد "كه تمام بوده و سكوت بر آن صحيح باشد، و يا نظير جمله "است
كني(، همه اينها كه گفتيم معناي لغوي كلمه بود و اما به حسب شود، و يا چه مياشد چه ميباشد، )كه اگر زيد قائم ب

دهد، معناي آن، عبارت است از هر چيزي كه اصطالحي كه قرآن كريم براي خود دارد و كلمه را به خداي تعالي نسبت مي
د از لفظي كه منظور باطني گوينده را براي اراده خدا را ظاهر كند، )همانطور كه به حسب معناي لغوي كلمه عبارت بو



شنونده ظاهر كند( حال چه اينكه كلمه خدا امر تكويني او باشد و با آن امر چيزي را از كتم عدم به عالم هستي بياورد، و 
 .ظاهر سازد و يا كلمه وحي و الهام باشد و براي شْص پيامبر و يا محدث اراده او را ظاهر كند

 321[ ..... ص : "يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ ... "در جمله: "كلمه "و مراد از "كلمه خدا "معناي]

اند: مراد از آن حضرت مسيح ع است، به اين اعتبار كه به چه معنا است؟ بعضي گفته "كلمه "حال ببينيم در آيه مورد بحث
يل ه بودند به اينكه به زودي نجات دهنده بني اسرائانبياي قبل از مسيح و يا خصوص اسرائيليان از انبياء، مردم را بشارت داد

گفتم و نظير اين تعبير اي است كه قبال ميمسيح همان كلمه :آيد، و صحيح است كه خداي تعالي در چنين مورد بفرمايدمي
، ليكن اين توجيه «2» "بِما صَبَرُواوَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ  "ع( آورده و فرموده:)را در ظهور موسي 

 درست نيست براي اينكه هر چند با بشارتهاي كتب

__________________________________________________ 

 ."12سوره مريم آيه  "ما فرستاديم به طرف او )مريم( روح خود )جبرائيل( پس ظاهر شد براي او مثل بشر.(1)

 "022سوره بقره آيه  "يم بعضي از آنها را بر بعضي.اين پيامبران ما تفضيل داد(2)

اي كه به ايشان داده بود وفا كرد به خاطر صبري كه كلمه حسناي پروردگارت بر بني اسرائيل تمام شد، و به وعده(3)
 ."122سوره اعراف، آيه  "كردند.
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 "كلمه "قرآن كريم قبال بشارت آمدن عيسي ع را نداده بود، تا بگوئيم: سازد، چونسازد، ولي با قرآن كريم نميعهدين مي
در اين آيه به معناي آن بشارتي است كه قبال داده بود، بلكه قرآن، عيسي ع را بشارت آور معرفي نموده، نه كسي كه مردم 

با اين توجيه تناسبي ندارد، چون ظاهر  "اسْمُهُ الْمَسِيحُ ":از پيش بشارت آمدنش را شنيده باشند، عالوه بر اينكه سياق جمله
نام خود كلمه است، و يا به عبارت ديگر كلمه خود عيسي است نه نام ظهور او و يا  "مسيح "اين عبارت اين است كه لفظ

 .اش داده شده بوداي كه قبال به وسيله انبياء وعدهظهور كلمه

چون عيسي ع روشنگر تورات براي مردم است، و مرادي كه خداي ، عيسي ع است، "كلمه "و چه بسا گفته باشند كه مراد از
سازد، و اند مشْص ميكند، و براي مردم، آن مطالبي را كه يهوديان در تورات اضافه كردهتعالي از تورات دارد بيان مي

ب به بني اسرائيل سازد، هم چنان كه خود آن جناب به حكايت قرآن در خطااختالفي را كه در امور ديني دارند برطرف مي
 كند، ولي آيهليكن اين نكته هر چند كه تعبير به كلمه را توجيه مي« 1» "وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ "فرموده:

 .اي كه مساعد با اين توجيه باشد خالي استشريفه از قرينه

شود و خواهد به مريم خبر دهد كه به عيسي ع حامله ميت است، ميخود بشار "كلمة منه "و چه بسا گفته باشند كه مراد از
اي از خود و آن دهد به كلمهخداي تعالي به تو بشارت مي "خواهد بفرمايد:عيسي ع از او متولد خواهد شد و خالصه مي

شود، مي ي از تو متولددهد تو را به اينكه به زودي بدون اينكه با مردي تماس گرفته باشي عيسكلمه اين است: بشارت مي
 "سيحم "اين توجيه نيز درست نيست، چون در ذيل آيه فرموده: اسم آن كلمه مسيح است و بنا بر اين توجيه اسم كلمه

 .است "بشارت "نيست بلكه اسمش

و است  "كن "و چه بسا گفته باشند كه مراد از كلمه خود عيسي ع است، چون عيسي كلمه ايجاد است، يعني مصداق كلمه
راي تكويني است ب "كن "اگر خصوص عيسي ع را كلمه خوانده، با اينكه هر انساني و بلكه هر موجودي مصداقي از كلمه

گيرد، نطفه مرد با عمل نكاح به نطفه زن اين بود كه والدت ساير افراد بر طبق مجراي اسباب عادي و مالوف صورت مي



 شوند تا فرزند متولد شود و بهيرسد و عوامل مقارن با اين عمل دست به كار ممي

__________________________________________________ 

 "62سوره زخرف، آيه  "اي از مسائلي را كه در آن اختالف داريد.تا برايتان بيان كنم پاره(1)
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ن انعقاد كنند، و چومسببات را به اسبابش مستند مي كنند، همانطور كه سايرهمين جهت والدت را مستند به عمل نكاح مي
اي از اسباب عاديه و تدريجيه را نداشته، قهرا هستيش مستند به صرف كلمه تكوين نطفه عيسي از اين مجرا نبوده و پاره

 وَ رُوحٌ لْقاها إِلي مَرْيَمَوَ كَلِمَتُهُ أَ "بوده، بدون اينكه اسباب عاديه در آن دخالت داشته باشد، پس عيسي خود كلمه است و آيه:
 .«1» "مِنْهُ

 «0» "فرمايد: إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ، كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ، ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُو نيز آخر آيات مورد بحث كه مي

 .كلمه است مؤيد اين معنا است و به نظر ما اين وجه بهترين وجه در تعبير عيسي ع به

 323[ ..... ص : "مسيح "وجه تسميه عيسي بن مريم )عليهما السالم( به]

به معناي ممسوح است. و اگر آن جناب را به اين نام ناميدند، به اين مناسبت بوده كه آن جناب ممسوح به  "مسيح "و كلمه
بوده و يا با روغن زيتون تبرك شده ممسوح  يمن و بركت بوده و يا براي اين بوده كه آن جناب ممسوح به تطهير از گناهان

ماليدند و يا بدين جهت است كه جبرئيل بال خود را در هنگام والدت آن جناب بر گشته، چون انبياء روغن زيتون به خود مي
براي  اكشيده و يبدن او ماليده تا از شر شيطان محفوظ باشد و يا براي اين بوده كه آن جناب همواره دست بر سر ايتام مي

كرده و يا بدين جهت مسيحش خواندند كه دست بر كشيده و آنان را بينا مياين بوده كه دست بر چشم اشْاص نابينا مي
يافته، اينها وجوهي است كه در وجه تسميه عيسي بن مريم )ع( به مسيح كشيده مگر آنكه شفا ميبدن هيچ بيماري نمي

 .اندذكر كرده

بدان اعتماد نمود اين است كه لفظ مسيح در ضمن بشارتي كه جبرئيل به مادرش داده بود توان ليكن آن وجهي كه مي
، پس قبل "...إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ  "آمده، و قرآن آن بشارت را چنين حكايت نموده:

 .يا بيماري را شفا دهد و اصوال به حكم اين آيه قبل از والدت، مسيح ناميده شده بوداز آنكه آن جناب كوري را بينا كند و 

ي عبري است كه در كتب عهدين عبري زبان آمده و بطوري كه از آن دو كتاب  "مشيحا "عربي كلمه "مسيح "و كلمه
مله مراسم تاجگذاري اين بوده كه كرده، از جشود، رسم بني اسرائيل چنين بوده كه هر پادشاهي تاجگذاري مياستفاده مي

 كاهنان او را با روغن مقدس مسح

__________________________________________________ 

 ."121سوره نساء آيه  "اي است كه خدا آن را به مريم القا كرد و روحي است از او.مسيح فرستاده خدا و كلمه(1)

 ، پس او موجود"باش "ْست او را از خاك درست كرد و سپس به او گفتمثل عيسي نزد خدا نظير مثل آدم است كه ن(2)
 .شد
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ي گفتند، كه يا به معناي خود شاه است و يا به معناكردند تا سلطنتش مبارك شود و بدين مناسبت پادشاه را مشيحا ميمي
 .مبارك است

عيسي ع را از اين جهت مشيحا ناميدند كه در بشارت آمدنش خوانده بودند، او شود كه و نيز از كتب بني اسرائيل استفاده مي



راند و منجي ايشان است، از آن جمله عبارت انجيل لوقا است كند و او بر ايشان حكم ميبه زودي در بني اسرائيل ظهور مي
ه در آمد و گفت: سالم براي تو اي كسي كگويد: وقتي فرشته مريم شود، در آنجا ميكه اين معنا از آن به خوبي استفاده مي

سرشار از نعمت ربي، از نعمت مبارك او، و تو در ميان زنان، زني مبارك هستي، مريم وقتي فرشته را ديد معطل ماند كه چه 
ودي زبگويد و اين سالم كه او كرد چه معنا دارد، فرشته گفت: اي مريم مترس كه به نعمتي از ناحيه خدا ظفر يافتي و تو به 

شود كه حتي او را پسر خداي گذاري و اين به زودي مردي عظيم ميشوي و پسري ميزايي و نامش را يسوع ميحامله مي
خوانند و رب به او كرسي داوود پدرش را خواهد داد و تا ابد بر بيت يعقوب حكمراني خواهد نمود و ملك او آخر علي مي
 «1»ندارد. 

اند حكمراني خواهد كرد و به همين جهت و به اين اش را دادهدند كه پيغمبري كه مژدهپس يهوديان از اين بشارت فهمي
بهانه بود كه يهوديان از قبول دعوت و نبوت عيسي بن مريم ع تعلل ورزيدند، چون در عيسي بن مريم سلطنتي نديدند و تا 

اين عبارت در آن بشارت بود كه بعضي از چندي كه آن جناب در بين ايشان بود به سلطنت نرسيد. و باز به خاطر وجود 
 اند: منظور از ملك و سلطنت عيسي ععلماي نصارا و به تبع آنان بعضي از مفسرين اسالم در مقام توجيه بر آمده و گفته

 .ملك معنوي است نه سلطنت ظاهري و صوري

مسيح يعني مبارك ناميدند، كه بطور مؤلف قدس سره: اين توجيه بعيد نيست: از اين جهت در عبارت بشارت، آن جناب را 
الَ إِنِّي ق "فرمايد:شده. و مؤيد آن آيه زير است كه ميكلي روغن مالي كردن در اعتقاد بني اسرائيل براي تبرك انجام مي

 .«0» "عَبْدُ اللَّهِ، آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا، وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ

 324[ ..... ص : "عيسي "كلمه معناي]

بوده كه هم به معناي مْلص تفسير شده و هم به معناي منجي و در بعضي از اخبار  "يشوع "در اصل "عيسي "و اما كلمه
 تفسير شده و اين با نامي "ماندزنده مي -يعيش "به كلمه

__________________________________________________ 
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تر است، چون قبال هم گفته بوديم كه بين اين دو مناسب "ماندزنده مي -يحيي "كه براي فرزند زكريا نهاده، يعني نام
شباهت تام( در آيه مورد بحث با اينكه خطاب به مريم است در عين حال عيسي ع )هت شباهتي برقرار بوده پيامبر از هر ج

را، عيسي بن مريم خوانده و اين براي آن بوده كه توجه دهد به اينكه عيسي بدون پدر خلق شده و به اين صفت شناخته 
، «1» "وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ "چنان كه در جمله:شود و نيز به اينكه مريم در اين معجزه شريك او است، هم مي

 .فرموده مريم و عيسي را براي همه عالميان آيت قرار داديم

به معناي مقبوليت است و مقبول بودن عيسي ع در دنيا روشن است  "وجاهت ""وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ، وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ "
 .همچنين در آخرت چون قرآن از آخرت او چنين خبر داده و

 :فرمايدروشن است، مي "مقرب "و اما اينكه فرمود: از مقربين است، معناي كلمه

عيسي ع مقرب نزد خدا است و داخل در صف اولياء است و از جهت تقرب داخل در صف مقربين از مالئكه است، هم چنان 



 "مَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَكه فرمود:َنْ يَسْتَنْكِفَ الْ

وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثاَلثَةً ...، وَ السَّابِقُونَ  -تا جمله -إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ "، و در جاي ديگر قرآن تقريب را معنا كرده و فرموده:«2»
 .«2» "السَّابِقُونَ أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ

آيد كه منظور از اين تقرب، تقرب به خداي سبحان است و حقيقت آن كنيد از اين آيات بر ميو به طوري كه مالحظه مي
يا أَيُّهَا الْإِنْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّكَ  "آن راهي كه به حكم آيه: -اين است كه فردي از انسانها در پيمودن راه برگشت به خدا

، پيمودنش بر هر انساني نوشته شده، از ساير انسانها «2» "أاَل إِلَي اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ "، و به حكم آيه:«2» "القِيهِكَدْحاً فَمُ
 .سبقت بگيرد

صفتي است براي افرادي از انسانها و افرادي از مالئكه، آن وقت خواهي  "مقربين "و اگر دقت بفرمائيد در اينكه صفت
 ت اين صفت اكتسابي باشد تا بگوييفهميد كه الزم نيس

__________________________________________________ 
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و  مقرب اند و با اين حال چگونه بعضي از آنانمالئكه صفت تقرب را از راه اكتساب و مجاهده با نفس به دست نياورده
اند، چون ممكن است مقام تقرب در مالئكه موهبتي باشد و در انسان از راه عمل و مجاهدت به دست بعضي غير مقرب شده

 .آيد

و من  "،"يكلم ... "و "و من المقربين "هايي كه به آن عطف شده، يعنيو همچنين جمله "وَجِيهاً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ":جمله
 .اندهايي حاليه، همه جمله"رسوال "و "كلمهي "و "الصالحين

 "... وَ يُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَ كَهْلًا "

از ماده كهولت يعني  "كهال "كنند. و كلمهبه معناي آن بستري است كه براي كودك شيرخوار تهيه مي "مهد "كلمه
رسد، و دوراني است كه انسان به حد تماميت و قوت ميسالْوردگي گرفته شده و به معناي دوران بين جواني و پيري است، 

شود كه جوانيش با پيري مْلوط شده و چه بسا گفته باشند كهل كسي است كه اند: كهل به كسي گفته ميلذا بعضي گفته
 .سنش به سي و چهار سال رسيده باشد

د و اين خود بشارت ديگري است براي مانفهماند كه عيسي ع تا سن كهولت زنده ميو به هر حال جمله مورد بحث مي
 .مريم

 326اقوالي كه در باره سخن گفتن عيسي )ع( با مردم در سن كهولت، گفته شده است[ ..... ص : ]

كند بر اينكه ها داللت ميماند، با اينكه انجيلو در اينكه قرآن كريم تصريح كرده به اينكه عيسي ع تا سن كهولت زنده مي
 اند: سْنل در روي زمين زندگي نكرد، نظري هست كه جا دارد در آن دقت شود و لذا بعضي گفتهبيش از سي و سه سا

گفتن وي با مردم در سن كهولت، بعد از برگشتنش از آسمان است، چون آن جناب قبل از آنكه به آسمان صعود كند، به سن 



خ به باشند آنچه بعد از بررسي دقيق در كتب تاري كهولت نرسيده بود تا در آن سن با مردم سْن گفته باشد و چه بسا گفته
شود حدود شصت و چهار سال در زمين زندگي ها استفاده ميآيد، اين است كه عيسي ع بر خالف آنچه از انجيلدست مي

 .كرد

ضمن  خواهد به يكي از معجزات آن جناب اشاره كند. و درشود اين است كه ميآنچه از سياق آيه مورد بحث استفاده مي
رسد و مدت معاشرت و سْن گفتنش با مردم از طرف ابتدا رساند كه وي به سن شيْوخت و پيري نميافاده آن معنا مي

ايام صباوت، و از طرف انتها ايام كهولت است. و آنچه از كودك و گهواره و ارتباط آن دو با هم معهود ذهن ما است، اين 
شود و قبل از اينكه به راه بيفتد يعني قبل از رسيدن به دو ه قنداق مياست كه كودك را در اوائل عمرش تا چندي ك

رساند كه اين عبارت نمي "فالن كودك در گهواره سْن گفت "گذارند و بنا بر اين اگر كسي بگويد:سالگي، در گهواره مي
 اين سْن گفتن از باب معجزه 
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گويد، ليكن اگر كسي سال و اندي به تدريج و بطور شكسته مفرداتي از كلمات را مياست، چون معموال كودك از يك 
بنديهاي صحيح آيد كه با مردم سْني تمام و با جملهاز آن بر مي "فالن كودك در گهواره با مردم سْن گفت "بگويد:

ه عبارتي كنند و بت رسيده اعتنا مياند، همانطور كه به كالم شْصي كه به سن كهولگفته و مردم به گفته وي اعتنا كرده
گفت. و فرمايد: عيسي در گهواره همانطور با مردم سْن گفت كه در دوران كهولت سْن ميتر جمله مورد بحث ميساده

 .اي است خارق العادهسْن گفتن كودك در گهواره، معجزه

سوره  21اين قصه وارد شده، از آن جمله آيه: اين از نظر خود آيه مورد بحث و اما با در نظر گرفتن آيات ديگري كه در 
شود ماند در اينكه سْن گفتن آن جناب از باب معجزه بوده، چون از آن آيه استفاده ميمريم، جاي هيچ ترديدي باقي نمي

 :فرمايدكه آن جناب در همان ساعت اولي كه به دنيا آمده با مردم سْن گفته، مي

ا كِ بَغِيًّلُهُ، قالُوا: يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا، يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّفَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِ "
ارَكاً أَيْنَ ما كِتابَ، وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا، وَ جَعَلَنِي مُبفَأَشارَتْ إِلَيْهِ، قالُوا: كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، قالَ: إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ، آتانِيَ الْ

 .«1» "كُنْتُ

در اين آيه مريم با اينكه طرف صحبتش روح بود با او سْن نگفت بلكه  "قالَتْ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ "
بوده كه قبال بدان اشاره كرديم، كه خطاب مالئكه و خطاب روح و  خطاب را متوجه پروردگارش كرد و اين بر همان اساس
گويد خود خداي تعالي است، دانسته كه آن كسي كه با او سْن ميكالمشان، كالم خداي سبحان است، پس مريم ع مي

توجه خداي شنيده از جانب روح ممثل و يا مالئكه بود و به همين جهت در پاسخ روي سْن را مهر چند كه خطابي كه مي
 ."... شوم؟پروردگارا از كجا من داراي فرزند مي "تعالي كرد كه

 :البته اين احتمال هم هست كه بردن نام پروردگار از باب استغاثه باشد، نظير عبارت

__________________________________________________ 

ه سوي مردمش آورد، مردم گفتند: اي مريم عمل ننگيني مريم بعد از آنكه عيسي را زائيد، او را در آغوش گرفت و ب(1)
اي، اي خواهر هارون نه پدرت مرد بدي بود و نه مادرت زناكار، مريم اشاره كرد به كودكي كه در آغوش داشت، كه با كرده

مد و آاين كودك سْن بگوئيد، گفتند: ما چگونه سْني بگوئيم با كسي كه در قنداق است و كودك است؟ كودك به زبان 
 سوره "گفت: من بنده خدا هستم، خداي تعالي به من كتاب داده و مرا پيامبر كرده و به من بركت داده هر جا كه باشم.

 ."21 -02مريم، آيه 
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 .آورد، كه نوعا گوينده در وسط سْن خود اين استغاثه را مي«1» "قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ "

يه در سابق اشاره كرديم به اينكه از تطبيق اين آ "اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ، إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ قالَ كَذلِكِ "
 "مِنَّا وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّاقالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً  "فرمايد:با آيه سوره مريم كه مي

 "االمر كذلك "در مورد بحث خودش به تنهايي كالمي است تام. و تقديرش "كذلك "آيد كه كلمهچنين بدست مي« 0»
است، يعني بله مطلب اين چنين است، و بشارتي كه هم اكنون به تو دادم امري است مقضي و قضايي است كه رد و بدل 

 .شودنمي

شود كه اي مريم اين تعجب تو جا ندارد، براي اينكه وقتي تعجب چنين استفاده مي "يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ ... "و از جمله
صحيح است كه خدا قادر بر پديد آوردن چنين فرزندي نباشد و يا اگر هم باشد برايش دشوار باشد، اما در حالي كه قدرت 

د شوبكند، ديگر چه جاي تعجب است و مساله دشواري هم وقتي تصور مي خداي تعالي نامحدود باشد و هر كاري بْواهد
كه كار نيازمند به اسباب و وسائل باشد، هر چه اسباب و وسائل بيشتري بْواهد آن كار دشوارتر است و هر قدر آن اسباب 

كند، ا با ابزار و وسائل خلق نميتر و از دسترس دورتر باشد، باز كار دشوارتر خواهد بود. و خداي عز و جل هيچ چيزي رناياب
 .و آن چيز موجود شود "باش "بلكه هر وقت اراده امري را كند، تنها كافي است فرمان دهد كه

به تنهايي كالمي است تام و منظور از آن رفع اضطراب مريم و تردد خاطر او بوده، و  "كذلك "پس معلوم شد كه كلمه
اذا  "اين مقام است كه عجز و ناتواني زائيده از تعجب را از خداي تعالي نفي كند، و جمله در "اللَّهُ يَْْلُقُ ما يَشاءُ "جمله

در اين مقام است كه دشوار بودن خلقت فرزندي بدون پدر را از خداي تعالي نفي نموده، از چنين توهمي  "قضي ...
 .جلوگيري نمايد

الف و الم جنس است و  "الحكمة "و كلمه "الكتاب "الف و الم در كلمه "وَ الْإِنْجِيلَ وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ "
 .ما در سابق گفتيم كه منظور از كتاب آن وحيي است كه براي رفع اختالف مردم نازل شد

__________________________________________________ 

 ."11سوره مؤمنون، آيه  "مرا بدنيا بازگردان.گويد خدايا كافر در وقت مرگ نادم شده و مي(1)

زباني خدا( گفت اين چنين كار البته خواهد شد و بسيار آسان است و ما اين پسر را آيت و رحمت رسول حق از زبان بي)(2)
 ."01سوره مريم، آيه  "گردانيم و قضاي الهي بر اين كار رفته است.واسع خود براي خلق مي

 221ص: ، 2ترجمه الميزان، ج

تَلَفُوا فِيهِ حَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْكانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْ "
 «1» "وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ ... مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ...

 .منظور از حكمت، آن معرفتي است كه براي اعتقاد و عمل آدمي مفيد باشدو 

 329در قرآن كريم[ ..... ص :  "انجيل "و "تورات "مراد از]

و بنا بر اين پس اگر در آيه مورد بحث تورات و انجيل را بر كتاب و حكمت عطف كرده، نبايد اشكال كرد كه مگر تورات و 
 "ز بابباشند؟ براي اينكه اين عطف اتمل بر حكمت و دستورات نافع براي اعتقاد و عمل نميانجيل كتاب نيستند و مگر مش

 .است، به خاطر رساندن اهميتي كه در فرد هست "ذكر جنس "بعد از "ذكر فرد

مي اخواهد بفرمايد كه خداي تعالي تمالف و الم استغراق است، يعني آيه مي "الكتاب "پس كسي نپندارد كه الف و الم در



يِّناتِ، وَ لَمَّا جاءَ عِيسي بِالْبَ "سازد كه فرموده:كتب آسماني را به عيسي ع تعليم داده، براي اينكه اين توهم با آيه زير نمي
كه بيانش گذشت. اما بايد ديد « 0» "نِقالَ: قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، وَ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُو

كه منظور از تورات چيست و قرآن كريم از اين اسم چه كتابي را در نظر دارد؟ آن كتابي كه در ميقات در الواحي كه قرآن 
كريم در سوره اعراف داستانش را آورده و به موسي نازل كرد؟ و يا اين اسفاري كه فعال در دست يهود است، )به قول 

ت، ( قطعا منظور قرآن كريم از كلمه تورات اين اسفار نيس"مترجم "تر است تا به كتاب آسمانيبه مطاعن انبيا شبيه هابعضي
فترت  شود و سلسله سند دربراي اينكه خود يهوديان هم اعتراف دارند بر اينكه سند اين اسفار به زمان موسي ع منتهي نمي

بل( و كورش )يكي از ملوك فارس( قطع شده، چيزي كه هست قرآن كريم و فاصله بين بْت نصر )يكي از پادشاهان با
دانيم تا اين عصر چه مقدار ديگرش تحريف شده( را رد تمامي مطالب تورات موجود در عصر رسول خدا ص )كه ما نمي

ه، م به دور نماندننموده و آن را بطور كلي مْالف تورات اصلي ندانسته، هر چند كه به داللت خود قرآن كريم از تحريف ه
 .چون داللت آيات قرآن بر اينكه تورات بازيچه دست تحريف شده، روشن است

 شود كه انجيل )كه به معناي بشارت است( يك كتاباز قرآن كريم چنين فهميده مي

__________________________________________________ 

ي بودند، ليكن چون با يكديگر اختالف كردند، خداي عز و جل او قبل از نزول كتاب و وحي مردم همه امت واحده(1)
 "012سوره بقره آيه  "كتاب )وحي( فرستاد تا اختالفشان را رفع بكند ولي مردم بر سر همان وحي هم اختالف كردند.

فع و وقتي عيسي ع با معجزات روشنش بيامد، گفت: من برايتان حكمت آوردم و از كتاب و وحي هم مقداري كه ر(2)
 ."62سوره زخرف، آيه  "ام، پس از خدا بترسيد و مرا در احكام آن كتاب اطاعت كنيد.اختالفتان كند آورده
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 :بوده و بر عيسي بن مريم ع نازل شده و وحيي بوده مْتص به آن جناب، چون فرموده

 "،"متي "هاي چهارگانه:، و نفرموده اناجيل اربعه، پس اين انجيل«1» "هُديً لِلنَّاسِوَ أَنْزَلَ التَّوْراةَ وَ الْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ  "
 .اندكتابهايي هستند كه بعد از جناب عيسي ع تاليف شده "يوحنا "، و"لوقا "،"مرقس

ه، ناسخ را آوردو نيز آيات قرآن داللت دارد بر اينكه احكام ديني هر چه هست در تورات بوده و انجيل تنها بعضي از احكام 
مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ، وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي  "فرمايد:از آيات مورد بحث است كه مي 22يكي از آن آيات، آيه: 

 .«0» "حُرِّمَ عَلَيْكُمْ

نُورٌ، وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْراةِ، وَ هُديً وَ مَوْعِظَةً  وَ آتَيْناهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُديً وَ "فرمايد:و نيز آيه زير است كه مي
، و بعيد نيست كه از اين آيه استفاده شود كه در انجيل غير احكام «2» "لِلْمُتَّقِينَ، وَ لْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ

 .كند، احكام اثباتي هم بوده باشدورات را نفي ميناسخ يعني احكامي كه احكام ت

و باز آيات قرآني داللت دارد بر اينكه انجيل مشتمل بوده بر بشارت از آمدن خاتم االنبياء ص، هم چنان كه تورات نيز 
وْراةِ وَ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ "فرمايد:مشتمل بر آن بوده، چون قرآن كريم مي

 .«2» "الْإِنْجِيلِ

 "وَ رَسُولًا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ "

 312بعثت حضرت عيسي )ع( عموميت داشته، هر چند رسالت او به سوي بني اسرائيل بوده است[ ..... ص : ]



بر بني اسرائيل بوده است هم چنان كه از آيات راجع به حضرت موسي ظاهر اين عبارت اين است كه عيسي ع تنها مبعوث 
لنَّاسُ أُمَّةً كانَ ا "آيد كه آن جناب نيز تنها مبعوث بر بني اسرائيل بوده و از سوي ديگر در بحثي كه در ذيل آيه:ع هم بر مي

 م مانند موسي از انبياي اولوا العزم بوده كه برداشتيم، اثبات كرديم كه عيسي ه« 2» "واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

__________________________________________________ 

 ."2سوره آل عمران، آيه "(1)

ام تا احكام كتاب آسماني قبل از خودم يعني تورات را تصديق نموده و نيز بعضي از چيزهايي را كه در تورات بر من آمده(2)
 ."22سوره آل عمران آيه  "كنم.شما حرام شده، حالل 

ما به او انجيل داديم كه در آن هدايت و نور است، در حالي كه كتاب آسماني قبل از خودش يعني تورات را تصديق دارد (3)
و هدايت و موعظت است براي مردم پرهيزكار، به او انجيل داديم تا چنين و چنان شود و تا وي در بين اهل انجيل حكم 

 ."47سوره مائده، آيه  "خدا در انجيل نازل كرده.كند بدانچه 

د و خوانناي را، كه نامش را در كتاب آسماني خود تورات و انجيل ميكنند رسول درس نْواندهكساني كه پيروي مي"(4)
 ."157سوره اعراف، آيه  "."يابندمي

 [.....] ."012سوره بقره، آيه  "مردم يك گروه بودند خدا رسوالن را فرستاد.(5)

 211، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .اندتمامي اهل دنيا مبعوث شده

 "رسول "شود، در آنجا گفتيم فرق است ميانو ليكن اين اشكال و ناسازگاري، به بياني كه ما در ذيل آن آيه داشتيم حل مي
بارت هست و آن ع اي است كه دنبالش ضامن اجرايي، نبوت منصب بعثت و تبليغ است و رسالت سفارت خاصه"نبي "و

است از قضاي الهي و داوري خدايي بين مردم يا به بقا و نعمت و يا به هالكت و زوال نعمت، هم چنان كه آيه زير آن را 
 .«1» "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ "فرمايد:افاده نموده و مي

شود براي اينكه احكام دين را براي مردم بيان كند و بي انساني است كه از طرف خداي تعالي مبعوث ميو به عبارتي ديگر ن
شود براي اداي بياني خاص كه دنبالش يا هالكت است اگر آن را رد كنند و اما رسول عبارت است از انساني كه مبعوث مي

معنا از گفتگويي كه قرآن كريم از رسوالني چون نوح و هود و يا بقا و سعادت است اگر آن را قبول كنند، هم چنان كه اين 
 .آيدصالح و شعيب و ديگر رسوالن با قوم خود حكايت نمود كامال به دست مي

و وقتي مطلب از اين قرار باشد الزم نيست كه رسالت يك رسول به سوي قومي معين بعثت به سوي همان قوم باشد و ال 
ه سوي قومي خاص باشد، ولي بعثت و نبوتش به سوي تمامي بشر باشد، هم چنان كه در غير، بلكه ممكن است رسالتش ب

 .موسي و عيسي ع چنين بود

و شواهدي كه از قرآن كريم بر اين معنا وجود دارد يكي دو تا نيست، از آن جمله در مورد رسالت موسي به سوي فرعون 
 "بينيم ساحران فرعون به موسي ايمان آوردند و گفتند:، و در عين حال مي«0» "اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي "فرمايد:مي

آيد ايمانشان هم قبول شده، با اينكه از بني اسرائيل و بطوري كه از ظواهر آيات بر مي« 2» "آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسي
وَ لَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، وَ جاءَهُمْ رَسُولٌ  "ده:نبودند و در باره دعوت قوم فرعون با اينكه از بني اسرائيل نبودند فرمو

 .«2» "كَرِيمٌ

هاي بسياري از غير بني اسرائيل، قبل از بعثت و نظير اين آيات در داللت بر عموميت بعثت آن جناب ايمان آوردن امت
 رسول خدا ص به آن جناب است، مانند مردم



__________________________________________________ 

 ."22سوره يونس، آيه  "شود.براي هر امتي رسولي است همين كه رسولشان آمد در بينشان به قسط حكم مي(1)

 ."02سوره طه، آيه  "به جانب فرعون روانه شو كه وي در كفر، سْت طغيان كرده است.(2)

 ."22سوره طه، آيه  "ما بْداي موسي و هارون ايمان آورديم.(3)

 "12سوره دخان، آيه  "ما قبل از اينان قوم فرعون را آزموديم و رسولي كريم ايشان را دعوت كرد.(4)
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هايي از شرقيين، چون نجران به ها، از قبيل: فرانسويان و اطريش و بورسا و انگلستان و امتهاي بزرگي از غربيروم و امت
د كه روي شواي كه سْن از نصارا دارد ديده نمياينكه از بني اسرائيل نبودند و قرآن كريم در هيچ آيهوي گرويده بودند با 

هم  كند و اگر مذمتكند عموم نصارا را مدح ميسْن را متوجه خصوص نصاراي بني اسرائيل كرده باشد، بلكه اگر مدح مي
 .كندكند عموم را مذمت ميمي

در اين آيه نسبت خلقت را به عيسي  "آيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ، أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ ... وَ أُحْيِ الْمَوْتي بِإِذْنِ اللَّهِأَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِ "
ناي بوجود به مع "خلقت "انگيز كه مگر عيسي خالق است؟ در پاسخ بايد دانست كه كلمهع داده، و اين تعبيري است سؤال

 "ست بلكه به معناي جمع آوردن اجزاي چيزي است كه قرار است خلق شود و لذا در جاي ديگر فرموده:آوردن از عدم ني
 .«1» "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْْالِقِينَ

كه  شودبه معناي كسي است كه از شكم مادر بدون چشم متولد شده باشد، گاهي هم به كسي اطالق مي "اكمة "و كلمه
 .بينا شده استچشم داشته و سپس نا

به  "ابرص "و كلمه "«0»هايش سفيد گرديد فالني ديدگانش اكمه شد به حدي كه چشم "توان گفت:گويد: ميراغب مي
 .«2»)كه يك بيماري پوستي است( گرفته  "پيسي "معناي كسي است كه دچار برص شده و

شود كه عيسي ع يك بار و دو بار مرده ور اشاره فهميده مي، يا بطور صريح و يا بط«2» "وَ أُحْيِ الْمَوْتي "و از اينكه فرمود:
 .زنده نكرده، بلكه متعدد اين كار را كرده است

 310معجزات عيسي )ع( مستند به اذن خدا بوده است و عيسي )ع( در صدور آن آيات استقاللي نداشته است[ ..... ص : ]

آسا از عيسي ع مستند به خداي تعالي و اذن او ور اين آيات معجزهفهماند كه صدمي "بِإِذْنِ اللَّهِ "و همچنين سياق جمله
است. و خود آن جناب مستقل در آن و در مقدمات آن نبوده و اين جمله را در آيه شريفه تكرار كرد تا اشاره كند به اينكه 

دگان مستقل بپندارند و در نسبت به تذكر آن اصرار دارد، چون جاي اين توهم بوده كه مردم آن جناب را در زنده كردن مر
نتيجه به الوهيت آن جناب معتقد گشته و گمراه شوند و براي اعتقاد خود استدالل كنند به آيات معجزه آسايي كه از آن 

 اي كه از آن خبرجناب صادر شده، و لذا عيسي ع بعد از هر معجزه

__________________________________________________ 

 ."12سوره مؤمنون، آيه  "اللَّه كه بهترين خالقان است.آفرين بر (1)

 .220مفردات راغب ص (2)

 .22مفردات راغب ص (3)

 .كنممردگان را زنده مي(4)
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 نكند به اذدهد خبر خود را مقيد ميكند به مشيت و اذن خداي تعالي، از خلقت خود خبر ميدهد كالم خود را مقيد ميمي
إِنَّ  "كند كه:كند به اذن خدا. و در آخر، كالم خود را با اين جمله ختم ميدهد مقيدش ميخدا، از مرده زنده كردنش خبر مي

 ."اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ

 313شده است[ ..... ص : معجزات حضرت عيسي )ع( در خارج، از آن جناب صادر مي]

شده، نه اينكه از باب اين است كه اين معجزات در خارج از آن جناب صادر مي "أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ ... "و ظاهر اينكه فرمود:
كنم، چون اگر منظور صرف حرف بوده و خواسته عذر صرف تحدي و احتجاج خواسته است بفرمايد: من چنين و چنان مي

شت كالم خود را به قيدي كه اين معنا را افاده كند مقيد سازد، مثال بفرمايد: اگر از خصم را قطع و حجت را تمام كند، جا دا
 .كنم و امثال اين عباراتمن بْواهيد مرده را زنده مي

ر اينكه كند بعالوه بر اينكه آيات زير كه حكايت خطاب خداي تعالي به عيسي ع در روز قيامت است، بطور كامل داللت مي
 :فرمايدجناب سرزده، مي اين معجزات از آن

ةِ وَ إِذْ تَْْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَ -فرمايدتا آنجا كه مي -إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ، اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَ عَلي والِدَتِكَ "
 .«1» "... ئُ الْأَكْمَهَ وَ الْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، وَ إِذْ تُْْرِجُ الْمَوْتيالطَّيْرِ بِإِذْنِي، فَتَنْفُخُ فِيها فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِي وَ تُبْرِ

شود ياند: نهايت چيزي كه از آيه شريفه استفاده ماين را گفتيم كه تا بطالن گفتار بعضي از مفسرين روشن شود كه گفته
مقام احتجاج و به منظور اتمام حجت اين است كه خداي سبحان چنين سري به عيسي بن مريم داده بود، و او هم در 

دهم و اما اينكه همه اين معجزات و يا فرموده كه دليل نبوت من اين است كه اگر از من اين معجزات را بْواهيد انجام مي
 .بعضي از آنها را انجام داده، آيه شريفه داللتي بر آن ندارد

 "... فِي بُيُوتِكُمْ وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ "

اين جمله اخبار به غيبي است كه مْتص به خدا و رسوالني است كه خداي تعالي آگهي بدان را به وسيله وحي به آنان داده 
اي ديگر است و اخبار به غيبي است كه صريح در تحقق است، يعني هر كس آن را بشنود شكي در معجزه و اين خود معجزه

 كند، برايبودنش نمي

__________________________________________________ 

فرمايد: به ياد آر نعمتي را كه من بر تو و بر مادرت يعني روز قيامت آن زمان كه خداي تعالي به عيسي بن مريم مي(1)
ي زنده دميدي، پس به اذن من مرغكردي و در آن ميانعام كردم ... و به اذن من از گل چيزي به شكل مرغ درست مي

سوره مائده،  "آوردي!دادي و مردگان را به اذن من از قبر در ميشد و كور مادر زاد و بيمار برصي را به اذن من شفا ميمي
 ."112آيه 
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 .داند چه خورده و در خانه خود چه چيزي را ذخيره كرده استاينكه هر كسي و هر انساني عادتا مي

اي )بلكه هيچ عملي( بدون اذن خدا تحقق دانيم هيچ معجزهيك معجزه را مقيد به اذن خدا نكرد، با اينكه مي و اگر اين
، براي اين بوده كه از اين معجزه تعبير «1» "وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ":يابد، هم چنان كه فرمودنمي

دن. و خبر دادن، غير از خلق نمودن و زنده كردن است كه حقيقتا فعل خدا است و اگر به عيسي منسوب كرده بود به خبر دا
شود با اذن او خواهد بود. و خبر دادن فعل خداي تعالي و اليق به ساحت قدس او نيست، بدين جهت فقط اين معجزه را 

 .مقيد به اذن خدا نكرد



فاوت را هم با اخبار به غيب دارد كه در دو معجزه اولي خطر گمراه شدن مردم عالوه بر اينكه مساله خلق و احياء اين ت
آورد و يا از گل كند و بدون شكافتن قبر با بيل و كلنگ از قبر در ميبيشتر است، مردم وقتي ببينند كسي مرده را زنده مي

رسد كه اين شْص اي به ذهنشان ميلطهدهد، با مْتصر وسوسه و مغكند و پرواز ميكند و آن را زنده ميمرغي درست مي
خدا است، به خالف از غيب خبر دادن كه در نظر مردم ساده، امري مبتذل و پيش پا افتاده است و آن را براي هر كسي كه 

 داند، لذا الزم بود در آن دو معجزه اول اذن خدا را قيد كند تا بينندهبازي ممكن ميرياضت بكشد و براي هر كاهن و شعبده
در مورد آن جناب، قائل به الوهيت نشود. و در سومي يعني اخبار به غيب، لزومي نداشت و همچنين در شفا دادن اكمه و 

، بازان نيست، بلكه آيتي است از ناحيه خداي تعاليابرص كه در اين سه معجزه كافي بود كه تنها بفهماند اين اعمال شعبده
إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  "كنند و به همين جهت در آخر كالمش فرمود:ميآن هم در برابر مردمي كه ادعاي ايمان 

 .، يعني اگر شما در ادعايتان )كه ايمان داريم( راست بگوئيد اين معجزات براي شما كافي است"مُؤْمِنِينَ

ولًا إِلي وَ رَسُ "اين آيه شريفه عطف است به جمله: "مْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُ "
در سياقي قرار گرفته كه عيسي ع در آن غايب فرض  "رسوال ... "، خواهيد پرسيد: جمله معطوف عليه يعني"بَنِي إِسْرائِيلَ
 "موخته در حالي كه او را به سوي بني اسرائيل گسيل داشتهخدا به او كتاب و حكمت و تورات و انجيل آ "فرمايد:شده و مي

گويد: من چنين و چنانم با اين حال در سياقي است كه خود عيسي متكلم است، مي "و مصدقا ... "و جمله معطوف يعني
 چگونه ممكن است اين دو سياق به هم

__________________________________________________ 
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 .عطف شود؟

 :گوئيم: اين اختالف سياق، عيبي ندارد، براي اينكه قبل از آيه مورد بحثدر پاسخ مي

س ه كالم را از غيبت متكلم برگردانده بود، پتفسير شده و وجه "أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ "جمله معطوف(، سياق قبلي با جمله:)يعني 
 .عطف سياق متكلم است به سياق متكلم "و رسوال "در حقيقت عطف آيه مورد بحث به جمله:

 311[ ..... ص : كندبر اينكه عيسي )ع( تورات موجود در روزگار خود را قبول داشته است داللت نمي "...مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ  "جمله]

 گويد: عيسي ع توراتسؤال ديگري كه ممكن است در اينجا به ذهن خواننده برسد اين است كه آيه مورد بحث صريحا مي
شود تورات تا زمان آن جناب تحريف نشده بود، )با اينكه تقريبا شش قرن قبل از ميالد، بني را تصديق داشته، معلوم مي

 "نصر منقرض شد، و به گفته تاريخ خود يهود يك قرن قبل از ميالد نيز مورد حمله اسرائيل و توراتش به دست بْت
ت هايي اسوزير اسپيانوس قرار گرفت و در اين دو حادثه اثري از تورات نماند و آنچه فعال در دست است يادداشت "طوطوز

 .("مترجم "اندكه افراد از تورات به خاطر داشته و نوشته

 فرمود: به عيسي تعليمگويد كه در دو آيه قبل در خطاب به مريم ميآيه مورد بحث آن توراتي را ميگوئيم: در پاسخ مي
دهد، نه آن توراتي كه در عصر بعثت آن جناب در بين يهوديان بوده، پس آيه مورد بحث هيچ داللتي ندارد بر اينكه مي

آن روز تورات تحريف نشده، تا با جريان بْت نصر و عيسي ع تورات متداول در بين مردم آن روز را قبول داشته و تا 
گويد: پيامبر اسالم تورات و انجيل را قبول دارد، منظورش تورات و طوطوز منافات داشته باشد، هم چنان كه آياتي كه مي

 .انجيل متداول در عصر نزول قرآن نيست، بلكه تورات و انجيلي است كه وحي به آن جناب تعليم داده



رساند كه خداي تعالي بعضي از طيبات را بر بني اسرائيل تحريم كرده اين جمله مي "حِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْوَ لِأُ "
 :رساندبود و عيسي بن مريم آن را دو باره حالل كرده است، آيه زير هم اين معنا را صريحا مي

 .«1» "لَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ ...فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَ "

و گفتار در آيه، خالي از يك داللت نيست و آن داللت بر اين است كه عيسي ع همه احكام تورات را امضا كرده، مگر چند 
ه آمدحكمي را كه خداي تعالي به دست وي نسخ نموده و آن چند حكم عبارت بوده از احكامي كه بر يهود شاق و گران مي

 است. و لذا

__________________________________________________ 

ه سوره نساء آي "به خاطر ظلمي كه از ناحيه يهوديان رخ داده، ما بعضي از طيبات را كه بر آنان حالل بود حرام كرديم.(1)
162". 
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 "عطف است بر جمله "و الحل ... ":، چون حكمي در آن نيامده و جملهاند: انجيل كتاب شريعت و احكام نيستبعضي گفته
ام و آن دهد: من آيتي از ناحيه پروردگارتان آوردهو الم در الحل الم نتيجه است و آيه را چنين معنا مي "بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ

شما حرام شده و يا بعضي از محرماتي كه ام تا در نتيجه بعضي از چيزهايي كه بر فالن و فالن و فالن است و نيز آورده
 .رعايتش بر شما واجب گشته نسخ كنم

 "... وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ "

فرع بر آوردن معجزه است، نه بر حالل كردن  "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ "خواهد بيان كند جمله:آيد كه مياز ظاهر عبارت بر مي
وم تقوا و اطاعت عيسي ع به خاطر آوردن معجزه است، نه به خاطر اينكه محرماتي را براي شما حالل محرمات، خالصه لز

را دو باره تكرار كرد، براي اين بود كه مطالب بعد  "وَ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ ... "كرده و شايد منظور آن كسي هم كه گفته: اگر جمله:
ندارد تا متفرع بر  "جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ ... "ربطي به مطالب قبل از "وا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِفَاتَّقُ "را از مطالب قبل جدا كند، پس جمله:

 همين معنا بوده است و گرنه اگر منظور مفسر "جئتكم ... "تحليل محرمات باشد، نه، بلكه بريده از آن است و متفرع بر خود
 .شودات ادبي شمرده نمينام برده، اين نباشد صرف جداسازي، جزء مزاياي گفتار و نك

 "... إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ "

كند، چون عيسي ع به هوشياري خود در اين جمله عذر و بهانه آن كسي را كه به الوهيت عيسي ع معتقد شده باطل مي
ين اعتقادي را پيدا خواهند كرد، و در دريافته بود و يا به وسيله وحي آگاه شده بود كه بعضي به خاطر ديدن آن معجزات چن

 "يدرا مقيد كرد به ق "وَ أُحْيِ الْمَوْتي "و "فَيَكُونُ طَيْراً "هاي:سابق هم گفتيم كه به خاطر همين پيشگيري بود كه جمله
 ."بِإِذْنِ اللَّهِ

ر به وحي الهي بوده و آن آيه زيفهميم كه گفتيم يا به هوشياري خود دريافته بود و يا به وحي الهي، ولي از آيه ديگر مي
 .«1» "ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ "فرمايد:است كه مي

 "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ قالَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ "

 316مؤمنين به خود و تشكل دادن به آنها انجام داد[ ..... ص : عملي كه عيسي )ع( براي باز شناختن ]

 از آنجايي كه زمينه آيات مورد بحث صرفا، حكايت بشارتي بود كه به مريم دادند و در

__________________________________________________ 



ن بود كه به ايشان بگويم اللَّه پروردگار من و من به ايشان هيچ دستوري ندادم، جز آنچه كه تو، به من فرمودي و آن اي(1)
 ."117سوره مائده، آيه  "خودتان را بپرستيد.
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اي از سرگذشت زندگي آن جناب يعني عيسي ع از روزي كه مريم به وي حامله دادن اين بشارت كافي بود نكات برجسته
دازد را خاطرنشان كند و به مريم اطالع دهد كه قرار است خداوند چنين پرشود تا روزي كه به رسالت و دعوت ميمي

گيري فرزندي به تو بدهد و به همين جهت در اين زمينه غير اين مقدار را ذكر نكرد، تنها در آيه مورد بحث به عنوان نتيجه
ردم و نجات عيسي از آنان را و در از مطالب قبل مساله انتْاب حواريون و توطئه مردم عليه وي و مكر خداي تعالي عليه م

قرآني  هايآخر به آسمان بردنش را آورد تا تتمه آن داستانها باشد اما ساير جزئياتي كه از سرگذشت آن جناب در ساير سوره
 .از قبيل سوره نساء و مائده و انبياء و زخرف و صف آمده بود را ذكر ننمود

قصه آن مقداري كه مهم بود به رخ نصاراي نجران بكشد، چون در و اين بدان جهت بود كه خواست در سرودن اين 
شد، نصاراي نجران به مدينه آمده بودند تا با رسول خدا ص بحث و احتجاج كنند و لذا به روزهايي كه اين آيات نازل مي

 .اين مقدار از سرگذشت عيسي ع اكتفاء شده است

موده با اينكه كفر يك امر قلبي است و قابل احساس نيست و اين براي در آيه مورد بحث، احساس را در مورد كفر استعمال ن
اشاره به اين معنا بود كه كفر باطني مردم به قدري قوي بوده كه آثارش در ظاهر رفتار و گفتارشان نمودار شده و ممكن هم 

 "... فَلَمَّا أَحَسَّ "ينكه فرمود:هست منظور از احساس كفر، اعالم صريح آنان و در صدد ايذا و كشتن برآمدنشان باشد، پس ا

يعني همين كه عيسي از بني اسرائيل )كه در اين آيات در مساله بشارت مورد بحث بودند( احساس كفر نمود، فرمود: كيست 
شود ياري كند؟ و منظورش از اين پرسش اين بود كه بفهمد از ميان مردم چند كه مرا در راهي كه به سوي خدا منتهي مي

فدار حقند، تا روي همانان حساب كند و خالصه بفهمد چقدر عده و عده دارد، نيرويش در آنان متمركز گشته، نفر طر
دعوتش از ناحيه آنان منتشر شود و اين خصيصه هر نيروي طبيعي و اجتماعي او )فيزيكي و مكانيكي( و امثال آن است كه 

ه را اداره و در آن عمل كند، بايد نْست مركزي و كانوني خواهد دست به كار گشته و هر جزء از آن يك ناحيوقتي مي
شد رسان به آن باگاه نيروهاي جزئي و كمكداشته باشد تا همه نيروهاي جزئيش در آن محل متمركز شود و آن مركز تكيه

 .روندبرند و بلكه همه هدر ميو گرنه صدها نيروي جزئي و پراكنده كاري از پيش نمي

سي ع انجام داد چند نوبت در دعوت اسالم پيش آمد، يكي بيعت عقبه بود كه قبل از هجرت رسول نظير اين عمل كه عي
خدا ص مردم مدينه در عقبه منا جمع شدند و با آن جناب بيعت كردند، و يكي هم بيعت شجره و يا بگو بيعت رضوان بود 

 كه در 
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 .سول خدا ص نيروهاي متفرق را يك جا جمع كرد تا بتواند دعوت خود را به نتيجه برساندجريان صلح حديبيه اتفاق افتاد، ر

دارد و به پيشرفتي ن -يا همه و يا حد اقل اكثريت آنان -عيسي ع بعد از آنكه يقين كرد كه دعوتش در بين بني اسرائيل
دارند و از سوي ديگر اگر ميدان را به دست يرسد و فهميد كه بني اسرائيل به هيچ وجه از كفر خود دست بر نمنتيجه نمي

شود، براي بقاي دعوتش اين نقشه را طرح كرد كه از آنان ياري ها بيشتر ميآنها بدهد دعوتش به كلي باطل و گرفتاري
ز ا بْواهد و به اين وسيله دوست را از دشمن جدا كند، حواريون حاضر شدند آن جناب را ياري دهند و به اين وسيله مؤمنين

كفار جدا و دوستان از دشمنان متمايز شدند و با انتشار دعوت و اقامه حجت، ايمان بر كفر غالب گشت هم چنان كه خداي 
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصارَ اللَّهِ، كَما قالَ  "فرمايد:تعالي ياري همين چند نفر حواري را به رخ همه انسانها كشيده مي



فَرَتْ نْ بَنِي إِسْرائِيلَ، وَ كَنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ، قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ، فَآمَنَتْ طائِفَةٌ مِعِيسَي ابْ
 .«1» "طائِفَةٌ، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلي عَدُوِّهِمْ، فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ

مقيد كرد و اين بدان خاطر بود كه بهتر و نافذتر تشويق و تحريك كرده باشد. و  "الي اللَّه "مورد بحث انصار را به قيددر آيه 
غرض اصلي آن جناب هم از اين استفهام همين تشويق بوده. و نظير اين قيد در قرآن كريم آنجا كه مسلمانان را دعوت 

 «0» "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً. "فرمايد:مده، ميكند به دادن قرض و انفاق به مستمندان آمي

به  "نصرت "، خواهي گفت كه اگر ماده"انصاري "شود متعلق است به كلمهكه اصطالحا ظرف خوانده مي "الي اللَّه "كلمه
متعدي شده؟ در  "الي "ا با حرفندارد، پس چرا در اينج "الي "خودي خود متعدي است و در گرفتن مفعول نيازي به حرف

 :گوئيمپاسخ مي

درست است، و ليكن نصرت در خصوص اين مورد، متضمن معناي سلوك و رفتن و يا پيمودن و امثال آن نيز هست، هم 
رآن بنا به حكايت ق "كنممن تنها براي خدا كار كرده و دين او را ياري مي "چنان كه ابراهيم خليل آنجا كه خواست بگويد:

 .«2» "إِنِّي ذاهِبٌ إِلي رَبِّي سَيَهْدِينِ "رموده:ف

__________________________________________________ 

ايد، ياران دين خدا باشيد، هم چنان كه عيسي بن مريم به حواريين گفت: چه كسي مرا هان اي كساني كه ايمان آورده(1)
ران خدا، در نتيجه اين همبستگي جمعي از بني اسرائيل ايمان آورده و مائيم ياو :در راه خدا ياور است؟ حواريون گفتند

گروهي كافر شدند و ما آنهايي را كه ايمان آوردند، عليه دشمنشان ياري كرديم در نتيجه دشمن را تحت الشعاع خود گرفته 
 ."14سوره صف، آيه  "بر او غالب شدند

 [.....] ."022، آيه سوره بقره "آن كيست كه به خدا قرض الحسنه بدهد(2)

 ."11سوره صافات، آيه  "روم و او به زودي مرا راهنمايي خواهد كردمن به سوي پروردگارم مي(3)
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 .پس ياري خدا، رفتن به سوي خدا است و رفتن به سوي او همان ياري دين او است

بوده كه معناي جمله چنين  "با -مع "در اينجا به معناي "الي "اند كه حرفو اما اينكه بعضي از مفسرين احتمال داده
، سْني است كه هيچ دليلي بر آن ندارد و ادب قرآن هم با آن "با خدا چه كس ديگر هست كه يار من باشد "باشد:

ا براهيم ع ركند، براي اينكه اين از ادب قرآن به دور است كه خدا را يك فرد عادي و بشري قلمداد كند كه امساعدت نمي
ه از آيات سازد، ادبي ككند و ابراهيم ع به دنبال پيدا كردن يار دوم براي خود باشد، ادب عيسي هم با اين تعبير نميياري مي

خورد، عالوه بر اينكه جواب حواريين هم با اين كامال به چشم مي -كندهر جا كه وصف آن جناب را بيان مي -قرآني
و مائيم ياور ت -نحن انصارك مع اللَّه "دادند: كه:اگر اين احتمال درست بود آنها هم بايد جواب مي سازد، چرا كهاحتمال نمي

 .()خواننده در اينجا بيشتر دقت كند "ما ياوران خدائيم "، ولي اينطور نگفتند: بلكه گفتند:"با خدا

به معناي كسي است كه از ميان همه  "حواري "كلمه "اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ، آمَنَّا بِاللَّهِ، وَ "
است كه به معناي سفيدي خيلي زياد است )و كانه حواري  "حور "گويند: اصل آنمردم به آدمي اختصاص داشته باشد، مي

وان دوست و ياور وي فالن شْص كسي است كه مانند اسب پيشاني سفيد داراي نشان است و مردم او را به عن
 .(شناسندمي

 .ولي در قرآن كريم جز در مورد خواص اصحاب عيسي ع، استعمال نشده است



 319 : ايمان بعد از ايمان است[ ..... ص "قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ ... "مراد از ايمان در جمله:]

ما انصار  "فهماند كه منظور از اينكه گفتيمو مي "نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ "ه منزله تفسيري است براي جمله:ب "آمَنَّا بِاللَّهِ "و جمله:
 "إِلَي اللَّهِ أَنْصارِي "كند كه گفتيم جملهاين است كه به او ايمان آورديم و اين خود گفتار سابق ما را تاييد مي "خدا هستيم

 "ست كه به سوي خدا منتهي شود، براي اينكه ايمان خود طريق است و وقتيمتضمن معناي سلوك و پيمودن طريقي ا
ي شود كه بگوئيم: نصرت خدا، نصرت به سوشود، و صحيح ميتفسير كننده نصرت باشد، قهرا نصرت هم طريق مي "ايمان

 .خدا است

يا  حواريين به عيسي ع ايمان آوردندآيد كه آيا مفاد آيه حكايت كننده آن مرتبه اولي است كه در اينجا اين سؤال پيش مي
 ":ها از آيه؟، چه بسا بعضي"آمنا "انداند و در اينجا در اجابت دعوت عيسي ع براي چندمين بار گفتهآنكه قبال ايمان داشته

 "...أَنْصارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طائِفَةٌ  كَما قالَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصارِي إِلَي اللَّهِ؟ قالَ الْحَوارِيُّونَ نَحْنُ
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ايمان بعد از ايمان باشد و به نظر ما هم اين  "ايمان آورديم "، استفاده كرده باشند كه پاسخ حواريين يعني جمله:«1»
افراد  و بعيد است كه قرآن كريماستفاده عيبي ندارد، )براي اينكه روي سْن آن جناب با حواريين است كه معنايش گذشت 

اند، چيزي كه هست اند، حواري آن جناب بْواند، پس قطعا ايمان داشتهكافري را كه صرفا با آن جناب ارتباطي داشته
خواهد از اين افراد با ايمان كساني را انتْاب كند كه انصار اللَّه هم باشند(، و ما در سابق هم توضيح داديم كه ايمان و مي
 .م داراي مراتبي مْتلفند، بعضي از مراتب باالتر از بعض ديگر استاسال

وَ إِذْ أَوْحَيْتُ إِلَي الْحَوارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَ بِرَسُولِي، قالُوا آمَنَّا وَ اشْهَدْ  "بلكه چه بسا كه آيه زير هم بر اين معنا داللت بكند:
 به ياد آر كه من به حواريين "شده و فرموده:يين را كساني دانسته كه به آنان وحي مي، براي اينكه حوار«0» "بِأَنَّنا مُسْلِمُونَ

 ."وحي كردم كه به من و به رسولم ايمان بياوريد، گفتند: ايمان آورديم. و خود شاهد باش به اينكه ما مسلمانيم

 داشتن ايمان، خداي تعالي به ايشان وحي شود اجابت در اين دعوتشان به وحي خدايي بوده، يعني بعد از سالهاپس معلوم مي
نهادي عيسي اند و ايمان پيششود حواريين انبيا بودهفرستاده كه بايد به ايماني ما فوق آنچه داريد ارتقا يابيد. پس معلوم مي

 .ع ايماني بعد از ايمان بوده

هم بر اين معنا داللت دارد، براي اينكه منظور از اسالم  "وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ ...وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ  ":جمله
در اين جمله تسليم شدن بدون قيد و شرط است براي خداي تعالي، بطوري كه هر چه از ايشان خواست انجام دهند و هر 

ت كه شود و چنان نيسؤمنين خالص يافت نميكاري از آنان خواست بكنند، چون و چرا نكنند. و چنين اسالمي جز در بين م
 .هر كس به زبان شهادت به توحيد و نبوت بدهد به مقام تسليم هم برسد

د اي از مراتب اسالم قرار دارد، شاهتوضيح اينكه در بحث از مراتب ايمان و اسالم گفتيم كه قبل از هر مرتبه از ايمان مرتبه
است كه از ايمان خود به صيغه فعل و از اسالم خود به صيغه صفت تعبير  "شْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَآمَنَّا بِاللَّهِ وَ ا "آن سْن، جمله:

 .آوردند

پس اولين مراتب اسالم، تسليم و شهادت بر اصل دين و اجمال آن است، دنبال آن اذعان و باور قلبي به اين شهادت زباني 
 بهو صوري است، آن هم باور اجمالي به دنبال آن مرت

__________________________________________________ 

از بني  ايچنان كه عيسي پسر مريم بحواريين گفت كه مرا براي خدا ياري كنيد آنها گفتند ما ياران خدائيم طايفه(1)



 ."14سوره صف، آيه  "اسرائيل به او ايمان آوردند.

 ."111سوره مائده، آيه "(2)
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دوم اسالم است و آن عبارت است از تسليم قلبي به معناي اين ايمان، كه اگر كسي داراي چنين تسليمي بشود، ناراحتي 
 رود و اين همان پيروي عملي و بدونباطني و اعتراض درونيش نسبت به تمامي دستورات خدا و رسول او به كلي از بين مي

ين مرتبه از اسالم مرتبه دوم از ايمان است و آن عبارت از خلوص عمل و به رنگ چون و چراي از دين خدا است، به دنبال ا
عبوديت در آمدن همه اعمال و افعال است، به دنبال اين مرتبه از ايمان مرتبه سوم از اسالم واقع است و آن عبارت است از 

كند مگر به خاطر خدا و دارد و اراده نميياي ديگر دوست نماينكه بنده خدا تسليم محبت خدا و اراده او شود، چنين بنده
اش كرده. و در اين ميان از دلبْواه بنده و اراده شود همان چيزي است كه خدا دوست دارد و ارادهآنچه هم در خارج واقع مي

ي خدا دمستقل او خبري نيست، به دنبال اين مرتبه از اسالم، مرتبه سوم ايمان واقع است و آن عبارت است از تسليم عبو
 .شدن در همه اعمال

اتَّقُوا فَ "خواننده عزيز بعد از تذكر اين مطلب اگر در كالم عيسي ع و دعوتي كه از آن جناب نقل شد دقت كند، كه فرمود:
ناب نْست مردم را امر به تقوا ، خواهد فهميد كه آن ج"اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ ...

، يعني علت اينكه "إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ ":كرده و پرهيز از خدا و اطاعت خودش و سپس دستور خود را تعليل كرده به اينكه
س پ گفتم از خدا بترسيد، اين است كه خدا پروردگار شما امت است و پروردگار رسولي است كه به سوي شما گسيل داشته،

واجب است كه از او پروا كنيد، به او ايمان آورده، مرا با پيروي خود اطاعت كنيد و سْن كوتاه اينكه بر شما واجب است كه 
ن اي است كه از ايبا تقواي خود و اطاعتتان از رسول و ايمان آوردن به دعوت او و پيروي از او خدا را بپرستيد، اين آن نكته

ن جهت در تعليل نامبرده، تقوا و اطاعت را خالصه نموده، و از آن تعبير به پرستش كرد و تنها آيد و به هميكالم بر مي
منظورش از اين تعبير اين بوده كه ارتباط مساله تقوا و اطاعت با خدا را روشن سازد، چون اين ارتباط به روشني ارتباط 

عبادت تنها صراط مستقيم است و با اين جمله فهماند راه  عبادت با خدا نيست، بعد از روشن ساختن اين ارتباط فرموده: اين
 .سازدبرد و به حق تعالي منتهي ميعبادت، كوتاهترين راهي است كه سالكش را به سوي خداي سبحان مي

ي إِلَمَنْ أَنْصارِي  "هاي ياس از ايمان عموم آنان برايش ظاهر گرديد، فرمود:آن گاه وقتي از مردم احساس كفر نمود و نشانه
و با در نظر گرفتن روشنگريهاي قبليش معناي اين گفتارش چنين  "كيست كه مرا در پيمودن راه خدا ياري كند؟ -اللَّهِ
 شود: كيست كه مرا در پيمودن صراط مستقيم و يا در عمل به دستوراتي كه قبال دادم، يعني عبوديت خدا و يا تقوا و مي
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و  "مائيم انصار خدا -نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ "اري كند؟ حواريين در پاسْش عين درخواست او را به زبان آورده و گفتند:اطاعت ي
و منظورشان  "آمَنَّا بِاللَّهِ وَ اشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ "اي را گفتند كه به منزله تفسير آن است و آن اين است كه:دنبال پاسخ جمله

سليم خدا و رسول او شدن و اطاعت و پيروي كردن است و لذا وقتي همين حواريين پروردگار خود را از در تذلل از اسالم، ت
ا آمَنَّا بِما رَبَّن "اي را كه به عيسي داده بودند براي خداي تعالي بازگو نمودند، چنين گفتند:و التجاء مْاطب قرار دادند و وعده

 شود اسالم همانو در اين گفتار خود به جاي اسالم اتباع رسول را آوردند، )كه از آن فهميده مي "ولَ ...أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُ
 ".اي ايمان آورديمبه تمامي آنچه نازل كرده "( و دامنه ايمان را هم توسعه داده، گفتند:"مترجم "پيروي رسول است

تورات كه عيسي ع آورده و به همه كتاب و حكمت و تورات و در نتيجه با اين عبارت فهماند كه به تمامي احكام و دس
كنند. و اين بطوري كه مالحظه اند، و رسول را در آنها پيروي ميانجيلي كه خداي تعالي به وي تعليم داده، ايمان آورده



 .فرمائيد اول درجه ايمان نيست بلكه از مصاديق اعلي درجه ايمان استمي

ه حال خود به پروردگارشان قناعت نكرده و عيسي ع را بر اسالم و پيروي خود شاهد گرفتند، و در اين گفتار به صرف عرض
رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا  :، به اين مقدار اكتفاء ننموده، گفتند"آمنا باللَّه و انا مسلمون "توانستند بگويند:با اينكه مي

 ،"... الرَّسُولَ

 .: پروردگارا حال ما چنين حالي است و رسولت هم شاهد بر آن استاندپس كانه گفته

قالوا  ":اين آيه حكايت گفتار حواريين است و جا داشت بفرمايد "رَبَّنا آمَنَّا بِما أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ "
ف كرد تا متن واقعه را نقل كند و اين خود يكي از اسلوبهاي كالمي قرآن را از ظاهر كالم حذ "قالوا "، ولي كلمه"ربنا ...

 .كريم است كه بيانش در سابق گذشت

م بر ايمان و اسال "فا "اند كه ايشان را جزء شاهدان بنويسد و اين تقاضاي خود را با حرفحواريين از پروردگار خود خواسته
هم اسالم را اساس تقاضاي خود قرار دادند، خواستند بطور ضمني اين خود تفريع كردند و هر دو را يعني هم ايمان و 

شهادت را داده باشند كه عيسي ع هم وحي خداي را به ايشان رسانيد و هم خودش به آن عمل كرد، براي اينكه وقتي 
 باشد و هم به ايمان آوردنشان صادق است كه رسول رسالت خود را به درستي تبليغ كرده، هم به زبان آن را بيان كرده
دهند بر اينكه عمل، هم معالم دين را به مردم رسانده باشد و هم خودش به آنها عمل كرده باشد، پس اگر شهادت مي
ا عمل آن ايم و بعيسي ع تبليغ رسالت خود كرده، معنايش اين است كه ما معارف دين را به وسيله تعليم آن جناب آموخته

 جناب و 
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خواند تْطي و تعدي كرده باشد، ايم و اگر رسول از آنچه مردم را بدان ميپيروي ما از عمل او به آن معارف عمل هم كرده
 .اندتوانند شهادت دهند به اينكه بدانچه خدا نازل كرده، ايمان آورده و رساننده آن را پيروي كردهمردم نمي

، به آن اشاره «1» "فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ "آيه شريفه:و ظاهرا اين شهادت همان حقيقتي است كه 
وَ إِذا سَمِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَي الرَّسُولِ تَري أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا  "كرده كه همان شهادت بر تبليغ است و اما آيه شريفه:

، مربوط به شهادت بر حقانيت رسالت رسول است نه شهادت بر «0» "فُوا مِنَ الْحَقِّ، يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَعَرَ
 .(اينكه رسول رسالت خود را تبليغ كرده )و خدا داناتر است

 :كه گفتند و چه بسا بشود از اينجاي سْنشان، بعد از استشهاد رسول بر اسالم خود،

استفاده كرد: درخواستشان اين بوده كه خداي تعالي ايشان را جزء گواهان و شهداي اعمال قرار  "فَاكْتُبْنا مَعَ الشَّاهِدِينَ "
« 2» "، وَ أَرِنا مَناسِكَنارَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ "دهد و ما در باره گواهان اعمال در ذيل آيه:

 .كه حكايت دعاي ابراهيم و اسماعيل ع است بحث مفصلي ايراد نموديم، خواننده عزيز به تفسير آن آيه مراجعه كند

كردند،  هبني اسرائيل هستند كه عليه عيسي ع توطئ "مكر كنندگان "منظور از "وَ مَكَرُوا وَ مَكَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ "
، «2» "وَ ما يُضِلب بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "به آن اشاره دارد و ما در ذيل آيه: "فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسي مِنْهُمُ الْكُفْرَ ... "اي كه جملهتوطئه

 .در معناي مكري كه به خدا نسبت داده شده بحث كرديم

به معناي گرفتن چيزي بطور تام و كامل است، و به همين جهت در  "توفي "رمصد "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ "
 موت

__________________________________________________ 

بطور قطع از هر مردمي كه برايشان رسول فرستاده شده و از هر رسولي كه به سوي مردمي گسيل شده بازخواست (1)



 ."6سوره اعراف آيه  "خواهيم كرد.

ريزد، بيني كه از شوق شناختن حق اشك ميشنوند، ديدگان ايشان را ميو چون وحي نازل شده به رسول را مي(2)
 ."22سوره مائده، آيه  "گويند پروردگارا ايمان آورديم، پس ما را در زمره شاهدان بنويسمي

و فرزندان ما را هم به تسليم و رضاي  ابراهيم و اسماعيل( عرض كردند پروردگارا اول ما را تسليم فرمان خودگردان)(3)
 ."102سوره بقره، آيه  "خود بدار.

 ."06سوره بقره، آيه  "كند مگر فاسقان راگويند خداوند با اين مثل گمراه نميآن كساني كه كافر شدند مي(4)
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گيرد و قرآن در اين باره تعبيراتي دارد كه از بدنش ميشود، چون خداي تعالي در هنگام مرگ آدمي، جان او را استعمال مي
 :ميرانند و نيز فرمودهيعني مي« 1» "تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا "از آن جمله فرموده:

 "مْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُدهد: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْوَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ، أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تا آنجا كه پاسخ مي "

«2». 

 "رْسِلُ الْأُخْري وَ يُاللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ الَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنامِها، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ "و نيز فرموده:
 دهد كه، و دقت در دو آيه اخير اين نكته را نتيجه مي«2»

 304[ ..... ص : "موت "و تفاوت مورد استعمال اين كلمه با كلمه "توفي "معناي]

ظ حف "و "گرفتن "در قرآن به معناي مرگ نيامده، بلكه اگر در مورد مرگ استعمال شده تنها به عنايت "توفي "كلمه
 .بوده "كردن

گيرد، استعمال كرده تا بفهماند جان انسانها با اي كه خداي تعالي جان را ميرا در آن لحظه "توفي "به عبارتي ديگر كلمه
اند مردن، نابود شدن است جاهل به حقيقت امرند، بلكه خداي تعالي شود و اينها كه گمان كردهمردن باطل و فاني نمي

ين دي كه اكند تا در روز بازگشت خاليق به سوي خودش دو باره به بدنها برگرداند و اما در موارگيرد و حفظ ميجانها را مي
وَ ما  "فرمايد:آورد نه لفظ توفي را، مثال ميعنايت منظور نيست و تنها سْن از مردن است، قرآن در آن جا لفظ موت را مي
رموده: ال يُقْضي عَلَيْهِمْ ، و يا ف«4» "مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الربسُلُ، أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلي أَعْقابِكُمْ

، و آيات بسياري ديگر از اين قبيل، حتي آياتي كه در باره مردن خود عيسي ع وارد شده كلمه موت را به كار «2» "فَيَمُوتُوا
 :و آيه« 6» "وَ السَّالمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا "برده، مانند آيه:

__________________________________________________ 

 ."61سوره انعام، آيه  "گيرند.فرستادگان ما او راي مي(1)

 ... گيريم؟پرسيدند آيا بعد از آنكه در قبر پوسيديم و گم شديم دو باره خلقتي جديد به خود مي)(2)

 ."11سوره سجده، آيه  "گيرد.تان ميشويد بلكه فرشته مرگ كه موكل بر شما است تحويلبگو:شما گم نمي

گيرد و نيز جان آن كس راي كه نمرده و به خواب رفته، آن گاه اگر مرگش رسيده خدا جانها راي در هنگام مردنشان مي(3)
 ."20سوره زمر، آيه  "كنددارد و اگر نرسيده باشد رهايش ميگرداند و نزد خود نگه ميباشد ديگر به بدنش بر نمي

ص تنها رسولي است كه به سوي شما گسيل شده و قبل از او رسوالني بسيار بودند و مردند، آيا اگر او هم بميرد محمد (4)
 ."122سوره آل عمران، آيه  "گرديدكنيد و به كفر سابقتان بر ميگرد مييا كشته شود شما عقب

 ."26سوره فاطر، آيه  "شود تا بميرنداهل جهنم عذابشان تمام نمي(5)



 ."22وره مريم، آيه س(6)
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از اين جهت  "توفي "، پس كلمه«1» "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً "
 .صراحتي در مردن ندارد

ت كند نيز مؤيد اين گفتار ما اسادعاي يهود مبني بر اينكه عيسي را كشتند را رد مي عالوه بر اينكه قرآن كريم آنجا كه
هَ لَهُمْ وَ إِنَّ وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّ "فرمايد:چون در آنجا مي

زِيزاً حَكِيماً، فَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَ كانَ اللَّهُ عَنَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ، يَقِيناً، بَلْ رَالَّذِي
كرد كه مسيح ، چون يهود ادعا مي«2» "وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

هوديان آن ي "شود اينطور معتقدند كهها استفاده ميعيسي بن مريم ع را كشتند و همچنين نصارا نيز بطوري كه از انجيل
شدنش خداي تعالي او را از قبرش بيرون آورد و به  جناب را دار زدند و كشتند، ولي چيزي كه هست اينكه: بعد از كشته

 .كندو حال آنكه آياتي كه مالحظه كرديد داستان كشتن و به دار آويْتن را به كلي تكذيب مي "آسمان برد

مرد تا  عيسي ع نزد خدا زنده است و نْواهد "آيد اين است كه:بدست مي "وَ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ... "و آنچه از ظاهر آيه:
. و بنا بر اين پس توفي آن جناب در آيه مورد بحث به معناي گرفتن عيسي ع از "آنكه همه اهل كتاب به وي ايمان بياورند

دست يهود خواهد بود، اما در عين حال آيه شريفه صريح در اين معنا نيست، و تنها ظهوري در آن وجود دارد كه انشاء اللَّه 
 .ره نساء از نظر خوانندگان خواهد گذشتدر تتمه اين بحث در آخر سو

كه  "عوض "به معناي بلند كردن و برداشتن است، بر خالف كلمه "رفع "كلمه "وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا "
كي است، بر خالف اسم فاعل از باب تفعيل آن است، به معناي پا "مطهر "رود. و طهارت، كهدر معناي نهادن به كار مي

 گردد. و ما قبال گفتاريقذارت كه در معناي ناپاكي استعمال مي

__________________________________________________ 

آورد و روز قيامت او گواه بر آنان و هيچ يك از اهل كتاب نيست مگر آنكه بطور قطع قبل از مردنش به او ايمان مي(1)
 [.....] ."121سوره نساء، آيه  "است

و اينكه گفتند ما مسيح عيسي بن مريم فرستاده خدا را كشتيم، در حالي كه او را نه كشتند و نه به دار آويْتند و ليكن (2)
اند، اند عيسي بوده( و محققا كساني كه در اين باره اختالف كردهبر ايشان مشتبه شد، )كس ديگري را كشتند، خيال كرده

يقين به اين معنا ندارند، و به جز پيروي از گمان، مدركي ندارند و هيچ كس از اهل كتاب نيست  هر دو طايفه در شكند و
 -121سوره نساء آيات  "آورند، و او در روز قيامت عليه آنان گواه خواهد بود.مگر آنكه قبل از مردن به عيسي ع ايمان مي

122". 
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 .در معناي طهارت داشتيم

 306[ ..... ص : "تطهير او از كافران "و "رفع عيسي به سوي خدا "منظور از]

شود كه منظور از اين رفع، رفع معنوي است شده معلوم مي "الي "مقيد به قيد "رافعك "و از آنجايي كه در آيه شريفه كلمه
ه طرف خود باال ببرد، او مكاني از نه رفع صوري و جسمي، چون خداي تعالي در مكاني بلند قرار نگرفته تا عيسي ع را ب

گيرند ندارد، به همين جهت دوري و نزديكي نسبت به خداي سنخ مكانهاي جسماني كه اجسام و جسمانيات در آن قرار مي



ثُمَّ إِلَيَّ  "تعالي هم دوري و نزديكي مكاني نيست، پس تعبير مذكور نظير تعبيري است كه در آخر همين آيه آورده و فرموده:
، مْصوصا اگر منظور از توفي قبض روح باشد كه خيلي روشن خواهد بود كه منظور از رفع، رفع معنوي است "رْجِعُكُمْ ...مَ

يعني ترفيع درجه و تقرب به خداي سبحان، نظير تعبيري كه قرآن كريم در باره شهدا يعني كشته شدگان در راه او آورده و 
 :فرموده

ظرف مكاني نيست، بلكه تقرب معنوي است و باز نظير تعبيري  "عند "، كه منظور از كلمه«1» "رْزَقُونَأَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُ "
، كه منظور از مكان در آن جمله مكانت و «0» "وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "كه در سوره مريم در شان ادريس ع آورده فرموده:

 .منزلت است، نه مكان مادي

چون از  "رفع عيسي ع به سوي خدا باال بردن روح و جسم عيساي زنده به آسمان است "د كه مراد ازو چه بسا گفته باشن
آيد كه خداي تعالي عيسي ع را در حالي كه زنده بود به آسمان مادي و جسماني باال برده و مقام ظاهر قرآن شريف بر مي

آسمان مادي است و شايد در آينده انشاء اللَّه قرب خداي سبحان و محل نزول بركات و مسكن مالئكه مكرم هم همين 
 .موفق شويم بحثي پيرامون معناي آسمان ايراد كنيم

ذكر شده و تطهير از كافران را فرع و تابع رفع قرار  "تطهير از كافران "و سپس "رفع "آن گاه "توفي "در آيه شريفه اول
رفع معنوي است،  "رفع "ت نه ظاهري، چون گفتيم منظور ازرساند كه منظور از تطهير هم تطهير معنوي اسداده و اين مي

 .پس تطهير عيسي دوريش از كفار و مصونيتش از معاشرت با ايشان و افتادنش در جامعه آلوده به قذارت كفر و جحود است

 "وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "

 306ق پيروان عيسي )ع( بر كافران تا روز قيامت[ ..... ص : مراد از تفو]

اي است از خداي تعالي به عيسي ع كه به زودي پيروانش بر مْالفين كافر به نبوتش، تفوق پيدا اين قسمت از آيه وعده
 كنند و اين تفوقشان تا روز قيامت دواممي

__________________________________________________ 

 ."161سوره آل عمران، آيه  "بلكه )شهيدان راه خدا( زنده به حيات ابدي شدند و در نزد خدا متنعم خواهند بود.(1)

 ."22سوره مريم، آيه  "ما او را به مكاني بلند باال برديم.(2)
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كه كافر  آنهايي "و طايفه ديگر را به وصف "نندكآنهايي كه تو را پيروي مي "يابد و اگر اين طايفه متفوق را به وصفمي
توانست نام طايفه را ببرد مثال بفرمايد: بني اسرائيل يا يهودياني كه به شريعت موسي ع توصيف نموده با اينكه مي "شدند

پيرو حقند و  هكنند براي اين است كگرويده بودند و يا عنواني ديگر، براي آن بود كه بفهماند اگر طايفه اول تفوق پيدا مي
 "راد ازشود كه مگيرند به خاطر اين است كه منكر حق بودند، پس اين نكته هم روشن مياگر طايفه دوم زير دست قرار مي

 كساني كه تو را پيروي "در آيه شريفه پيروي حق است، اتباعي است كه مرضي خداي سبحان است، پس عبارت "اتباع
صارا است كه تا قبل از ظهور اسالم و نسخ شدن دين عيسي ع بر نصرانيت استوار تنها صادق بر افرادي از ن "كنندمي
يروي كنند، چون پاند و نيز بر افرادي از مسلمانان است كه بعد از ظهور اسالم در پيروي از اسالم استقامت كردند و ميبوده

هم تفوق در قدرت مادي و  "تفوق "مراد ازاز اسالم هم پيروي از حق و در نتيجه پيروي از مسيح ع است. و بنا بر اين 
سلطنت و سيطره نيست، بلكه تفوق در حجت و منطق است، پس حاصل معناي جمله چنين است: پيروان تو چه از نصارا و 

كند و اين تفوق تا روز قيامت ادامه دارد، اين چه از مسلمانان به زودي حجتشان بر حجت كافران يهودي تو تفوق پيدا مي



 .اندايي است كه بعضي از مفسرين براي آيه كردهآن معن

سازد و نه معنايش، براي اينكه ظاهر رسد اين است كه آيه شريفه نه لفظش با اين تفسير ميولي آنچه به نظر من مي
 خواهد از آيندهاين است كه مي "اتَّبَعُوكَ ... إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ، وَ مُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ جاعِلُ الَّذِينَ "عبارت:

 جاعِلُ وَ "يابد، عالوه بر اينكه جمله:خبر دهد و بفرمايد: به زودي و بعد از اين سْن توفي و رفع و تطهير و جعل تحقق مي
ه هيچ دانيم كقق يابد و ما مياي حتما بايد در آينده تحوعده خوشحال كننده و بشارت است و چنين وعده "الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ...

حجتي براي پيروان عيسي ع حجت نيست مگر آنكه براي خود آن جناب هم حجت است و اين حجت همان است كه 
هايي است كه هم در زمان حضور عيسي ع خداي تعالي در ضمن آيات بشارت يعني بشارت به مريم ذكر كرده و حجت

ن كن ساختتر بوده و در قطع عذر كفار و ريشه، بلكه در زمان حضورش قاطعتفوق داشته و هم بعد از به آسمان رفتنش
تر بوده است، با اين حال چه معنا دارد كه بفرمايد در آينده حجت پيروان ريشه خصومتشان نافذتر و در رفع شبهه آنان روشن

مقيد سازد  "إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "ه را با جمله:يابد؟ از اين گذشته چه معنا دارد كه اين تفوق و غلبتو بر حجت مْالفان تفوق مي
 شناسد، از اين هم كه بگذريم تفوق يك حجت بر پذيرد، و روز نميبا اينكه حجت در غالب بودنش قيد نمي
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 چنان كه از آياتي كه از حجت ديگر، منحصر به آخرين روز دنيا نيست بلكه در عالم قيامت هم به حال خود باقي است، هم
 .خورددهد اين معنا به چشم ميهاي روز قيامت خبر مياحتجاج

خواهي گفت: شايد منظور اين مفسر از تفوق حجت، تفوق از نظر منطق نباشد بلكه از نظر مقبوليت باشد و بْواهد بگويد 
ته، يجه ملت مسيحيت جمعيت بيشتري يافكنند. و در نتشنوند و بيشتر پيروي ميمردم حجت پيروان عيسي را بهتر مي

 .گردد. چون بسيار مطالب حق و منطقي هست كه خريدار نداردتر و نيرويش بيشتر ميركنش وثيق

بينيم گوئيم: بازگشت اين احتمال يا به تفوق پيروان واقعي مسيح از حيث قدرت و شوكت مادي است، كه ميدر پاسخ مي
خواهد خبر دهد از اينكه در آينده جهان و يا به عبارتي در آخر الزمان كه آيه شريفه ميواقع خالف آن است، و احتمال اين

ن آن جناب از كند و يا به تفوق پيرواشود، احتمالي است كه با لفظ آيه تطبيق نميچنين شوكتي نصيب پيروان آن جناب مي
ز و خالصه عدد اهل حق بعد ا "يابندران تفوق ميپيروان مسيح ع به زودي بر كاف "نظر عدد است و خواسته باشد بفرمايد:

بينيم روز به روز اهل باطل )از زمان عيسي ع تا شود، كه اين نيز خالف واقع است، چون ميعيسي ع بيشتر از اهل باطل مي
وقيت يرا فشود( رو به زيادتر شدن است، عالوه بر اينكه عبارت آيه با آن مساعد نيست، زبه امروز كه حدود بيست قرن مي

در آيه و مْصوصا با در نظر گرفتن اينكه مقام آيه مقام خبر دادن از نزول عذاب الهي بر يهود است، تنها با فوقيت به معناي 
تسلط و قهر مناسبت دارد، حال با تسلط از حيث حجت و منطق و يا از حيث سلطنت و قوت، و اما از حيث كثرت عدد هيچ 

 .اين بر كسي پوشيده نيست تناسبي با مقام آيه ندارد و

الَّذِينَ  "و اما آنچه كه شايسته گفتن است اين است كه آنچه در لفظ آيه، معرف واقع شده، براي دو طايفه مورد بحث جمله:
 :است كه معرف طايفه اول است و جمله "اتَّبَعُوكَ

ه صيغه فعل ماضي آمده كه بر تحقق و حدوث است كه معرف طايفه دوم است. و در هر دو جمله معرف ب "الَّذِينَ كَفَرُوا "
 .كندآن را افاده مي "متبعين و كافرين "داللت دارد نه بر اتصاف كه كلمه

ر در زمان را منحص "الذين كفروا "بر "الذين اتبعوا "خواهيد گفت: اگر بْواهيم رعايت تحقق و حدوث را بكنيم بايد فوقيت
روي كردند و يك عده هم كافر شدند. و اين به دو جهت درست نيست يكي اينكه گذشته بدانيم، كه يك عده آن جناب را پي

شود همه ، پس معلوم مي"الي يوم القيمة "در گذشته پيروان ما فوق كافران قرار نگرفتند، و دوم اينكه آيه صريحا فرموده:
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توانيم در خصوص اين آيه فعل ماضي را براي تحقق و حدوث بدانيم، هر چند كه همه جا براي تحقق و حدوث ديگر نمي
 .باشد

گوئيم: همين كه افراد امتي در عصري از اعصار عملي را انجام دهند و بقيه افراد هم به عمل آنان راضي باشند در پاسخ مي
عل بعض و رضايت بعض ديگر در اعصار بعدي هم جاري شود، كافي است كه اين فعل را به همه امت چه و اين ف
دهد به بينيم قرآن كريم يهود را بطور كلي مورد توبيخ قرار مياش نسبت بدهيم، هم چنان كه مياش و چه آيندهگذشته

خداي سبحان استكبار داريد و دستورات رسوالن خدا را گردن اينكه شما انبيا را كشتيد و آزار كرديد و شما از امتثال اوامر 
كنيد با اينكه يهوديان عصر نزول قرآن هيچ يك از اين كارها را نكرده بودند نهيد و شما آيات كتاب خدا را تحريف مينمي

 .بدهد به ايشان هم اند، كافي است كه قرآن كريم نسبت اعمال نامبرده راولي همين كه به كرده گذشتگان خود راضي بوده

 "عموم يهود است، به خاطر كفري كه نياكان آنها مرتكب شدند. و مرادش از "الذين كفروا "پس اگر بگوئيم: مراد قرآن از
يمان نياكاني از ايم، البته امطلق نصارا است، باز به خاطر اتباعي كه نياكانشان از عيسي ع داشتند، درست گفته "الذين اتبعوا
يمانشان مرضي خدا و اتباع از حق بود، نه ايمان آنهايي كه قائل به تثليث شدند و نه ايمان نصاراي معاصر با ايشان كه ا

رسول خدا ص، چون بعد از ظهور اسالم وظيفه ايماني نصارا پيروي از رسول اسالم و ايمان به دعوت او بود و آنهايي كه از 
 .مانشان به مسيح ع هم ايماني دروغي و غير مرضي بودپذيرفتن دعوت آن جناب سرباز زدند، در حقيقت اي

پس مراد از آيه شريفه مورد بحث اين شد كه خداي تعالي نصارا را )يعني آنهايي را كه نياكانشان به عيسي ع ايمان داشتند( 
واهد داد. و خ بر يهود )يعني آنهايي كه نياكانشان به عيسي ع كافر شدند و عليه آن جناب توطئه كردند( تفوق و برتري

غرض در اين مقام، بيان اين معنا است كه سْط الهي و عذاب او بر قوم يهود نازل خواهد شد و عذاب و مكر الهي بر آنان 
شدت خواهد گرفت و اين معنا با گفتار سابق ما منافات ندارد كه گفتيم مراد از اتباع، اتباع بر حق است، به دليل آن 

 .رديم و بر كسي پوشيده نيستاستظهاري كه در اول كالم ك

كه اگر ، براي اين"وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ... "فرمايد:مؤيد اين معنا تغيير اسلوب كالم در آيه بعدي است كه مي
ه اهل نجات از نصارا و خواست باهل حق و نجات از نصارا و مسلمين بود، و تنها مي "الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ ":منظور از جمله

پس از اينكه  داد،و سياق را تغيير نمي "و اما الذين اتبعوك فيوفيهم اجورهم "مسلمين اشاره كند، بهتر اين بود كه بفرمايد:
 سياق 
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ْن يح اينكه آيات شريفه ساعم از پيروان حقيقي و صوري است، )توض "اتبعوك "فهميم كه منظور از جملهرا تغيير داد، مي
پيروان اسمي او كه به مناسبت گروه قبل، به آنها هم پيرو  -2پيروان حقيقي عيسي تا قبل از اسالم  -1از چهار گروه دارد: 

مسلمانان واقعي كه به عيسي بن مريمي ايمان  -2كفار يعني يهود كه هيچگاه به آن جناب ايمان نياوردند  -2گوئيم مي
الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا  "گوئيم: اگر منظور از جمله:(، اكنون مي"مترجم "آمدن خاتم انبياء ص بشارت داده استدارند كه به 
ذكر شوند و جايي براي تغيير عنوان نبود، و از  "اتبعوك "عين گروه دوم بود، بايد به همان عنوان قبلي يعني "الصَّالِحاتِ

م منظور گروه چهارم است. و در نتيجه تفوق بر يهود براي نصاراي اسمي كنوني هم ثابت فهمياينكه عنوان را تغيير داد مي
 .است

، )همه در مجموع( نصارا و "الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ "در اين ميان وجهي ديگر نيز هست و آن اين است كه بگوئيم: مراد از جمله:
روز قيامت ذليل و توسري خور هر كسي است كه معتقد  خواهد خبر دهد از اينكه يهود تامسلمين است و آيه شريفه مي



باشد به اينكه پيروي از عيسي ع واجب است، عين همان بياني كه قبال ذكر شده، و اگر كامال دقت شود اين وجه از بهترين 
 .وجوه در توجيه آيه شريفه است

خداي تعالي در اين خطاب عيسي ع و پيروانش و كافران به  "هِ تَْْتَلِفُونَثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيما كُنْتُمْ فِي "
دعوتش را، مجموعا مْاطب قرار داده، مال كار همه در روز قيامت را، بيان نموده و با اين بيان، داستان عيسي ع از حين 

 .دهدبشارت به مادرش تا عاقبت كارش و سرگذشتش را خاتمه مي

 "... كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّذِينَ "

 :در اولش آمده متفرع است بر جمله "فاء "ظاهرا اين آيه به شهادت اينكه حرف

 .خواهد همان جمله كوتاه را بشكافد، البته تفرع تفصيل بر اجمال. و خالصه مي"فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ... "

دند. راند، البته يهودياني كه كافر شيه بياني است براي حكم عذابي كه خداي تعالي در باره يهود در روز قيامت ميپس اين آ
راند، و آن اين است كه اجرشان را بدون كم و كاست و نيز بياني است براي حكم پاداشي كه در باره مؤمنين در آن روز مي

 .دهدمي

ست، بلكه ني "فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ... "شود آيه متفرع بر خصوص:ذاب دنيا هم آمده، معلوم ميليكن از آنجايي كه در آيه شريفه ع
ت. در اس "كُمْ ...وَ جاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَ "متفرع بر مجموع

 كند بر اينكه اللت مينتيجه د
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ر شوند و هم دنتيجه آن جعل و اين رجوع اين است كه كافران هم در دنيا به دست مؤمنين كه خدا تفوقشان داده عذاب مي
 .ها از انواع ياوران هيچ نوعش را ندارندبينند، و در اين عذابآخرت با آتش كيفر مي

اهد است بر اينكه مراد از تفوق دادن در آيه قبلي، مسلط كردن از راه سيطره و سلطنت است، نه از راه و اين خود يكي از شو
آيد كه در قيامت از شفاعت كه خود مانع حلول عذاب به ايشان بر مي "وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ "حجت و منطق، و از جمله:

 .رساندتيم قضاي حتمي خداي تعالي در باره يهود را ميشوند و اين جمله همانطور كه گفمند نمياست، بهره

 "... وَ أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ "

 331وعده نيكو به پيروان حقيقي )قولي و عملي( عيسي )ع([ ..... ص : ]

ن جناب پيروي كردند، اما از آنجايي كه صرف صدق تحقق اين آيه وعده خوشي است به جزاء خير، براي كساني كه از آ
شود بر امتي كه تشيع و اتباع واقعي از بعضي افراد آن امت تحقق يافته، باعث آن نمي "شيعه، تابع و امثال آن "عرفي كلمه

ه تنها كساني د، بلكاند، مستحق ثواب جزيل بگردنكه همه افراد آن امت حتي كساني كه تشيع و دنبال روي پيغمبر را نداشته
اين استحقاق را دارند كه واقعا تابع و شيعه باشند، نه همه كساني كه اسم شيعه و تابع بر آنان صادق است، لذا در آيه شريفه، 

ينَ الَّذِ "اش عنوان شيعه يا تابع يا كلماتي از اين قبيل است، را برداشته، به جايش عنوانكه خالصه "الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ "عنوان
اشكال شود، چون سعادت و عاقبت خير، دائر مدار شناسنامه و را گذاشت تا معنا درست و بي "آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصاري  "گذاري نيست بلكه دائر مدار حقيقت است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:اسم
 .«1» "لَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَوْفٌ عَوَ ال

ان كنند، خدا اجرشمياي( عيسي ع تنها آنهايي كه به خدا ايمان دارند و اعمال صالح پس از ميان پيروان )اسمي و شناسنامه
دهد و اما بقيه را، از اين نمد كالهي نيست. و در آيه مورد بحث اين حقيقت را بطور اشاره بيان كرده و را بطور كامل مي



خواهد داشته دارد، حال هر اسمي و عنواني كه مي، خدا هيچ ستمگري را دوست نمي"وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "فرموده:
 .باشد

__________________________________________________ 

دائر مدار نامگذاري نيست، هر كس به خدا  "واقع "اند، بدانند كهكساني كه نام يهودي، نصراني و صابئي بر خود نهاده (1)
خوفي بر آنان  و روز جزا ايمان داشته باشد و در مقام عمل هم اعمال صالح بجا آورد اجرشان نزد پروردگارشان است و

 ."60سوره بقره، آيه  "نيست، اندوهي هم نْواهند داشت.
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كه نوعي تهديد است از اينجا  "وَ اللَّهُ ال يُحِبُّ الظَّالِمِينَ "امر خاتمه دادن آيه )با اينكه آيه رحمت و جنت است( با عبارت:
، اين است كه به اسمايي نظير رحمت و مغفرت و يا مدح آن اشْاصي كه شود كه معهود در آيات رحمت و نعمتروشن مي

« 1» "وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "، با جمله:"وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْني "بينيم آيه:آيه در شانشان نازل شده ختم گردد، مثال مي
ختم شده « 0» "وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ "و "وَ يَغْفِرْ لَكُمْ "با دو جمله: "ناً يُضاعِفْهُ لَكُمْإِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضاً حَسَ "ختم شده و آيه:

با  "داًأَبَ أَنْهارُ خالِدِينَ فِيهاوَ مَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَ يَعْمَلْ صالِحاً يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْ "و آيه:
با  "فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ "، ختم گرديد و آيه:«2» "ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ":جمله
 .ختم شده. و از اين قبيل آيات ديگر« 2» "ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ "جمله:

هايي كه به اند: يكي آناند دو طايفهاين است كه آنهايي كه عنوان پيروي و تشيع عيسي ع را به خود گرفته و گفتيم سرش
كنند كه صدر آيه مورد بحث بيانگر حال آنان بود، طايفه ديگر نامگذاري اكتفاء ننموده واقعا آن جناب را پيروي كرده و مي

مودند، اما نه ن "پيرو عيسي "، خود را منسوب به عيسي و معنون به عنوانكساني هستند كه به همان نامگذاري اكتفاء كردند
 .به خدا و روز جزا ايمان داشتند و نه اعمال صالح به جا آوردند كه جمله مورد بحث بيانگر حال ايشان است

ذكر  "كند و منظور ازن عيسي ع را اعالم مياين آيه شريفه خاتمه داستا "ذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ "
كند و قرآن است كه ذكر خدا است و از حيث آيات و بياناتش محكم است، يعني به هيچ وجه باطل در آن رخنه نمي "حكيم

 .گرددشوخي با جدش آميْته نمي

اين آيه شريفه هدف اصلي از ذكر داستان  "الَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ، ثُمَّ ق "
فتار، گيري از گكند و در حقيقت اجمالي است بعد از تفصيل، و اين كار )يعني خالصهعيسي ع را بطور خالصه بيان مي

به همين منظور يعني شود و آيات اين داستان هم مْصوصا آنجا كه پاي احتجاج در بين باشد( از مزاياي كالم شمرده مي
 خواهد وضع نصاراي نجران را كه دربه منظور احتجاج نازل شده و مي

__________________________________________________ 

 ."12سوره حديد، آيه "(1)

 ."12سوره تغابن، آيه (2)

 ."1سوره تغابن، آيه "(3)

 ."22سوره جاثيه، آيه (4)
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ن اي از آن ايام به مدينه آمده بودند، روشن سازد. و به همين جهت جاي آن بود كه بعد از ذكر سرگذشت عيسي ع خالصهآ
گيري ذكر نموده و بفهماند كه كيفيت والدت عيسي بيش از اين داللت ندارد كه وي بشري است نظير را به عنوان نتيجه



ود، بيان شز نيست در باره وي سْني زائد بر آنچه در باره آدم گفته ميآدم ابو البشر و خلقتش غير معمولي است پس جاي
 .گردد

يم: گوئگوئيم: او انساني است كه خداي تعالي او را بدون پدر و مادر آفريده است، و در باره عيسي ع هم ميدر باره آدم مي
 ه: مثل عيسي نزد خدا و صفت و واقعيتي كهانساني است كه خداي تعالي او را بدون پدر آفريده. پس معناي آيه اين است ك

او نزد خدا دارد و يا به عبارتي آنچه خود خداي تعالي )آفريدگار وي به دست خود( از خلقت او اطالع دارد، اين است كه 
كيفيت خلقت او شبيه به خلقت آدم است و كيفيت خلقت آدم اين بوده كه اجزايي از خاك جمع كرد و سپس به آن فرمان 

 .و آن خاك به صورت و سيرت يك بشر تمام عيار، تكون يافت، بدون اينكه از پدري متولد شده باشد "باش "كه داد

 .شود كه تك تك آن دو براي نفي الوهيت عيسي ع كافي استپس از اين بيان به حسب حقيقت، دو حجت و دليل باز مي

 333م عليه السالم[ ..... ص : دو حجت و دليل بر نفي الوهيت عيسي )ع(، در تمثيل او به آد]

 هايش بهحجت اول اينكه: عيسي مْلوق خدا است و خداي تعالي از كيفيت خلقت او آگهي دارد و جنابش هرگز در آگهي
رود و او خبر داده كه عيسي ع مْلوق من است، هر چند كه پدر نداشته باشد و كسي كه به دست ديگري خلق خطا نمي
 ."رب "است نه "عبد "شده باشد

حجت دوم اينكه: در خلقت او چيزي زائد بر خلقت آدم نيست كه باعث شود شما او را معبود بْوانيد و اگر سنخ و كيفيت 
س بايد در دانند، پخلقت او مقتضي الوهيتش باشد، بايد اين اقتضا در آدم ع نيز باشد با اينكه مسيحيان آدم را معبود نمي

 .كنداين را اقتضا ميعيسي ع نيز ندانند، چون مماثلت 

آيد كه خلقت عيسي ع مانند خلقت آدم طبيعي و مادي است، هر چند كه بر خالف سنت جاريه از آيه شريفه اين معنا برمي
 "ه:آيد كه جملالهي در نسلها بوده، كه هر نسلي در تكون و پيدايش خود نيازمند به پدر است و نيز از ظاهر عبارت برمي

كه براي آينده است منظور نيست، چون جريان گذشته را  "فيكون "ذشته است، پس ظاهر صيغهحكايت حال گ "فيكون
 كه بر فوريت و عدم  "ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ "دهد. و اين منافات ندارد با جمله:شرح مي
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روي هم چه تدريجي الوجودها و چه غير آنها  ها مْتلف است، همين موجودات عالمكند، براي اينكه نسبتتدريج داللت مي
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا  "باشد موجود شده، هم چنان كه قرآن فرموده: "كن "مْلوق خداي سبحان است و به امر او كه همان كلمه

ش مقايسه شود تدريجي ، چيزي كه هست بسياري از آنها وقتي با اسباب تدريجي«1» "أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
الوجود است، اما اگر با قياس به خداي تعالي مالحظه شود در آن لحاظ نه تدريج هست و نه مهلت، هم چنان كه باز قرآن 

توضيح ، و ما انشاء اللَّه در محلي مناسب اين مطلب را «0» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "كريم در جاي ديگر فرموده:
 .خواهيم داد

در مقام بيان آن است اين است كه خداي تعالي در خلقت هيچ  "ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ ":اي كه جملهعالوه بر اين، آن نكته عمده
خواهد خلق كند بر حسب اختالف اسباب برايش مْتلف شود، موجودي احتياجي به اسباب ندارد، تا وضع موجودي كه مي

يش ممكن و خلقت موجودي ديگر برايش محال باشد، يكي برايش آسان و ديگري دشوار باشد، مثال خلقت موجودي برا
شود، بدون اينكه احتياج به موجود مي "كن "يكي برايش نزديك و ديگري دور باشد، پس هر چه او اراده كند و بفرمايد:

 .ارداسباب داشته باشد، اسبابي كه در حالت عادي در پديد آمدن يك موجود دخالت د

و امثال آن تاكيد كرده بود  "ان "اين آيه مضمون آيه قبلي را با اينكه با كلمه "الْحَقب مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ "



كْرِ ذِّذلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآياتِ وَ ال "كند، نظير تاكيدي كه در اصل داستان و تفصيل آن نموده و فرمود:مجددا تاكيد مي
ب كند، به اينكه آن جنا، و در عين تاكيد خاطر خطير رسول گرامي خود را مسرت بْشيده، جنابش را دلگرم مي"الْحَكِيمِ ...

 .تر اقدام كندتر و شجاعانههايش عليه كفار قاطعانهشود كه در احتجاجبر حق است و همين باعث مي

 334بيانات قرآني است[ ..... ص : از بديع ترين  "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "جمله]

كرده كه بر ابتدا  "من "را مقيد به كلمه "حق "ترين بيانات قرآني است، چون كلمهاز بديع "الْحَقب مِنْ رَبِّكَ "و جمله:
ها ه تن، ن"الحق مع ربك، حق با رب تو است "فرمود:رسانيد، مثال اگر ميكند و هيچ حرف ديگري اين معنا را نميداللت مي

 شد، يعني ممكن بود كسي خيال كند كهرسانيد، بلكه بويي از شرك در آن احساس ميآن معنا را نمي

__________________________________________________ 

فرمان نافذ خدا )در عالم( چون اراده خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد موجود باش بالفاصله موجود خواهد (1)
 ."20يس، آيه  سوره "شد.

 ."22سوره قمر، آيه  "امر ما جز يكي نيست آن هم مانند چشم بر هم زدن.(2)
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شد، چون ممكن بود كسي خيال كند كه خداي خداي تعالي و حق، دو موجود باهمند و نيز بويي از عجز از آن احساس مي
 .كندري ميتعالي به خودي خود ناتوان است و حق او را يا

شود اين است كه در عالم آنچه حق است و هر قضيه و حكمي كه داراي واقعيت فهميده مي "من "اي كه از كلمهنكته
عدد يك نصف عدد دو  "و "عدد چهار زوج است "باشد، هر چه بوده و هر قدر هم كه بديهي باشد، همچون قضيه:مي
سان آن را از خارج گرفته، يعني از واقعيت هستي اخذ كرده است و واقعيت باشد، باآلخره انو ... بديهي و ضروري مي "است

اش از او است، و به همين جهت اش از ناحيه خداي تعالي است، هم چنان كه خير همهاش وجود و وجود همهخارج، همه
، پس غير او هر عملي بكند، وقتي «1» "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "است كه از صفات خداي تعالي است كه:

اش جز حق شود كه عملش حق باشد. و اما فعل خداي تعالي چون از مقوله وجود است، قهرا صورت علميهبازخواست نمي
 .تر بگويم: فعل خدا دو جور نيست تنها يك جور است آن هم حقتواند چيز ديگري باشد. سادهنمي

 331شته([ ..... ص : بحث روايتي ])در ذيل آيات كريمه گذ

 331رواياتي در باره برترين زنان عالم: )فاطمه )س( مريم، خديجه و آسيه([ ..... ص : ]

خداي  :آمده كه امام فرمود "يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَ "در تفسير قمي در ذيل آيه:
دو بار اصطفاي مريم را ذكر كرده، معناي اولي اين است كه خدا او را اختيار كرده و از ساير زنان عالم  تعالي در اين آيه

انتْاب فرموده و معناي اصطفاي دوم و مراد از آن اين است كه مريم بدون شوهر حامله شد و خدا او را به اين امتياز از 
 «0»ساير زنان عالم ممتاز نمود. 

بيان است كه امام ابو جعفر ع فرمود معناي آيه اين است كه خداي تعالي تو را براي ذريه انبيا اصطفا و و در تفسير مجمع ال
 «2»اختيار كرد، و از زنا تطهير نمود و تو را براي والدت عيسي ع بدون اينكه شوهري داشته باشي اصطفا نمود. 

فا كرد، اين است كه خداي تعالي تو را انتْاب كرد تا ذريه مؤلف قدس سره: معناي اينكه فرمود: تو را براي ذريه انبيا اصط



 صالحي باشي، سزاوار آنكه به انبيا منتسب شوي و
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را به تو داد، البته مريم ع از هر گناه ديگري نيز  "عصمت از زنا "اين است كه "تو را از زنا پاك كرد "معناي اينكه فرمود:
ده بود، امام خصوص آن را ذكر فرمود، براي اينكه آن جناب عصمت داشت ولي چون عصمت از زنا در مورد آن جناب عم

عيسي ع را بدون شوهر زائيد، پس زمينه گفتار امام بيان بعضي از لوازم اصطفا و تطهير آن جناب است، نه اينكه اصطفا به 
شريفه  ذشت كه آيهمعاني نامبرده باشد، پس نبايد كسي توهم كند كه بين اين دو روايت تعارض وجود دارد، در سابق هم گ

 .بر اين معنا داللت داشت

و در تفسير الدر المنثور است كه احمد و ترمذي )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن منذر و ابن حبان و حاكم، همگي از 
ر اانس و او از رسول خدا ص روايت كرده است كه فرمود: اگر بْواهي برجستگان از زنان عالم را انتْاب كني، تو را اين چه

 «1»آسيه همسر فرعون.  -2فاطمه دختر محمد ص  -2خديجه دختر خويلد  -0مريم دختر عمران  -1زن بس است: 

 «0»گويد: اين روايت را ابن ابي شيبه هم )البته بدون ذكر سند( از حسن نقل كرده. سيوطي مي

ده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: و در همان كتاب است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( از ابن عباس روايت كر
 «2»برترين زنان در دنيا و آخرت خديجه و فاطمه و مريم و آسيه همسر فرعون است. 

و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از حسن روايت آورده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: خداي تعالي چهار زن را از 
فاطمه دختر محمد ص.  -2خديجه دختر خويلد  -2ريم دختر عمران م -0آسيه دختر مزاحم  -1زنان دو عالم اصطفا كرد: 

«2» 

اند كه گفت: رسول خدا ص و در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و ابن جرير، از فاطمه رضي اللَّه عنها روايت كرده
 «2»فرمود: تويي سيده زنان اهل بهشت، نه مريم بتول. 

اس روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: سيده زنان اهل بهشت مريم و نيز در آن كتاب از ابن عساكر از ابن عب
 «6»دختر عمران و سپس فاطمه و سپس خديجه و آن گاه آسيه همسر فرعون است. 

 باز در همان كتاب آمده كه ابن عساكر از طريق مقاتل از ضحاك از ابن عباس از رسول
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 -2آسيه دختر مزاحم  -0مريم دختر عمران  -1خدا ص روايت كرده كه فرمود: چهار زن، سادات زنان دوران خود هستند: 
)و معلوم « 1»باشد از دوران آن سه تن ميتر فاطمه دختر محمد ص كه دوران فاطمه با فضيلت -2خديجه دختر خويلد 

است وقتي مردم دوران فاطمه ع برتر باشند از مردم دورانهاي آن سه تن، قهرا فاطمه از تمامي زنان حتي از آن سه تن برتر 
 .("مترجم "خواهد



اطمه دا ص فرمود: فو نيز در آن كتاب است كه ابن ابي شيبه، از عبد الرحمن بن ابي ليلي روايت كرده كه گفت: رسول خ
 «0»سيده زنان عالم است، البته بعد از مريم دختر عمران و آسيه همسر فرعون و خديجه دختر خويلد. 

و در خصال به سند خود از عكرمه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص چهار خط روي زمين كشيد و سپس 
دختر خويلد و فاطمه دختر محمد ص و آسيه دختر مزاحم و همسر  فرمود: بهترين زنان بهشت مريم دختر عمران و خديجه

 «2»فرعون است. 

 :و نيز در همان كتاب به سند خود از ابي الحسن اول ع روايت كرده كه فرمود

تا  "فاطمه -2خديجه  -2آسيه  -0مريم  -1رسول خدا ص فرمود: خداي عز و جل از ميان زنان چهار زن را انتْاب كرده: 
 «2. »"آخر حديث

مؤلف قدس سره: روايات در اين مضمون و قريب به اين مضمون از طرق شيعه و سني بسيار است و سيده زنان بودن هر 
چهار نفر منافات ندارد كه در بين خودشان يكي از ديگران برتر باشد، هم چنان كه از خبر ششم كه از تفسير الدر المنثور نقل 

دند و ها بوتر از ساير دورانتر و متمدنزيسته كه مردمش تكامل يافتهدر دوراني مي فاطمه ع "شد كه:كرديم استفاده مي
إِنَّ  "و همچنين از اخباري ديگر و نظير اين بحث در تفسير آيه: "شودقهرا خود آن جناب هم از آن سه تن ديگر افضل مي

 .گذشت« 2» "اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً ...

اينجا بدان توجه شود اين است كه در آيه مورد بحث سْني از سيادت نرفته و آنچه اين احاديث بر آن چيزي كه جا دارد در 
تكيه دارند مساله سيادت است نه اصطفا، و بين سيادت و اصطفا از نظر معنا فرق هست، ليكن از آنجايي كه سيادت از 

 مراتب كمال اصطفا است، لذا

__________________________________________________ 

 .02ص  0(الدر المنثور ج 0و  1)

 .00ح  022خصال ص (3)

 .22ح  002خصال ص (4)

 ."22سوره آل عمران، آيه "(5)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .ترين مراتب اصطفا استاثبات آن براي اين چهار تن اثبات عالي

از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود: يعني بعد از  "مْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَإِذْ يُلْقُونَ أَقْالمَهُ "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:
 «1»دار شود؟. آنكه مريم با مرگ پدرش يتيم شد، قرعه انداختند كه چه كسي سرپرستيش را عهده

آمده  "اكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلي نِساءِ الْعالَمِينَوَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَف "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
كه خداي تعالي مريم را دو بار اصطفا كرد )و بدين جهت هم بود كه در آيه دو بار اصطفاي او را ذكر نمود(، اول اينكه او را 

ر ه او فرزند داد و او را با اين امتياز باصطفا كرد يعني او را از ميان ساير زنان انتْاب نمود و دوم اينكه بدون داشتن شوهر ب
فرمايد: اين مطلب از اخبار و خداي سبحان به رسول گراميش مي -گويدتا آنجا كه قمي مي -همه زنان عالم ممتاز نمود

 دانداختند تا معلوم كننغيب است كه ما آن را به تو وحي كرديم و اي محمد تو آن روز با آنان نبودي كه داشتند قرعه مي
رمايد: فكردند و نيز ميدار شود و تو آن روز نبودي كه ببيني چه بگومگوها ميكدام يك از آنان سرپرستي مريم را عهده

وقتي مريم متولد شد، آل عمران در مورد او بگو مگو كردند، هر كسي ميگفت سرپرستيش با من، تا آنكه به معبد رفتند و 
 «0. »"تا آخر حديث "قرعه، چوبه زكريا درآمد هايقرعه انداختند و از ميان همه چوبه



 .مؤلف قدس سره: در سابق بياني داشتيم كه مؤيد اين خبر و خبر قبل از آن است

بسيار زياد  "معجزاتش "و "دعوتش "ع و "والدت عيسي "و "بشارت مريم "اين را هم بايد دانست كه روايات در زمينه
استانهاي آن جناب نقل كرديم از نظر بحث تفسيري كافي است و به همين است ولي آنچه ما در خالل آيات راجع به د

 .جهت متعرض نقل همه احاديث نشديم، تنها آن چند عددي كه اهميت داشت نقل نموديم

 به بني از امام باقر ع روايت آورده كه فرمود: عيسي ع همواره "وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
سازم و سپس در آن من فرستاده خدا به سوي شمايم و من برايتان از گل چيزي به شكل مرغ مي :گفتاسرائيل مي

و أكمه به معناي كور است(، بني اسرائيل گفتند: به )دهم شود و من أكمه و برصي را شفا ميدمم، به اذن خدا مرغ ميمي
ما  اي بياور تا برايخواهي تو را در دعويت تصديق كنيم معجزهباشد اگر ميكني جز سحر نمينظر ما اين كارهايي كه مي

 يقين به نبوتت حاصل شود، فرمود: به من بگوئيد اگر
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يعني اگر بگويم قبل از اينكه از خانه بيرون )كنيد، هاي خود ذخيره ميخوريد و به آنچه در خانهرا خبر دهم بدانچه ميشما 
آري، آن گاه  :كنيد؟ گفتندايد(، آن گاه به صدق دعوي من يقين ميايد، و در شب چه چيزهايي ذخيره كردهشويد، چه خورده

اي و فالن و فالن چيز را برداشتي، اي و فالن و فالن را نوشيدهفالن چيز را خوردهفرمود: تو فالن و به يك يك آنان مي
ورزيدند، در حالي كه در اين معجزات عيسي ع آوردند و بعضي ديگر هم چنان كفر ميكردند و ايمان ميها قبول ميبعضي

 «1»آيتي بود، اگر بنا داشتند ايمان بياورند. 

شمرد، سياق كالم را تغيير داد، با در نظر داشتن در آيه شريفه كه عيسي ع معجزات خود را مي در سابق اشاره كرديم كه چرا
رائيل دهد كه اگر انكار بني اسكند، )روايت توضيح ميبيان آنجا، متوجه خواهي شد كه تغيير سياق، اين روايت را تاييد مي

فرمود: كرد و ميكه عيسي ع غايب فرض شده بود حفظ ميكرد و هم چنان سياق آيات قبل را نبود، سياق آيه تغيير نمي
ز اي امريم( فرزندي دهد كه چنين و چنان است و رسولي به سوي بني اسرائيل است و معجزه)خواهد به تو خداي تعالي مي
دهد و ا ميشود و كور و برصي را شفدمد، مرغ ميسازد و سپس در آن ميآورد، از گل چيزي به شكل مرغ ميناحيه خدا مي

پس اگر سياق تغيير كرده، خواسته است از سْن با مريم يك باره منتقل شود به گفتگويي كه بعد  ... كندمرده را زنده مي
 .("ممترج "آوريد؟ گفتند: بله ...از چندين سال عيسي در پاسخ يهوديان گفته كه اگر من چنين و چنان كنم ايمان مي

 339عيسي )ع( آمده بود[ ..... ص :  روايتي در باره آنچه در شريعت]

 ،"... وَ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ "و در تفسير عياشي در ذيل آيه:

و شريعت عيسي ع اين بود كه به  .از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود: بين داود و عيسي ع چهار صد سال فاصله بود
ص و به همه آنچه از ناحيه خداي تعالي به نوح و ابراهيم و موسي ع وحي شده بود مبعوث بود و كتاب آسماني توحيد و اخال

انجيل بر او نازل شد و از او ميثاقي گرفتند كه از همه انبياء گرفته بودند و در كتابش شريعتي كه همان اقامه نماز بداعي 
يم حرام و تحليل حالل برايش تشريع كردند و نيز در آن كتاب مواعظي و داري و امر به معروف و نهي از منكر و تحردين
هايي و حدودي نازل شد، ولي قصاص در آن نبود و احكام حدود هم نبود و مساله تقسيمات ارث هم نبود و نيز تْفيفي مثل



 را از قول عيسي ع حكايتنسبت به آنچه در تورات بر موسي نازل شده بود، نازل گرديد و خداي تعالي همين قسمت اخير 
 و نيز عيسي "وَ لِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ "كرده كه فرموده:
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 «1»ت تورات و انجيل هر دو ايمان بياورند. ع و گروندگان به او را مامور كرد به اينكه به شريع

بطور مفصل از امام صادق ع نقل كرده و در نقل او آمده كه بين « 0»مؤلف قدس سره: اين روايت را صاحب قصص االنبياء 
 .داود و عيسي ع چهار صد و هشت سال فاصله بوده، ولي اين دو نقل با تاريخ اهل كتاب مطابقت ندارد

حضرت رضا ع روايت آورده كه شْصي از آن جناب پرسيد: چرا ياران عيسي ع را حواري ناميدند،  و در كتاب عيون از
 هايفرمود: اما از نظر مردم )يعني علماي اهل سنت( بدين جهت بوده كه ياران آن جناب شغل لباسشويي داشتند، جامه

 يعني نان سفيد گرفته شده. و "خبز الحوار "ار دركردند و اين لفظ يعني لفظ حواري از كلمه حومردم را از آلودگي پاك مي
اما از نظر ما اهل بيت وجه نامگذاري اين بوده كه ياران مسيح ع هم نفس خود را خالص كرده بودند و هم ديگران را با پند 

 «2»كردند. و اندرز از آلودگي گناهان پاك مي

ن عيسي ع دوازده نفر بودند كه از همه آنان برتر و داناتر لوقا و در كتاب توحيد از آن جناب روايت آورده كه فرمود: حواريي
 «.بود

 :و در كتاب اكمال از امام صادق ع روايت آورده كه در ضمن حديثي فرمود

عيسي بن مريم ع كه مبعوث به نبوت گرديد، خداي تعالي نور و علم و حكمت و همه علوم انبياي قبل از آن جناب را به 
ه بر اينكه انجيل را هم بر او نازل كرد و او را به سوي بيت المقدس و به سوي بني اسرائيل مبعوث كرد وي وديعه داد، عالو

تا ايشان را به سوي كتاب و حكمت خدا و به سوي ايمان به خدا و رسولش دعوت كند، ولي بيشترشان نپذيرفته، به طغيان 
از پروردگار خود خواست تا آنان را هالك سازد، خداي تعالي  و كفر خود ادامه دادند و به خاطر همين كه ايمان نياوردند

هاي آنان را )گمراه كنندگان ايشان را( مسخ كرد تا آيتي باشد براي فريب خوردگان و گمراه شدگان، ولي اي از شيطانعده
ال مدت سي و سه س اين معجزه هم جز بيشتر شدن طغيان و كفر ايشان اثر نداد، عيسي ع به ناچار به بيت المقدس آمده،

 هايي كه خداي تعالي داده بود تشويق نمود، تا آنكه يهوددر آنجا ماند و به دعوت مردم آنجا پرداخت و با وعده
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 .از قصص االنبياء 22ح  221ص  12بحار االنوار ج (2)

 .طبع الجوردي 12ح  21ص  0ون االخبار ج عي(3)

 .201توحيد ص (4)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

به جستجوي آن جناب پرداخت و در آخر ادعا كرد كه او را شكنجه داده و زنده زنده در زمين دفن كرده و بعضي از آنان ادعا 
راي كرد، بلكه مطلب را بار را بر آن جناب مسلط نميكردند كه او را كشته و به دار آويْتند، ولي خداي تعالي هرگز آن كف

توانستند عيسي ع را شكنجه كنند و بكشند و يا به دار بياويزند، چون اگر چنين قدرتي آنان مشتبه ساخت، آنها نمي
 «1»شد كه فرموده: خداي تعالي او را بعد از توفي باال برد. داشتند كالم خدا تكذيب ميمي



هاي آنان را مسخ كرد، منظور شرار و گمراه كنندگان ايشان اي از شيطانكه امام صادق ع فرمود: عدهمؤلف قدس سره: اين
 .است

و اينكه فرمود: سي و سه سال در آن جا ماند، شايد منظور امام مدت عمر آن جناب بوده كه مشهور هم همين است، چون 
كرده و از كودكيش پيغمبر بوده، چون آيه شريفه قرآن تكلم ميآن جناب از روزي كه در گهواره بوده تا سن كهولت با مردم 

فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ  ":كه حكايت گفتار او است صريح در اين معنا است، و آن اين آيه است
 «0. »"نَبِيًّاصَبِيًّا، قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي 

 ، نقل معناي كالم خدا است و"شد كه فرموده: خداي تعالي او را بعد از توفي باال بردكالم خدا تكذيب مي "و اينكه فرمود:
 "... بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ "گرنه عبارت كالم خدا چنين است:

 "سازد:ه توفي را به اين عبارت خاطرنشان ميدهد و در آيه ديگر مسالكه در اين آيه مساله باال بردن عيسي ع را تذكر مي
 -، و امام ع از ترتيب لفظي در اين عبارت كه اول مساله توفي در آن آمده، بعد مساله رفع،"إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ ...

 .ترتيب خارجي را استفاده نموده، فرموده: خارجا هم اول او را توفي كرده، بعد به آسمان برده

 341روايتي در مورد كيفيت باال بردن عيسي )ع( به آسمان[ ..... ص : ]

و در تفسير قمي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: عيسي ع در هنگام عصر آن شبي كه خداي تعالي او را به آسمان باال 
اي كه در كنج آن خانه رد و سپس از چشمهاي كبرد، ياران خود را كه دوازده نفر بودند، نزد خود خواند و ايشان را داخل خانه

خداي تعالي به من وحي كرد كه همين ساعت مرا به سوي  :ريْت، فرمودبود در آمد، در حالي كه آب از سر و رويش مي
 كند، كداميك از شمابرد، و مرا از يهود پاك ميخود باال مي

__________________________________________________ 

 .02ح  002ل الدين ص كما(1)

ل )به آن طف -گران را( باشاره حواله به طفل كرد آنها گفتند ما چگونه با طفل گهواره سْن گوئيمپاسخ مالمت)مريم (2)
سوره مريم، آيه  "امر خدا به زبان آمد و( گفت همانا من بنده خاص خدايم كه مرا كتاب آسماني و شرف نبوت عطا فرمود.

01". 

 220، ص: 2ج ترجمه الميزان،

شويد به شكل من در آيد و خداي تعالي شكل مرا به او بدهد و به جاي من كشته و به دار آويْته گردد و در داوطلب مي
عوض در بهشت با من باشد؟ جواني از ميان آنان گفت: يا روح اللَّه من حاضرم، فرمود: بله تو هماني، آن گاه رو كرد به بقيه 

ز من شود )و اظهار بيزاري اد از رفتن من يكي از شما تا قبل از رسيدن صبح دوازده بار بر من كافر ميو فرمود: بدانيد كه بع
كند(، مردي از ميان جمع گفت: يا نبي اللَّه آن منم؟ عيسي ع گفت: مثل اينكه از نفس خودت چنين چيزي را احساس مي
پايد كه به سه فرقه متفرق فرمود: بعد از من ديري نمياي، باشد تو همان شْص باش، آن گاه رو كرد به بقيه و كرده
كه  اي استبندند و در آتش خواهند بود و يك فرقه اهل نجات است، و آن فرقهشويد، دو فرقه به خداي تعالي افتراء ميمي

 فت در جلو چشمبندد كه آن فرقه در بهشت خواهد بود، اين را كه گكند و به خدا دروغ نمياز شمعون صادقانه پيروي مي
 .همه اصحابش از زاويه خانه به طرف آسمان باال رفت و ناپديد شد

از سوي ديگر يهود كه مدتها در جستجوي مسيح بود، در همان شب آن خانه را پيدا كرده، آن جواني را كه داوطلب شده بود 
ح كه عيسي ع خبر داده بود تا صببه شكل عيسي ع درآيد، گرفتند و كشتند و به دار آويْتند و سپس آن كس ديگر را 



 «1»شوي را گرفته و او همان كفرها را دوازده بار مرتكب شد. دوازده نوبت كافر مي

اند بعضي از علما قريب به اين معنا را از ابن عباس و قتاده و غير آن دو نيز نقل شده و آن گاه گفته :مؤلف قدس سره
ي ع درآيد، همان كسي بود كه گزارش داده بود به اينكه عيسي ع كجا است اند: آن جواني كه حاضر شد به شكل عيسگفته

اند، ولي قرآن كريم از همه اين حرفها ساكت است و ما انشاء اللَّه تا او را بگيرند و بكشند، بعضي ديگر حرفهاي ديگري زده
 .، ايراد خواهيم كرد«0» "نْ شُبِّهَ لَهُمْ ...وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِ ":بحث مفصل اين جريان را در تفسير آيه

هاي الهي بر مردم مشتبه نشد مگر و در كتاب عيون از حضرت رضا ع روايت كرده كه فرمود: امر هيچ يك از انبياء و حجت
وح و رامر عيسي ع و بس، براي اينكه عيسي ع را زنده به آسمان بردند و بين آسمان و زمين قبض روحش كردند و بدن بي

 بدنش را به آسمان بردند و دوباره روحش را به بدنش برگرداندند، اين مضمون كالمروح بي

__________________________________________________ 

 [.....] .122ص  1تفسير قمي، ج (1)

دند بلكه و نه به دار كشيبه دروغ گفتند ما مسيح عيسي بن مريم رسول خدا را كشتيم( در صورتي كه او را نه كشتند )(2)
 ."157سوره نساء، آيه  "به آنها امر مشتبه شد.

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و جاي ديگر از خود  "إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَ رافِعُكَ إِلَيَّ وَ مُطَهِّرُكَ "فرمايد:خداي تعالي است كه يك جا مي
وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ  "«1»گويد: ر روز قيامت ميكند كه دعيسي ع حكايت مي

 .«0» "ءٍ شَهِيدٌالرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ

ر تن اي پشمي ببرده شد جامه و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت است كه فرمود: عيسي بن مريم وقتي به آسمان
داشت كه نخ آن را مريم رشته و خود مريم آن را بافته و خودش دوخته بود، وقتي به آسمان رسيد، ندايش دادند: زينت 

 «2»دنيائيت را بيفكن. 

 .آيدمؤلف قدس سره: توضيح معناي روايت قبلي و اين روايت در آخر سوره نساء ان شاء اللَّه مي

اند كه ردهاز قتاده نقل ك "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ ... "لدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير در ذيل آيه:و در تفسير ا
هاي ايشان يكي به نام سيد و ديگري به نام عاقب، با رسول خدا ص مالقات گفت: دو نفر از بزرگان اهل نجران و اسقف

پرسيده، عرضه داشتند: هر انساني پدر و مادري دارد، چگونه ممكن است كه عيسي ع  نموده، از آن جناب از وضع عيسي ع
 .«2» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ ... "پدر نداشته باشد؟ در پاسْشان خداي تعالي اين آيه را نازل كرد:

، قمي هم در تفسير خود نزول آيه «2»نقل شده  مؤلف قدس سره: قريب به اين معنا از سدي و عكرمة و غير آن دو نيز
 «6»داند. نامبرده را در پاسخ بزرگان نجران مي

 343بحث روايتي ديگر در معناي محدث ..... ص : 

 343فرق ميان نبي، رسول و محدث[ ..... ص : ]

را پرسيدم، فرمود: رسول  "محدث "و "نبي "،"رسول "در بصائر از زراره روايت كرده كه گفت: از امام صادق ع فرق ميان
 بيند كه ازكسي است كه فرشته را مي

__________________________________________________ 



 .012ص  1عيون االخبار ج (1)

مادامي كه در ميان آنها بودم گواه و شاهد اعمالشان بودم و چون مرا قبض روح كردي خود ناظر و نگهبان اعمال آنها (2)
 ."112سوره مائده، آيه  "بر همه خلق گواهي:بودي و تو 

 .22ح  122ص  1تفسير عياشي ج (3)

 .22ص  0(الدر المنثور ج 2و  4)

 .122ص  1تفسير قمي ج (6)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .تگويد: پروردگارت چنين و چنان دستورت داده، و رسول در عين حال نبي هم هسآورد و ميناحيه پروردگارش رسالت مي

ل گرفتن اندازد و نبي در حابيند بلكه فرشته، پيام الهي را به قلبش ميشود نمياي را كه بر او نازل ميفرشته "نبي "و اما
ا كه فهمد كه اين ربيند، عرضه داشتم: پس از كجا ميگيرد و مطلب را در خوابش ميپيام حالتي چون بيهوشي به خود مي

بيند حق كند كه آنچه ميكند، بطوري كه يقين مي؟ فرمود: خداي تعالي برايش مشْص ميبيند از ناحيه خدا و حق استمي
 .بينداست، ولي فرشته را به عيان نمي

 «1»بيند. شنود ولي شاهدي را يعني صاحب صدا را نميكسي است كه صدايي را مي "محدث "و اما

يش ، معنا"بيندشاهدي را نمي "نقل كرده و اينكه فرمود:مؤلف قدس سره: اين روايت را صاحب كافي نيز از امام صادق ع 
 است، ممكن هم هست "بيندنمي "مفعول فعل "شاهدا "بيند كه در حقيقت كلمهاين است كه صاحب صدا را حاضر نمي
و معنايش اين باشد كه محدث در حالي كه خود شاهد است كسي را  "بيندنمي "مفعول نباشد بلكه حال باشد از فاعل

 «0»بيند. ينم

 "و باز در همان كتاب از بريد از امام باقر و امام صادق ع روايت كرده كه در ضمن حديثي در پاسخ بريد كه پرسيد:
 :چه معنا دارد؟ فرمود "محدث "و "نبي "،"رسول

ا نبوت و سبيند، و چه بدر خواب مي "نبي "گويد، وليآن كسي است كه فرشته برايش ظاهر شده، با او سْن مي "رسول "
گويد: بيند، ميشنود ولي صورت فرشته را نميشود. و اما محدث آن كسي است كه صوت را ميرسالت در يك فرد جمع مي

خداي تعالي  :فهمد آنچه در خواب ديده، حق و آن شْص فرشته است؟ فرمودعرضه داشتم: خدا اصالحت كند، از كجا مي
بشناسد و اين را هم بدان كه خداي تعالي كتب آسماني را با كتاب آسماني شما  كند تا او رااو را موفق به تشْيص آن مي

 «2. »"تا آخر حديث ")قرآن( ختم كرده و نبوت را با فرستادن پيامبرتان ختم فرموده

 و نيز در آن كتاب از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق سْن از

__________________________________________________ 

 .10ح  221بصائر الدرجات ص (1)

 .122ص  1اصول كافي ج (2)

 .2ح  122ص  1اصول كافي ج (3)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

بيند، عرضه داشتم: خدا شنود ولي صورت او را نميگويد: فرمود: محدث صوت فرشته را ميرا پيش كشيدم، مي "محدث "
دهد كه كالمي كه شنيده، كالم فرشته است؟ فرمود: خداي تعالي سكينت و آرامشي به او ميفهمد اصالحت كند از كجا مي

 «1»دهد. كه با آن، فرشته را از غير فرشته تشْيص مي



 341علي عليه السالم محدث بود[ ..... ص : ]

 :و نيز در آن كتاب است كه ابي بصير از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود

گويد: عرضه داشتم: نشانه محدث چيست؟ فرمود: اين است كه فرشته بر او لمان هم محدث بود، ميعلي ع محدث بود، س
 «0»اندازد كه مثال چنين و چنان شده و يا چنين و چنان بايد كرد. شود و مطلب را به دل او مينازل مي

كه علي ع محدث بود، اين  :من خبر دادو نيز در كافي از حمران بن أعين روايت كرده كه گفت: امام ابي جعفر باقر ع به 
گذشت تا آنكه اصحاب و )پيروان مكتب تشيع( مرا ديدند و سفارش كردند كه هيچ چيزي از امام نپرس، تا اين سؤال ما را با 

زي كرد، چيجنابش در ميان بگذاري و جوابش را بگيري و آن سؤال اين است كه چه كسي با علي ع حديث و گفتگو مي
اتفاق افتاد آن جناب را مالقات كردم، عرضه داشتم: به خاطر داريد كه به من فرموديد علي محدث بود؟ فرمود: نگذشت كه 

بي و فرمايي معتقد باشم به اينكه علي نكرد؟ فرمود: فرشته، پرسيدم: يعني ميآري، عرضه داشتم: چه كسي با او حديث مي
گويي ن را بگو و معتقد باش كه در باره آن رفيق در باري سليمان ع مييا رسول است؟ فرمود: نه، بلكه در باره علي ع هما

)كه به يك چشم بر هم زدن تْت بلقيس را از شهر سبا تا به حضور سليمان آورد( و همان را معتقد باش كه در باره رفيق و 
را بگو كه در باره ذي القرنين همسفر موسي ع معتقدي )كه اعمالي انجام داد كه موسي از تاويل آنها عاجز ماند( و همان 

 اي كه شْصي از علي ع پرسيد: آيا ذو القرنينكرد كه از بشر عادي ساخته نيست( مگر نشنيدهگويي )كه كارهايي ميمي
 داشت؟ برايداشت و خداي تعالي هم او را دوست مياي بود كه خدا را دوست ميپيغمبر بود؟ در پاسخ فرمود: نه، ولي بنده

 «2»اي بود. خواست، علي ع هم چنين بندهكرد، خدا هم خير او را مياهي ميخدا خيرخو

__________________________________________________ 

 .2ح  021ص  1اصول كافي ج (1)

 .از امالي شيخ و سرائر نقل شده است 2ح  06ج  62اين حديث با اين سند در بحار ص (2)

اي كه شْصي از علي پرسيد در كافي آدرس مزبور موجود است، ليكن عين حديث نيدهمضمون حديث تا جمله مگر نش(3)
نقل شده و صاحب برهان و نور الثقلين و بحار نيز آن را از بصائر نقل  2ج  266بطور كامل در متن الميزان در بصائر ص 

 .2ج  021اصول كافي ص  .اندكرده

 226، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ايات در معناي محدث از ائمه اهل بيت ع بسيار زياد است، صاحب كتاب بصائر الدرجات و صاحب كافي رو :مؤلف قدس سره
اند، در روايات اهل سنت نيز يافت و صاحب كنز و صاحب اختصاص و مؤلفيني ديگر آن روايات را در كتب خود آورده

 .شودمي

نيز در سابق آنجا كه فرق ميان نبي و رسول را بيان  در اين روايات فرق ميان نبي و رسول و محدث را بيان نمود، ما
اي از بندگان خويش است و اين سْن گفتن )چه با كرديم گفتيم: وحي به معناي سْن گفتن خداي سبحان با بندهمي

حضور و رو در رو قرار گرفتن فرشته باشد و چه بدون حضور فرشته و به صرف افتادن در دل و رسيدن به گوش باشد(، 
شود، علم به نفس ذاته، بدون اينكه در تشْيص اينكه اين سْن از خدا است يا از شيطان ث علم يقين رسول و نبي ميباع

باشد ، مي"يك، نصف دو است "احتياجي به حجت داشته باشد، پس داستان وحي و القائات الهيه نظير علوم بديهي و مانند:
 .ن مقدمات منطقي و امثال آن نيستكه در علم پيدا كردن به آن احتياج به رديف كرد

و اما خواب ديدن اولياي خدا به طوري كه روايات تفسيرش كرده، به معنايي است غير خواب ديدن معمولي ما افراد معمولي، 



بينيم ولي هيچگونه حجيت ندارد، بلكه خواب اولياي خدا چون ما نيز در عالم خواب شبانه و يا روزانه خود چيزهايي مي
ايي است بينند نظير چيزهكند و در آن هنگام آنچه را كه ميبيه بيهوشي است كه حواس ولي خدا سكونتي پيدا ميچيزي ش

كنيم و بعد از مشاهده آنچه مشاهده كردند خداي عز و جل يقين بر دل آنان افاضه نموده، كه ما در بيداري مشاهده مي
كنند كه واسطه و صدا از ناحيه خداي سبحان است و شيطان در يكند، در نتيجه يقين مدركشان را تسديد و استوار مي

 .دلشان تصرف نكرده

و اما عنوان محدث از تحديث گرفته شده، و تحديث عبارت است از اينكه صداي فرشته را بشنود ولي خود او را نبيند، و اين 
نيست  اي در دليل خطور كردن خاطرهشنيدن هم شنيدن با گوش ظاهر نيست بلكه با گوش باطن و قلب است و نيز از قب
 .تا عرفا شنيدن صوت شمرده شود، اال به عنايتي مجازي، آن هم مجاز دور از فهم

اند: يكي شنيدن صوت و ديگري افتادن در قلب و با بينيد كه روايات در معرفي تحديث دو جمله آوردهو به همين جهت مي
و گفت و شنود، نيست مع ذلك آن را تحديث و تكليم  "تحديث "و "ليمتك "اينكه هيچيك از اين دو عنوان از نظر لغت

گيرد، نظير آنچه، از شنود و با گوش خود فرا ميصوت فرشته را در تحديثش مي "دال "اند، پس محدث با فتحهخوانده
ث فاوت كه آنچه را محدشنوايانيم با اين تشنويم و يا به ديگران ميصداهاي كالم معمولي و ساير صوتها عالم ماده را مي

 .شنود و به همين جهت است كه گفتيم اين شنيدن امري قلبي استشنود غير محدث نميمي
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 341تشخيص القاءات رحماني از شيطاني مستند به تاييد الهي است و خارج از معيارهاي معمولي تشخيص است[ ..... ص : ]

شنود گفتار فرشته است نه القائات شيطاني، امري است كه خارج از معيارهاي به اينكه آنچه ميو اما تشْيص و علم محدث 
معمولي تشْيص است، بلكه با تاييدي از ناحيه خداي سبحان و تسديد او است، هم چنان كه مضمون روايت محمد بن 

 دهد كه با آنسكينت و آرامشي به او مي خداي تعالي "كند، چون در آن روايت آمده بود:مسلم كه گذشت آن را تاييد مي
كه اين شود: يكي اينو توضيحش اين است كه القاي شيطاني دو جور تصور مي "دهدفرشته را از غير فرشته تشْيص مي

ن دهد كه سْالقا مطلبي باطل و به همان صورت باطلش باشد، كه معلوم است انسان مؤمن به خوبي آن را تشْيص مي
، و يا «1» "ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ "اي كه خداي تعالي در معرفتشان فرموده:تواند باشد، مالئكهنميمالئكه مكرمين 

باطل در صورت حق است و معلوم است كه باطل لوازمي كه دارد نيز باطل است، در اينجا نور الهي كه همواره مالزم بنده 
 :سازد كه آيه شريفهشن ميمؤمن خدا است، حال آن باطل را براي مؤمن رو

، بيانگر اين نور است، ولي در عين حال نزعه شيطان و «0» "أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ "
وقار و سكينت و اطمينان  سازد، هم چنان كه ياد خدا و سْن او ازاضطراب هم نيست و قلب را دچار تزلزل ميوسوسه او بي

ذلِكُمُ الشَّيْطانُ يَُْوِّفُ  "فرمايد:خاطر خالي نيست، هم چنان كه قرآن كريم در باره اضطراب آوردن وسوسه شيطان مي
 :اولي فرموده و نيز در باره« 2» "أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنب الْقُلُوبُ "فرمايد:و در باره ياد خدا و ذكر او مي« 2» "أَوْلِياءَهُ

 .«2» "إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ

پس سكينت و طمانينه در هنگام ملهم شدن انسان به يك الهام، حال چه اينكه به صورت سْني باشد كه گويا كسي به 
كه به دل خطور كند، خود دليل بر اين است كه آن سْن و اين خطور القائات رحماني  خواند و يا قلبي باشدگوش انسان مي

 است نه شيطاني، هم چنان كه اضطراب و قلق در هنگام ملهم شدن آدمي به آن قسم الهام، دليل است بر اينكه القاء

__________________________________________________ 



 .كنندبدهد نافرماني نمي خدا را در آنچه دستورشان(1)

ل كند مثآيا كسي كه مرده بود، ما او را زنده كرديم و برايش نوري قرار داديم كه با آن نور در بين مردم آمد و شد مي(2)
 [.....] ."100سوره انعام، آيه  "ديگران است؟

 ."122 سوره آل عمران، آيه ".ترساندبا شمايم( اين شيطان است كه اولياي خود را مي)(3)

 ."02سوره رعد، آيه  "دهد.آگاه باش كه ياد خدا دلها را اطمينان مي(4)

افتند و ناگهان كنند، به ياد خدا ميكساني كه در صدد حفظ خود هستند، وقتي شيطانها اطراف دلش را احاطه مي(5)
 ."201سوره اعراف، آيه  "يابند.بصيرت خود را در مي
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تابي نمودن در احتمال خطر و خفت در عقل در موقع كور از القائات شيطاني است، مساله عجله كردن در امور و جزع و بيمذ
 .شادي و يا اندوه و امثال اين عوارض، نيز نشان همين القائات شيطاني است

 348[ ..... ص : "بيندشنود ولي فرشته را نميمحدث صوت فرشته را مي "توضيح اينكه:]

بيند، بايد حمل كرد بر اين جهت، نه اينكه شنود ولي فرشته را نميو اما اينكه در روايات آمده بود كه محدث صوت را مي
جمع بين دو معنا يعني هم ديدن و هم صوت را شنيدن محال است و خالصه اينكه مالك در محدث بودن يك انسان اين 

ه حتما صاحب صدا را هم ببيند و اگر اتفاق افتاد كه در حين شنيدن است كه صداي هاتف غيبي را بشنود و الزم نيست ك
صوت، فرشته را هم ديد از اين باب نيست كه چون محدث بوده فرشته را ديده، نه، الزمه محدث بودن ديدن فرشته نيست، 

 مشاهده كرد و در اين را بدان جهت گفتيم كه آيات قرآني صريح است در اينكه مريم روح را به صورت بشري تمام عيار
 :ديد، مثال فرمودهحين گفتگو او را مي

 لَكِ ا، قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَفَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا، فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا، قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّ "
 "غُالماً زَكِيًّا

كنيد آيه شريفه صريح در اين است كه مريم شْصي را به شكل بشر ديده و با او سْن بطوري كه مالحظه مي)، «1»
وَ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُنا إِبْراهِيمَ  "گفته است( و يا در باره همسر ابراهيم ع در داستان بشارت به فرزند دار شدنش فرموده:

دُ ... وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ، قالَتْ يا وَيْلَتي أَ أَلِ بِالْبُشْري، قالُوا: سَالماً قالَ سَالمٌ
هِ وَ بَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، إِنَّهُ ءٌ عَجِيبٌ، قالُوا أَ تَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّوَ أَنَا عَجُوزٌ، وَ هذا بَعْلِي شَيْْاً، إِنَّ هذا لَشَيْ

 .«0» "حَمِيدٌ مَجِيدٌ

كه آن را در مورد  "مشاهده -معاينه "البته در اينجا وجه ديگري نيز هست و آن اين است كه مراد امام در روايت از كلمه
يد شْص محدث حقيقت فرشته را محدث نفي كرده، مشاهده حقيقت فرشته باشد نه ممثل شده او، و بْواهد بفرما

بيند، و آيات شريفه قرآن هم بيش از ديدن مثال فرشته را در باره مريم و همسر ابراهيم بيند، )و اما ممثل شده او را مينمي
 اثبات

__________________________________________________ 

ر كامل بر او نمايان شد مريم گفت من از شر تو بر خداي ما روح خود )جبرائيل( را بسوي او فرستاديم كه همانند بش(1)
رحمان پناه ميبرم اگر خدا ترس و پرهيزكاري از اينجا دور شو جبرائيل گفت: من فرستاده پروردگارت هستم تا پسري پاك 

 ."11سوره مريم، آيه  "بر تو ببْشم



از نسل اسحاق يعقوب، او گفت: واي بر من: آيا من  و همسرش ايستاده بود خنديد و ما او را بشارت داديم به اسحاق، و(2)
ام و اينكه شوهرم در حال پيري است، اين سْن بسيار عجيب است، گفتند: آيا از امر آورم؟ با اينكه زني عجوزهفرزند مي

 ."20سوره هود، آيه  "كني، رحمت خدا و بركات او بر شما اهل بيت است كه او حميد و مجيد است.خدا تعجب مي
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 .كندنمي

اي كه در روايت نفي شده، معاينه اند و آن اين است كه مراد از معاينهها احتمال دادهباز وجه سومي هست كه آن را بعضي
ي ه خدابيند، براي اينككند نمياي را كه احكام شرعيه را نازل ميوحي تشريعي باشد، خواسته است بفرمايد: محدث فرشته

تعالي خواسته است مقام تشريع كنندگان از انبيا و رسوالن محفوظ باشد و به دست هر كسي حكم شرعي نازل نكند، ليكن 
 .ودش، اين باشد كه شريعت بر او نازل نمي"بينداي را نميولي فرشته "اين احتمال بعيد است كه منظور از عبارت:
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 312[ ..... ص : 63تا  61(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

بْتَهِلْ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَفَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ 
فَإِنْ  (60( إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقب وَ ما مِنْ إِلهٍ إاِلَّ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )61الْكاذِبِينَ )فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي 

 (62تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ )

 312ترجمه آيات ..... ص : 

رسالت عيسي ع مجادله كرد بعد از علمي كه از مطلب يافتي، به ايشان بگو بيائيد ما  پس هر كس با تو در باره بندگي و
فرزندان خود، و شما فرزندان خود را، ما زنان خود و شما زنان خود را، ما نفس خود، و شما نفس خود را بْوانيم و سپس 

 .(61درخواست كنيم ) مباهله كنيم و دوري از رحمت خدا را براي دروغگويان كه يا مائيم، يا شما،

اين داستان كه از مريم آورديم تنها داستانهاي صحيح و حق در مورد مريم و عيسي ع است و هيچ معبودي به جز اللَّه 
 .(60نيست و تنها عزيز و حكيم اللَّه است )

 (62حال اگر با دعوت به مباهله باز هم اعراض كردند بدانيد كه خدا داناي به مفسدين است )

 312آيات ..... ص : بيان 

 اشاره

رساند مضمون آيه كه دعوت به كه بر سر اين آيه در آمده مي "فا "حرف "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "
  "... لَيْكَعَ ذلِكَ نَتْلُوهُ "گيري و تفريع بر تعليم الهي است كه در دو آيه قبل خاطر نشان نموده، فرمود:مباهله است، نتيجه
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يه حق از ناح "، اين داستان عيسي ع بر تو تعليم كرديم از آيات ما و ذكر حكيم است. و در آيه بعدش مطلب را با جمله:



تر بيان تاكيد، و ختم كرد. و در آيه مورد بحث آن تعليم الهي را با بياني واضح "پروردگار تو است، پس از مرددين مباش
در اين آيه به عيسي ع و يا به حق نامبرده در آيه قبل بر  "تو "تر از مباهله و ضمير كاف خطابكند. و چه بياني روشنمي
 .گرددمي

اطع، گذاشت، عالوه بر آن، مشتمل بود بر برهاني سبيان آيه قبلي از خداي تعالي با اينكه بياني الهي بود و شكي باقي نمي
مِنْ  "برهان ساطع ديگري بر آن بود، پس علمي كه در جمله: "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ "ه آيه:بر آن حقيقتي ك

شود و هم از راه برهان، پس اثر اين علم بايد آمده، علمي است كه هم از راه وحي الهي حاصل مي "بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ
 اياي ديگر در غير رسول خدا ص، بنا بر اين اگر فرض كنيم شنوندهود و هم در هر شنوندههم در رسول خدا ص حاصل ش

در داستان عيسي ع شك كند از اين جهت كه دليل بر آن وحي الهي است، از اين جهت كه برهاني ساطع و عقل فهم بر 
 و "مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "فرمود:تواند شك كند، و چه بسا به خاطر افاده همين نكته بوده كه آن قائم است، نمي

، چون اگر اينطور فرموده بود از دليل اول يعني وحي الهي سكوت كرده بود و اما با آوردن "من بعد ما بيناه لهم "نفرمود:
 .يجمله اول فهماند دليل بر حقانيت داستان علم است و دليل آن علم دو تا است: يكي وحي و ديگري برهان عقل

اي ديگر هست و آن اينكه آوردن تعبير اول و به رخ كشيدن علم مايه دلْوشي رسول خدا ص است البته در اين ميان نكته
دارد، چون همو بود كه علم به و اينكه او به اذن خدا غالب و پروردگارش ياور او است و به هيچ وجه از نصرتش دريغ نمي

 .داستان عيسي ع را به وي ارزاني داشت

با  "ندع "در كلمه "ما -نا "ضمير متكلم مع الغير "فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ "
ص و تفاوت دارد، اولي به دو طرف متْاصم، يعني رسول خدا  "انفسنا "و "نسائنا "و "ابنائنا "همين ضمير در كلمات

گردد و آن سه ضمير ديگر به رسول خدا ص و همراهانش، و به همين جهت كالم آيه بزرگان نجد كه مسيحي بودند برمي
در اين معنا است كه فرموده باشد بيائيد تا ابناء و نساء و انفس را بْوانيم و آن گاه ما ابناء و نساء و انفس خود را و شما هم 

 "كه فعل "مباهله "وت كنيد ...، بنا بر اين در كالم اختصار گويي لطيفي بكار رفته و مصدرابناء و نساء و انفس خود را دع
 مضارع آن است به معناي مالعنه است، يعني لعنت كردن يكديگر، هر چند كه در  "نبتهل
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صارا است، ولي تعميم دادن دعوت به خصوص آيه به معناي چيزي نظير محاجه بين شْص رسول خدا ص و بين بزرگان ن
فرزندان و زنان براي اين بوده كه اين احتجاج اطمينان آورتر باشد، چون وقتي كسي زن و بچه خود را هم نفرين كند، طرف 

فهمد كه او به صدق دعوي خود ايمان كامل دارد، براي اينكه خداي تعالي محبت به زن و فرزند و شفقت بر مقابلش مي
در دل هر كسي قرار داده، بطوري كه هر انساني حاضر است با مايه گذاشتن جان خود، آنان را از خطر حفظ كند و آنان را 

زند، ولي حاضر نيست براي حفظ براي حفظ آنان و در راه حمايت و غيرت و دفاع از آنان دست به كارهاي خطرناك مي
بينيم در آيه شريفه فرزندان را اول و زنان را دوم و كه ميخود، ايشان را به خطر بيندازد و عينا به همين جهت است 

تر است. و از اينجا روشن خويشتن را در مرحله سوم ذكر كرده، چون محبت انسان نسبت به فرزندان شديدتر و با دوام
است كه بيائيد ما زن و بچه و خود  اين "نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ... "مراد از جمله :اندگردد اينكه بعضي از مفسرين گفتهمي

اي شما را نفرين كنيم و شما زن و بچه و خود ما را نفرين كنيد، تفسير درستي نيست، براي اينكه اينطور معنا كردن آن نكته
 .سازدرا كه، براي تشريك زن و بچه خاطرنشان كرديم باطل مي

 ديگر است بر اينكه پيشنهاد كننده سْت به دعوت خود ايمان وو اينكه بطور تفصيل موارد را يكي يكي شمرده، خود دليلي 
كند اي مسيحيان بيائيد همگي ما و همگي شما يكديگر را نفرين به حق اعتماد و خاطر جمعي داشته، كانه پيشنهاد مي



جه ود و در نتيكنيم، تا لعنت بر دروغگويان شامل همه ما و يا شما شود، بطوري كه لعنت شامل حال زن و فرزند ما هم بش
 .كن شوندنسل دروغگو از روي زمين برچيده شود و اهل باطل ريشه

 310تواند در شان علي و فاطمه و حسنين عليهم السالم نازل شده باشد[ ..... ص : پاسخ به اين توهم كه آيه مباهله نمي]

تواند است كه گويا گفته باشند اين آيه نميشود و آن اشكال اين با اين بيان پاسخ از اشكالي كه در ذيل آيه شده روشن مي
قل سه شود كه حد ادر شان علي و فاطمه و حسنين عليهم السالم نازل شده باشد، براي اينكه لفظ جمع وقتي استعمال مي

در مورد حسنين ع كه دو تن  "ابناء "صادق نيست و كلمه -فاطمه س -عدد مصداق داشته باشد و كلمه نساء بر يك تن
ه صحيح نيست و اما پاسْش اين شد ك -علي ع -بر يك تن "انفس "شود، و همچنين استعمال كلمهاستعمال نميهستند 

صدق كالم موقوف بر متعدد بودن ابناء و بسيار بودن نساء و انفس نيست، چون گفتيم: مقصود نهايي از اين نفرين اين است 
و زن براي هميشه هالك گردد، مفسرين هم اتفاق دارند و  كه يكي از دو طرف با همه نفراتش از صغير و كبير و مرد

شد احدي به جز علي و فاطمه و روايات هم متفقند، تاريخ هم مؤيد است كه رسول خدا ص، وقتي براي مباهله حاضر مي
 353 :، ص2حسنين ع را با خود ترجمه الميزان، ج

دو نفس، و دو ابن و يك زن و با آوردن اينان رسول خدا نياورد، پس از ناحيه آن جناب كسي حضور به هم نرسانيد مگر 
 .ص، امر پروردگارش را امتثال نمود

عالوه بر اينكه اصوال مراد از لفظ آيه امري است، و مصداقي كه حكم آيه به حسب خارج منطبق بر آن است امري ديگر، و 
ارج با يك نفر منطبق است بطور دسته جمعي اين بار اول نيست كه خداي تعالي حكم يا وعده و وعيد را كه بر حسب خ

الَّذِينَ  "فرمايد:كند، مثال با اينكه فرد معيني زن خود را ظهار كرده بود و آيه در شان او نازل شده بود ميحكايت مي
وَ الَّذِينَ  "فرمايد:جمعي ميباز در باره همان يك فرد بصورت دسته « 1» "يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ ...

، و در باره شْص واحدي كه گفته بوده خدا فقير و من توانگرم، به صورت «0» "يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
، و در پاسخ شْص واحدي كه پرسيده «2» "غْنِياءُلَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَ نَحْنُ أَ "دسته جمعي فرموده:

و از اين قبيل آيات بسياري « 2» "يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ؟ قُلِ الْعَفْوَ "بود چگونه انفاق كنيم؟ به صورت دسته جمعي فرمود:
 .كه به لفظ دسته جمعي نازل شده، در حالي كه مصداق خارجيش به حسب شان نزول فرد معيني بوده

فته شده و گر "الم -ها -با "كه باب افتعال است از ثالثي "ابتهال "مصدر "ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ "
به فتحه اول و هم به ضمه آن به معناي لعنت است، اين اصل معناي كلمه است، ولي بعدها در مطلق دعا و  "بهل "مصدر

 .، البته دعائي كه با اصرار و سماجت صورت بگيرددرخواست زياد شد

، لعنت خدا "فنجعل "اين جمله به منزله بياني است براي ابتهال، و اگر فرموده: "فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ ":و جمله
درخواست كنيم(، براي اين بود كه ، )و از خدا لعنت را براي دروغگويان "فنسئل "را بر دروغگويان قرار بدهيم و نفرموده:

شود حق از باطل ممتاز گردد و خالصه روشن شدن حق از باطل اشاره كند به اينكه اين نفرين درگير است، چون باعث مي
 فعل بستگي دارد به درگير شدن اين نفرين و چون درگيريش به اين جهت حتمي است،

__________________________________________________ 

گويند پشت تو پشت مادر من است، اين همسران به صرف اين حرف مادر ايشان آنهايي كه از شما به همسر خود مي(1)
 ."0سوره مجادله، آيه  "شوند.نمي

 ."2سوره مجادله، آيه  "گردند.كنند بعد پشيمان و از گفتار خود بر ميو كساني كه زنان خود را اظهار مي(2)



 ."12سوره آل عمران، آيه  "كساني كه گفتند: خدا فقير و ما توانگريم.خدا شنيد سْن (3)

 ."011سوره بقره، آيه  "پرسند چه انفاق كنند؟ بگو عفو را.از تو مي(4)
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رخواست د چون استجابت شدن و نشدن "درخواست كنيم "و نفرمود: "لعنت را بر دروغگو قرار دهيم "اينطور تعبير كرد كه
 .معلق است

اين كلمه به خاطر اينكه در سياق عهد واقع شده الف و الم آن، الف و الم عهد است، يعني همان دروغگويان  "الكاذبين "
خواهد بفرمايد تمام دروغگويان دنيا و جنس آنان را نفرين كنيم، بلكه دروغگوياني را معهود، نه استغراق و يا جنس و نمي

قرار  "مسيحيت "و يا در طرف "اسالم "اين ماجرا در يكي از دو طرف مباهله قرار دارند، يا در طرف نفرين كنيم كه در
عيسي  گفتند:گفت: هيچ معبودي غير خدا نيست و عيسي ع بنده خدا و رسول او است، مسيحيت مياند، اسالم ميگرفته

 .تخودش اللَّه و يا پسر اللَّه است و يا اللَّه سومي از سه خدا اس

 314اهل بيت پيامبر )صلوات اللَّه عليهم( در دعوي و دعوت رسول اللَّه شريك بودند و اين از بزرگترين مناقب است[ ..... ص : ]

اي بر سر آن، بين شْص رسول خدا ص و بين جمعيت نصارا و بنا بر اين پس اين معنا روشن است كه اگر ادعا و مباهله
جمعيتي بود، الزم بود در آيه تعبيري بياورد كه قابل انطباق بر مفرد و جمع باشد،  بود يك طرف شْص واحد و طرف ديگر

، )لعنت خدا را بر كسي قرار دهيم كه دروغگو بوده باشد(، ولي اينطور "فنجعل لعنة اللَّه علي من كان كاذبا "مثال بفرمايد:
است كه در يك طرف اين محاجه قرار گرفته،  شود جمعيتيشود دروغگويي كه نفرين شامل حالش مينفرموده، معلوم مي

حال يا در طرف رسول خدا ص و يا در طرف نصارا، و اين خود دليل بر اين است كه همه حاضران در مباهله، شريك در 
ادعا هستند، چون كذب همواره در ادعا است، پس هر كس كه با رسول خدا ص بوده، يعني علي و فاطمه و حسنين ع در 

دا ص و در دعوتش شريك بودند و اين از باالترين مناقبي است كه خداي تعالي اهل بيت پيامبرش ع را به دعوي رسول خ
ي اين كرده يعن "ابناء "و "نساء "و "انفس "بينيم در آيه شريفه از اهل بيت تعبير بهآن اختصاص داده، هم چنان كه مي

بيت را جان رسول خدا ص و زني كه منتسب به رسول خدا  چند تن را از ميان همه مردان و زنان و فرزندان خصوص اهل
 .ص است و فرزندان رسول خدا ص خوانده

در مورد مفرد در قرآن كريم بسيار است و در آيه  "جمع "حال اگر بگويي همين چند سطر قبل، خودت گفتي كه اطالق لفظ
را هم به  "كاذبين "دارد كه استعمال لفظ مورد بحث هم كلمه جمع )نساء( را بر فاطمه ع اطالق كرده، پس چه مانعي

همين نحو در يك فرد، صحيح بدانيم يعني بگوئيم در طرف مسيحيت منظور همه آن دروغگويان است و در طرف رسول 
 خدا ص شْص آن جناب، كه بنا بر اين ديگر علي و فاطمه و حسنين 
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 .ر نفرين نيستندع شريك در دعوي و در نتيجه شريك د

گوئيم: مقام آن آيات كه از يك نفر تعبير به جمع آورده، با مقام آيه مورد بحث فرق دارد و آن اين است كه در در پاسخ مي
اطالق كرده، براي اين بوده كه فرد دخالت بْصوصي نداشته، و آنچه از آن فرد  "مفرد "را در مورد "جمع "آياتي كه لفظ

يگران هم سر بزند، پس ديگران هم در آن عمل و در ملحق شدن به مورد آيه شريك آن فردند، سر زد ممكن است از د
پس بايد لفظ را جمع بياورد تا اگر ديگران هم خواستند آن عمل را انجام بدهند حكمش را بدانند و اما در جايي كه ممكن 

كه براي ديگران هم پيش بيايد، بدون شك  نيست عمل مورد نظر از ديگران نيز سر بزند و عمل مورد آيه چيزي نيست



 "وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ "نبايد لفظ را جمع بياورد، مثل آيه شريفه:
إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي  "و آيه:« 0» "عْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌلِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَ "، و آيه شريفه:«1»

 مِنْ كَوَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ، إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَ -فرمايدتا آنجا كه مي -آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ
 .«2» "دُونِ الْمُؤْمِنِينَ

آيه مورد بحث هم كه راجع به مباهله است از اين قبيل آيات است، چون مباهله رسول خدا ص با نصاراي نجران چيزي 
نيست كه جز در مورد خودش اتفاق بيفتد، پس اگر در همين مورد كه اتفاق افتاده مدعيان در هر دو طرف به وصف جمع و 

 .()با صيغه جمع "كاذبين "فرمود:وده باشند، نبايد ميچند نفري نب

 311هايي از مؤمنين همراه نبرد بلكه به عنوان شركاء خود در دعوت همراه برد[ ..... ص : در قضيه مباهله، رسول اللَّه )ص( اهل بيت خود را بعنوان نمونه]

ا حد گفتند: مسيح، اللَّه و ياحب دعوي بودند و ميحال اگر بگويي نصارايي كه به سوي رسول خدا ص آمده بودند، همگي ص
اقل پسر اللَّه و يا سومي از سوي خدا است و در اين دعوي هيچ فرقي بينشان نبود، مردانشان همين دعوي را داشتند، 

 كردند، در جانب رسول اللَّه ص هم همين طور بود، يعني هم رسول خدازنانشان هم همين دعوي را اظهار مي

__________________________________________________ 

و آن زمان كه به آن شْص كه هم خدا به او انعام كرد )و به شرف اسالمش مشرف نمود و هم تو به او احسان كردي( (1)
 ."22سوره احزاب، آيه  "گفتي همسرت را نگه دار و طالق مده و از خدا بترس.ات را به ازدواجش درآوردي، ميو دختر عمه

دهند، غير عربي است و اين لساني است عربي و زبان آن كسي )آهنگري( كه اينان قرآن را به ناحق به او نسبت مي(2)
 ."122سوره نحل، آيه  "آشكار.

شود، )البته اين حكم مْصوص رسول خدا ص است و و هر زني مؤمنه كه خود را به پيامبر ببْشد، همسر او مي(3)
احزاب،  سوره "تواند شوهر او شود.د. اگر رسول بْواهد بپذيرد كه در اين صورت كسي ديگري نميديگران بايد نكاح كنن

 ."22آيه 
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ص مدعي بود به اينكه هيچ معبودي به جز اللَّه نيست و عيسي بن مريم، بنده و فرستاده خدا است و هم همه مؤمنين، 
ؤمنين اختصاص به كسي داشته باشد، حتي اختصاص به رسول اللَّه ص هم نداشت، پس بدون اينكه اين دعوي در بين م

كساني كه با آن جناب براي مباهله آمدند، فضيلتي و مزيتي بر ساير مؤمنين نداشتند، بله تنها اين فرق را داشتند كه رسول 
راه آورد، چون آيه فرموده بود از هر طايفه اي از مردان و زنان و كودكان مؤمنين هماللَّه ص ايشان را به عنوان نمونه

اي بياورد، عالوه بر اينكه آيه شريفه سْن از دعوت دارد نه از ادعا، و همراهان رسول خدا ص به فرضي كه در دعوت نمونه
شركت داشته باشند، در ادعا كه شغل خاص رسول خدا ص است شركت نداشتند، در حالي كه شما در چند سطر قبل گفتيد: 

 .(پس هر كس با رسول خدا ص بوده يعني علي و فاطمه و حسنين ع در دعوي رسول خدا ص و در دعوتش شريك بودند)

بود، اي از مردان و زنان و كودكان مؤمنين ميگوئيم: اگر آوردن رسول خدا ص نامبردگان را به عنوان نمونهدر پاسخ مي
 را امتثال كرده "انفسنا و نسائنا و ابنائنا "آورد تا فرمان:راه خود ميالزم بود حد اقل دو نفر مرد و سه زن و سه فرزند هم

باشد، پس اگر از مردان تنها علي ع و از زنان تنها فاطمه س و از فرزندان تنها حسنين ع را آورد، براي اين بود كه آوردن 
 .دادنش امتثال امر خدا باشد نيافتهها مصحح صدق امتثال بوده، به اين معنا كه غير از نامبردگان كسي كه شركت همين

و شما خواننده اگر در متن داستان دقت كني خواهي ديد كه وفد نجران براي اين از نجران به مدينه آمدند كه در امر عيسي 



بن مريم با شْص رسول خدا ص، معارضه و بحث و محاجه كنند، چون آن جناب ادعاي رسالت كرده بود و دعوت رسالت 
ي قائم به آن جناب بود و اما پيروان و مؤمنين به وي دخالتي در اين ادعا نداشتند و مسيحيان نجران كار به كار مستند به وح

آنان نداشتند، و مشتاق ديدار آنان نبودند تا رسول خدا ص چند نفر را به عنوان نمونه به ايشان نشان بدهد، آيه شريفه هم 
كند، و همچنين ، خطاب را متوجه شْص رسول خدا ص مي"نْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِفَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِ "فرمايد:كه مي

 :فرمايددر چند آيه قبل از اين كه مي

 ."... فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ "

اي از مؤمنين را نداشته، چون با خود عنوان آوردن نمونه گردد كه آوردن رسول خدا ص حضرات نامبرده رااز اينجا روشن مي
 مؤمنين بدان جهت كه مؤمن بودند سهمي و 
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نصيبي از اين محاجه و مباهله نداشتند تا در معرض لعنت و عذاب )البته اگر دروغگو باشند( قرار بگيرند، پس رسول خدا ص 
رد، از جهت صرف داشتن ايمان نبود بلكه از اين جهت بود كه آن جناب يك طرف محاجه و آن چند نفر را كه با خود آو

ادعاي دو طرفه بود و بايد خودش را در معرض بالي احتمالي )در صورت دروغگو بودن( قرار بدهد. و اگر دعوي آن طور كه 
رسيد، اگر به فرض آنان به نظر نمي قائم به شْص آن جناب بود به همراهانش قائم نبود، هيچ وجهي براي شركت دادن

محال در دعويش دروغگو و مستحق عذاب باشد، زن و بچه و دامادش چه گناهي دارند، پس اگر نامبردگان را شركت داد از 
اين جهت بوده كه دعويش قائم به خودش و به همين چند نفر يعني دو فرزند و يك زن و يك مرد بوده، نه اينكه اين چند 

اي از همه پيروان مؤمنش باشند، پس اينكه ما در سابق گفتيم هم دعوتش قائم به خودش و اين چند تن بوده و نفر نمونه
 .هم دعويش، درست گفتيم

از سوي ديگر نصارا هم كه به قصد آن جناب به مدينه آمدند صرفا به خاطر اين نبوده كه آن جناب معتقد و مدعي بوده كه 
ستاده او است، بلكه براي اين بود كه آن جناب هم خودش به اين اعتقاد معتقد بوده و هم عيسي بن مريم بنده خدا و فر

كرده، پس علت عمده حركت نصارا از نجران به مدينه دعوي آن جناب نبوده، بلكه دعوت وي به نصارا را بدان دعوت مي
با خود براي مباهله آورد، به خاطر  حضورشان براي احتجاج بوده، پس حضور خود رسول خدا ص، و حضور نامبردگاني كه

دعوي و دعوت بود، پس ثابت شد كه نامبردگان نيز شركاي آن جناب در دعوت ديني بودند، همانطور كه شركايش در 
 .دعوي مباهله بودند

 311جواب به يك اشكال ديگر بر اينكه همراهي با رسول خدا )ص( در مباهله، فضيلت و منقبت است[ ..... ص : ]

اگر بگويي: گيرم كه آمدن نامبردگان به خاطر اين بوده كه ايشان از رسول خدا ص بودند و اين صفت منحصر در حال 
كه  اين است -البته ظاهر از حيث عادت جاري -اند، ليكن ظاهر امرايشان بوده و هيچيك از مؤمنين اين خصيصه را نداشته
دهد، همين عملش دليل فرزند( را در معرض خطر و هالكت قرار مي وقتي آدمي عزيز و پاره جگر خود )اعم از زن و مرد و

كند و به سالمت و عافيت و مصونيت آنان اعتماد بر اين است كه وي اطمينان دارد به اينكه خطري عزيزانش را تهديد نمي
رساند، نه داللتي بر نميهاي جگر خود را در مباهله بيش از اين معنا را دارد، پس شركت دادن رسول خدا ص عزيزان و پاره

شركت آنان در دعوت دارد و نه داللتي بر منقبت و فضيلتشان، آيه شريفه و عمل رسول خدا ص اصال ساكت از اين جهت 
 .است

ه رسول خدا رساند كگوئيم بله، صدر آيه بر بيش از آنچه تو گفتي داللت ندارد و به قول تو تنها اين معنا را ميدر پاسخ مي



 دعوي خود ايمان، و در نتيجه به ص به صدق
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 :هاي جگرش اطمينان داشته و ليكن توجه فرمودي كه ذيل آيه يعني جملهسالمتي و عافيت پاره

داللت دارد بر اينكه در يكي از دو طرف مباهله و محاجه دروغگوياني هستند و قطعا بايد بوده باشند و اين  "علي الكاذبين "
شود مگر به اينكه در هر يك از دو طرف جماعتي صاحب دعوت باشند، حال چه راستگو و چه دروغگو، پس اين تمام نمي

 اند كه بيانش گذشت، پس ثابتكند كساني كه با رسول خدا ص بودند شريك با او در دعوي و دعوت بودهجمله ثابت مي
 .اندشركاي رسول خدا ص در اين معنا بوده شد كه حاضرين در مباهله همگيشان صاحب دعوي و دعوت و

 318تبليغ و دعوت، عين نبوت و بعثت نيست و الزمه شركت در دعوي و دعوت پيامبر )ص( شريك بودن در نبوت آن جناب نيست[ ..... ص : ]

ر است كه داين  "اندحاضرين با آن جناب، شركاي در دعوي و دعوت آن جناب بوده "حال اگر بگويي الزمه اينكه گفتي:
 .نبوت هم شريك آن جناب باشند

(، از سوره بقره در جلد دوم عربي 012اي وجود ندارد و ما در سابق يعني در تفسير آيه )گوئيم: خير چنين الزمهدر پاسخ مي
ز ااين كتاب، بحثي پيرامون مسائل نبوت گذرانديم و در آنجا گفتيم كه تبليغ و دعوت عين نبوت و بعثت نيست، هر چند 

شود و به همين جهت منافات ندارد كه اي است كه شْص نبي متقلد آن ميشؤون و لوازم آن، و از مناصب و مقامات الهيه
( از 102اين منصب به امري و فرماني جداگانه به غير شْص نبي نيز داده شود، هم چنان كه در سابق يعني در تفسير آيه: )

نجا كه بحثي پيرامون مساله امامت داشتيم خاطرنشان كرديم: كه مساله دعوت و سوره بقره در جلد اول عربي اين كتاب آ
 .تبليغ عين امامت هم نيست هر چند كه به وجهي از لوازم آن هست

يه اساس آاشاره است به داستانهايي كه از عيسي ع گذشت و  "هذا "كلمه "إِنَّ هذا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقب وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا اللَّهُ "
بر قصر قلب است و معنايش اين است كه تنها اين مطالبي كه ما در باره عيسي ع گفتيم حق است، نه آنچه نصارا در باره 

 .كندآن جناب ادعا مي

را در آيه آورده، براي اين بوده كه مطلب را بطور كامل تاكيد و  "هو "و ضمير منفصل "الم "و حرف "ان "و اينكه حرف
ول گراميش را دلگرم و در اقدام به امر مباهله تشجيع كند تا با ايمان كامل و يقين و بصيرت و وثوق به وحيي در نتيجه رس

كه خداي تعالي بر او نازل فرموده اقدام نمايد و به دنبال اين تاكيد براي بار دوم با ذكر حقيقت از راه ذكر الزمه آن، مطلب 
، چون مفاد اين جمله الزمه حق بودن داستانهاي مذكور است، )و داستانهاي "لهٍ إِلَّا اللَّهُوَ ما مِنْ إِ "را تاكيد نموده و فرمود:

  (."مترجم "مذكور در صورتي كه حق باشد، بزرگترين دليل بر يكتايي معبود و توحيد ربوبيت است
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 "... وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

ن جمله عطف است بر اول آيه و با تاكيد شديدي كه دارد، دلگرمي ديگري و تشجيع ديگري است نسبت به رسول خدا اي
ماند و نه با سرگرمي به كار ديگران فرمايد: خداوند از نصرت حق و تاييد آن عاجز نيست و از اين كار نه غافل مي)ص( مي

راي اينكه او عزيز است، )و كسي كه عزت مطلقه دارد از آنچه اراده كند عاجز شود، بخبر ميگذارد و نه از آن بيرا مهمل مي
ورزد(، پس شود و نه در چيزي اهمال ميشود( و هم حكيم است )و كسي كه حكمت مطلقه دارد نه دچار جهل مينمي

 .اندچنين خداي عزيز و حكيمي معبود حق است، نه آن خدايان كه اوهام دشمنان حق براي خود تراشيده

شود كه چرا اين دو نام از ميان همه اسماي خداي تعالي در اين آيه آمد و اينكه زمينه گفتار در اين از همين جا روشن مي



 .آيه زمينه قصر قلب و يا قصر افراد است كه معناي اين دو اصطالح در ساير مجلدات فارسي اين تفسير گذشت

از آنجايي كه غرض از محاجه و همچنين غرض از مباهله به حسب حقيقت اظهار حق بود،  "فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ "
رفت كه كسي كه به دنبال همين غرض است از راه آن منحرف شود، پس اين مسيحيان نجران اگر قهرا تصور معقول نمي

و حاضر نيست حق از بين برود و ضعيف دانند كه خداي تعالي ولي حق است با اين مباهله بْواهند حق را اظهار كنند و مي
گردانند و اگر ديديم از حق روي گرداندند، بايد بفهميم كه منظورشان از محاجه و مباهله ظهور گردد، قهرا از حق روي نمي

هاي ديرينه خود را حق نبوده، بلكه منظورشان اين است كه به حسب ظاهر غلبه كنند و دين خود و وضع حاضر و سنت
هايي است كه به زندگيشان اند، پس منظورشان همان هوا و هوسهايي كه بر پيروي آن عادت كردهند، سنتحفظ نماي

اي كه با حق و با سعادت واقعيشان انطباق دارد، پس اگر حق را نپذيرفتند بايد فهميد كه در پي شكل داده، نه زندگي صالحه
است  ي سعادتمندانه، دنيا را به فساد بكشانند، پس علت اعراضشان اينخواهند با به تباه كشيدن زندگاصالح نيستند بلكه مي

 .كه مفسدند

نشسته و آن علت اين است  "علت افساد "جاي "افساد "شود كه در جمله جزاء سبب جاي مسبب، يعنياز اينجا روشن مي
، آن گاه با آوردن "اللَّهَ عَلِيمٌ فَإِنَّ "فرمايد:خواهند حق ظاهر گردد و اين جزاء متضمن وصف علم است، چون ميكه نمي
گري در دلهايشان هست و در قلوبشان ريشه كرده و با كند تا بفهماند اين صفت مفسدهجمله را تاكيد مي "ان "كلمه:

 كند به اينكه مسيحيان ياد شده به زودي از پذيرش مباهله طفرهفهماندن اين نكته اشاره مي
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كنند و اتفاقا همين طور شد كه اشاره فرموده بود و مسيحيان با عمل خود اين اشعار روند و به هيچ وجه آن را قبول نميمي
 .آيه را تصديق كردند

بحث روايتي ])رواياتي در باره: محاجه پيامبر )ص( با نصاراي نجران و داستان مباهله و انطباق آيه مباهله با اهل بيت رسول اللَّه 

 362ص :  ..... [(...و )ص( 

 اشاره

در تفسير قمي از امام صادق ع روايت كرده كه فرمود: نصاراي نجران وقتي براي وفد و شرفيابي حضور رسول خدا ص 
كردند، سه نفر از بزرگانشان به نام اهتم و عاقب و سيد با آنان همراهي نمودند، در مدينه وقتي موقع نمازشان حركت مي

ته به نماز ايستادند، اصحاب رسول خدا ص عرضه داشتند: يا رسول اللَّه اين مسجد تو است، مسجد اسالم رسيد، ناقوس نواخ
است، چرا بايد در اينجا ناقوس بنوازند؟ رسول خدا ص فرمود: كاري به كارشان نداشته باشيد، بعد از آنكه از نمازشان فارغ 

 كني؟ه چه ديني دعوت ميشدند، به رسول خدا ص نزديك شده، پرسيدند: مردم را ب

مْلوق  اي استفرمود: به شهادت دادن به اينكه جز اللَّه معبودي نيست و اينكه من فرستاده خدايم و اينكه عيسي ع بنده
گفت پرسيدند: اگر مْلوق و بنده بود پدرش كه بود؟، در اينجا به رسول خدا ص وحي نوشيد و سْن ميخورد و ميكه مي

 :وشد كه به ايشان بگ

داد يا گفت و عمل زناشويي انجام مينوشيد و سْن ميخورد و مياي مْلوق بود، ميگوئيد؟ آيا بندهشما در باره آدم چه مي
كرد، اي مْلوق بود و كارهايي كه برشمردي مينه؟ رسول خدا ص همين سؤاالت را از ايشان كرد، جواب دادند: بله بنده

 :كه بود؟ مسيحيان مبهوت و مغلوب شدند و خداي تعالي اين آيه را فرستاد فرمود: اگر بنده بود و مْلوق پدرش



فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ  "و نيز اين آيه را كه فرمود: "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ... "
. رسول خدا ص به ايشان فرمود: پس با من مباهله كنيد، اگر من صادق "نَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَفَنَجْعَلْ لَعْ -تا جمله -الْعِلْمِ

بودم لعنت خدا بر شما نازل شود و اگر كاذب باشم لعنتش بر من نازل شود، مسيحيان گفتند: با ما از در انصاف درآمدي، قرار 
گشتند، رؤسا و بزرگانشان مشورت كردند و گفتند: اگر خودش با امتش به گذاشتند همين كار را بكنند، وقتي به منزل خود بر

كنيم، فهميم كه او پيغمبر نيست و اگر خودش با اقرباءش به مباهله بيايد مباهله نميكنيم چون ميمباهله بيايند، مباهله مي
 د كه خطري در بين نيست و در اينكند، مگر آنكه ايمان و يقين داشته باشچون هيچكس عليه زن و بچه خود اقدامي نمي

 صورت او در دعويش صادق است، فردا صبح به طرف رسول خدا ص 
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 اند، نصارا ازروانه شدند، ديدند كه تنها رسول خدا ص و علي بن ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين ع براي مباهله آمده
اين مرد پسر عم و وصي و داماد او است و اين دخترش فاطمه س است  :د؟ گفتنداشْاص پرسيدند: اينان چه كساني هستن

و اين دو كودك، دو فرزندانش حسن و حسين ع هستند، نصارا سْت دچار وحشت شدند و به رسول خدا ص عرضه داشتند: 
لحه كرد و نصارا به ديار خود ما حاضريم تو را راضي كنيم، ما را از مباهله معاف بدار، رسول خدا ص با ايشان به جزيه مصا

 «1»برگشتند. 

و در عيون به سند خود از ريان بن صلت از حضرت رضا ع روايت كرده كه در گفتگويش با مامون و علما در فرق بين عترت 
را در كتاب خود  "اصطفاء "و امت و فضيلت عترت بر امت آمده: كه علماي حاضر در جلسه پرسيدند: آيا خداي تعالي كلمه

 فسير كرده؟ت

فرمود: ظاهر اين كلمه را در دوازده جا تفسير كرده، غير باطن آن و در آن حديث فرمود: اما سوم در آنجا است كه طاهرين از 
دهد كه با عترتش به درگاه خدا ابتهال نموده، با نصارا مباهله خلق خود را از ديگران متمايز ساخته و رسول خود را دستور مي

نا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَفَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ  "كند و فرموده:
بن ابي  عليايد، منظورش خود آن جناب است، فرمود، اشتباه كرده "انفسنا "، علماي حاضر گفتند منظور از كلمه"أَنْفُسَكُمْ

بني وليعه دست از  :طالب س است، يكي از ادله اين معنا كالم رسول خدا ص است كه در باره قبيله بني وليعه فرمود
فرستم كه چون نفس من است و منظورش علي بن ابي طالب س كاريش بردارد و گرنه مردي را به سركوبشان ميخالف

فاطمه س است و اين خصوصيت و امتيازي است  "نساء "منظور از كلمه حسن و حسين ع و "ابناء "بود و منظور از كلمه
سد و احدي ركه احدي از امت مقدم بر ايشان نيست و فضيلتي است كه احدي از بشر در اين فضيلت و شرف به ايشان نمي

ديث(. انده )تا آخر حگيرند، براي اينكه در اين كالم خود علي س را نفس خود خواز خلق از ايشان در آن فضيلت سبقت نمي
«0» 

و از همان كتاب نقل شده كه به سند خود از موسي بن جعفر ع روايت كرده كه در گفتگويش با رشيد آمده كه رشيد به آن 
گوئيد ما ذريه رسول خدائيم؟ با اينكه رسول خدا ص پسر نداشت؟ و ذريه و نسل هر انساني چگونه مي :جناب عرضه داشت

 از
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ماند، نه فرزند دختر و شما فرزندان دختريد، پس ذريه رسول خدا ص نيستيد، موسي بن جعفر ع فرزند پسرش باقي مي
كر كردم مصلحت در اين است كه به او بگويم تو را بحث قرابت و بحق قبر رسول خدا ص و بحق فرموده من پيش خود ف

دهم مرا از پاسخ دادن به اين سؤال معاف بدار و همين كار را كردم، رشيد رو رسول خدا ص كه در اين قبر است سوگند مي
زندان علي س و تو اي موسي ع كه رئيس ايناني، كرد به من )و ساير ساداتي كه در مسجد اطراف من بودند، و گفت: اي فر

را از پاسخ دادن به هر  (و بطوري كه به من رسيده امام زمانشان هستي، بايد دليل خود را بگوئيد و به هيچ وجه تو )موسي
عا ددهي، چون شما فرزندان علي ع ادارم يكي يكي سؤاالت مرا با دليلي از قرآن پاسخ ميكنم معاف نميسؤالي كه مي

داريد كه از كتاب خدا هيچ چيزي بر شما پوشيده نيست، نه يك الف و نه يك واو، و هر چه در قرآن هست تاويلش نزد شما 
 و خود را از نظريه تمامي "ءٍما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ "كنيد به اين كالم خداي عز و جل كه فرمودهاست و استدالل مي

 .دانيدنياز ميبي هاي ايشانعلما و قياس

 :دهي جواب بدهم؟ گفت: بياور آنچه داري، گفتمدر پاسْش گفتم: حاال اجازه مي

وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسي وَ هارُونَ وَ  "اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم:
، حال اي هارون )امير المؤمنين!( بگو ببينم پدر عيسي ع كه "مُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيي وَ عِيسي وَ إِلْياسَكَذلِكَ نَجْزِي الْ

بود؟ گفت عيسي ع پدر نداشت، گفتم: قرآن كريم عيسي ع را با اينكه پدر نداشت از طريق مادرش مريم ملحق به ذراري 
ما را از طريق مادرمان فاطمه س ملحق به ذراري رسول خدا ص كرده، )اي امير انبيا كرده، ما هم همين طور خداي تعالي 

 "فرمايد:المؤمنين!( آيا اين دليل بس است يا زيادتر بياورم گفت: بياور آنچه داري، گفتم: كالم خداي عز و جل است كه مي
وْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ، ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، فَقُلْ تَعالَ

، و احدي ادعا نكرده كه در داستان مباهله با نصارا با رسول خدا ص داخل در كساء شده "فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَ
است  حسن و حسين ع "ابنائنا "ابي طالب و فاطمه و حسن و حسين ع، پس تاويل اين كالم خداي تعاليباشد، اال علي بن 

 «.علي بن ابي طالب ع است "انفسنا "فاطمه ع و "نسائنا "و
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و در سؤالهاي مامون از حضرت رضا ع آمده كه مامون از آن جناب پرسيد: چه دليلي هست بر خالفت جدت علي بن ابي 
 .«1» "ابنائنا "، فرمود: بله اگر نبود"نسائنا "، مامون گفت: بلي اگر نبود"انفسنا "طالب ع؟ فرمود: آيه

منظورش اين بود كه خداي تعالي در اين كلمه نفس علي ع را  "سناانف "اينكه امام در پاسخ او فرمود: :مؤلف قدس سره
 "لمه، منظورش اين بوده كه ك"نسائنا "بلي اگر نبود "مانند نفس پيامبرش دانسته، و اما اشكالي كه مامون كرد و گفت:

قرار  "رجال "هكلم "نساء "مردان است، چون در مقابل كلمه "انفس "در آيه دليل بر اين است كه منظور از "نسائنا
و معناي آيه تا اينجا اين است كه بيائيد تا مردان و زنان خود را )بايد به معناي رجال باشد  "انفس "گيرد و لذا كلمهمي

 "ابنائنا "شود و اينكه امام در پاسخ از اشكالش فرمود: بلي اگر نبوددليل بر فضيلت نمي "انفسنا "بْوانيم(، پس ديگر كلمه
 "انفس "كند، براي اينكه اگر مراد از كلمهدر آيه بر خالف مقصد تو داللت مي "ابنائنا "ه كه وجود كلمهمنظورش اين بود

 را بياورد، پس آوردن اين "ابنائنا "شد، ديگر حاجتي نبود كه كلمهمردان بود، شامل حسن و حسين ع و همه پسران هم مي
 .ال نيستهم رج "انفس "كلمه دليل بر اين است كه منظور از كلمه

و در تفسير عياشي به سند خود از حريز از امام صادق ع است روايت كرده كه فرمود: اشْاصي از امير المؤمنين ع از 



اي از فضائل خود را برشمرد، سؤال كنندگان تقاضا كردند كه باز بشمار، فرمود: دو نفر از فضائلش پرسيدند حضرت شمه
ص آمدند و در باره عيسي ع با آن جناب صحبت كردند، خداي عز و جل اين آيه  هاي نصارا نزد رسول خدااحبار و كشيش
، رسول خدا ص به خانه آمد و دست علي ع )و شايد "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ... "را نازل كرد:

شد(، و حسن و حسين و فاطمه ع را گرفت و بيرون آمد، بوده و به غلط نام مقدس علي ع ضبط شده با "دست من "صحيح
امام  گويد در اينجادر حالي كه دست به آسمان بلند كرده بود و انگشتانش را باز نموده، نصارا را دعوت به مباهله كرد، مي

 :صادق ع فرمود

ه نموده به آسمان بلند كند و ب فرمود مباهله همين است كه انگشتان دست را باز و مشبكحضرت ابو جعفر امام باقر ع مي
آيد، يكي از آن دو حبر، به ديگري گفت: به خدا هر حال وقتي آن دو حبر رسول خدا ص را ديدند كه اينطور براي مباهله مي

 سوگند اگر

__________________________________________________ 

 ؟.... (1)

 262، ص: 2ترجمه الميزان، ج

از  برند وا باشد همه ما )نصارا( هالك خواهيم شد و اگر پيغمبر نباشد قوم و اهل خودش او را از بين مياين مرد پيغمبر خد
 «1»مباهله كردن خودداري نموده برگشتند. 

مؤلف قدس سره: و اين معنا و يا قريب به آن در روايات ديگر از طرق شيعه نقل شده، و در همه آنها آمده كساني كه رسول 
به سند « 0»ن را براي مباهله آورد، علي و فاطمه و حسن و حسين ع بودند و شيخ آن روايات را در كتاب امالي خدا ص، آنا

خود از عامر بن سعد از پدرش و نيز به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از امام صادق ع نقل كرده و نيز به سند خود از سالم 
ي ذر رضوان اللَّه عليه و باز به سند خود از ربيعة بن ناجد از علي ع نقل كرده، و بن ابي الجعد و او بدون ذكر بقيه سند از اب
به سند خود از محمد بن زبرقان از موسي بن جعفر ع، و نيز از محمد بن « 2»مرحوم شيخ مفيد آن را در كتاب اختصاص 

ن سعيد اردني از موسي بن محمد خودش از محمد ب« 2»منكدر از پدرش از جدش روايت كرده، و عياشي آن را در كتاب 
بن الرضا از برادرش، و نيز از ابي جعفر احول از امام صادق ع و نيز در همان كتاب در روايتي ديگر از احول از آن جناب و نيز 

ذكر خود با « 2»از منذر از علي ع، و باز در آن كتاب به سند خود از عامر بن سعد نقل كرده، فرات بن ابراهيم هم در تفسير 
، و از ابي رافع و شعبي و علي ع و از شهر بن حوشب نقل كرده و صاحب روضة «6»سند كامل از امام ابي جعفر ع 

 .اندو ديگران آن را روايت كرده« 1»و صاحب خرائج « 2»و صاحب اعالم الوري « 2»الواعظين 

گرديم و عوت به مباهله كرد گفتند: فعال برميرسول خدا وقتي نصارا را د :از مجاهد و كلبي آمده« 12»و در تفسير ثعلبي 
 كنيم، وقتي با هم خلوتپيرامون اين پيشنهاد مشورت مي
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د اي داني؟ او گفت: به خدا سوگنگفتند: اي عبد المسيح تو چه صالح مي -كه از صاحب رأيان ايشان بودند -عاقب كردند به
دانيد كه محمد ص نبيي است مرسل، و اين پيشنهادي كه او كرده، در باره حضرت مسيح حق را گروه نصارا شما خوب مي

ي مباهله نكرده كه بعد از مباهله ديري پائيده باشد، بزرگساالن زنده از باطل جدا كرده و به خدا سوگند هيچ قومي با پيغمبر
ويم، شمانده و خردساالنشان به رشد رسيده باشند و شما هم اگر دست به چنين كاري بزنيد، بطور قطع همه ما هالك مي

ر چه هست حفظ كنيد، پس خواهيد وضع موجود خود را هدهيد و ميايد رضا نمياگر جز به حفظ ديني كه با آن انس گرفته
با او قراري ببنديد و به ديار خود برگرديد. نصارا به سوي رسول خدا ص روانه شدند، از آن سو هم رسول خدا ص حسين ع 
را در آغوش و دست حسن ع را در دست گرفته، فاطمه س دنبالش و علي ع به دنبال فاطمه س به راه افتادند، رسول خدا 

ائي كردم شما آمين بگوئيد، اسقف نجران وقتي آن جناب و همراهانش را بديد، به مردم خود ص فرمود: هر گاه من دع
هار كه كند، زنبينم كه اگر از خدا درخواست كنند كوهي را از جاي بكند ميهايي ميگفت: اي گروه نصارا من به يقين چهره

 ماند، )و چون اين دو گروه به هماني روي زمين نميشويد و تا روز قيامت حتي يك نفر نصرمباهله مكنيد و گرنه هالك مي
رسيدند( مسيحيان گفتند: اي ابا القاسم ما مشورت كرديم و صالح خود را در اين ديديم كه با تو مباهله نكنيم و شما را به 

 :دين خودتان و خود را به دين خود واگذاريم، فرمود

ريد تا به نفع شما باشد آنچه به نفع مسلمين است، و به ضررتان باشد هر حال كه از مباهله امتناع داريد، پس اسالم را بپذي
تند ما جنگم، عرضه داشچه به ضرر ايشان است، مسيحيان اين پيشنهاد را هم نپذيرفتند، فرمود: پس من ناگزير با شما مي

مان ما را تهديد نكني و از دين طاقت جنگيدن با عرب را نداريم ولي حاضريم با تو مصالحه كنيم بر اينكه با ما نجنگي و
ساله دو هزار طاقه پارچه، هزار طاقه در ماه صفر و هزار طاقه در ماه رجب، و سي عدد زره برنگرداني و ما در مقابل، همه

 .عاديه آهني )درعهاي قديمي( بپردازيم، رسول خدا ص هم با ايشان بهمين مصالحه كرد

ه دست او است هالكت تا باالي سر اهل نجران آويزان شده بود و اگر مباهله و آن گاه فرمود: به آن خدايي كه جانم ب
ور گشته، در آخر خداي تعالي نجران و اهلش شدند و بيابان در زير پايشان شعلهكردند بصورت ميمون و خوك مسخ ميمي

 مهكشيد كه هيك سال طول نميسوزاند و اما بقيه نصاراي دنيا كرد، حتي مرغان باالي درختهايشان را ميرا منقرض مي
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 .ماندشدند و در روي زمين حتي يك نصراني باقي نميهالك مي

از ابن اسحاق آمده، و قريب به همين روايت را مالكي هم در « 1»مؤلف قدس سره: قريب به اين معنا در كتاب مغازي 
 .هم قريب به آن را از ابن جريح روايت نموده است« 2»حموي  از مفسرين نقل كرده،« 0» "فصول المهمة "كتاب

منظور محرم است كه اول سال عربي است و عرب در دوره جاهليت محرم را صفر  "در صفر "و اينكه در روايت آمده بود:
يي ، از آنجاآمدناميدند و رسمشان اين بود كه اگر صفر اول يعني محرم الحرام جنگي پيش مياول و صفر را صفر دوم مي

دادند تا هاي حرام ممنوع بود، حرمت صفر اول را در آن سال به صفر دوم ميكه هم در جاهليت و هم در اسالم جنگ در ماه
ء بتوانند در صفر اول كه همان محرم الحرام است به جنگ بپردازند و اين انتقال حرمت از ماهي به ماه ديگر را نسي



انتقال جلوگيري نموده، هم چنان صفر اول )محرم الحرام( را حرام دانسته، نامش را شهر اللَّه ناميدند ولي اسالم از اين مي
 .را از نام آن برداشته، محرمش خواندند "شهر اللَّه "المحرم ناميد و به تدريج به منظور سهولت تلفظ كلمه

 :فتو در صحيح مسلم از عامر بن سعد بن ابي وقاص، از پدرش سعد روايت كرده كه گ

معاوية بن ابي سفيان )عليه لعائن اللَّه( به سعد دستور داده بود: به ابو تراب علي بن ابي طالب ع ناسزا بگويد و او امتناع 
دارد؟ گفت: من تا چندي كه از رسول خدا ص سه ورزيد، روزي معاويه از او پرسيد: چه چيز تو را از دشنام به علي باز ميمي

، علي بن ابي طالب را دشنام نْواهم داد، سه تا كلمه است كه اگر يكي از آنها را در باره من گفته بود تا جمله را به ياد دارم
رفت و هايش ميداشتم، اول اينكه از رسول خدا ص در روزي كه به بعضي از جنگترش مياز هر نعمت گرانبها محبوب

اي زخم زبانهاي دشمنان( عرضه داشت: مرا در ميان زنان رهعلي ع را جانشين خود در مدينه كرده بود و علي ع )به خاطر پا
شوي به اينكه نسبت به من به منزله هارون باشي نسبت به و كودكان جانشين كردي؟ شنيدم كه فرمود: آيا راضي نمي

 .موسي ع؟ با اين تفاوت كه بعد از من ديگر هيچ پيغمبري نيايد و نبوتي نْواهد بود

 به زودي رايت و پرچم جنگ را "فرمود:خيبر شنيدم ميدومش اينكه در روز جنگ 
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دارند، فردا همه گردن دارد و خدا و رسول او نيز او را دوست ميرسولش را دوست مي دهم كه خدا وبه دست مردي مي
كشيديم تا شايد آن شْص ما باشيم ولي به هيچ يك از ما نداد و فرمود: علي را برايم صدا بزنيد، رفتند علي ع را در حالي 

به دستش سپرد و خداي تعالي قلعه خيبر  كه درد چشم داشت آوردند، پس آب دهان در چشمهايش انداخت و رايت جنگ را
فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ  "را به دست او فتح كرد، سوم اينكه وقتي آيه:

بار الها اينهايند اهل  ":را احضار نموده، آن گاه فرمودنازل شد، رسول خدا ص علي و فاطمه و حسن و حسين ع  "نَبْتَهِلْ ...
 «1. »"بيت من

خود آورده، ابو المؤيد موفق بن احمد هم آن را در كتاب فضائل « 0»مؤلف قدس سره: اين روايت را ترمذي هم در صحيح 
و نيز حمويني آن را در كتاب از عامر بن سعد از پدرش روايت كرده،  "الحليه "علي ع آورده و ابو نعيم هم آن را در كتاب

 .آورده است« 2»خود )فرائد السمطين( 

و در حلية االولياء تاليف ابي نعيم آمده كه وي به سند خود از عامر بن ابي وقاص از پدرش روايت آورده كه گفت: وقتي اين 
بار الها اينانند اهل بيت  "آيه نازل شد، رسول خدا ص علي و فاطمه و حسن و حسين ع را نزد خود خواست، آن گاه گفت:

و در همان كتاب به سند خود از شعبي از جابر روايت آورده كه گفت: عاقب و طيب نزد رسول خدا ص آمدند، حضرت  "من
 :آن دو را به اسالم دعوت كرد، عرضه داشتند

گذارد اسالم ه چه چيز نميدهم كگوئيد و اگر مايل باشيد به شما خبر ميايم اي محمد، فرمود: دروغ ميما اسالم آورده
اي است كه به صليب و به نوشيدن شراب و خوردن گوشت خوك داريد، بياوريد، گفتند: بگو ببينيم چيست؟ فرمود: عالقه

گويد: آن گاه رسول خدا ص آن دو را دعوت كرد به مالعنه )مباهله( آن دو نيز قبول كرده، قرار گذاشتند كه صبح با جابر مي
كنند، صبح رسول خدا ص دست علي و حسن و حسين و فاطمه ع را گرفت و آماده مباهله شد و كسي را به  آن جناب ديدار



 دنبال عاقب و طيب فرستاد كه منتظر شما هستم، آن دو نصراني حاضر به مالعنه نشدند و به حقانيت آن جناب اقرار

__________________________________________________ 
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كردند بيابانها بر سرشان آتش نمودند، رسول خدا ص فرمود: به آن خدايي كه مرا به حق مبعوث فرموده، اگر مالعنه مي
 .باريدمي

نا وَ أَنْفُسَ "نازل شد و باز جابر گفت: منظور از "نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ... "مين نصارا بود كه آيه:گويد: در باره هجابر مي
 .فاطمه س است "نسائنا "حسن و حسين و منظور از "ابنائنا "رسول خدا ص و علي ع است و منظور از "أَنْفُسَكُمْ

به سند خود از شعبي، از جابر آورده و نيز حمويني آن را در « 1»تاب مناقب مؤلف قدس سره: اين روايت را ابن المغازلي در ك
بدون ذكر سند از جابر « 2»به سند خود از جابر نقل كرده و مالكي هم آن را در فصول المهمة « 0»كتاب فرائد السمطين 

 .آورده

المنثور هم آن را از حاكم )كه وي حديث را  و نيز آن را از ابي داود طيالسي از شعبه شعبي بدون ذكر سند نقل كرده، الدر
 «2»صحيح دانسته( و از ابن مردويه و از كتاب دالئل ابي نعيم از جابر روايت كرده. 

و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب دالئل از طريق كلبي از ابي صالح از ابن عباس نقل كرده كه گفت: وارديني از 
د رسول خدا ص آمدند و آنان چهارده نفر از اشراف نصاراي نجران بودند، يكي از ايشان كه نصاراي نجران به مدينه نز

اراي شد، و عاقب مردي بود كه نصبزرگترينشان بود سيد نام داشت و يكي ديگر كه در رتبه بعد از او بود عاقب ناميده مي
 «2»نقل گذشته ادامه داده است.  كردند، آن گاه بقيه داستان را طبقنجران بدون مشورت با او كاري نمي

باز در تفسير الدر المنثور است كه بيهقي در كتاب دالئل از طريق سلمة بن عبد يشوع، از پدرش، از جدش، روايت كرده كه 
اي به اهل نجران به اين مضمون نوشت: به نام اللَّه گفته است: قبل از نزول سوره نمل )طس سليمان(، رسول خدا ص نامه

اي است از محمد ص فرستاده خدا به سوي اسقف نجران و تمام اهل ود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، اين نامهكه معب
 نجران، اگر اسالم بياوريد من هم اكنون ثنا و شكرگزاريم را به
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ه دچار كفرستم، ثناي اللَّه را كه معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، اينك بعد از حمد خداي تعالي من شما را سويتان مي
ي واليت ايد به سوخوانم و شما را كه به واليت و حكومت بندگان تن در دادهايد، به سوي پرستش اللَّه ميپرستي شدهبنده

دهم و كنم، حال اگر زير بار نرفتيد، بايد جزيه بپردازيد و اگر اين را هم نپذيرفتيد اعالن جنگ به شما مياللَّه دعوت مي



 .السالم

تاب شد و به شدت به خود لرزيد، آن گاه به نزد مردي از اهل نجران كه نامش شرحبيل ن نامه را خواند بيوقتي اسقف اي
نظرت  :بن وداعة بود فرستاد و نامه آن جناب را به وي داد تا بْواند، بعد از آنكه شرحبيل نامه را خواند اسقف از وي پرسيد

ه خداي تعالي به ابراهيم وعده داده كه در ذريه اسماعيل هم پيغمبر در اين باره چيست؟ شرحبيل گفت: تو خوب ميداني ك
اش داده؟ البته من در مساله نبوت كارشناس برگزيند و چه اشكال دارد كه اين شْص همان پيغمبري باشد كه خدا وعده

قدرتم را  ردم و نهايت درجهكنيستم و در اين باره رأيي ندارم، بله اگر مشكل تو بر سر مسائل دنيا بود من كمك و ياريت مي
 .گرفتمبكار مي

اسقف وقتي از اين مرد صاحب نظر چيزي فهميد به يك يك اهل نجران مراجعه نموده و با آنان مشورت كرد، آنها هم 
همان سْن شرحبيل را گفتند، در آخر رايشان بر اين معنا متفق شد كه همان شرحبيل بن وداعة و عبد اللَّه بن شرحبيل و 

 .بن فيض را نزد رسول خدا ص بفرستند تا اطالعاتي در مورد آن حضرت به دست آورده، براي ايشان خبر بياورند جبار

اين چند نفر به نزد رسول خدا ص روانه شده و سؤالهايي كردند و رسول خدا ص هم از ايشان سؤاالتي كرد و اين تبادل 
گويي در باره عيسي بن مريم؟ رسول خدا ص فرمود: ند: چه ميشد، تا اينجا كه عرضه داشتسؤال هم چنان رد و بدل مي

امروز در اين باره چيزي گفتني ندارم، صبر كنيد و در مدينه بمانيد تا فردا صبح به شما خبر دهم كه در باره عيسي ع چه 
 :توان گفت: خداي تعالي اين آيه را نازل كردمي

، واردين از نجران را بدانچه نازل "آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ... فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَي الْكاذِبِينَإِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ  "
شده خبر داده )و خاطرنشان ساخت كه تولد بدون پدر عيسي ع مجوز آن نيست كه ما قائل به خدايي او شويم، براي اينكه 

و مادر تكون يافت ولي( نجرانيان حاضر نشدند دست از خدايي عيسي بردارند، اگر او بدون پدر متولد شد آدم بدون پدر 
فرداي آن روز رسول خدا ص به طرف آنان حركت كرد، در حالي كه سراندازي به روي خود و حسن و حسين كشيده بود و 

شرحبيل به دو رفيق  فاطمه هم به دنبالش بود، تا با ايشان مالعنه كند، در آن روز رسول خدا ص زنان متعدد داشت،
 همراهش گفت: من دارم 
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فهمم كه اگر اين مرد پيغمبر باشد و ما با او مالعنه كنيم در روي زمين احدي از ما باقي كنم و چنين مياحساس خطر مي
ود او را در رسد كه خ: من به نظرم ميشوند. پرسيدند: پس به نظر تو بايد چه كنيم؟ گفتماند و خرد و كالن ما نابود مينمي

اختيار با تو است، هر چه صالح  :كند، گفتنديابم كه هرگز به باطل حكم نميكار خود حكم كنيم، چون من او را مردي مي
داني بكن، شرحبيل نزد رسول خدا ص شد و عرضه داشت: من پيشنهادي دارم بهتر از مالعنه كردن با تو، پرسيد مي

داشت: اينكه امروز تا به شب و امشب را تا به صبح در صالح كار ما بينديش، فردا هر حكمي كه به صالح  چيست؟ عرضه
ما بكني نافذ و از ناحيه ما پذيرفته باشد، رسول خدا ص )پسنديد و( برگشت و با ايشان مالعنه نكرد و با ايشان بر اين مبنا 

 «1»كه جزيه بپردازند مصالحه كرد. 

 312ص داستان نصاراي نجران نبوده و رسول اللَّه )ص( در مقام مباهله با يهود نيز بر آمده بود[ ..... ص : مباهله، مخصو]

 :و در همان كتاب است كه ابن جرير از علباء بن احمر يشكري روايت كرده كه گفت

سول خدا ص فرستاد تا علي و فاطمه و حسنين ع بيايند و نازل شد، ر "... فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ "وقتي آيه شريفه:
يهود را دعوت كرد براي اينكه با آنان مالعنه كند، جواني از يهوديان گفت: واي بر شما مگر ديروز نبود كه با برادرانتان كه 



نه دند، از مالعبعدا به صورت ميمون و خوك مسخ شدند عهد بستيد كه هرگز مالعنه نكنيد، يهود اين تذكر را كه شني
 «0»منصرف گشتند. 

 "در جمله: "حق "به كلمه: "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ "مؤلف قدس سره: اين روايت مؤيد اين احتمال است كه ضمير در جمله:
جه ر نتيد "پس هر كس كه بر سر حق با تو بگو مگو كرد به او بگو ... "برگردد، و معناي جمله چنين باشد "الْحَقب مِنْ رَبِّكَ

شود كه حكم مباهله مْصوص داستان نصاراي نجران و مساله عيسي بن مريم كه اخبار بسيار زيادي اين نظريه تاييد مي
شود رسول خدا ص تنها با اين طايفه مباهله نكرده بلكه بعد آن را حكايت نموده و بيشترش را نقل كرديم نبوده و معلوم مي

 «2»يهود هم بوده است. از مباهله با آنان در مقام مباهله با 
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 .22ص  0الدر المنثور ج (1)

 .21ص  0الدر المنثور ج (2)

در اينجا الزم ديدم، تذكر دهم كه مسئله مباهله اختصاص به شْص رسول خدا ص و آنهم در خصوص ماجراي (3)
مؤلف قدس سره در رساله اعجاز خود فرموده، مباهله از معجزات باقيه اسالم و قرآن نصاراي نجران ندارد، بلكه همانطور كه 

تواند به اولين پيشواي خود پيامبر اسالم ص تاسي نموده، در راه اثبات هر هر فرد با ايمان مي "است، او چنين فرموده است:
ه، با درخواست از پيشگاه خداي توانا، فرمان حقيقتي از حقايق ثابته دين با همين سالح پنجه در پنجه خصم خود انداخت

 .نابودي وي را صادر كند

توانند با فردي از افراد با ايمان مسلمين مباهله كرده، حقانيت اين آئين پاك و دعاوي اين دانشمندان هر وقت خواستند، مي
. نقل از ترجمه "گوي و اين ميدان آن را آزموده و ثبوت هويت معجزه را از نزديك و با رأي العين، مشاهده نمايند. اين

 .رساله

اند، از آن جمله امام صادق ع به ابي اند، بلكه بدان سفارش هم كردهائمه اهل بيت ع هم نه تنها اين عمل را مشروع دانسته
احتجاج  "ولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْأَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُ ":مسروق كه پرسيده بود: ما هر گاه با مْالفين مذهب، به آيه

كنيم احتجاج مي "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ... ":گويند در شان امراي جنگ نازل شده و آن گاه كه به آيهكنيم، ميمي
كنيم، ياستدالل م "ا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبيقُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّ "گويند در باره مؤمنين نازل شده، و زماني كه به آيه:مي
تي وق "گويد: هر دليل ديگري در نظرم بود، براي امام ذكر كردم( فرمود:گويند در باره قرباي مسلمين نازل شده )ميمي

 ".پذيرند، با ايشان مباهله كنيدخوريد كه حق را نميآيد و به چنين افرادي بر ميچنين بحثهايي پيش مي

 .از محمد بن نعمان، از امام صادق ع دستوري در اين باره نقل شده است 220يز در جلد دهم چاپ جديد بحار صفحه و ن

هايي در طول تاريخ اسالم و تشيع واقع شده، كه اجمال دو تاي آنها و تفصيل يكي و در داستان مباهله و قاطعيت آن نمونه
 :گذرداز آنها، از نظر خواننده مي

كنيم، يكي داستان خيراتي خادم امام جواد ع است كه به احمد بن عيسي پيشنهاد داستان كه اجمالش را ذكر مياما آن دو 
آمده. و ديگري  102مباهله داد و او ترسيد و بحق اعتراف كرد. و روايتش در جلد دوازدهم چاپ قديم بحار االنوار صفحه 

ه در همان مجلس مباهله، زمين زير پاي يهودي و خود او يك داستان مباهله يك مسيحي ديراني، با يك يهودي است ك
 .آورده است 62جا آتش شد و روايتش را مرحوم مجلسي در جلد دهم چاپ جديد بحار االنوار صفحه 

شود، داستاني است كه نجاشي رضوان اللَّه عليه در كتاب رجال خود صفحه اي كه اصل روايتش آورده ميو اما آن نمونه
گويد: وي در دربار سلطان بن رفي محمد بن احمد بن عبد اللَّه بن قضاعة بن صفوان بن مهران نقل كرده، ميدر مع 021



حمدان مقام و منزلتي داشت و علت آن اين بود كه روزي در حضور سلطان با قاضي موصل در مساله امامت مناظره كرد و 
اهله كنند، قاضي قول فردا را داد و در موعد مقرر حاضر شد، با رشته بحث به اينجا كشيده شد كه به پيشنهاد ابن قضاعه مب

ابن قضاعه مباهله كرد. سپس دست در دست ابن قضاعه نهاد و از مجلس خارج شد. و اين قاضي كسي بود كه همه روزه به 
كه  ضي همان ساعتآمد، آن روز و فرداي آن روز نيامد. سلطان بدنبالش فرستاد، رسول برگشت و گفت: قادر بار سلطان مي

رسد و اين شود و فرداي آن روز به هالكت ميكند و سياه ميبا ابن قضاعه دست داده بود، دستش ورم كرده و تب مي
 .شودشود. و لذا ابن قضاعه نزد همه امراء و سالطين آن روز داراي مقام و منزلتي ميجريان همه جا منتشر مي
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بن  نوشته محمد بن عباس "ما نزل من القرآن في النبي و اهل بيته "س در كتاب سعد السعود گفته: من در كتابابن طاوو
 220، ص: 2مروان ديدم كه نوشته بود: خبر مباهله از پنجاه و يك ترجمه الميزان، ج

از جمله حسن بن علي ع و  شود از صحابه دانسته است وطريق نقل شده و بعضي از افراد را كه طريق به او منتهي مي
عثمان بن عفان و سعد بن ابي وقاص و بكر بن سمال و طلحه و زبير و عبد الرحمن بن عوف و عبد اللَّه بن عباس و ابا رافع 

 .غالم رسول خدا ص و جابر بن عبد اللَّه و براء بن عازب و انس بن مالك را شمرده

 .ويان و مفسران نقل شده و همچنين در الدر المنثور آمده استاي از راو اين معنا در كتاب مناقب نيز از عده

 372 : در آيه مباهله با علي و فاطمه و حسنين )عليهم السالم([ ..... ص "و ابناء "نساء "و "انفس "سخن عجيب يكي از مفسرين در مقام رد انطباق]

فسير آيه مورد بحث آورده و گفته است: و يكي از حرفهاي عجيبي كه مفسري در تفسير خود زده، سْني است كه در ت
 ":روايات همه اتفاق دارند بر اينكه رسول خدا ص براي مباهله علي و فاطمه و دو فرزندان فاطمه را انتْاب كرده و كلمه

ر اين مصاد "را بر علي ع به تنهايي حمل نموده، آن گاه گفته: "انفسنا "را حمل بر فاطمه ع به تنهايي و كلمه "نسائنا
دانيم كه منظور شيعه از اين عمل چه بوده است، بعد از جعل آن روايات تا اند و همه ميوايات همه و همه علماي شيعهر

آنجا كه توانستند كوشش كردند آن را در بين مسلمانان ترويج كنند و به حدي در اين كار موفق شدند كه حتي توانستند در 
دگان اين احاديث نتوانستند قصه جعلي خود را كه همان مضمون روايات بين اهل سنت هم رواجش دهند، ولي جعل كنن

اين  آمده و اين كلمه جمع است و هيچ عربي "نسائنا "جعلي است با آيه مباهله تطبيق دهند، براي اينكه در آيه شريفه كلمه
اي كه خود زنان متعدد دارد، ندهكند، آن هم زني كه دختر خود گوينده باشد، آن هم گويكلمه را در مورد يك زن اطالق نمي
رسد و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا ص از دخترش به ذهنشان نمي "زنان ما "گويد:عرب از كالم چنين گوينده وقتي مي

 .كه آن نيز جمع است علي ع را منظور داشته باشد "انفسنا "كلمه

اورده بودند تا رسول خدا ص به حكم آيه شريفه مامور باشد از سوي ديگر واردين از نجران زنان و فرزندان خود را همراه ني
بايشان بفرمايد زنان و فرزندان خود را بياوريد، پس آيه شريفه در خصوص داستان خاصي به نام مباهله با اهل نجران نازل 

ضا ه اينكه اگر فرخداي تعالي به رسول گرامي خود دستور داده است ب "شود كه:نشده و از آيه بيش از اين استفاده نمي
كسي از اهل كتاب با تو بر سر مساله عيسي مجادله كرد، او را دعوت كن به اينكه با زنان و مردان و فرزندان يك جا جمع 
شوند، مؤمنين هم با زن و فرزند يك جا جمع شوند و اين دو دسته با هم مباهله كنند، به اين نحو كه به درگاه خدا تضرع 

 .گويد، لعنت كند يعني از رحمت خود دور فرمايدد هر يك از دو طايفه را كه در باره عيسي ع دروغ مينموده، از او بْواهن
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چون اينگونه درخواست، خود دليل بر اين است كه درخواست كننده بدانچه در باره عيسي ع معتقد است ايمان كامل و وثوق 



دليل بر اين است كه نسبت به  -چه نصارا و چه غير آنان -ايآن طرف ديگر از چنين مباهله تمام دارد، هم چنان كه امتناع
 .كنند ايمان ندارند و عقائدشان متزلزل استاي كه ميمعتقدات خود ترديد دارند و حتي به محاجه و مباحثه

ه شود كه همآورده، چگونه راضي مي اند و كسي كه به خدا ايمانچون عقيده خود را بر اساس دليل روشن به دست نياورده
ها را از دو طرف يعني هم جمعيت اهل حق و هم جمعيت اهل باطل را در يك نقطه جمع كند و همه به درگاه اين جمعيت

خدا توجه نموده، لعنت و دوري از رحمت خدا را براي طرف مقابل خود طلب كند و اين عمل، جرأت و جسارت و استهزاء به 
 .خدا است و باالتر از اين جرأت چيست؟قدرت و عظمت 

گويد: اما رسول خدا ص و مؤمنين در اينكه آنچه در باره عيسي ع معتقد بودند يقين داشتند حرفي نيست، براي آن گاه مي
ن اي ، پس علم در"مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "فرمايد:اينكه در يقين شان همين بيان خداي تعالي كافي است كه مي

 .مسائل اعتقادي، همان يقين است و نه چيز ديگر

دو احتمال دارد كه به هيچيك از آن دو، اشكالي كه به شيعه وارد  "نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ... ":و اما اينكه خداي تعالي فرموده
 .شوداست، وارد نمي

طرف مقابل را نفرين كنند، مثال ما مسلمانان زنان و فرزندان اول اينكه: بْواهد بفرمايد هر يك از دو طرف زنان و فرزندان 
 .شما مسيحيان را نفرين كنيم و شما مسيحيان زنان و فرزندان ما را نفرين كنيد

اي زنان و فرزندان خود را نفرين كند، ما مسلمانان زنان و فرزندان خود را و شما مسيحيان زنان و دوم اينكه: هر طايفه
 .نفرين كنيدفرزندان خود را 

و همانطور كه گفتيم هيچ اشكالي به اين دو وجه وارد نيست، اشكال هر چه هست به نظريه شيعه است كه شان نزول آيه و 
 «1»داند. اي خاص ميرا عده "ابناء "و "نساء "و "انفس "مراد از

 313هاي تعصب آميز و مغرضانه آن مفسر[ ..... ص : بررسي و رد گفته]

كنم خواننده باور نكند كه كالم مردي دانشمند است و ما را متهم كند به اينكه كه خيال مي -: و اين گفتارمؤلف قدس سره
كالمي است بي پايه و ساقط و اگر آن را نقل كرديم براي آن بود كه خوانندگان متوجه  -ايمنسبت ناروا به مفسر مزبور داده

 شوند به اينكه

__________________________________________________ 

 .قال حدثني االمام األستاذ الخ 200 -202ص  2تفسير المنار ج (1)
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اش را سطحي و عوامانه كشاند و تا چه حد فهم او را ساقط و نظريهتعصب ورزي، كار يك دانشمند را در نفهمي به كجا مي
كند و باكي هم ندارد، براي اينكه خير و نا كرده خراب و آنچه خراب كرده بنا ميسازد، تا آنجا كه به دست خودش آنچه بمي

 .كند؟دهد، تا كسي شر را نشناسد چگونه از آن اجتناب ميشر را تشْيص نمي

ين اكنيم: اول اينكه آيا آيه مباهله هيچ داللتي بر فضيلت علي ع دارد يا نه؟ كه و ما پيرامون گفتار وي در دو مقام بحث مي
بحثي است كالمي و خارج از غرضي كه اين كتاب در باره آن تاليف شده، يعني غرض تفسيري كه عبارت است از دقت در 

 .معاني آيات قرآني

مقام دوم، بحث پيرامون سْنان مفسر نامبرده، البته از اين جهت كه با مدلول آيه مباهله و روايات داستان نصاراي نجران 
ا آن قدر بيكار نيستيم كه پيرامون هر سْني و درستي و نادرستي آن بحث كنيم، ليكن چون با غرض ارتباط دارد و گرنه م



 .دهيمكتاب ما ارتباط دارد، مورد بحثش قرار مي

خواننده محترم توجه كرد كه آيه شريفه چه داللتي دارد و روايات بسياري هم كه نقل شد با داللت آيه مطابقت دارد، دقت 
نك سازد، ايخواهد بگويد از وجوه متعددي روشن ميز، فساد گفتار اين مفسر را كه اصال معلوم نيست چه ميدر اين دو فرا

 .گذردتفصيل آن، از نظر خوانندگان مي

و تا  -هتا آنجا كه گفت -داند، كتب شيعه استمصادر رواياتي كه آيه مباهله را ناظر به اشْاص معين مي "اينكه گفت: -1
رويج اين روايات كوشيدند بطوري كه در بسياري از اهل سنت نيز رائج گرديد، با اينكه قبال گفته بود روايات توانستند در ت

و ما نفهميديم منظورش از اين سْن كدام روايات  "متفق است در اينكه آيه در شان علي و فاطمه و حسنين ع نازل شده
 ند بر نقل و عدم طرح آن؟است؟ آيا مرادش همين رواياتي است كه محدثين اجماع دار

اند بر جعل آن، رواياتي كه صاحبان جوامع حديث آن رواياتي كه يكي دو تا و سه تا نيست تا بگويد اهل حديث توطئه كرده
تواند صحيح مسلم و ترمذي و اند و اگر به خود جرأت داده شيعه را متهم به جعل آنها كند، آيا ميرا در جوامع خود آورده

 .را هم جعلي بداند؟كتب تاريخ 

رواياتي كه همه مفسرين بر نقل آن در تفاسير خود اتفاق دارند، بدون اينكه در آن اعتراض كرده و يا در صحت سند آنها 
ترديدي نموده باشند و اگر بگويد مفسرين تْصصي در تشْيص حديث ندارند، بسياري از مفسرين خود اهل حديث هم 

 لفداء بن كثير و سيوطي و امثال ايشان سؤال ديگري كه از او داريم اين است كه منظورش ازاند، مانند: طبري و ابي ابوده
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شود؟ از اي است كه سلسله سند اين روايات به آنان منتهي ميشيعياني كه مصادر اين رواياتند چه كساني هستند؟ آيا صحابه
اللَّه و عبد اللَّه بن عباس و ساير صحابه و يا تابعيني كه تمسكشان به اين روايات  قبيل سعد بن ابي وقاص و جابر بن عبد

اند كه ثابت شده، از قبيل ابي صالح و كلبي و سدي و شعبي و امثال آنان؟ و اگر نامبردگان به جرم اينكه احاديثي نقل كرده
كنند جعلي است، پس تمامي احاديث اسالمي كه به مطابق هواي نفس اين آقا نيست، شيعه شدند و به خيال او هر چه نقل 

اعتبار است، پس اين آقا بايد همه نامبردگان را كنار بگذارد و احاديثشان را طرد كند و با طرح وسيله آنان نقل شده بي
ن اماند و چگونه يك فرد مسلمان و يا يك عالم اسالمي و حتي يك مسلماي باقي نمياحاديث آنان ديگر سنتي و سيره

شناسي برآيد؟ و بفهمد كه رسول خدا ص چه تواند بگويد سنت به كلي باطل است؟ و در عين حال در صدد اسالمدروغي مي
تعاليمي و چه شرايعي آورده؟ با اينكه قرآن كريم صراحت دارد بر اينكه سنت و سْن و سيره آن جناب حجت است و 

ند، و اگر بنا باشد سنت را به كلي باطل بدانيم، ديگر اثري از قرآن باقي ماتصريح دارد به اينكه دين خدا هم چنان زنده مي
اي هم بر نازل كردن قرآن مترتب اش به وسيله سنت اثبات شده( و در اين فرض ثمرهماند )چون قرآن كريم آيه آيهنمي
 .شودنمي

د از مردن صاحبان جوامع و كتب تاريخ، خبرند، بلكه شيعه بعخواهد بگويد خود صاحب جوامع از اين احاديث بيو يا مي
آيد، بلكه محذور در اين فرض اند كه باز محذور بطالن سنت و شريعت در بين مياحاديث مذكور را در كتب آنان داخل كرده

 دومين نقطه نظر ما در گفتار وي -0توان اعتماد نمود. تر و فساد بيشتر است، براي اينكه ديگر به هيچ كتابي نميعمومي
و گويا  "اندرا بر علي ع به تنهايي حمل كرده "انفسنا "را بر فاطمه ع و كلمه "نسائنا "شيعه كلمه "گويد:آنجا است كه مي

رسول  "وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ "فاطمه ع و "نسائنا "اين معنا را از بعضي روايات گذشته فهميده، مانند روايت جابر كه گفته:
 "خواهد بگويد كلمه:)تا آخر خبر(، ولي كوتاهي از فهم خود اين مفسر است چون روايت نمي خدا ص و علي ع است،

به معناي علي ع است و يا مراد از اولي فاطمه س و مراد از دومي علي ع است،  "انفسنا "به معناي فاطمه ع و لفظ "نسائنا



ز فاطمه بج "از نسائنا "به غير از علي ع و "انفسنا "بلكه منظورش اين است كه رسول خدا ص در مقام امتثال اين فرمان از
 شود براي كلمه اول بجز علي ع و براي كلمه دوم بجز فاطمه بجز حسنين ع را نياورد، معلوم مي "ابنائنا "س و از
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ن اهل بيت رسول خدا ص بوده، هم هما "ابناء و نساء و انفس "س و از سوم بجز حسنين ع مصداق نيافت و كانه منظور از
بار  ":چنان كه در بعضي روايات به اين معنا تصريح شده، بعد از آنكه رسول خدا ص نامبردگان را با خود آورد عرضه داشت

 .فهماند پروردگارا من بجز اينان كسي را نيافتم تا براي مباهله دعوت كنم، چون اين عبارت مي"الها اينانند اهل بيت من

دا ص و أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ، رسول خ "گويد:گفتار ما بر اينكه منظور جابر اين بوده، عبارت بعضي از روايات است كه مي دليل
 .، چون اين عبارت صريح است در اينكه مقصود بيان مصداق است نه معناي لفظ"علي ع است

 "اي كلمه:آيه تطبيق دهند، چون عرب وقتي از گوينده جعل كنندگان اين سرگذشت خوب نتوانستند آن را با "گويد:مي -3
اي كه چند زن دارد، از لغت عرب چنين معنايي رسد، آن هم گويندهشنود، دختر خود گوينده به ذهنش نميرا مي "نسائنا

 ."علي ع را اراده كرده باشد "انفسنا "شود و از اين بعيدتر اينكه رسول خدا ص ازفهميده نمي

عجيبي كه اين مفسر براي آيه كرده، باعث شده روايات داستان مباهله را با همه كثرتش طرح كند و آن وقت  و اين معناي
ير ها را بزند با اينكه مشغول نوشتن تفسبه راويانش و به هر كس كه آن روايات را قبول كرده، بد و بيراه بگويد و آن تهمت

 خواند( وه پيروي از حق و اجتناب از باطل و دوري از هواهاي نفساني ميبراي كالم خدا بوده است )كالمي كه مرتب او را ب
جا داشت پاس حرمت جمع كثيري از علماي اسالم را بدارد و كساني را كه از ائمه بالغت و اساتيد بيانند و روايات مذكور را 

 .نگيرد !"نفهمي "آساني به باد تهمت اند، اينطور بهبدون اينكه هيچ خدشه و اعتراضي به آن بكنند در مؤلفات خود آورده

يل كند، مع ذلك در ذيكي از اساتيد، زمْشري صاحب كشاف است، كسي است كه ائمه قرائت را در قرائتشان تْطئه مي
تر از آن بر فضيلت اصحاب كساء ع نيست و اين برهان روشني است اين دليلي است كه هيچ دليلي قوي "گويد:اين آيه مي

رسول خدا ص، براي اينكه احدي نه از موافق و نه از مْالف روايتي نياورده كه گفته باشد نصاراي نجران بر صحت نبوت 
دادند آن جناب به دروغ دعوت به نبوت اند، چون اگر احتمال ميبدون ترس از اصحاب كساء به مساله مباهله اقدام كرده

 «1» "كردند.كند، بدون درنگ با او مباهله ميمي
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چطور ممكن است كه اين بزرگان و قهرمانان بالغت و برجستگان ادب نفهميده باشند كه اين روايات، نسبت غلط به قرآن 
را كه جمع است، در مورد يك نفس بكار  "نساء "ستعمال كرده، كلمهقرآن لفظ جمع را در مفرد ا "گويند:دهند و ميمي
 .!؟"برده

نه، به جان خودم سوگند، امر بر آن همه بزرگان پوشيده نمانده، تنها اين مفسر است كه نتوانسته است بين مفهوم و مصداق 
اين، با اينكه خدا به تو علم داده، اگر فرق بگذارد و خيال كرده كه اگر خداي عز و جل به پيامبر خود بفرمايد: پس بعد از 

ه و از سوي ديگر از طريق روايات معلوم شد ك "ما فرزندانمان و شما فرزندانتان را بْوانيد ... "كسي بگو مگو كرد به او بگو:
ن و بگو مگو كنندگان واردين از نجران بودند و عددشان بطوري كه در بعضي از روايات آمده، چهارده مرد بود و هيچ ز

 .فرزندي همراهشان نداشتند

و نيز معلوم شد كه رسول خدا ص براي مباهله با آنان به غير از علي و فاطمه و حسنين ع را نياورد، الزمه آن فرمان و اين 



 :امتثال آن است كه معناي جمله

و دو پسر باشد و د "ابنائنا "اييك مرد و معن "انفسنا "، يك زن و معناي"نسائنا "واردين نجران و معناي "فَمَنْ حَاجَّكَ "
 .هم اصال معنا نداشته باشد، چون نجرانيان زن و فرزند همراه خود نياورده بودند "انفسكم "و "نساءكم "كلمه

 "فهمد اين اشكال را نكرده كه در آيه كلمهو تعجب اينجا است كه چرا چنين مفسري كه فرق ميان مفهوم و مصداق را نمي
كه  "ساءن "جمع است در مورد حسنين ع كه دو نفرند استعمال شده و اين رسواتر است از استعمال كلمهبا اينكه  "ابنائنا

د شود، هر چننشينان عرب شنيده ميجمع است در مفرد، يعني فاطمه ع، براي اينكه استعمال جمع در مفرد گاهي از خوش
ها در مورد گوينده و آن هم به عنوان تعظيم است كه كند، تنكه عرب اصلي هرگز جز در مورد گوينده چنين كاري را نمي

، و اما استعمال جمع در دو نفر اصال جايز نيست "ما چنين دستور داديم و ما چنان كرديم و ما چنين خواهيم كرد "گويد:مي
 .نشينان عرب و نه از عرب اصليو سابقه ندارد، نه از خوش

سته نتوان "رح كرده و نسبت مجعوليت به آنها داده، همان است كه گفتيم:آري، علت اينكه اين مفسر روايات مباهله را ط
 .و حال آنكه مطلب اينطور كه او پنداشته نيست "است بين مفهوم و مصداق فرق بگذارد

 311. ص : توضيحي در باره استعمال جمع و اراده يك نفر )نساء( و استعمال جمع و اراده دو نفر )انفس و ابناء( در آيه مباهله[ ....]

توضيح اينكه:كالم بليغ آن كالمي است كه مقتضاي مقام در آن كالم رعايت شده باشد، كالمي است كه بتواند آن چه را 
شود كه مقام تْاطب و گفت و شنود، مقامي است كه تْاطب بين دو كه مورد اهتمام گوينده است كشف كند و بسيار مي
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كي كند منكر شناسايي شوند، در چنين مقامي اگر يشناسند مصلحت اقتضا ميشناسند و يا اگر هم مييكديگر را اصال نمي
از دو طرف بحث و خصومت بْواهد به ديگري بفهماند كه خصومت و بگو مگو و دفاع و باآلخره طرفيت ما تنها با اين 

گويد: كنيم، با زنان و مردان و خردساالن و بزرگساالن ميد عليه شما قيام ميحاضران نيست بلكه ما با تمام افراد قبيله خو
 .تازيمما با شما مْاصمه داريم و با مردان و زنان و كودكان خود بر سر شما مي

له كند كه يك قبيكند كه مقتضاي طبع و عادت باشد، چون عادت اقتضا ميآري در چنين مقامي كالم خود را طوري ادا مي
اي از مردم هم زنان و هم فرزنداني داشته باشند و غرض گوينده هم اين است كه به طايفه طرف مقابل خود طايفهو 

دل و يك زبانيم و همه دست واحدي هستيم، حال اگر بفهماند، ما و همه مردان و زنان و فرزندانمان در دشمني با شما يك
يك كلمه بگويد ما قبيله فالن با شما دشمنيم، منظور خود را رسانده،  در چنين مقامي به مقتضاي طبع و عادت تكيه نموده،

داند كه در قبيله گوينده زنان و فرزندان و مرداني هستند، ولي اگر به اين مقدار اكتفاء نكند بلكه نام مردان چون شنونده مي
يقت خيزيم، در حقدكان خود عليه شما برميو زنان و فرزندان را صريحا ببرد و بگويد: ما قبيله فالن با مردان و زنان و كو

 .خواسته است چيزي زائد بر مقتضاي عادت و طبع را برساند

اين در صورتي است كه گفتيم دو طرف متْاصم يكديگر را نشناسند و اما اگر اين سْن دسته جمعي با مْاطبين دسته 
ديگر را  يكديگر دوست باشند و اين دسته بْواهد دستهشناسند اتفاق بيفتد، مثال با جمعي بين دو جمعيت كه يكديگر را مي

ز مان اگويد: ما خودمان و زن و بچهبه ميهماني دعوت كند، يك بار گفتار خود را به مقتضاي طبع و عادت تكيه داده مي
الن دخترم ا با فگويد: ما همه مردهدهد و ميكنيم، يك بار ديگر گفتار خود را به شناسايي شنونده تكيه ميشما پذيرايي مي

 .و دو كودكم خدمتگزار شما خواهيم بود كه در اين صورت فائده زائدي را افاده كرده

بدان جهت اين توضيح را دادم كه معلوم شود طبع و عادت و ظاهر حال، يك حكم دارد، و واقع امر و عالم خارج حكمي 



د شنونده نبايد گمان كند كه گوينده دروغ گفته، چون شوند و اگر مْتلف شدنديگر، و گاهي اين دو حكم با هم مْتلف مي
گاه گفتار خود را طبع و عادت آنچه ظاهر حالش آن را حكايت ميكند قرار بدهد، ولي ممكن است گوينده نْست پايه و تكيه

غلط  نشكرد بيان كند، نه اين بيابعدا تصميم بگيرد حقيقت حال و واقع امرش را بر خالف آنچه ظاهر حالش حكايت مي
 .توان گفت گوينده شوخيش گرفته استدهد دروغ است و نه مياست و نه اين خبري كه مي
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فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ  "آيه شريفه مورد بحث چنين مجرايي دارد و منظور از اينكه فرمود:
اين است كه اي پيامبر گراميم ايشان را دعوت كن و به ايشان پيشنهاد كن تو با نزديكانت آنهايي كه  "فُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ...أَنْ

در دعوت و علم تو شريك هستند حاضر شوي، ايشان هم با اهل و نزديكان خود حاضر شوند و آن گاه با يكديگر مباهله 
ظاهر حال )كه رسول خدا ص هم مانند همه مردم زن و فرزندي دارد و نصارا هم مانند  كنيد، ولي اين دعوت را به مقتضاي

بگو بيائيد تا ما زنان و مردان و فرزندان خود را و شما زنان و  "فرمايد:همه مردم زنان و فرزنداني دارند( تكيه داده، مي
، اين ظاهر حال است، پس اگر واقع امر بر خالف "ممردان و فرزندان خود را دعوت كنيم و آن گاه با يكديگر مباهله نمائي

اين باشد يعني در طرف رسول خدا ص، به جاي زنان يك زن و به جاي انفس دو مرد و به جاي فرزندان دو فرزند حاضر 
شدند و در طرف نصاراي نجران تنها مرداني حاضر شدند بدون زن و فرزند، كالم دروغ نيست، شاهدش هم اين است كه 

 آيد، نگفتند عمل تو با گفتارت مْالف استنصاراي نجران ديدند كه پيامبر اسالم با يك مرد و يك زن و دو پسر ميوقتي 
و تو دروغ گفتي، و نيز به آن جناب نگفتند ما از اينكه دستور تو را مبني بر آوردن زنان و فرزندان عمل نكرديم عذر 

د كه آيه رسنداشتيم و نيز هر كس اين قصه را بشنود هيچ به ذهنش نميخواهيم، چون دسترسي به زنان و فرزندان خود مي
 .كند جعلي و دست خورده استسازد و رواياتي كه داستان را حكايت ميشريفه با آنچه واقع شده نمي

ويد آيه در گمورد نظر را هم داده باشيم كه گفته است: وفد نجران )كه شيعه مي« 1»اين را گفتيم تا پاسخ كالم ديگر مفسر 
 ... باره آنان نازل شده( نه زناني همراه داشتند و نه فرزنداني

 319باشد[ ..... ص : رد اين توهم كه آيه مباهله ناظر بر اجتماع و مالعنه دو رفيق اهل حق و اهل باطل مي]

اني را ي خود دستور داده كسشود اين است كه خداي تعالي به رسول گراماينكه گفته: نهايت چيزي كه از آيه استفاده مي -4
كنند دعوت كند به اينكه با زنان و مردان و اطفال خود و مؤمنين كه از اهل كتاب در مورد عيسي ع بگو مگو و جدال مي

اي هم مردان و زنان و اطفالشان يك جا جمع شوند و با ابتهال و تضرع از درگاه خدا بْواهند كه از ميان دو طايفه آن طايفه
آن كيست كه ايمان به خدا  -گويدتا آنجا كه مي -گويد لعنت و از رحمت خود دور سازدباره عيسي ع دروغ مي را كه در

داشته باشد و راضي شود چنين دو جمعيتي را از اهل حق و اهل باطل يك جا جمع نموده، هر يك براي طلب لعنت و دوري 
 و چه استهزايي به قدرت خدا و عظمت او طرف ديگر از رحمت خدا متوجه درگاه خدا شوند، چه جسارتي
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 باالتر از اين؟

د به كنو جان كالمش اين است كه آيه شريفه نظر به شْص خاصي ندارد بلكه دو فريق اهل حق و اهل باطل را دعوت مي
 .اينكه با زن و بچه در يك جا جمع شوند و سپس با تضرع و ابتهال يكديگر را نفرين كنند



حال بايد از ايشان پرسيد اين اجتماعي كه خداي تعالي به آن دعوت كرده چه جور جمع شدني است؟ آيا جمع شدن تمامي 
ل اين آيه )كه به قول بعضي از مورخين سال نهم مؤمنين با تمامي نصارا است؟ يعني تمام كساني كه آن روز يعني روز نزو

هجرت و به قول بعضي ديگر سال دهم هجرت بوده، هر چند كه هيچيك از اين دو قول به بياني كه در بحث روايتي آيات 
آيد خالي از اشكال نيست( مسلمان بودند، يعني همه قبائل ربيعه و مضر )ساكنان يمن و حجاز( و عراق و مناطق بعدي مي

ديگر و تمامي نصارا يعني قبيله نجران )ساكن يمن( و نصاراي شام و سواحل مديترانه و ساكنان روم و فرانسه و انگليس و 
 .اطريش و غير ايشان

كه چنين گردآوردني جزء محاالت عادي است، چون ميليونها جمعيتي كه در مشارق و مغارب آن روز، پراكنده بودند، با همه 
هاي گروهي در اختيار بشر است امكان ندارد، آن روز چگونه امكان داشت؟ و با امروز كه همه رقم رسانهزنان و فرزندانشان 

ساخته، اگر قرآن كريم چنين تكليفي كرده باشد، در حقيقت اينكه اسباب عادي با تمامي اركانش اين امر را ممكن نمي
شود و منوط به امري كرده كه هيچ وقت عملي نمي تكليف به محال كرده و ظهور حجيت خود و روشني حق را مشروط و

تر از همين عدم امكان عذري براي نصارا خواهد بود در اينكه دعوت مباهله رسول خدا ص را اجابت نكنند و چه عذر موجه
شود كه رسول خدا ص در دعويش مبني بر اينكه عيسي ع بنده و رسول خدا ص است اين، و همين عذر موجه باعث مي

 .ر ضرر كند تا نصاراي نجران در دعويشان مبني بر اينكه آن جناب خدا استبيشت

و يا اينكه منظور از اين فرمان اجتماع حاضر از مسلمين و نصاراي مدينه و اطراف آن از قبيل نجرانيان و اطرافيان ايشان 
و  ين تكليف كمتر از تكليف قبليآوري چنين جمعيتي را داده باشد، گو اينكه محذور ااست، اگر آيه شريفه دستور جمع

سته همه توانتر است، ولي از نظر قابل امتثال نبودن دست كمي از آن ندارد، آن روز چه كسي ميشناعت و نامعقوليش سبك
اهل مدينه و همه اهل نجران و ساير نقاط مسيحي نشين در شبه جزيره را يك جا جمع كند و آيا چنين تكليفي تعليق به 

  .آيا معناي چنين تكليفي اعتراف به اين نيست كه اصوال ظهور حق متعذر و ناشدني است؟ محال نيست و
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و يا منظور همان اجتماع كوچكي است كه در مدينه از دو طايفه كوچك يعني از چهارده نفر نجراني و چند نفر مسلمان كه 
اگر آيه شريفه چنين اجتماعي را در نظر دارد گو اينكه تشكيل آن امري بود در نزد پيامبر حاضر بودند تشكيل شده بود، 

شدني، و ليكن اشكال خود اين مفسر به اين وجه وارد است كه گفته بود در آيه شركت زنان و فرزندان را از دو طرف الزم 
ه ند بلكه اشكالي كه به اين وجه وارد شددانسته و حال آنكه روايات اتفاق دارد بر اينكه نجرانيان زن و بچه همراه خود نداشت

 .از اشكال آن دو وجه ديگر از اين نظر شديدتر است كه آن دو وجه صرف فرض بود، ولي اين اشكال در خارج واقع شده

اما ايمان و يقين رسول خدا ص و مؤمنين نسبت به اعتقادي كه در باره عيسي ع داشتند مسلم است و  "اينكه گفته: -5
كافي است، چون علم در اينگونه مسائل يعني مسائل اعتقادي  "مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ "ت بر اين معنا جمله:براي دالل

گو اينكه علم در اين مسائل به معناي يقين است و در آن حرفي نيست، ليكن اين جمله  "تواند باشدچيزي جز يقين نمي
ات كند و تواند آن را اثبدانيم از كجا مياند صرف ادعا است و ما نميع يقين داشته داللت كند بر اينكه مؤمنين در امر عيسي

، تنها متعرض حال رسول خدا ص است و مقام مْاطبه "فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ ... "لفظ آيه شريفه يعني عبارت
، براي اينكه واردين از نجران محاجه و بگومگويي با مؤمنين شود نداردهم داللتي بر اينكه آيه شامل غير آن جناب نيز مي

يز با اند، مؤمنين ننداشتند، اصال آمدنشان به مدينه براي ديدن مؤمنين نبوده و حتي يك كلمه هم با مؤمنين حرف نزده
 .ايشان سْني نگفتند

ان لت دارد بر علم كساني كه آن جناب ايشبله اگر آيه داللتي داشته باشد بر عالم بودن كسي، به جز رسول خدا ص تنها دال



 .استفاده كرديم "عَلَي الْكاذِبِينَ "را براي مباهله آورده بود و ما اين داللت را در سابق از جمله:

إِلَّا وَ  وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ "فرمايد:بلكه قرآن كريم داللت دارد بر علم نداشتن و يقين نداشتن جميع مؤمنين، چون مي
شود؟ و اگر همه ، چون در اين آيه مردم را به شرك توصيف كرده و چگونه شرك با يقين جمع مي«1» "هُمْ مُشْرِكُونَ

 وَ وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا اللَّهُ "فرمايد:مؤمنين صاحب يقين بودند، چگونه خداي تعالي مي
 :فرمايد، و مي«0» "رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً

__________________________________________________ 

 ."126سوره يوسف، آيه  "اكثريت مردم ايمان به خدا ندارند مگر توأم با شرك(1)

وره س "فريبي بيش نيست اي كه خدا و رسولش به ما داده، غرور وو آن زمان كه منافقين و بيماردالن گفتند وعده(2)
 ."10احزاب، آيه 
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تَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ ال نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتالُ رَأَيْ "
هَ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ ... أُولئِكَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَأَوْلي لَهُمْ طاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّإِلَيْكَ نَظَرَ 

 .«1» "الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمي أَبْصارَهُمْ

 :شود مگر براي صاحبان بصيرت، هم چنان كه فرمودين حاصل نميپس در ميان مؤمنين يق

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ  "و نيز فرموده: «2» "فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَ مَنِ اتَّبَعَنِ "
 .«2» "مَنِ اتَّبَعَنِي

دو وجه است از آنچه تا كنون از نظر خواننده گذشت معلوم شد كه وجه اول  "نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ "جمله اينكه گفت: در -6
هر يك اهل خود را بْواند و به جان اهل خود نفرين  "فاسد است و در آيه شريفه تنها يك وجه است و آن اين است كه

، با ظاهر آيه منطبق نيست، چون گفتيم غرض وقتي بطور كامل "بْواندهر يك اهل ديگري را  "، و اما وجه اول كه"كند
آيد كه گفته شود بيائيد مباهله كنيم و لعنت خدا را براي دروغگويان مسئلت نمائيم، غرض با همين جمله بطور به دست مي

 :بينيم در آيه مورد بحث جملهشود و اگر ميكامل حاصل مي

براي افاده غرض زائدي بوده و آن اين بوده كه ايمان هر  "كُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْنَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَ "
ترين محبوب خود را حاضر ساخته و طرف به عقائد خود را بهتر برساند، چون اگر هر يك از دو طرف عزيزترين و محبوب

 كند و اين غرضنش مسئلت نمايد بيشتر بر صدق دعوي و قوت ايمانش داللت ميدوري از رحمت خدا را براي خود و عزيزا
ما فرزندان و زنان و انفس خود را نفرين كنيم و شما هم زنان و  "شود كه معناي آيه چنين باشد:زائد وقتي حاصل مي

را نفرين كنيم و شما زنان و فرزندان ما فرزندان و زنان و انفس شما  "و اما اگر معنا اين باشد كه: "فرزندان و انفس خود را
 اين غرض زائد حاصل "و انفس ما را نفرين كنيد

__________________________________________________ 

اي محكم و روشن نازل شود؟ و چون سورهاي در اين باره نازل نميگويند: چرا سورهاند ميكساني كه ايمان آورده(1)
كنند و همين مرگ بيني بيماردالن را كه به تو چون اشْاص دم مرگ نظر مياز قتال رفته ميشود كه در آن سْن مي

 گفتند برايشان بهتر بود، ايشانبرايشان بهتر است و امر ما عبارت است از طاعت و سْن معروف، پس اگر به خدا راست مي
 .كسانيند كه خدا لعنتشان كرده و كر و كورشان ساخته است

 ."02، آيه سوره محمد "



ران، سوره آل عم "اگر با تو بگو مگو كردند، بگو، من و هر كه از من پيروي كند سراسر وجود خود را تسليم خدا كرديم.(2)
 ."02آيه 

 .كنيماند كه با بصيرت به سوي خدا دعوت ميبگو اين است راه من و كساني كه پيرويم كرده(3)

 ."122سوره يوسف، آيه  "
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 .شودنمي

پسندد چون معنا ندارد رسول خدا ص نصاراي عالوه بر اينكه اين معنا في نفسه معنايي است كه طبع سليم آن را نمي
كنم شما مرا و زن و فرزندان مرا نفرين كنيد تا غرض از نجران را بر زن و فرزند خود مسلط كند و بفرمايد: من خواهش مي

توانست اين كار را بكند، يعني رسول خدا اهل بيت خود را و نصاراي نجران ينكه خود آن جناب ميمباهله حاصل شود، با ا
 .هم اهل بيت خود را نفرين كنند

از اين هم كه بگذريم استفاده اين معنا از آيه محتاج به فهميدن معناي تسليطي است كه گفتيم چنين چيزي معنا ندارد كه 
اهل بيت خود كند، تا چه رسد به اينكه آيه شريفه داللت بر آن و يا چيزي شبيه آن داشته رسول خدا ص نصارا را مسلط بر 

باشد و ما آن را از آيه بفهميم، پس حق اين است كه اين وجه از درجه اعتبار ساقط است، و وجه متعين همان وجه دوم 
 .است

ان شود بنا بر قول شيعه و پيروه به آيه وارد مياينكه گفت: هيچ اشكالي به اين دو وجه وارد نيست، تنها اشكالي ك -7
 .اندايشان است كه آيه را مْصوص رسول خدا ص و علي و فاطمه و حسنين ع دانسته

آيد كه انسان خودش خود را دعوت كند و و منظورش از اشكال همان ايرادي است كه كرد و گفت بنا به قول شيعه الزم مي
د مراد از گويبا وجه اول دارد و نه با وجه دوم، بلكه اين اشكال مربوط به قولي است كه ميحال آنكه اين اشكال نه ارتباطي 

رسول اللَّه ص است، هم چنان كه از بعضي مناظرات مذهبي حكايت شده كه بعضي در برابر خصم شيعه  "انفسنا "كلمه
ا اش بر او همين ايراد راست و خصم شيعه علي ع نيست، بلكه خود رسول خدا ص "انفسنا "اصال منظور از كلمه :خود گفته

كرده كه الزمه اين قول اين است كه كسي خودش خود را دعوت كند و اين باطل است و روايت دومي كه از عيون اخبار از 
 .كردموسي بن جعفر ع در بحث روايتي گذشته نقل كرديم به اين معنا اشاره مي

شود كه گفته: تنها اشكال بنا بر قول شيعه وارد است، چون بنا بر روشن مي اعتباري كالم ديگرشو از اين جا سقوط و بي
از نظر مفهوم رجال از اهل بيت رسول اللَّه ص است كه از نظر مصداق در  "انفسنا ":بياني كه گذشت گفتيم: مراد از كلمه

شكالي نيست كه اهل بيت صحنه مباهله از اين مفهوم تنها دو مصداق حضور داشت، رسول خدا ص و علي ع و هيچ ا
بعضي بعض ديگر را دعوت كند. پس هيچ اشكالي بر شيعه وارد نيست، حتي بنا به آن توجيهي كه مفسر نامبرده به شيعه 

 نسبت داده، چون او گفته شيعه 
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 .ع را دعوت كرده باشدعلي ع است و هيچ اشكالي نيست كه رسول خدا ص علي  "انفسنا "گويد: منظور ازمي

شاگرد وي در تفسير المنار بعد از اشاره به روايات گفته است: ابن عساكر از جعفر بن محمد ع از پدرش روايت كرده كه در 
و  ش، فرموده: رسول خدا ص براي مباهله ابي بكر و پسرش و عمر و پسر"فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ ... "ذيل آيه:

 .باشدعثمان و پسرش را آورد، و ظاهرا كالم در جماعتي از مؤمنين مي

ر امور كنيد زنان را هم دگويد: در اين آيه بطوري كه مالحظه ميالمنار بعد از نقل كالم استادش كه ما نيز نقلش كرديم مي



ين مبني بر آن است كه زن را هم اجتماعي شركت داده، آن هم در امور دقيق، چون هماوردي قومي و احتجاج ديني، و ا
اي كه استثنا شده، آن گاه كالم خود را در اين مانند مرد اعتبار كرده باشد، حتي در كارهاي عمومي، مگر بعضي از امور عامه

 «1»باره طول داده. 

ات وارده در شان اي است كه مْالف با تمامي روايمؤلف قدس سره: اما آن روايتي كه نقل كرده، روايت شاذه و ناشناخته
اند، و صرفنظر از ناشناختگي و اعراض مفسرين از آن، مشتمل نزول آيه است و به همين جهت مفسرين از آن اعراض كرده

بر مطلبي است كه مْالف با واقع است و آن اين است كه براي تمامي نامبردگان پسري اثبات كرده، با اينكه در آن روز 
 .همه آنان پسر نداشتند

اين بوده كه بگويد: من از ظاهر روايت چنين  "و ظاهر كالم در جماعتي از مؤمنين باشد "ه منظورش از اينكه گفت:و كان
فهمم كه رسول خدا ص تمامي مؤمنين و اوالد ايشان را جمع كرده، كه اگر مرادش از آن عبارت اين بوده باشد قهرا ذكر مي

د بود از اينكه رسول خدا ص تمامي مؤمنين را حاضر ساخته و به نظر اسامي ابو بكر و پسرش و آن ديگران كنايه خواه
رسد كه خواسته است با اين حرف نظريه استاد و شيخ خود را در معناي آيه تاييد كند، ولي تو خواننده عزيز خودت چنين مي

ن سرين از آن و داللت متتواني ارزش اين روايت را با در نظر گرفتن شذوذ و ناشناختگي سندش و اعراض مفبه خوبي مي
 .اند، به دست آوريآن بر معنايي كه اين استاد و شاگرد كرده

بايد به وي گفت: اگر آيه  "... كنيد زنان را هم در امور اجتماعي شركت دادهآيه بطوري كه مالحظه مي ":و اما اينكه گفت
 شريفه چنين داللتي را در مورد زنان داشته باشد،

__________________________________________________ 
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 .بايد عين اين داللت را در مورد اطفال هم داشته باشد و همين يك اشكال در شهادت بر بطالن گفتار او كافي است

بي اين كتاب در مقدار اشتراك زنان با مردان كرديم، يعني در جلد دوم عرو ما در آنجا كه پيرامون آيات طالق بحث مي
بحث كرديم و به زودي در جاي مناسبي در اين باره مقدار ديگري بحث خواهيم كرد، بدون اينكه احتياجي به مثل استفاده 

 .او از آيه مورد بحث پيدا كنيم

 226، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 386[ ..... ص : 18تا  64(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

ضاً أَرْباباً مِنْ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَالَّ نَعْبُدَ إاِلَّ اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ 
( يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ ما أُنْزِلَتِ التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إاِلَّ 62لِمُونَ )دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْ

 ال عِلْمٌ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ( ها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِه62ِمِنْ بَعْدِهِ أَ فَال تَعْقِلُونَ )
( إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ 62( ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )66تَعْلَمُونَ )

 (62يُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ )بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِ

( يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ 61وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلبونَكُمْ وَ ما يُضِلبونَ إاِلَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ )



( وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ 21( يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ )22ونَ )أَنْتُمْ تَشْهَدُ
( وَ ال تُؤْمِنُوا إِالَّ لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ 20هُمْ يَرْجِعُونَ )الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ

لِيمٌ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَالْهُدي هُدَي اللَّهِ أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ 
(22) 

( وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ إِنْ 22يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )
ائِماً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ تَأْمَنْهُ بِدِينارٍ ال يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إاِلَّ ما دُمْتَ عَلَيْهِ ق

اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيالً إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ  (26( بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ )22هُمْ يَعْلَمُونَ )
( وَ إِنَّ مِنْهُمْ 22يهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ ال يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ ال يُزَكِّ

دِ اللَّهِ وَ بِالْكِتابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ ما هُوَ مِنْ عِنْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ
 (22يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ )
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اي كه تمسك به آن بر ما و شما الزم است و آن اين است كه جز خدا را نپرستيم و و اي اهل كتاب بيائيد به سوي كلمهبگ
چيزي را شريك او نگيريم و يكديگر را به جاي خداي خود به ربوبيت نگيريم اگر نپذيرفتند بگوئيد شاهد باشيد كه ما 

 .(62مسلمانيم )

 :گويدگويد: يهودي بود و آن ميكنيد؟ اين ميابراهيم بگو مگو مي هان اي اهل كتاب: چرا در باره

 .(62كنيد؟ )نصارا بود، با اينكه تورات و انجيل نازل نشد مگر بعد از ابراهيم، آيا باز هم تعقل نمي

ره يهودي اكنيد حق داريد چون بدان علم داريد ولي بگومگويتان در باگر در باره نبوت عيسي و خدا نبودنش بگو مگو مي
 .(66دانيد )داند و شما نميبودن يا نصراني بودن ابراهيم چرا؟ با اينكه علمي بدان نداريد و خدا مي

 .(62ابراهيم نه يهودي بود و نه نصراني بلكه بر طريق فطرت مسلم بود و از مشركين نبود )

كردند و اين پيامبر و كساني كه از او پيروي ترين مردم به ابراهيم هر آينه كساني هستند كه از او پيروي محققا نزديك
 .(62كردند اهل ايمانند، و خداوند ولي و دوستدار مؤمنين است )

 .(61فهمند )كنند مگر خود را و خود نمياي از اهل كتاب خيلي دوست دارند شما را گمراه كنند ولي گمراه نميطايفه

 (22اينكه شاهد بر نبوت محمد ص خود شمائيد. )ورزيد با هان اي اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر مي

دانيد؟ كنيد با اينكه شما از هر ملتي ديگر بهتر ميسازيد و حق را كتمان مياي اهل كتاب چرا حق را به باطل مشتبه مي
(21). 

ر وز نازل گشته كفاي ديگر گفتند ايمان آوريد بدانچه اول روز نازل شده و بدانچه آخر راي از اهل كتاب به طايفهو طايفه
 .(20بورزيد تا به اين وسيله مسلمانان از اسالم برگردند )
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و جز به پيروان دين خود اعتماد مكنيد )بگو هدايت تنها و تنها هدايت خدا است( و نيز گفتند اگر داستان كعبه سر بگيرد 
همند كه شما برگشتن قبله را در كتب خود خوانده بوديد فردا نزد شوند و اگر بفمسلمانان هم مثل شما صاحب قبله مي



دهد و خدا فضلي وسيع دارد و عليم پروردگارتان اجتماع خواهند كرد، بگو فضل به دست خدا است، به هر كس بْواهد مي
 .(22است )

 .(22كند و خدا داراي فضلي عظيم است )او هر كه را بْواهد مشمول رحمت خود مي

اگر  گردانند و بعضي از آنان كسانيند كهاز اهل كتاب كسانيند كه اگر در قنطاري امينش كني، آن را به تو بر ميو بعضي 
گردانند مگر آنكه باالي سرشان بايستي و اينها همان يهوديانند كه از در غرور ديناري به آنان امانت دهي به تو بر نمي

بندند با اينكه دروغ بودن آنها را ها ميبه آنان اعتراضي كند و بر خدا دروغاند به اينكه هيچ ملتي حق ندارد معتقد شده
 .(22دانند )مي

 .(26دارد )آري كسي كه به عهد خود وفا كند و از خدا پروا نمايد خداي تعالي پروا داران را دوست مي

اي ندارند و خرند در آخرت بهرهرا مي دهند و در مقابل متاع قليل دنيامحققا كساني كه عهد خدا و سوگندهاي خود را مي
 .(22نگرد و پاكشان ننموده، در عوض عذابي دردناك دارند )گويد و به نظر رحمت نميخدا در قيامت با آنان سْن نمي

خوانند تا شما خيال كنيد اين نيز جزء هاي خود را به لحن كتاب خدا ميو محققا بعضي از اهل كتاب هستند كه تراشيده
گويند از ناحيه خدا است و بر خدا دروغ خدا است با اينكه جزء كتاب نيست بلكه خودشان آنها را جعل كرده و ميكتاب 
 (22دانند دروغ است )بندند با اينكه خودشان ميمي
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 اشاره

وده، و ملحقاتي مربوط به اين غرض آغاز نم -خصوصا -و نصارا را -عموما -اين آيات بيان مرحله دوم از حاالت اهل كتاب
و « 1» "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "چون در سابق متعرض مرحله اول يعني بيان حال عموم اهل كتاب شده، فرموده بود:

وجه وضع خصوص نصارا نموده، فرموده ، آن گاه بيان را مت«0» "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ "نيز فرموده بود:
 "، و در خالل اين بيانات متعرض واليت مؤمنين نسبت به كفار شده، فرموده بود:«2» "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفي آدَمَ وَ نُوحاً ... "بود:

ِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ  .«2» "ال يَتَّْ
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، غير از آن نظمي كه در سابق داشت، شود، اما با لسان و نظمي ديگردر اين آيات دو باره متعرض حال عموم اهل كتاب مي
اي را ايراد آيد بر حسب مناسبتي كه با خصوصيات بيانات داشته، مسائل متفرقهدر اين آيات و آيات ملحق به آن كه بعدا مي

 "الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ قُلْ يا أَهْلَ "و آيه:« 1» "قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ ... "كند، مانند آيه:مي
 "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ ... "فرمايد:و متعرض حال نصارا و ادعاهايي كه در باره عيسي دارند شده و مي« 0»
ز تشان به اسالم و اتحاد و پرهيز او در آياتي بسيار و متفرق، متعرض اموري شده كه مربوط به مؤمنين است، نظير دعو« 2»



 .واليت كفار و گرفتن محرم اسراري از غير مؤمنين

اهل  اي "خطاب در اين آيه به عموم اهل كتاب است و دعوت: "قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ "
ت دعوت به اين است كه همه بر معناي يك كلمه متفق و مجتمع شويم، به در حقيق "... اي كهكتاب بيائيد به سوي كلمه

اين معنا كه بر مبناي آن كلمه واحده عمل كنيم و اگر نسبت را به خود كلمه داده، براي اين بوده كه بفهماند كلمه نامبرده 
گوئيم: مردم م معمول است كه ميها است، در بين خود ما مردم هزنند و بر سر همه زبانچيزي است كه همه از آن دم مي

فهماند كه در اعتقاد و اعتراف و نشر و اشاعه آن همه متحدند، در نتيجه دل و يك زبانند، و اين ميدر اين تصميم يك
شود: بيائيد همه به اين كلمه چنگ بزنيم و در نشر و عمل به لوازم آن دست به دست هم معناي آيه مورد بحث چنين مي

 .دهيم

 389و مراد از دعوت اهل كتاب به كلمه سواء[ ..... ص :  "كلمه سواء "معناي]

 "شود، و معناي جمله:نيز استعمال مي "متساوي الطرفين "در اصل مصدر است، ولي در معناي صفت يعني "سواء "و كلمه
ست ه لوازمش بين ما و شما مساوي ااي است كه تمسك بدان و عمل باين است كه كلمه مذكور، كلمه "سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ

ست ، در حقيقت توصيف به حال خود كلمه ني"سواء "و همه ما بايد به آن تمسك جوييم و بنا بر اين توصيف كلمه به صفت
بلكه توصيف به حال متعلق آن است كه همان تمسك و عمل است، و توجه كرديد كه عمل مربوط به معناي كلمه است نه 

كه جمع شدن نيز جمع شدن بر معناي كلمه است نه خود آن، و اين جمله خالي از عنايتي مجازي نيست، خود آن، هم چنان 
 پس در اين كالم وجوهي از عنايات
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بيائيد بر معناي يك كلمه و لوازم آن متحد  :فرمودداد و ميلطيف وجود دارد، يكي اينكه بايد اجتماع را به معنا نسبت مي
ه ود. و چمتصف فرم "سواء "شويم، ولي چنين نكرد بلكه خود كلمه را به جاي معنا استعمال نمود و آن گاه كلمه را به صفت

اين است كه قرآن و تورات و انجيل در دعوت به اين كلمه متفقند و  "سواء بودن كلمه "اند: معنايبسا مفسريني كه گفته
سير از قبيل وضع تف "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ... "باشد، و در حقيقت جمله: "توحيد "است و اگر مراد از كلمه "توحيد "اين كلمه

، "تعالوا الي ان ال نعبد اال اللَّه ... "و كلمه مورد اتفاق خواهد بود )و در حقيقت فرموده: "كلمه سواء "صحيح و حق در موضع
ست آن معنايي نه تفسيرهاي ديگر، و اين ا "كلمه "بيائيد به سوي اينكه غير خدا را نپرستيم(، و اين است تفسير حقيقي لفظ

ها براي آن كرده، پس آيه هاي آلوده به هوا و هوسآن تفسيري كه فهم خواندند، نهكه همه انبياء بشر را به سوي آن مي
شريفه بر آن جناب دستور داده كه اهل كتاب را دعوت كند به توحيد كه تفسير حقيقي كلمه است و همه كتابهاي آسماني 

دن عني اعتقاد حلول خدا در باند، يكند و نيز دعوت كند به اينكه از آن تفسيرهاي باطل كه براي كلمه كردهبدان دعوت مي
ها دست بردارند، و بنا بر اين وجه، حاصل ها و اسقفمريم و فرزند گرفتن خدا و اعتقاد به سه خدا و پرستش احبار قسيس

اي كه ما و شما همه در آن يكسانيم و آن كلمه توحيد است و الزمه اعتقاد شود، بگو بيائيد به سوي كلمهمعناي آيه اين مي
 .يد دست برداشتن از شركاء است و اينكه غير خداي سبحان شركائي نگيرندبه توح



كند، چون ، معناي اول را تاييد مي"فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ "اي كه آيه با آن ختم شده، يعني جمله:ولي جمله
 ، يعني به سوي اينكه نپرستيم جزء خدا را، چون"سوي اين كلمهبگو بيائيد به  "حاصل معناي آيه به وجه اول اين شد كه:

مقتضاي تسليم شدن براي خدا كه همان دين خدايي است، همين است كه جز او كسي را نپرستيم، هر چند كه اسالم هم 
ست نه اي از لوازم توحيد است، ليكن دعوت در آيه، دعوت به توحيد عملي است كه همان ترك پرستش غير خدا االزمه

 .(اعتقاد به تنهايي )دقت بفرمائيد

ِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ " است  "سواء "اين قسمت از آيه، تفسير كلمه "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّْ
 .شدن براي خدا استبشر در كلمه توحيد الزمه اسالم و تسليم  (و سواء )يكساني

 اله ال "نفي عبادت غير خدا است نه اثبات عبادت خدا، در سابق هم در معناي كلمه طيبه "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ "و مراد از جمله
اله اال  ال "بدل است نه استثنا و الزمه بدل بودن آن، اين است كه سياق "اال اللَّه "اشاره كرديم به اينكه كلمه "اال اللَّه
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 .داندباشد، نه اثبات اله، چون قرآن كريم اثبات وجود اله و حقيقت آن را امري مسلم مي

و شركي كه اعتقاد به فرزند بودن عيسي براي خدا و  -البته شريك در عبادت -و چون سياق كالم سياق نفي شريك است
 شد، لذا به دنبالشريشه كن نمي "أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ "گيرد با جمله:دايي و امثال آن از آن ماده منشا مياعتقاد به سه خ

ِذَ "فرمود: ، چون در جمله اول عبادت را تنها عبادت خدا خواند و مادامي كه عبادت از "... وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّْ
ر شود كه شريك دارد، نه عبادت اللَّه، اگشود، بلكه عبادت اللَّه و معبودي مينباشد عبادت اللَّه نمي آميز خالصعقائد شرك

چه اين عبادت به عنوان اللَّه انجام شود، ليكن به خاطر اعتقاد به شرك در حقيقت سهمي از آن براي اللَّه خواهد بود و اين 
 .خود عبادت غير اللَّه هم هست

 391باشد[ ..... ص : سواء، دعوت به سير بر اساس كلمه توحيد و نفي بغي و فساد ميدعوت به كلمه ]

و پرستشي كه فقط پرستش خدا است، عبادتي است كه رسول خدا )ص( به امر خداي سبحان بشر را به آن دعوت كرده و 
ها روش ، هم بر آن داللت دارد و اصوال تن"ذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَِّْ "آيه:

اند بر تمامي پهناي مجتمع انساني گسترش دهند، و تنها غرضي كه از اين پرستشي كه انبيا بدان دعوت كرده و خواسته
 .سيره داشتند، چنين پرستشي است

اي است الهي و نهضتي است داشتيم، گفتيم: نبوت انگيزه« 1» "النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةًكانَ  "در بحثي هم كه در ذيل آيه:
حقيقي كه آرمانش گسترش كلمه دين است و حقيقت دين، تعديل مجتمع بشري در سير زندگي است كه البته تعديل حيات 

وي از آن آدمي به منزلت واقعي خود كه فطرت فردي را نيز به دنبال دارد، )تعديل عقائد، اخالق و اعمالش( كه در نتيجه پير
رسد و باز در نتيجه تعديل مجتمع و صالح ساختن جو اجتماع حريت و توفيق به دست و خلقت خاص خودش به او داده، مي

مندي از جهات حيات در آنچه فكر و دهند و به تك تك افراد هم در بهرهآوردن تكامل فطري را بطور عادالنه به او مي
دهد، ولي در آنچه مضر به حال جامعه باشد آزاديش را سلب كند حريت مطلقه مياش او را به سوي آن هدايت ميدهارا
نمايد و در آخر آيه، همه اين مطالب را مقيد به قيد اسالم كرده يعني به عبوديت خداي سبحان و خضوع در برابر سيطره مي

 .و سلطنت غيب

كنند به اينكه تك تك و مجموعشان بر طبق دعوت مي -چه نوعش و چه فردش -ر راو خالصه مطلب اينكه: انبيا ع بش
ي و كند به وجوب تطبيق اعمال فردسير كنند و اعتقاد به توحيد حكم مي -يعني بر اساس كلمه توحيد -دعوت فطريشان



 اجتماعي بر معيار اسالم

__________________________________________________ 

 ."012ه بقره، آيه سور"(1)
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 :براي خدا يعني معيارهاي زير

 .حريت در اراده صالحه و عمل صالح -2بسط عدالت، يعني گسترش تساوي در حقوق حيات  -0تسليم خدا شدن  -1

م زورمندان از زير استْدام و تحك -0بغي به غير حق  -1هاي اختالف يعني: يابد مگر وقتي كه ريشهو اين تحقق نمي
اينكه ضعيف برده شدن براي قوي را بپذيرد، از بيخ كنده شود، پس هيچ اله بجز اللَّه نيست و هيچ ربي جز او  -2دستان 

ذَ بَعْضُنا ِْأَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّ "نيست و هيچ حكمي جز براي خدا نيست. اين آن مطلبي است كه آيه:
يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ؟  "فرمايد:، بر آن داللت دارد و همچنين آيه زير كه مي"بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ ...

ها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ، ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ، إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ؟ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَمَّيْتُمُو
َذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِ "و آيه:« 1» "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ يحَ ابْنَ مَرْيَمَ، وَ ما اتَّْ

 .و آياتي ديگر از اين قبيل« 0» "أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً، ال إِلهَ إِلَّا هُوَ

كه در گفتگوهايي كه انبياي گذشته چون نوح، هود، صالح، ابراهيم، شعيب، موسي و عيسي ع با امت خود داشتند و قرآن 
شود، مانند كالمي كه از نوح حكايت نموده، كه در شكايت از قوم قبيل مضامين بسيار ديده مي آنها را حكايت نموده، از اين

 :خود عرضه داشت

پروردگارا اين مردم نافرمانيم كردند و پيروي از كسي نمودند كه مال و فرزندش جز بيشتر شدن خسارت، سودي به حالش  "
ِذُونَ  "ت نموده كه فرمود:و گفتاري كه از هود خطاب به قومش حكاي« 2» "نداشت أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ؟ وَ تَتَّْ

، و گفتاري كه از صالح خطاب به قومش حكايت نموده كه «2» "مَصانِعَ لَعَلَّكُمْ تَْْلُدُونَ؟ وَ إِذا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ
 :فرمود

__________________________________________________ 

 اي كه قهار است؟هاي گوناگون بهتر است و يا اللَّه يگانهاي دو رفيق زنداني من، آيا رب(1)

ايد و خداي تعالي هيچ دليلي بر خدايي آنها نازل نكرده و جز پرستيد مگر اسمايي را كه خود شما و پدرانتان تراشيدهنمي
، آيه سوره يوسف "و كسي را نپرستيد و دين قيم و استوار همين است.براي خدا حكمي نيست، و او حكم كرده كه به جز ا

21- 22". 

نصارا احبار و رهبانان خود را رب خود پنداشتند و خدا و مسيح را هيچ كاره دانستند، با اينكه مامور نشده بودند مگر به  (2)
 ."21توبه، آيه  سوره "اينكه معبودي يكتا را بپرستند، معبودي كه جز او معبود حقيقي نيست.

 ."01سوره نوح، آيه "(3)

 سازيد؟ مگر شما جاودانيد؟ و چون با زير دستكنيد و قصرهاي رفيع ميآيا در هر مكاني بلند به بيهوده عالمتي بنا مي(4)
 ."121سوره شعراء، آيه  "زنيدرحمي او را ميكنيد با سنگدلي و بيخشم مي
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 .«1» "طِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَوَ ال تُ "

مْ أَنْتُمْ وَ قالَ لَقَدْ كُنْتُ و گفتار ابراهيم به پدر و قومش: ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ، قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ،



 .«0» "آباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ

اذْهَبا إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي ...  ":با موسي و برادرش داشته و قرآن چنين حكايتش كرده است و كالمي كه خود خداي تعالي
و گفتاري كه از عيسي حكايت نموده كه به قوم « 2» "فَأْتِياهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ، فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ ال تُعَذِّبْهُمْ

 .«2» "أُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَْْتَلِفُونَ فِيهِ، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِوَ لِ ":خود گفت

هاي بدون حق كه ويرانگر بنا بر اين دين فطري، آن ديني است كه بغي و فساد را نفي كند و اين مظالم و خودكامگي
 .كنداساس سعادت و مْرب بنيان حق و حقيقت است نپذيرد و آن را امضا ن

فرمود: آگاه باشيد كه  "بنا به نقل مسعودي در حوادث سال دهم هجرت در كتاب مروج الذهب "رسول گرامي اسالم هم كه
، «2»زمان دور خود را زد و همان شكلي را به خود گرفت كه در آغاز خلقت داشت، آن روز كه خدا آسمانها و زمين را آفريد، 

ظورش اين بوده كه مردم مانند روزگار اول خلقت، به حكم فطرت خود برگشتند، چون به همين معنا اشاره فرموده، گويي من
 .را در بين خود مستقر كردند (سيره اسالم )در برابر خدا تسليم شدن

 .و گفتار در آيه مورد بحث عالوه بر اينكه همه جوانب هدف نبوت را فرا گرفته، روشنگر سبب حكم و مالك آن نيز هست

براي اينكه الوهيت مقامي بايد باشد كه هر موجودي از هر جهتي رو به سوي  "لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاًأَ "اما جمله:
 او، و واله در او باشد، مقامي است كه بايد منشا هر

__________________________________________________ 

 ."121سوره شعراء، آيه  "مكنيد.دستورات اسرافگران را اطاعت (1)

د ابراهيم كردنايد؟ گفتند: ما پدران خود را يافتيم كه براي آنها عبادت ميها چيست كه شما دل بدانها بستهاين مجسمه(2)
 ."22سوره انبياء آيه  "ايد.گفت: هم شما و هم پدرانتان در ضاللتي واضح بوده

... و بر او درآئيد، و بگوئيد، ما فرستاده پروردگار توايم، اينك بني اسرائيل را با به سوي فرعون برويد كه او طغيان كرده (3)
 ."22سوره طه، آيه  "ما روانه كن و اينقدر عذابشان مده.

خرف، سوره ز "اي مسائل مورد اختالف را بيان كنم، پس از خدا پروا كنيد و مرا اطاعت نمائيد.و براي آنكه برايتان پاره(4)
 ."62آيه 

 .012ص  0مروج الذهب ج (5)
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كمال در هر موجود باشد، با همه كثرتي كه موجودات دارند و با همه ارتباط و اتحادي كه در حاجت دارند، مقامي است كه 
دارد كه  مقامي تصورسازد، وقتي چنين بايد دارنده هر كمالي باشد كه اشياء محتاج آن كمالند، و اين معنا با كثرت اله نمي

اش واحد و يكتا باشد و آن واحد مالكي باشد كه تمامي تدبيرهاي همه موجودات از آن او باشد، پس واجب است كه دارنده
 .تنها اللَّه پرستش شود، زيرا اللَّه يكتا الهي كه شريك ندارد تنها او است، و واجب است كه براي او در عبادتش شريك نگيرد

يگر اين عالم بطور دربسته و تمامي محتوايش ممكن نيست و تصور معقول ندارد كه جز براي يك مقام خاضع و به عبارتي د
و كوچك شود، براي اينكه اين مربوب دربسته به خاطر اينكه يك نظام در سراسر آن حاكم است و وجود تك تك موجودات 

 .ن به جز خالقي واحد خالق ندارددر آن به يكديگر مرتبط است، به جز يك رب واحد، ربي ندارد، چو

 394افراد انسان، ابعاض و اجزاي يك حقيقت هستند و خضوع و تذلل يك فرد در برابر فرد ديگر، با فطرت انساني مخالف است[ ..... ص : ]



ِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ "و اما جمله:  ع انساني با همه كثرتي كه در افراد آن وفهماند مجتم، از آنجا كه مي"وَ ال يَتَّْ
اختالفي كه در اشْاص آن هست روي هم جزئي از يك حقيقت است و آن حقيقت نوع انسان است، بنا بر اين آنچه از 
لياقت و استعداد كه دست صنع و ايجاد در تك تك افراد بوديعه نهاده و بطوري مساوي در بين آنها تقسيم كرده، اقتضا 

 .مندي از آن در يك سطح باشندحق حيات هم در بين افراد آن مساوي باشد و همه در بهرهكند كه مي

كه براي همه مزيت است و در مظاهر خاصي مصداق  -و اگر احوال افراد و استعدادشان در به دست آوردن مزاياي زندگي
آن مواهب را به دست آورند، نوع انسانيت توانند از اينجا و آنجا بيشتر از ديگران مْتلف است و بعضي مي -شودمزيت مي

كند به اينكه اين حق به نوع انسانيت داده شود، اما به مقداري كه استعداد آن هم بايد اين حق را به او بدهد و عقل حكم مي
نظاير آن را  دهد و اين مسائل وافراد درخواست آن را دارد، هم چنان كه حق ازدواج و زائيدن و معالجه را به نوع انسانيت مي

شمارد، اما حق ازدواج را به انسان نر و ماده بالغ، و زائيدن را بْصوص انسان ماده، و معالجه را از مسائل انسانيت مي
 .دهدبْصوص انسان بيمار مي

 و سْن كوتاه اينكه افراد انسان جمع شده در يك مجتمع ابعاضي شبيه به هم از يك حقيقتند، حقيقتي متشابه، پس نبايد
بعضي از اين مجتمع اراده و خواست خود را بر بعضي ديگر تحميل كنند، مگر آنكه خودش هم از ديگران آن مقدار اراده و 

آوري مزاياي حيات است و اما اينكه همه افراد اجتماع براي يك فرد و خواست را تحمل كند، و اين همان تعاون در به دست
 وري كه آن فرد از بعضيت اجتماع خارج گردد ويا يك فرد براي فردي ديگر خاضع شود، بط
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اي جدا بافته شود و او را از سطح تساوي باالتر برده، مسلط و مستكبر بر ديگران سازند و او بر آنان تحكم كند و تافته
خواست خود را تابع خواست او كرده  خواست خود را بر سايرين تحميل نمايد، در حقيقت اين مجتمع او را رب خود گرفته، و

و او را حاكم مطلق العنان بر خود نموده و امر و نهي او را اطاعت و در نتيجه فطرت خود را باطل و اساس انسانيت را منهدم 
 .ساخته است

نين چدهد، هم چنان كه يك انسان مسلمان نيز پس يك انسان فطري به خودش اجازه چنين خضوعي را در برابر غير نمي
 داند و ربيداند، ربوبيت را خاص معبودش ميدهد، براي اينكه آن كسي كه خود را تسليم امر خدا مياي به خود نمياجازه

ديگر سراغ ندارد و تمكين او در برابر مثل خود و اينكه اجازه دهد كسي مثل او در او تصرف كند، بدون اينكه وي در او نظير 
 .پرستيدن معبودي غير خدا و اتْاذ ربي غير خدا استآن تصرف را كرده باشد، خود 

ه بر كند از دو حجت و برهان پردبا معنايي كه افاده مي "وَ ال يَتَِّْذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ "پس روشن شد كه جمله:
 .خصائص الوهيت است دارد، يكي اينكه افراد انسان ابعاض از يك حقيقتند و دوم اينكه ربوبيت ازمي

فرمايد: اگر اين دعوت را نپذيرفتند استشهاد كن و آنان را شاهد بگير، بر اينكه مي "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ "
م، هم سالما )يعني رسول خدا )ص( و پيروانش( بر ديني هستيم كه مرضي نزد خداي تعالي است و آن عبارت است از دين ا

، تا با اين استشهاد بگومگوها خاتمه يابد، چون اهل باطل «1» "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ "چنان كه در جاي ديگر فرمود:
 .هيچ حرف منطقي و حجتي عليه اهل حق ندارند

 .اي است به اينكه توحيد در عبادت از لوازم اسالم استو در اين تعبير اشاره

 "... هْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَيا أَ "

آيد و دو باره اي كه بعد از چهار آيه ميدر آيه قبل است، و همچنين جمله "بگوئيد ... "ظاهرا اين جمله تتمه فرمان
د، در بايد به مردم بگوي ، همه تتمه آن فرمان است، يعني تتمه سْني است كه رسول اللَّه )ص("يا أَهْلَ الْكِتابِ "فرمايد:مي



بگو اي اهل كتاب چرا بگو  "و« 0» "پس اگر زير بار نرفتند بگو شاهد باشيد ... "شود:نتيجه حاصل آن فرمان چنين مي
 بگو اي اهل "و« 2» "ورزيد ...بگو اي اهل كتاب چرا به آيات خدا كفر مي "و« 2» "كنيد ...مگو مي

__________________________________________________ 

 ."11سوره آل عمران، آيه  "(1)

 ."62سوره آل عمران، آيه  "(2)

 ."62سوره آل عمران، آيه  "(3)

 [.....] ."22سوره آل عمران آيه  "(4)

 216، ص: 2ترجمه الميزان، ج

ه )ص( است. اين از نظر ، پس همه اين آيات كالم رسول اللَّ«1» "سازيد ...كتاب چرا حق و باطل را به يكديگر مشتبه مي
آيد كه كالم خود خدا باشد، نه كالم رسولش به اذن خدا، براي اينكه اين آيه و ظاهر لفظ است، ولي از ظاهر سياق بر مي

نَ آمَنُوا النَّبِيُّ وَ الَّذِيإِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا  "در سياقي قرار دارند كه در بين آن سياق آيه: 21و  22آيه 
فرمايد كساني به ابراهيم مرتبط و نزديكند كه از او پيروي كردند، و اين پيامبر و كساني كه به او ، قرار گرفته، كه مي"...

 .ايمان آوردند

 396محاجه بيجا و جاهالنه يهود و نصارا بر سر انتساب ابراهيم )ع( به يهوديت و نصرانيت[ ..... ص : ]

محاجه در ابراهيم به اين معنا است كه هر يك از دو طرف محاجه ابراهيم را از خود بداند و از طرف ديگر نفي كنند، اين 
بگويد: ابراهيم از ما است و از شما نيست، آن طرف ديگر هم بگويد از ما است و از شما نيست و اعتبارا هم بايد اينطور باشد 

كه حقانيت خود را اثبات كنند، مثال يهود بگويد: ابراهيم )ع( از ما است كه كتاب آسماني كه اول منظورشان اين بوده باشد 
ما او را ستوده، نصارا هم در پاسخ بگويند: نه، ابراهيم داعي به سوي حق و خود بر دين حق بود و حق هم با ظهور عيسي 

و تعصب كشيده باشد، يهود گفته باشد: اصال ابراهيم ظاهر شده، پس ابراهيم از ما است ولي اين بگو مگو در آخر به لجبازي 
دانستند دين يهوديت بعد از نزول تورات بر موسي ع و دين يهودي بوده، و نصارا گفته باشد خير، نصراني بوده، با اينكه مي

ا آمدند، پس ه دنينصرانيت بعد از نزول انجيل بر عيسي بن مريم ع تاسيس و تشريع شده و اين دو بزرگوار بعد از ابراهيم ب
كردند؟ و چگونه ممكن است ابراهيم يهودي چگونه بر سر يهودي بودن و يا نصراني بودن آن جناب با يكديگر مجادله مي

زي در باره آن خواستند چييعني گرونده به شريعت موسي ع و يا نصراني يعني گرونده به شريعت عيسي ع باشد، پس اگر مي
شند: ابراهيم بر دين حق بود و حنيف از باطل به سوي حق و تسليم در برابر خدا بود، و اين آيات جناب بگويند، بايد گفته با

أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ  "فرمايد:در همان مقام است كه آيه زير آن را افاده نموده و مي
 «0. »"نَصاري؟ قُلْ أَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ الْأَسْباطَ، كانُوا هُوداً أَوْ
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 "... تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ها أَنْتُمْ هؤُالءِ حاجَجْتُمْ فِيما لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، فَلِمَ "



ات كند براي خدا اثبكند و آنچه را از آنان نفي مياين آيه علمي را از محاجه كنندگان نفي، و علمي را براي آنان اثبات مي
الي كه كنيد، در حمگو مياند: معناي آيه اين است كه شما يهود و نصارا در باره ابراهيم بگو نمايد، و لذا مفسرين گفتهمي

هايتان عيبي ندارد، ولي چرا در آنچه علم نداريد بگو مگو علمي به وجود او و به نبوت او داريد و احتجاجتان در حدود آگهي
باره  دانيد و بگومگويتان در اينداند و شما نميكنيد؟ و آن اين است كه آيا ابراهيم يهودي بود يا نصراني؟ اين را خدا ميمي

بيجا است، و يا مراد اين است كه شما مقداري علم و آگهي از عيسي داريد و حق داريد در اين حدود بحث كنيد، اما نسبت 
به مسائل ديگر از قبيل اينكه ابراهيم يهودي بود يا نصراني، به خاطر اينكه اطالعي نداريد بحث كردنتان بيجا است، اين آن 

 .اندذكر كردهمطلبي است كه مفسرين در معناي آيه 

سازد، اما وجه ناسازگاري معناي اول اين است كه و خواننده محترم توجه دارد كه هيچيك از اين دو معنا با ظاهر سياق نمي
ان اي كه در بين آنيهود و نصارا در وجود ابراهيم و نبوتش بگومگويي نداشتند و اما معناي دوم وجهش اين است كه محاجه

شده، محاجه باطلي بوده و در باره آن جناب رأيي به خطا داده، ادعايي دروغين داشتند، با اين حال در باره عيسي ع واقع 
 .اند؟چگونه ممكن است محاجه در آن محاجه در امري شمرده شود كه در باره آن علم و آگاهي داشته

دهد: يكي دو م بگو مگو خبر ميو كالم خداي تعالي به هر حال براي يهود و نصارا دو محاجه اثبات نموده، از دو قس
اي كه اند، بايد دانست آن محاجهاي كه در آن سر بي صاحب تراشيدهاند و يكي در مسالهاي كه در باره آن علم داشتهمساله

 اند چيست؟در مورد آن علم داشته

نان و مسلمين، چون اگر بين آنان و آيد كه هر دو محاجه بين خود اهل كتاب بوده، نه بين آعالوه بر اينكه از ظاهر آيه برمي
جه اند محااي هم كه اهل كتاب داراي علم و سند بودهاش اين است كه مسلمين در آن مسالهمسلمين واقع شده باشد الزمه
 .اي باطل و بطالنش براي هر كس روشن استكرده باشند، و چنين محاجه

ن است كه همانطور كه گفتيم احتجاج در بين خود اهل كتاب آنهم اي -و خدا داناتر است -توان گفتآنچه در معناي آيه مي
اي واقع شده كه بين آنان مورد اختالف بوده، البته مسائل ديني مورد اختالف يهود و نصارا بسيار است، ليكن آنچه در مساله

ن جناب ترجمه الميزان، عمده و از مسائل اصول ديني اين دو طايفه است، مساله نبوت عيسي ع است كه نصارا در باره آ
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گفت: او يا خود خدا است و يا پسر خدا است و يا سومي از سه خدا است و با يهود بر سر مساله بعثت و نبوت او احتجاج مي
كرد كه در اين مساله داراي علم و مدرك بودند و در مقابل يهوديان بر سر انكار مساله خدايي و پسر خدا بودن عيسي مي
كردند، و سومين خدا بودن از سه خدا كه ايشان هم در اين مساله داراي علم و مدرك بودند، و اما محاجه و تجاج مياح

اي كه علمي به آن نداشتند همان محاجه آنان در باره يهودي بودن و يا نصراني بودن ابراهيم بگومگوي هر دو بر مساله
 .بود

دانستند تورات و انجيل بعد از ابراهيم ع نازل شده، چون هيچ نيست كه نمي و منظور از جاهل بودنشان نسبت به آن اين
ه كرده است، و نيز اين نيست كها قبل از اين دو شريعت زندگي ميعاقلي از يهود و نصارا شك نداشته كه ابراهيم ع قرن

 :هدانستند كه سابق معقول نيست تابع الحق و يا گذشتگان پيرو آيندگان باشند، جملنمي

رساند به اينكه مساله آن قدر روشن است كه كمترين توجه براي هم با اين احتمال مْالفت دارد، چون مي "أَ فاَل تَعْقِلُونَ "
دانستند وجود ابراهيم بر تورات و انجيل سبقت داشته است، ولي از اينكه اين درك آن كافي است، پس يهود و نصارا مي

تواند يهودي و نصراني باشد، بلكه بر دين خدا است، شتند و آن اين است كه ابراهيم ع نمياي دارد، غفلت داعلمشان الزمه
 .يعني اسالم و تسليم خدا شدن



 398اند[ ..... ص : دين، داراي مراتب و مراحلي بوده است و هر يك از انبياء )ع( به منزله بنيانگذار يكي از آن مراحل بوده]

وديت گفتند اين دين واحد يهتواند باشد، پس قهرا يهوديان ميتند: دين حق جز يكي نميو ليكن با اين حال يهوديان گف
احد تواند باشد، پس قهرا اين دين واست و قهرا ابراهيم هم يهودي بوده و نصارا نيز معتقدند به اينكه دين حق جز يكي نمي

رده دانستند، نه اينكه نسبت به آن غفلت كه را نمينصرانيت و قهرا ابراهيم هم نصراني بوده است، و در اين ميان يك نكت
باشند و آن نكته اين است كه اين دين واحد در تمامي اعصار و در سير تاريْي بشر يك نواخت نبوده، بلكه به حسب مرور 

بل از است، ق شده، و اين دين واحد كه نامش اسالمزمان و موازي زيادتر شدن استعداد بشر، از ناحيه خداي تعالي كاملتر مي
سبت به تر نتر بوده و دو كيش نامبرده، دو مرحله و دو مرتبه كاملتر و سادهيهوديت و نصرانيت با شرايعي و احكامي ساده

 "«1» "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ... "مراحل قبل است )تا آنكه با آمدن قرآن دين خدا به حد كمال رسيد، و خود اعالم كرد:
 .("جممتر

گذار يك مرحله از آن است و هر يك از آنان در نهادن بنيان و در آنچه بر آن بنيان و هر يك از انبيا ع به منزله بنيان
 توان گفتساخته، موقعيت خاص به خود را دارد، )نه مي
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 .(عيسي ع يهودي بوده، و نه موسي نصراني و نه ابراهيم هيچ يك از اين دو

 اي از اسالم يعني از دينو سْن كوتاه آنكه يهود و نصارا نسبت به اين نكته جاهل بودند كه اگر ابراهيم مؤسس مرحله
وسي و عيسي ع به نام يهوديت و نصرانيت اش اين نيست كه وقتي مرحله ديگري از آن به وسيله ماصيل حق بود، الزمه

ظهور پيدا كرد، ابراهيم هم يهودي و يا نصراني باشد، بلكه او مسلماني حنيف بود، يعني متصف به صفت اسالمي بود كه 
هاي بعد، يعني يهوديت و نصرانيت، نه متصف به خود آن دو خود تاسيسش كرده بود، اسالمي كه اساس بود براي مرحله

 .رع بودند براي اصل و معقول نيست كه اصل را به فرع نسبت دهند بلكه بايد فرع را منسوب به اصل كنندكيش كه ف

در اينجا ممكن است اشكالي بشود و آن اينكه بنا بر اين بيان بايد ابراهيم را مسلمان نيز نْوانيم، براي اينكه همانطور كه 
وده است، و حال آنكه آيه شريفه او را مسلمان خوانده، در پاسخ قبل از يهوديت و نصرانيت بوده، قبل از اسالم هم ب

 .گوئيم مسلمان بودن غير از تابع احكام اسالم بودن استمي

توضيح اينكه كلمه اسالم دو معنا دارد: يكي معناي لغوي، يعني تسليم شدن و يكي معناي اصطالحي كه عبارت است از 
نزول قرآن و انتشار آوازه دين محمد )صلوات اللَّه علي شارعه( پيدا شده و  شريعت قرآن، و اين معنايي است كه بعد از

اسالمي كه در آيه شريفه به ابراهيم نسبت داده شده، اسالم لغوي است، يعني تسليم خدا شدن، و در برابر مقام ربوبيتش 
 .خاضع گشتن، پس اشكال باال از اصل اشكالي است بيجا

اي است و دانستند و به اين حقيقت جاهل بودند كه دين داراي مراتب مْتلفهين اصيل را نميگفتيم: يهود و نصارا معناي د
لَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ وَ ال "گوئيم: بعيد نيست كه مراد از جمله:ترين مراحلش تا كاملترين مراتبش درجاتي دارد، اينكه مياز ابتدايي

إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ  "فرمايد:، همين معنا باشد و مؤيد آن آيه زير است كه مي"دِيًّا ...ال تَعْلَمُونَ، ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُو
فرمايد: قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ اي كه در ذيل آيات مورد بحث ميو آيه« 1» "لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ

 بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَ عِيسي وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، ال نُفَرِّقُ



 .ه و بيانش به زودي خواهد آمدكه ترجم«. 0» "مُسْلِمُونَ وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

__________________________________________________ 

 .ترين و مرتبطترين افراد به ابراهيم كساني هستند كه از او پيروي كنندنزديك(1)

 ."22سوره آل عمران، آيه "(2)
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 "... انِيًّاما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْر "

ر دين ما كردند كه ابراهيم باند نه تنها يهود و نصارا ادعا ميتفسير اين آيه در چند سطر قبل گذشت، در اينجا بعضي گفته
كردند كه بر دين حنيف دين ابراهيم عليه السالمند، حتي اهل كتاب به پرست هم ادعا مياست بلكه عرب جاهليت بت
 .فهميدندرفت از آن وثنيت ميبكار مي "حنفيت "د و هر گاه كلمهمشركين لقب حنفاء داده بودن

 :بنا بر اين بعد از آنكه خداي تعالي در آيه مورد بحث ابراهيم را حنيف ناميد و فرمود

 ، الزم بود اين توصيف را بيان كند، تا به اصطالح غلط دوران جاهليت مْلوط نشود و كسي توهم نكند"وَ لكِنْ كانَ حَنِيفاً "
را به  "... مُسْلِماً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "پرست بود و به همين منظور دنبالش كلماتپرستان بتكه ابراهيم هم مانند بت

ياد آورد تا بفهماند منظور از حنيف بودن آن جناب آن معناي غلط نيست، و او همچون عرب جاهليت مشرك نبود بلكه پيرو 
 .ا است و آن اسالم است يعني تسليم خدا بودنديني بود كه مرضي نزد خد

 422نزديكترين مردم به ابراهيم )ع( پيروان او و پيامبر اكرم )ص( و مؤمنين بدويند[ ..... ص : ]

حقيقت  براي كالم سابق و بيان اين آيه در موضع تعليل "إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا "
اين پيامبر معظم يعني ابراهيم اگر با ساير افراد بشر  -و خدا داناتر است -مطلب در اين مقام است و معنايش اين است كه

كه بعد از او آمدند، چه دينداران و چه غير ايشان مقايسه شود، حق اين است كه نبايد او را تابع پيروان حق بعد از او 
، بلكه كنند دانستاند و پيروي از حق مي، و معنا ندارد او را كه تابع حق است، پيرو كساني كه هنوز به دنيا نيامدهپنداشت

اب تر به آن جنخود او بايد در پيروي حق، معيار آيندگان قرار گيرد و معلوم است كه از ميان همه آيندگان كساني نزديك
ه در پيروي حق از او پيروي كنند و متصف به پابندي ديني باشند كه آن جناب يعني به پيامبري صاحب كتاب و شريعتند ك

تر به ابراهيم ع پيامبر اسالم و كساني هستند كه به آن جناب آورده، پس از تمامي مردم عصر نزول قرآن كريم هم نزديك
براهيم ع را بر آن اصطفاء فرموده و ايمان آورده، براي اينكه تنها اينانند كه بر طريقه اسالمي هستند كه خداي تعالي ا

همچنين هر كسي است كه تا روز قيامت او را پيروي كند نه كساني كه به آيات قرآني او كفر ورزيده، حق را با باطل 
 .درآميزند و مشتبه سازند

، تعريض و "ذا النبي و الذين آمنواان اولي الناس بابراهيم ه "، با اينكه ممكن بود بفرمايد:"لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ "و اينكه فرمود:
خواهد بفهماند شما هيچ ارتباطي به ابراهيم نداريد، براي اينكه شما او را اي است به اهل كتاب، يعني يهود و نصارا، ميكنايه

 .در تسليم شدنش در برابر خدا پيروي نكرديد
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را در ذكر پيروان ابراهيم بشْصه و جدا ذكر كرد، براي  (و رسول خدا )ص "الَّذِينَ آمَنُوا وَ هذَا النَّبِيُّ وَ "و اينكه فرمود:
بود، تا مقام شامخ آن جناب را از دنبال روي و اطالق كلمه پيرو بر آن جناب حفظ فرمايد تا  (تجليل از رسول خدا )ص

يم نپندارد، هم چنان كه همين نكته از آياتي چون آيه زير رو و در رديف يكي از پيروان ابراهشنونده آن جناب را فرع و دنباله



به ايشان  "توانست بفرمايد:بينيم با اينكه مي، چون مي«1» "أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللَّهُ، فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ "خورد:به چشم مي
 ."به هدايتشان اقتدا كن ":، فرموده"اقتدا كن

تمام نموده، فرمود: واليت و نزديكي و ارتباط با  "وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ":سابق را با جمله در اين آيه تعليل و بيان كالم
كنيد، واليت اللَّه است و اللَّه تعالي ولي مؤمنين است، نه كساني كه به آيات او كفر ابراهيم كه شما كفار ادعاي آن را مي

 .سازندورزيده، حق را با باطل مشتبه مي

به معناي جماعتي از  "طائفه "كلمه "وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلبونَكُمْ وَ ما يُضِلبونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ "
ند، ساند، كه عرب قبل از آنكه به زندگي شهرنشيني برانسانها است و گويا بدين مناسبت جماعتي از انسانها را طائفه ناميده

اي و زمستان را در كردند، تابستان را در نقطهاي از بيابان زندگي مياي در گوشهشعبه شعبه و قبيله قبيله بودند و هر قبيله
كردند و همچنين از ترس اي ديگر، و حيوانات خود را برداشته، به طلب آب و گياه از اين نقطه به آن نقطه طوف مينقطه

گر داشتند، و لذا به هر جمعيتي طائفه گفتند و به تدريج خصوصيت و مناسبت اين نامگذاري غارت و حمله دشمن طوفي دي
 بينيم هر جا اين كلمه به ميان)يعني طواف و دوره گردي( را رها نموده، تنها به داللتش بر جماعت اكتفاء كردند، و فعال مي

 .شودآيد، از آن تنها معناي جماعت فهميده مي

 421كنند[ ..... ص : افعالي، در بيان معناي اينكه: اهل كتاب جز خودشان كسي را گمراه نمياشاره به توحيد ]

يل به ترين فضائل انساني م، علتش اين است كه اولين و ابتدايي"كننداهل كتاب جز خود را گمراه نمي "و اما اينكه فرمود:
از حق به سوي باطل منصرف و متمايل سازند، اين  حق و پيروي از آن است، پس اينكه اهل كتاب دوست دارند مردم را

اي پست( و گناهي از محبت و عالقمنديشان به اين كار خود از احوال دروني و از رذائل نفساني ايشان است )و چه رذيله
گناهان و ستمي از ستمهاي نفس است، ستمي بدون حق و معلوم است كه هر عمل و عقيده كه خالي از حق باشد، محض 

 لت است، پس عالقمنديشان به اضالل مؤمنيني كه بر صراطضال

__________________________________________________ 

 ."12سوره انعام، آيه  "اينهايند كساني كه خدا هدايتشان كرده، پس به هدايتشان اقتداء كن.(1)
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 .ودشان به آن توجه ندارندحقند عينا ضاللت خودشان است، ضاللتي كه خ

اين از نظر انحراف باطني و همچنين از نظر عمل، اگر فرضا بتوانند در دل شْصي از مؤمنين القاي شبهات نموده، 
ع دهد مگر به نفاند، براي اينكه انسان هيچ عمل خير و شري را انجام نميگمراهش كنند، در حقيقت اول خود را گمراه كرده

 :ان كه فرمودو ضرر خودش، هم چن

 .«1» "مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَساءَ فَعَلَيْها، وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "

اند، در حقيقت گمراهيشان در اثر اعمال زشت خودشان و آن مؤمنيني هم كه با اضالل اهل كتاب و وساوس آنان گمراه شده
كشد، هم شود و او را به كفر ميو اراده آدمي است كه به اذن خدا گريبانگير او مي است نه اثر اضالل، چون شومي عمل

 .«0» "مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ "چنان كه فرمود:

مْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، وَ ما لَكُمْ مِنْ و نيز فرموده: وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُ
 :، كه ما در تفسير آيه«2» "دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍ

 .اعمال كرديم در جلد دوم عربي اين كتاب بحثي در باره خواص« 2» "حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ "



و اين مطلبي كه يادآور شديم يكي از معارف قرآني است كه از لوازم توحيد افعالي است. و توحيد افعالي از فروعات عموميت 
ود كنند مگر خود را و خو گمراه نمي "حكم ربوبيت و مالك است و با همين توحيد افعالي است كه انحصار مستفاد از جمله

توجيه كرد، )توضيح اينكه توحيد افعالي كه يكي از عقائد اصولي اسالم است، عبارت است از اينكه  توانرا مي "فهمندنمي
پذيرد، عالمه مؤلف هر اثري و هر عملي از هر فاعل و مؤثري سر بزند، به اذن خداي تعالي و تحت ربوبيت او انجام مي

انه و فرمود: سردي هندواش ميتوضيح اين معنا در درس فلسفهرضوان اللَّه عليه كه در همين ايام به لقاء اللَّه پيوست، در 
 گرمي عسل مانند دو همسايه هندوانه و عسل

__________________________________________________ 

هر كس عمل صالحي كند به نفع خودش و هر بدي كند به ضرر خود كرده، پروردگار تو نسبت به بندگان ستمگر (1)
 ."26حم سجده، آيه سوره  "نيست.

كسي كه كفر بورزد به ضرر خودش است و كسي كه عمل صالح كند، اين طائفه براي خود و به نفع خود زمينه (2)
 ."22سوره روم، آيه  "سازند.مي

ايد، تازه خدا اثر سوء بسياري از گناهانتان آيد به خاطر اعمالي است كه به دست خود كردهآنچه مصيبت بر سر شما مي(3)
توانيد با اين نافرمانيهاي خود، خدا را در زمين ناتوان كنيد و شما غير از خدا نه سرپرستي داريد و نه را محو ميكند و شما نمي

 ."21سوره شورا آيه  "ياوري.

 ."012سوره بقره، آيه "(4)
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سل خودش مستقال گرم و آن ديگري سرد است، به توان گفت عاست كه خداي تعالي هر يك را به يكي داده، پس نمي
 .("مترجم "كنند مگر به اذن خداهمين حساب كفار هم اضالل نمي

تواند حصر مستفاد از آن را توجيه نمايد و به كند و نمياند، دردي را دوا نميو اما توجيهي كه مفسرين براي معناي آيه كرده
 .همين جهت از نقل آن صرفنظر كرديم

 "هْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَيا أَ "

 423كفر به آيات خدا غير كفر به خدا است و اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدا هستند نه كافر به خدا[ ..... ص : ]

خدا عبارت است از التزام به اينكه خداي در سابق بيان كرديم كه كفر به آيات خدا غير از كفر به خدا است و كفر به 
ها و دهريه چنين التزامي را دارند ولي كفر به آيات خدا عبارت است از انكار يكي از اي وجود ندارد، هم چنان كه وثنييگانه

ه عالم كمعارف الهيه، بعد از ورود بيان و روشن شدن حق، كه اهل كتاب اينطورند، يعني اهل كتاب منكر اين معنا نيستند 
هستي اله و معبودي واحد دارد، بلكه منكر حقايقي از معارفند كه كتب آسماني نازل بر آنان و بر غير ايشان بيان نموده، مانند 

نبوت پيامبر اسالم، و اينكه عيسي بنده خدا و رسولي از او است و اينكه ابراهيم يهودي و نصراني نبود و اينكه دست خدا 
 .بندد و اينكه خداي تعالي غني است و از اين قبيل معارفقانوني و ناموسي دست او را نمي همواره باز است و هيچ

 :پس اهل كتاب در لسان قرآن كافر به آيات خدايند، نه كافر به خدا، و اين معنا با آيه

ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ ال يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  قاتِلُوا الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ ال بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَ ال يُحَرِّمُونَ "
كند منافات ندارد و كسي خيال نكند كه ايمان نداشتن به خدا همان كفر ، كه ايمان را صريحا از آنان نفي مي«1» "الْكِتابَ

 :به خدا است، براي اينكه اگر جمله



نبود، آيه شريفه با گفتار ما منافات داشت و فرقي ميان كفر به خدا و كفر به آيات خدا نبود، و  "ال يَدِينُونَ "و "ال يُحَرِّمُونَ "
ايماني توصيف به الزمه حال است، چون الزمه دهند به اينكه مراد از توصيف آنان به بيليكن اين دو جمله شهادت مي

ن به خدا و روز جزا است، هر چند كه خودشان اين مالزمه را نفهمند و خيال حالشان يعني كفرشان به آيات خدا نداشتن ايما
كنند به خدا ايمان دارند، ولي به حسب ظاهر كفرشان به آيات خدا تنها كفر به آيات خدا است و كفر صريح به خود خدا 

كه به خدا و رسوالن او كفر  آيد، چون در آنجا فرمود: كسانيسوره نساء خالف اين بر مي 121نيست )گو اينكه از آيه 
 خواهند بين خدا و رسوالن او جداييورزند و ميمي

__________________________________________________ 

آورند و آنچه را خدا و رسولش حرام كرده، حرام قتال كنيد با كساني كه از اهل كتاب به خدا و به روز جزاء ايمان نمي(1)
 ."01سوره توبه، آيه  ".گروندحق نميدانند و به دين نمي
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 خواهند بين كفر و ايمان راه سومي راگويند: به بعضي رسوالن ايمان داريم، و به بعضي ايمان نداريم، و ميبيندازند و مي
 .(پيش بگيرند، اينها كافران حقيقي هستند

از مصدر شهادت به معناي حضور و علم ناشي از حس است و اين  "تشهدون "كلمه "وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ "و در اينكه فرمود:
بينيد خواهد بفرمايد: با اينكه ميخود داللت دارد بر اينكه مراد از كفر آنان به آيات خدا انكار نبوت خاتم االنبياء ع است، مي

 .يدكنن پيامبر منطبق است چرا نبوت او را انكار ميآيات و عالئم كه در تورات و انجيل در باره پيامبر موعود آمده با اي

آيات  شود و اختصاصي بهاند: لفظ آيه عام است و شامل همه آيات ميشود اينكه بعضي از مفسرين گفتهاز اينجا روشن مي
 .نبوت ندارد، درست نيست و وجه نادرستيش روشن است

 "... لْباطِلِيا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِا "

از آن مشتق شده، به معناي القاي شبهه و آرايش باطل به صورت  "تلبسون ")به فتح الم( كه فعل مضارع "لبس "كلمه
 "وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ "و جمله: "دهيد؟اي اهل كتاب چرا حق را در صورت باطل جلوه مي "فرمايد:حق و يا به عكس است، مي

كتمان مسائل مربوط به معارف ديني است نه آياتي كه ديدني و به  "لبس "اي دارد بر اينكه مراد ازداللت و يا حد اقل اشاره
چشم مشاهده كردني است، مانند آن آياتي كه خودشان تحريف و يا كتمان كردند و يا به غير آنچه منظور بود تفسير 

 .نمودند

وَدَّتْ  ":فرمودتتمه كالم خداي تعالي است كه مي "وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ...رُونَ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُ "و اين دو آيه يعني آيه:
، و بنا بر اين اگر همه اهل كتاب را به اعمال زشت بعضي از ايشان توبيخ و عتاب فرموده، از اين جهت است كه "طائِفَةٌ ...

ها ه اعمال زشت يكديگر راضيند، و از اينگونه نسبتعنصر همه يكي و اصل و ريشه همه واحد و همه داراي يك صفتند و ب
 .در قرآن بسيار است

 "... وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ "

 424[ ..... ص : "نازل شده كافر شويد به آنچه در آغاز روز بر مؤمنين نازل گشته ايمان آوريد و بدانچه در پايان روز "گفتند:معناي سخن اهل كتاب به يكديگر مي]

 ايبه قرينه اينكه مقابل آخر النهار قرار گرفته اول روز است، چون وجه هر چيزي اولين جنبه "وَجْهَ النَّهارِ "مراد از كلمه
رساند شود، وجه نهار هم اول روز است و سياق كالم اين طائفه از اهل كتاب مياست كه از آن چيز براي بيننده ظاهر مي

كه در اول روز چيزي به رسول خدا ص وحي شده كه موافق با عقيده اهل كتاب بوده و در آخر روز چيزي وحي شده كه با 



عقيده ديگرشان مْالف بوده، و اين باعث شده بگويند: به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و به آنچه در آخر روز نازل 
 .شده كفر بورزيد
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بايد وحي خاصي از قرآن بوده باشد كه موافق نظريه اهل  "بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا "و بنا بر اين پس منظور از جمله:
 نه به "انزل "بنا بر ظرفيت به صداي باال خوانده شده، و اين ظرف متعلق است به كلمه "وَجْهَ النَّهارِ "كتاب بوده، و كلمه:

كه صيغه امر است، )خالصه منظور اين نيست كه اول روز ايمان بياوريد و آخر روز كفر بورزيد، بلكه منظور  "آمنوا "كلمه:
 "هَ النَّهارِوَجْ "اين است به آنچه اول روز نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه آخر روز نازل شده كفر بورزيد( به دليل اينكه كلمه

 :و جمله "آمنوا "تر است تا به كلمهنزديك "انزل "به كلمه

ظرفي است كه به مجاز عقلي در  "آخره "است، پس كلمه: "و اكفروا بما انزل في آخر النهار "در معناي: "وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ "
نيست بلكه مكر  كه منظور مكر خود دليل و نهار« 1» "بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ "جاي مظروف خود قرار گرفته، نظير آيه:

 .مستكبرين در ليل و نهار است

شود، چه در آن روايات آمده هم كه در شان نزول اين آيات از ائمه اهل بيت ع وارد شده تاييد مي« 0»با اين بيان رواياتي 
ص  اكه اين گفتار كه آيه شريفه حكايتش كرده، گفتاري است كه يهوديان در هنگام برگشتن قبله گفتند، چون رسول خد

نماز صبح را به طرف بيت المقدس خواند كه قبله يهوديان بود و هنگام ظهر كه قبله به سوي كعبه برگشت نماز ظهر را 
اي از يهود گفتند: شما يهوديان ايمان بياوريد به وحي و دستوري كه صبح نازل شد، يعني به نماز بدان سو گزارد، طائفه

د به حكمي كه در آخر روز نازل شده، يعني نماز خواندن به طرف كعبه، و مؤيد خواندن رو به بيت المقدس، و كفر بورزي
، يعني به "وَ ال تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ ":ديگرش اين است كه بعد از اين سْن بطوري كه قرآن حكايت نموده، گفتند

ان ايمان نياوريد و زنهار كه هيچيك از اسرار خود را نزد كنند اعتماد نكنيد و به دين ايشكساني كه از دين شما پيروي نمي
ايشان فاش نكنيد و به ايشان نگوئيد كه در تورات ما بشارت دين شما و عالئم پيغمبر شما آمده، و نيز كتاب خود ما خبر 

 .گرددداده كه قبله از بيت المقدس به كعبه بر مي

 "خرهآ "است و مراد از آن اول روز است و كلمه "آمنوا "متعلق به صيغه امر "رِوَجْهَ النَّها "اند: كلمهبعضي از مفسرين گفته
آمِنُوا  "، و منظورشان از اينكه گفتند:"و اكفروا "متعلق است به جمله "في آخره "بر سر دارد و ظرف "في "در تقدير حرف
 د و با جماعت مؤمنين مْلوط شوند، آن گاه در آخر روزاين بوده كه يك عده از ايشان به قرآن ايمان بياورن "بِالَّذِي أُنْزِلَ ...

__________________________________________________ 

 ."22سوره سبأ، آيه "(1)
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 وت اسالمي امارات و نشانيهايمرتد گشته، چنين وانمود كنند كه اگر ما صبح مسلمان شديم، براي اين بود كه از ظاهر دع
صدق و حقيقت را احساس كرديم، ولي در آخر روز بر ايمان ثابت شد كه اين دعوت صحيح نيست، چون شواهدي براي 
بطالن آن يافته، فهميديم اين آن ديني نيست كه بشارتهايش در كتب ما آمده، و اين آن پيامبري نيست كه كتب، از 

سازد و عزيمتشان را سست اي است كه مؤمنين را دچار ترديد در دين خود مينقشه و توطئهآمدنش خبر داده، و اين خود 
 .گردداند باطل مياي كه پديد آوردهشود و احدوثهشان شكسته ميكند، و در نتيجه سورت و وحدت كلمهمي

م فروگذار نكرده، همواره از هر ليكن هر چند اين معنا بعيد نيست، آن هم از يهوديان كه هيچ وقت از توطئه عليه اسال



اند، ليكن لفظ آيه با آن منطبق نيست و به زودي در بحث روايتي آينده طريق ممكن در خاموش ساختن نور آن كوشيده
 .انشاء اللَّه العزيز باز هم در اين باره سْن خواهيم داشت

ه اول روز اظهار ايمان كنيد و در آخر روز به اند مراد اين است كه در خصوص نماز خواندنشان به طرف كعببعضي هم گفته
به خاطر  اند: معنايش اين است كه در اولآن كفر بورزيد، بلكه مسلمانان به اين وسيله از اسالم برگردند، بعضي ديگر گفته

ن وانمود ده، چنياينكه قبال اقرار كرده بوديد كه صفات پيامبر اسالم در كتب ما بوده، ايمان بياوريد و در آخر روز كفر ورزي
نين به كند، بلكه به اين وسيله مؤمكنيد كه آنچه كه در كتب ما در صفات آخرين پيامبر آمده، با پيامبر شما تطبيق نمي

 .اسالم دچار شك و ترديد شده، از دين خود برگردند

 .ليكن اين دو وجه شاهدي )از ظاهر عبارت آيه( ندارد و به هر حال اجمالي در آيه نيست

 "... ال تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وَ "

كالم اهل كتاب و تتمه گفتار سابقشان باشد كه  "عِنْدَ رَبِّكُمْ "شود اين است كه اين جمله تا جمله:آنچه از سياق فهميده مي
جوابي از ناحيه خدا  "قُلْ إِنَّ الْهُدي هُدَي اللَّهِ "ه:و جمل "آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا ":كردندبه يكديگر پيشنهاد مي

و بعد از اين جمله معترضه دو باره  "آمِنُوا بِالَّذِي ... لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ "باشد، از مجموع سْنان گذشته يهود، يعني از جمله:
نكه شود )توضيح ايترتيبي است كه از تغيير سياق فهميده ميكالم يهود باشد، اين آن  "أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ ... عِنْدَ رَبِّكُمْ "جمله:
در مقام حكايت كالم يهود بود كه يهود به يكديگر گفتند: اول روز ايمان بياوريد و آخر روز كفر  "وَ قالَتْ طائِفَةٌ ... "جمله:

 هود و اگر اين جمله هم كالم ي "گوب "فرمايد:بورزيد و جز به پيروان دين خود اعتماد نكنيد، آن گاه سياق تغيير يافته مي
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ود ش، و بگوئيد هدايت، هدايت خدا است و چون چنين نفرموده، معلوم مي"و قولوا ان الهدي هدي اللَّه "فرمود:بود بايد مي
ت كه خداي تعالي به اين قسمت از گفتار ، جوابي اس"قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ "اين جمله معترضه است( و همچنين جمله:

، اين آن ترتيبي است كه هم از ارتباط اجزاي كالم و نظم معاني دو "أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ مِثْلَ ما أُوتِيتُمْ ... "آنان داده كه گفتند:
 .كندشود و هم از آيات ديگري كه مجادله يهود و كيد آنان را حكايت ميآيه استفاده مي

 -تنديعني به يكديگر گف -گفتند -اي از اهل كتاب )يعني يهوديان(اين است كه طائفه -و خدا داناتر است -و معناي آيه
رسول اسالم و مؤمنين به وي را در نماز خواندنشان به طرف بيت المقدس در اول روز تصديق بكنيد، ولي در نماز 

ن اين سر به غير خود اعتماد نكنيد و به هيچ وجه به خواندنشان در آخر روز به طرف كعبه تصديق نكنيد و در فاش ساخت
اطالع مسلمانان نرسانيد كه يكي از شواهد نبوت پيغمبر موعود برگرداندنش قبله را از بيت المقدس به طرف كعبه است، 

يد و امارات ئبراي اينكه اگر مساله قبله شدن كعبه را تصديق كنيد و آنچه از كتاب آسماني خود اطالع داريد به مسلمين بگو
ند آن اي مثل قبله شما شوآيد كه مسلمين هم داراي قبلهصدق دعوي نبوت پيغمبرشان را فاش سازيد، اين محذور پيش مي

ها هاي گوناگون دنيا فْر كنيد كه ما تنتوانيد در بين جمعيترود، ديگر نميوقت است كه سيادت و آقايي شما از بين مي
يم، عالوه بر اين نزد خدا هم هيچ حجتي نْواهيد داشت، چون وقتي اين سر خود را فاش كنيد، املتي هستيم كه داراي قبله

ن توانيد عذر بياوريد كه ما از حقانيت آايد، ديگر نميفهمد كه شما از سالها پيش از جريان قبله جديد با خبر بودهخدا هم مي
 .ورديمخبر بوديم و بدين جهت به نبوت پيامبر اسالم ايمان نيابي

خداي تعالي از اين سه قسمت سْنان ايشان جواب داده، اما از اينكه گفتند بدانچه در اول روز نازل شده ايمان بياوريد و 
بدانچه در آخر روز آمده كفر بورزيد و بشارت مربوط به تحويل قبله را به مسلمانان نگوئيد تا آنها نيز به سوي حق هدايت 

ؤمنين نيازمند آنند هدايت حق است كه آن هم هدايت خود خداي تعالي است، نه هدايت شما، نشوند، فرموده: هدايتي كه م



خواهيد از هدايت خدا پيروي كنيد و اگر پس مؤمنين احتياجي به هدايت شما ندارند، شما به فكر خود باشيد، اگر مي
 .ش سازيد و اگر نه كتمانش كنيدخواهيد بشارت تحويل قبله را فاخواهيد به كفر خود باقي باشيد، اگر مينمي

 421جواب خداي تعالي به سخنان يهود در قضيه تغيير قبله مسلمين از بيت المقدس به كعبه[ ..... ص : ]

ترسيم اگر راز تحويل قبله را فاش سازيد، و در نتيجه كعبه قبله مسلمانان شود، مي "و از قسمت دوم گفتارشان كه گفتند:
دهد، ، فرموده: فضل به دست خدا است، به هر كس بْواهد مي"افتْاري چون افتْار شما شوند آنان هم مثل شما داراي

 چه شما بترسيد و چه نترسيد و به 
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 .دست شما نيست تا آن را به خود اختصاص داده و از ديگران دريغ بداريد

ي نيد )و يا نتوانيم( نزد خدا بهانه بياوريم كه ما در كتاب آسماني خود بشارتترسيم خدا بفهمد و ديگر نتواو از اينكه گفتند: مي
نسبت به تحويل قبله نديديم، هيچ جوابي نداده، براي اينكه بطالنش آن قدر واضح بوده كه احتياج به جواب نداشته، هم 

اعراض نموده و آن آيه زير است كه جويي است نيز از دادن پاسخ چنان كه در آيه ديگري كه متعرض همين محاجه و بهانه
مْ بِهِ عِنْدَ لَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُوَ إِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَال بَعْضُهُمْ إِلي بَعْضٍ قالُوا أَ تُحَدِّثُونَهُمْ بِما فَتَحَ ال "فرمايد:مي

 «1. »"عْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِربونَ وَ ما يُعْلِنُونَرَبِّكُمْ، أَ فَال تَعْقِلُونَ، أَ وَ ال يَ

جواب خدا به ايشان باشد ولي اينطور نيست بلكه اين  "دانندمگر نمي "در اينجا ممكن است خواننده تصور كند كه جمله:
ودند كه براي خدا سر و آشكار بندگان خواهد اعالم كند كه يهود اين سْن را وقتي گفتند كه از راه وحي فهميده بجمله مي

تفاوتي ندارد، و اين حرفي كه در اين مورد زدند از بي فكري و نداشتن تعقل صحيح بوده، نه اينكه بْواهد جواب داده باشد 
 :فرمودنداشت، تنها مي "أَ وَ ال يَعْلَمُونَ "در جمله "واو "چون اگر جواب بود احتياجي به آوردن

است و چنين معنا  "فَال تَعْقِلُونَ "عطف به "ال يَعْلَمُونَ "رساند كه جملهرا آورده، مي "واو "ينكه حرف؟ ا"اال يعلمون "
 .گوئيم و مگر نفهميديد؟كنيد؟ ما هم ميدهد: يهوديان به خود گفتند: چرا تعقل نميمي

واهد بود نه معناي ايمان نياوردن و تصديق خ "اعتماد نكنيد "به معناي "و بنا بر معنايي كه كرديم جمله: وَ ال تُؤْمِنُوا
وَ يُؤْمِنُ  ":خواهد بفرمايد جز به پيروان دين خود به كسي اعتماد و وثوق نداشته باشيد، همانطور كه در جملهنكردن، مي
يعني شما يهوديان ، خود يهوديان است، "لِمَنْ تَبِعَ ... "نيز به معناي اعتماد كردن است و مراد از جمله« 0» "لِلْمُؤْمِنِينَ

 .اعتماد نكنيد مگر به يهودياني مثل خودتان

 :و مراد از جمله مورد بحث نهي از افشاي پيشگويي تورات در باره تحويل قبله است و اين جريان در سابق يعني در آيه

 اي ازاز سوره بقره نيز آمده بود، در آنجا هم فرمود: كه طائفه 146

__________________________________________________ 

كنند كه چرا گويند: ما ايمان آورديم، ولي همين كه به يكديگر رسيدند يكديگر را مالمت ميو چون مؤمني را ببينند مي(1)
دهيد كه فردا نزد پروردگارتان با شما محاجه كنيد و مدرك به دست آنها ميمؤمنين را از آنچه خدا به شما خبر داده آگاه مي

سوره  "كنند با خبر است؟ چه پنهان كنند و چه علني سازند.دانند كه خدا بدانچه ميكنيد؟ مگر نميچرا تعقل نمي كنند؟
 [.....] ."22بقره، آيه 

 ."61سوره برائت، آيه (2)
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فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  "گذرانيم:واننده ميكنند، اينك آن آيه را از نظر خيهوديان حق را با اينكه علم به آن دارند كتمان مي
فُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ وَ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقب مِنْ رَبِّهِمْ ... الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِ ... الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

 .«1» "هُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَأَبْناءَهُمْ، وَ إِنَّ فَرِيقاً مِنْ

 :اند: جملهها است، مثل اينكه بعضي گفتهو در معناي آيه اقوال مْتلفي از مفسرين بر سر زبان

 ما "كالم خداي تعالي است نه گفتار يهود به يكديگر و خطاب به صيغه جمع در جمله مذكور و در جمله "وَ ال تُؤْمِنُوا ... "
 .به رسول خدا ص است "قل "به مؤمنين است و خطاب به صيغه مفرد در كلمه "أَوْ يُحاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ "و جمله "أُوتِيتُمْ

در اينجا الزم است تذكر دهم هم اكنون كه مشغول نوشتن اين مطالب هستم ساعت هشت شب است و من از كنار پيكر )
ه گردم كها كتاب ديگر عالمه سيد محمد حسين طباطبائي قدس سره بر ميب و دهمطهر استاد بزرگوارم مؤلف اين كتا

امروز يعني هيجدهم محرم الحرام هزار و چهار صد و دو، هجري قمري مطابق با بيست و چهارم آبانماه هزار و سيصد و 
آن بزرگوار بنويسم، ليكن خواستم همين جا شرحي از احوال صبح از دار دنيا رحلت نمود، مي 1شصت هجري شمسي ساعت 

شود، لذا اگر خداي تعالي توفيقي دهد در آخر همين جلد، شرح مْتصري خواهم فكر كردم رشته سْن تفسيري قطع مي
 .("مترجم "نوشت ان شاء اللَّه

و اي ت شود: شما مسلمانان اعتماد نكنيد مگر به كسي كه پيرو دين شما باشد.بنا به گفته اين مفسر معناي آيه چنين مي
پيامبر به ايشان بگو هدايت تنها هدايت خدا است، زنهار چنان نباشد كه آيندگان همين دين شما و هدايت خدا را بيابند و 

و نيز  -كه چرا با اينكه دليلي داشتيد عمل نكرديد -بهره باشيد و يا همانها نزد پروردگارتان با شما محاجه كنندشما از آن بي
 .در هر دو مورد خطاب به رسول خدا ص است "قل "بنا به گفته وي كلمه

 :اند، با اين تفاوت كه خطاب جمع در سه جملهبعضي ديگر نظير اين را گفته

 شما مسلمانان جز به كسي "شود:خطاب به يهود است، در نتيجه معنا چنين مي "عِنْدَ رَبِّكُمْ "و "أَوْ يُحاجُّوكُمْ "و "أُوتِيتُمْ "
شد اعتماد مكنيد، تو اي پيامبر به يهود بگو هدايت تنها هدايت خدا است )و اين چه جاي تعجب است( كه پيرو دين شما با

ه ايشان ب "كه به كسي داده شود، مثل آن هدايتي كه به شما داده شده و يا مسلمانان با شما محاجه كنند نزد پروردگارتان،
 بگو

__________________________________________________ 

شان حق اي از ايشناسند و محققا طائفهشناسند، همانطور كه فرزندان خود را ميكساني كه كتابشان داديم، كعبه را مي(1)
 .دانندكنند با اينكه ميرا كتمان مي
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 .و بنا به اين قول، آيه در مقام سرزنش يهود خواهد بود "فضل به دست خدا است ...

كالم خداي تعالي و پاسْي است كه خداي تعالي به  "قُلْ إِنَّ الْهُدي هُدَي اللَّهِ أَنْ يُؤْتي أَحَدٌ ... "اند: جمله:ديگر گفته بعضي
يوي هاي دنكالم يهود داده، و همچنين مفسرين در معناي فضل اختالف كرده، بعضي مراد از آن را دين، بعضي ديگر نعمت

 .اندي ديگر دانستهو بعضي غلبه و بعضي چيزها

به  شود آورديم وشود بعيد است و ما آنچه از سياق استفاده ميو اين اقوال با كثرتي كه دارد از آنچه از سياق استفاده مي
 .پردازيمهمين جهت بيش از اين به درستي و نادرستي اين اقوال نمي

 412متضمن آن است[ ..... ص :  "بِيَدِ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ "و بيان جوابي به يهود كه جمله "فضل خدا "معناي]



ن به معناي زائد از حد اقتصاد و ميانه است و اي "فضل "كلمه "قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ "
 .رودر امور ناپسند بكار ميد "فضول "شود، هم چنان كه كلمهكلمه تنها در امور پسنديده استعمال مي

د، مانند شواش مستحق آن نباشد، فضل گفته مياي كه دادنش عقال واجب و گيرندهراغب در اين باره گفته است: هر عطيه
 :و يا جمله "وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ "فضل در جمله:

هاي مادي الهي است و همچنين كه منظور در اين سه جمله، نعمت "عَظِيمِوَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْ "و جمله: "ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ "
هاي مادي و )كه مربوط به امور معنوي است و اگر همه نعمت "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ "و جمله: "قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ "در جمله:

 دهد بهر و مستحق نيست، او هر چه ميمعنوي خدا فضل خدا خوانده شده، بدين جهت است كه كسي چيزي از خدا طلبكا
 .(دهددهد و زائد بر استحقاق ميفضل خود مي

از قبيل ايجاز )مْتصر گويي( است كه خود يكي از نكات ادبي است، چون اين جمله  "و بنا بر اين جمله: إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
و  كردند به اينكه وانمود كنند نازل شدن كتابن حيله ميخالصه يك برهان قياسي و منطقي است، به اين بيان كه يهوديا
 هاي تورات را كه از آمدن پيامبر اسالمكردند مبادا بشارتاين عطيه الهي اختصاص به ايشان دارد و به يكديگر سفارش مي

زل شدن كتاب تنها نيم ناو برگشتن قبله خبر داده، به مسلمانان بگوئيد، بلكه بايد آنها را كتمان كنيد تا به جهانيان بقبوال
ايم و او هم به ما داده، خداي تعالي با يك قياس منطقي و به حق ما است، حقي است كه ما آن را از خدا طلبكار بوده

چون بسيارند )ها باطل است، فرموده: كتاب آسماني فضل است، اصطالح با يك صغري و كبري اثبات كرده كه اين نيرنگ
خاص به خود ندارند( و فضل به دست خدا است كه ملك عالم و حكمراني در آن خاص او است،  اقوامي كه كتاب آسماني

 آيد اش كم ميتواند فضل خود را به هر كس بْواهد، بدهد نه خزينهپس او مي
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 .و نه از حال خلقش ناآگاه است

دانستند به همه جهاتش )جهاتي كه محتمل دا را خاص خود ميدر نتيجه در آيه مورد بحث مفاد سْن يهود كه نعمت خ
است( نفي شده، چون برخورداري يك قوم از يك نعمت و محروميت بقيه اقوام از آن نعمت، مثال برخورداري يهود از نعمت 

 نيست و بلكهدين و قبله و محروميت ساير اقوام از آن، يا به خاطر اين است كه اختيار فضل خدا تنها به دست خود او 
ممكن است تحت تاثير غير خدا قرار بگيرد و خالصه خواست غير خدا، با خواست خدا مزاحمت كند و فضل او را منحصر در 

 .سازدنمي "إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ "خود و از غير خود منع كند كه اين احتمال با برهان

هر چند فضل او واسع و بيكران است و نيز هر چند اختيار فضلش به دست خودش است و ليكن و اگر به خاطر اين است كه 
د و خبر است، قومي به فضل او برسنممكن است به خاطر اينكه از احوال اقوام و آنهايي كه بايد مورد فضلش قرار گيرند بي

از  كنند كه اصال سْنانند، به يكديگر سفارش ميداقوام ديگر محروم بمانند و يهوديان به همين جهت كه خدا را جاهل مي
هاي تورات مگوييد، و بگذاريد خدا هم چنان در جهل خود باقي بماند، در نتيجه بتوانيم عليه اسالم و برگشتن قبله بشارت

ستْوش د سازد، چون اين كلمه خود به تنهايي برهاني است بر اينكه خدانمي "عليم "توطئه كنيم، اگر اين باشد با كلمه
 .شودخبري نميجهل و بي

خوب وقتي فضل خدا به دست خود او باشد، و او به هر كس بْواهد  "يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "
ون صاص دهد؟ چبدهد و نيز وقتي خدا واسع و عليم باشد، ديگر چه مانعي دارد كه فضل خود را به بعضي از بندگانش اخت

تواند در ملك خود هر جور كه بْواهد تصرف كند و وقتي ممنوع التصرف در فضل خود مالك ملك عالم، او است و او مي
تواند به هر يك از بندگان خود بدهد، ديگر واجب نيست كه همه اقسام فضل خود را به همه و تك تك افراد نيست و مي



د را تواند فضل خوشود، پس او ميد، خود نوعي سلب اختيار و ممنوعيت در تصرف ميبدهد، چون اگر پاي وجوب در كار بياي
 .به هر كس كه خواست اختصاص دهد

ت ختم كرده، و اين در حقيقت به منزله تعليلي اس "وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ "خداي تعالي گفتار در آيه مورد بحث را با جمله:
وقتي فضل خدا عظيم باشد و آن هم عظيم علي االطالق، نه عظيم از يك جهت و دو جهت،  براي همه مطالب قبل، چون

اش اين است كه اوال اختيار چنين فضلي به دست خودش باشد و ثانيا فضلش واسع و تمام ناشدني باشد، )چون آنچه الزمه
 ي كه ازشود عظيم نيست( و ثالثا داناي به حال بندگانش باشد. )چون صاحب فضلتمام مي
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خبر است، فضلش عظيم كه نيست هيچ، بلكه خاصيت هم ندارد( و رابعا بتواند فضل خود را حال محتاجان به فضل خود بي
 .به هر كس كه اليق دانست اختصاص دهد

به رحمت معنا و آن كلمه را به اين كلمه كند و اگر فضل همان فضل در آيه قبلي را معنا مي "يَْْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ ... ":جمله
هاي رحمت است، هم تبديل كرد، براي اين بود كه بفهماند فضل كه عبارت است از عطيه غير واجب، خود يكي از شاخه

 و "ءٍوَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ "تعبير كرده و فرموده: "وسعت رحمت "به "وسعت فضل "چنان كه در جاي ديگر: از همين
و در « 1» "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً "در اينكه فضل عطيه غير واجب است فرموده:

لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ  قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي، إِذاً "اينكه اختيار همه كارهاي خدا به دست خود او است فرموده:
 .«0» "الْإِنْفاقِ

 "وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ... فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "

 410..... ص :  اي جدا بافته هستند )لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ([اعتقاد بي اساس يهوديان به اينكه تافته]

اب در فهماند اهل كتكند و ميها و پيمانها داشتند اشاره مياين آيه شريفه به اختالف فاحشي كه اهل كتاب در حفظ امانت
تر را دارند و بعضي ديگر شاين باب در دو طرف تضاد و دو نقطه مقابل قرار دارند، بعضي حتي در يك دينار خيانت را روا نمي

كند به اينكه طائفه خيانتكار هر چند خيانتشان يك رذيله قومي و مضر است و ليكن اين د و نيز اشاره ميبلعنبا بارش مي
آن را حكايت  "لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "اي اعتقادي كه جمله:رذيله در بين آنان از يك رذيله ديگر منشا گرفته، رذيله

 .كندمي

ند، سوادها بر ما سبيلي ندارخواندند، پس اينكه گفتند: بيسواد ميهل كتاب و غير خود را امي و بيآري اين طائفه خود را ا
معنايش اين است كه غير بني اسرائيل حق ندارد كه بر بني اسرائيل مسلط شود و به اين ادعاي خود رنگ و آب دين زده 

نكه خود ، با اي"يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ بَلي ... وَ "بودند، به دليل اينكه قرآن دنبال جمله مورد بحث فرموده:
 .دهندگويند، دروغ خود را به خدا نسبت ميدانند دروغ ميمي

اند و در درگاه خداي اي جدا بافتهكه تافته -هم چنان كه امروز هم همين عقيده را دارند -آري يهوديان اينطور معتقد بودند
 ي احترام و كرامتي خاص به خود را دارند و آن اينتعال

__________________________________________________ 

 ."126سوره نور، آيه  "شد.شد، احدي از شما تا ابد تزكيه و تربيت نمياگر فضل خدا شامل حال شما نمي(1)

ست شما بود، باز هم از ترس تمام شدن آن از انفاق بْل يعني اي پيامبر به اين مردم بگو اگر خزينه رحمت پروردگار بد(2)
 ."122سوره اسري، آيه  "ورزيديد.مي
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توانند داراي چنين است كه خداي سبحان نبوت و كتاب و حكومت را به ايشان اختصاص داده، هيچ قومي ديگر نمي
ست ها و بر اين پايه سخاص ايشان است و از اين اعتقاد باطل نتيجه امتيازاتي بشوند، پس سيادت و تقدم بر ديگران هم

ديوارها چيدند و مثال غير اسرائيلي را محكوم كردند به اينكه بايد حقوقي را كه خدا فقط براي آنان تشريع كرده، رعايت 
ْورند و صاحبان مال چيزي كنند، ايشان ربا بْورند و ديگران ربا بدهند و كمترين اعتراضي هم نكنند، مال مردم را ب

نگويند، حقوق مردم را پايمال كنند و كسي حق حرف زدن نداشته باشد، براي اينكه تنها اهل كتاب ايشانند و ديگران امي و 
تواند مال اسرائيلي را بْورد و همچنين براي سواد، پس اگر خوردن مال مردم حرام است براي غير اسرائيلي است كه نميبي

نها خوردن مال اسرائيلي ديگر و پايمال كردن حقوق اسرائيلي ديگر حرام است، اما مال غير اسرائيلي و حقوقش بر اسرائيلي ت
 .اسرائيلي مباح است

تواند بر اهل كتاب سبيل و تسلط و حق اعتراض داشته باشد، اما غير اهل كتاب و سْن كوتاه اينكه تنها اهل كتاب مي
تواند خودكامه و به دلْواه خود هر گونه دخل و ر اهل كتاب ندارد، پس اهل كتاب ميهيچگونه تسلطي و حق اعتراضي ب

تصرف در مال و حق ديگران را بكند و هر حكمي كه دلش خواست براند و اين خود باعث شده كه يهود با غير يهود معامله 
 .اي كه باشدحيوان زبان بسته بكند، هر معامله

ره دانند مانند تورات و غيكتابي كه آن را مستند به وحي مي -به خيال خودشان -ب آسمانيو اين عقيده هر چند كه در كتا
يگران اند، داي است كه از دهان احبار خود گرفته و به اصطالح سينه به سينه به ديگران منتقل كردهوجود ندارد، اما عقيده

دهند به اين دين در دانند و به كسي اجازه نمييهود مياند، و چون دين موسي ع را خاص هم كوركورانه از آن تقليد نموده
اند كه سيادت و تقدم يهود هم امري جنسي است، اند و نتيجه گرفتهآيد، در حقيقت آن را براي خود جنسيتي پنداشته

مْصوص اين جنس و همين كه كسي نسبتي به اسرائيل داشت همين خود ماده شرافت و عنصر سيادت است و هر كسي 
منسوب به اسرائيل باشد حق دارد كه بر ديگران بطور مطلق تقدم داشته باشد و معلوم است كه وقتي اين روحيه باغيه در كه 

آن  شود و چگونه روح انسانيت و آثارقالب قومي رخنه كند و براستي مردمي اينطور معتقد شوند، چه فسادي در زمين بپا مي
 .!ميردكه بايد در جامعه بشري حكمفرما شود مي

چيزي است كه در جامعه  -بله اصل اين حرف كه بايد بعضي از افراد و بعضي از جوامع از حقوق عمومي محروم شوند
سي گويد اين است كه حقوق نامبرده بايد از كبشريت اجتناب ناپذير است و ليكن آنچه مجتمع بشري صالح در اين باب مي

 اي سلب شود كه بناو از جامعه
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دارد حقوق حقه انسانها را باطل و بناي مجتمع بشري را ويران سازد و اما اينكه معيار در تشْيص حق چيست تا مْالف آن 
داند، حال چه اينكه پيرو حق از پيرو آن مشْص گردد؟ اسالم معيار آن را دين حق و يا به عبارت ديگر دين توحيد مي

يات پرداز به حكومت اسالم باشد و حكومت اسالم او را در تحت ذمه و تكفل خود گرفته باشد، مسلمان باشد و چه اينكه مال
پس كسي كه نه دين توحيد دارد و نه تسليم حكومت اين دين است و با آن سر ستيز دارد، او هيچ حقي از حيات ندارد و اين 

ويد گاي مياست، فطرت هر انسان سليم الفطرهمعيار كه اسالم آن را معيار صحيح شناخته با ناموس فطرت هم منطبق 
كساني كه دشمن حيات ديگرانند، حق حيات ندارند و خواننده توجه فرمود كه اجمال اين حكم اسالمي و فطري را مجتمع 

 .شماردانساني نيز معتبر مي

نام اهل كتاب را برده بود  "أَهْلِ الْكِتابِ ... وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ ":گوئيم: با اينكه در آيهدر اينجا بر سر سْن از آيه شده و مي



، اگر چنين نكرد و مجددا نام اهل كتاب را "و منهم "توانست در آيه مورد بحث به آوردن ضمير اكتفاء نموده و بفرمايد:و مي
ن مكن بود كسي توهم كند كه ايكرد مبراي اين بود كه اگر به آوردن ضمير اكتفاء مي "وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ... "برد و فرمود:

ين در حالي كه ا "به آنچه اول روز نازل شده، ايمان بياوريد ... "دو طائفه همان طائفه از اهل كتابند كه قبال گفته بودند:
 عمعنا منظور نبوده، براي همين خاطر دو باره نام اهل كتاب را ذكر كرد و در جاي ضمير اسم ظاهر بكار برد، و لذا بعد از رف

 ."... وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ "بينيم در جاي ضمير، ضمير را بكار برده و فرموده:آن توهم مي

عني رساند، يگويند: تعليق حكم به وصف عليت را ميالبته در اين ميان وجه ديگري هست و آن اين است كه اهل ادب مي
ر ، د"فالن شْص دانشمند را احترام كن "، اگر بگوئيم:"فالن شْص را احترام كن "توان گفت:يدر جايي كه مثال م

ايم، در آيه مورد بحث هم كه فرموده اهل كتاب چنين گفتند و چنين مال مردم را حقيقت علت لزوم احترامش را هم فهمانده
ت كه اهل كتابند، اگر مردمي عوام و درس نْوانده و خوردند، خواسته است بفهماند علت سرزنش، از ايشان به خاطر اين اس

كتاب آسماني نديده بودند، اينقدر بعيد نبود كه بگويند مردم حق اعتراض به ما ندارند و به دنبال اين گفتار، آن كردار را يعني 
اعمال زشت از  رباخواري و مال مردم خوري را هم مرتكب شوند، ولي عجيب و غريب اينجا است كه اين سْن باطل و آن

ه كه دانند كه كتابشان چنين حكمي نكردكساني سرزده كه اهل كتابند و كتاب آسمانيشان حكم خدا را بيان كرده و خود مي
دانند كه مال مردم بر آنان حالل نيست، از اين نظر توبيخ و پيروانش هر حرفي بزنند و هر كاري خواستند بكنند و خوب مي

 .سركوبي آنان شديدتر است
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اي كه بين آن دو انداخته، عالوه بر محسنات بديعي )علم معروف است ولي مقابله "دينار "و كلمه "قنطار "معناي كلمه
هاي كالم را تحت ضابطه در آورده( كه در آن هست با كمك مقام ها و زشتياي از ادبيات است كه در آن زيباييبديع شاخه

خواهد كه اين دو كلمه كنايه است از بسيار و اندك، يعني قنطار كنايه از بسيار است و دينار كنايه از اندك، و ميفهماند مي
كنند، هر چند آن امانت بسيار گرانبها باشد و بعضي بدان خيانت بفهماند كه بعضي از اهل كتاب به امانت خيانت نمي

 .ارزش باشدكنند، هر چند كه اندك و بيمي

، متوجه به شْص "گردانداگر او را در قنطاري امين كني به تو بر مي "چنين خطابي كه در كالم بكار برده و فرموده:و هم
معيني نيست بلكه آن نيز كنايه است از هر مْاطبي كه بشود مْاطب قرار گيرد و به اين وسيله فهماند كه حكم آيه 

هر كس به او امانتي بدهد، هر چند كه قنطار  "است كه بگوئيم:عمومي است، شْص معيني منظور نيست و در معناي اين 
 ."كندباشد او خيانت نمي

 "اال ان تدوم قائما عليه "مصدريه است و تقدير كالم -اندبطوري كه گفته -"إِلَّا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً "در جمله: "ما "كلمه
 "دا كند )تا امانتت را پس بگيري( و منظور از بكار بردن كلمهاست، يعني مگر آنكه ايستادنت بر باالي سر او ادامه پي

در اينجا، رساندن معناي اصرار و عجله نمودن است، چون وقتي طلبكار براي گرفتن امانت خود باالي سر امين  "ايستادن
فسرين ته بعضي از مبايستد و هيچ ننشيند، خود دليل بر اين است كه براي گرفتن امانتش، هم اصرار دارد و هم عجله، الب

 .اند ولي سْنشان قابل اعتنا نيسترا ظرفيه گرفته "ما "كلمه

اره است به اش "ذلك "آيد كه كلمه:، از ظاهر سياق چنين بر مي"ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "و در جمله:
پردازند هر چند خطير و مهم يعني )اينكه بعضي از ايشان امانت را ميشد، مجموع مطالبي كه از سْن قبلي استفاده مي

 :ارزش باشد( اين رفتارشان به خاطر آن گفتارشان است كه گفتندكنند هر چند حقير و بيباشد و بعضي خيانت مي

حفظ  ":از قبيل ، همين گفتار سبب شده كه در صفات روحيشان"آنان كه اهل كتاب نيستند حق اعتراض به ما را ندارند "



، مْتلف شوند كساني كه آن گفتار غلط را "مغرور گشتن به كرامت خيالي "و "پرهيز از تضييع حقوق مردم "،"امانات
چنين  دانستند كه خداي تعاليكردند، با اينكه ميگفتند آن گونه هم عمل مينداشتند امين بودند و كساني كه آن طور مي

 .آنان مقرر نكرده و به چنين اعمالي رضايت نداده است سنتي را در كتاب آسمانيش براي

ه كنند و ذكر طائفتنها اشاره به حال طائفه دوم باشد كه در يك دينار هم خيانت مي "ذلك "و نيز ممكن است كه كلمه:
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 "و "يقولون "ذكر كرده و در حق آنان رعايت انصاف را نموده باشد، اين دو احتمال در ضميرهاي جمع هر دو قسم تقسيم را
آيد، هم احتمال دارد كه ضميرهاي مذكور به همه اهل كتاب برگردد و هم احتمال دارد فقط به كساني نيز مي "هُمْ يَعْلَمُونَ

به  "ليناع "كنند و بنا به احتمال دوم نيز، هم احتمال دارد ضمير دربرگردد كه اگر در يك دينار امين قرار گيرند خيانت مي
زي كه شود، چيهمه اهل كتاب برگردد و هم اينكه بْصوص خيانتكاران كه با اختالف محتمالت معناي آيه نيز مْتلف مي

 وَ ولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَوَ يَقُ "هست همه محتمالت درست است و اين با خواننده محترم است كه در آيه دقت بيشتري كند.
و  كندابطال مي -مبني بر اينكه: اميين هيچگونه حق اعتراضي بر آنان ندارند -اين جمله، ادعاي يهود را "هُمْ يَعْلَمُونَ
 كدادند و بطوري كه در سابق هم گفتيم آن را يكند بر اينكه يهوديان اين ادعاي خود را به وحي الهي نسبت ميداللت مي

 .دانستندحكم ديني كه از ناحيه خدا تشريع شده، مي

 416شرط كرامت الهيه و تقرب به خدا وفاي به عهد و تقوا است نه نژاد و دودمان[ ..... ص : ]

 "دچه را كه با كالم خواين آيه شريفه، كالم يهود را رد نموده و آن "بَلي مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "
، آيه مورد بحث "اميين تسلطي بر ما ندارند "گفتند:كند، آنها ميكردند را اثبات مينفي مي "لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ

فعل  "وفيا "فرمايد خير، شما امتيازي بر اميين نداريد و تقدم و تسلط حق هر كسي است كه تقوا داشته باشد، و كلمهمي
 "و توفيه "است و ايفاي عهد به معناي تتميم آن و حفظ آن از بهانه و نقص است "ايفاء "ماضي از مصدر باب افعال يعني

كه مصدر باب استفعال است به  "استيفاء "كه مصدر باب تفعيل است به معناي بذل و بْشش بطور كامل و وافي است و
 .معناي گرفتن بطور كامل و وافي است

 "... إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ "فرمايد:بطوري كه آيه بعدي مي -از عهد خداو مراد 

 "تنها او را بپرستند و به او ايمان آورند ":آن پيماني است كه خداي عز و جل از بندگان خود گرفته است كه عبارت است از
 .صاديق آن استو يا مراد از آن، مطلق عهد است كه عهد خدا هم يكي از م

 .از قبيل بكار بردن كبري در جاي صغري، به منظور كوتاه گويي است "فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "و جمله:

ي است اند: آلتخواننده عزيز توجه داشته باشد كه اين دو كلمه از اصطالحات علم منطق است، علمي كه در تعريفش گفته)
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شود كه فالن چيز مصداق فالن عنوان است، مثال عالم كند و دو كلمه مذكور دو ركن برهان است، در اولي اثبات ميمي
 شود كه بطور كلي هر متغيري حادث و مسبوق به عدم است و از آن صغري و اين كبريمتغير است و در دومي اثبات مي

 .("مترجم "شود كه عالم حادث استنتيجه گرفته مي

سي كه به )بلي ك "بلي من اوفي بعهده و اتقي، فان اللَّه يحبه، النه متق و اللَّه يحب المتقين "و تقدير كالم چنين است،
ور كلي دا بطدارد، براي اينكه چنين كسي مصداق عنوان متقي است و خعهد خود وفا كند و پرهيزكار باشد، خدا دوستش مي

دارد( و منظور اين است كه به يهوديان بفهماند كرامت و دارد، پس آن شْص وفادار را دوست ميمتقيان را دوست مي



يد بلكه تنها شوصاحب كرامت نمي "لَيْسَ عَلَيْنا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ "احترام آدمي در درگاه خدا به ادعا نيست و شما با گفتن:
 .دا كرامت دارد كه خدا دوستش بداردكسي در نزد خ

در نتيجه مفاد كالم چنين است: كرامت الهيه و محترم بودن در درگاه خدا آن قدر مبتذل و آسان نيست كه هر كس خود را 
به صرف خيال منتسب به خدا كند، و يا به آن برسد و يا هر متكبر و فريبكاري انتساب خود را كرامت پنداشته و نژاد خود و 

دودمانش را به مالك همين انتساب خيالي تافته جدا بافته بداند، بلكه رسيدن به كرامت الهي شرايطي دارد و آن وفاي به  يا
شود، يعني آدمي مورد محبت و عهد و پيمان خدا و داشتن تقوا در دين خدا است، اگر اين شرائط تمام شد كرامت حاصل مي

اي رسد و اثر آن نصرت الهيه و حيات سعيدهبندگان با تقواي خدا كسي به آن نمي گيرد، واليتي كه جزواليت الهي قرار مي
 .شوداست كه باعث آبادي دنيا و صالح باطن اهل دنيا و رفعت درجات آخرتشان مي

 چه صالح و چه -پس كرامت الهيه اين است نه اينكه خداي تعالي مردمي را بدون هيچ مزيتي بر گردن همه بندگان خود
يچ امي و ه -، سوار نموده و اختيار تام به آنان بدهد تا هر رفتاري دلشان خواست با بندگان او بكنند، يك روز بگويندطالح

ه تنها اولياي خدا مائيم و ن "غير اسرائيلي حق چون و چرا در كار ما اسرائيليان كه اهل كتابيم ندارد، روز ديگر بگويند:
و با مطلق العنان گذاشتنشان به سوي  «2» "ما فرزندان خدا و دوستان اوئيم ":و روزي ديگر بگويند« 1» "هيچكس ديگر

 .افساد در زمين و هالك ساختن حرث و نسل هدايتشان كند

فتيم كرامت گ فرمايد اينكهكند، مياين آيه حكم آيه قبل را تعليل مي "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا "
 الهي مْصوص

__________________________________________________ 
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و با وشند فركسي است كه به عهد خدا وفا كند و تقوا داشته باشد، علتش اين است كه ديگران يعني آنها كه عهد خدا را مي
 .آورند، نزد خدا كرامتي ندارندسوگندهاي خود بهاي پشيزي از ماديات بدست مي

و چون شكستن عهد خدا و ترك تقوا به خاطر كام گيري از زخارف دنيا و ترجيح دادن شهوات دنيا بر لذائذ آخرت است و 
گيرد، لذا اين عمل را نوعي معامله خواند و يدهد و متاع دنيا را مدهد، عهد خدا را ميچنين كسي آن را به جاي اين قرار مي

اش قليل است بها و قيمت كاال خواند، آن هم بهايي اندك، و به دادوستد تشبيه كرد، عهد خدا را كاال و متاع دنيا را كه همه
 ":به معناي خريدن است، لذا فرمود "شراء "است به معناي فروختن و كلمه "يشترون "كه مصدر فعل "اشتراء "كلمه

 .كنند عهد خدا و سوگند به او را با متاع دنيا، يعني مبادله مي"يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا

 "... أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ "

معناي تربيت و رشد دادن چيزي است به نحو شايسته، و  به "تزكيه "به معناي بهره و نصيب است و كلمه "خالق "كلمه
اخذ  "... مَنْ أَوْفي بِعَهْدِهِ وَ اتَّقي "چون وصفي كه در بيان اين طائفه مقابل وصفي است كه در بيان طائفه ديگر در جمله:

ان فتن خدا با ايششده، و نيز چون آثاري كه براي وصف آنان بر شمرده، اموري سلبي از قبيل نداشتن خالق و سْن نگ
 .شوداست، چند نكته از آن استفاده مي

را آورد كه مْصوص اشاره به دور است، براي اين بود كه بفهماند  "اولئك "اول اينكه: اگر در بين همه اسماء اشاره فقط



حب خدا شامل  اين طائفه از ساحت قرب خدا دورند، به عكس وفاداران به عهد و پرهيزكاران كه مقرب درگاه خدايند، چون
 .حال ايشان است

 418آثار محبت خدا، و خصالي كه خداي تعالي بر آن شكنندگان عهد خدا و سوگند به خدا ذكر فرموده است[ ..... ص : ]

اند خالق فهميم آنها كه در مقابل اين طائفه، مي"در آخرت خالق و نصيب ندارند "دوم اينكه: در باره اين طائفه فرموده:
طائفه  شود با اينكند، معلوم ميمند هستند و اين اثر محبت خدا است و نيز خدا با آن طائفه تكلم نميآخرت بهره دارند و در
 نگرد وفرمايد: خدا در آخرت به نظر رحمت به ايشان نميكند كه اين نيز اثر ديگر محبت خدا است و باز ميتكلم مي

د و اين كنشان مينگرد و تزكيهشود به اين طائفه به نظر رحمت ميم ميآمرزد، معلوكند و ايشان را نميشان نميتزكيه
دارد كه اين پنج خصلت اثر محبت خدا است و سلب آنها اثر نبودن محبت آمرزد، يعني عذاب را از ايشان بر ميطائفه را مي

 .او است

 :شكنند ذكر كرده، سه چيز استيو خصالي كه خداي تعالي براي اين عهدشكنان كه عهد خدا و سوگند به خدا را م
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خصلت اول اينكه در آخرت نصيبي ندارند و مراد از آخرت دار آخرت است كه در حقيقت تعبير به آخرت از باب آوردن صفت 
ا و حيات قبل از در جاي موصوف است و منظور از دار آخرت حيات بعد از ممات است، هم چنان كه منظور از دنيا، دار دني

 .موت است

و نصيب نداشتنشان از حيات آخرت به خاطر اين است كه نصيب دنيا را بر نصيب آخرت ترجيح داده، آن را برگزيدند و از 
، دنيا است و اگر در سابق يعني چند سطر قبل آن را به متاع دنيا تفسير كرديم، "ثمن قليل "شود كه مراد ازاينجا معلوم مي
 :را به وصف قليل توصيف كرده، و فرموده "متاع دنيا "را و در سوره نساء، "دنيا "بود كه خداي تعالي در اينجا از اين جهت

 .با توجه به اينكه متاع دنيا همان دنيا است و دو چيز نيستند« 1» "قُلْ مَتاعُ الدُّنْيا قَلِيلٌ "

 افكند، اين دو خصلت محاذي محبتبه ايشان نظر نميكند و روز قيامت خصلت دوم اين است كه خدا با ايشان تكلم نمي
 :فرمودالهيه به متقين قرار گرفته، كه در آيه قبل مي

شود كه محب بدون هيچ قيد و شرطي نظر كردن و سْن گفتن با سبب مي "حب "، چون"فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ "
 فروشان را دوستسْن را با او باز كند و چون خداي تعالي اين آخرت محبوب را بيشتر كند، هر وقت او را حاضر يافت، سر

سْن  "گويد، و اگركند و نه سْن ميدارد، قهرا روز قيامت كه روز حضور خدا و احضار خلق است نه به آنها نظر مينمي
دو، در رساندن محبت به يك را در مرحله دوم، براي اين بود كه اين  "نظر نينداختن "را در مرحله اول ذكر كرد و "نگفتن

رساند، پس محبت و خودماني بودن را مي "نظر كردن "بيشتر از "سْن گفتن "درجه نيستند، بلكه قوت و ضعف دارند،
 .دازيمانكنيم بلكه حتي نظر هم به ايشان نميگويي فرموده: ما ايشان را نه تنها به شرافت همكالمي خود مشرف نمي

كند و عذاب الهي هم در انتظارشان است و از اينكه كالم را مقيد به عذاب يشان را تزكيه نميخصلت سوم اينكه فرمود: ا
 .شوددنيا و آخرت نكرد، اطالق كالم عالوه بر عدم تزكيه و عذاب آخرت شامل عدم تزكيه و عذاب دنيا هم مي

 "... حْسَبُوهُ مِنَ الْكِتابِ وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِوَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتابِ، لِتَ "

 419دروغ بستن يهود به خداي سبحان[ ..... ص : ]



است به معناي تابيدن طناب است و وقتي در مورد سر و  "يلون "به فتح الم و تشديد يا كه مصدر فعل مضارع "لي "كلمه
 "لَوَّوْا رُؤُسَهُمْ ":سر آمده "لي "دهد و در قرآن كريم در بارهبان را مييا زبان استعمال شود، معناي غير طبيعي كردن سر و ز

 و در باره لي زبان« 0»
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اين باشد كه سْنان غير آسماني كه خود آن را جعل  "يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ "و ظاهرا مراد از جمله:« 1» "لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ ":آمده
خواندند تا وانمود كنند اين سْنان نيز جزء تورات است، با اينكه خواندند كه با آن لحن تورات را ميكردند، به لحني ميمي

 .ت نبوداز تورا

تكرار شده، براي رفع و جلوگيري از اشتباه بوده، چون هر سه به يك معنا نبوده،  "كتاب "و اگر در آيه شريفه سه مرتبه كلمه
 دادند ونوشتند و به خدا نسبتش ميمنظور از كتاب اول همان سْنان بشري خود يهود است، كه آن را به دست خود مي

خداي تعالي از راه وحي نازل كرده و مراد از سومي هم، همان است و تكرارش براي  مراد از كتاب دوم، كتابي است كه
جلوگيري از اشتباه بوده و براي اين بوده كه اشاره كند به اينكه اين كتاب بدان جهت كه كتاب خدا است، مقامش بلندتر از 

صفي كنيم، چون اين لفظ معناي وب استفاده ميآن است كه مشتمل بر اينگونه افتراءات باشد و اين معنا را از خود لفظ كتا
 .دهد و صرف اسم نيست و معلوم است كه تعليق حكم بر وصف مشعر بر عليت استرا مي

 ما وَ يَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ "در جمله "اللَّه "آورديم، در تكرار لفظ جالله "كتاب "نظير اين نكته كه در باره تكرار كلمه
اينطور نفرمود و دو باره  "و ما هو من عنده "بكار رفته، چون با اينكه در جمله دوم ممكن بود بفرمايد: "نْ عِنْدِ اللَّهِهُوَ مِ
را تكرار كرد تا بفهماند كه اگر گفتيم اين افتراها از ناحيه اللَّه نيست، براي اين است كه او اللَّه است، يعني اله  "اللَّه "كلمه

 :گويد، هم چنان كه خودش فرمودهاست كه اله حق جز حق چيزي نميحق است و معلوم 

 .«0» "وَ الْحَقَّ أَقُولُ "

تكذيب بعد از تكذيب قبلي است، تكذيب وحيي است كه از پيش خود  "وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ "و جمله:
رار براي آن است كه يهوديان با لحن القول امر را بر مردم مشتبه تراشيده و به خداي سبحان نسبت دادند و اين تك

باطل كرد و نيز يهوديان بعد از لحن دادن به  "وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ "كردند و خداي تعالي اين لحن در قول را با جمله:مي
ديم جزء تورات است، خداي تعالي اين كردند كه اينكه خوانجعليات خود و خواندن آن با لحن تورات، به زبان هم تصريح مي

ه اين تا ب "و ديگري با جمله: وَ يَقُولُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ... "وَ ما هُوَ مِنَ الْكِتابِ "را هم دو بار تكذيب كرد، يكي با جمله:
ه خاطر شوند بمرتكب مينكته اشاره كرده باشد كه اوال دروغ بستن به خدا عادت و ديدن يهود است و ثانيا اين كذبي كه 

 آن نيست كه امر

__________________________________________________ 
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 .بندندبه خدا دروغ ميدانند و عالما عامدا بر ايشان مشتبه شده، بلكه حقيقت امر را مي



 401و شان نزول آن[ ..... ص :  "يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ ... "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه شريفه

 اشاره

 :در تفسير الدر المنثور است كه وي يعني ابن جرير از سدي نقل كرده كه در ذيل آيه

 يعني واردين از نصاراي نجران -نقل كرده كه گفت: رسول خدا ص ايشان را "عالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ ...قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَ "
 .«1» "اي كه ...اي اهل كتاب بيائيد به سوي كلمه "دعوت كرد و فرمود: -را

ه و ظاهر روايت اين است همين معنا را از ابن جرير از محمد بن جعفر بن زبير نقل كرد« 0»در آن كتاب  :مؤلف قدس سره
 كرد بر اينكه اولكه آيه در باره نصاراي نجران نازل شده، ما نيز قبال يعني در آغاز سوره روايتي را آورديم كه داللت مي

اش كه آيه مورد بحث يكي از آنها است، در باره نصاراي نجران نازل شده، چون آيه سوره مورد بحث تا هشتاد و چند آيه
 .ل از تمام شدن اين عدد قرار داردمورد بحث قب

خواند تا آنكه جزيه را پذيرفتند  "سواء "از روايات آمده كه رسول خدا ص يهوديان مدينه را به سوي كلمه« 2»و در بعضي 
 .و اين روايت منافات ندارد با اينكه آيه مورد بحث در باره واردين نصاراي نجران نازل شده باشد

از ابن عباس از ابي سفيان روايت كرده كه در حديثي طوالني كه نامه رسول خدا ص به هرقل  و صحيح بْاري به سند خود
 :امپراطور روم را نقل كرده، گفته است

و آن را خواند، ناگهان در آن نامه به اين عبارت برخورد: بسم اللَّه  -يعني نامه رسول خدا ص را -سپس هرقل آن را خواست
ول خدا ص به سوي هرقل عظيم روم: سالم بر هر كسي كه هدايت را پيروي كند. اما بعد، من الرحمن الرحيم، از محمد رس

خوانم، اسالم بياور و تسليم فرمان خدا شو، تا سالم باشي، و خداي تعالي اجرت را دو تو را به تبليغ اسالم در ميان قومت مي
تماع روم كه چشمشان به دست و دهان شما طبقه باالي چندان دهد، و گرنه اگر روي بگرداني گناه تمام )طبقات پائين اج

تا  -يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ "روم است، مانند( كشاورزان به گردن تو خواهد بود، و
 .«2» "اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ -جمله

__________________________________________________ 
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خود و سيوطي در در المنثور از نسايي و از عبد الرزاق و از ابن ابي حاتم از « 1»اين روايت را مسلم هم در صحيح  :مؤلف
 .«0»ده ابن عباس نقل كر

اي هم كه رسول خدا ص به مقوقس عظيم قبطيان )مردم اسكندريه و قاهره( نوشته، مشتمل بر آيه اند: نامهو بعضي گفته
اي به خط كوفي شبيه به اي از آن در دست هست، كه منسوب به رسول خدا ص است، نامهمذكور بوده، و هم اكنون نسْه

 .شوداند و نزد بسياري از اشْاص يافت ميرا از اين نامه گراور برداشتهاي كه به هرقل مرقوم داشته، و اخينامه

هايي براي پادشاهان آن عصر فرستاد هايي نوشت و به وسيله پيكاند كه رسول خدا ص نامهو به هر حال مورخين نوشته
حبشه و اين جريان در سال ششم اي به اصحمه نجاشي اي به يزدگرد كسراي ايران و نامهاي به هرقل قيصر روم و نامهنامه

از هجرت بود و الزمه اين حرف آن است كه آيه مورد بحث هم در همان سال و يا قبل از آن سال نازل شده باشد و حال 
اند كه نصاراي نجران در سال دهم هجرت به و مقريزي نوشته« 2»و ابن اثير « 2»آنكه همين مورخين از قبيل طبري 



جريان را مربوط به سال نهم  "«2»البداية و النهاية  "و جمعي ديگر از قبيل ابي الفداء در كتاب رسول خدا ص وارد شدند
است و الزمه اين تاريخ اين است كه آيه هم در سال نهم « 6»اند، نظير ابي الفداء در اين نظريه سيره حلبي هجرت دانسته

 .هجرت نازل شده باشد

آيه از آياتي است كه در سال اول هجرت نازل شده، چون روايات آينده به اين معنا ها گفته باشند كه اين و چه بسا بعضي
 .-نقل از حافظ بن حجر -اشعار دارد و چه بسا گفته باشند: آيه شريفه دو نوبت نازل شده،

آن را  -رفتكه قبال يعني در اول سوره هم به آن اشاره  -و در بين اين احتماالت، آن احتمالي كه اتصال سياق آيات سوره
ممكن است آيه شريفه قبل از سال نهم نازل شده باشد و نيز جريان آمدن نصاراي نجران به  "كند، اين است كه:تاييد مي

 مدينه در سال ششم هجرت و يا
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 قبل از آن اتفاق افتاده باشد و اين بعيد است كه رسول خدا )ص( به حكمرانان روم و قبط و فارس با فاصله دوري كه از
مدينه داشتند نامه نوشته باشند و به نصاراي نجران با اينكه نزديك مدينه بودند ننوشته باشند. در اين روايت نكته ديگري 

بود و از آن  "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "هم هست و آن اين است كه در آن آمده، اولين چيزي كه در نامه نوشته شد، جمله:
نگاري سليمان آموخته است و اينجا نگاري را از بيان خداي تعالي در حكايت نامهخدا ص طريقه نامهآيد كه رسول بر مي

شود، مي شد روشناست اشكالي كه در بعضي از روايات مربوطه به داستان نجرانيان كه چند صفحه قبل نقل كرديم وارد مي
 :چون در آن روايات بنا به نقل دالئل بيهقي آمده بود

 :اي به اين مضمون به اهل نجران نوشتنامه "نمل "ا ص قبل از نزول سوره طس سليمانرسول خد

 -بسم اللَّه اله ابراهيم و اسحاق از ناحيه محمد رسول اللَّه به سوي اسقف نجران، اگر اسالم بياوريد من در حضورتان، خدا "
يد كه من شما را از پرستش بندگان به سوي پرستش گويم، اما بعد، پس بدانرا حمد مي -معبود ابراهيم و اسحاق و يعقوب

ريد خوانم و اگر اين را هم نپذيتان ميخوانم، پس اگر نپذيريد به دادن جزيهاللَّه، و از واليت بندگان به سوي واليت اللَّه مي
 «1. »"تا آخر حديث "دهم و السالماعالم جنگ به شما مي

مكي است و مضامين آياتش نزديك به تصريح است در اينكه قبل از هجرت  هاياشكالش اين است كه سوره نمل از سوره
يهقي اي را كه بنازل شده پس چگونه ممكن است داستان نجران قبل از سوره نمل اتفاق افتاده باشد، عالوه بر اينكه نامه

چون قبل از )توجيه نيست، نقل كرده، مطالب ديگري از قبيل جزيه و اعالم جنگ و امثال آن دارد كه به هيچ وجه قابل 
 .هجرت اسالم آن چنان به قدرت نرسيده بود كه از اقوام جزيه بگيرد و يا اعالم جنگ كند( و در عين حال خدا داناتر است

و در تفسير الدر المنثور است كه طبراني از ابن عباس روايت آورده كه گفت: نامه رسول خدا ص به همه اقوام كافر اين 
 .«0» "ا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ ...تَعالَوْ "بود:



 آمده كه ابن "يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ ... "و نيز در تفسير الدر المنثور ذيل آيه:
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نصاراي نجران و احبار يهود نزد رسول  :اند كه گفتاسحاق و ابن جرير و بيهقي )در كتاب دالئل( از ابن عباس روايت كرده
گفتند: ابراهيم به غير از يهوديت كيشي نداشت، خدا ص جمع شده، در حضورش به جدال و نزاع پرداختند، احبار يهود مي

 :گفتندنصارا مي

زِلَتِ ما أُنْ خير، او تنها نصراني بود، خداي تعالي اين آيه را در باره آنان نازل كرد: يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْراهِيمَ وَ
ابو رافع قرظي كه از يهوديان بني قريظه  ، بعد از آنكه اين آيه نازل شد"وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ... التَّوْراةُ وَ الْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ

ز پرستند؟ و مردي اخواهي كه ما تو را بپرستيم، همانطور كه نصارا عيسي بن مريم را ميبود گفت: اي محمد! آيا از ما مي
يا مردم را خواهي؟ رسول خدا ص فرمود: معاذ اللَّه، از اينكه من غير خدا را بپرستم و نجران پرسيد اي محمد آيا همين را مي

به عبادت غير خدا وادار كنم، خدا مرا به چنين دستوري مبعوث نكرده و چنين دستوري به من نداده، در همين باره خداي 
لنَّاسِ كُونُوا ولَ لِما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ، ثُمَّ يَقُ "تعالي در پاسخ آن دو نفر اين آيه را نازل كرد:
يعني هيچ بشري ممكن نيست خداي تعالي كتاب و حكمت و نبوت به او  "عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ... بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

 21اه آيه گبدهد، آن گاه او به مردم بگويد: به جاي بندگي خدا همه بندگان من باشيد ... بعد از آنكه شما مسلمان بوديد، آن 
همين سوره مورد بحث را ذكر فرمود كه در آن پيماني آمده كه خدا از ايشان و از پدرانشان گرفته، يعني آيه: وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ 

 «1. »"مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ... مِنَ الشَّاهِدِينَ

از نظر سياق، هم  "رٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ ...ما كانَ لِبَشَ "فرمايد:( كه مي22 -21مؤلف قدس سره: اين آيات يعني آيه: )
آيد، تر با عيسي بن مريم ع انطباق دارد تا با رسول خدا ص، و توضيحش انشاء اللَّه در بحث پيرامون آن ميبهتر و هم آسان

كه عباس بوده، عالوه بر اينپس اگر در روايت باال شان نزول آن را رسول خدا ص دانسته، شايد استنباط و تطبيق خود ابن 
ؤال و كند به صورت ساگر آيات در باره بگومگوي وارد در روايت نازل شده بود، مثل ساير بگومگوهايي كه قرآن حكايت مي

شود داستان روايت باال شان كرد، و چون به اين صورت بيان نكرده، معلوم ميجواب و يا به صورت حكايت و رد بيان مي
 .ر نيستنزول آيات مذكو

 404ص :  ..... ["...إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ  "داستان گفتگو بين نجاشي )پادشاه حبشه( و مسلمانان مهاجر در حضور مشركين مكه و شان نزول آية:]

ت و در تفسير خازن آمده كه كلبي از ابي صالح از ابن عباس و محمد بن اسحاق از ابن شهاب به سند خود حديث هجر
 اند و در آن روايت آمده كهمسلمانان به حبشه را روايت كرده
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ا مستقر شدند، وقتي جعفر بن ابي طالب و جمعي از اصحاب رسول خدا ص به سرزمين حبشه مهاجرت نموده، در آنج :گفت
رسول خدا ص از مكه به مدينه مهاجرت كرد و داستان جنگ بدر اتفاق افتاد، در اين موقع قريش در دار الندوه نشستي 



هاي خود در جنگ بدر را از اصحاب محمد كه در حبشه نزد نجاشي هستند بگيريم، توانيم انتقام كشتهكردند و گفتند: ما مي
هديه براي نجاشي بفرستيم، شايد به اين وسيله اصحاب محمد را به ما بدهد و بايد براي اين آوري نموده، بايد مالي جمع

 .كار دو نفر از صاحبان رأي را نامزد كنيم

در نتيجه عمرو بن عاص و عمارة بن ابي معيط را با هدايايي از قبيل چرم و غيره به نزد نجاشي فرستادند و نامبردگان 
ياده شدند، وقتي وارد بر نجاشي شدند، براي او به سجده افتاده و سپس سالم كردند و گفتند: كشتي سوار شده، در حبشه پ

ا از شر اند تدارند، اينك ما را نزد تو فرستادهمردم ما خير خواه و سپاسگزار تو و مردم تواند و بسيار مردم حبشه را دوست مي
كند حذر بداريم، براي اينكه اينها پيروان مردي دروغبافند كه ادعا مي اند براند در سرزمين تو مستقر شدهاين افرادي كه آمده

فرستاده خدا است و احدي پيرويش نكرده، بجز افرادي بي خرد و سفيه، و تا نزد ما بودند در تنگنا قرارشان داديم و 
 يجه گرسنگي و تشنگي ازاي در همان سرزمين پناهنده شوند، احدي به سراغشان نرود، در نتناگزيرشان ساختيم به دره

رستد تا را به سرزمين تو بف "جعفر طيار "پايشان در آورد، همين كه كارد به استْوانشان رسيد، او ناگزير شد پسر عموي خود
دين تو را و ملك و رعيت را تباه كند، بنا بر اين اگر بْواهي از آنان بر حذر باشي در اختيار ما قرارشان بده، ما شما را از شر 

كنيم، آن گاه گفت: نشاني آنچه گفتيم اين است كه وقتي بر تو درآيند برايت سجده نكنند و تو را به تحيتي نان حفظ ميآ
 .گويند و اين نشانه آن است كه به دين تو و سنتت متمايل نيستندگويند، تحيت نميكه ساير مردم تحيت مي

ن كه حاضر شدند جعفر به در خانه نجاشي با فرياد، اذن دخول گويد: نجاشي مهاجرين اسالم را نزد خود خواند، هميمي
خواهد، نجاشي به اطرافيان خود گفت: به اين فريادگر بگوئيد يك خواست، به اين عبارت كه حزب اللَّه از تو اجازه دخول مي

خواهد، آن گاه نجاشي اجازه داد كه بار ديگر كالم خود را تكرار كند، جعفر دو باره فرياد كرد: حزب اللَّه از تو اجازه دخول مي
به امان خدا درآيند، عمرو بن عاص رو كرد به همراه خود )عماره( و گفت: توجه كردي كه چگونه مهاجرين با پري دهان 

خود را حزب اللَّه خواندند و نجاشي هم هيچ اعتراضي نكرد؟ همين معنا پيك قريش را ناراحت كرد، آن گاه مهاجرين داخل 
جاشي را سجده نكردند، عمرو بن عاص به نجاشي گفت: هيچ ديدي كه چقدر اين قوم دچار استكبارند، بر تو شدند و ن

 درآمدند و از سجده كردن برايت عارشان آمد؟ نجاشي پرسيد: چرا براي من سجده نكرديد و به
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آيد تحيت نگفتيد؟ گفتند: ما تنها براي خدايي سجده مي تحيتي كه معمول هر كسي است كه از هر جاي دنيا بر من در
ها را كنيم كه تو را و ملك تو را خلق كرده و اين تحيتي كه ما داديم، تحيت خاص ما است و ما در سابق بتمي
به آن  اپرستيديم، خداي تعالي در بين ما پيامبري صادق برگزيد و او به ما دستور داد به يكديگر تحيتي بگوئيم كه خدمي

رضايت دارد و آن سالم است كه تحيت اهل بهشت است، نجاشي فهميد كه سْن او حق است و اين مطلب در تورات و 
گرفتيد؟ جعفر گفت: من زديد و براي حزب اللَّه اجازه دخول ميانجيل آمده، پرسيد: كدامتان بوديد جلو در منزل فرياد مي

دشاهي از پادشاهان زمين، و از ملوك اهل كتابي و در حضور تو زياد حرف زدن و بودم، آن گاه اضافه كرد: تو اي نجاشي پا
دارم از طرف يارانم پاسخ اين دو مرد را بدهم، دستور بده هر چه دارند بگويند، اما يكي ظلم روا نيست، و من دوست مي

 .گفت: تو خودت سْن بگوبگويد و ديگري ساكت باشد و تو گفتگوي دو طرف را گوش دهي، عمرو بن عاص به جعفر 

ايم جعفر به نجاشي گفت: از اين دو نفر بپرس آيا ما مهاجرين برده بوديم يا آزاد؟ اگر برده بوديم و از صاحبان خود گريْته
اند؟ و يا احرار؟ عمرو تو نجاشي ما را بگير و به صاحبانمان برگردان، نجاشي از عمرو و عماره پرسيد: اين مهاجرين برده

 .، برده نبودند بلكه احرارند و احراري محترم و داراي خانواده و دودمانند، نجاشي گفت: پس از بردگي نجات يافتندگفت: نه

 اند از ما انتقام بگيرند؟ايم كه آمدهجعفر گفت:از اين دو بپرس آيا خوني به ناحق ريْته



ايشان بپرس آيا اموال مردم را به غير حق  عمرو گفت:نه حتي يك قطره خون از اينان طلب نداريم، جعفر گفت: حاال از
گيريم كه بپردازيم، نجاشي هم اضافه اند تا آن اموال را از ما پس بگيرند؟ اگر اين باشد ما گردن ميايم؟ آمدهتصرف كرده

اند، هدپردازم، عمرو گفت: نه، حتي يك قيراط مال را نبركرد حتي اگر يك پوست گاو پر از طال بدهكار باشيد خود من مي
 مان و اينانخواهيد؟ عمرو گفت: ما و ايشان بر يك دين بوديم، همان دين آباينجاشي گفت: پس از اين مهاجرين چه مي

اند تا دستگيرشان نموده و تحويل آنها دين ما را رها كرده و از دين ديگري پيروي كردند و مردم شهر، ما را روانه كرده
 .بدهيم

اما ديني كه بعد از رها كردن دين  :اند؟ جعفر گفتديني است و اينان چه ديني را اختيار كردهنجاشي پرسيد:دين شما چه 
اي از خدا آن را از ناحيه خداي تعالي براي بشر آورده، داراي است كه فرستاده (پدري خود اختيار كرديم دين خدا )اسالم

، 2اي جعفر سْن عظيمي گفتي. ترجمه الميزان، ج كتابي است نظير كتاب عيسي بن مريم و موافق با آن، نجاشي گفت:
 202ص: 

ها و راهب بزرگ آنان وارد شده، نزد نجاشي جمع شدند، آن گاه دستور داد تا ناقوس بنوازند، بعد از نواختن ناقوس كشيش
كه  امبري مرسلدهم، آن خدايي كه انجيل را بر عيسي نازل كرده، آيا در انجيل پينجاشي گفت: شما را به خدا سوگند مي

ايد؟ همه گفتند: خود و خدا آري، عيسي ع ما را به آمدن او بشارت داده و اين بين آن جناب و بين قيامت مبعوث شود يافته
ورزد كه به من كفر ورزيده، نجاشي به آورد كه به من ايمان آورده و كسي به او كفر ميرا هم فرموده: كسي به او ايمان مي

: كند؟ جعفر گفتكند و از چه چيزهايي نهيتان ميگويد و به آن وادارتان ميبه شما چه چيزهايي مي جعفر گفت: اين مرد
 دهد بهكند ما را دستور ميخواند و ما را بدانچه پسنديده است امر، و از آنچه ناپسند است نهي ميكتاب خدا را بر ما مي

 دهد به اينكه تنها خداي يگانه را بپرستيم، خدايي كه شريكمي نيكي با همسايگان و صله رحم و احسان به يتيم، و دستور
ندارد، نجاشي گفت: از آنچه بر شما خوانده بر من بْوان، جعفر سوره عنكبوت و روم را خواند، اشك از چشمان نجاشي و 

 :يارانش سرازير شد و گفتند

مرو در صدد برآمد نجاشي را عليه مهاجرين به از اين سْن پاك بيشتر برايمان بْوان، جعفر سوره كهف را هم خواند، ع
گويند، نجاشي رو كرد به جعفر كه شما نظرتان در باره عيسي و خشم آورد، گفت: اين مهاجرين بر عيسي و مادرش ناسزا مي

اي بسيار ريز از مسواك مادرش چيست؟ جعفر سوره مريم را خواند، همين كه به نام مريم و عيسي رسيد نجاشي رشته
 .گوئيد نگفتهريزه بيش از آنچه شما مييش گرفت و گفت: به خدا سوگند مسيح هم حتي به اندازه اين چوبچوب

اي توانيد برويد و در سرزمين من ايمن از هر خطري و آسوده از دغدغهآن گاه رو كرد به جعفر و همراهانش و گفت: شما مي
گويم، هيچ ترسي نداشته باشيد كه امروز در حكومت من شامد ميدهم و خوبسر ببريد، آن گاه گفت: من به شما بشارت مي

 مائيم يا ايشان(؟)هيچ مكروهي به حزب ابراهيم نْواهد رسيد، عمرو بن عاص گفت: اي نجاشي حزب ابراهيم چه كسانيند 

اشد، اين پاسخ اند و هر كسي كه پيرو ايشان بگفت: حزب ابراهيم اين كاروان مهاجر است و آن كسي كه از نزد او آمده
گران آمد و ادعا كردند كه ما بر دين ابراهيم هستيم و نجاشي آن  -مشركين مكه -نجاشي به عمرو بن عاص و عمارة

اي كه مشركين از مكه براي وي آورده بودند به ايشان برگردانيد و گفت: اين هديه شما به من جنبه رشوه دارد، بگيريد هديه
دايي كه اين ملك و سلطنت را به من داد از من رشوه نگرفت، جعفر بعدها گفته بود: كه از )كه مرا بدان حاجتي نيست(، خ

خانه نجاشي در آمديم و به بهترين وجهي در جوارش زندگي كرديم و خداي عز و جل در اين باره يعني در بگومگويي كه 
إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ  "خدا ص نازل كرد: مهاجرين در حضور نجاشي در حبشه كرده بودند، آيه زير را در مدينه بر رسول

 "لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ



. «1» 
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رق اهل بيت ع نيز آمده و اگر ما همه مؤلف قدس سره: اين داستان به طريقي ديگر از طرق اهل سنت روايت شده و از ط
قصه را با اينكه طوالني بود نقل كرديم، براي اين بود كه فوائد مهمي در بيان گرفتاريهاي مهم مسلمانان صدر اسالم و 

 .مهاجرين نْستين داشت نه اينكه خواسته باشيم بگوئيم اين قصه سبب نزول آيه بوده است

آمده كه فرمود: امير المؤمنين ع  "ما كانَ إِبْراهِيمُ يَهُودِيًّا وَ ال نَصْرانِيًّا "در ذيل آيه:و در تفسير عياشي از امام صادق ع 
فرمود: ابراهيم نه يهودي بود كه به طرف مغرب نماز خوانده باشد و نه نصراني بود كه به طرف مشرق نماز خوانده باشد 

 «0»بلكه حنيف بود و مسلماني بر دين محمد ص. 

سره:در بيان سابق معناي اين حديث گذشت كه چگونه ابراهيم بر دين محمد ص بوده، و در اين روايت قبله مؤلف قدس 
بودن كعبه هم اعتبار شده، چون تحويل قبله در مدينه واقع شد، و شهر مكه و خانه كعبه تقريبا در سمت جنوبي مدينه است 

ث شد كه يهود از طرف مكه به طرف مغرب كه بيت المقدس نسبت و يهود و نصارا قبله بودن كعبه را نپذيرفتند و اين باع
وَ  "خواندند، لذا قرآن كريم در آيه:به مدينه در آن طرف است توجه كنند، نصارا هم كه هميشه به طرف مشرق نماز مي

معرفي نموده است و لفظ آيه  مسلمين را امتي وسط و اين دو طائفه را منحرف از حد وسط "كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً ...
ابراهيم يهودي و متمايل به سوي غرب، و نصراني و متمايل به سوي  :فرمايدشريفه هم اين عنايت را تاييد نموده و مي

شرق نبود، بلكه حنيف و در حد ميان بود و سْن كوتاه اينكه روايت در صدد بيان عنايت لطيفي است و چيزي بيش از اين 
يل اين است كه ابراهيم خل "و مسلماني بر دين محمد ص بود "، )پس كسي گمان نكند كه معناي عبارتخواهد بگويدنمي

 .("مترجم "كردهع تابع شريعتي بود كه قرنها بعد از او طلوع مي

اين است كه ابراهيم خالص و مْلص بود و كمترين  "حنيفا "و در كافي از امام صادق ع روايت آورده كه فرمود: معناي
 «2»پرستي در او نبود. اي از شرك و بتيبهشا
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 409نزديكترين مردم به ابراهيم و پيامبر اسالم )ص( و آل محمد عليهم السالم، پيروان آنانند[ ..... ص : ]

آمده كه امير المؤمنين ع فرمود: اوالي مردم به انبياء ع  "إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ ... "و در تفسير مجمع البيان در ذيل آيه:
اند، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود و فرمود: در مورد پيامبر تر باشد بدانچه ايشان از ناحيه خدا آوردهلآن كسي است كه عاق

اسالم هم اوالي از همه مردم به آن جناب كسي است كه خداي تعالي را اطاعت كند، هر چند كه قرابتش با آن جناب دور 
 «1»هر چند قرابتش نزديك باشد. باشد و دشمن محمد كسي است كه خدا را نافرماني كند، 

 :و در تفسير عياشي و كتاب كافي از امام صادق ع روايتي آمده، كه فرمود

 «2« »0»ترين ايشان به ابراهيم امامان و پيروان ايشانند. اوالي مردم و نزديك

 :و در تفسير قمي و عياشي از عمر بن يزيد )اذينة( از آن جناب روايت كرده كه فرمود



 ، ابن اذينة از در تعجب پرسيد: فدايت شوم از خود ايشانيم؟"ا سوگند شما از آل محمديدبه خد "

و اللَّه از خود ايشانيد، و اللَّه از خود ايشانيد، و اللَّه از خود ايشانيد، آن گاه آن جناب به من چشم دوخت و من به آن  :فرمود
 «5» «4» ."...إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ  "عزيزش فرموده:جناب چشم دوختم، پس فرمود: اي عمر خداي تعالي در كتاب 

از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: وقتي رسول خدا  "وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
اش را از د و بعد از آنكه خداي تعالي قبلهخواند، مردم خيلي خوشحال شدنص به مدينه وارد شد، رو به بيت المقدس نماز مي

برگردانيد، يهود از اين معنا سْت به خشم آمدند و اين تحويل در وسط نماز  -بيت الحرام -بيت المقدس به سوي كعبه
خواند و همه شما يهوديان به اين دستور كه در اول  -قبله ما -ظهر بود، گفتند: محمد نماز صبح را به سوي بيت المقدس

ز بر محمد نازل شده ايمان بياوريد و بدانچه در آخر روز نازل شده كفر بورزيد، و منظورشان از آنچه در آخر روز نازل شده، رو
 «6»همان تحويل قبله از بيت المقدس به سوي كعبه است. 

 را "وَجْهَ النَّهارِ "كنيد جمله:مؤلف قدس سره: اين روايت بطوري كه مالحظه مي
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 .، و ما در بيان سابق در اين باره بحث كرديم"آمنوا "نه براي جمله "لانز "ظرف گرفته براي جمله:

وَ  "آيه: اند كه در تفسيرو در تفسير الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم از طريق عوفي از ابن عباس روايت كرده
هر يك از اصحاب محمد را در اول روز ديديد اي از يهود به ديگران سفارش كردند، گفته است: كه طائفه "قالَتْ طائِفَةٌ ...

ايم( و چون آخر روز شد نماز خودتان را بْوانيد، تا شايد مسلمانان پيش ايمان آوريد، )يعني اظهار كنيد كه ما مسلمان شده
رگشتند و در د باند كه به دين قبلي خوترند، ال بد در اسالم نقصي ديدهخود فكر كنند اينها اهل كتابند و به امور ديني آگاه

 «1» .نتيجه خود آنان هم از دينشان برگردند

 .نيز نقل كرده« 2»و مجاهد « 0»مؤلف قدس سره: اين روايت را در همان كتاب از سدي 

ر قرآن كريم از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: در معناي عهد د "... إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ "و در كافي در ذيل آيه:
للَّهُ، وَ ال يُكَلِّمُهُمُ ا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا، أُولئِكَ ال خَالقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ ال "اين آيه نازل شده:

ي است، پس كس "نصيب "به معناي "خالق "، )آن گاه فرمود:( و"ذابٌ أَلِيمٌيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ، وَ ال يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَ
 «2»شود؟. اي داخل بهشت ميكه در آخرت نصيبي ندارد ديگر با چه سرمايه

و در امالي شيخ به سند خود از عدي بن عدي از پدرش روايت كرده كه گفت: امرؤ القيس و مردي از اهالي حضرموت با 
ني منازعه كردند، خدمت رسول خدا ص آمدند، حضرت به او فرمود: شاهدي داري )كه شهادت دهد زمين يكديگر بر سر زمي

شود، امرؤ القيس گفت: به خدا سوگند در از آن تو است(، عرضه داشت: نه، فرمود: در اين صورت به سوگند خصمت حكم مي
و باشد و او با سوگند خود زمين تو را برده باشد، از كساني رود، فرمود: اگر در واقع زمين از آن تاين صورت زمينم از بين مي



اش ننموده، عذابي اليم خواهد داشت، راوي خواهد بود كه خداي تعالي در روز قيامت به او نظر نْواهد كرد و تزكيه
 :گويدمي

 «2»مرد حضرموتي وقتي اين را شنيد وحشت كرد و زمين را به امرؤ القيس برگردانيد. 

 كنيد داللتي ندارد بر اينكه آيهسره: اين روايت بطوري كه مالحظه ميمؤلف قدس 
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اي از روايات آمده كه آيه شريفه در عده« 1»مورد بحث در شان نامبردگان متنازع در زمين نازل شده و از طرق اهل سنت 
در همين مورد نازل شده، پس بين اين روايت و آن روايات از حيث شان نزول تعارض است، در بعضي از آنها آمده كه نزاع 

دي از حضرموت شان نزول آيه بوده كه در روايت سابق گذشت و در بعضي ديگر آمده نزاع بين اشعث بين امرؤ القيس و مر
بن قيس و بين مردي از يهود بر سرزميني بوده، و در بعضي ديگر آمده در باره مردي از كفار نازل شده كه در بازار كاالي 

خواست به اين وسيله مردي قدار خريدند و من ندادم و ميخورد به خدا فالن مخود را بر مردم عرضه كرده بود و سوگند مي
 .از مسلمانان را گول بزند و آيه در شان او نازل شده

خواننده عزيز در بيان سابق ما توجه فرمود كه گفتيم: ظاهر آيه اين است كه آيه شريفه به منزله تعليل مضمون آيه قبل 
بر اين چاره درست اين است كه اين روايات را اگر ممكن باشد حمل  خودش است و نسبت به آن چنين موقعيتي دارد و بنا

اند، نه اينكه نازل شدن آيه به آن معناي معهود در باره كنيم بر اينكه مفسرين خود آيه را بر مورد داستانهايي تطبيق كرده
 .ها نازل شده باشديكي از اين قصه
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 430[ ..... ص : 82تا  19(:آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

بَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ كِنْ كُونُوا رَنْ دُونِ اللَّهِ وَ لما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِ
 مْ( وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْت21ُتُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ )

 (22مُسْلِمُونَ )

 430.. ص : ترجمه آيات ...



هيچ بشري را نسزد كه خداي تعالي كتاب و حكم و نبوتش داده باشد آن گاه به مردم بگويد به جاي خدا مرا بپرستيد و 
ي باشيد كه گيريد رباندهيد و درس ميگويد كه اي مردم بْاطر اينكه كتاب آسماني را تعليم ميليكن چنين كسي اين را مي

 .(21شيد )جز خدا به ياد هيچكس ديگر نبا

دهد به اينكه فرشتگان و انبياء را خدايان خود بگيريد مگر ممكن است شما را بعد از آنكه و او هرگز شما را دستور نمي
 (22مسلمان شديد به كفر دستور دهد )

 430بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اج رساند كه گويي اين آيات فصل دوم از احتجقرار گرفتن اين آيات به دنبال آيات مربوط به داستان عيسي ع اين معنا را مي
و استدالل بر پاكي ساحت مسيح از عقائد خرافي است كه اهل كتاب يعني نصارا نسبت به او دارند و كانه خواسته است 

 ايد نيست، او نه رب است و نه خودش ربوبيت براي خود قائل شده است،بفرمايد: عيسي آن طور كه شما پنداشته

 222، ص: 2ان، جترجمه الميز

دليل اينكه رب نبوده اين است كه او مْلوقي بشري بود و در شكم مادر رشد كرد و مادرش او را بزائيد و در گهواره 
پرورشش داد، چيزي كه هست مْلوقي معمولي چون ساير افراد بشر نبود، بلكه خلقتش مانند خلقت آدم كه نه پدر داشت و 

ي غير مجراي علل طبيعي بود، پس مثل او مثل آدم است، و اما دليل اينكه براي خود دعوي نه مادر غير معمولي و از مجراي
ربوبيت نكرد اين است كه او پيامبري بود كه كتاب و حكم و نبوتش داده بودند و پيامبري كه اين چنين باشد شانش اجل از 

ه مردم بگويد: مرا رب خود بگيريد و بندگان اين است كه از زي عبوديت و از رسوم رقيت خارج شود، چگونه ممكن است ب
من باشيد، نه بندگان خدا؟ و يا چگونه ممكن است از پيغمبري از پيامبران مقامي را نفي كند كه خدا آن را در حق وي اثبات 

مكن مكرده باشد، مثال خداي تعالي براي موسي ع رسالت را اثبات كرده باشد و عيسي ع آن را نفي كند؟ و خالصه چگونه 
 !است حقي را كه خدا به كسي نداده، عيسي بدهد و حقي را كه خدا به كسي داده، عيسي آن را نفي كند؟

 433باشد[ ..... ص : كه متضمن پاكي ساحت مسيح )ع( از عقائد خرافي نصارا نسبت به او مي "ما كان لبشر ... "بيان آيه شريفه]

مترادف  "شرب "كلمه "الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ، ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ "
شود و هم بر جمع كثير، پس هم انسان واحد بشر است و هم جماعتي از است، هم بر يك فرد اطالق مي "انسان "كلمه

 .انسان بشر است

دهد: هيچ پيغمبري مالك و صاحب رساند و به آيه چنين معنا ميرا مي "ملكيت "حرف الم "ان لبشر ...ما ك "و در جمله:
أَنْ نَتَكَلَّمَ  ما يَكُونُ لَنا "در آيه: "الم "اختيار چنين چيزي نيست، يعني چنين عملي از او حق نيست بلكه باطل است، نظير

 .«1» "بِهذا

، چيزي كه هست عالوه بر اسم "كان "، اسم است براي كلمه"للَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَأَنْ يُؤْتِيَهُ ا "و مجموع جمله:
ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ...( نيز هست و آوردن جمله مورد بحث بعنوان )چيني براي جمله بعدش بودن براي آن، توطئه و زمينه

 "كانَ لِبَشَرٍ ما "ود، ظاهرا براي اين بوده كه توجيه ديگري براي معناي جمله:چيني با اينكه بدون آن نيز معنا صحيح بزمينه
شد كه چنين حقي از ناحيه خدا براي او معنايش اين مي "ما كان لبشر ان يقول للناس ... "آورده باشد، چون اگر فرموده بود:



 تشريع نشده، )هر چند ممكن بود تشريع و تجويز بشود

__________________________________________________ 

 ."161سوره آل عمران، آيه  "ما را نرسد كه چنين سْني به زبان آوريم.(1)
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و هر چند ممكن است يك پيغمبر از در فسق و طغيان چنين سْني بگويد( و با آوردن جمله مورد بحث اين معنا را به كالم 
ي به پيامبري علم و فقه داد و از حقايق آگاهش نمود، با تربيت رباني خود بارش آورد، ديگر او را وا داد كه وقتي خداي تعال

دهد در آنچه حق تصرف ندارد، تصرف كند، هم چنان كه در آيه گذارد كه از طور عبوديت خارج گردد و به او اجازه نمينمي
وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ  "فرمايد:ده، مياي از تربيت خود نسبت به عيسي ع را حكايت نموزير گوشه

ِذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ: سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي بِحَ  .«1» "قٍّلِلنَّاسِ اتَّْ

ما كان لبشر ان يؤتيه  :توانست بفرمايدشود و آن اين است كه ميروشن مي "اللَّهُ ... أَنْ يُؤْتِيَهُ "از اينجا يك نكته در جمله:
 رسد هيچ بشري را كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت داده، بگويد، )يعني نمي"اللَّه الكتاب و الحكم و النبوة ان يقول ...

و اين بدان جهت بود كه اگر به ماضي تعبير  "...أَنْ يُؤْتِيَهُ  "اينطور نفرمود، بلكه با صيغه مضارع تعبير آورد و فرمود: (،...
به هيچ  ايفهمانيد خدا چنين پيغمبري مبعوث نكرده و يا چنين اجازهرساند و خالصه ميآورده بود معناي اصل تشريع را مي

ه  چنين چيزي ممكن نيست، بفهماند اصالپيغمبري نداده، هر چند كه ممكن بوده بدهد، به خالف تعبيري كه آورده كه مي
اين معنا كه تربيت رباني و هدايت الهيه امكان ندارد كه از هدفش تْلف كند و نقض غرض را نتيجه دهد، هم چنان كه در 

ا وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِه أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُالءِ، فَقَدْ "جاي ديگر فرمود:
 .«0» "بِكافِرِينَ

تواند بين نعمت الهي نبوت و دعوت مردم به پرستش خود جمع كند و پس حاصل معناي آيه اين شد كه هيچ بشري نمي
باشيد نه  نچنين چيزي ممكن نيست كه خداي تعالي به او كتاب و حكم و نبوت بدهد و آن گاه او به مردم بگويد: بندگان م
لْمَالئِكَةُ ا بندگان خدا، پس آيه شريفه به حسب سياق از جهتي شبيه است به آيه:َنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ، وَ لَا

 الْمُقَرَّبُونَ

 "ال يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً وَ أَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَ اسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذاباً أَلِيماً وَ ...

__________________________________________________ 

و آن زمان كه خدا به عيسي گفت: آيا تو به مردم گفته بودي به جاي خدا مرا و مادرم راي دو معبود خود بگيريد؟ گفت: (1)
 ."116سوره مائده، آيه  "ي بگويم كه بدانم حق نيست.خدايا تو منزهي، مرا نرسد چيز

اينان كساني هستند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم، حال اگر اينان )يعني مردم عصر رسول خدا ص( به آن كفر (2)
 ."21سوره انعام، آيه  "ايم كه به آن كفر نْواهند ورزيد.بورزند ما قومي راي به اين شريعت موكل كرده
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«1». 

شود كه شان و مقام مسيح و همچنين مالئكه مقرب خدا اجل و ارفع از آن است كه از بندگي چون از اين آيه نيز استفاده مي
خدا استنكاف بورزند و در نتيجه مستوجب عذاب اليم خدا گردند، و حاشا بر خداي عز و جل كه انبياي گرام و مالئكه مقرب 

 .ذاب دهدخود را ع

رساند و به آيه آمده و اين كلمه بعديت را مي "ثم "در آيه مورد بحث كلمه :در اينجا ممكن است خواننده محترم بگويد



ها تواند بعد از رسيدن به اين موهبتهيچ بشري كه خدا به او كتاب و حكم و نبوت داده، نمي "دهد كه:چنين معنايي مي
ه در رسد كها را به او داده نميهيچ بشري كه خدا اين موهبت "سازد كه گفتيد:شما نميچنين و چنان كند و اين با بيان 
 ."همان حال چنين و چنان كند

، شود ولي سْني از زمان به ميان نياورديمجواب اين است كه ما گفتيم جمع بين نبوت و اين دعوت باطل از آيه استفاده مي
هر دو يكي باشد و چه اينكه يكي بعد از ديگر و مترتب بر آن باشد، چون  پس چنين جمعي ممكن نيست، چه اينكه زمان

 .ها مردم را به عبادت خود دعوت كند، بين اين دو جمع كرده استكسي كه به فرض محال بعد از گرفتن آن موهبت

 "است با اين تفاوت كه "عبد "هجمع كلم "عبيد "مانند كلمه "عباد "كلمه "كُونُوا عِباداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ "و در جمله:
شود عباد فالن شود و غالبا گفته نميها استعمال ميبيشتر در مورد بردگي انسان "عبيد "بيشتر در مورد بندگي خدا و "عباد

 :شودشْص، بلكه گفته مي

 .عبيد او

 "لي "منافات ندارد، چون كلمه، با اين گفتار ما "عبادي براي من كه مسيح ابن مريم هستم -عبادا لي "پس اينكه فرمود:
او  كند كه خالص برايدر اينجا قيدي است قهري، براي اينكه بفهماند خداي سبحان از عبادت تنها آن عبادتي را قبول مي

، دُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفيأاَل لِلَّهِ الدِّينُ الْْالِصُ وَ الَّذِينَ اتََّْذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ما نَعْبُ "انجام شود، هم چنان كه فرمود:
كنيد عبادت هر ، كه مالحظه مي«0» "إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي ما هُمْ فِيهِ يَْْتَلِفُونَ، إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ

 كنندكسي را كه با عبادت خدا غير خدا را عبادت مي

__________________________________________________ 

ند و تكبر ورزاي براي خدا باشد استنكاف دارد و نه مالئكه مقرب ... و اما آنهايي كه استنكاف مينه مسيح از اينكه بنده(1)
 ."173آيه  سوره نساء، "كشي دارند و نه ياوري.كند، آن وقت نه حمايتورزند، خدا به عذابي دردناك معذبشان ميمي

ا گويند ما اين خدايان رگيرند و ميآگاه باش كه دين خالص تنها از آن خدا است و كساني كه به جاي خدا اوليائي مي (2)
م خواهد كنند حكپرستيم مگر به اين منظور كه ما را به خدا نزديك سازند، بدانند كه خدا بين آنان در آنچه اختالف مينمي

 .كندباف كفرانگر را هدايت نميكرد، چون خدا هيچ دروغ

 ."2سوره زمر، آيه  "
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 .رد نموده، هر چند كه اين عبادتش به منظور تقرب و توسل و شفاعت باشد

عالوه بر اينكه بطور كلي عبادت تصور ندارد مگر در صورتي كه عابد استقاللي براي معبود خود معتقد باشد، حتي در صورت 
راك هم براي هر دو شريك در سهم خودشان استقالل قائل باشد و خداي سبحان معبودي است كه داراي ربوبيت اشت

مطلقه است و ربوبيت مطلقه او تصور ندارد مگر در صورتي كه او را عبادت كنند و مستقل در هر چيز بدانند و استقالل را از 
د با عبادت خدا باشد، در سهم غير خدا( تنها غير خدا عبادت شده هر چيز ديگر نفي كنند، پس در عبادت غير خدا )هر چن

 .است و خداي تعالي در آن سهم شركت ندارد

است، منسوب به  "ربانيين "كه جمعش "رباني "كلمه: "وَ لكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِما كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ "
شد: دهد( و براي منسوب نمودن كسي به رب بايد گفته مينند كلمه همداني كه منسوب به همدان را معنا ميرب است )ما

، ليكن الف نون را به منظور بزرگ جلوه داده اين انتساب اضافه نمودند، هم چنان كه وقتي "رباني "فالني ربي است، نه
 "لحيي "شد: فالنيفالني ريشو است و در عربي گفته ميگويند: بْواهند شْصي را به ريش نسبت دهند در فارسي مي



گويند: فالني لحياني است و از اين قبيل كلمات ديگر نيز هست، است، ليكن براي فهماندن اينكه ريش او زياد است مي
 "كسي است كه اختصاص و ارتباطش با رب شديد و اشتغالش به عبادت او بسيار است و حرف "رباني "پس معناي كلمه

مصدريه است و چيزي از ماده قول در تقدير است و تقدير كالم  "ما "رساند و كلمهسببيت را مي "بما كنتم "در جمله "با
 "ما "مالحظه كرديد ، و"و لكن يقول كونوا ربانيين بسبب تعليمكم الكتاب للناس و دراستكم اياه فيما بينكم "چنين است:

و ليكن پيامبر به  "را به دراست مبدل كرد و آيه چنين معنا داد: "تدرسون "فعلرا به تعليم و  "تعلمون "ي مصدريه، فعل
دهيد و به خاطر دراستي كه خود در بين خودتان از كتاب گويد: شما بايد به خاطر تعليمي كه از كتاب به ديگران ميمردم مي

 ."داريد، بيشتر از سايرين به خدا نزديك شويد و بيشتر عبادتش كنيد

جا الزم است تذكر داده شود كه اگر در آيه شريفه هم تعليم را آورد و هم تدريس را، براي اين بود كه مْاطب انبيا در اين)
 "دادندها تعليم ميگرفتند و به دست دوميدر اين سْن گروندگان دست اول است كه كتاب خدا را از پيامبر درس مي

 ( و دراست از نظر معنا اخص "مترجم
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رود كه انسان از روي كتاب از تعلم است، چون اگر چه هر دو به معناي آموختن است، ولي دراست غالبا در جايي بكار مي
 .درسي را بگيرد و بْواند تا بياموزد

معلوم به معناي اين است كه اثري از فالن خانه باقي مانده است و  "درس الدار "گويد فعل ماضيراغب در مفردات مي
 "نراء، سي -دال "شود كه خود خانه از بين رفته باشد و به همين جهت است كه مادهاست كه اين سْن در جايي گفته مي

و  "درس الدار، خانه از بين رفت "اند:اند و هم به خود آن، هم گفتهرا هم به مالزمه معنايش يعني از بين رفتن تفسير كرده
ي من يعن "درست العلم "و "ي فالني اثري كه از كتاب در ذهنش باقي مانده، حفظ كرددرس الكتاب، يعن "اند:هم گفته

دهد، به اين مناسبت اثري كه از علم در ذهنم مانده بود حفظ كردم و چون حفظ كردن از راه مداومت در قرائت دست مي
دارد از بر  :گويندخواند، ميرا مي مداومت در قرائت را هم حفظ ناميدند، )وقتي كسي را ببينند كه پي در پي يك صفحه

، )گويا منظور راغب اين است كه در اين جمله ماده درس به معناي محو و «1» "وَ دَرَسُوا ما فِيهِ "كند( و در قرآن آمده:مي
ه معناي ب "كُتُبٍ يَدْرُسُونَهابه معناي حفظ كردن و در آيه: وَ ما آتَيْناهُمْ مِنْ  "بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ "از بين بردن است( و در آيه

كند به اينكه او را هرگز شما را دعوت نمي "درس گرفتن است، و حاصل كالم اين است كه بشري كه چنين مقامي دارد
اي كه از كتاب خدا خواند به اينكه متصف به ايمان و يقين شويد، يقين به اصول معارف الهيه، بلكه تنها شما را مي"بپرستيد

ت و اي كه كتاب خدا مشتمل بر آن اسگوئيد و نيز متصف شويد به ملكات و اخالق فاضلهيد و به يكديگر درس ميآموزمي
خواند تا مردم را به اين امور يعني اصالح عقائد و اخالق و كند به اينكه اعمال خود را صالح كنيد، و نيز مينيز دعوت مي

منقطع و به عالم باال و پروردگار خود متصف شويد و در نتيجه علمايي رباني  اعمال بْوانيد تا به اين وسيله از عالم ماده
 .شويد

و اصوال فعل ماضي  (فرمايد شما در سابق چنين و چنان بوديدمشتمل بر فعل ماضي است )و مي "بما كنتم "و چون جمله:
فتند خود گدارد كه بعضي از ايشان ميتوان گفت آيه شريفه لحن تعريض به نصارا داللت بر تحقق در سابق دارد، لذا مي

دايش اين اند و منشا پيعيسي خبر داده كه پسر خدا است و بعضي ديگر پسري عيسي براي خدا را به كلمه خدا تفسير كرده
سْن كفرآميز اين بوده بني اسرائيل تنها قومي بودند كه كتابي آسماني در دست داشتند و با تعليم و تعلم دست به دست 

 دند و همين باعث پيدايش اختالف در بينشان شد )و به طوريدامي
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ند و نيز را بيان ككه قرآن كريم فرمود( خداي تعالي عيسي را مبعوث نكرد، مگر براي همين كه بعضي از موارد اختالف آنان 
بعضي از چيزهايي كه بر آنان حرام شده بود حالل كند و سْن كوتاه اينكه دعوتشان كند به اينكه به وظائف واجب در باب 

 .اش اين است كه در تعليم و تعلم كتاب خداي سبحان، رباني شوندتعليم و تعلم قيام نمايند و خالصه

وجهي با پيامبر اسالم تطبيق شود، چون آن جناب هم با اهل كتاب سر و كار تواند به و آيه مورد بحث هر چند كه مي
ر كردند و ليكن انطباقش با عيسي ع بيشتداشته، و اهل كتاب در زمان آن حضرت هم كتاب آسماني خود را تعليم و تعلم مي

 وده بلكه خاص بني اسرائيلاست، چون آن جناب قبل از رسول خدا ص بوده و سبقت زماني داشته و رسالتش هم جهاني نب
بوده، به خالف رسول خدا ص كه پيامبري جهاني است و همه جهان در زمان آن جناب تعليم و تعلم تورات نداشتند و اما 

توانند مورد نظر آيه باشند، براي اينكه هيچيك از ايشان بر ساير پيامبران اولوا العزم چون نوح و ابراهيم و موسي ع نمي
ِذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً "تاب و مشغول تعليم و تعلم آن مبعوث نشده بودند.مردمي صاحب ك اين  "وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّْ

را با نصب خوانده، چون  "يامر "البته اين بنا به قرائت مشهور است كه فعل مضارع "يقول "جمله عطف است بر جمله
هيچ بشري ممكن نيست از ناحيه ما كتاب و حكم و نبوت داده شود، آن وقت  "فرمايد:ست، مينيز منصوب ا "يقول "جمله:

ند كه اشود كساني بودهو يا شما را امر كند به اينكه مالئكه و انبياء را خدايان خود بگيريد، معلوم مي ...به مردم بگويد 
ه اند و همين طور هم بوده، چون مجوس كه مالئكگرفته بودهبعضي از انبياء را معبود گرفته و بعضي ديگر مالئكه را معبود 

كردند و در عين حال به يهوديت هم گرايش داشته، عقائدي و دستور العملهايي داشتند را تعظيم نموده، براي آنان خضوع مي
ئكه را كردند و عرب جاهليت هم مالمتوسط بين يهوديت و مجوسيت، و اين مسلك خود را به دعوت ديني مستند مي

پرستي، و اما كردند كه بر دين ابراهيم ع هستند، اين در باره مالئكهدانستند و در عين حال ادعا ميدختران خدا مي
نين چيزي دانستند با اينكه موسي ع چپيغمبرپرستي مثالش يهوديت است كه بنا به حكايت قرآن كريم، عزيز را پسر خدا مي

ورات هم بجز توحيد رب دعوتي نداشت، و اگر موسي ع آن را تجويز كرده بود، قطعا را براي آنان تجويز نكرده بود، ت
 .بايست تورات هم به آن امر كرده باشد و حاشا از آن جناب كه چنين شرك روشني را تجويز كرده باشدمي

 ، "... وَ ال يَأْمُرَكُمْ "و آيه: "ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ ... "سياق دو آيه مورد بحث، يعني آيه:
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 :از دو جهت اختالف دارد، يكي از اين جهت كه در آيه اول مامورين همه مردمند، چون فرموده

و اختالف دوم از اين جهت است كه در آيه اول  "وَ ال يَأْمُرَكُمْ ... "اند،و در دومي مْاطبين به خود آيه "ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ "
 .دهدامر كند و در دومي به اتْاذ ارباب دستور مي به عبوديت

و  "كُونُوا عِباداً لِي "حال بايد ديد علت اين دو اختالف چيست؟ اما تفاوت اول علتش اين است كه هر دو تعبير يعني تعبير
 ين دو آيه تعلقهر دو اگر به كسي تعلق بگيرد، قطعا به اهل كتاب و به عرب موجود در ايام نزول ا "يامركم ... "تعبير
آمده و گفتن بر رودررويي داللت دارد و موجودين در ايام  "بگويد "گيرد، چيزي كه هست از آنجا كه در آيه اولي تعبيرمي

به  "به مردم بگويد "، بلكه فرمود:"به شما بگويد "نزول رو در روي عيسي ع و هيچ پيغمبري ديگر نبودند، لذا نفرمود:
سازد، چون امري كه از در آيه دوم كه امر كردن مستلزم رو در رو بودن نيست، با غيبت هم مي "مُرَكُمْوَ ال يَأْ "خالف تعبير

ناحيه پيغمبري به نياكان آن امت تعلق گرفته باشد به اخالف هم در صورتي كه با نياكان يك قوم و يك امت باشند تعلق 
دود كه شْصي گوينده بوده و شْصي و يا اشْاصي ديگر يگيرد و اما قول هر جا استعمال شود اين معنا به ذهن ممي



اند، و اين مستلزم مشافهه و رودررويي و حضور شنونده در صدارس گوينده است، مگر آنكه در موردي از شنونده او بوده
 .صرف فهماندن باشد "قول "موارد استعمال، منظور از

ه حاضر فرض شود و خطاب بطور جمع صورت گيرد، هم چنان كه و بنا بر اين اصل در سياق هر دو آيه اين است كه شنوند
 "... وَ ال يَأْمُرَكُمْ "در آيه دوم به همين صورت آورده و فرموده:

 .و اگر در آيه اول اين سياق رعايت نشده به خاطر علتي بوده كه ذكر شد

ا اله پرستند و صريحا او ريسي را ميو اما اختالف دوم، علتش اين است كه سياق كالم سياق تعريض به نصارا است كه ع
دهند، پس به همين خاطر نصارا نسبتي با مسيح دارند و آن خوانند و اين اعتقاد خود را به دعوت مسيح نسبت ميخود مي

عمل  ن، به خالف مالئكه و انبيا را ارباب گرفتن، كه اي"كُونُوا عِباداً لِي "اين است كه )به قول ايشان( آن جناب فرموده بود:
اند مْالفت و ضديت صريح با الوهيت خداي تعالي ندارد، چون اوال در به آن معنايي كه در غير عيسي براي شرك كرده

منطق مشركين خداي تعالي نيز داراي الوهيت براي معبودهاي زير دست خود هست و ثانيا مشركين شركاي خود را اله 
 .كه هست الزمه ربوبيت الوهيت نيز هست اند، چيزياند بلكه رب و مدبر دانستهنْوانده

 ظاهر كالم اين است كه خطاب در آن متعلق به همه گروندگان به انبيا است، چون "أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "
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ا به دانستند و عقائد خود رير عرب جاهليت كه خود را حنفاء ميدانند، نظاهل كتاب و آنهايي كه خود را منتسب به انبياء مي
 .كردندابراهيم خليل ع منسوب مي

و گفتار در آيه بر اساس فرض و تقدير است و معنايش اين است كه به فرضي كه شما چنين بشري را كه كتاب و حكم و 
ست ايد، ديگر چگونه ممكن استه و به رنگ اسالم درآمدهايد و به زيور اسالم آرانبوت داده شده اجابت كنيد، تسليم خدا شده

او شما را به كفر دعوت كند و گمراهتان سازد؟ )و به فرضي كه او بْواهد از راهي كه خدا شما را به سوي آن راه و به اذن 
ه م و آراسته بخود هدايت كرده منحرف سازد، شما زير بار نْواهيد رفت، براي اينكه فرض كرديم كه شما معتقد به اسال

 .(ايدزيور آن شده

دين توحيد است كه همان دين خدا از نظر همه انبيا  "إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "شود كه مراد از اسالم در جملهاز اينجا روشن مي
ت ( همين سوره قبل از آيا11است، هم چنان كه آيات مورد بحث نيز به چنين معنايي از اسالم محفوف است، مثال آيه )

( همين سوره كه بعد از آيات مورد بحث است 22و در آيه )« 1» "إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ ":گويدمورد بحث مي
 .«0» "رَةِ مِنَ الْْاسِرِينَأَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ... وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِ "فرمايد:مي

تا آخر دو آيه( رسول خدا ص است و اساس ) «3» "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ "اند كه: مراد از آيه:بعضي از مفسرين گفته
ع قرظي و اند كه در شان نزول آيه وارد شده و حاصل آن روايات اين است كه ابو رافاين گفته خود را رواياتي قرار داده

خواهي تو را بپرستيم؟ در پاسْشان اين آيات مردي از نصاراي نجران به رسول خدا ص عرضه داشتند: اي محمد آيا مي
مطلب را تاييد كرد، چون اسالم همان ديني است كه محمد رسول  "بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "نازل شد و در آخر آن دو با جمله

 .اللَّه آورده است

ن اين سْن درست نيست، زيرا بين اسالم اصطالحي قرآن كه عبارت است از دين توحيدي كه همه انبيا به آن مبعوث ليك
اسالم همان ديني  "گويد:اند و بين اسالم اصطالحي در بين مسلمانان بعد از عصر نزول قرآن خلط كرده، چون ميشده

 .ه بحث كرديمو ما در سابق در اين بار "است كه محمد رسول اللَّه ص
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 .دين نزد خدا تنها اسالم است(1)

شود و او در آخرت از جويند؟ ... و كسي كه در جستجوي غير اسالم باشد از او قبول نميآيا غير دين خدا را مي(2)
 .زيانكاران است

 .وره را فقط نقل كردهروايات مزب 022ص  2تفسير روح المعاني ج (3)
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مادر مريم به وي حامله شد و نذر كرد فرزند در شكم خود را، بعد از زائيدن مادر مسيح نامش مريم دختران عمران بود، 
پنداشت فرزندش پسر خواهد بود ولي وقتي او را كرد كه ميمحرر كند يعني خادم مسجد كند، و او در حالي اين نذر را مي

مه نهاد، پدر مريم قبل از والدت او زائيد و فهميد كه او دختر است، اندوهناك شد و حسرت خورد و نامش را مريم يعني خاد
از دنيا رفته بود، بناچار خود او دخترش را در آغوش گرفته به مسجد آورد و او را به كاهنان مسجد كه يكي از آنان زكريا بود 

عه تحويل داد، كاهنان در باره كفالت مريم با هم مشاجره كردند و در آخر به اين معنا رضايت دادند كه در اين باره قر
دار تكفل مريم گشت تا وقتي كه مريم به حد بلوغ رسيد، در آن بيندازند و چون قرعه انداختند زكريا برنده شد و او عهده

اوان، زكريا حجابي بين مريم و كاهنان برقرار نمود و مريم در داخل آن حجاب مشغول عبادت بود و احدي بجز زكريا بر او 
يافت، روزي از مريم پرسيد: اين رزق شد، رزقي نزد او ميآمد و داخل محراب او ميدر ميآمد و هر وقت زكريا بر او در نمي

دهد و مريم ع صديقه و به عصمت آيد: گفت: از نزد خدا و خدا به هر كس بْواهد بدون حساب روزي مياز كجا نزد تو مي
ملكي از مالئكه به او گفت كه خدا تو را  .دخدا معصوم بود، طاهره بود، اصطفاء شده بود، محدث و مرتبط با مالئكه بو

 .اصطفاء و تطهير كرده، مريم از قانتين بود و يكي از آيات خدا براي همه عالميان بود

 .«1»اينها صفاتي است براي مريم كه آيات زير بيانگر آن است 

ا )كه يكي از فرشتگان بزرگ خدا بعد از آنكه مريم به حد بلوغ رسيد و در حجاب )محراب( قرار گرفت، خداي تعالي روح ر
د اي است از نزاست( نزد او فرستاد و روح به شكل بشري تمام عيار در برابر مريم مجسم شد و به او گفت كه فرستاده

معبودش، و پروردگارش وي را فرستاده تا به اذن او پسري به وي بدهد، پسري بدون پدر، و او را بشارت داد به اينكه به 
كند و نيز خبر داد كه خداي تعالي به زودي او را به روح القدس تاييد نموده، ش معجزات عجيبي ظهور ميزودي از پسر

 آموزد و به عنوان رسولي به سويكتاب و حكمت و تورات و انجيلش مي

__________________________________________________ 
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دارد، رسولي داراي آيات بينات، و نيز به مريم از شان پسرش و سرگذشت او خبر داد، آن گاه در بني اسرائيل گسيلش مي
ت زير استفاده شود، اين مطالب از آيامريم بدميد و او را حامله كرد، آن طور كه يك نفر زن به فرزند خود حامله مي

 ."22 -22آل عمران، آيه  "شود:مي

ا خود اي كشانيد و بآن گاه مريم به مكاني دور منتقل شد و در آنجا درد زائيدنش گرفت و درد زائيدن او را به طرف تنه نْله



برد، در اين د ميها فراموش شده بودم، من همه چيز را و همه چيز مرا از ياگفت: اي كاش قبل از اين مرده و از خاطرهمي
 :هنگام از طرف پائين وي ندايش داد

غم مْور كه پروردگارت پائين پايت نهر آبي قرار داده، تنه درخت را تكان بده تا پي در پي خرماي نورس از باال بريزد، از آن 
خواهي ديد، بگو من خرما بْور و از آن آب بنوش و از فرزندي چون من خرسند باش، اگر از آدميان كسي را ديدي كه حتما 

گويم، مريم چون اين را شنيد از آنجا كه فرزند ام و به همين جهت امروز با هيچ انسان سْن نميبراي رحمان روزه گرفته
و به طوري كه از آيات كريمه قرآن بر « 1»خود را زائيده بود به طرف مردم آمد در حالي كه فرزندش را در آغوش داشت 

ها ضع حملش و سْن گفتن او و ساير شؤون وجودش از سنخ همين عناوين در ساير افراد انسانآيد حامله شدنش و ومي
 .بوده

مردم و همشهريان مريم وقتي او را به اين حال ديدند، شروع كردند از هر سو به وي طعنه زدن و سرزنش نمودند چون 
آوري كردي!، اي خواهر هارون نه پدرت بد فتدار شده است، گفتند: اي مريم چه عمل شگديدند دختري شوهر نرفته بچه

مردي بود و نه مادرت زناكار، مريم اشاره كرد به كودكش كه با او سْن بگوئيد، مردم گفتند: ما چگونه با كسي سْن 
گوئيم كه كودكي در گهواره است، در اينجا عيسي به سْن درآمد و گفت: من بنده خدا هستم، خداي تعالي به من كتاب داد 

مرا پيامبري از پيامبران كرد و هر جا كه باشم با بركتم كرد و مرا به نماز و زكات سفارش كرد، ما دام كه زنده باشم بر و 
ميرم و احسان به مادرم سفارش فرمود و مرا نه جبار كرد و نه شقي، و سالم بر من روزي كه به دنيا آمدم و روزي كه مي

 «0»خيزم. روزي كه زنده بر مي

براعت )كالم كه عيسي در كودكي اداء كرد، به اصطالح علمي، نسبت به برنامه كار نبوتش براعت استهالل بوده  پس اين
استهالل به اين معنا است كه نويسنده كتاب در حمد و ثناي اول كتابش كلماتي بگنجاند كه در عين اينكه حمد و ثناي خدا 

 اي هم باشد بهاست اشاره

__________________________________________________ 

 ."02 -02سوره مريم، آيه "(1)

 ."22 -02سوره مريم، آيه "(2)
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شود(، عيسي ع هم با اين كلمات خود فهماند كه به زودي عليه ظلم و اينكه در اين كتاب پيرامون چه مسائلي بحث مي
سازد و آنچه از معارف آن شريعت مندرس و كهنه گشته تجديد ه و استوار ميطغيان، قيام نموده و شريعت موسي ع را زند

 .سازداش اختالف دارند بيان و روشن ميكند و آنچه از آياتش كه مردم در بارهمي

ها طبق عادت جاري در زندگي بشري عيسي ع نشو و نما كرد تا به سن جواني رسيد و با مادرش مانند ساير انسان
 .كردند تمامي عوارض وجود كه در ديگران هست وجود داشتنوشيدند و در آن دو ما دام كه زندگي ميميخوردند و مي

عيسي ع در اين اوان به رسالت به سوي بني اسرائيل گسيل شد و مامور شد تا ايشان را به سوي دين توحيد بْواند، و ابالغ 
ام و آن اين است كه براي شما )و پيش رويتان( از روردگارتان آمدهاي از ناحيه پام به سوي شما و با معجزهكند كه من آمده

شود و من كور مادرزاد و برصي غير اي ميدمم، به اذن خدا مرغ زندهسازم و سپس در آن ميگل چيزي به شكل مرغ مي
د كنيهايتان ذخيره ميخانهخوريد و بدانچه در كنم و بدانچه ميدهم و مردگان را به اذن خدا زنده ميقابل عالج را شفا مي

 .دهم، كه در اين براي شما آيتي است بر اينكه خدا رب من و رب شما است و بايد او را بپرستيدخبر مي

كرد، چيزي كه هست بعضي از عيسي ع مردم را به شريعت جديد خود كه همان تصديق شريعت موسي ع است دعوت مي



ي از چيزها است كه در تورات به منظور گوشمالي و سْتگيري بر يهود حرام ااحكام موسي را نسخ نمود و آن حرمت پاره
ام، تا برايتان بيان كنم آنچه را كه مورد اختالف شما است فرمود: من با حكمت به سوي شما گسيل شدهشده بود و بارها مي

را كه كتاب آسماني قبل از من بوده فرمود: اي بني اسرائيل من فرستاده خدا به سوي شمايم، در حالي كه تورات و نيز مي
 .آيد و نامش احمد استدهم به رسولي كه بعد از من ميتصديق دارم و در حالي كه بشارت مي

ام وفا كرد، هم مرغ خلق كرد و هم مردگان را زنده كرد هايي كه داده بود كه فالن و فالن معجزه را آوردهعيسي ع به وعده
 .شفا داد و هم به اذن خدا از غيب خبر دادو هم كور مادرزاد و برصي را 

عيسي ع هم چنان بني اسرائيل را به توحيد خدا و شريعت جديد دعوت كرد تا وقتي كه از ايمان آوردنشان مايوس شد، و 
ه ب وقتي طغيان و عناد مردم را ديد و استكبار كاهنان و احبار يهود از پذيرفتن دعوتش را مشاهده كرد، از ميان عده كمي كه

 .وي ايمان آورده بودند چند نفر حواري انتْاب كرد تا او را در راه خدا ياري كنند
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از سوي ديگر يهود بر آن جناب شوريد و تصميم گرفت او را به قتل برساند، ولي خداي تعالي او را از دست يهود نجات داد و 
راي يهود مشتبه شد، بعضي خيال كردند كه او را كشتند، بعضي ديگر پنداشتند كه به سوي خود باال برد و مساله عيسي ع ب

، اين بود تمامي آنچه قرآن كريم «1»به دارش آويْتند، خداي تعالي فرمود: نه آن بود و نه اين، بلكه امر بر آنان مشتبه شد 
 .در داستان عيسي و مادرش فرموده است

 444دا ..... ص : شخصيت عيسي ع و مقامش در درگاه خ-2

و يكي از پيامبران اولي العزم و صاحب شريعت « 2»و رسول به سوي بني اسرائيل « 0» -پيامبر خدا -عيسي ع بنده خدا
خواند  "روحي از خدا "و "كلمة اللَّه "و« 2»، خداي تعالي نام او را مسيح عيسي نهاد «2»بوده و كتابي به نام انجيل داشت 

، وجيه و آبرومند «1»، و بشارت دهندگان به آمدن پيامبر اسالم بود «2»و از گواهان اعمال « 2»امت ، و داراي مقام ام«6»
، مبارك بود هر «10»، و از اجتباء شدگان و از صالحان بود «11»از اصطفاء شدگان «. 12»در دنيا و آخرت و از مقربين بود 

تي از خدا بود و احسانگري به مادرش، و از زمره كساني بود كه جا كه باشد، زكي و مهذب بود، آيتي بود براي مردم و رحم
 «12»و از كساني بود كه خدا كتاب و حكمتش آموخت. « 12»خداي تعالي به ايشان سالم كرد 
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واليت بود و تمامي اوصافي كه خداي تعالي اين پيامبر بزرگوارش را بدان اينها كه گفته شد بيست و دو خصيصه از مقامات 
شود و اين بيست و دو صفت دو قسم است: بعضي از آنها اكتسابي است، مانند ستوده و رفعت قدر داده، در آن خالصه مي

ع اين صفات را در موض ها موهبتي و اختصاصي است كه ما هر يك ازرسيدن به مقام بندگي و مقام قرب و صالح و بعضي
 .تواند به مظان آن مراجعه نمايدكرد شرح داديم و خواننده ميمناسبش در اين كتاب به مقداري كه فهممان ياري مي

 441گفتند؟ ..... ص : اش چه ميگفت؟ و در بارهعيسي چه مي-3

 اشاره

كرد و آنچه به وي نسبت ز اين ادعا نميقرآن كريم خاطرنشان ساخته كه عيسي عبدي بود رسول، و اينكه هيچ چيزي ج
دادند خود او ادعايش را نكرده و با مردم جز به رسالت خدا سْني نگفته، هم چنان كه قرآن اين معنا را در آيه زير مي

 :فرمايدصراحتا از آن جناب نقل كرده مي

اتَِّْذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ  وَ إِذْ قالَ اللَّهُ يا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
تُ لَهُمْ إِلَّا لْأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، ما قُ ما لَيْسَ لِي بِحَقٍّ، إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ ال أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ، إِنَّكَ

نْتَ فَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَما أَمَرْتَنِي بِهِ: أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ، وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَ
هُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، قالَ اللَّهُ هذا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ ءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّعَلي كُلِّ شَيْ

 .«1» "صِدْقُهُمْ

 ترين نكات ادباي از عبوديت و متضمن جامعو اين كالم عجيب كه مشتمل بر عصاره

__________________________________________________ 

اي كه اي مردم به جاي خدا مرا و مادرم را دو گويد اي عيسي بن مريم آيا تو، به مردم گفتهزماني كه خداي تعالي مي(1)
رسيد كه به مردم چيزي را بگويم كه حقم نبود و دهد! منزهي تو اي خدا، مرا نميمعبود براي خود بگيريد؟ عيسي جواب مي

دانم آنچه در نزد تو است، زيرا داني آنچه در نفس من است و من نميبدان آگاهي، چون تو ميبه فرض هم گفته باشم تو 
تو عالم الغيوبي، من به مردم نگفتم مگر همان دستورهايي كه تو، به من دادي و آن اين بود كه اي مردم خداي تعالي 

م شاهد رفتارشان بودم، ولي بعد از آنكه مرا گرفتي پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد، ما دام هم در بين ايشان بود
خودت مراقب وضع آنان بودي و تو بر هر چيزي شاهد و ناظري، حال اگر عذابشان كني كسي حق اعتراض ندارد، چون 

ناپذيري و هم كار به اي و اگر بيامرزي باز هم اعتراضي نيست، چون تو هم عزيزي و شكستبندگان خود را عذاب كرده
ه سوره مائده، آي "رساند.فرمايد امروز روزي است كه راستي راستگويان به آنان سود ميكني، خداي تعالي ميت ميحكم

116- 119". 
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كند از اينكه نسبت به موقعيت خود در برابر ربوبيت پروردگارش و در برابر مردم و آورترين آن است، كشف ميو حيرت
اري دانسته كه جز امتثال كفرمايد: عيسي ع خود را نسبت به پروردگارش تنها يك بنده ميان چه ديدي داشته، مياعمال آن

دهد و خداي تعالي هم جز اين دستوري به كند و جز به امر او عملي انجام نميندارد و جز به امر مواليش چيزي اراده نمي
عوت كند، او نيز به مردم جز اين را نگفت كه اي مردم اللَّه را كه پروردگار من وي نداده كه مردم را به عبادت او به تنهايي د

و پروردگار شما است بپرستيد. و از ناحيه مردم هم جز اين مسئوليتي نداشته كه رفتار آنان را زير نظر گرفته، در باره آن 
كند، دند با ايشان و در ايشان چه حكمي ميگرتحمل شهادت كند و بس، و اما اينكه خدا در روزي كه مردم به سويش برمي

 .هيچ ارتباطي با آن جناب ندارد، چه بيامرزد و چه عذاب كند

ممكن است كسي بگويد: شما در بحث شفاعتي كه قبال در اين تفسير داشتيد يكي از شفيعان روز جزاء را عيسي نام برديد و 
 .يد آن جناب هيچ كاره است؟گوئشود و در اينجا ميگفتيد كه شفاعتش پذيرفته هم مي

وَ ال  "گوئيم او از شفيعان روز جزا است، براي اينكه از شاهدان بحق است و آيه شريفه:گوئيم بله، باز هم ميدر پاسخ مي
شاهدان به حق كه عالم هستند  بر شفاعت« 1» "يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ

 "وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً "داللت دارد، پس به حكم اين آيه عيسي از شفيعان روز جزاء است، براي اينكه در آيه:
، او را عالم به توحيد «2» "وَ الْإِنْجِيلَوَ إِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْراةَ  "آن جناب را شاهد خوانده و در آيه:« 0»

 .(دانسته )چون توحيد هم يكي از معارفي است كه كتاب و حكمت و تورات و انجيل بر آن ناطقند

فدا شدن براي رهايي گناهكاران( با اعتقاد به اينكه آن حضرت از شفيعان روز )اعتقاد خرافي به تفديه عيسي عليه السالم ]
 226..... ص :  جزا است فرق دارد[

پس اگر در بحث شفاعت گفتيم عيسي ع نيز از شفيعان است در اينجا منكرش نشديم، ليكن شفاعت كردن آن جناب 
اي ديگر، آنچه را كه در اين مقام در صدد بيانش هستيم اين اي است و اعتقاد مسيحيان به مساله فديه دادن مسالهمساله

تفديه را براي عيسي ثابت نكرده و چنين قدرت و اختياري به آن جناب نداده است و خواهيم بگوئيم قرآن كريم است كه مي
توانست اي كه مسيحيان بدان معتقدند، اين است كه عيسي ع )با اينكه خداي پسر بود و داراي قدرت خدايي بود و ميتفديه

 دشمنان خود را در يك چشم بر هم زدن نابود

__________________________________________________ 

خوانند مالك شفاعت نيستند، تنها كساني مالك شفاعتند كه شاهد به حق و داراي پرستند و ميشركائي كه مشركين مي(1)
 ."26سوره زخرف، آيه  "علم به توحيد باشند.

 ."121سوره نساء، آيه "(2)

 ."112سوره مائده، آيه "(3)
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براي اينكه كيفري را كه گنهكاران در قيامت دارند باطل سازد، خود را فداي گنهكاران نمود و حاضر شد به اين  ، ليكن(كند
 .!!منظور به باالي دار برود

اي كه از نظر خواننده گذشت آن را نفي نموده، عقل هم قرآن اين معنا را براي آن جناب نه تنها اثبات نكرده، بلكه آيه
پذيرد، زيرا اين معنا مستلزم آن است كه قدرت و سلطنت مطلقه الهي با عمل عيسي باطل شود كه ان شاء تواند آن را بنمي



 .آيداللَّه بيانش مي

و اما شفاعت، در آيه شريفه هيچ تعرضي به آن نشده و از اين جهت ساكت است، نه اثبات كرده و نه نفي نموده، چون اگر 
ان تغفر  و ")گو اينكه مقام آيه مقام اظهار ذلت است نه اختيارداري( جا داشت بفرمايد:آيه شريفه در مقام اثبات شفاعت بود 

خواست بفرمايد عيسي از شفيعان روز جزا نيست ، و اگر در صدد نفي شفاعت بود و مي«1» "لهم فانك انت الغفور الرحيم
ينجا گفته شد اجمال مطالبي است كه ان شاء اللَّه ديگر جا نداشت مساله شهادت بر اعمال مردم را به ميان بياورد، آنچه در ا

 .در تفسير سوره مائده در ذيل آيات مذكور خواهد آمد

ه كه چ -هاي گوناگونياند؟ هر چند مردم بعد از آن جناب به مذاهب مْتلف و مسلكو اما آنچه مردم در باره عيسي ع گفته
ن در نظر شااند، چه بسا كه اگر كليات و جزئيات مذاهب و آراييدهمعتقد شده و متشتت گرد -بسا از هفتاد مذهب تجاوز كند

گرفته شود، از اين مقدار هم تجاوز كند و ليكن قرآن كريم تنها به نقل سْناني از مسيحيان اهتمام ورزيده كه در باره 
دين  و اصوال -قرآن كريماي كه اند، چون همين سْنان است كه با مساله توحيد برخورد دارد، مسالهعيسي و مادرش گفته

و اما بعضي از جزئيات از قبيل مساله تحريف و تفديه را آن طور كه بايد مورد اهتمام  .كندبه آن دعوت مي -فطري و قويم
 .قرار نداده است

 222كنند[ ..... ص : اي كه عقائد باطل مسيحيان در باره مسيح )ع( را بيان ميآيات شريفه]

سيحيان در اين باره حكايت كرده و يا به آنان نسبت داده، سْناني است كه آيات زير بيانگر آنها و آنچه قرآن كريم از م
 :است

وَ قالُوا  "اند مسيح پسر خدا است و آيه:، كه به حكم اين آيه مسيحيان گفته«0» "وَ قالَتِ النَّصاري الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ "-1
 "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ "-0، عبارت اخراي همان آيه است، «2» "اتََّْذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ

 ، به حكم اين آيه مسيحيان رسما«2»

__________________________________________________ 
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 ."06سوره انبياء، آيه  "و گفتند رحمان پسر گرفته، منزه است خدا.(3)

 [.....] ."20سوره مائده، آيه "(4)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

( قرار گرفته، 20، در اين آيه كه بعد از آيه )«1» "لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثاَلثَةٍ "-2اند، مسيح را خود خدا دانسته
 .هم به همين معنا اشاره دارد «2» "وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ "اند، آيه:گانه دانستهخدا را سومين خدا از خدايان سه

 زها او اين آيات هر چند به ظاهرش مشتمل بر سه مذهب و سه مضمون و سه معناي مْتلف است و به همين جهت بعضي
قبيل شهرستاني صاحب كتاب ملل و نحل آنها را حمل بر اختالف مذاهب كرده و گفته است: مذهب مكانيه قائل به فرزندي 

اند: نزول عيسي و فرزنديش براي خدا از قبيل تابش نور بر جسمي شفاف چون حقيقي مسيح براي خدايند و نسطوريه گفته
 «2»ب ماهيت است، خداي سبحان به گوشت و خون منقلب شده است. اند: از باب انقالبلور است، و يعقوبيه گفته

كتاب ملل و نحل نيست تا بْواهد به اين مذاهب بپردازد و هرگز به خصوصيات  (و ليكن ظاهرا قرآن كريم )العياذ باللَّه



آن مساله فرزندي  پردازد كه مشترك بين همه آنان است وورزد بلكه به اعتقاد غلطي ميمذاهب مْتلف آنان اهتمام نمي
قاد پردازد كه بر اساس اين اعتمسيح براي خداي تعالي است و اينكه جنس مسيح از سنخ جنس خدا است و نيز به آثاري مي

اند كه يكي از آنها مساله تثليث است، هر چند كه در تفسير كلمه تثليث اختالف بسيار و مشاجره و نزاع غلط مترتب كرده
شود ليل بر اين معنا اين است كه قرآن كريم به يك زبان و يك بيان عليه آنان احتجاج كرده، معلوم مياند، ددار كردهدامنه

 .اي است كه همه در آن شريكندمورد نظر قرآن از كل مسيحيت مساله

 222هاي موجود[ ..... ص : مساله پدر و پسر بودن خدا و مسيح در انجيل]

ز سوي و ا "خداي تعالي يكي است "د در دست ما، از يك سو صراحت دارند بر اينكههاي موجوتوضيح اينكه تورات و انجيل
در است و اين پسر همان پ "كند به اينكه! و از ديگر سو تصريح مي"مسيح پسر خدا است "گويدديگر انجيل به صراحت مي

 ."ال غير

ابل اغماض بود، اين كار را هم نكردند با كردند بر صرف احترام و برگشت گيري باز قحتي اگر مساله پسري را حمل مي
گويم دشمنان خود را دوست و من به شما مي "گويد:اينكه در مواردي از انجيل به اين معنا تصريح شده، از آن جمله مي

بداريد و براي لعنت كنندگان خود آرزوي بركت كنيد و به هر كس كه با شما دشمني كرد احسان نمائيد و هر كس كه شما 
 را

__________________________________________________ 

 ."22سوره مائده، آيه "(1)

 ."121سوره نساء، آيه "(2)

 .002 -002 -000ص  1ملل و نحل ج (3)
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ا است، چون او است هاز خود راند و ناراحت كرد شما با او پيوند كنيد تا فرزندان پدر خود شويد، همان پدري كه در آسمان
باراند و هم بر ظالمان، و اگر تنها تاباند و هم بر بدان، و بارانش را هم بر صديقين ميكه خورشيدش را هم بر نيكان مي

نند؟ كخواهيد داشته باشيد؟ مگر عشاران غير اين ميدارد، ديگر چه اجري ميكسي را دوست بداريد كه او شما را دوست مي
كنند؟ پس پرستان غير از اين ميه برادران خود سالم كنيد باز چه فضيلتي براي شما خواهد بود؟ مگر بتو نيز اگر تنها ب

 .«1» "بيائيد مانند پدر آسمانيتان كامل باشيد كه او كامل است

د ورت نزو نيز در همين انجيل است كه: همه مراحم خود را در برابر مردم و به منظور خودنمايي بكار نبنديد كه در اين ص
 «0»ها است اجري نْواهيد داشت. پدرتان كه در آسمان

 هايي، نام تو مقدس استشما نيز اينطور نماز بْوانيد: اي پدر ما كه در آسمان "گويد:و نيز در همان كتاب در باره نماز مي

...". 

، )همه اين سه "بْشدشما را مي ها و خطاهاي مردم را ببْشيد پدر آسمانيتان هم خطاهايپس اگر جفاكاري "و نيز آمده:
 .(فقره كه نقل كرديم در اصحاح ششم از انجيل متي است

 ."شما نيز مانند پدر رحيمتان رحيم باشيد "گويد:و نيز مي

برو نزد برادرانم و به ايشان بگو من به سوي پدرم كه پدر شما نيز هست و به سوي الهم كه  "گويد:و به مريم مجدلية مي
 .«3» "هست صعود خواهم كرد اله شما نيز



را كه بر خداي تعالي و تقدس اطالق كرده، هم در  "پدر "پس اين عبارات و امثال آن كه از سه انجيل نقل كرديم كلمه
مورد عيسي اطالق كرده و هم در مورد غير عيسي، و اين بطوري كه مالحظه كرديد صرفا جنبه تشريفات و امثال آن را 

 .دارد

شود، بلكه نوعي از استكمال را عضي ديگر از عبارات آنها از پسري و پدري صرف تشريف استفاده نميهر چند كه از ب
 -مسيح -يسوع "كند، نظير اين عبارت:رساند، استكمالي كه وقتي در انساني محقق شود سرانجام او را با خدا متحد ميمي

ت: اي پدر! آن ساعت مقرر فرا رسيد، پسرت را تمجيد به اين كالم سْن گفت و چشمان خود را به آسمان بلند كرد و گف
 ، آن گاه دعائي را كه براي رسوالن از شاگردانش"كن، تا پسرت هم تو را تمجيد كند
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 كنم بلكه در مورد كساني هم كه به زبان بهو من اين درخواست را تنها براي اينان نمي "گويد:كند و آن گاه ميكرد نقل مي
اند مسئلت دارم، تا همه آنان يكي شوند، همانطور كه تو اي پروردگار من ثابت شدي و من نيز در تو ثابت ن آوردهمن ايما

شدم، مسئلت دارم تا آنها نيز در من و تو يكي شوند و تا همه عالم ايمان آورند كه تو مرا فرستادي و من به ايشان مجد و 
تا همه يكي شوند، آن چنان كه ما يكي شديم، من در آنها و تو در من و همه  آبرو دادم، آن مجدي كه تو به من دادي، آري

دارم، آن طور كه تو مرا دوست آنها براي يكي كامل شوند تا همه عالم بدانند كه تو مرا فرستادي و من ايشان را دوست مي
 .«1»داري مي

 دري صرف تشريف است، اين كار را نكردند، يعني عنوانها صراحت دارد بر اينكه منظور از پسري و پگفتيم: با اينكه انجيل
شود آنها را حمل بر ها كلماتي هست كه نميگوئيم در انجيلپدري و فرزندي را حمل بر تشريف نكردند، در اينجا مي

 هاند( نظير اينكتشريف و احترام كرد )و شايد به خاطر وجود اين كلمات بوده كه مسيحيان دست به چنان حملي نزده
 توانيم راه را بشناسيم؟ عيسي به اوروي؟ و چگونه ميدانيم تو به كجا ميلوقا به عيسي گفت: اي آقا ما نمي "گويد:مي

آيد، مگر به وسيله من، اگر شما مرا گفت: خود من آن طريقم، به حق سوگند و به زندگي قسم كه احدي به سوي پدرم نمي
 .شناسيد چون او را هم ديديد، و از همين االن او را ميشناخته بوديد پدر مرا هم شناخته بوديد

ها با خواهم، يسوع گفت: اي فيلبس من در همه اين زمانفيلبس پرسيد: اي سيد پدر را به ما نشان بده، ديگر چيزي نمي
شان بده؟ را به ما نگويي پدر شناختيد، هر كس مرا ببيند پدر را ديده است. با اين حال چگونه تو ميشما بودم ولي شما نمي
يم گواي كه من در پدر حلول كردم و پدر در من حلول كرده است و اين سْني كه دارم برايتان ميمگر هنوز ايمان نياورده

شود، او است كه دارد اين شود بلكه از من و از پدر كه الحال در من است صادر مي)نيز( از ذات من به تنهايي صادر نمي
 .«0»گويم من در پدرم و پدرم در من است باورم كنيد كه ميكند، كارها را مي

 .«2» "ليكن من از اللَّه خارج شدم و آمدم و از پيش خود نيامدم بلكه او مرا فرستاده "و نيز در انجيل است كه:

 «2. »"من و پدرم هر دو يك موجوديم "گويد:و نيز مي

__________________________________________________ 
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ا ر ها و اقوام را شاگردان من كنيد و ايشانبرويد و تمامي امت "كند:و نيز سْني را كه به شاگردانش گفته چنين حكايت مي
به نام پدر و پسر و روح القدس غسل تعميد بدهيد )تعميد مراسمي است از واجبات كليسا كه هر مسيحي بايد آن را انجام 

 .«1»دهد تا از گناهان پاك شود( 

و ادر ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و خدا همان كلمه بود، اين از اول نزد خدا بود، هر چيزي به وسيله  "گويد:و نيز مي
 «0. »"وجود يافت و به غير او چيزي وجود نيافت، از آن جمله حيات هم به وسيله او وجود يافت و حيات نور مردم است

 .ها استبينيم نصارا قائل به سه خدايي شدند علتش همين كلمات انجيلپس اگر مي

د، هم كرده حفظ كننبه آن تصريح ميها اين بوده كه هم توحيد را كه مسيح ع در تعليماتش و منظور نويسندگان انجيل
اول هر يك از وصايا )ي من اين است كه( اي اسرائيل رب اله تو  "گويد:چنان كه در انجيل مرقس اصحاح دوازدهم مي

 ها شدهگويياش اين تناقضو هم پسر بودن مسيح براي خدا را حفظ كنند )و نتيجه "واحد است و تنها او رب تو است
 .("مترجم "است.

 221هاي سه گانه([ ..... ص : حاصل و نتيجه گفتار مسيحيان )اقنوم]

اين است كه ذات خدا جوهر واحدي دارد و  (گرددو حاصل گفتارشان )هر چند كه به معناي معقول و قابل تصوري برنمي
 :اين حقيقت واحده سه اقنوم دارد و منظورشان از كلمه

ز هر چيزي و تجليش براي غير با آن باشد، اما نه به طوري كه صفت غير آن صفتي است كه نحوه ظهور و برو "اقنوم "
گانه كه خداي تعالي با آنها جلوه و ظهور كرده، عبارت است از اقنوم هستي و اقنوم علم كه هاي سهموصوف باشد و اقنوم

 .همان كلمه است و اقنوم حيات كه همان روح است

گويند، اولي يعني پدر را اقنوم وجود، و پدر و ديگري را پسر و سومي را روح مي گانه است كه يكي راهاي سهو اين اقنوم
 .دومي را كه اقنوم علم و كلمه است پسر و سوم را كه اقنوم حيات است روح ناميدند

اقنوم  ، اول اقنوم وجود و دوم اقنوم علم و كلمه، و سوم"روح القدس "و "پسر "،"پدر "گانه عبارتند از:و اين اقانيم سه
ه ك -به همراهي روح القدس -كه اقنوم وجود است -، از ناحيه پدرش-كه كلمه و اقنوم علم است -حيات است، پس پسر

 اقنوم حيات است و اشياء به وسيله
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 .نازل شد -گيرندآن روشني مي



ه از اند كها و مذاهب بسياري منشعب شدهاند، از همين جا به شعبهآن گاه در تفسير اين اجمال اختالفي عظيم راه انداخته
 .كند و به زودي به قدر گنجايش اين كتاب تفصيلش از نظر خواننده خواهد گذشتهفتاد مذهب هم تجاوز مي

و شما خواننده محترم اگر در آنچه قبال خاطرنشان كرديم دقت بفرمائيد خواهيد ديد كه آنچه خداي تعالي در آيات زير 
حكايت كرده، وجه مشترك بين همه مذاهبي است كه بعد از عيسي بن مريم ع در نصرانيت پيدا شده و معنايي هم كه براي 

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ  "گذرد:نك بار ديگر آن آيات از نظر شما ميكند، ايسه تا بودن يكي كرديم را، افاده مي
 ."وَ ال تَقُولُوا ثاَلثَةٌ انْتَهُوا "،"لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ ... "،"الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ...

ن قدر مشترك اكتفاء كرد، براي اين بود كه اشكالي كه بر عقايد مسيحيان با همه كثرت و و اگر قرآن كريم به حكايت اي
اختالف كه در عقائدشان هست وارد است و قرآن بدان احتجاج نموده، يك چيز و به يك وتيرة است كه به زودي روشن 

 .شودمي

 410احتجاج قرآن بر ضد مذهب تثليث ..... ص : -4

 اشاره

 .كندشود، آن را از دو طريق رد ميدر احتجاج عليه تثليث مسيحيت مي قرآن وقتي وارد

از طريق بيان عمومي، يعني بيان اين معنا كه بطور كلي فرزند داشتن بر خداي تعالي محال است و في نفسه امري -اول
 .است ناممكن، چه اينكه فرزند فرضي، عيسي باشد يا عزير و يا هر كس ديگر

صوصي و مربوط به شْص عيسي بن مريم و اينكه آن جناب نه پسر خدا بود و نه اله معبود، بلكه از طريق بيان خ-دوم
 .هاي اواي بود براي خدا و مْلوقي بود از آفريدهبنده

 220احتجاج اول: استدالل به عدم امكان فرزند داشتن خداي تعالي[ ..... ص : ]

ولد چيزي از چيز ديگر اين است كه چيزي از موجودات زنده و داراي اما توضيح طريق اول اين است كه: حقيقت فرزندي و ت
شود و خواهد توليد مثل كند، چيزي از او جدا ميتوالد و تناسل متجزي شود، مثال انسان و يا حيوان و يا حتي نبات وقتي مي

د كه او نيز مثل خودش است گيري جزئي را از خود جدا نموده، به دست تربيت تدريجي فردي ديگر از نوع خواز راه جفت
سپارد تا در نتيجه آنچه خود او از خواص و آثار دارد آن جزء نيز داراي آن خواص و آثار گردد، مثال يك موجود جاندار، مي

كند و به جزئي از خود را كه همان نطفه او است و يك نبات جزئي را از خود كه همان لقاح )كرته گل( او است جدا مي
 سپارد تا به يدست تربيتش م
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تدريج حيواني يا نباتي مثل خود شود و معلوم است كه چنين چيزي در مورد خداي تعالي متصور نيست و عقل آن را به سه 
داند، اول اينكه شرط اول توليد مثل، داشتن جسمي مادي است و خداي خالق ماده، منزه است از اينكه دليل محال مي

ش مادي باشد، و قهرا وقتي مادي نبود لوازم ماديت كه جامع همه آنها احتياج است نيز ندارد، پس نياز به حركت و خود
 .تدريج و زمان و مكان و غير ذلك ندارد

دليل دوم اينكه الوهيت و ربوبيت خداي سبحان مطلقه است و به خاطر همين اطالق در الوهيت و ربوبيتش، قيوميت مطلقه 



ما سواي خود دارد و در نتيجه ما سواي خدا در هست شدن و در داشتن لوازم هستي نيازمند به او است و وجودش نسبت به 
قائم به او است، چون او قيوم وي است، با اين حال چگونه ممكن است چيزي فرض شود كه در عين اينكه ماسواي او و در 

اينكه گفتيم ماسواي او محتاج او است، اين موجود فرضي  تحت قيوميت او است، در نوعيت مماثل او باشد؟ و در عين
مستقل از او و قائم به ذات خود باشد و تمام خصوصيتها كه در ذات و صفات و احكام خدا هست در او نيز باشد؟ بدون اينكه 

ا هم ت كه فعل تدريجي راش اين اساز او گرفته باشد. دليل سوم اينكه اگر زاد و ولد را در خداي تعالي جائز بشماريم، الزمه
كه متعالي از آن است( جائز بدانيم و جائز دانستن آن مستلزم آن است كه خداي تعالي هم داخل در چهارچوب )در مورد او 

ناموس ماده و حركت در آيد و اين خلف فرض و محال است، چون ما او را خارج از اين چهارچوب و فاعل و پديد آورنده آن 
 اش كافيكند و مشيت او براي تحقق خواستهكند به اراده و مشيت خود ميداي تعالي آنچه ميفرض كرديم، بلكه خ

 .باشد و نيازمند به مهلت و تدريج نيستمي

لسَّماواتِ نِتُونَ بَدِيعُ اوَ قالُوا اتََّْذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل  لَهُ قا "اين همان بياني است كه از آيه:
فرمايد: كفار گفتند: خدا فرزند گرفته و كند، چون مياش مي، افاده«1» "وَ الْأَرْضِ، وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
ت(، همه آنها در برابرش ها و زمين است از آن او )و او قيوم آنها اسخدا منزه از آن است بلكه ملك همه آنچه در آسمان

ها و زمين است، او وقتي بْواهد كاري بكند و بْواهد چيزي بوجود آورد، خاضع هستند و او آفريدگار بدون الگوي آسمان
 .و آن موجود بدون درنگ، و تدريج موجود شود "باش "فقط كافي است بگويد

 كه همان نزاهتش به تنهايي يك برهان است "سبحانه "و به بياني كه ما كرديم كلمه
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برهان ديگري است كه همان برهان دوم يعني  "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل  لَهُ قانِتُونَ "از ماديت است و جمله:
برهان سوم است كه همان برهان خلف فرض  "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضي أَمْراً ... "و جمله:قيوميت خدا باشد، 

 .باشد

خود آسمان و زمين  :را از باب اضافه صفت به فاعلش گرفته و بگوئيم "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "البته ممكن است جمله:
 "ز آن اين معنا را استفاده كنيم كه در آيه شريفه چهار برهان آمده، برهان اول را كلمهبديع و عجيب است و در نتيجه ا

 :و برهان دوم را جمله "سبحانه

 "و برهان چهارم را جمله "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و برهان سوم را جمله: "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ كُل  لَهُ قانِتُونَ "
بفهميم: آسمان و زمين بدون الگو و مثال  "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ":افاده كند به اين تقريب كه از جمله "قَضي ...إِذا 

بوجود آمده، پس ممكن نيست خداي تعالي فرزنددار شود و موجودي از همين زمين فرزند او گردد، چون در اين صورت 
 دانند، پس اين جمله به تنهاييچون مسيحيان عيسي را عين خدا و مثل او مي موجودي است كه با الگوي قبلي خلق شده،

 .شودخودش يك برهان ديگر مي

و به فرض هم كه مسيحيان به منظور فرار از اشكال جسميت و ماديت خداي تعالي و نيز فرار از اشكال تدريجيت افعال او، 
، از باب مجازگويي است نه اينكه حقيقتا خداي تعالي متجزي شده و چيزي از او "گوئيم: اتََّْذَ اللَّهُ وَلَداًبگويند اينكه ما مي

جدا شده باشد كه در حقيقت ذات و صفات مثل او باشد و در عين حال نه محكوم به ماديت باشد و نه به تدريجيت )و اتفاقا 
ه ان همين است(، تازه اشكال مماثلت بهايشمقصود نصارا هم از اينكه گفتند: مسيح فرزند خدا است، بعد از بررسي گفته



 .جاي خود باقي خواهد ماند

اي نداشته باشد، اين الزمه را دارد كه بالضروره اثبات عدد هست و اثبات عدد توضيح اينكه اثبات فرزند و پدر اگر هيچ الزمه
ير دو ت نوعيه واحد باشند، نظهم اثبات كثرت حقيقي است، براي اينكه گيرم كه ما فرض كرديم اين فرزند و پدر در حقيق

ن توانيم انكار كنيم كه از جهت فرديت براي نوع دو فردند و بنا بر ايفرد انسان كه در حقيقت انسانيت يك چيزند، ليكن نمي
اگر ما اله را يكي بدانيم آنچه غير او است كه يكي از آنها همين فرزند فرضي است مملوك او و محتاج به او خواهند بود، 

تواند الهي مثل خدا باشد، چون خدا محتاج نيست و او محتاج است و اگر فرزندي كه براي خدا فرض كردند نميپس 
فرزندي برايش فرض كنيم كه از اين جهت هم مثل او باشد يعني محتاج نباشد و چون خود او مستقل به تمام جهات باشد، 

 .از موحدين بشماريمتوانيم اله را منحصر در يكي بدانيم و خود را ديگر نمي

 وَ ال تَقُولُوا ثَالثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ  "و اين بيان همان چيزي است كه آيه:
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 "هِ وَكِيلًاإِلهٌ واحِدٌ سُبْحانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ كَفي بِاللَّ

 دانستند وشود نصارا فرزند را هم اله مياله تنها و تنها خدا است، پس معلوم مي "فرمايد:بر آن داللت دارد، چون مي «1»
اگر چنين باشد بايد فرزند محتاج پدر نباشد و مستقل در وجود باشد، ديگر نبايد نصارا خود را موحد دانسته در عين اعتقاد به 

 ."خدا يكي استتثليث بگويند 

 222احتجاج دوم:اثبات اينكه شْص عيسي بن مريم )ع( پسر خدا و شريك او در الوهيت نيست[ ..... ص : ]

لش همين ، دلي"شْص عيسي بن مريم ع پسر خدا و شريك او در حقيقت الوهيت نيست"و اما طريق دوم، يعني بيان اينكه
 .اچار لوازم بشريت را هم دارداست كه او بشر است و از بشري ديگر متولد شده و ن

ها تربيت يافت، آن گاه او را مانند توضيح اينكه مريم ع به او حامله شد و او در رحم وي نشو و نما كرد و مانند همه جنين
كنند هر مادري ديگر بزائيد و سپس در دامن خود تربيت نمود آن طور كه ساير مادران، كودكان خود را تربيت و حضانت مي

 و مانند ساير موجودات "با خوردن و نوشيدن و ساير حاالت طبيعي يك انسان زنده نشو و نما كردن "س شروع كردو سپ
زنده و طبيعي دستْوش عوارض شدن، گرسنه و سير گشتن، خوشحال و ناراحت شدن، لذت و الم بردن، تشنه و سيراب 

 .ديگر يك موجود طبيعي را به خود گرفتنگشتن، خوابيدن و بيدار شدن، خسته و راحت شدن، و ساير لوازم 

اينها آن اموري است كه همه از آن جناب در مدتي كه در بين مردم بوده مشاهده شد، چيزي نيست كه هيچ عاقلي در آن 
و وقتي  ها و افراد ديگر از اين نوعشك كند و نيز هيچ عاقلي شك ندارد در اينكه چنين كسي انساني است مانند ساير انسان

سي ع چنين موجودي باشد قهرا مْلوقي است مصنوع، آن طور كه ساير افراد اين نوع مْلوقند و مصنوع، و از اين جهت عي
 .هيچ تفاوتي با ديگران ندارد

و اما مساله صدور معجزات و خوارق عادت به دست او، از قبيل زنده كردن مردگان و خلقت كردن مرغان و شفا دادن به 
همچنين خوارقي كه در پديد آمدنش بوده، از قبيل تكون يافتنش بدون پدر، همه و همه اموري است ها، و كوران و برصي

خارق العاده، يعني غير مالوف و غير معمول در سنت جاري در عالم طبيعت و يا به عبارت ديگر نادر الوجود )و هر تعبيري كه 
حال يد آنها را امري محال بدانيد(، براي اينكه عقل دليلي بر متوانخواهيد بكنيد و ليكن هر تعبيري كه برايش بكنيد نميمي

بودن آن ندارد، عالوه بر اينكه كتب آسماني همه گوياي اين هستند كه آدم ابو البشر نه پدر داشت و نه مادر، و انبياي خدا از 



 قبيل: صالح و ابراهيم و موسي
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ع هم از اينگونه خوارق عادات بسيار داشتند و كتب آسماني همه گوياي بر معجزات ايشان است، بدون اينكه الوهيتي براي 
 .آنان اثبات كنند و آن حضرات را از انسان بودن خارج و سنْه خدايي به آنان بدهند

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ ثالِثُ ثَالثَةٍ وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلَّا إِلهٌ واحِدٌ ... مَا الْمَسِيحُ  "استدالل، همان است كه در آيه:و اين طريق 
عامَ، انْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآياتِ، ثُمَّ انْظُرْ أَنَّي ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الربسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كانا يَأْكُالنِ الطَّ

ر ، كاف"محققا كساني كه گفتند: عيسي سومين خدا از سه خدا است "، طي شده است و اينكه ترجمه آن:«1» "يُؤْفَكُونَ
اند ي بودهقبل از او نيز رسوالن شدند، چون هيچ معبودي به جز معبود يكتا نيست ... مسيح پسر مريم به جز رسولي نبوده كه

خوردند، تو اي پيامبر اند و مادرش )در ادعاي اينكه او را بدون شوهر زائيده( راستگو بوده، او و پسرش طعام ميو در گذشته
 ."بندندها به ما ميكنيم و سپس ببين كه چگونه دروغببين كه چگونه آيات را براي اين مردم بيان مي

مه افعال، خوردن مسيح را به رخ مسيحيان كشيد، براي اين بود كه خوردن از هر عمل ديگر بر ماديت و و اگر از ميان ه
ر فهمد كه شْصي كه به خاطكند و احتياج و ماديت با الوهيت منافات دارند، چون هر كسي مياحتياج او بيشتر داللت مي

ه جز گردد، از ناحيه خودش چيزي بربتي آب سيراب ميشود و با چند لقمه سير و با شطبيعت بشريش گرسنه و تشنه مي
شد؟ تواند داشته باحاجت و فاقه ندارد، حاجتي كه بايد ديگري آن را برآورد، با اين حال الوهيت چنين كسي چه معنايي مي

ص و مدبر به اش كرده و در رفع آن حوائج نياز به خارج از ذات خود دارد في نفسه ناقآخر كسي كه حاجت از هر سو احاطه
تدبير ديگري است و اله و غني بالذات نيست، بلكه مْلوقي است مدبر به ربوبيت كسي كه تدبير او و همه عالم به وي 

 .شودمنتهي مي

 مَرْيَمَ، ابْنُلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ  "فرمايد:آيه شريفه زير هم ممكن است به همين معنا ارجاع شود كه مي
ضِ جَمِيعاً؟ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً، إِنْ أَرادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّهُ وَ مَنْ فِي الْأَرْ

ه محققا كافر شدند كساني كه گفتند: اللَّ "فرمايد:، چون مي"ءٍ قَدِيرٌشَيْ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما، يَْْلُقُ ما يَشاءُ، وَ اللَّهُ عَلي كُلِّ
همان مسيح پسر مريم است، بگو اگر چنين است، پس كيست كه اگر خدا بْواهد مسيح بن مريم را و مادرش را هالك كند 

 و حتي همه كساني كه در زمين هستند، هالك كند

__________________________________________________ 
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اند، با اينكه ملك آسمانها و زمين و آنچه بين اين دو است از خدا جلوي او را بگيرد؟ و چگونه چنين كفرياتي را معتقد شده
 .«1» "كند و خدا بر هر چيز توانا استاست، او است كه هر چه بْواهد خلق مي

قُلْ أَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ  "فرمايد:( سوره مائده است و در آن خطاب به نصارا نموده مي22اي كه در ذيل آيه )مچنين آيهو ه
عالي ها مالك صفات و اف، چون در اين نوع از احتجاج«0» "اللَّهِ ما ال يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاً، وَ اللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

اند كه انساني است معمولي و مانند ساير شود و مردم اين را از آن جناب به چشم ديدهاست كه از مسيح ع مشاهده مي
كند و به همه صفات و افعال و احوالي كه همه افراد اين نوع دارند ها بر طبق ناموس جاري در حيات زندگي ميانسان



ساير حوائج بشري و داراي همه خواص بشريت است و اين اتصافش چنان نوشد، و محتاج به خورد، ميمتصف است، مي
نيست كه به چشم ما اينطور جلوه كند و يا ما اينطور خيال كنيم و واقع غير از اين باشد، خير، ظاهر و واقعش همين است 

ها اب خود را انساني از انسانها هم پر است از اينكه آن جنكه مسيح انساني بوده داراي اين صفات و احوال و افعال، انجيل
و پسر انساني ديگر خوانده و پر است از داستانهايي كه از خوردن، نوشيدن، خوابيدن، راه رفتن، مسافرت و خسته شدن، 

دهد اين همه ظواهر را حمل بر كند، بطوري كه هيچ عاقلي به خود اجازه نميسْن گفتن و احوال ديگر وي حكايت مي
ر ساير آيد كه بر سنايي تاويل بكند و با قبول اين مطلب بايد بپذيريم كه بر سر مسيح هم همان ميخالف ظاهر و بر مع

آيد، پس او مانند سايرين از ناحيه خود، مالك هيچ چيز نيست و ممكن هم هست مانند سايرين دستْوش ها ميانسان
 .هالكت گشته، از دنيا برود

ماند كه آنچه ش اينقدر در كتب اناجيل آمده كه جاي شك براي كسي نميو همچنين داستان عبادت كردن و دعا كردن
كرده، براي تقرب به خدا و خضوع در برابر ساحت مقدس او بوده، نه اينكه خودش خدا باشد و خواسته باشد به عبادت مي

 .اي نظير اين را گرفته باشدمردم طرز عبادت را ياد داده و يا نتيجه

فرمايد:َنْ يَسْتَنْكِفَ م به همين داستان عبادت كردن عيسي ع و احتجاج به آن اشاره نموده، مي(سوره نساء ه120آيه )
 الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَ لَا الْمَالئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ،

__________________________________________________ 
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ه، آيه سوره مائد "پرستيد كه براي شما نه نفعي دارد و نه ضرري؟ و خدا شنوا و دانا است.ه غير خدا چيزي ميبگو آيا ب(2)
26". 
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 "مَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكْبِرْ، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً

ا اولين دليل است براي اينكه او اله نبوده، و الوهيت را براي غير خود ، پس همين عبادت كردن مسيح براي خد«1»
دانسته و براي خود هيچ سهمي از آن قائل نبوده، پس مسيحيان بايد براي ما معنا كنند كه چگونه ممكن است كسي مي

حال خود را قائم به نفس  خود را بنده و مملوك غير بداند و در پرستش معبود و مالكش خود را به تعب بيندازد و در عين
داند و نامعقول بودن اين سْن بر همه بداند، آن هم به همان جهتي قائم به نفس بداند كه بدان جهت قائم به غير مي

روشن است و همچنين عبادت مالئكه كاشف از اين است كه فرشتگان دختران خداي تعالي نيستند و همچنين روح القدس، 
وَ قالُوا اتََّْذَ الرَّحْمنُ وَلَداً، سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ  "ا و اطاعتكاران اويند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود:چون همه اينان بندگان خد

نْ لَّا لِمَنِ ارْتَضي، وَ هُمْ مِال يَشْفَعُونَ إِ مُكْرَمُونَ، ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ، وَ
 .«0» "خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

ها پر از اعتراف به اين معنا است كه روح مطيع خدا و رسوالن او، و فرمانبر او و محكوم به حكم او عالوه بر اينكه انجيل
م چنان كه معنا ندارد است و معنا ندارد كه كسي خودش به خودش امر كند و حكمفرماي خودش و مطيع خودش باشد، ه

 .كسي منقاد خود و مْلوق خويش باشد

و نظير اين جريان يعني داللت كردن عبادت عيسي بر اينكه عيسي خدا نيست و عابد غير معبود است، دعوت عيسي ع 
تعالي  ايخواند )و اين معقول نيست خدايي بندگان را به عبادت خدايي ديگر بْواند(، خداست كه بشر را به عبادت خدا مي

اللَّهَ  الَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، وَ قالَ الْمَسِيحُ يا بَنِي إِسْرائِيلَ اعْبُدُو "فرمايد:به همين اشاره نموده مي



، و راه آيه و «2» "يْهِ الْجَنَّةَ، وَ مَأْواهُ النَّارُ، وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصارٍرَبِّي وَ رَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَ
 .احتجاجش روشن است

__________________________________________________ 

ا و يا گردن افرازد، خدنه مسيح عار دارد از اينكه بنده خدا باشد و نه مالئكه مقرب و هر كسي كه از عبادت او اباء بورزد (1)
 .شان را به سوي خود محشور كندبه زودي همه

گيرند و نيز و گفتند:رحمان فرزند گرفته، منزه است رحمان، بلكه فرشتگان بندگاني بزرگوارند، در سْن از او پيشي نمي(2)
 گر براي كسي كه او راضي باشد وكنند مكنند، خداي تعالي به حال و آينده آنان آگاه است و شفاعت نميبه امر او عمل مي

 ."02سوره انبيا، آيه  "نيز از ترس او دلواپسند.

محققا كافر شدند آنهايي كه گفتند: خدا همان مسيح پسر مريم است و مسيح گفت: اي بني اسرائيل خدا را بپرستيد كه (3)
كند و جايگاه او جهنم است و م ميرب من و رب شما است و كسي كه به خدا شرك بورزد محققا خدا بهشت را بر او حرا

 ."20سوره مائده، آيه  "ستمگران هيچ ياوري ندارند.
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ارتي به ها عبكرد، پر هستند، گو اينكه در انجيلها نيز از حكايت اينكه عيسي چگونه مردم را به سوي خدا دعوت ميانجيل
الي رساند و اعتراف دارد بر اينكه خداي تعنيست، ليكن همين معنا را با عباراتي ديگر مي "بَّكُمْاعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَ "جامعيت

رب مردم است و در هيچ جاي انجيل حتي براي يك بار هم ديده نشده كه عيسي صريحا مردم را به عبادت خود بْواند، و 
ن جمالت براستي كالم انجيل باشد، بايد حمل كرد بر به فرضي كه امثال اي« 1» "من و پدرم واحديم "اگر در آن آمده:

 "فرمايد:اينكه خواسته است بفرمايد: اطاعت من و اطاعت اللَّه يكي است، هم چنان كه قرآن هم همين معنا را آورده، مي
 .«0» "مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ، فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ

 419نهكاران ..... ص : مسيح يكي از شفيعان نزد خدا است، نه خونبهاي گ-5
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به آن جناب داده،  "فادي "نصارا معتقدند كه مسيح با خون پر بهاي خود جرائم ايشان را عوض داده و به همين جهت لقب
وعه در بهشت خورد، خطاكار شد و اين خطاكاري او به ارث در اند: بعد از آنكه آدم نافرماني خدا كرد و از شجره ممنگفته

زايند و جزاي خطيئه هم عقاب در آخرت و همه فرزندانش بماند، در نتيجه ذريه او ما دام كه توالد و تناسل كنند، خطاكار مي
 .هالك ابدي است كه خالصي و فرار از آن ممكن نيست با اينكه خداي تعالي رحيم و عادل است

ا اشكالي ال ينحل در اينجا پيدا شد و آن اين است كه اگر آدم و ذريه او را به جرم خطاهايش عقاب كند، با رحمتش و لذ
چون )منافات دارد، چون همين رحمتش او را واداشت كه ايشان را خلق كند و اگر ايشان را بيامرزد با عدالتش منافات دارد 

كند بين آن دو را فرق بگذارد، و عدالت اقتضاي آن ندارد، بلكه اقتضا مي در اين صورت خوب و بد را به يك چوب رانده(
ها و اطاعتش ثواب دهد، البته اين نظريه بيشتر مجرم خطاكار را به جرم و خطايش عقاب، و نيكوكار مطيع را به پاداش نيكي

و  دانندم و خطاكار را جائز ميها چون كشيش )مار اسحاق( هستند كه تْلف در مجازات مجرها است و گرنه بعضيكشيش
 .گويند خلف وعده جائز نيست، ولي خلف وعيد و تهديد جائز استبه عبارت ديگر مي

اين اشكال از اول خلقت تا زمان عيسي ع ال ينحل مانده بود، تا آنكه خداوند آن را به بركت مسيح حل كرد، به اين نحو كه 



هاي آدم يعني مريم بتول حلول كرد و از او متولد شد، همانطور كه يكي از ذريهمسيح كه فرزند خدا و خود خدا بود، در رحم 
 يك انسان از

__________________________________________________ 

 .يوحنا، اصحاح دهم(1)

 ."22سوره نساء آيه  "هر كس رسول را اطاعت كند خدا را اطاعت كرده است.(2)

 262، ص: 2ترجمه الميزان، ج

شود و از اين نظر يك انسان تمام عيار بود، چون از انساني متولد شده بود، ولي از نظر ديگر يك معبود سان ديگر متولد ميان
 .كامل بود، براي اينكه فرزند اللَّه بود و معلوم است كه پسر اللَّه همان اللَّه تعالي است و از همه گناهان و خطايا معصوم است

دك از زمان در بين مردم زندگي كرد و با آنان معاشرت و آميزش نمود و چون با ايشان خورد و نوشيد اي انبعد از آنكه برهه
و با ايشان گفتگو كرد و انس ورزيد و در بين ايشان آمد و شد كرد، رفته رفته دشمنان را بر خود مسْر ساخت، تا او را به 

ن اب الهي، صاحبش لعنت شده است، عيسي اين دار لعنتي و ايبدترين وجهي بكشند و آن كشتن به وسيله دار بود كه در كت
زجر و اذيتي را كه داشت تحمل كرد و خود را فدا ساخت تا بندگانش از عقاب آخرت نجات يابند و دچار هالكت سرمدي 

مه ه نگردند، پس عيسي كفاره خطاهاي مؤمنين و گروندگان به خودش شد، نه تنها گروندگان خودش بلكه كفاره گناهان
نويسم براي آن است كه عالم شد، )در رساله اوالي يوحنا، فصل اول آمده: اي فرزندان من، اين الفاظ كه به سوي شما مي

گناه مكنيد و اگر احيانا يكي از شما گناه كرد ما نزد رب مايه تسليتي عادل داريم و او يسوع مسيح است و اين همان وسيله 
تنها خطاهاي ما، كه خطاهاي همه عالم، اينها سْناني است كه مسيحيان در معناي آمرزش خطاهاي ما است، بلكه نه 
 .اند)فادي( خونبها شدن مسيح ع گفته

اند و هيچ بهانه و آغازگري جز آن ندارند و هيچ نصارا اين كلمه )يعني مساله دار و فداء( را اساس دعوت خود قرار داده
چنان كه قرآن كريم اساس دعوت خود را توحيد قرار داده، و در خطابش به رسول دهند، هم كالمي را جز با آن خاتمه نمي

، «1» "ينَشْرِكِقُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُ "فرمايد:گراميش مي
ها تصريح دارند و نقلش در چند سطر قبل گذشت(، اولين وصاياي خود را توحيد ري كه انجيلحتي خود مسيح ع هم )به طو

 .دادهو محبت ورزيدن به خداي سبحان قرار مي

اد و اند و وجوه فسها و عقائد مسيحيان است، تذكر دادهعلماي اسالم و ساير دانشمندان اشكالهاي بسياري را كه در گفته
ا با اند و اين عقائد رها و طومارها پر كردهها نوشته و صفحهاند، در اين باره كتابها و رسالهذكر كردهبطالن سْنان ايشان را 

اند و اما ما آنچه در اين كتاب برايمان اهميت دارد انتْاب ضروريات عقلي منافي و حتي با كتب عهدين نيز مناقض دانسته
 اري ندارند و بعد از بيان آنها بحث را با بيانآن منافاتهايي است كه با اصول تعليم قرآني سازگ

__________________________________________________ 

كنيم، و منزه است خدا و من از بگو اين است راه من كه با بصيرت هم خودم و هم پيروانم به سوي خدا دعوت مي(1)
 ."122سوره يوسف، آيه  "مشركين نيستم.
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كنيم كه معناي شفاعتي كه قرآن اثباتش كرده و معناي فدايي كه مسيحيان فرق بين شفاعت و فداء خاتمه داده، روشن مي
 .بدان معتقدند چيست

خواند، با بياني دهد كه آنچه از معارف كه بشر را بدان مياين را هم قبال بگوئيم كه قرآن كريم به صراحت تذكر مي



دهد و دهد كه قريب االفق با عقول آنان است و بياناتش فهم و درك آنان را رشد ميمْاطب قرار مي خواند و بشر رامي
د و نمايشود و از باطل دوري ميدهد، آن گاه تسليم حق ميفصل مميزي است كه انسان با آن حق را از باطل تشْيص مي

تواند خير را بگيرد و شر را رها كند، عقل سالمي هم ني ميسازد و انسان به آسانيز بين خير و شر و نافع و مضر را جدا مي
فهمد، پس آنچه قرآن حق و ها را ميكه غبار تعصب جلو ديدش را نپوشانده، هر گاه به اين كتاب عزيز مراجعه كند، همين

و مضر معرفي كرده،  داند و هر چه را كه قرآن باطل و شرخير و نافع معرفي نموده، عقل نيز همان را حق و خير و نافع مي
 .دهدعقل نيز همان را باطل و شر و مضر تشْيص مي
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كند؟ با دقت در آنچه از ايشان نقل كرديم، ده اشكال به آنها حال ببينيم عقل ما در باره آنچه مسيحيت گفته چه حكم مي
 :ردگذوارد است كه اينك از نظر خواننده مي

اول اينكه گفتند: حضرت آدم با خوردن از آن درخت خدا را معصيت كرد و قرآن كريم اين سْن را به دو وجه رد  -1
كند: وجه اول اينكه نهي خداي تعالي )در بهشت صادر شده بود و بهشت دار تكليف و امر و نهي مولوي نيست، در نتيجه مي

خواهد او را به سوي آنچه شود و نهي كننده ميي شده در نظر گرفته مينهيي( ارشادي بود كه در آن صالح حال شْص نه
ود و نه بر شمصلحتش در آن است ارشاد كند و نواهي و نيز اوامري كه از اين قبيل باشند، نه بر امتثالش ثوابي مترتب مي

 "نكن "و "بكن "يد، و ياگوهايي است كه شْص طرف مشورت ما به ما مي "نكن "و "بكن "مْالفتش عقابي، عينا مانند
تي شود همان رشد و مصلحها مترتب مي "نكن "،"بكن "گويد تنها چيزي كه بر اينگونههايي كه طبيب به بيمارش مي

 "هايشنكن "در نظر گرفته و همان مفسده و ضررهايي است كه در "هايشبكن "است كه طرف مشورت و يا طبيب در
نيز با مْالفتش از دستور ارشادي الهي جز بيرون شدن از بهشت و از دست دادن راحتي بيني كرده است، آدم ابو البشر پيش

و قرب حق تعالي، و سرور رضاي او چيزي دامنگيرش نشد و به هيچ وجه دچار عقوبت خدا نگشت، براي اينكه امر مولوي 
تا  22دار در اينجا طالب باشد به تفسير آيه اش عقاب باشد، خواننده عزيز اگر بيش از اين مقخدا را نافرماني نكرد، تا نتيجه
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نظريه است، خواننده  داند، برهان عقلي هم مؤيد اينشريفه آنان را مبراي از ارتكاب گناه و فسق از امر خداي سبحان مي
كرديم ( از سوره بقره، آنجا كه پيرامون عصمت انبياء بحث مي012تواند براي ديدن اين برهان به تفسير آيه )محترم مي

 .مراجعه نمايد

 ."به خاطر گناهي كه آدم كرد گنهكاري الزمه او و ذريه او شد "دوم اينكه گفتند: -2

، بعد از خوردن از آن درخت و بيرون شدن از «1» "ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي "فرمايد:قرآن اين را نيز رد نموده مي
 .بهشت خداي تعالي او را برگزيد و نظر رحمت خود را به او برگردانيد

 «0. »"الرَّحِيمُ فَتَلَقَّي آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ "فرمايد:و نيز مي

اعتبار عقلي هم مؤيد اين معنا يعني آمرزش گناهان است، بلكه نه تنها مؤيد است، بيانگر نيز هست، براي اينكه تبعات گناه 
و آثار شوم آن امري است كه هر چند از نظر عقل الزم االجتناب اعتبار شده و موالي عرفي هم اجتناب از آن و از مْالفت و 



گيرد داند، چون اگر پاي كتك و عقوبت متْلف، و پاداش فرمانبر در كار نباشد، امر تكليف و مولويت پا نميميتمرد را الزم 
رند شمادانند و از شؤون مولويت ميشود، و عقل و همچنين موالي عرفي اين را هم معتبر ميو هيچ امر و نهيي امتثال نمي

هر جا مقتضي بداند عقوبت را بر مجرمين و پاداش را براي فرمانبران  كه مولي دست و بالش در دائره مولويت باز باشد،
گسترش داده و هر جا صالح بداند از خطاي خطاكاران و معصيت عاصيان چشم بپوشد و با ايشان به عفو و مغفرت معامله 

ت في الجمله كند، چون همه اينها از شؤون مولويت و حكومت است و حسن اين عمل يعني عفو موالي و صاحبان سطو
گناه آدم الزمه ذريه  ":اند، پس اينكه مسيحيان گفتندها هم تا به امروز آن را بكار بستهجاي ترديد نيست و عقالي از انسان

داشت، چون ، سْن درستي نيست، چون اگر چنين بود در بشر هيچ موردي براي اصل عفو و مغفرت وجود نمي"او شد
ل نمودن اثر گناه است و با اين فرض كه خطيئه الزم ال ينفك بشر باشد، ديگر مغفرت و عفو براي محو خطا و باط

ماند، با اينكه وحي الهي چه قرآن كريم و چه كتب عهدين پر است از داستان عفو و موضوعي براي عفو و مغفرت باقي نمي
 مغفرت، حتي خود اين كالمي كه ما از ايشان نقل كرديم و هم اكنون
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 .مغفرت نبود مشغول بحث پيرامون آنيم، خالي از عفو و

و سْن كوتاه اينكه اين ادعاي مسيحيت مبني بر اينكه گناهي از گناهان يا خطايي از خطاها، همين كه از كسي سر زد 
 كند، ادعاييشود و ديگر نه قابل مغفرت است و نه حتي توبه و ندامت و رجوع به خدا آن را پاك ميالزم ال ينفك او مي

 .پذيردآن را نمياست كه عقل سليم و طبع مستقيم 

اشكال سومي كه به گفتار آنان وارد است اين است كه گفتند: خطيئه آدم همانطور كه مالزم آدم شد مالزم ذريه او نيز  -3
اش را شد و تا قيامت ذريه او را خطاكار كرد، و اين گفتار مستلزم آن است كه تبعه آن خطيئه و آثار سوئش هم گريبان ذريه

گناه هر انساني گناه ديگران هم شمرده شود و آثار سوء هر گناهي گريبان افراد ديگر را كه آن گناه را  بگيرد و بطور كلي
 .كنداند بگيرد و اين معنا، هم از نظر عقل نادرست است و هم قرآن كريم آن را رد مينكرده

و ديگران به آن راضي باشند، هر چند بله در قرآن اين معنا آمده است كه اگر يك فرد از انسان عمل زشتي را مرتكب شود 
گيرند، ليكن اين مساله غير مساله مورد بحث است، مساله مورد بحث اين خودشان مرتكب نشده باشند مورد مؤاخذه قرار مي

است كه يك انسان خطايي مرتكب شده و خطاي او خطاي تمامي ذريه او و اثر سوئش گريبان ذريه او را تا قيامت بگيرد، 
ه ذريه او به خطاي او رضايت داده باشند و چه نداده باشند، كه گفتيم به هيچ وجه درست نيست و معنا ندارد آدم ابو چه اينك

أَلَّا  "گناه و معصومي هم كه در ذريه او هستند به آتش گناه او بسوزند و قرآن كريم در آيه:البشر خطايي كرده باشد، افراد بي
كند، عقل سليم هم با آن سازگار ، آن را رد مي«1» "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي "و آيه شريفه: "تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري

ميل تواند براي تككند، خواننده محترم ميگناه به جرم گنهكار ديگر قبيح است و عقل آن را رد مينيست، زيرا مؤاخذه بي
 .( داشتيم مراجعه نمايد012تا  016باره افعال در تفسير سوره بقره آيه ) هايي كه درمطالعه خود در اين باب به بحث

اشكال چهارم اينكه اساس گفتار مسيحيت بر اين است كه اثر تمامي خطاها و گناهان هالكت ابدي است و هيچ فرقي  -4
ر د نداشته، هر گناهي هاي وجودر كوچكي و بزرگي گناه نيست و الزمه اين سْن آن است كه اصوال گناه كوچك و صغيره



قدر هم كه ناچيز باشد كبيره و مهلكه بحساب آيد و اين از نظر تعليمات قرآني درست نيست، چون از نظر قرآن كريم خطاها 
 ها مْتلفند، بعضي كبيره و بعضي صغيره، بعضي مشمول مغفرت و بعضي غيرو معصيت
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وا كَبائِرَ إِنْ تَجْتَنِبُ "شود و خداي تعالي در باره اين دو نوع گناه فرموده:قابل آمرزشند، مانند شرك كه بدون توبه آمرزيده نمي
 .«2» "غْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُإِنَّ اللَّهَ ال يَ "،«1» "ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ، نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ

پس مالحظه كرديد كه خداي تعالي محرماتي را كه از آن نهي فرموده دو قسم كرده، يكي گناهان كبيره و يكي ديگر 
زش و بعضي ديگر را غير قابل آمرزش گناهاني كه در مقابل آن قرار دارند و قهرا صغيره خواهند بود و نيز بعضي را قابل آمر

دانسته، پس به هر حال گناهان )از نظر زشتي و فساد( مْتلفند و چنين نيست كه تمامي گناهان باعث خلود در آتش و 
 .هالكت ابدي گردد

قي او فرپذيرد كه تمامي گناهان را در يك رديف قرار دهد، به طوري كه در نظر عالوه بر نظريه قرآن كريم، عقل نيز نمي
نباشد و نگاه به زن مردم، با زناي با او يكسان باشد و همچنين )خوردن يك ريال  "كشتن "و بين "يك سيلي زدن "ميان

ار ها در تمامي ادوسرپرست در نظرش يكسان باشد( و عقالي از انسانمال مردي توانگر با خوردن تمامي اموال يتيمي بي
اند و براي هر معصيتي تبعه و اثر خاصي و سرزنش و عقاب معيني قائلند و با اين دههيچ گناهي را در جاي گناه ديگر ننها

توان حكم يك كاسه و كلي در باره آن كرد و با فرض اختالف اختالف چشمگيري كه در مراتب گناه هست، چگونه مي
عذاب جاوداني و هالك ابدي را مراتب مْتلف عذاب را بين آنها توزيع كرد يعني  :كند به اينكهمراتب آن، عقل حكم مي

هاي كمتر را كيفر گناهان كوچكتر دانست همانطور كه قرآن چنين كيفر بزرگترين گناه از قبيل شرك به خدا دانست و عذاب
كرده و معلوم است كه خوردن از درخت بهشتي به فرض اينكه حكم ارشادي نبوده باشد بلكه حكم شرعي بوده باشد، 

رسد، پس اين درست نيست كه مْالفت چنان نهي را باعث به خداي عظيم و گناهاني نظير آن نمي مْالفتش به پايه كفر
 .( سوره بقره داشتيم مراجعه نمايد012تا  016تواند به بحث افعال كه در تفسير آيه )عذاب دائمي بدانيم، خواننده عزيز مي

وجود او تزاحم ب "عدالت "خدا و "رحمت ": بين صفتاشكال پنجم كه به حرف مسيحيان وارد است اين است كه گفتند -5
آمد، آن گاه براي رفع اين تزاحم عيسي نازل شد و سپس صعود كرد، به بياني كه قبال از ايشان نقل كرديم و اگر كسي در 

 اين كالم و در لوازم آن
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داي تعالي از ديدگاه مسيحيان هر چند موجودي است آفريننده كه خلقت اين عالم با همه اجزايش فهمد كه خدقت كند مي
 (هاخواهد بكند علم ذاتيش را بكار گرفته، )عينا، مانند ما انسانمستند به او است، ليكن خدايي است كه هر كاري كه مي

ه اين كند و چربيدن آن بف به نظرش چربيد آن را اختيار ميكند كه اين كار را بكند و يا نكند، هر يك از اين دو طرفكر مي
معنا است كه با مصالحي كه در نظر دارد مطابق باشد، همانطور كه ما در هر كاري مصالح و مفاسدش را سبك و سنگين 



ها انما انسدهيم و الزمه اين سْن اين است كه خداي تعالي هم مثل كنيم، اگر مصالح آن بر مفاسدش چربيد انجام ميمي
در تطبيق عمل خود با مصالح و مفاسد احيانا اشتباه كند و در نتيجه پشيمان شود، هم چنان كه در اصحاح ششم از سفر 
تكوين از تورات آمده: كه خدا از اينكه فرزندان آدم را در زمين خلق كرد خوشش نيامد و چه بسا در اينكه آيا اين عمل را 

ايي نرسد و نتواند مصلحتش را تشْيص دهد و اي بسا فكر او )به خاطر اشتغال به چيزهاي انجام بدهد يا نه فكرش به ج
 «1»ديگر( به فالن مساله متوجه نگشته، در باره آن جاهل باشد. 

د با فكر كنو سْن كوتاه اينكه خداي تعالي از نظر مسيحيت در افعال و اوصافش عينا مانند يك انسان است كه هر چه مي
ها كند و همه همش در اين است كه عمل خود را با مصلحت وفق دهد، پس او نيز مانند ما انساننديشي مياو مصلحت

و معلوم است كه چنين كسي از )محكوم به حكم مصالح و مقهور به اين است كه عمل را در اين چهارچوب انجام دهد 
است از ناحيه خارج به صالح و مصلحتش هدايت بشود ناحيه خارج از ذات خود محكوم به اين احكام شده(، در نتيجه ممكن 

و ممكن است نشود و در نتيجه گمراه گردد و دچار اشتباه و غفلت شود، و چه بسا كه چيزي را بداند و چه بسا نداند، چه بسا 
ملش بر آن عامل خارجي غالب شود و چه بسا او بر وي غالب گردد، پس قدرت چنين خدايي محدود است، هم چنان كه ع
محدود است و وقتي اين حالتهاي مْتلف بر خدا جائز باشد، ساير عوارض كه بر يك فاعل صاحب فكر و اراده طاري 

شود بر او نيز طاري شود، يعني خوشحال شود و اندوهگين گردد و خود را بستايد و مالمت كند، شرمسار شود و سرفراز مي
وضعي دارد موجودي مادي و جسماني و داخل در محدوده ناموس حركت  گردد و احوالي ديگر از اين قبيل و كسي كه چنين

و تغيير و استكمال خواهد بود و كسي كه اينطور باشد ممكن الوجود و مْلوق است، البته نه مْلوقي فوق العاده، بلكه يك 
 .انسان معمولي خواهد بود، نه واجب الوجودي كه خالق هر چيز است

 كتب عهدين مراجعه كنيد خواهيد ديد آنچه ما به عنوان و شما خواننده محترم اگر به

__________________________________________________ 

 .ميالدي 1211تورات عربي چاپ (1)

 266، ص: 2ترجمه الميزان، ج

سماني و الزمه گفتار حضرات ذكر كرديم صريحا در باره خداي تعالي آمده، يعني خدا را جسم و متصف به همه اوصاف ج
 .داندمْصوصا صفات انسان مي

 "فرمايد:داند از آن جمله ميو قرآن مجيد در همه اين معاني كه ذكر شد خداي تعالي را منزه از اين اوهام خرافي مي
ات فو براهين عقلي و قطعي هم قائم است بر اينكه خداي تعالي ذاتي است مجمع تمامي ص« 1» "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

اي از عدم ندارد و او تنها قدرت دارد و قدرتش مطلقه است بدون كمال، پس او تنها وجود دارد و بس و وجودش هيچ شايبه
اينكه مشوب به عجز باشد و او تنها علم دارد، آن هم علم مطلق، بدون اينكه علمش آميْته با جهل و يا در معرض زوال 

مطلقه، بدون اينكه مرگ و فنا در او ممكن باشد و وقتي خداي تعالي به حكم اش حيات است، آن هم حيات باشد او همه
براهين قطعي عقلي، چنين خدايي است، ديگر دگرگونگي در او راه ندارد، نه در وجودش و نه در علمش و نه در قدرتش و نه 

 .در حياتش

هت در احاطه دگرگونگي و تحولند، و در در نتيجه چنين خدايي جسم و جسماني نبوده، چون اجسام و جسمانيات از هر ج
معرض امكانات )بشود يا نشودها( و احتياجاتند و وقتي خداي تعالي جسم و جسماني نبود، در معرض حاالت مْتلف و 

گيرد، غفلت و سهو و اشتباه، پشيماني و سرگرداني، تاثر، شرمساري و خواري و كوچكي و شكست عوارض متنوع قرار نمي
هاي برهاني اينها در ساحت مقدس او محال است و ما در اين كتاب در هر مورد مناسبي كه پيش آمده بحث خوردن و امثال



 .(خوردايم )ان شاء اللَّه خواننده عزيز به آنها بر مياين مسائل را بطور كامل آورده

گويد و آنچه كتب عهدين گفته، يو اين به عهده اهل دقت و تدبر است كه بين اين دو قول، يعني آنچه قرآن در اين باره م
كه هر صفت كمال را برايش اثبات و هر صفت نقص  "مقايسه كند ببيند آيا معارفي كه قرآن كريم در مورد اله عالم آورده:

 حق است و يا اموري "را از او نفي كرده و باألخره او را بزرگتر از آن دانسته كه فهم محدود ما بتواند در باره او حكمي بكند
ه شود، اموري كگويد، اموري كه جز در اساطير يونان و خرافات هند قديم و چين يافت نميكه كتب عهدين در اين باره مي

 .هاي اولي درآمده و افكارشان تحت تاثير آن قرار گرفته استدر وهم انسان

اني ا حلول كند، تا به صورت انسهخدا پسرش مسيح را فرستاد و دستور داد در يكي از رحم "اشكال ششم اينكه گفتند: -6
 !"از آن رحم متولد گردد، در حالي كه خدا هم باشد
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رآن كريم براي ابطال آن قيام نموده و توضيحش در بيان سابق گذشت و ديگر و اين همان سْن غير معقولي است كه ق
 .كنيمتكرار نمي

تواند آن را بپذيرد، براي اينكه اگر در اوصافي كه بايد به حكم عقل واجب الوجود را و معلوم است كه عقل سليم هم نمي
دم محدوديت وجود و احاطه به هر چيز و نزاهت متصف به آن بدانيم دقت شود از قبيل ثبات سرمدي و عدم دگرگوني و ع

اي در رحم بوده تا وقتي كه به اي كه نطفهاز گنجيدن در زمان و مكان و آثار اين دو، و نيز اگر در تكون انسان از آن لحظه
عقوبيان يآيد چه اينكه اين تكون را طبق نظريه ملكانيان تفسير كنيم و چه طبق نظريه نسطوريان و چه صورت جنين درمي

توانيم او را اله يعني موجودي مجرد بدانيم، چون بين يك موجود جسماني كه و چه غير ايشان )كه قبال بدان اشاره شد( نمي
همه اوصاف جسميت و آثار آن را دارد و بين موجودي كه جسميت ندارد و هيچيك از اوصاف جسميت از قبيل زمان و 

سبتي وجود ندارد، و چگونه ممكن است بين آن دو اتحاد برقرار شود، حال اين مكان و حركت و غير ذلك در او نيست، ن
 اتحاد به هر وجهي كه تصور شود؟

و همين منطبق نشدن اين قول با احكام ضروريه عقلي، باعث شده كه بولس و ساير رؤساي قديسين عليه فلسفه و مباحث 
 .عقلي قيام نموده، احكام آن را تقبيح كنند

من اين را نوشتم تا حكمت حكما را قاطعانه سركوب نموده، فهم فقها را تْطئه نمايم، حكيم كجا و  "د:گويبولس مي
نويسنده كجا و كنكاشگر اين روزگار كجا و تعمق و دقت در معارف ديني ما كجا؟ مگر نبود كه خدا حكمت اين عالم را 

معجزه كند و از ما معجزه بْواهد و اگر يونانيان جرأت  اگر يهود جرأت دارد سْن از -گويدتا آنجا كه مي -تعميق فرمود
 «1»آوريم كه اينك مسيح مصلوب معجزه و حكمت است. دارند دم از حكمت بزنند ما بانگ برمي

و نظير اين كلمات در كالم وي و كلمات غير او بسيار است و هيچ وجهي جز سياست نشر و تبليغات ندارد و اگر خواننده 
ها و كتب مراجعه نموده، در طريق بياناتش براي مردم و در طرز سْن گفتن با آنان يگري به اين رسالهعزيز و هر كس د

 .(يندباندازي چيزي نمياي و پشت همكند، )زيرا جز مطالب خطابهدقت كند، به درستي آنچه ما گفتيم يقين پيدا مي

شود و آن قسمت اين است كه ست روشن ميو از آنچه گذشت اشكالي كه به قسمت ديگر سْنان مسيحيت وارد ا
 ، و اشكالش"خدا معصوم از گناهان و خطايا است ":گفتند
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نكه عصمت بر دو معنا است كه يكي در مورد او اند، داراي عصمت نيست، براي اياين است كه خدايي كه اينان تصور كرده
تصور ندارد، و ديگري را هم ندارد، پس اصال عصمت ندارد، اما آن عصمتي كه در او تصور ندارد، عصمت از تمرد و نافرماني 

ي راشود ولي مسيحيت آن را بخالق است كه مسيحيت قائل به خالقي براي خدا نيستند، و اما عصمتي كه در او تصور مي
خدا قائل نيستند، عصمت از اشتباه و خطاي در فكر است كه خواننده عزيز توجه كرد كه صريحا خدا را اشتباه كار معرفي 

 .كردند، پس خداي مسيحيت بطور كلي عصمت ندارد

وه لبعد از آنكه خداي پسر به صورت فردي از انسان ج "اشكال هفتم به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند:-7
ها، تا آنكه در آخر خود را مسْر كرد و با مردم به معاشرت پرداخت، آنهم همانند معاشرت يك انسان معمولي با ساير انسان

، وجه نادرستي اين سْن آن است كه بنا به اين گفتار واجب الوجود صفات ممكنات را به خود گرفته و در "دشمنان كرد
ود هم شده، در عين اينكه خدا است انسان هم شده و خالصه كالم اينكه از نظر عين اينكه واجب الوجود است ممكن الوج

تواند خلقي از مْلوقات خود شود، يعني به حقيقت و واقعيت نوعي از اين انواع خارجي متصف گردد، آقايان واجب الوجود مي
ره، و وقتي ديگر چيزي ديگر شود و ها شود و روزي ديگر اسب، و روزي مرغ و روز ديگر حشمثال روزي انساني از انسان
تواند در عين اينكه يك چيز است، چند چيز باشد، هم خدا باشد و هم انسان و هم اسب و هم حتي از نظر ايشان خدا مي

حشره!!!. و همچنين هر رقم عمل كه از اعمال موجودات فرض شود از او به تنهايي صادر شود، براي اينكه وقتي بتواند به 
موجودات جلوه كند، بايد همه اعمال مْصوص موجودات را هم بكند، در نتيجه بتواند اعمالي متقابل از قبيل صورت همه 

عدل و ظلم را انجام داده و به صفاتي متقابل از قبيل علم و جهل، قدرت و عجز، حيات و ممات، غني و فقر و ... متصف 
ر از آن محذوري است كه در اشكال ششم گذشت )براي اينكه شود و خداي ملك حق بزرگتر از اينها است و اين اشكال غي

گفتيم چگونه ممكن است موجودي سرمدي و غير محدود الوجود و محيط به هر چيز و منزه از مكان و در اشكال ششم مي
، مگوئيم: به فرضي كه از اشكال ششم صرفنظر كنيزمان ناگهان نطفه شود و در رحم مادر بگنجد و در اشكال هفتم مي

تواند بيش از دو چيز هم بشود و افعال صفات هر يك از انواع وقتي بنا شد يك چيز، دو چيز شود و خدا انسان شود، مي
 .("مترجم "موجودات را داشته باشد كه اين خود غير معقولي ديگر است

ينكه را به خود خريد، براي ا خدا چوبه دار و لعنت دشمنان "اشكال هشتم به اين قسمت از گفتارشان وارد است كه گفتند:-8
 261، ص: 2، اشكال ترجمه الميزان، ج"شْص به دار آويْته شده ملعون است

ما اين است كه منظورشان از اين سْن چيست؟ و چگونه خدا لعنت را تحمل كرد؟ و منظور از اين لعنت چيست؟ آيا همين 
ر كردن از رحمت و كرامت؟ و يا معنايي ديگر است؟ اگر فهمند؟ يعني دولعنتي است كه اهل عرف و لغت از اين كلمه مي

پرسيم چگونه ممكن است كسي كه خودش فهميم ميمنظور همان معناي معروف باشد كه ما و اهل لغت از اين كلمه مي
دي و خدا است خود را از رحمت خود دور كند؟ و يا ديگران او را از رحمت خود او دور سازند؟ و مگر رحمت غير از فيض وجو

موهبت نعمت و اختصاص به مزاياي هستي چيز ديگري است؟ اگر اين باشد پس برگشت معناي لعنت و دور كردن به فقر 
پرسيم معناي لعنت كردن به مالي و نداشتن جاه و امثال اينها در دنيا و يا آخرت و يا هر دو خواهد بود، و اينجا است كه مي

رش كرده باشند غير قابل تصور است و مسيحيت بايد آن را براي ما تصوير كنند خداي تعالي و تقدس به هر وجهي كه تصو
 شود، با اينكه غناي بالذات باب هر فقريو بگويند كه چگونه خدايي كه غني بالذات است در اثر لعنت مْلوقش محتاج مي

 .كند؟را سد مي



اسُ أَنْتُمُ يا أَيُّهَا النَّ "فرمايد:كلمه است، قرآن كريم ميو اما تعليم قرآني بر خالف اين تعليم عجيب و غريب به تمام معناي 
 .«1» "الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ

داند كه با آن اسماء و صفات، ديگر محال است در كند و به صفاتي متصف ميو قرآن كريم خداي را به اسمهايي ياد مي
نداشتن و عدم، بدي و زشتي، ذلت در برابر كسي و خوار در نزد خودش قرار گيرد و معرض فقر و فاقه، حاجت و نقص، 

 .خالصه اينكه ساحت قدس و كبريائيش منزه از اينها است

در اينجا ممكن است كسي به طرفداري از مسيحيت برخاسته و بگويد: از نظر مسيحيان نيز خداي تعالي في نفسه يعني 
متحد نشده بود، خود بْود اجل از اين بود كه در  -مثال با مسيح -گر با يك فرد از انسانبْودي خود چنين خدايي است و ا

معرض خواري و ساير احوال مذكور قرار گيرد و چون با يك انسان كه مادي و جسماني است متحد شده، همه احوال و 
 .!!عوارض را پذيرفته است

اتحاد نامبرده  -به ادعاي شما -به امور شاقه نامبرده كه علتشآيا پذيرش و تحمل لعنت و اتصافش  :گوئيمدر پاسخ مي
خوانيد؟ اگر حقيقي باشد همان محذور كه گفتيم الزم است، تحمل واقعي و حقيقي است؟ و يا آنكه مجازا آن را تحمل مي

 آيد و اگر تحمل مجازي استمي
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گردد. يعني شما مسيحيان به خاطر اشكال تزاحم عدل خدا و رحمتش بود كه مساله فديه شدن خدا را اشكال دوباره برمي
 .شودو صرف شوخي باشد اشكال مزاحمت برطرف نميتصوير كرديد، و اگر اين مساله مجازي 

الزمه اعتقاد به تفديه عيسي )ع( جهل به معناي حقيقي گناه و خطا و نفهميدن چگونگي ارتباط گناه با عقاب است[ ..... ]
 222ص : 

مام خطاهاي ه تعيسي كفاره گناهان مؤمنين و بلكه كفار "اشكال نهم به اين قسمت از گفتار آنان وارد است كه گفتند:-9
ك اند و هنوز درآيد مسيحيان اصال معناي حقيقي گناه و خطا را نفهميدهو آن اين است كه از اين كالم بر مي "عالم است

سازند و حقيقت ارتباط بين آورند و اين عقاب را چگونه محقق مياند كه چگونه گناهان، عقاب اخروي را در پي مينكرده
اند و از موقف تشريع در برقرار نمودن اين رابطه، آن تصور درستي را كه قرآن ن تشريع را نشناختهاين گناهان و خطاها و بي

 .كريم با بيان و تعليم خود تصوير نموده، ندارند

و در ذيل « 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا ما "و ما در مباحث سابق اين كتاب از آن جمله در تفسير آيه شريفه:
، بيان كرديم كه احكام و قوانيني كه مْالفت و تمرد و در آخر گناه و خطيئه در آن واقع «0» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً "آيه:
شود، اموري وضعي و اعتباري است كه منظور از وضع و اعتبار آن اين است كه مصالح مجتمع انساني با عمل به آن مي

شود تبعات سويي است كه آن را وضع نموده، تورات حفظ شود و عقابي كه بر مْالفت آن مترتب مياحكام و مراقبت آن دس
هاي مكلف را از هوس معصيت و تمرد از اطاعت منصرف سازد، اين حال قوانيني است كه عقال اعتبار كردند تا بتواند انسان

 .كنندبراي نظام دادن به مجتمع انساني وضع مي

كه  كند و آن اين استر اين باره قدمي فراتر نهاده، قدمي كه بحث عقلي گذشته ما نيز آن را تاييد ميولي تعليم قرآن د



داند كه دل آدمي آماده اتصاف به منقاد شدن انسان در برابر قوانيني كه برايش از ناحيه خدا تشريع شده را باعث آن مي
داند كه دلش براي پذيرش صفات ن قوانين را باعث آن ميصفات فاضله و حميده گردد، هم چنان كه سركشي كردنش از آ

ي شود و در اثر اين آمادگرذيله و خسيسه و خبيثه آماده شود و در نتيجه آن آمادگي است كه نعمتي اخروي برايش آماده مي
ل ل و رذائگردد، چون بهشت و دوزخ آخرت تمثل يافته همان فضائاست كه زمينه عذاب و نقمتي اخروي برايش فراهم مي

است و حقيقت بهشت و دوزخ هم همانا قرب آدمي به خدا و دوريش از خدا است، پس حسنات و سيئات متكي به مصالح و 
 .مفاسد واقعي و حقيقي است و منتهي به اموري است كه نظامي حقيقي دارد، نه چون قوانين عقال كه صرف اعتبار است
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اين نيز واضح است كه تشريع الهي تنها براي نظام بْشيدن به جوامع بشري نيست بلكه براي تكميل خلقت بشر است، 
ا به آن هدفي كه در خلقت او است برساند، و به خواهد با اين هدايت تشريعي هدايت تكويني را تقويت نموده، مْلوق رمي

خواهد هر نوع از انواع موجودات را به كمال وجود و هدف ذاتش برساند و يكي از كماالت وجودي انسان عبارتي ديگر مي
ه كداشتن نظام صالح در زندگي دنيا و يكي ديگر داشتن حيات سعيده در آخرت است و راه تامين اين دو سعادت، ديني است 

ها ها بدانمتكفل قوانيني شايسته براي اصالح اجتماع و نيز مشتمل بر جهاتي از تقرب به خدا به نام عبادات باشد تا انسان
عمل كنند، هم معاششان نظم پيدا كند و هم جانشان نوراني و مهذب گردد و در نتيجه با جاني نوراني و مهذب و عملي 

 .ت شوند اين است حقيقت امرصالح، شايسته كرامت الهي در دار آخر

پس انسان به خداي سبحان قربي و بعدي دارد و مالك در سعادت و شقاوت دائميش و معيار در صالحيت و فساد 
اجتماعش همين قرب و بعد است و دين تنها عامل براي ايجاد اين قرب و بعد است و همه اين مطالب اموري است حقيقي 

 .ه باشدنه اينكه اساسش لغو و خرافه بود

و اگر فرض كنيم ارتكاب يك معصيت، مثال خوردن از درخت بهشتي با وجود نهي از آن باعث هالكت دائمي او و بلكه 
اي هم براي نجات از اين هالكت و اين دلواپسي هالكت دائمي همه فرزندانش تا روز قيامت شود و عالوه بر اين وسيله

 .!ته باشد؟تواند داشاي ميقبل از مسيح و يا مسيح و بعد از مسيح چه فائده نباشد، مگر فداء شدن مسيح، پس تشريع اديان

اند توچون وقتي فرض كرديم كه هالكت دائمي و عقاب اخروي از جهت صدور آن معصيت، حتمي است، ديگر نه عملي مي
ه عالج فداء است و بس، و با اين اي تنها و تنها راانسان را از آن هالكت و يا به عبارت ديگر از گناه حفظ كند و نه توبه

فرض ديگر تشريع شرايع و انزال كتب و ارسال رسل از ناحيه خداي تعالي هيچ معناي متصوري ندارد و آنچه تا كنون وعده 
و وعيد و انذار و تبشير از ناحيه خداي تعالي رسيده، خالي از وجه صحت خواهد بود، چون با حتمي بودن فساد و وجوب 

 .كنند؟ده و وعيدها چه چيزي را اصالح ميعذاب اين وع

الزمه قول به هالكت دائمي فرزندان آدم و انحصار راه نجات آنان در فدا شدن عيسي )ع(، و لغو و عبث بودن تشريع تمام ]
 221اديان است[ ..... ص : 



ذشته و قبل از فداء شدن مسيح هاي گاز اين هم كه بگذريم آقاي بولس و امثال او در باره هزاران هزار انسان كه در امت
هاي گذشته از قبيل ابراهيم و كه با عمل به شرايع زمان خود به كمال رسيدند و حد اقل در باره انبياء و ربانيين از امت

 گويند؟ آيا به نظر آقايان اين بزرگان نيز با حالت شقاوت و گمراهي از دنيا رفتند و يا به كمالموسي ع و امثال ايشان چه مي
و سعادت خود رسيدند؟ و در عالم بعد از مرگ و در قيامت چه وضعي دارند؟ آيا عقاب و هالكت در انتظارشان است و يا 

 توانند بگويند: ارسال رسل ثواب و حيات سعيده؟ چگونه مي
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ح كرده به اينكه براي نجات دادن گنهكاران و كند، با اينكه مسيح تصريو انزال كتب هيچ اثري ندارد و دردي را دوا نمي
 .خطاكاران فرستاده شده و نيز تصريح نموده است كه صالحان و اخيار احتياجي به اين معنا ندارند

گويد: كاهنان و يهوديان رياكار بر سر شاگردان مسيح غوغا كردند كه چرا شما شاگردان مسيح انجيل لوقا اصحاح پنجم مي
ب الزم اند طبينوشيد، خود مسيح به جاي شاگردان پاسخ داد: آنان كه صحيح و سالمخوريد و مياكاران ميبا باجگيران و خط

 .خوانمام كه صديقين را دعوت كنم، ليكن خطاكاران را به توبه ميخواهند، من نيامدهندارند، و تنها بيمارانند كه طبيب مي

ل رسد كه تشريع شرايع الهيه و نواميس دينيه قبيحي به نظر نميو كوتاه سْن اينكه قبل از فداي مسيح هيچ غرض صح
از فداي مسيح را از عبث و لغويت حفظ كند و براي اين عمل عجيب كه از خداي تعالي و تقدس صادر شد محمل صحيحي 

كند طرف ندانسته كه اگر )با فداي مسيح( محذور خطيئه آدم را بربوده باشد، مگر اينكه كسي بگويد خداي تعالي مي
هايي را تشريع ها و احكام آنها به هيچ وجه سود نْواهد داد، و اگر با چنين علمي مع ذلك شريعتهيچيك از اين شريعت

كرد بر سبيل احتياط و به اميد موفقيت بوده، به اين اميد كه شايد روزي بتواند )به وسيله فداء كردن يكي از صاحبان شريعت 
هاي بعد از فداء را بچيند و به هدف خود نائل گردد، و به آرزوي در روز طرف كند و ميوه تشريعيعني عيسي( آن محذور را بر

نْست خلقت برسد، به همين منظور شرايعي را )به نظر خود بطور غير جدي( تشريع نموده، براي انبياي خود و ساير مردم 
ها و زحمات كه هست برطرف نشود اين شريعت وانمود كرد كه جدي و واقعي است و به آنان نگفت كه ما دام محذوري

 .بْشد و شرايع همه بيهوده بوده و هدر خواهد رفتاي اثر نميشما انبياء و مؤمنين ذره

در اين فرضيه، خداي تعالي هم خودش را گول زده و هم مردم را، اما مردم را گول زده براي اينكه براي آنان چنين وانمود 
كند و اما خودش را فريب داده، براي اينكه ها عمل كنند سعادت و آمرزششان را ضمانت ميعتكرده كه اگر به احكام شري

اثر است و كمترين اثري در سعادت مردم ندارد، هم چنان كه تشريع بعد از رفع محذور مذكور به وسيله فداء نيز لغو و بي
 .موقع مناسب براي فداء و تحقق آن بود بدون رفع آن محذور هم اثر نداشت، اين حال تشريع دين قبل از رسيدن

و اما در زماني كه موقع براي فداء مناسب شد و بعد از آن مساله لغو بودن تشريع شريعت و دعوت ديني و هدايت الهيه 
 تر است، براي اينكه بعد از برطرف شدن محذور تر و واضحروشن
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اي در ايمان به معارف حقه و چه اثري در اعمال صالحه خواهد ند و با اين حال چه فائدهكخطاكاري، ديگر كسي خطا نمي
بود؟ چون بعد از رفع اين محذور نزول مغفرت و رحمت بر مردم چه مؤمنشان و چه كافرشان، چه صالح و چه طالحشان 

قبل از رفع خطيئه هر دو صنف اهل  شود، ديگر فرقي ميان اتقي األتقياء و اشقي االشقياء نْواهد بود، چونواجب مي
 .هالكت و بعد از رفع خطيئه به وسيله فدا هر دو مشمول رحمت خواهند بود

اگر كسي به طرفداري از بولس و امثال او برخاسته و بگويد: اينطور نيست كه فدا هيچ اثري نداشته باشد بلكه با فدا شدن 
شوند، هم چنان كه خود مند ميح ايمان آورند از ايمان خود بهرهشود و كساني كه به مسيمسيح دعوت ديني سودمند مي



گويم كسي كه امروز در برابر مردم به نفع من من به شما مي "گفته است:« 1»مسيح به اين معنا بشارت داده و در انجيل 
تصديق و بدان اعتراف  )و به حقانيت دعوت من( اعتراف كند فردا همه فرزندان انسان در برابر مالئكه خدا ايمان او را

شوند و هر كس ها هم در برابر مالئكه خدا منكر او ميخواهند كرد و كسي كه )دعوت( مرا در برابر مردم منكر شود انسان
كه كلمه ناهنجاري در باره فرزند انسان بگويد، آمرزيده خواهد شد، اما كسي كه نسبت به روح القدس سْن ناهنجاري 

 .شودبگويد بْشوده نمي

اي  "گوئيم: عالوه بر اينكه اين سْن مناقض گفتاري است كه قبال از رساله يوحنا نقل كرديم كه گفت:در پاسْش مي
نويسم تا خطا نكنيد و اگر احيانا كسي از شما خطا كرد من نزد پروردگار وكيل فرزندان من، اين كلمات را به سوي شما مي

ذشته ، تمامي اصول گ"كفاره گناه ما است بلكه كفاره گناهان همه عالم است عادلي دارم و آن يسوع مسيح است كه نه تنها
اي معدود، يعني همانهايي شود، مگر عدهكند، چون با اين فرض از آدم گرفته تا قيامت كسي آمرزيده نميرا هم باطل مي

فرقه از هفتاد و چند فرقه، و بقيه كه به مسيح و روح ايمان آورده باشند، آن هم نه همه هفتاد و دو فرقه آنان بلكه يك 
آيد و دانيم چه بر سر انبياي گرامي كه قبل از مسيح بودند ميشوند و در اين بين نميمردم همه مشمول هالكت دائم مي

عوتي اند، چگونه دفهميم اين دعوتي كه انبياي نامبرده داشتههاي ايشان چه سرنوشتي خواهند داشت، و نميمؤمنين از امت
 اند يا دروغگو؟گونه حكمي بوده، آيا در دعوت خود راستگو بودهو چ

 هاي چهارگانه و تورات دعوت آنان را تصديق كرد؟ بااند، پس چرا انجيلو اگر دروغگو بوده

__________________________________________________ 

 .لوقا اصحاح دوازدهم(1)
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 ها كتابي صادق را تصديقهرگز سْني از داستان روح و فداء نگفته و مردم را بدان دعوت نكرده، و آيا انجيلاينكه تورات 
 .كرده و يا كتابي دروغين را؟

اگر كسي بگويد كتب آسماني قبل از مسيح تا آنجا كه اطالع داريم از آمدن مسيح خبر و بشارت داده بود و همين خود 
دين مسيح است، هر چند كه بطور تفصيل كيفيت نزول مسيح و فداء شدنش را نگفته باشد، پس دعوتي اجمالي به پذيرفتن 

خداي تعالي همواره و از ازل انبياي خود را به آمدن مسيح خبر داده بود و دستور داده بود كه وقتي آمد، مردم به او ايمان 
 .كند خوشحال باشندآورند و بدانچه او مي

ي از دليل سْن گفتن است، چرا كه كسگويي و بياين حرف نسبت به انبياء قبل از موسي، غيب گوئيم: اوالدر پاسخ مي
شما را به  "بوده نه به اينكه "خالص "چنين بشارتي خبر ندارد عالوه بر اينكه به فرض هم چنين بشارتي بوده بشارت به

بيهوده بودن دعوت را در فروع دين و دستورات و ثانيا اين حرف محذور لغويت و  "ايمان و تدين به دين خود دعوت كند
ها پر از اينگونه دستورات دهد با اينكه انجيلكند، حتي در باره خود مسيح هم سودي نمياخالقي و عملي برطرف نمي

 .هستند

د تا ربه حال خود باقي است، براي اينكه خداي تعالي بني آدم را خلق ك "غرض خدا نقض شدن "و "خطيئه "و ثالثا محذور
ن شد ها ايبه همه آنان ترحم كند و نعمت و سعادت خود را بر همه آنان گسترش دهد. و حال آنكه ديديم نتيجه گفتار بولس

 .كه تمامي افراد بشر به جز افرادي انگشت شمار مورد غضب الهي و هالكت ابدي قرار دارند

ريم )كه همه معارفش مؤيد عقل و عقل مؤيد معارف آن اي از وجوه فساد گفتار وي از نظر عقل، و قرآن كاين بود پاره
كند كه همه چيز از ، بيان مي«1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "است( نيز اين حكم عقلي را تاييد نموده، در آيه:



اين هدايت، هم تكويني  ناحيه خداي تعالي به سوي غايت و آن هدفي كه براي آن خلق شده راهنمايي گرديده است، و
ها، هدايت خصوص است و هم تشريعي پس سنت الهي بر اين جاري است كه هدايت را گسترش دهد و يكي از آن هدايت

 .ها است به وسيله دينانسان

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ  قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال "و در آيه:
، كه راجع به اولين هدايتي است كه به آدم و همراهيانش در هنگام «0» "كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

 هبوط از بهشت

__________________________________________________ 

 ."22سوره طه، آيه "(1)

 ."21سوره بقره، آيه "(2)
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اي است از تفاصيل شرايع تا روز قيامت، مردم را با بياني قاطع و ترديد ناپذير دو قسم كرده و به او داد، و خالصه
سوي شما آمد )كه البته خواهد آمد(، هر كس  گفتيم از بهشت هبوط كنيد پس هر گاه از ناحيه من هدايتي به "فرمايد:مي

شوند و كساني كه كفر بورزند و آيات ما را تكذيب كنند اهل هدايتم را پيروي كند نه ترسي بر آنان هست و نه اندوهناك مي
گويد اوقات ميبيان كرده كه آنچه در آن روز به آدم و در همه « 1» "الْحَقَّ أَقُولُ "و در جمله: "دوزخ و در آنجا جاودانند

دهد گويد و دستور مي، فرموده: خداي تعالي آنچه مي«0» "ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "حق است و در آيه:
كند، و يمگويد كند و آنچه ميراند امضاء مينمايد، قضايي را كه ميشود و امري را كه انفاذ كند نقض نميدچار ترديد نمي

شود، نه از ناحيه خودش مثل اينكه چيزي را با عزم و جزم اراده كند آن گاه در اش منحرف نميفعلش از مجراي اراده
انجامش مردد شود، و نه از ناحيه غير مثل اينكه چيزي را اراده كند، ليكن مانع عقلي از انجامش جلوگيري نمايد و يا در 

د راهش گردد، براي اينكه همه اينها انحايي از قهر قاهر و غلبه مانع خارجي است و قرآن مرحله عمل اشكالي پيدا شود و س
 .«2» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "كريم فرموده:

را  خورد. و به حكم دوم، امر خود، كه به حكم آيه اول، خدا از هيچ عاملي شكست نمي«2» "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "و نيز فرموده
 .«2» "عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ، ال يَضِلب رَبِّي وَ ال يَنْسي "نشاند و نيز از موسي ع حكايت كرده كه گفت:به كرسي مي

 .«6» "الْيَوْمَ تُجْزي كُلب نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ، ال ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "و نيز فرموده:

و نظائرش داللت دارد بر اينكه خداي تعالي خالئق را خلق كرد، در حالي كه از امر آن غافل نبود و نسبت به آينده اين آيات 
 زند جاهل، و نسبت به آنچه خودآن و آنچه از خلق سر مي

__________________________________________________ 

 ."22سوره ص، آيه "(1)

 ."01سوره ق، آيه "(2)

 ."01ره يوسف، آيه سو"(3)

 ."2سوره طالق، آيه "(4)

 ."20سوره طه، آيه  "علم به احوال اقوام سلف در لوح محفوظ ثبت است، هرگز پروردگارم را خطايي و نسياني نيست.(5)

[.....] 

آيه سوره مؤمن،  "شود، امروز هيچ ظلمي نيست كه خدا سريع الحساب است.امروز هر كسي بدانچه كرده جزا داده مي(6)
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كرده پشيمان نبود، آن گاه براي داوري بين آنان شرايعي به طور جدي تشريع كرد، بدون اينكه شوخي و يا ترس و يا اميدي 
داشته باشد، آن گاه براي هر صاحب عملي در برابر عملش جزائي مقرر كرد، اگر عمل خير باشد براي خير و اگر شر باشد 

بدون اينكه كسي بر او غالب و يا حاكمي بر او حكومت كند يا شريكي با او شركت نمايد و يا فديه و پارتي و دوستي در  شر،
 .كار او دخالت كند، مگر آنكه خودش اذن داده باشد، همه اينها كه گفتيم دليلش اطالق ملك او نسبت به ما سوا است

ي ايشان وارد است، اين است كه: حقيقت فداء عبارت است از اينكه اشكال دهم كه به سْن مسيحيان و مساله فدا-10
انسان خيانت و عمل خالفي انجام داده باشد كه اثر سوء و كيفر جاني و مالي آن گريبانش را بگيرد و بْواهد آن كيفر را با 

ز دهد تا ااست كه انسان مينامند، پس فداء آن عوضي چيز ديگر عوض كند، آن چيز را هر چه كه باشد فداء )يا فديه( مي
دهد و يا شْصي را و يا كسي كه آن اثر سوء رهايي يابد، مثال كسي كه در جنگ اسير شده، به عوض خود يا مالي مي

پردازد، اين عوض را فديه و نيز فداء گويند، پس در جرمي و خيانتي مرتكب شده، مقداري مال به عنوان كفاره يا جريمه مي
يه )شْصي كه بايد فد "مفدي عنه "معامله است كه به وسيله آن، حق صاحب حق و سلطنتش را از حقيقت تفديه نوعي

 .دهد( گرفته و به او بدهند تا شْص مفدي عنه گرفتار كيفر نگردد

 226در سلطنت حقيقيه خداوند كه تبديل و تبدلي در آن راه ندارد، فديه واقع شدن عقال محال است[ ..... ص : ]

شود كه عمل فدا دادن، در موردي كه حق ضايع شده، حق خداي سبحان باشد، غير معقول است، براي شن مياز اينجا رو
هاي بشري است چرا كه سلطنتهاي بشري وضعي و اعتباري و از قبيل بازي شاه و اينكه سلطنت الهي )بر خالف سلطنت

شود با مثال دادن فديه و عوض آن راه ندارد و نمي وزير بوده و قراردادي است( سلطنتي است حقيقي و واقعي كه تبديل در
 .آن را كه متوجه ما است برگردانيم

شود كه واقع عالم از وضعي كه دارد آري وجود عين و اثر اشياي عالم، قائم به خداي سبحان است و چگونه تصور مي
ت هم بشود، به خالف ملك و سلطن دگرگون شود؟ با اينكه تعقل واقع دگرگوني ممكن نيست تا چه رسد به اينكه محقق

بشري و حقوق انساني كه اينگونه مسائل جاري بين ما افراد اجتماع است و اموري است وضعي و قراردادي و چون قراردادي 
هايي كه در مصالح زندگي و ها است كه بر حسب دگرگونياست، بود و نبودنش و معاوضه كردنش به دست خود ما انسان

م از خوانديو شْصي را كه تا كنون سلطان خود مي -كشيمشود يك وقت به كلي خط بطالن بر او ميمعاش ما پيدا مي
مثال كسي كه قاتل فرزند ما است حق انتقام  -سازيموقتي ديگر آن حق را به حقي ديگر مبدل مي -اندازيمسلطنت مي

 گرفتنمان را با گرفتن 
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الِكِ يَوْمِ م "تواند براي اطالع بيشتر به بحثي كه ما در تفسير آيه شريفه:و خواننده محترم مي -كنيمخون بها مبدل مي
 «0» "قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ ... "و بحثي كه در ذيل آيه:« 1» "الدِّينِ

 .داشتيم مراجعه نمايد

به خصوص اين مساله اشاره كرده و  -بيانش گذشتعالوه بر محال بودن عقلي فديه، كه  -ذات مقدس خداي سبحان نيز
، در سابق هم «2» "فَالْيَوْمَ ال يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَ ال مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْواكُمُ النَّارُ ":آن را نفي نموده است آنجا كه فرمود



ا وَ إِذْ قالَ اللَّهُ ي "و آن كالم اين است: گذشت كه كالم عيسي هم كه قرآن كريم آن را حكايت نموده، از اين قبيل است
ونُ لِي أَنْ أَقُولَ ما لَيْسَ لِي عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ أَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَِّْذُونِي وَ أُمِّي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ؟ قالَ سُبْحانَكَ ما يَكُ

تَ أَنْتَ بِهِ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَ رَبَّكُمْ وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْبِحَقٍّ ... ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي 
، براي «2» "مْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُءٍ شَهِيدٌ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُالرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ

به اين معنا است كه عرض كرده باشد: پروردگارا من ما دام كه در بين بندگان تو  "وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ... "اينكه جمله:
ما ، و ا"الت و شهادت بر اعمالتبليغ رس "اي نداشتم جز آنچه كه تو برايم معين كردي و آن عبارت بود از:بودم، وظيفه

هالك شدن و نجات يافتن، عذاب شدن يا آمرزيده شدنشان به عهده تو است، هيچ ارتباطي با من ندارد و من هيچ 
اي تا با استفاده از آن مردم را از عذاب تو خارجشان مسئوليتي هم نسبت به آن ندارم و تو در اين باره اختياراتي به من نداده

ين اي به نام فداء، چون اگر چنكند بر نبودن مسالهنگذارم تو بر آنان مسلط شوي و اين بيان كامال داللت مي كنم و مثال
داشت نبايد در آيه شريفه خود را از اعمال مردم تبرئه كند و عذاب و مغفرت هر دو را به خداي سبحان چيزي وجود مي

 .داندارتباط به خود بارجاع داده، مساله را بطور كلي بي

وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً وَ ال يُقْبَلُ مِنْها شَفاعَةٌ  "فرمايد:و در معناي اين آيات آيه شريفه زير است كه مي
 .«2» "وَ ال يُؤْخَذُ مِنْها عَدْلٌ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ

__________________________________________________ 

 ."2سوره حمد، آيه "(1)

 ."06سوره آل عمران، آيه "(2)

وره س "شود، نه از شما و نه از كساني كه كافر شدند، ماواي همه شما آتش است.امروز از شما فديه و عوض گرفته نمي(3)
 ."12حديد، آيه 

 ."112سوره مائده، آيه "(4)

شود شود و از كسي شفاعت قبول نگشته عوض گرفته نميبترسيد از روزي كه هيچ كسي به جاي ديگري جزا داده نمي(5)
 ."22سوره بقره، آيه  "شوند.و ياري هم نمي
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ينَ، يَوْمَ تُوَلبونَ مُدْبِرِ "فرمايد:و آيه زير كه مي« 1» "يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ "فرمايد:و همچنين آيه زير كه مي
نگهداري از  -عاصم "در آيه دوم و كلمه "بيع "در آيه اول و كلمه "عدل "، چون كلمه«0» "ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ

 .كلماتي است كه فداء نيز بر آنها منطبق است و نفي آنها نفي فداء نيز هست "ناحيه خدا

اند اثبات كرده و فداء غير از شفاعت است، مسيحيان گفتهبله قرآن كريم در مورد مسيح ع شفاعت را به جاي فدايي كه 
گذشت، نوعي « 2» "وَ اتَّقُوا يَوْماً ال تَجْزِي "كرديم يعني در ذيل آيه:چون شفاعت همانطور كه در آنجا كه از آن بحث مي

احب يع مالك و صظهور و كشف است از اينكه صاحب شفاعت به درگاه مشفوع قربي و مكانتي دارد، بدون اينكه خود شف
اختيار شفاعت باشد و يا ملكي و سلطنتي را از مشفوع عنده سلب و يا حكمي را كه او كرده بود و مجرم با آن مْالفت نموده 
بود باطل كرده باشد و يا بتواند بطور كلي قانون مجازات را باطل كند، بلكه شفيع با داشتن تقرب به درگاه خداي تعالي دعا و 

تا مشفوع عنده كه در بحث ما خداي تعالي است در ملك خود )يعني گنهكاري كه محتاج شفاعت است(  كنداستدعا مي
عفو  -كه يكي از آنها -تواند در ملك خود آن گونه تصرفات را بكند، تصرفي كه حق باشدتصرفي كند كه هر مالكي مي

تواند آن را بكار نبسته و عبد خود را به خاطر  است كه براي مولي جايز است اين حق خود را بكار بزند، هم چنان كه مي



 .عصيانش عذاب كند چون عذاب كردن نيز قانوني است همانطور كه عفو قانون است

پس كار شفيع اين است كه مشفوع عنده )يعني موال( را تحريك كند و از او استدعا نمايد در موردي كه عبد استحقاق 
 .مغفرت استفاده كند عقوبت دارد از حق ديگر خود يعني عفو و

اين است كار شفيع، نه اينكه بْواهد ملك و سلطنت موال را از او سلب كند، به خالف فداء كه همانطور كه گفتيم نوعي 
فدايي  دهد كه شْصكند، در مقابل سلطنتي به او ميمعامله است كه سلطنتي را كه موال بر گنهكاران داشت از او سلب مي

 .قوبت كند و ديگر سلطنتي نسبت به گنهكاران نداشته باشدرا به عوض گنهكاران ع

 "وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ، إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ "دليل ما بر آنچه گفتيم آيه شريفه:

__________________________________________________ 

 ."022ره بقره، آيه سو"(1)

 ."22سوره مؤمن، آيه "(2)

 ."22سوره بقره، آيه "(3)
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ع دهند امري واقشفاعت از ناحيه كساني كه داراي علم هستند و به حق شهادت مي "است كه تصريح دارد بر اينكه: «1»
 خوانند، ولي قرآنناب را خدا دانسته، به جاي خدا مي، گو اينكه مسيحيان آن ج"شدني است و مسيح ع هم از ايشان است

 "وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "كريم تصريح كرده به اينكه خداي تعالي به او كتاب و حكمت آموخته و در اين باره فرموده:
وَ  "و نيز در اين باره فرموده:« 2» "ا دُمْتُ فِيهِمْوَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً م "، و او را از شهيدان روز قيامت خوانده، فرموده:«0»

 «2» "يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً

 419اين آراء از كجا منشا گرفته؟ ..... ص : -6

رده كقرآن كريم منكر اين است كه مسيح ع اين آراء و عقايد )خرافي( را به مسيحيان القاء نموده و آن را در بينشان ترويج 
م كنند و بطور تعبد و كوركورانه تسليباشد، بلكه مسيحيان در اين عقايد ديني از رؤساي خود تقليد كرده و هنوز هم مي

 الْيَهُودُ وَ قالَتِ "پرستان قديم گرفته بودند، هم چنان كه قرآن كريم فرمود:دستورات ايشانند و رؤسا هم اين عقائد را از بت
للَّهُ أَنَّي لُ، قاتَلَهُمُ اوَ قالَتِ النَّصاري الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، ذلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْواهِهِمْ، يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ

مَرْيَمَ، وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلهاً واحِداً ال إِلهَ إِلَّا هُوَ  يُؤْفَكُونَ، اتََّْذُوا أَحْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِيحَ ابْنَ
 .«2» "سُبْحانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ...

ان باشد كه پرستي ايشتواند عرب جاهليت و بتفرمايد يهود و نصارا از ايشان الگو گرفتند، نميو منظور از اين كفاري كه مي
 دختران خدايند، براي اينكه اعتقاد معتقد بودند مالئكه

__________________________________________________ 

 ."26سوره زخرف، آيه "(1)

 ."22سوره آل عمران، آيه "(2)

 ."112سوره مائده، آيه "(3)

 ."121سوره نساء، آيه "(4)

بدون فكر و سند و تنها به )ني است كه يهود گفت:عزيز پسر خدا است و نصارا گفتند: مسيح پسر خدا است، اين سْ(5)



ه چه اند، خدايشان بكشد، كگويند، مثل اينكه از سْنان كفاري كه قبل از ايشان بودند الگو گرفتهلقلقه( زبانشان مي
تراشند، يهوديان احبار خود و مسيحيان رهبانهاي خود را به جاي خداي تعالي ارباب خود گرفتند و نيز مسيح دروغهايي مي

ر مريم را خداي خود اتْاذ نمودند با اينكه مامور نشده بودند مگر به اينكه معبودي واحد را عبادت كنند كه هيچ معبودي پس
 [.....] ."31سوره توبه، آيه  "ورزند.جز او نيست و منزه است خدا از آن شرك كه مي
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تر از ايامي است كه با عرب جاهليت تماس پيدا نموده، با آنها نظر تاريخ قديميهود و نصارا به اينكه خدا فرزند دارد از 
اين  "لمن قب "تر از اعتقاد نصارا است با اينكه ظاهر جمله:اختالط پيدا كنند، مْصوصا اعتقاد يهود كه معلوم است قديم

نكه اند، عالوه بر ايزيستهن دو كشيش مياست كه يهود و نصارا عقائد خرافي خود را از كفاري گرفتند كه قبل از آمدن اي
 .پرستي عرب جاهليت مذهبي بود كه از ديگران به ايشان منتقل شده بود و خود مبتكر آن نبودندبت

گويند: اولين كسي كه بت را بر بام كعبه نصب كرد و مردم را به پرستش )و يا حد اقل تعظيم( آن دعوت كرد، عمرو بن مي
كعبه  داريشاپور ذو االكتاف بوده، در آن ايام بزرگ قوم خود در مكه بوده و با قدرتي كه داشته، پرده لحي بود كه معاصر با

را به خود اختصاص داده بود، سپس سفري به شهر بلقاء كه در اراضي شام واقع شده بود رفت، در آنجا به مردمي برخورد كه 
نها را ها ارباب ما هستند كه ما آاين عملشان را پرسيد، گفتند: اين بت پرستيدند، از ايشان وجههايي داشتند و آنها را ميبت

گيريم ها ياري ميايم و با پرستش آنها از آن هيكلهاي علوي )آسماني( و اشْاصي )نيرومند( از بشر ساختهبه شكل هيكل
د، هايشان را به وي بدهنيكي از بت فرستند، عمرو بن لحي از ايشان خواستكنيم و آنها براي ما باران ميو باران طلب مي

ايشان هبل را به او دادند، عمرو هبل را با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب نموده، مردم را به پرستش آن دعوت نمود، 
ش تالبته بت اساف و نائله به صورت يك زن و شوهر نيز با او بود، مردم را دعوت كرد كه آن دو بت را هم بپرستند و با پرس

 «1» .آنها به سوي خدا تقرب بجويند

اند و قرآن شكوه نوح از و از عجائب امر اين است كه قرآن اسامي چند بت را ذكر كرده كه مربوط به اعراب زمان نوح بوده
 "وَ ال يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراًوَ قالُوا ال تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ ال تَذَرُنَّ وَدًّا وَ ال سُواعاً  "پرستي قومش را اينطور نقل فرموده:بت
«0». 

عني نشين يعالوه بر اينكه مذهب و ثنيت كه در روم و يونان و مصر و سوريه و هند بود، به نقاط يهودنشين و نصراني
تر متر و اسباب اين انتقال فراهتر و انتقال عقائد و احكام ديني آنان به ميان اهل كتاب آسانفلسطين و حوالي آن نزديك

 .بود

توانيم بگوئيم منظور از كفاري كه عقائد كفرآميز اهل كتاب از قبيل فرزندي عيسي براي خدا و امثال آن از كفار پس نمي
گرفته شده چون شبيه به عقائد ايشان است عرب جاهليت است بلكه منظور وثنيت قديم هند و چين و وثنيت غرب يعني 

 روم و يونان و شمال آفريقا است،

__________________________________________________ 

 .و غيره 022ص  0نقل از كتاب ملل و نحل ج (1)

خدايا اين مردم به يكديگر سفارش كردند كه زنهار خدايان خود را رها مكنيد و دست از خداي ود و خداي سواع و يغوث (2)
 ."02سوره نوح، آيه  "و يعوق و نسر برنداريد.

 221، ص: 2، جترجمه الميزان

هم چنان كه تاريخ هم نظير اين عقائد كه در اهل كتاب موجود است يعني عقيده پدر و فرزندي، تثليث، صليب، فداء و امثال 



 .كندآن را از ايشان حكايت نموده، و اين از حقايق تاريْي است كه قرآن شريف آن را بيان مي

 قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ ال تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ "فرمايد:ر است كه ميو نظير آيات سابق در داللت بر اين حقيقت آيه زي
كند غلو اهل كتاب در دين و به و بيان مي« 1» "ال تَتَّبِعُوا أَهْواءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلبوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلبوا كَثِيراً وَ ضَلبوا عَنْ سَواءِ السَّبِيلِ

 .مان تقليدي است كه از هوا و هوس مردم گمراه كردند، مردمي كه قبل از ايشان بودندغير حق، ه

در آيه سوره توبه عرب  "يُضاهِؤُنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ... "و اين آيه خود شاهد ديگري است بر اينكه مراد از جمله:
پيروي كردند چنين توصيف كرده كه )بسياري از مردم را گمراه  جاهليت نيست، چون كفاري را كه اهل كتاب آنان از آنان

ته از آنها اند كه ديگران چشم بسشود سمت پيشوايي ضاللت را داشتند، مردمي به اصطالح پيشرفته بودهكردند(، معلوم مي
و هند و غير ايشان هاي ديگر چون فارس و روم كردند و عرب جاهليت چنين مردمي نبودند و در مقايسه با امتتقليد مي

 .ترين مردم عصر خود بودندعقب مانده

و نيز مراد از جمله مذكور در سوره توبه احبار و رهبان نيست، براي اينكه آيه شريفه مطلق است و اگر مراد احبار و رهبان 
 ... ال تتبعوا اهواء قوم منكم "فرمود:بود، بايد مي

 .تواند باشدكور جز همان وثنيت چين و هند و غرب نمي، پس منظور از جمله مذ"و اضلوا كثيرا منكم

 481دانند چيست؟ و چگونه كتابي است؟ ..... ص : كتابي كه اهل كتاب خود را منسوب به آن مي-7

اي در باره خود اهل كتاب بحث دانند، الزم است چند كلمهقبل از بررسي كتبي كه اهل كتاب آن را كتب آسماني خود مي
تنها  گردد و چون مساله عقلي نيست قهراشود و يا شامل مجوس نيز ميم اين كلمه شامل تنها يهود و نصارا ميشود تا ببيني

اش هر چند مجوس را اهل كتاب خوانده، كه الزمه «2»راه اثبات و نفي آن دليل نقلي، يعني قرآن و روايت است و روايات 
 و يا منسوب به يكي از كتابهايي از قبيل آن است كه اين ملت نيز براي خود كتابي داشته باشد

__________________________________________________ 

بگو اي اهل كتاب در دين خود به غير حق تجاوز مكنيد و هوا و هوس مردمي را كه از قديم گمراه بودند و بسياري را (1)
 ."22سوره مائده، آيه  "هم گمراه كرده و خود از راه ميانه منحرف شدند پيروي مكنيد.

 .21باب  16ص  11وسائل ج (2)

 220، ص: 2ترجمه الميزان، ج

كتاب نوح و صحف ابراهيم و تورات موسي و انجيل عيسي و زبور داود باشد كه قرآن آنها را كتاب آسماني خوانده و ليكن 
ه فعال در دست مجوسيان است ك "اوستا "قرآن هيچ متعرض وضع مجوس نشده و كتابي براي آنان نام نبرده و كتاب

 .نامش در قرآن نيامده، كتاب ديگري هم كه نامش در قرآن آمده باشد در دست ندارند

هر جا در قرآن ذكر شده، مراد از آن يهود و نصارا است كه خود قرآن براي آنان كتابي نام برده كه  "اهل كتاب "و كلمه
 .خداي تعالي براي ايشان نازل كرده است

خوانند سي و پنج كتاب است كه يكي از آنها تورات است و كه در دست يهود است و آنها را كتب مقدسه مي اما كتبي
سفر استثناء و يكي ديگر كتب  -2سفر عدد  -2سفر احبار  -2سفر خروج  -0سفر خليقه  -1مشتمل است بر پنج سفر: 

دو  -2و  2كتاب راعوث  -2ب قضات بني اسرائيل كتا -0كتاب يوشع  -1مورخيني است كه مشتمل است بر دوازده كتاب: 
 -10دو سفر از اسفار عزرا  -11و  12دو سفر از اخبار ايام  -1و  2دو سفر از اسفار ملوك  -2و  6سفر مربوط به صموئيل 

 :سفر استير، يكي ديگر كتاب ايوب و يكي زبور داود و يكي كتب سليمان كه آن نيز مشتمل بر چند كتاب است



 :كتاب تسبيح التسابيح و يكي ديگر كتب نبوات است كه مشتمل است بر هفده كتاب -2كتاب جامعه  -0امثال  كتاب -1

كتاب نبوت  -6كتاب نبوت دانيال  -5كتاب حزقيال  -2كتاب مراثي ارميا  -2كتاب نبوت ارميا  -0كتاب نبوت اشعياء  -1
كتاب نبوت ميْا  -11كتاب نبوت يونان  -12وت عويذيا كتاب نب -1كتاب نبوت عاموص  -2كتاب نبوت يوييل  -2هوشع 

كتاب نبوت زكريا  -16كتاب نبوت حجي  -12كتاب نبوت صفونيا  -12كتاب نبوت حيقوق  -12كتاب نبوت ناحوم،  -10
 .كتاب نبوت مالخيا -12

د نصارا كتاب آسماني خوانده ولي قرآن كريم از ميان آنها به جز تورات موسي و زبور داود ع را نام نبرده، و اما آنچه نز
هاي چهارگانه است: يعني انجيل متي و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل يوحنا و يكي ديگر كتاب شود همان انجيلمي

 :اعمال رسوالن و يكي چند رساله زير است

رساله يهوذا و يكي هم  -2هاي يوحنا رساله -2و  6و  2رساله بطرس  -2و  2رساله يعقوب  -0چهارده رساله از بولس  -1
 .رؤياي يوحنا است

و قرآن كريم از آنها يعني از كتب مقدسه مْصوص نصارا بجز اين مقدار را ذكر نكرده كه در بين كتب آسماني كتابي است 
 222، ص: 2كه خدا آن را بر عيسي بن مريم نازل كرده و نامش انجيل ترجمه الميزان، ج

دانند چيست و آن را به احيه خداي تعالي يك انجيل بوده نه چهار تا، و نصارا هر چند نمياست كه البته انجيل نازل از ن
داشته به  شود كه مسيح ع كتابيشناسند، ليكن در كلمات رؤساي ايشان جسته و گريْته اعترافاتي يافت ميرسميت نمي

كنم از ر اصحاح اول آمده: كه من تعجب ميكه بولس به اهل غالطيه نوشته، د« 1»اي نام انجيل، از آن جمله در رساله
كند به آن كه خود نعمت مسيح است، به سراغ انجيل ديگر اينكه شما اينچنين به سرعت از آنچه مسيح شما را دعوت مي

اند كه شما را به رويد با اينكه آن در حقيقت انجيلي ديگر نيست )يعني انجيل واقعي نيست( بلكه مشتي افراد پيدا شدهمي
 .اند بپذيريدكنند به اينكه آنچه آنان تحريف كردهزور و اجبار وادار مي

ه، هاي او يافتنجار هم در قصص انبيا به آنچه ما از رساله بولس نقل كرديم و به مواردي ديگر از كلمات وي كه در رساله
 .ل ديگري بوده به نام انجيل مسيحهاي چهارگانه معروف، انجيشود غير از انجيلاستشهاد كرده است بر اينكه معلوم مي

و قرآن كريم با اين حال خالي از اين اشعار نيست كه بعضي آيات واقعي و حقيقي تورات نزد يهود موجود بوده و همچنين 
 "شود:هاي انجيل واقعي و حقيقي نزد نصارا موجود بوده است و اين اشاره از آيات زير به خوبي استفاده ميبعضي از قسمت

وَ مِنَ الَّذِينَ قالُوا إِنَّا نَصاري أَخَذْنا مِيثاقَهُمْ، فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا  "،«0» "يْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَ عِنْدَهُمُ التَّوْراةُ فِيها حُكْمُ اللَّهِوَ كَ
 .، كه داللت اين آيات بر مدعاي ما روشن است«2» "بِهِ

 483بحث تاريخي ..... ص : 

 483ات فعلي: ..... ص : سرگذشت تور-1

هايي از آل يعقوبند در آغاز يك زندگي بدوي و صحرانشين داشتند و به تدريج فراعنه مصر آنان را از بني اسرائيل كه نواده
بيابانها به شهر آورده، معامله نوكر و كلفت و برده با آنان كردند، تا در آخر خداي تعالي به وسيله موسي ع از شر فرعون و 

 اهنجار اوعمل ن

__________________________________________________ 

 .رساله بولس(1)



چگونه يهود سر به حكم تو فرمود آرند با اينكه تورات نزد ايشان بود و در آن حكم خدا وجود داشت ولي آن را (2)
 ."22سوره مائده، آيه  "نپذيرفتند.

سوره  "شان بگرفتيم ولي مقداري از آنچه به ايشان تذكر داديم فراموش كردند.ما از آنها هم كه گفتند: ما نصارائيم پيمان(3)
 ."12مائده، آيه 

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .نجاتشان داد

از زمان  ايكردند و سپس در برههبني اسرائيل در عصر موسي و بعد از موسي يوشع ع به رهبري اين دو بزرگوار زندگي مي
نمودند و بعد از آن دوران حكومت سلطنتي آنان جدعون و غير اينها امور بني اسرائيل را تدبير ميقاضياني چون ايهود و 

شود و اولين كسي كه در بين آنان سلطنت كرد شاؤل بود كه قرآن شريف او را طالوت خوانده و بعد از طالوت شروع مي
 .داوود و بعد از او سليمان در بين آنان سلطنت كردند

ران سلطنت سليمان مملكتشان قطعه قطعه و قدرت متمركزشان تقسيم شد، ولي در عين حال پادشاهان بسياري و بعد از دو
 شوند، در بين آناناز قبيل رحبعام و ابيام و يربعام و يهوشافاط و يهورام و جمعي ديگر كه روي هم سي و چند پادشاه مي

 .حكومت كردند

بود تا آنكه ملوك بابل بر آنان غلبه يافته و حتي در اورشليم كه همان بيت  ولي قدرتشان هم چنان رو به ضعف و انقسام
المقدس است، دخل و تصرف كردند و اين واقعه در حدود ششصد سال قبل از مسيح بود، در همين اوان بود كه شْصي به 

زد، لشگرهاي خود را به حكومت بابل را به دست گرفت و چون يهود از اطاعت او سر باز  "نبوكد نصر ""نصربْت "نام
سجد هاي سلطنتي و خزائن هيكل )مسركوبي آنان فرستاد، لشگر يهوديان را محاصره و سپس بالد آنان را فتح كرد و خزينه

اقصي( را غارت نمود و قريب به ده هزار نفر از ثروتمندان و اقويا و صنعتگرانشان را گرد آورده و با خود به بابل برد و جز 
عفا و فقرا در آن سرزمين باقي نماندند و بْت نصر آخرين پادشاه بني اسرائيل را كه نامش صدقيا بود به عنوان اي از ضعده

 .نماينده خود در آن سرزمين به سلطنت منصوب كرد، به شرطي كه از وي اطاعت كند

ساس نموده، از سوي ديگر و قريب به ده سال جريان بدين منوال گذشت تا آنكه صدقيا در خود مقداري قدرت و شوكت اح
 .محرمانه با بعضي از فراعنه مصر رابطه برقرار نمود، به تدريج سر از اطاعت بْت نصر برتافت

رفتار او بْت نصر را سْت خشمگين ساخت و لشگري عظيم به سوي بالد وي گسيل داشت، لشگر بالد صدقيا را 
حصن حدود يك سال و نيم طول كشيد و در نتيجه قحطي ها متحصن شدند و مدت تمحاصره نمود، مردمش به داخل قلعه

هاي آنان را بگشود و اين در سال و وبا در ميان آنان افتاد و بْت نصر هم چنان بر محاصره آنان پافشاري نمود، تا همه قلعه
ا ويران و ها رو خانه پانصد و هشتاد قبل از ميالد مسيح بود، آن گاه دستور داد تمامي اسرائيليان را از دم شمشير بگذرانند

اي كه از دين در آنجا ديدند از بين بردند و هيكل را با خاك يكسان حتي خانه خدا را هم خراب كردند و هر عالمت و نشانه
 نموده، به صورت تلي خاك

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .شدنهادند نابود در آوردند، در اين ميان تورات و تابوتي كه تورات را در آن مي

تا حدود پنجاه سال وضع به همين منوال گذشت و آن چند هزار نفر كه در بابل بودند نه از كتابشان عين و اثري بود و نه از 
 .هايي خاك باقي نمانده بودمسجدشان و نه از ديارشان، به جز تله

ه را كه كرد، و در آخر بابل را و پس از آنكه كورش يكي از ملوك فارس بر تْت سلطنت تكيه زد و با مردم بابل كرد آنچ



فتح نمود و داخل آن سرزمين گرديد، اسراي بني اسرائيل را كه تا آن زمان در بابل تحت نظر بودند آزاد كرد و عزراي 
معروف كه از مقربين درگاهش بود امير بر اسرائيليان كرد و اجازه داد تا براي آنان كتاب تورات را بنويسد و هيكل را بر 

جديد بنا كند و ايشان را به مرامي كه داشتند برگرداند و عزرا در سال چهار صد و پنجاه و هفت قبل از ميالد مسيح، ايشان ت
بني اسرائيل را به بيت المقدس برگردانيد و سپس كتب عهد عتيق را برايشان جمع نموده و تصحيح كرد و اين همان توراتي 

ي تاليف مستر هاكس آمريكاي "قاموس كتاب مقدس ")اين سرگذشت از كتاب است كه تا به امروز در دست يهود دائر است،
ز شود كه توراتي كه امروهمداني و ماخذ ديگري از تواريخ گرفته شده(. و خواننده عزيز بعد از دقت در اين داستان متوجه مي

ر ن قطع شده و تنها به يك نفشود و د رمدت پنجاه سال سند آدر بين يهود دائر است سندش به زمان موسي ع متصل نمي
دانيم كيفيت اطالعش و دقت و تعمقش شود و او عزرا است كه اوال شْصيتش براي ما مجهول است و ثانيا نميمنتهي مي

دانيم تا چه اندازه در نقل آن امين بوده و رابعا آنچه به نام اسفار تورات جمع آورده از كجا گرفته و چگونه بوده، و ثالثا نمي
 .ا در تصحيح غلطهاي آن به چه مستندي استناد جسته استخامس

ي نويسان غربي به كلپژوهان و تاريخاي از دانشو اين حادثه شوم، آثار شوم ديگر ببار آورد و آن اين بود كه باعث شد عده
معرفي كنند و بگويند موسي ع را انكار نموده، هم خود آن جناب هم ماجرايي كه در زمان او رخ داده و معجزاتش را افسانه 

اند، ليكن از نظر اسالم هيچ در تاريخ كسي به نام موسي نبوده، هم چنان كه نظير اين حرف را در باره عيساي مسيح زده
هايي از تواند وجود اين دو پيامبر را انكار كند، براي اينكه قرآن شريف تصريح به وجودشان نموده )و قسمتمسلماني نمي

 (.ده استسرگذشتشان را آور
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 اشاره

يهود نسبت به تاريخ قوميت خود و ضبط حوادثي كه در اعصار گذشته داشتند مهتم هستند و با اين حال اگر تمامي كتب 
 ديني و تاريْي آنان را مورد تتبع و دقت قرار دهي، نامي
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اند، بلكه اصال نام او و كيفيت نْواهي يافت، نه تنها تحريف شده اخبار آن جناب را نياورده از مسيح عيسي بن مريم
والدتش و ظهور دعوتش و سيره زندگيش و معجزاتي كه خداي تعالي به دست او ظاهر ساخت و خاتمه زندگيش كه چگونه 

ديد چرا  اند، بايديك كلمه از اين مطالب را ذكر نكردهبوده، آيا او را كشتند و يا به دار آويْتند و يا طوري ديگر بوده، حتي 
اند؟ و چه باعث شده كه سرگذشت آن جناب بر يهود مْفي بماند، آيا به راستي از وجود چنين پيامبري اطالع ذكر نكرده

 اند امر او را پنهان بدارند؟اند؟ و يا عمدا خواستهنيافته

قذف كردند، يعني او را در حامله شدنش به عيسي )العياذ باللَّه(، نسبت زنا  قرآن كريم از يهوديان نقل كرده كه مريم را
وَ بِكُفْرِهِمْ وَ قَوْلِهِمْ عَلي مَرْيَمَ بُهْتاناً عَظِيماً وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا  "اند و نيز نقل كرده كه يهود ادعا دارد عيسي را كشته است:داده

مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ  مَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ، وَ لكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وَ إِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، لَفِي شَكٍّالْمَسِيحَ عِيسَي ابْنَ مَرْيَ
 .«1» "مِنْ عِلْمٍ، إِلَّا اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً

اند كه ما او را كشتيم )با اينكه در كتبشان يك كلمه از مسيح نيامده( مستند به كرده با در نظر گرفتن اين آيه آيا ادعايي كه
هاي استانكردند؟ نظير بسياري از دگشته و در داستانهاي قومي خود نقل ميداستاني بوده كه سينه به سينه در بين آنان مي



ايشان جاري است، كه البته به خاطر اينكه سند صحيحي هاقوام ديگر كه در كتب آنان نامي از آنها نيامده ولي بر سر زبان
يحيان اند و چون در بين مسها را از پيروان خود مسيح يعني نصارا شنيدهندارد از اعتبار خالي است، و يا اينكه اين سرگذشت

اند در حقيقت در مسلم بوده و مكرر داستان آن جناب و والدتش و ظهور دعوتش را شنيده بودند، هر چه در اين باره گفته
تيم اند و همانطور كه گفاند، از آن جمله به مريم ع تهمت زدند و نيز ادعا كردند كه مسيح را كشتههاي خود گفتهباره شنيده

آيد، از اين سْنان چيزي را هيچ دليلي بر اين حرفهاي خود ندارند، اما قرآن به طوري كه با دقت در آيه قبلي به دست مي
رموده كه ايم و آن گاه فايم و به دار نياويْتهاند: ما مسيح را كشتهان نسبت نداده، به جز اين ادعا را كه گفتهصريحا به ايش

يهوديان هيچ مدرك علمي بر اين گفتار خود نداشته، بلكه خود در گفتار خويش ترديد دارند و خالصه در بين آنها اختالف 
 .هست

 نجيل و بشارت در نزد نصارا ثابت است، اينو اما حقيقت آنچه از داستان مسيح و ا

__________________________________________________ 

و به خاطر كفرشان و اينكه در باره مريم سْني گفتند كه بهتاني عظيم بود و اينكه گفتند: ما مسيح عيسي بن مريم (1)
ه آويْتند بلكه امر مسيح بر آنان مشتبه شد و كساني كه در بارفرستاده خدا را كشتيم، با اينكه نه او را كشتند و نه به دار 

كنند در عقائد خود شك دارند و هيچ علمي ندارند، تنها مدركشان ظن است نه اينكه يقين داشته باشند كه وي اختالف مي
 ."122سوره نساء، آيه  "اند.او را كشته
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شود كه هاي چهارگانه منتهي ميئيات آن از نظر مسيحيان به كتب مقدسه آنان يعني انجيلاست كه داستان مسيح ع و جز
عبارتند از: انجيل متي و انجيل مرقس و انجيل لوقا و انجيل يوحنا و كتاب اعمال رسوالن كه آن نيز نوشته لوقا است و 

نا بر اين شود، بها منتهي مير همه آنها نيز به انجيلهاي بولس، بطرس، يعقوب، يوحنا و يهوذا كه اعتبااي از قبيل رسالهعده
 .الزم است به وضع همان چهار انجيل بپردازيم

 222هاي چهار گانه[ ..... ص : انجيل]

سال  اند، تصنيف اين كتاب و انتشارش درها است و بطوري كه بعضي از مسيحيان گفتهترين انجيلاما انجيل متي: قديمي
تر است( به اعتراف ها قديمياند، پس اين انجيل )كه از بقيه انجيلدانسته 62تا  22ضي ديگر آن را بين ميالدي بوده، بع 22

تاليف  "متي "ماده« 1» "قاموس الكتاب المقدس "خود مسيحيان بعد از مسيح نوشته شده، مدرك ما در اين مدعا كتاب
 .مستر هاكس است

كه اين كتاب در اصل به زبان عبراني نوشته شد و سپس به زبان يوناني و ساير و محققين از قدما و متاخرين ايشان بر آنند 
ها ترجمه شده است و تازه نسْه اصلي و عبراني آن هم مفقود شده، پس آنچه ترجمه از آن به جاي مانده مجهول زبان

قاموس  "ست، البته صاحبا« 0» "ميزان الحق "الحال است و معلوم نيست مترجم آن كيست، مدرك ما در اين ادعا كتاب
 .هم با ترديد به آن اعتراف نموده است "الكتاب المقدس

 اند وي انجيل خود را به اشارهو اما انجيل مرقس: اين شْص شاگرد بطرس بوده و خود از حواريين نبوده و چه بسا كه گفته
اند: مرقس انجيل بعضي از ايشان گفته ، و به همين جهات«2»بطرس و دستور وي نوشته و او معتقد به خدايي مسيح نبوده 

 "خود را براي عشاير و دهاتيان نوشته و لذا مسيح را به عنوان رسولي الهي و مبلغي براي شرايع خدا معرفي كرده، در



گويد: گفتار پيشينيان به حد تواتر رسيده كه مرقس انجيل خود را به زبان اين مساله را آورده، مي "قاموس الكتاب المقدس
ومي نوشته و آن را بعد از وفات بطرس و بولس منتشر كرده و ليكن آن طور كه بايد و شايد اعتبار ندارد، براي اينكه ظاهر ر

انجيل وي اين است كه آن را براي اهل قبائل و دهاتيان نوشته نه براي شهرنشينان، و مْصوصا روميان، )خواننده عزيز در 
 اين عبارت دقت فرمايد(، و به

__________________________________________________ 

 .تاليف بطرس قرماج "مروج االخبار في تراجم االخيار "نقل از عبد الوهاب نجار در كتاب قصص االنبياء از كتاب(1)

 .ميزان الحق(2)

 .قابوس(3)
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 .يك سال بعد از ميالد مسيح نوشته استميالدي يعني شصت و  61هر حال مرقس، انجيل خود را در سال 

و اما انجيل لوقا؟ لوقا نيز از حواريين نبوده و اصال مسيح را نديده و خودش كيش نصرانيت را به تلقين بولس پذيرفته و 
بولس خودش مردي يهودي و بر دشمني با نصرانيت تعصب داشته و مؤمنين به مسيح را اذيت و امور را عليه آنان واژگونه 

درجه تغيير جهت داده و ادعا كرده كه وقتي دچار غش شده، در حال غش مسيح  122كرده و ناگهان و به اصطالح امروز مي
كني و در همان حال به مسيح ايمان آورده و او را لمس كرده و از در مالمت گفته است!: چرا اينقدر پيروان مرا اذيت مي

 .جيلش بشارت دهدمسيح به وي ماموريت داده، تا مردم را به ان

، وي تعليم خود را بر اين «1»مؤسس نصرانيت حاضر چنين كسي است، او است كه اركان مسيحيت حاضر را بنا نهاده 
اساس بنا نهاده كه ايمان آوردن به مسيح براي نجات كافي است و هيچ احتياجي به عمل ندارد و خوردن گوشت مردار و 

، با اينكه انجيل «0»كردن و بسياري از دستورات تورات را بر آنان تحريم نموده  گوشت خوك را بر مسيحيان حالل و ختنه
نيامده بود مگر براي اينكه كتاب آسماني قبل، يعني تورات را تصديق كند و جز چند چيز معدود را كه در آن حرام بود حالل 

ان شده بود قوام بْشد و منحرفين و فاسق نكرد و كوتاه سْن اينكه عيسي ع آمده بود تا شريعت تورات را كه دچار سستي
 .از آن را به سوي آن برگرداند، نه اينكه عمل به تورات را باطل نموده، سعادت را منحصر در ايمان بدون عمل كند

نكه اند به ايو لوقا انجيل خود را بعد از انجيل مرقس نوشته و اين بعد از مرگ بطرس و بولس بود و جمعي تصريح كرده
 .ها الهامي نبوده، هم چنان كه مطالب اول انجيل او نيز بر اين معنا داللت داردلوقا، مانند ساير انجيلانجيل 

در آنجا آمده: اي ثاوفيالي عزيز، از آنجايي كه بسياري از مردم كتب قصص را كه ما عارف بدان هستيم مورد اتهام قرار 
يم كه خود ناظر حوادث بوده و خدام دين خدايند، لذا مصلحت ديدم كه ها گرفتدادند و ما اخباري را كه داريم از دست اولي

من نيز كتابي در قصص بنويسم، چون من تابع هر چيزم )يعني از هر داستاني روايتي از گذشتگان دارم( و داللت اين كالم 
تركدل ا از رساله الهام تاليف مسبر اينكه كتاب لوقا نظريه خود او است نه اينكه به او الهام شده باشد روشن است و اين معن

 .نيز نقل شده است

__________________________________________________ 

 .مراجعه نمايد "قاموس الكتاب المقدس "از كتاب "بولس "خواننده محترم به ماده(1)

 .تاليف بولس مراجعه نمائيد "اعمال الرسل و الرسائل "به كتاب(2)
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اي كه ْهاند، چون در نسو جيروم تصريح كرده كه بعضي از پيشينيان در دو باب اول اين كتاب يعني انجيل لوقا شك كرده



از كتاب خود بطور جزم گفته: از  12در دست فرقه مارسيوني موجود است، اين دو باب نوشته نشده و إكهارن هم در صفحه 
از كتابش گفته: در معجزاتي كه لوقا در  61ا الحاقي است و باز اكهارن در صفحه انجيل لوق 00از باب  22تا  22صفحه 

كتاب خود آورده، بيان واقعي و كذب روايتي با هم مْلوط شده و نويسنده دروغ و راست را به هم آميْته، تا در نقل مطالب 
دروغ از راست كار بسيار دشواري شده و مبالغات شاعرانه را بكار گرفته باشد و عيب اينجا است كه ديگر امروز تشْيص 

شيس گفته: انجيل متي و مرقس با هم اختالف در نسْه دارند، ولي هر جايي كه سْن هر دو يكي باشد، قول ميآقاي كلي
 «1»شود. آن دو بر قول لوقا ترجيح داده مي

ت زبدي شكارچي يكي از دوازده شاگرد مسيح اساند، كه اين يوحنا همان يوحنا پسر و اما انجيل يوحنا، بسياري از نصارا گفته
 "گويند و اين همان كسي است كه در بين شاگردان مورد عالقه شديد مسيح قرار داشت، )به كتابكه آنان را حواريين مي
 .(ماده يوحنا مراجعه فرمائيد "قاموس الكتاب المقدس

ه خاطر اينكه معتقد بودند كه مسيح بيش از يك انسان و مريدان اين دو، ب "ابيسون "و "شيرينطوس "اند: كهو نيز گفته
بعد از  16هاي آسيا و غير ايشان در سال مْلوق نيست، به شهادت اينكه وجودش بر وجود مادرش سبقت نداشت، لذا اسقف

ان در رميالد مسيح نزد يوحنا جمع شدند و از او خواهش كردند برايشان انجيلي بنويسد و در آن مطالبي درج كند كه ديگ
اند و به نوعي خصوصي و بياني مشْص و بدون ابهام ماهيت مسيح را بيان كند و يوحنا نتوانست هاي خود ننوشتهانجيل

 «0»خواهش آنان را رد نمايد. 

اند: در تهها گفها نوشته شده مْتلف است، بعضيهايي كه اين انجيل با آن زبانها و زبانالبته كلماتشان در تاريخ ترجمه
 .انددانسته 12و بعضي سال  16ميالدي نوشته و بعضي تاريخ آن را سال  62ال س

نويسنده آن  :انداي گفتهاند: اصال اين انجيل به وسيله يوحناي شاگرد مسيح نوشته نشده، عدهو جمعي از ايشان گفته
ميالدي صفحه  1222چاپ سنه  "لدكاتلك هرا "اي از طالب مدرسه اسكندريه بوده، )اين معنا را از جلد هفتم كتابطلبه
 از "استاد لن "و او از 022
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 [.....] .222نقل از قصص االنبياء نجار صفحه (1)

 .نقل در قصص األنبياء از كتاب جرجس زوين فتوحي لبناني(2)
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 .در كتاب قاموس هم در ماده يوحنا به آن اشاره شده است اند،كتاب قصص نقل كرده

هاي يوحنا تاليف خود او نيست بلكه بعضي از مسيحيان آن را در قرن دوم بعضي ديگر معتقدند كه تمامي اين انجيل و رساله
 «1»اند تا مردم را بفريبند. ميالدي نوشته و به دروغ به يوحنا نسبت داده

ت و يكم را از باب بيس "أفاس "نجيل يوحنا در اصل بيست باب بوده و بعد از مرگ يوحنا كليسايبعضي ديگر معتقدند كه ا
 «0»خودش به آن افزوده است. 

 212هاي چهار گانه از لحاظ سند و مجهول الحال بودن آنها[ ..... ص : بي اعتباري انجيل]

ق و راويان قدر متيقن بگيريم، تمامي سندهاي اين هاي چهارگانه و اگر بْواهيم از اين طراين بود حال و وضع انجيل
 :شودها به هفت نفر منتهي ميانجيل



هاي چهارگانه اول است و يهوذا، و اعتماد همه به انجيل -2بولس  -6بطرس  -2يوحنا  -2لوقا  -2مرقس  -0متي  -1
نجيل متي است كه در گذشته گفتيم تر است و آن اتر و سابقاعتماد آن چهار انجيل هم به يكي است كه از همه قديم

اصلش مفقود شده و معلوم نيست ترجمه انجيل متاي فعلي از كيست؟ و آيا با اصل مطابق است يا نه؟ و اعتماد نويسنده آن 
او؟.  "هيتالو "مسيح بوده و يا به "رسالت "اي بوده؟ آيا قائل بهبه چه مدركي بوده؟ و اساس تعليمات ديني او بر چه عقيده

كرد: عيسي پسر يوسف نجار است و انجيلهاي موجود، شرح حالي آمده كه در بني اسرائيل مردي ظهور كرد كه ادعا مي در
كرده كه پسر خداست، و بدون داشتن پدري، در جنس بشر متولد شد. و پدر او، براي دعوت بسوي اللَّه قيام كرد و او ادعا مي

ند، و ككشته شدنش، عوض گناهان مردم باشد. و نيز ادعا كرده كه مرده زنده مي وي را فرستاده تا با دار آويز شدنش، و يا
كند و او دوازده شاگرد داشته، كه يكي از كور مادرزاد و برصي و ديوانگان را شفا داده، جن را از كالبد ديوانگان بيرون مي

 ... شان كرد، تا دين مسيح را تبليغ كنند وآنان، متي صاحب انجيل بوده، كه خدا به آنان بركت داد و براي دعوت ارسال

پس اين بود خالصه همه سرو صداهاي دعوت مسيحيت كه بر پهناي شرق و غرب زمين پيچيده است. و همانطور كه 
ديديد، تمامي حرفها به يك خبر واحد منتهي شد، كه صاحب آن خبر واحد هم معلوم نيست كه كيست؟ اسم و رسمش 

 .هم استمجهول و عين و وصفش مب

عدم اعتبار كتب مسيحيت باعث شده است بعضي منكر وجود خارجي عيسي و بعضي معتقد به وجود دو عيسي شوند[ ..... ]
 212ص : 

پايگي عجيب كه در آغاز اين قصه است باعث شده كه بعضي از دانشمندان حر و آزاده اروپا ادعا كنند كه و اين وهن و بي
 لي است، كهعيسي بن مريم اصال يك شْص خيا
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ك اند. و اتفاقا اين معنا با يردهها و يا بنفع حكومتها در ذهن مردم ترسيم كدين تراشان بمنظور تحريك مردم عليه حكومت
بوده، كه  "كرشنا "موضوع خرافي كه شباهت كاملي در همه شؤون با قصه عيسي داشته، تاييد شده و آن موضوع

اند پسر خدا بوده و از الهوت خدا نازل شده، و خود را محكوم بدار كرده و بدار آويْته كردهپرستان قديم هند ادعا ميبت
ردم و كفاره گناهان آنها باشد، و از وزر و عذاب گناهانشان رهايي بْشد. درست مانند حرفهايي كه شده، تا فداي م

 .(آيدگويند، )طابق النعل بالنعل( )كه ان شاء اللَّه داستانش بزودي ميمسيحيان در باره مسيح مي

دار آويْته اند: يكي مسيحي كه بم مسيح بودهو نيز باعث آن شد كه جمعي از دانشمندان انتقادگر، بگويند در تاريخ دو نفر بنا
نشده و ديگري مسيحي كه بدار آويْته شد و بين اين دو مسيح بيش از پنج قرن فاصله است، و تاريخ ميالدي كه مبدأ 

شود. چون مسيحي كه بدار آويْته است، با ظهور هيچيك از اين دو مسيح تطبيق نمي 1126تاريخ امروز ما يعني سال 
ويست و پنجاه سال جلوتر از آن بوده و حدود شصت سال زندگي كرده است. و مسيح دوم كه بدار آويْته شده، نشده، د

و من « 1»بيش از دويست و نود سال بعد از اين مبدأ تاريْي بظهور رسيده، و او سي و سه سال زندگي كرده است. 
نساء بياورم. و قدر متيقني كه فعال براي ما اهميت دارد، اين اميدوارم، فراز ديگري از اين كتاب را در تفسير آيات آخر سوره 



 .است كه اثبات كنيم، تاريخ ميالدي مسيحيت مبدأ درستي نداشته، بلكه )باعتراف خود مسيحيت( دستْوش اختالل است

ود يك رد. و اين خعالوه بر اين، همانطور كه گفتيم، خود مسيحيت اقرار دارد كه تاريخ ميالديش با ميالد مسيح انطباق ندا
 .سكته تاريْي است

 211شوند[ ..... ص : هاي مسيحيت ميامور ديگري كه موجب ترديد در باره انجيل]

كند. مثال گفته عالوه بر آنچه گذشت، امور ديگري هم هست كه انسان را در باره انجيلهاي مسيحيت دچار ترديد مي
اند كه وجود داشته كه بعضي آنها را تا صد و چند انجيل شمرده شود كه در دو قرن اول و دوم، انجيلهاي ديگريمي

انجيلهاي معروف چهار عدد از آنها است چيزي كه هست، كليسا همه آنها را تحريم كرد اال اين چند انجيل را كه توجه 
 "شيلسوس "جمله فرموديد. از اين جهت باين چهار انجيل قانونيت دادند كه با تعليم كليسا موافقت داشته است. از آن

 مالمت كرده كه "الْطاب الحقيقي "فيلسوف در قرن دوم، نصارا را در كتاب خود
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نوشتند، فردا محو ميكردند. و در سال اند، امروز ميبا انجيلها بازي كرده و آنچه ديروز در آن نوشته بودند امروز محو كرده
دستور داد، ترجمه جديدي از عهد قديم و جديد التيني نوشته شود تا در همه كليساهاي دنيا  "بابا داماسيوس "ميالدي 222

ناگون هاي گوها در باره مطالب انجيلچون پادشاه آن روز )تيودوسيس( از مْاصمات و بگومگوهاي اسقف قانونيت پيدا كند،
تي و هاي ماي بود از خصوص انجيلنهاده شد، به اتمام رسيد كه ترجمه "فولكانا "به تنگ آمده بود و اين ترجمه كه نامش

بعد از آنكه ما چند نسْه يوناني قديم را با هم مقابله  "ه بود:مرقس و لوقا و يوحنا. و ترتيب دهنده اين چهار انجيل گفت
كرديم، اين ترتيب را به آن داديم، باين معنا كه آنچه را كه بعد از تنقيح و بررسي مغاير با معنا تشْيص داديم حذف كرديم، 

يعني  1226آن را در سال  "تينيتريدن "آن گاه همين ترجمه كه مجمع "و بقيه را همانطور كه بود بحال خود باقي گذاشتيم.
هاي جديدي طبع سيستوس پنجم آن را تْطئه كرد و دستور داد نسْه 1212بعد از يازده قرن تثبيت كرده بود، در سال 

اي تنقيح شده كه امروز در دست مردم شود. باز كليمنضوس هشتم اين نسْه را هم تْطئه نموده، دستور داد نسْه
 «1»كاتوليك است طبع شود. 

آوري شد، انجيل برنابا است كه يك نسْه از آن چند سال قبل كشف شد و هايش جمعهايي كه نسْهو از جمله آن انجيل
به عربي و فارسي ترجمه شد، و اين انجيلي است كه تمامي داستانهايش مطابق داستاني است كه قرآن كريم در باره مسيح، 

ايتاليايي پيدا شد و دكتر خليل سعاده آن را در مصر ترجمه كرد. و دانشمند عيسي بن مريم آورده است و اين انجيل به خط 
 .آن را در ايران به زبان فارسي برگردانيد "سردار كابلي "فاضل

دهد، اي كه از غير يهود هم نقل شده، از جزئياتي كه انجيل به دعوت مسيح نسبت ميو عجيب اينجاست كه مواد تاريْيه
هندريك  "براي خدا، و مساله فدا و غير اين دو ساكت است. مورخ آمريكايي معروف، يعنياز قبيل فرزندي عيسي 

 "ولتلوساسكوالبيوس ك "برد كه طبيباي نام ميدر تاليف خود كه در باره تاريخ بشر نوشته، از كتابي و نامه "لونوانويلم
ارتشي بود و در ارتش روم در فلسطين خدمت  نوشته، كه مردي "جالديوس أنسا "ميالدي به برادرش 60رومي در تاريخ 

كرد و در آن نوشت كه من در روم براي معالجه بر بالين بيماري رفتم كه نامش بولس بود و از كالم او تحت تاثير قرار مي



د و شاي از اخبار مسيح و دعوت او را برايم گفت. ولي رابطه من با او قطع گرفتم، او مرا بسوي مسيحيت دعوت كرد و شمه
 بقتل رسيده است. اينك از تو كه در فلسطين هستي "أوستي "ديگر او را نديدم تا آنكه بعد از مدتي جستجو شنيدم، در
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 .يام، برايم بفرستيغمبر اسرائيلي كه بولس خبر داده بود و از خود بولس اطالعاتي كسب كردهخواهم از اخبار اين پمي

نوشت:  طبيب "اسكوالبيوس كولتلوس "اي از اورشليم، از اردوگاه روم، به برادرشبعد از شش هفته، نامه "جالديوس أنسا "
مسيح را پرسيدم، ولي دريافتم كه دوست ندارند پاسخ اي از پير مردان اين شهر و سالْوردگانش خبر عيسي كه من از عده

كرده، پير مرد بودند.( تا آنكه روزي ميالدي بوده و قهرا افرادي كه وي از آنها سؤال مي 60سؤالم را بدهند. )و اين در سال 
را به مردي شناسي؟ او در پاسخ، روي خوش نشان داد و مفروشي برخوردم، از او پرسيدم: چنين كسي را ميبه زيتون

راهنمايي كرد بنام يوسف، و گفت كه اين مرد از پيروان و از دوستداران اوست و كامال به اخبار مسيح بصير و آگاه است البته 
اگر محذوري برايش نباشد جوابت را ميدهد. در همان روز به تفحص پرداختم و بعد از چند روز او را يافتم كه پير مردي 

كرده است. و هاي اين اطراف ماهي صيد ميعلوم شد، در قديم و ايام جوانيش در بعضي از درياچهبسيار سالْورده بود و م
اي خوب بود و تمامي اخبار و قضايايي كه در عمرش ديده، اين مرد با سن و سال زيادش، داراي مشاعري صحيح و حافظه

 "بريوسيت "گفت: يكي از استانداران قيصر روم، يعني و در ايام اغتشاش و فتنه رخ داده بود، برايم تعريف كرد از آن جمله،

فونتيوس  "اي بپاخاست وكرد، و سبب آمدنش به اورشليم اين شد كه در آن ايام، در اورشليم فتنهدر فلسطين حكمراني مي
جار مردم ابن ن بدانجا سفر كرد، تا آتش فتنه را خاموش كند، و جريان فتنه اين بود كه مردي از اهل ناصره بنام "فيالطوس

شوراند، ولي وقتي ماجراي ابن نجار متهم را تحقيق كردند معلوم شد كه وي جواني است عاقل و متين. را عليه حكومت مي
اند، صرف تهمت بوده و اين تهمت را اش گزارش دادهو هرگز كار خالفي كه مستوجب سياست باشد نكرده و آنچه در باره

او بسيار دشمن بودند، و بهمين انگيزه به حاكم يعني فيالطوس اطالع داده بودند كه اين جوان يهوديان به وي زدند. چون با 
هر كس بر مردم حكومت كند چه يوناني باشد و چه رومي، و چه فلسطيني، اگر با عدالت و شفقت بر  ":گويدناصري مي

 ".عه كتاب خدا و تالوت آيات آن سر كرده باشدمردم حكم براند، نزد خدا مثل كسي خواهد بود كه عمر خود را در راه مطال

مؤثر افتاد، و تير دشمنان به سنگ خورد. ولي از سوي ديگر يهوديان بر كشتن  "فيالطوس "و گويا اين سْنان در دل
عيسي و اصحابش اصرار داشتند و در برابر معبد شورش بپا كردند كه بايد آنان را تكه تكه كنند. ال جرم بنظرش رسيد، 

 .ح اين است كه اين جوان نجار را دستگير نموده، زنداني كند تا بدست مردم و در غوغاي آنان كشته نشودصال

 فيالطوس با همه كوششي كه كرد عاقبت نفهميد علت ناراحتي مردم از عيسي 
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پرسيد، بجاي اينكه علت را بيان ن را ميچيست؟ و هر وقت با مردم در باره او صحبت و نصيحت ميكرد و علت شورش آنا
كردند كه او كافر است، او ملحد است، او خائن است. و باألخره كوشش فيالطوس بجايي نرسيد تا در كنند، سر و صدا مي

آخر رأيش بر اين قرار گرفت كه با خود عيسي صحبت كند او را احضار كرد، و پرسيد كه مقصود تو چيست؟ و چه ديني را 
وي خواهم حيات معنخواهم، و نه كاري به كار سياست دارم، من تنها ميكني؟ عيسي پاسخ داد: من نه حكومت ميمي تبليغ

و روحانيت را ترويج كنم. اهتمام من به امر حيات معنوي بيش از اهتمام به زندگي جسماني است. و من معتقدم، انسان بايد 
 .خدايي كه براي همه ارباب حيات از مْلوقات حكم پدر را داردبيكديگر احسان كند و خداي يگانه را بپرستد، 



فيالطوس كه مردي دانشمند و آگاه بمذهب رواقيين و ساير فالسفه بود، ديد در سْنان عيسي جاي هيچ اشكالي و انگشت 
، حكم قتل ت دادهبند كردن نيست. و به همين جهت براي بار دوم تصميم گرفت، اين پيامبر سليم و متين را از شر يهود نجا

 .او را به امروز و فردا واگذارد

داد، كه عيسي بحال خودش واگذار شود. بلكه در بين مردم شايع كردند كه فيالطوس شد و رضايت نمياما يهود حاضر نمي
 نخواهد به قيصر خيانت كند. و شروع كردند استشهادي بر ايهم فريب دروغهاي عيسي و سْنان پوچ او را خورده و مي

ها و تهمت تهيه نموده و طومارهايي نوشتند و از قيصر خواستند تا او را از حكومت عزل كند. اتفاقا قبل از اين هم فتنه
توانستند مردم انقالبهاي ديگر در فلسطين بپا شده بود و در دربار قيصر قواي با ايمان بسيار كم بود، و آن طور كه بايد نمي

ا پيش به تمامي حكام و ساير مامورين خود دستور داده بود كه با مردم طوري رفتار نكنند كه را ساكت كنند و قيصر از مدته
 .ايشان ناگزير به شكايت شوند، و از قيصر ناراضي گردند

اي نديد، مگر اينكه جوان زنداني را فداي امنيت عمومي كند و خواسته مردم را عملي سازد. اما بدين جهت فيالطوس چاره
تابي نكرد، بلكه بْاطر شهامتي كه داشت با آغوش باز از آن استقبال نمود، و قبل ته شدنش كمترين جزع و بيعيسي از كش

از مرگش از همه آنهايي كه در كشتنش دخالت داشتند، درگذشت، آن گاه حكم اعدامش تنفيذ شد، و بر باالي دار جان 
 .گفتندش ميكردند، و سب و ناسزاياش ميسپرد، در حالي كه مردم مسْره

ه مريم برايم تعريف كرد، در حالي ك -اش نوشته: اين بود آنچه يوسف از داستان عيسي بندر خاتمه نامه "جالديوس آنسا "
 "گريست و وقتي خواست با من خدا حافظي كند، مقداري سكه طال تقديمش كردم، اما او قبول نكرد و گفت:گفت و ميمي

من از او، احوال رفيق بيمارت بولس را پرسيدم، هر چه نشاني  "ز من فقيرترند، به آنها بده.در اين حوالي كساني هستند كه ا
 دادم بطور مشْص او را نشناخت. تنها چيزي كه در باره او گفت، اين بود كه او مردي 
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ديد پرداخت، مذهب رب رؤوف و رحيم الهي كه دوز بود، و در آخر از اين شغلش دست كشيد، و به تبليغ اين مذهب جخيمه
 .شنويم، از زمين تا آسمان فرق هستبين او و بين )يهوه( معبود يهود كه پيوسته نامش را از علماي يهود مي

 "ته كه:گفو ظاهرا بولس، نْست به آسياي صغير، و سپس به يونان سفر كرده و همه جا به بردگان و غالمان و كنيزان مي
ورزد، و سعادت به طبقه معيني از مردم اختصاص دارد، و رأفت ميرزندان پدريد، و پدر همه شما را دوست ميهمه شما ف

شود، چه فقير و چه غني. به شرط اينكه اغنيا با مردم به برادري رفتار نموده و با طهارت و ندارد، بلكه شامل همه مردم مي
 .صداقت زندگي كنند

 .لون( در تاليف خود )تاريخ بشر( از نامه نام برده، آورده استوانرخ آمريكايي )هندريك ويلماين بود خالصه مطالبي كه مو

 هاي اين نامه بود و به بحث ما ارتباط داشت نقل كرديماي كه در فقرهتر از اين بود، ما نقاط برجستهالبته نامه طوالني
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سازد كه ظهور دعوت مسيحيت بعد از خود هاي اين نامه، اين معنا را براي اهل تامل روشن ميتامل در مضمون جمله
عيسي بوده، و جز ظهور دعوت پيامبري به رسالتي از ناحيه خداي تعالي چيزي نبوده، و در اين دعوت سْني از ظهور الهيت 

 .خورديهود، و نجات دادن يهوديان بوسيله فداء، به چشم نميبظهور الهوت و نازل شدن آن بر 

اي از شاگردان عيسي و يا منتسبين به عيسي از قبيل بولس و شاگردهاي شاگردانش بعد از داستان آيد كه عدهو نيز بر مي



ليكن از  اند. وا انتشار دادهاند، و دعوت مسيحيت ردار، به اقطار مْتلف زمين يعني هند و آفريقا و روم و ساير نقاط سفر كرده
داستان دار فاصله زيادي نگذشته بوده كه بين اين شاگردان در مسائل اصولي تعليم اختالف افتاده، مسائلي از قبيل الهوت 

مسيح، و خدايي او، و مساله كفايت ايمان به مسيح از عمل كردن به احكام شريعت موسي، و اينكه آيا دين مسيح دين 
ها ها و فرقه فرقه شدندين موسي است و يا آنكه تابع شريعت تورات و مكمل آنست؟. از همين جا اختالفاصيل و ناسخ 

 .هاي بولس كه در اعتراض به نصارا نوشته، به اين حقيقت اشاره داردآغاز شده، و كتاب اعمال رسوالن و ساير رساله

يت در آنها گسترش يافته، در اعتقاد به تثليث و ظهور سهم بزرگ جوامعي مانند روم، هند، چين و مصر و ... كه مسيح]
 212الهوت در ناسوت و مساله تفديه[ ..... ص : 

هايي كه دعوت مسيحيت براي اولين بار در بين آنان راه يافته و آنچه واجب است كه مورد دقت قرار گيرد اين است كه امت
وثني صابئي، يا برهمايي و يا بودايي بودند، و در آن مذاهب اصولي  و گسترش پيدا كرده از قبيل روم و هند و ...، قبال امتي

از مذاق تصوف از جهتي و از فلسفه برهمني از جهت ديگر حكمفرما بود، و همه آنها سهمي وافر از اين اعتقاد داشتند كه 
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گانه بودن واحد، و نازل شدن الهوت در لباس ناسوت، و اينكه الهوت عذاب و بدار ت يعني سهو نيز اصول عقايد مسيحي
پرستان قديم هند و چين و مصر و كلدان و آشور و تا فدا و كفاره گناهان خلق شود، در بت« 1»آويْته شدن را پذيرفت 

و  ميان و اسكانديناويان و غير ايشان سابقه داشته،پرستان قديمي غرب از قبيل روفرس بر سر زبانها بوده، و همچنين در بت
در كتاب خود  "دوان "كتبي كه در اديان و مذاهب قديم نوشته شده از وجود چنين عقائدي خبر داده است. از آن جمله

بينيم كه بزرگترين و افكنيم و مي)خرافات تورات و ادياني ديگر چون تورات( نوشته است: اينك نظري به هند مي
است  گويند. و اين ناميمي "تري مورتي "ترين عبادت الهوتيشان تثليث است، و اين تعليم را به زبان بومي خودروفمع

سه اقنوم  ها، و اينها و اقنوميعني هيات "مورتي "يعني سه تا، و يكي "تري "مركب از دو كلمه به لغت سنسكريتي، يكي
در عين اينكه سه اقنومند، يك چيزند و وحدت از آنها منفك نيست، و در  سيفا، كه -2فشنو،  -0برهما،  -1عبارتند از: 

 .نتيجه به عقيده آنان اين يك چيز، معبود واحدي است

 "ا راكند: كه نامبردگان، سيفگويد: برهما به عقيده آنان پدر، و فشنو پسر، و سيفا روح القدس است. و اضافه ميآن گاه مي
بزبان  -،"كرس "شود. )و اين كرشنا، هماناز او متولد مي "فشنو "ْلص، و روح عظيمي كهخوانند، يعني رب ممي "كرشنا

است.( پس فشنو، همان الهي است كه در ناسوت زمين ظهور كرده تا مردم را نجات  -انگليسي به معناي مسيح مْلص
 .واحدند "اله "گانه است كه روي همدهد. پس او يكي از اقانيم سه

 كشند، عيناكند كه: هنديان بعنوان رمز، اقنوم سوم را به شكل كبوتر ميو نيز اضافه مي

__________________________________________________ 

از رسوم بسيار قديم است، و مْصوص كساني بوده كه جرمشان زياد و گناهشان شنيع  -صليب -كشتن بوسيله دار(1)
رميدند و طريقه دار بوده. بطوري كه مردم از شنيدن دار چندش كرده و ميباشد. و اين يكي از شديدترين طرق مجازات 

گذشته و چيزي به شكل صليب معروف درست زدن، اينطور بوده كه از دو عدد تير چوبي كه باالي يكي از وسط ديگري مي
ده، كوم را روي آن خوابانيكنند، منطبق باشد. آن گاه انسان محكردند. بطوري كه با قامت يك انسان كه بر آن حمل ميمي

 بستند. آندستهايش را به دو طرف چوبه افقي ميْكوب و پاهايش را بدو طرف چوب عمودي، يا با ميخ و يا با طناب مي



كاشتند، بطوري كه از كف زمين تا كف پاي محكوم، يك متر )دو اي ميگاه چوب را بلند كرده، طرف پائين آن را در چاله
 .ذراع( فاصله باشد

كردند، تا بر سردار بميرد. و يا از دار پائين آورده و به ماند، آن گاه هر دو پايش را قطع مييك روز يا چند روز بهمين حال مي
رساندند. و البته محكوم را قبل از آويْتن بدار، با شالق و يا قطع لب و بيني و انگشتان و عورت، شكنجه نيز قتلش مي

 .كرده، بدترين ننگ بوده استي كه يكي از آنان چنين محكوميتي پيدا ميكردند. و اين براي هر قوممي
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 .دانندهمانطور كه مسيحيان آن را رمز آن مي

يابيم، آنها هم به اين گويد: ثالوث )سه تايي( را در بين هنديها نيز ميمي« 1»هم در كتاب خود )اصل الوثنيه(  "فابر "مستر
نها هم بينيم، چون آدانند از: برهما، و فشنو، و سيفا. و اين ثالوث را نزد بودائيان نيز ميمعتقدند و خدا را مركب مي عقيده
 .مثلث اقانيم است "جيفاء "گويندمعبودي است داراي سه اقنوم و همچنين بوذيو )جنسيت( مي "بوذ "گويندمي

سه اقنوم است،  "فو ":گوينددانند، و ميمي "فو "كنند و آن رادت ميها هم بوذه را عباكند كه: چينيو سپس اضافه مي
 .گفتندهمانطور كه هنديها مي

را  خواهند دروس دينيگويد: كشيشان كليساي منفيس مصر براي مبتدئيني كه تازه ميكتاب مي« 0»دوان، در همان 
ق كرد و دومي سومي را، آن گاه هر سه يكي شدند بنام كنند كه اولي دومي را خلبياموزند از ثالوث مقدس اينطور تعبير مي

خواهش كرد، اگر كاهني بزرگتر از خودش و  "تنيشوكي "ثالوث مقدس. و روزي توليسو، پادشاه مصر از كاهن عصر خويش
پيدا  لهقبل از خودش سراغ دارد بگويد و نيز پرسيد: آيا بعد از او كاهني بزرگتر از او خواهد بود؟ كاهن در پاسخ گفت: ب

 .شود كسي كه بزرگتر است و او خداست كه قبل از هر چيز استمي

و پس از او كلمه است و با آن دو روح القدس است. و اين سه چيز يك طبيعت دارند و در ذات واحدند. و از اين سه چيز، 
 .يك چيز نيروي ابدي صادر شده. پس برو اي فاني، اي صاحب زندگي كوتاه

عجيب و غريب ترين حرفها كه در ديانت مصريها  :گويدمي« 2»تاب خود )عقائد قدماء المصريين( هم در ك "بونويك "
انتشار عمومي پيدا كرده، اين است كه معتقدند به الهوت كلمه، و اينكه هر چيزي و هر موجودي بواسطه كلمه آن موجود 

 .شده، و كلمه از اللَّه صادر شده، و در عين حال همان اللَّه است

 .با آن آغاز شده است« 2»ين بود عين گفتار بونويك، كه انجيل يوحنا ا

گويد: فارسيان متروس را، كلمه و واسطه و نجات بْش ايرانيان ساكسون( مي« 2»هم در كتاب خود )انگلو  "هيجين "
 كندنقل مي "ساكنان اروپاي قديم "دانستند. و از كتابمي

__________________________________________________ 
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 .تر بگويم، خدا داراي سه اقنوم استهاي قديم معتقد بودند كه معبود، مثلث االقانيم است. و سادهكه نوشته است: وثني



از  كند. و نيز اعتقاد به كلمه راداستان ثالوث را نقل مي و باز از يونانيها و روميان و فنالنديها و اسكانديناويها نيز همان
 .ها نقل كرده استكلدانيها و آشوريها و فنيقي

مطلبي نقل كرده كه خالصه  120تا  121و دوان سابق الذكر در همان كتابش )خرافات تورات و ادياني نظير آن( صفحه 
 :اش اين استترجمه

و خدايان، وسيله نجات بشر شده، به اينكه خود را بكشتن دهد، اعتقادي است بسيار اعتقاد و تصور اينكه يكي از آلهه  "
 ".قديمي در ميان هندوها و وثني مذهبان و ديگران

كه نفس  -مولود بكر "كرشنا "هندوان معتقدند كه ":گويدوي سپس شواهدي بر اين معنا نقل كرده است از آن جمله مي
 .آنان نه ابتدا دارد و نه انتها اله فشنو است. فشنويي كه باعتقاد

 .از در مهر و عطوفت حركتي كرد، تا زمين را از سنگيني گناهاني كه تحمل كرده نجات دهد -

 ".ناگزير به زمين آمد و با دادن قرباني از ناحيه خود، انسان را نجات داد

ه ه همان شكلي كه در كتب هنود تصوير شدعكس كرشنا را در حالي كه بدار آويْته شده بود ب "مستر مور "گويد:و نيز مي
ر اي از انسان تصوييعني انساني كه دو دست و دو پايش بدار ميْكوب شده، و بر روي پيراهنش عكس يك قلب وارونه

شده كشيده است. و نيز نوشته كه عكس كرشنا بصورت انساني آويْته شده بدار، در حالي كه تاجي از طال بسر دارد، ديده 
 .اند و هم معتقدند كه وقتي بدار آويْته شد، تاجي از خار بر سر داشتو اتفاقا نصارا در باره مسيح نيز، هم نوشتهشده است. 

پرست معتقدند كه بعضي از خدايان بصورت انساني خود نوشته: هندوهاي بت« 1»صاحب سفرنامه نيز در سفرنامه  "هوك "
 .انداني تقديم كردهمتجسد شده، و براي نجات انسان از خطاهايش، قرب

 :نوشته« 0»در كتاب خود  "موريفورليمس "آقاي "هنود "گويد: نويسنده كتابو نيز مي

پرست، معتقد به خطيئه اصلي هستند، از جمله شواهدي كه داللت بر وجود چنين اعتقادي در ايشان دارد، اين هندوهاي بت
كار و مرتكب خطا رند، آمده كه، اي معبود من، اينك من گنهدا "كياتري "ها و توسالتي كه بعد ازاست كه در مناجات

 ام، و طبيعتي شرير دارم، مادرمشده

__________________________________________________ 
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بده، اي صاحب ديدگان حندقوقيه، و خالصي بْش خاطئين از گناهان، و از آثار شوم  مرا به گناه حامله شد، پس مرا نجات
 .آن

 "گويد: هندوها، خداي خود، آنجا كه سْن از هندوها دارد، مي"هاي قديميديانت "در كتاب خود "كوكسجورج "و كشيش
 ود، و پر بود از الهوت، براي اينكه خود رااي براي بشر بكنند به اينكه او شجاعي با شهامت و ذخيرهرا توصيف مي "كرشنا

 .كارانپيشكش كرد، تا عوض باشد از گناه گنه

ه كه در نقل كرد "اندارادا الكروزوبوس "هم از اولين فرد اروپايي كه پا به سرزمين نپال و تبت نهاد، يعني آقاي "هيجين "
دار دست و پايش را سوراخ كرد، تا بشر را وبه دار ريْت، و ميخپرستند گفته: او خون خود را به چكه او را مي "اندرا "باره اله

 .از گناهانش خالصي ببْشد. و هم اكنون عكس دار در كتب آنان موجود است

در حالي كه بر باالي دار كشيده شده، موجود است. البته به  "اندرا "راهب، عكس يعني تصوير اله "جورجيوس "و در كتاب



ز پائين تر از حيث عرض، متساوي و از حيث طول، مْتلف است. باين معنا كه باالي دار كوتاهشكل صليبي كه اضالع آن ا
كشيده شده، و اگر صورت سر و گردن او نبود، هيچ بيننده بذهنش  "اندرا "آن است. و در باالي دار صورت سر و گردن

در بوذه نقل شده، از تمام جهات بيشتر از  رسيد كه اين صورت شْص بدار آويْته شده است. و اما آنچه از بودائياننمي
اند ساير مذاهب با معتقدات نصارا انطباق دارد، حتي بودائيان، بوداي خود را مسيح و مولود يگانه و خالصي بْش عالم ناميده

ست بد و ميگويند: بودا، انساني كامل و در عين حال الهي كامل است كه در قالب ناسوت و جسميت درآمده است تا خود را
ذبح بسپارد و قرباني شود و بدين وسيله كفاره گناهان بشر باشد و بشر را از گناهان خالصي بْشد. و در نتيجه آنها در برابر 

اند. از آن گناهانشان عقاب نشوند، و عالوه بر آن، وارث ملكوت آسمانها گردند، و اين معنا را بسياري از علماي غرب آورده
در كتاب )تاريخ االداب السنسكريتي( خود و غير ايشان  "موالر "در سفرنامه خود، و "هوك "د ودر كتاب خو "بيل "جمله

جلد ششم، تفسير سوره نساء و به « 1»است. خواننده عزيز، اگر بْواهد، از همه منقوالت اطالع حاصل كند، به تفسير المنار 
اي مونهو غير اينها مراجعه نمايد اين بود چكيده و بلكه ن "نصرانيةعقائد الوثنية في الديانة ال "كتابهاي دائرة المعارف، و كتاب

 از عقيده تجسم الهوت در قالب ناسوت، و داستان بدار آويْته شدن براي فدا گشتن و كفاره گناهان

__________________________________________________ 

 [.....] .22 -02صفحه (1)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .هاي قديم، قبل از ظهور مسيحيت و گسترش يافتن آن در پهناي زمينلق گرديدن، در ديانتخ

پس ديگر جاي ترديد براي خواننده عزيز باقي نماند كه قبل از آنكه مسيحيت دعوت خود را آغاز كند و مبلغين آن در پهناي 
لم شدن اين معنا، بْاطر مداركي كه از نظر گذشت، آيا زمين راه يابند، اين عقايد در دل مردم دنيا رسوخ يافته بود و با مس

دهيد كه داعيان و مبلغين مسيحيت )براي اينكه دعوت خود را بْورد مردم آن روز بدهند( اصول و فروع اين احتمال را نمي
رد مردم را بْو مسيحيت را گرفته، در قالب وثنيت ريْتند، تا دلهاي مردم را به خود متمايل كرده و بتوانند تعليمات خود

 بدهند، و مردم بتوانند آن تعليمات را هضم كنند؟

كنند، كه به حكما و فالسفه حمله آورده، و بطور كلي از طرق استداللهاي اين احتمال را كلمات بولس و غير او نيز تاييد مي
 .ددهگويند: إله رب بالهت ابلهان را بر تفكر عقال ترجيح ميكنند، و ميعقلي غيبگويي مي

به جهت عجز از دعوت بر اساس مباني عقلي و عقاليي، مبلغين مسيحيت اساس دعوت خود را بر مكاشفه و رهبانيت قرار ]
 222دادند و اصول و فروع مسيحيت را در قالب وثنيت ريْتند[ ..... ص : 

استدالل  بر عقل و مكاتب تعقل وو اين نيست مگر بْاطر اينكه اين مبلغين با تعليمات )پوچ و خرافي( خود در حقيقت در برا
اند به اينكه هيچ راهي براي اند. و لذا اهل تعقل و استدالل اين دعوت را رد نمودهآرايي كرده و به جنگ عقل برخاستهصف

پذيرفتن آن، و بلكه براي تصور صحيح آن نيست. تا چه رسد به اينكه بعد از تصور، آن را بپذيريم. )سه تا شدن يكي و يكي 
خود  اي جز اين نديدند كه اساس دعوتن سه تا قابل تصور نيست، تا چه برسد به قبول آن( و لذا مبلغين مسيحيت چارهشد

 «1»را بر مكاشفه و پر شدن از روح مقدس بگذراند. 

الن از هتوانند با عقول بشر به جنگ و ستيز بپردازند، همان كاري را كردند كه جاآري مبلغين مسيحيت وقتي ديدند كه نمي
 .اي را بدست گرفتند غير طريقه و روش عقلمتصوفه كردند، يعني طريقه



كند، مبلغين مسيحيت رهبانيت و ترك دنيا را شعار حكايت مي« 0»عالوه بر اين بطوري كه كتاب )اعمال الرسل و التواريخ( 
ه دعوت مسيحيت را گسترش دادند و در خود نموده، از وطن خود چشم پوشيده، دوره گردي را كار خود كردند، و از اين را

 هر سرزميني مورد استقبال عوام

__________________________________________________ 

يعني تمام مردم دنيا براي پذيرفتن دين مسيحيت بايد قبال صاحب كشف و كرامت بشوند، تا آن وقت بفهمند كشيش )(1)
، شهري سواد و با سواديد كه صرفنظر از عملي نبودن اين در تمامي افراد بشر، بيآگويد. در اينجا اين سؤال پيش ميچه مي

و صحرايي، با كدام مكتب به اين مقام برسند؟ و در تحت چه تعليماتي صاحب كشف بشوند؟ و اگر بفرض محال چنين 
 .("مترجم "؟ديگر مردم چه حاجت به دعوت كشيش دارند .تعليمي تمام مردم جهان را به اين مقام رسانيد

 .اعمال الرسل و التواريخ(2)
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آن سرزمين قرار گرفتند، و سر موفقيتشان و مْصوصا در امپراطوري روم، سرخوردگي مردم از وضع موجودشان بود. چون 
محكوم  بقه حاكمه و طبقهگيري و استعباد بيچارگان، و فاصله غير قابل تحمل بين طشيوع ظلم و تعدي و رواج احكام برده

و بين آمر و مامور، و نابرابري عميق بين زندگي اغنياء و اهل عيش و نوش و زندگي فقرا و مساكين و بردگان زمينه را براي 
گشتند، هر چند كه به اصول آن راه نجات، پي مردم بجان آمده، دنبال راه نجاتي مي) .قبول اين دعوت فراهم كرده بود

 (.نبرند

 221موفقيت دعوت به مسيحيت، در امپراطوري روم[ ..... ص : علت ]

، دعوت كردندكرد، براي اينكه اولين دعوتي كه مبلغين ميو اتفاقا دعوت مسيحيت از اين جهت خواسته مردم را تامين مي
دگي رو آوردن به زن به برادري، دوستي، تساوي حقوق، معاشرت نيكو در بين مردم، ترك دنيا و زندگي مكدر و ناپايدار آن و

پاكيزه و سعادتمندي بود كه در ملكوت آسمان دارند. و درست به همين جهت بود كه طبقه حاكم سالطين و قيصرها آن 
 .آمدندكردند البته در صدد اذيت و سياست و طردشان هم بر نميطور كه بايد اعتنايي به مبلغين نمي

و تظاهرات، روز بروز عدد گروندگان به مسيحيت زياد شود، و قوت و  همين وضع باعث شد كه بدون سر و صدا و درگيري
قدرت و شدت بيشتري يافته، تا آنجا كه دامنه اين دعوت به همه جاي امپراطوري روم و به آفريقا و به هند و ديگر بالد 

ليسا، د و با باز شدن هر ككشيده شد، جمعيت انبوهي باين دين درآمدند و كليساها برپا شد، در كليساها بروي مردم باز ش
دري از يك بتكده بسته گرديد و مبلغين مسيحيت هيچگاه متعرض و مزاحم رؤساي وثنيت و هدم اساس اين مرام 

كشيدند، و از كرنش در برابر آنها نيز ابايي نداشتند، شدند و نيز هرگز پنجه به روي پادشاهان زمان و حكام ستمگر نمينمي
شد كه همين رفتار منجر به هالكت و قتل و حبس و عذابشان كردند و چه بسا ميرا مْالفت نمياحكام و دستورات آنان 

وال گشت. امر به همين منشد و طايفه سوم تبعيد و آواره مياي ديگر زنداني مياي كشته و طايفهپيوسته طايفه .شدمي
ايمان آورد، و ايمان خود را در بين ملت اعالم كرد رسيد، او به كيش مسيحيت  "كنستانتين "گذشت، تا اوان امپراطوريمي

و بلكه مسيحيت را دين رسمي اعالم نمود و در روم و كشورهاي تابع روم، كليساها ساخت و اين در نيمه آخر قرن چهارم 
ا در همه تشدند ها به اطراف و اكناف زمين اعزام ميميالدي بود. و نصرانيت در كليساي روم تمركز يافت و از آنجا كشيش

 .ها بسازند و انجيل را به مردم تعليم دهندجا كليساها و ديرها و مدرسه



بطالن و فساد مبناي دعوت مسيحي، موجب درگيري و مشاجره بين مدارس مسيحي و سپس مراقبت كليسا و تفتيش ]
 221عقائد گرديد[ ..... ص : 

غين اساس دعوت خود را اصول مسلمه انجيل مثال مساله پدر آنچه الزم است مورد توجه و دقت قرار گيرد، اين است كه مبل
پسري، و روح القدس، و مساله دار و فداء و غير ذلك قرار داده، آنها را اصل مسلم و غير قابل بحث معرفي نموده، هر حرف 

 ديگري را بر اساس آن مورد بحث 
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يل بر شود. و اولين دلن اشكال و اولين ضعفي است كه متوجه بحثهاي ديني آنان ميو تفسير قرار دادند. و همين خود اولي
سستي اين تعليمات است. براي اينكه استحكام هر بنائي به استحكام بنيان آنست و گرنه خود بنا و لو به هر جا كه رسيده 

كند، و ضعف اساس خود را جبران نمي مع ذلك سستي .هاي خشتش از سرب ريْته شده باشدباشد، همچنين و لو دانه دانه
اي كه اين دين روي آن ساخته شده، يعني پايه تثليث )يكي بودن سه تا و سه غير معقول بودن پايه« 1»و اساس مسيحيت 

 .سازدبودن يكي( و مساله دار، و فداء شدن را معقول نمي

كه امري غير معقول است. ولي در آخر آن را اينطور  انداي از دانشمندان مسيحي مذهب هم به اين معنا اعتراف نمودهعده
اند كه مسائل ديني را بايد تعبدا قبول كرد، و اين اختصاص به مسائل نامبرده در مسيحيت ندارد، چه بسا از توجيه كرده

 .داند، و در عين حال مردم به آنها معتقدندمسائل ساير اديان نيز هست كه عقل آنها را محال مي

ق باشد، شود كه يك دين بر حتوجيه، پندار فاسدي است كه باز از همان اصل فاسد منشا گرفته، چگونه تصور ميليكن اين 
دهيم كه پذيريم و تشْيص مياش باطل و محال باشد؟ ما و هر عاقل ديگر اگر ديني را ميو در عين حال اساس و پايه

اي حق باشد، و در عين حال داند كه عقيدهرا ممكن نميدهيم و عقل اين معنا دين حق است، با عقل خود تشْيص مي
 .اصول آن باطل و محال باشد. و اين خود تناقضي است صريح كه از محاالت اوليه عقل است

بلي، ممكن است ديني مشتمل بر امري باشد ممكن و غير عادي، يعني خارق العاده و خارج از سنت طبيعي و اما اشتمال آن 
 .يچ وجه ممكن نيستبر محال ذاتي به ه

و همين طريقه بحثي كه ذكر كرديم باعث شد كه از همان اوائل انتشار دعوت نصرانيت و رو آوردن محصلين به ابحاث 
ديني در مدارس روم و اسكندريه و ساير مدارس مسيحيت، درگيري و مشاجره رخ دهد، كليسا روز بروز مراقبت خود را در 

وحدت كلمه بيشتر نمود و مجمعي تشكيل داد كه تا هر وقت از ناحيه بطريق و يا اسقفي  جلوگيري از اين درگيريها و حفظ
حرف تازه و ناسازگاري پيدا شود، و در آن مجمع، يا آن بطريق و اسقف را قانع سازد و يا با چماق تكفير و تبعيد و حتي قتل، 

 (.دين چه عواقبي را در بر دارد او را سر جاي خود بنشاند. )و به ديگران بفهماند كه فضولي كردن در

 "اريوس "بود كه عليه "نيقيه "اولين مجمعي كه باين منظور تشكيل شد، انجمن

__________________________________________________ 

ن آبا اينهمه كليسا، و آن همه ثروت تمركز يافته در كليساها، و آن همه مبلغ و كشيش و آن همه كتاب و جزوه، و )(1)
 .("مترجم "همه هزينه سنگين تبليغاتي و آن همه گروندگاني كه در دنيا دارد
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قديم است،  -عالييعني اللَّه ت -تشكيل گرديد. او گفته بود: اقنوم پسر ممكن نيست مساوي با اقنوم پدر باشد. بلكه اقنوم پدر
ا براي سركوب كردن او و سْنانش سيصد و سيزده بطريق و اسقف در ، اقنوم پسر مْلوق و حادث است، لذ-مسيح -و



به عقائد خود اعتراف نموده به كلمه واحده  "كنستانتين "قسطنطنيه گرد هم جمع شده و در حضور قيصر آن روز يعني
يح ر واحد يسوع مسما ايمان داريم به خداي واحد پدر كه مالك همه چيز و صانع ديدنيها و نديدنيها است، و به پس "گفتند:

پسر اللَّه واحد، بكر همه خالئق، پسري كه مصنوع نيست بلكه اله حقي است از اله حق ديگر، از جوهر پدرش، آن كسي كه 
به دست او همه عوالم و همه موجودات متقن شد، آن كسي كه بْاطر ما و بْاطر خالصي ما از آسمان آمد، و از روح 

زائيده شد، و در ايام فيالطوس بدار آويْته و سپس دفن شد و بعد از سه روز از  -بكر -القدس مجسم شد، و از مريم بتول
قبر در آمد و به آسمان صعود نموده، در طرف راست پدرش نشست. و او آماده است تا بار ديگر بزمين بيايد و بين مردگان و 

شود. و ايمان داريم به معموديه از پدرش خارج مي زندگان داوري كند، و نيز ايمان داريم به روح القدس واحد، روح حقي كه
واحده، )يعني طهارت و قداست باطن( براي آمرزش خطايا، و ايمان داريم به جماعت واحده قدسيه مسيحيت، جاثليقيه، و نيز 

 «0»يابد. و حيات ابدي مي« 1»خيزد ايمان داريم به اينكه بدنهاي ما بعد از مردن دوباره برمي

انجمني بود كه براي اين منظور تشكيل دادند، و بعد از آن انجمنهاي بسياري به منظور تبري و سركوبي مذاهب اين اولين 
ديگر مسيحيت از قبيل نسطوريه و يعقوبيه و اليانيه و اليليارسيه، مقدانوسيه، سباليوسيه، نوئتوسيه، بولسيه، و غير اينها تشكيل 

 .يافت

داد، و هرگز در اين كار خستگي، و در دعوت خود سستي بْرج نداد، بلكه روز ادامه ميو كليسا هم چنان به تفتيش عقايد 
ميالدي موفق شد، ساير دول اروپا از قبيل فرانسه و انگليس و  216افزود، تا آنجا كه در سال بروز بقوت و سيطره خود مي
 اتريش، و بورسا، و اسپانيا، و

__________________________________________________ 

 .نقل از ملل و نحل شهرستاني (1)

اند كه اين مستلزم اعتقاد به معاد جسماني است. )همان اعتقادي كه مسلمانان دارند.( و حال باين قسمت اشكال كرده (2)
 .آنكه مسيحيت معاد را روحاني ميداند، هم چنان كه انجيلها هم بر آن داللت دارند

لت دارد بر اينكه در قيامت لذائذ جسماني دنيوي وجود ندارد، و اما اين هم كه داللت داشته و من گمان دارم كه انجيل دال
باشد بر اينكه انسان در قيامت صرف روح و بدون جسم باشد، در انجيل نيست، و انجيل بر چنين چيزي داللت ندارد، بلكه از 

شود كه در بينشان ازدواج نيست. و ظاهر ئكه ميشود كه انسان در قيامت موجودي نظير مالسْنان انجيل فهميده مي
 .عهدين اين است كه خدا و مالئكه هم جسمند، تا چه رسد به انسان روز قيامت
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 .پرتغال، و بلژيك، و هلند، و غير آن را بسوي نصرانيت جلب كند. اال روسيه كه بعدها به اين دين گرويد

 222ْي مسيحيت و پيدايش انشعابات و مذاهب مْتلف مسيحي[ ..... ص : اجمالي از سير تاري]

از يك سو دائما كليسا رو به پيشرفت و تقدم بود، و از سوي ديگر امپراطوري روم مورد حمله امتهاي شمالي و عشاير 
اقوام  آنجا كه بوميان روم وكرد. تا ها اين امپراطوري را تضعيف ميصحرانشين اروپا قرار گرفت، و جنگهاي پي در پي و فتنه

ور كه بر روم استيالء يافته بودند، بر اين معنا توافق كردند كه كليسا را بر خود حكومت داده، زمام امور دنيا را هم بر او حمله
بسپارند، همانطور كه زمام امور دين را در دست داشت. در نتيجه كليسا هم داراي سلطنت روحاني و ديني شد و هم سلطنت 

بود كه باز در نتيجه  "پاپ گريگواگر "ميالدي، رياست كليسا بدست 212دنيايي و جسماني. و در آن ايام يعني سال 



كليساي روم رياست مطلقه بر همه عالم مسيحيت يافت. )و نه تنها كليساهاي روم بلكه تمامي كليساهاي دنيا از كليساي 
كه امپراطوري روم به دو امپراطوري منشعب شد، امپراطوري روم  گرفت.( چيزي كه هست چندي طول نكشيدروم الهام مي

غربي كه پايتْت آن روم بود، و امپراطوري روم شرقي كه پايتْت آن قسطنطنيه )استانبول( بود، و قيصرهاي روم شرقي، 
سيحيت انشعاب مدانستند، ولي كليساي روم زير بار اين حرف نرفت، و همين مبدأ پيدايش خود را رؤساي ديني مملكت مي

 .به دو مذهب كاتوليك )پيروان كليساي روم( و ارتودوكس )پيروان كليساي استانبول( گرديد

ين از آخر "بالي اولوكوس "امر به همين منوال گذشت، تا آنكه قسطنطنيه بدست آل عثمان فتح گرديد، و قيصر روم
 شدند. و بعد از كشته شدن قيصر روم اين منصب قيصرهاي روم شرقي، و نيز كشيش آن روز در كليساي اياصوفيه كشته

نكه با بريم، براي ايديني، يعني رياست كنيسه را قيصرهاي روسيه ادعا نموده، گفتند ما آن را از قيصرهاي روم به ارث مي
ها دي بود، روسايم، و در اين ايام كه قرن دهم ميالآنها خويشاوندي سببي داريم، دختر به آنها داده، و از آنها دختر گرفته

هم مسيحي شده بودند. و در نتيجه پادشاهان روسيه سمت كشيشي كليساهاي سرزمين خود را بدست آورده، تا از تبعيت 
 .ميالدي بوده است 1222كليساي روم درآمدند، و اين در سال 

ر روسيه بود كه خودش و كشته شد و او آخرين قيص "تزارنيكوال "قرن بهمين حال باقي ماند تا آنكه 2جريان تا حدود 
ميالدي بدست كمونيستها بقتل رسيدند. در نتيجه كليساي روم تقريبا بحال اولش يعني  1112اش در سال تمامي خانواده

 (.قبل از انشعابش برگشت. )و دوباره به همه كليساهاي روم غربي و شرقي مسلط شد
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در قرون وسطي( بر تمامي جهات زندگي مردم دست انداخته بود، و مردم بدون اجازه كليسا هيچ كاري )قدرتش 
اي از توانستند بكنند. كليسا از هر جهت دست و پاي مردم را بسته بود، و وقتي كارد به استْوان مردم رسيد طائفهنمي

ده، تعاليم ها درآممتدينين به انجيل، عليه كليسا شورش كردند و خواستار آزادي شده، در آخر از پيروي رؤساي كليسا، و پاپ
 كردند، اين طائفه راها در فهم آن اتفاق داشتند، اطاعت ميفهميدند و علماء و كشيشانجيلي را طبق آنچه مجامعشان مي

 .ارتدوكس خواندند

ها درآمدند، بلكه در تعليم انجيلي بكلي از اطاعت كليساي روم سر باز زده، ه تنها از اطاعت رؤسا و پاپاي ديگر نطائفه
اعتنايي به دستورات صادره از آنان نكردند. اينها را پروتستان ناميدند، در نتيجه، عالم مسيحيت در آن روزها به سه شاخه 

 :منشعب شد

ارتدوكس كه تابع تعليمات كليساي نام برده بودند، اما خود كليسا  -0مات آنهايند. كاتوليك كه پيرو كليساي روم و تعلي -1
بردند كه قبال گفتيم اين شاخه بعد از انقراض امپراطوري روم و مْصوصا بعد از انتقال كليساي قسطنطنيه از را فرمان نمي

خود  اي مْصوص بهكليسا سر باز زد، و طريقهپروتستانت كه بكلي از پيروي و هم تعليم  -2روم شرقي به مسكو پيدا شد. 
 .پيش گرفت. و در قرن پانزدهم ميالدي موجوديت خود را اعالم نمود

اين بود اجمالي از سير تاريْي مسيحيت، در زماني قريب به بيست قرن و اشْاصي كه به وضع اين تفسير بصيرت و 
سرايي نبود، بلكه چند نكته در نظر داشتيم، اول اينكه خواننده صهدانند كه منظور ما از نقل اين مطالب، قآشنايي دارند، مي

عزيز اين كتاب نسبت به تحوالت تاريْي كه در مذهب مسيحيان رخ داده آشنا باشد، و خودش بتواند حدس بزند كه فالن 
راه بوده كه اشْاصي كه اي كه در آغاز مسيحيت، در اين دين وجود نداشته، از كجا بسوي آن راه يافته؟ آيا از اين عقيده

ش اند؟ و در كيآمدند، قبال داراي مثال عقيده تثليث يا فداء و امثال آن بودهدنبال دعوت كشيشها به دين مسيح در مي
ها راه داده؟ و يا از اند؟ و خالصه عامل وراثت آنها را بداخل تعليمات انجيلمسيحيت هم هم چنان آن عقايد را حفظ كرده



داخل آن سرايت كرده؟ و يا در اثر معاشرت و خلط مسيحي با غير مسيحي، و يا در اثر اينكه يك مبلغ خارج مسيحيت ب
 كند، و يا اينكهخواهد كسي را از خود برنجاند، قهرا و بطور عادي با عقايد يك وثني مذهب هم موافقت ميمسيحيت نمي

كليسا و  نماييوت مسيحيت را پيش ببرند؟ دوم اينكه قدرتتوانند دعاند، جز با قبول آن عقايد نميداعيان مسيحيت ديده
اش رسيد بطوري كه هم بر امور دين مردم سيطره داشتند، مْصوصا كليساي روم، در قرون وسطاي ميالدي به نهايت درجه

 هاي سلطنتي اروپا به اشاره كليسااي كه تْتو هم بر امور دنياي آنان، آنهم سيطره
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 «1»نمودند. كردند، و شاه ديگر را عزل ميشد، شاه نصب مياداره مي

گويند پاپ بزرگ، آن قدر قدرت يافته بود كه وقتي يكي از پادشاهان نزدش آمده بود تا وي از گناهش بگذرد. )چون مي
 «0»يكي از كارهاي كليسا گناه بْشيدن است( او با پاي خود تاج آن پادشاه را پرت كرد. 

نويسد: وقتي امپراطوري آلمان خطايي كرده بود و پاپ براي اينكه او را بيامرزد، دستور داد سه روز پاي و باز همان كتاب مي
 .برهنه در جلو قصرش بايستد، با اينكه، فصل، فصل زمستان بود

 226آن[ ..... ص : هاي صليبي و حتي پس از هاي كليسا در باره مسلمين در زمان جنگاتهامات و دروغ پردازي]

حكومت كليسا مسلمانان را طوري براي مريدان خود توصيف و معرفي كرده بودند كه بطور جدي معتقد شده بودند كه دين 
پرستي است، اين معنا از شعارهاي جنگهاي صليبي و اشعاري كه در آن جنگ براي شوراندن نصارا عليه اسالم دين بت
خورد. آري در طول اين جنگ، كه سالهاي متمادي ادامه داشت، كليسا شعراي خود را مي سرودند، كامال بچشممسلمانان مي

كرد، براي به هيجان آوردن سربازان خود عليه مسلمانان اشعاري مبني بر اينكه مسلمانان چنين و چنانند و بت وادار مي
 .پرستند، بسرايندمي

 :نويسددر فصل اولش مي "الديانة االسالميه "در كتاب خود "هنري دوكاستري "

نيز  "ماهومند "و "بافوميد "است كه "ماهوم "-1اند كه اسامي آنها بترتيب: پرستند، و خود داراي سه الهمسلمانان بت مي
است كه خداي دوم  "ايلين "در رتبه دوم اله -0است.  "محمد "شود، و اين اولين الهه ايشان است كه همانناميده مي

خداي سوم است. و چه بسا از كلمات بعضي مسلمانان استفاده شود كه غير  "ترفاجان "ر رتبه سوم الهو د -2ايشان است. 
تر از آن سه خدا قرار اي پائيندارند ليكن اين دو خدا در رتبه "جوبين "و "مارتبان "هاياين سه خدا دو خداي ديگر به نام
اند: او براي را بر دعوي الوهيت خود بنا نهاده، و چه بسا گفته گويند، كه محمد دعوت خوددارند، و مسلمانان خودشان مي
 .خود، صنمي و بتي از طال دارد

ان قيام كنيد و ماهومند و ترفاج "و در اشعاري كه ريشار براي تحريك سربازان مسيحي فرانسه عليه مسلمين سروده، آمده:
 ".رب جوييدرا سرنگون ساخته و در آتش اندازيد تا در بارگاه خداي خود تق

در ساختن اين خدا دقت كاملي بكار رفته، اوال آن را از طال  "خداي مسلمانان آمده: "ماهوم "در تعريف "روالن "و در اشعار
 اند كه اگر آن رااند. و ثانيا آن قدر زيبا ساختهو نقره ساخته

__________________________________________________ 

 .فتوحات اسالمي( نقل از كتاب 0و  1)
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كني كه هيچ صنعتگري ممكن نيست صورتي زيباتر از آن در خيال خود تصور كند، تا چه رسد به اينكه از ببيني يقين مي
 .اي عظيم و صنعتي زيبا را كه در سيمايش آثار جاللت هويدا باشد، بسازدعالم خيال و تصور بْارجش بياورد، و چنين جثه

زند. آن گاه اين خدا را بر باالي فيلي آري ماهوم از طال و نقره ريْته شده و آن قدر شفاف است كه برقش چشم را مي
اند كه از جواهرات ساخته شده، آنهم از زيباترين مصنوعات است، بطوري كه داخل شكمش از ظاهر پيداست مثل نهاده

د بطوري كه انكند و تازه همين فيل كذايي را جواهرنشان نيز كردهحساس مياينكه بيننده از باطن آن فيل، نور و روشنايي ا
هر يك از جواهرات، لمعان خاص بْود را دارد، آن جواهرات هم آن قدر شفاف است كه باطنش از ظاهرش پيداست و در 

تد، لذا در فرسحي ميشود. و چون اين خدايان مسلمين در مواقع سْتي و جنگ بايشان وزيبايي صنعت، نظيرش يافت نمي
بعضي از جنگها كه مسلمانان فرار كردند، فرمانده نيروي دشمن دستور داد تا آنان را تعقيب كنند، تا شايد بتوانند اله ايشان را 

 .كه در مكه است )يعني محمد ص( را دستگير سازند

( به نزد مسلمين آمد، در حالي كه گويد: اله مسلمانان )يعني محمد صبعضي از كساني كه شاهد اين تعقيب بوده، مي
مه از نقره نواختند، بوق و سرنايي كه هجمعيتي انبوه از پيروانش، پيرامونش را گرفته بودند و طبل و شيپور و بوق و سرنا مي

و بود. ا اش در لشكرگاه منتظررقصيدند، تا او را با سرور و خوشحالي به لشكرگاه آوردند، و خليفهخواندند و ميبود، آواز مي
 ".همين كه او را ديد بزانو ايستاد و شروع كرد به عبادت او و خضوع و خشوع در برابرش

گويد: ساحران يكي از افراد جن را مسْر خود كرده، كه وصفش را آورديم، مي "ماهوم "در وصف اله "ريشار "و نيز همين
گويد، و كشد، و بعد از آن با مسلمانان سْن ميربده ميزند، و عاو را در شكم اين بت جاي دادند، و آن جن، اول نعره مي

 .شوندمسلمين هم سراپا گوش مي

امثال اين اتهامات در كتب كليسا، در ايامي كه تنور جنگهاي صليبي داغ بود، و حتي كتابهايي كه بعد از آن جنگها تاريخ 
 دارد،كه خواننده را هم به شك و شگفتي وا ميآنها را نوشته بسيار است، هر چند كه آن قدر دروغهايشان شاخدار است 

ا خواند كه هيچ مسلماني خوابش ركند، براي اينكه چيزهايي در آن كتابها ميبطوري كه غالبا صحت آن مطالب را باور نمي
 .هم نديده، تا چه رسد به اينكه در بيداري ديده باشد
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 222بي ديني، در اثر تعليمات غلط مسيحيت[ ..... ص : افول كليسا و رشد الحاد و ]

سوم اينكه: خواننده متفكر، متوجه شود كه تطورات چگونه بر دعوت مسيح مستولي گرديد. و اين دعوت در مسيرش در 
رستي را پخالل قرون گذشته تا به امروز چه دگرگونيهايي بْود گرفته، و چگونه ملعبه هوسبازان شده، و بفهمد كه عقايد بت

بطوري مرموز و ماهرانه وارد در دعوت مسيحيت كردند، اوال در حق مسيح، غلو نموده، او را موجودي الهوتي معرفي نمودند 
و بعدا بتدريج سر از تثليث و سه خدايي در آوردند. خداي پسر و پدر و روح، و در آخر مساله صليب و فدا را هم ضميمه 

يعت را تعطيل نموده، به صرف اعتقاد اكتفاء كنند. همه اينها در آغاز بصورت دين و كردند، تا در سايه آن عمل به شر
راي مردم نماز گرفت، بگيري در آنها بدست كليسا بود. كليسا بود كه تصميم ميشد، و زمام تصميمدستورات ديني صادر مي

و الحاد، همواره رو به قوت بود، چون وقتي  دينيكردند، ولي بيو روزه و غسل تعميد درست كند و مردم هم به آن عمل مي
شود كه شد و به انشعابها منجر گرديد تا آنكه فتنه فرما ميقرار شد عمل به شرايع الزم نباشد، روح ماديت بر جامعه حكم
رسمي  ناي نداشت و هرج و مرج در آن حكمفرما بود، قوانيپروتستانها بپا شد. و بجاي احكام و شرايع ديني كه هيچ ضابطه



داد، جانشين احكام كليسا شد، و قرار شد، مردم تنها رعايت و بشري كه اساس آن را حريت در غير مواد قانون تشكيل مي
قوانين كشوري را بكنند و در غير موارد قانون، آزاد آزاد باشند و اين باعث شد كه تعليمات مسيحيت روز بروز اثر خود را از 

 .ج اركان اخالق و فضائل انسانيت متزلزل گردددست بدهد، و در نتيجه بتدري

 -پرستي و آزادي حيواني، مساله شيوعيت و اشتراك پيدا شد و فلسفه ماترياليسم ديالكتيكدر اثر گسترش يافتن روح ماده
 زاز راه رسيد، و با چماق سفسطه خود، خدا و اخالق فاضله و اعمال ديني را بكلي ا -يعني ماديگري بدليل منطق تحول

زندگي بشر بيرون راند، و انسانيت معنوي جاي خود را به حيوانيت مادي داد كه خويي است تركيب شده از درندگي و 
 .چرندگي. و دنيا هم با گامهايي بلند به سوي اين تازه از راه رسيده بشتافت

 «1»هاي ديني كه همه جاي دنيا را فرا گرفته چيست. خواهيد پرسيد، پس اين همه نهضت

افتد، تا آنها به اهداف و آرزوهاي خود گوئيم: همه اينها بازيهايي است، سياسي كه بدست رجال سياست راه ميپاسخ مي در
«. 0»شود، امروز فن و دانشي روي كار آمده بنام سياست برسند، چون امروز مثل قديم كشورگشايي با شمشير انجام نمي

 پس يك سياستمدار حلقه هر

__________________________________________________ 

اندازند، و مردم يك كشور مثال اتيوپي بر سر اسالم و مسيحيت بينيم بر سر مسجد اقصي، سيل خون راه ميكه مي) (1)
 .("مترجم "كنندافتند، و در جاي ديگر نهضتهايي ديگر ميبجان هم مي

خواهد باشد و حرف ديگرش، ود بايد بهره گرفت، هر چه ميكه يكي از حروف الفباي آن، اين است كه از وضع موج) (2)
 .("مترجم "كنداين است كه هدف وسيله را توجيه مي
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 .اندازدكوبد و به هر سوراخ و پناهگاهي دست ميدري را مي

 :گويدشيكاگو مي "لوتران "استاد علوم ديني در دانشگاه "ژوزف شيتلر "دكتر

ديني كه اخيرا در آمريكا پيدا شده، چيزي جز تطبيق دين بر مظاهر تمدن جديد نيست، اين سياستمداران هستند كه نهضت 
خواهند به مردم بفهمانند و بقبوالنند كه تمدن جديد هيچ تضادي كنند، و مياين نهضت را از پشت پرده هدايت و اداره مي

 .با دين ندارد

اين معنا را با تلقين و بصورت يك نهضت ديني به مردم بقبوالنند. فرداست كه خود  اند كه اگرچون احساس خطر كرده
و  كنند. و اما اگر اين نهضت دروغيمردم متدين به دين واقعي )اگر فرضا روزي فرصت پيدا كنند( عليه اين تمدن قيام مي

بيفتد، ديگر مردم به آن زمزمه اعتنايي  اي از كشور، زمزمه نهضتي براهقالبي درست انجام شود، و فرضا روزي در گوشه
 «1»اند. اند، و دين خود را با تمدن روز تطبيق نمودهكنند، چون خودشان نهضت كردهنمي

بزرگترين مدافع روسي كليساي اورتودوكس هم در آمريكا گفته بود: تعليمات ديني در آمريكا،  "جرج فلوروفسكي "دكتر
ديني برهاند.( دليلش هم اين است كه اگر كه مردم را از ننگ بي)وشي گنگي است تعليمات جدي ديني نيست، بلكه دلْ

 «0»بود. براستي نهضت حقيقي دين بود، بايد متكي بر تعليمات عميق و واقعي مي

ه و دپس خواننده عزيز، بايد متوجه باشد كه كاروان دين از كجا سر برآورد و در كجا پياده شد. در آغاز بنام احياي دين )عقي
ديني و ال مذهبي و لغو شدن تمامي اخالق و اعمال( و يا به تعبير ديگر )معارف و اخالقيات و شرايع( سر برآورد و در بي

احكام دين و روي آوري به ماديات و حيوانيت خاتمه يافت. و اين تطور و تحول نبود. مگر بْاطر اولين انحرافي كه از بولس 
گويند آري، اگر مسيحيان اين تمدن عصر حاضر را كه به خوانند، يا بولس حواريش ميسر زد، كسي كه مردم قديسش مي



صديقش كرد، تا توان تتر است. و بهتر ميكند، تمدن بولسي نام بگذارند، شايستهاعتراف دنيا انسانيت را به نابودي تهديد مي
 .چنين تمدني بداننداينكه مسيح را قائد و رهبر اين تمدن بشمارند و آن جناب را پرچمدار 

 129([ ..... ص : "ما كان لبشر ... "بحث روايتي ])رواياتي در باره شان نزول آيه كريمه:

 آمده كه عيسي "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ "در تفسير قمي در ذيل آيه:

__________________________________________________ 

 .1126فوريه  6بشماره  "اليف "له آمريكايينقل از مج(1)

 .مدرك سابق(2)
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 :ام، پس به جاي خدا بر من بندگي كنيد. و ليكن فرموده بودنگفته بود: كه من شما را خلق كرده

 «1»براي من رباني شويد، يعني علمايي رباني. 

من شما را  نگفته بود "كند، و اينكه امام فرمود:اين حديث را تاييد مي مؤلف قدس سره: در بيان قبلي ما قرائني گذشت كه
بايد قبال خبر  !"مرا بپرستيد "بمنزله احتجاج است بر اينكه چنين چيزي را نگفته بوده. چون اگر گفته بود "ام ...خلق كرده

 .داده باشد كه آفريدگار شما منم، و چنين خبري نداده است

ِذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّينَ أَرْباباً ... "در تفسير آيه:و نيز در همان كتاب  ومي آمده كه امام فرمود: در قديم ق "وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّْ
پرستيدند و قومي از نصارا معتقد بودند كه عيسي رب و خدا است. و يهود معتقد بودند عزيز پسر بودند كه مالئكه را مي
 «0»دهد كه مالئكه و پيامبران را ارباب خود بگيريد. عالي فرمود: عيسي شما را دستور نميخداست. لذا خداي ت

 .مؤلف قدس سره: بيان اين نيز گذشت

، از ابن عباس "داليل "و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و بيهقي در كتاب
رافع قرظي )از بني قريظه كه قبل از ورود به اسالم از يهوديان آنجا بوده.( گفت: وقتي احبار  اند كه گفت: ابوروايت كرده

يهود و نصاراي نجران نزد رسول خدا ص جمع شدند، و آن جناب ايشان را به اسالم دعوت كرد، گفتند اي محمد آيا 
دي از نصاراي نجران كه لقب رئيس به او داده پرستند؟، مرخواهي ترا بپرستيم آن طور كه نصارا عيسي بن مريم را ميمي

 خواهي؟بودند نيز همين سؤال را كرد و گفت: آيا از ما اين را مي

برم بْدا از اينكه غير خدا را بپرستيم و يا مردم را به پرستش غير او دستور دهيم، معاذ اللَّه، پناه مي :رسول خدا ص فرمود
رده، و چنين دستوري به من نداده است. دنبال اين پاسخ بود كه اين آيه نازل خداي تعالي مرا به چنين چيزي مبعوث نك

وا رَبَّانِيِّينَ نْ دُونِ اللَّهِ وَ لكِنْ كُونُما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النببُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِباداً لِي مِ "شد:
رِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ ينَ أَرْباباً أَ يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْكُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتابَ وَ بِما كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. وَ ال يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَِّْذُوا الْمَالئِكَةَ وَ النَّبِيِّبِما 

 .«2» "مُسْلِمُونَ

يت كرده كه گفت: بمن خبر دادند كه مردي به رسول خدا ص و نيز در همان كتاب آمده: كه عبد بن حميد از حسن روا
 گفته: يا رسول اللَّه، اينكه درست نيست كه به

__________________________________________________ 

 .ط قم 126ص  1(تفسير قمي ج 0و  1)

 .ط بيروت 26ص  0در المنثور ج (3)
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كنيم. آخر تو با ما فرق داري، اجازه بده در هنگام تحيت براي تو بْاك طور كه به يكديگر سالم مي شما سالم كنيم، آن
خواهيد پيامبر خود را احترام كنيد، هر حقي را براي صاحبش بشناسيد، چون جز براي خدا، بيفتيم، فرمود: نه، و ليكن اگر مي

 .براي احدي نبايد سجده كرد

 «1»نازل گرديد.  "نَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتابَ ... بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَما كا "اينجا بود كه آيه:

مؤلف قدس سره: در سبب نزول اين آيه داستانهايي ديگر غير اين دو داستان آمده و ظاهرا همه اينها از باب استنباط فكري 
حث كرديم، ممكن هم هست، چند قضيه سبب نزول يك آيه باشد و خدا راويان است، و ما قبال بطور مفصل در اين باره ب

 .داناتر است

__________________________________________________ 

 .ط بيروت 22ص  0در المنثور ج (1)
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 110[ ..... ص : 81تا  81(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

هُ قالَ أَ  بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّوَ إِذْ أَخَذَ اللَّ
( فَمَنْ تَوَلَّي بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ 21مْ مِنَ الشَّاهِدِينَ )أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُ

( قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ 22عُونَ )( أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْج20َالْفاسِقُونَ )
مْ عِيسي وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِ نْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِيَ مُوسي وَما أُ

الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْْاسِرِينَ  وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ (84)ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ 
(22) 

 110ترجمه آيات ..... ص : 

بياد آر زماني را كه خداي تعالي از انبيا پيمان بگرفت كه هر زمان به شما كتاب و حكمت دادم و سپس رسولي آمد كه  "
و ايمان آوريد و او را ياري كنيد. خداي تعالي فرمود: آيا اقرار كرديد و پيمان مرا بر اين تصديق كننده دين شما بود، بايد به ا

 .(21معنا گرفتيد؟ گفتند: آري اقرار كرديم. فرمود: پس شاهد باشيد، من نيز با شما از شاهدانم )

ندارد و اصوال فاسقان اي پس بعد از اين هر كس اعراض كند، بجز انحراف از طريقه فطرت، يعني بجز فسق انگيزه
 .(20همينهايند )

، 2طلبند با اينكه تمامي ساكنان آسمانها و زمين چه به طوع و چه به ترجمه الميزان، جآيا اين فاسقان غير دين خدا را مي
 212ص: 

 .(22گردند؟ )كره تسليم اويند و همه به سوي او باز مي

ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط نازل كرده و آنچه براي  بگو ما به خدا و آنچه بر ما نازل كرده و آنچه بر



م و گذاريموسي و عيسي و انبياي بعد از وي از ناحيه پروردگارشان آمده، يك جا ايمان داريم و بين احدي از آنان فرق نمي
 .(22ما تسليم او هستيم )

  (22شود و او در آخرت از زيانكاران است )او قبول نميو هر كس بْواهد غير از اسالم را به عنوان دين بپذيرد، از 

 110بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ارتباط با آيات قبل نيست، سياق آن و سياق آيات قبل هم يكي است و سْن با همان وحدتش جريان دارد. و اين آيات بي
 ه بيان كرد كه اهل كتاب در علمي كه به كتابخالصه اينكه اين آيات دنباله همان آيات است گويي خداي تعالي بعد از آنك

نمودند و كردند. و كلمات خدا را جابجا ميداشتند و در ديني كه خدا به ايشان داده بود همواره اخالل و سنگ اندازي مي
را قبول داريم  رخواستند به اين وسيله حقايق را بر مردم مشتبه سازند و بين پيامبران تفرقه انداخته و بگويند: ما آن پيامبمي

ولي اين )يعني رسول خدا ص( را قبول نداريم و نيز بعد از اينكه اين تهمت را نفي كرد، كه پيغمبري از پيامبران چون موسي 
و عيسي ع دستور داده باشد كه خود او و يا غير او را مثال يكي از پيامبران را و يا مالئكه را ارباب خود بگيرند، همانطور كه 

شود گويند، عيسي خداست و همانطور كه از ظاهر كالم يهود چنين چيزي استفاده ميرودربايستي مياحت و بينصارا بصر
نه تنها آن دو بزرگوار چنين چيزي را نگفته بودند  :فرمايداينك در اين آيات، تْطئه يهود و نصارا را شدت بْشيده و مي

چه پيغمبران  -از تمامي انبيا پيمان گرفته كه به همه پيامبران ايمان آورندتوانستند بگويند، براي اينكه خداي تعالي بلكه نمي
و او را ياري كنند، به اين معنا كه هر پيغمبري، پيغمبران قبل از خود را تصديق كند، و  -قبل از خودشان و چه بعد از ايشان

مبر قبل از خود يعني موسي را تصديق كرد و مردم را به آمدن پيغمبران بعد از خودش بشارت دهد. همانطور كه عيسي ع، پيا
به آمدن پيامبر بعد از خودش يعني محمد ص بشارت داد، و همچنين خداي تعالي از انبياء پيمان گرفت، كه از مردم و امت 

 .خود پيمان بگيرند، و حد اقل آنان را شاهد بر خودشان قرار دهند

 .يابداست كه حكمش در همه آسمانها و زمين گسترش ميكند كه اين همان اسالم و در دو آيه بعد بيان مي
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دهد كه خود آن جناب نيز طبق اين پيمان عمل نموده و آن را قبول كند و در چهار آيه بعد به رسول گرامي خود دستور مي
 .انبياي خود نازل كرده است و در نتيجه هم به خدا ايمان بياورد و هم به تمامي احكامي كه خداي تعالي بر

و خالصه اينكه، هر پيغمبري تمامي پيغمبران قبل از خود و بعد از خود را تصديق كند و بين پيغمبران جدايي نيندازد، و نيز 
دهد به اينكه تسليم خداي سبحان باشد، و اين تسليم شدن را، هم از ناحيه خودش انجام دهد و هم از ناحيه دستور مي
 واسطه مثل انبياء و يا با واسطه مانند امتهاي انبياء كه ان شاء اللَّه بيانشر نتيجه همه خالئق تسليم او شوند، يا بيامتش تا د

 :آيددر ذيل همين آيات مي

 "قٌ لِما مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُوَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّ "

 114[ ..... ص : "وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ... "مراد از ميثاق در:]

ا يدهد كه گرفته شده. حال بايد ديد، آيا منظور ميثاقي است كه از ديگران براي انبياء گرفته شده و اين آيه از ميثاقي خبر مي
« 1» "ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ ":منظور ميثاقي است كه از خود انبيا گرفته شده؟ از اينكه دنبالش خطاب به مردم كرده و فرموده



ميثاقي باشد كه از مردم براي انبيا گرفته شده است. و از اينكه خطاب به انبيا  "مِيثاقَ النَّبِيِّينَ "تواند منظور از عبارتمي
 "... قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ "و همچنين فرموده: "قْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي ...أَ أَ "فرموده:

ميثاقي باشد كه از خود انبيا گرفته شده، پس در حقيقت ميثاقي كه گرفته شده، از  "مِيثاقَ النَّبِيِّينَ "تواند منظور از عبارتمي
 .هم به وسيله انبيا گرفته شده است خود انبياء گرفته شده، چون ميثاق مردم

تواند انبيايي باشد كه برايشان از مردم ميثاق گرفته شده و هم انبيايي باشد كه از هم مي "النبيين "و بنا بر اين كلمه
تا آخر دو آيه و  "ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ ... "ليكن سياق آيه: .سازدخودشان ميثاق گرفته شده، عبارت با هر دو مي

رساند كه كند كه مراد، ميثاقي است كه از خود انبياء گرفته شده، چون وحدت سياق مياتصالش به آيه مورد بحث تاييد مي
 .انبيا بعد از آنكه خدا كتاب و حكم و نبوتشان داده، ممكن نيست مردم را به سوي شرك و شريك بْوانند

ز آنان ميثاق گرفته شده به ايمان و به اينكه ساير پيغمبران را كه به سوي توحيد و چطور چنين چيزي ممكن است با اينكه ا
 .اند ياري كنند؟كردهخداي سبحان دعوت مي

 بنا بر اين مناسب همين بوده كه سْن از ميثاق بياورد، از اين جهت كه از خود انبيا گرفته

__________________________________________________ 

 [.....] .س رسولي بسويتان آيدسپ(1)
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 .شده است

خوانند، دو قرائت است: يكي قرائت مشهور كه الم را به فتحه مي "لما "در كلمه "لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ "و در جمله
را موصوله گرفته. و ليكن ترجيح با قرائت به فتحه  "ما "و يكي قرائت حمزه كه آن را به كسره خوانده و الم را الم تعليل و

 "آتيتكم "موصوله خواهد بود، و كلمه "ما "بدون تشديد باشد، قهرا "ما "است، بنا بر اين قرائت كه الم مفتوح و كلمه
 مِنْ "هم قرائت شده صله آن است و ضميري كه بايد از صله به موصول برگردد، حذف شده، چون جمله "آتيناكم "كه

است.  "... لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ "فهمانده كه در اينجا ضميري حذف شده، و موصول مذكور مبتداء و خبرش جملهمي "كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ
يان ب "لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ ... "الم قسم است. و مجموعه جمله "لتؤمنن به "ابتدائيه و در كلمه "لما "و الم در كلمه

بياد آر زماني را كه خداي تعالي از پيامبران پيماني گرفت، و آن اين بود:  "رفته شده و معناي آيه اين استميثاقي است كه گ
هر آينه آنچه من از كتاب و حكمت بشما دادم )و در آن كتاب، خبر دادم از پيغمبر بعدي( و سپس رسولي به سويتان آمد كه 

ر آمدنش و )به اين معنا كه خب "مروز( به او ايمان بياوريد و ياريش كنيد.تصديق كننده كتاب و حكمت شما بود. البته بايد )ا
 (.حقانيتش را از خلق پنهان نداريد

را  بياد آر زماني "شود كه:باشد، آن وقت معنايش اين مي "لتؤمنن به "شرطيه و جزايش جمله "ما "ممكن هم هست كلمه
بود كه: اگر من كتاب و حكمتي به شما دادم و سپس رسولي به سويتان كه خداي تعالي از پيامبران پيماني گرفت، و آن اين 
 ".خورم كه بايد به او ايمان بياوريد و ياريش كنيدآمد تصديق كننده كتاب و حكمت شما، سوگند مي

و اين وجه هم بهتر است بْاطر اينكه دخول الم سوگندي كه خود سوگندش حذف شده، در جواب آن سوگند كه جزاي 
ت و تر استر و روشنالم قسم است و هم معناي جمله سليس "لتنصرن "و "لتؤمنن "باشد مشهورتر است. و الم شرط هم

 .تر استهم اينكه شرط در موردي كه سْن از ميثاق و پيمان است، معروف

أَ  "رمود:الش فهر چند كه بر حسب نظر ابتدايي به انبيا است، ليكن اينكه دنب "جاءكم "و در "آتيتكم "و خطاب در جمله
، خود قرينه است بر اينكه خطاب مجموعا به انبيا و ملتهاي ايشان است، به اين معنا كه "أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي



ها نيز واجب است كه ايمان هاي ايشان است. پس بر امتخطاب مْتص به انبيا است، ولي حكمش شامل انبياء و امت
 .اري كنند، همانطور كه بر انبياء است كه ايمان بياورندبياورند و ي

 "ثم "بْاطر وجود كلمه "ثُمَّ جاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِما مَعَكُمْ "و ظاهر جمله
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شارت ودش )كه ببر پيغمبر سابق واجب است كه به پيغمبر بعد از خ "رساند كه:بعد زماني است. و اين معنا را مي (سپس)
 ".آمدن او به وي داده شده( ايمان بياورد و او را )با اعالم آمدنش و عالئم ظهورش به مردم( ياري كند

شود كه پيمان ماخوذ، تنها اختصاص به پيامبر سابق نسبت به الحق ندارد، بلكه استفاده مي "قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ... "البته از جمله
شود، يعني بر الحق هم الزم است كه به پيغمبر سابق ايمان آورده و او را، ياري كند. و ق نيز ميشامل الحق نسبت به ساب

 .آيدليكن اين استفاده از فحواي خطاب است، نه از لفظ آيه كه ان شاء اللَّه العزيز به زودي بيانش مي

برگردد. همانطور كه ضمير  "رسول "كه ممكن است به كلمه هر چند "به "ضمير اول "لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ "و در جمله
گردد. و مانعي ندارد كه رسول بعدي موظف باشد به رسول قبلي ايمان بياورد، هم چنان كه دوم بطور مسلم به رسول بر مي

 :فرموده« 1» "آمَنَ الرَّسُولُ "در آيه

 :دارند. و ليكن از ظاهر جملهكه رسول اسالم و مؤمنين بْدا و مالئكه و رسوالن سابق ايمان 

و  "لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ "آيد كه ضمير اول بهبر مي "قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ ... "
كتاب و حكمت بسويتان آمده ايمان آوريد  گردد. و معناي آيه چنين است: بايد حتما بدانچه ازبر مي "رسول "ضمير دوم به

 .و رسول را ياري كنيد، رسولي كه به سويتان گسيل شده و شريعت فعلي شما را تصديق دارد

رساند كه مطلب از همين استفهام در اين جمله تقريري است و مي "قالَ أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ إِصْرِي قالُوا أَقْرَرْنا "
است، و اخذ،  "اخذتم "كه به معناي عهد است، مفعول فعل "اصر "معروف است، و كلمه "اقررتم "ار است. و معناي كلمهقر

اصر و عهد، غير از آخذ و گيرنده، طرف ديگري كه پيمان را از او بگيرد الزم دارد و در اينجا آن طرف ديگر غير از امتها 
 :شودن ميتواند باشد پس معناي جمله ايكس ديگر نمي

خداي تعالي پرسيد: آيا شما به اين پيمان اقرار كرديد؟ و آيا از امتهاي خود اصر و عهد مرا گرفتيد؟ گفتند: بلي. اقرار  "
 ".داريم

تُمْ عَلي ذلِكُمْ وَ أَخَذْ "اند: مراد از گرفتن اصر، پيمان گرفتن انبيا براي خودشان است. در نتيجه جمله:بعضي از مفسرين گفته
بينيم انبيا در پاسخ، تنها از سؤال اول پاسخ . دليلش هم اين است كه مي"اقررتم "شود براي جملهعطف بيان مي "صْرِيإِ

 اند و بنا بر اين مراد از ميثاق تنها ميثاقو سْني از اخذ پيمان به ميان نياورده "اقررنا "داده و گفتند:

__________________________________________________ 
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دانيم سازد. چون همه مياز ذهن دور مي "قالَ فَاشْهَدُوا ... "ها. ليكن اين احتمال را جملهشود و نه همه مردم و امتانبيا مي
قل  "فرمود:اگر پاي غير در ميان نبود بايد ميچون  "قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ ... "كه شهادت همواره عليه غير است. و همچنين جمله:

ها و . مگر اينكه كسي بگويد، اشتراك امت"آمنا "شود كه از طرف خودش و امتش گفتهآمنت باللَّه. پس معلوم مي
ي در اين باره هيچ چيز "و اخذتم "شود. و جملهاستفاده مي "قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ "و جمله "فاشهدوا ... "پيامبرانشان از دو جمله:

ظاهر شهادت همانطور كه قبال گذشت اين است كه عليه غير  "قالَ فَاشْهَدُوا وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ".كندافاده نمي



ها، و شاهد آن همانطور كه قبال گفته شد باشد، پس اين شهادت هم، شهادتي است از انبياء و هم شهادتي است از امت
در  دانيم آيات مورد بحثدهد، براي اينكه مياست. عالوه بر اين، سياق نيز بر اين معنا شهادت مي "نَّا بِاللَّهِ ...قُلْ آمَ "جمله:

اين زمينه است كه عليه اهل كتاب احتجاج كند كه دعوت رسول اللَّه ص را اجابت نكردند. هم چنان كه عليه ايشان احتجاج 
 :فرمايدو موسي ع و غير آنها دادند، و آيه بعد هم كه ميكرده كه چرا نسبتهاي ناروا به عيسي 

 .و آياتي ديگر بر اين معنا داللت دارند "أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ ... "

شهادت بعضي از انبياء بر بعض ديگر است. هم چنان كه بسا  "فاشهدوا "و چه بسا مفسرين گفته باشند كه مراد از جمله
اند، نه انبيا، و اين دو معنا هر چند محتمل است، و في نفسه مالئكه "فاشهدوا "اشند افراد مْاطب جملهممكن است گفته ب

اي در كالم نيست و بلكه همانطور كه تواند مراد باشد و ليكن لفظ آيه در هيچيك از آن دو ظهور ندارد. چون قرينهمي
 .مالحظه كرديد، قرينه بر خالف آن هست

ثُمَّ جاءَكُمْ  "هتا جمل "وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ "كه در اين آيه بكار رفته، اين است كه با در نظر گرفتن جملهو يكي از لطايفي 
كه فرق بين نبوت و  -گذشت« 1» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً ... "و نيز با در نظر گرفتن مطالبي كه در تفسير آيه "رَسُولٌ

شود كه: ميثاقي كه گرفته شده از شْص چنين استفاده مي -ق رسول اخص از مصداق نبي استرسالت چيست، و مصدا
براي مقام رسالت. پس مقام نبوت تعهدي نسبت به مقام رسالت دارد ولي مقام  -معيني نبوده، بلكه از مقام نبوت بوده،

 .ضيه نداردرسالت چنان تعهدي نسبت به مقام نبوت ندارد. چون آيه داللتي بر عكس اين ق

__________________________________________________ 
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اند مناقشه توان به سْناني كه بعضي از مفسرين در معناي آيه مورد بحث گفتهو با استفاده اين لطيفه، از آيه شريفه، مي
گرفته شده از همه انبيا، براي همه انبيا است و معنايش اين است كه همه آنان يكديگر را اند كه: ميثاق نمود. آنان گفته

هماند دين خواهد بفتصديق كنند و هر يك مردم را امر كنند به اينكه به ديگران نيز ايمان بياورند. و خالصه آيه شريفه مي
 .وجه مناقشه روشن است و احتياج به تكرار ندارد خوانند. وخدا يكي است. و تمام انبياء مردم را به سوي آن دين مي

و حاصل معناي آيه اين شد كه خداي تعالي از همه انبياء و امتهاي ايشان پيمان گرفت كه اگر كتابي و درسي از زندگي 
ول سبرايشان فرستاد، و يك رسولي كه تصديق كننده كتاب آنها است آمد حتما به آن كتاب و حكمت ايمان بياورند و آن ر

را ياري كنند و اين كار از انبيا به معناي تصديق پيغمبر قبلي و معاصر است و بشارتي است از پيغمبر قبلي به آمدن پيغمبر 
ها ايمان و تصديق و ياري است، و الزمه بعدي. و سفارشي است به امت كه دعوت پيغمبر آينده را بپذيرند و از ناحيه امت

 .اين همانا وحدت دين الهي است

اند، مراد آيه شريفه اين است كه: خداي تعالي از پيامبران ميثاق گرفته كه نبوت خاتم و اما اينكه بعضي از مفسرين گفته
انبياء محمد ص را تصديق و امت خود را به مبعث او بشارت دهند، هر چند كه در جاي خود درست است، ليكن مطلبي است 

اظ آن. هم چنان كه در سابق هم به آن اشاره نموديم. چون الفاظ آيه عموميت كند نه الفكه سياق آيات بر آن داللت مي
شود. چيزي كه هست گفتيم، از آنجا كه آيه مورد بحث، در ضمن احتجاج عليه اهل كتاب و دارد و همه انبيا را شامل مي

و  يف و آيات نبوت را كتمان نمايندچرا اينقدر اصرار دارند كتب آسماني خود را تحر "سرزنش و عتاب ايشان قرار گرفته كه:
كنيم كه منظور تصديق خصوص نبوت خاتم ؟ از آن استفاده مي"با اينكه حق واضح و روشن است در باره آن عناد ورزند

 .االنبيا است



 "... فَمَنْ تَوَلَّي بَعْدَ ذلِكَ "

 .آن روشن است اين جمله تاكيد ميثاقي است كه در آيه قبل، سْن از گرفتن آن داشت. و معناي

بر سر آن درآمده، تفريع و نتيجه گيري از آيه قبل است كه  "فا "اين جمله بْاطر اينكه حرف "أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ "
سْن از گرفتن پيمان از انبيا داشت و معنايش اين است كه: حال كه معلوم شد دين خدا واحد است و آن همان است كه از 

 امتهاي آنان بر آن، پيمان گرفته شد كه هر همه انبيا و 
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آورد ايمان آورده، تصديقش كنند. ديگر اين اهل كتاب پيغمبر متقدم، به آمدن پيغمبر بعد از خود بشارت دهد و به آنچه او مي
ه آيد كخواهند؟ از ظاهر حالشان برميي ميآورند و از كفر به تو چه چيزشود كه به تو اي رسول اسالم ايمان نميرا چه مي

در جستجوي دينند، آيا در جستجوي ديني غير از اسالمند؟ با اينكه از قرنها پيش بر آنان واجب شده بود كه به اسالم 
تمسك جويند. چون اسالم است آن ديني كه پايه و اساسش فطرت است و نيز بر آنان واجب بود، ديني را بپذيرند كه دليل 

ها و زمين و همه صاحبان شعور را محكوم به حقانيت آن همان دليلي باشد كه خدا، تمامي ذوي العقول موجود در آسمان بر
قبول آن كرده و آن اين است كه همانطور كه در مقام تكوين تسليم اويند، در مقام تشريع هم تسليم او باشند و جز قانون او 

 .را نپذيرند

 119آسمانها و زمين در برابر اللَّه تعالي[ ..... ص : تسليم تكويني تمامي اهل ]

كه  -اين همان اسالمي است كه تمامي ساكنان زمين و آسمانها را "وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً "
صيغه  "اسلم "شود. لفظشامل مي -يمشوگويند ما تسليم خدا نمياي از ايشانند اهل كتابي كه مياهل كتاب هم طايفه

قق اند، و اين تسليمي كه در سابق محماضي است، كه ظهور دارد بر اينكه ساكنان زمين و آسمان در گذشته تسليم خدا بوده
وَ طَوْعاً  "شده تسليمي است تكويني در برابر امر خدا، نه اسالم به معناي خضوع بندگي، مؤيد و بلكه دليل بر اين معنا جمله

 .در آخر آيه است "كَرْهاً

از قبيل مواردي است كه گوينده به ذكر دليل و سبب اكتفاء نموده و نامي از مدلول و مسبب  "وَ لَهُ أَسْلَمَ "بنا بر اين جمله
 :برد. و تقدير كالم چنين استنمي

منقادون المره، فان رضوا به كان ا فغير االسالم يبغون؟ و هو دين اللَّه؟ الن من في السماوات و االرض مسلمون له  "
 ".انقيادهم طوعا من انفسهم، و ان كرهوا ما شاءه و ارادوا غيره كان االمر امره و جري عليهم كرها من غير طوع

جويند؟ با اينكه اسالم دين خدا است، چون هر كس كه در آسمانها و زمين است، تسليم او و منقاد يعني: آيا غير اسالم را مي
خواهد كراهت . پس اگر به امر او رضايت دهند، انقيادشان طوعي است از ناحيه خود آنان. و اگر آنچه را خدا ميامر اوست

 .فرمايدداشته و غير آن را بْواهند امر، امر اوست و امر خود را به كره جاري مي

از طوع رضايت ايشان به خواسته خدا در  واو تقسيم است، و مراد "طَوْعاً وَ كَرْهاً "شود كه واو در جملهاز اينجا روشن مي
مورد خويش است. در صورتي كه خداي تعالي چيزي در باره آنان خواسته باشد كه دوستش بدارند. و مراد از كره اين است 
 .كه آنچه خدا در مورد ايشان خواسته، نْواهند و از آنان كراهت داشته باشند، نظير مرگ و مير، فقر و بيماري، و امثال آن
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اين سبب ديگري است، براي اينكه اسالم را به عنوان دين ابتغا كنند و بطلبند، براي اينكه بازگشتشان به  "وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ "
 .كنداللَّه، موالي حقيقيشان است، نه به آن چيزي كه كفرشان و شركشان ايشان را به سوي آن هدايت مي



دهد كه بر طبق ميثاقي كه از او و غير او گرفته در اين جمله به رسول اللَّه ص دستور مي "نَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْناقُلْ آمَ "
 "... آمَنَّا بِاللَّهِ وَ ما أُنْزِلَ عَلَيْنا "شده، رفتار كند، و از جانب خود و همه مؤمنين از امتش بگويد:

دهد بر اينكه منظور از ميثاق، ميثاقي است كه از همه انبيا و امتهاي ايشان شهادت مي و اين از جمله شواهدي است كه
 .گرفته شده، كه به آن اشاره شد

 "... وَ ما أُنْزِلَ عَلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ "

وب و ط همانا انبيا از ذريه يعقنامبردگان در اين آيه، انبياي آل ابراهيمند، و اين آيه خالي از اين اشعار نيست كه مراد از اسبا
 .يا از اسباط بني اسرائيل هستند، مانند: داوود، سليمان، يونس، ايوب و ديگران

 "... وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ "

 :يابد، تا شامل آدم و نوح و سايرين نيز بشود و در جملهدر اين جمله، مساله عموميت مي

 .همه را يك جا جمع فرموده است "نْهُمْ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِ "

 "... وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ "

كند: آن موردي كه نسبت به آن ميثاق گرفته نشده كجا است، و آن غير اسالم است. و اين تعبير خود در اين آيه بيان مي
 .عمل بر طبق ميثاق است تاكيد وجوب

 102بحث روايتي ])در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

خداي تعالي از انبياي قبل از پيامبر ما، ميثاق گرفت  "در مجمع البيان از امام امير المؤمنين علي ع روايت كرده كه فرمود:
بشارت داده، دستور دهند كه آن جناب را  هاي خود خبر بعثت آن جناب و عالئم و صفاتش را بدهند، و به آمدنشكه به امت

 «1» "تصديق كنند.

__________________________________________________ 

 .ط تهران 262ص  0و  1مجمع البيان ج (1)
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ي از آدم تا كنون خداي تعال "ود:و در الدر المنثور است كه ابن جرير از علي بن ابي طالب رضي اللَّه عنه روايت كرده كه فرم
هيچ پيغمبري را مبعوث نكرد، مگر اينكه در باره محمد ص از او پيمان گرفت كه اگر در زمان زندگي او اين پيامبر بزرگ 
يه آمبعوث شد، بايد به او ايمان آورد و ياريش كند. و دستور داد كه او نيز اين پيمان را از امت خود بگيرد، آن گاه امام ع اين 

 .«1» "وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ... "را تالوت فرمود:

خواهد آيه را طوري معنا كند كه داللت لفظ و سياق )هر دو( رعايت شده باشد، همان مؤلف قدس سره: اين دو روايت مي
 .ذشتمعنايي كه در نظر ما بود و بيانش گ

 :و در مجمع البيان و جوامع از امام صادق ع روايت كرده كه در ذيل آيه فرموده

بياد آر زماني را كه خداي تعالي ميثاق امت انبيا را گرفت، به اينكه هر امتي پيغمبر خود را تصديق  "معنايش اين است كه:
وفا نكرده و بسياري از شرايع آن را ترك نموده، نموده، به آنچه آن پيغمبر آورده عمل كنند. و ليكن امتها به اين عهد 

 «0» "بسياري از آنها را تحريف كردند.

اي بارز از ميان مصاديق آيه است. پس منافات دارد كه مؤلف: آنچه در اين روايت آمده، از قبيل نشان دادن مصداق و نمونه



 .آيه شريفه شامل هم امتها و هم انبيا بشود

 :ز امير المؤمنين ع روايت آورده كه در ذيل جملهو نيز در مجمع البيان ا

 "قالوا "فرمود: معنايش اين است كه آيا اقرار كرديد؟ و به اين اقرار خود بر امتهاي خود پيمان بستيد؟ "أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ "
خداي  "قالَ فَاشْهَدُوا "قرار كرديم،يعني بدانچه دستورمان دادي كه اقرار كنيم، ا "اقررنا "يعني انبيا و امتهايشان گفتند:

 «2»تعالي به انبيا و امتها فرمود: پس شاهد باشيد و من هم با شما شاهد بر شما و بر امتهاي شمايم. 

ر فرمود: يعني شما ب "فاشهدوا "و در الدر المنثور است كه: ابن جرير از علي بن ابي طالب ع روايت آورده كه در معناي جمله
يعني:  "فمن تولي "."و من با شما از شاهدان بر شما و ايشانم "يعني، "وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ "اهد باشيد.امتهاي خود ش

 «2»كند. اي محمد بعد از اين عهد كه از همه امتها گرفته شد هر كس روي بگرداند فاسق است، يعني در كفر عصيان مي

__________________________________________________ 

 .ط بيروت 22ص  0در المنثور ج (1)

 .ط تهران 262ص  0(مجمع البيان ج 2و  2)

 .ط بيروت 22ص  0در المنثور ج (4)
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 .مؤلف: توجيه معناي اين روايت گذشت

أَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلي ذلِكُمْ  "ان فرمود:و در تفسير قمي از امام صادق ع آمده كه امام فرمود: خداي تعالي در عالم ذر به ايش
 «1»گواه باشيد.  "فاشهدوا "آن گاه خداي تعالي به مالئكه فرمود: "قالُوا أَقْرَرْنا "عهد است. "اصر "و معناي "إِصْرِي

از ظاهر آن استفاده كند. هر چند به بياني كه گذشت سازد، و آن را دفع نميمؤلف قدس سره: لفظ آيه با اين عبارت مي
 .نشود

 وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ "و در الدر المنثور است كه احمد، و طبراني، در كتاب اوسط از ابي هريره روايت كرده كه در تفسير آيه:
: پروردگارا داردآيد و عرضه ميآيند، از آن جمله نماز ميگفت: رسول خدا فرمود: در روز قيامت، اعمال مي "... الْإِسْالمِ دِيناً

 :رسدمن نمازم. خطاب مي

ال فرمايد تو بر خير هستي. دنبام. خداي تعالي به او هم ميگويد: پروردگارا من صدقهآيد و ميتو بر خير هستي. و صدقه مي
 .امپروردگارا من روزه :داردآيد و عرضه ميصدقه روزه مي

كنند و خداي آيند و خود را معرفي مياه ساير اعمال يكي يكي ميآن گ .فرمايد: تو بر خير هستيخداي تعالي به او هم مي
 دارد: پروردگارا تو سالمي و من اسالمآيد و عرضه ميفرمايد: تو بر خير هستي تا آنكه اسالم ميتعالي به يك يك آنها مي
كنم، و با تو پاداش و مؤاخذه ميدهم، با تفرمايد: تو بر خير هستي و من امروز تو را معيار قرار ميهستم. خداي تعالي مي

وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْالمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ  "دهم، آن گاه رسول خدا ص اين آيه را تالوت فرمود:مي
 «0. »"الْْاسِرِينَ

يت آورده كه در ذيل همين آيه فرمود: توحيد مردم از امام صادق ع روا« 2»و كتاب تفسير عياشي « 2»و در كتاب توحيد 
 .نسبت به خداي عز و جل همين است

مؤلف قدس سره: توحيدي كه در اين روايت آمده، مالزم با تسليم خدا شدن در همه چيزهايي است كه از بندگان خود 
 .خواهد، در نتيجه برگشت اين حديث هم به همان معنايي است كه در بيان سابق گذشتمي

 .و اگر منظور تنها نفي شريك بوده باشد، قهرا معناي طوع و كره هم داللت اختياري و اضطراري خواهد بود



__________________________________________________ 

 .ط قم 122ص  0تفسير قمي ج (1)

 .ط بيروت 22ص  0در المنثور ج (2)

 .2ح  26توحيد صدوق ص (3)

 .22ح  120ص  1تفسير عياشي ج (4)
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در تفسيرهاي « 0»و قمي « 1»اي روايات ديگر هست كه آنها را عياشي خواننده عزيز، اين را هم بداند كه در اين ميان عده
 "آنها آمده كه معناياند. و در نقل كرده "وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ ... ":خود و همچنين غير اين دو و در معناي آيه

اري يعني امير المؤمنين ص را ي "لتنصرن "اين است كه به رسول خدا صلي اللَّه عليه و آله ايمان بياوريد. و "لتؤمنن به
را به رسول اللَّه ص  "لتؤمنن به "خواهد اين آيه را اينطور تفسير كند كه ضمير دركنيد. و ظاهر اين روايت اين است كه مي

را به امير المؤمنين برگرداند، اما عبارت آيه داللتي بر اين معنا ندارد. ليكن در بين رواياتي كه عياشي  "تنصرنهو ل "و ضمير
كه خداي تعالي « 2»آورده روايتي است كه از سالم بن مستنير از امام صادق ع نقل كرده كه فرمود: نامي را بر خود نهادند 

آيد؟ اميده و تاويل آن هنوز نيامده، عرضه داشتم فدايت شوم، تاويلش چه وقت ميبه جز علي بن ابي طالب را به آن نام نن
فرمود: وقتي كه خداي تعالي جمع را يعني انبيا و مؤمنين را پيش روي آن جناب جمع كند تا ياريش كنند. و اين است گفتار 

 «2» "لَما آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتابٍ وَ حِكْمَةٍ ... وَ أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ.وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثاقَ النَّبِيِّينَ  "فرمايد:خداي تعالي كه مي

شود كه روايات در مورد تفسير شود، چون وقتي اشكال وارد ميو با بياني كه در اين روايت آمده امر اين اشكال آسان مي
 " ...هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ "رفتن اينكه در تفسير آيه:وارد شده باشد، و اما در صورتي كه تاويل باشد، و با در نظر گ

 .گفتيم، تاويل از باب داللت لفظ بر معنا نيست، و اصال ارتباطي با لفظ ندارد، ديگر اشكال بر روايات مذكور وارد نيست« 2»

__________________________________________________ 

 .26ح  121ص  1تفسير عياشي ج (1)

 .126ص  1تفسير قمي ج (2)

 .("مترجم "شايد منظور خلفاي جور باشد كه به ناحق خود را امير المؤمنين خواندند.)(3)

 [.....] .ط تهران 22ش  121ص  1تفسير عياشي ج (4)

 ."2سوره آل عمران، آيه "(5)

 202، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 104... ص : [ ..91تا  86(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

( أُولئِكَ 26هُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ )كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ وَ شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَق  وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ اللَّ
( 22خالِدِينَ فِيها ال يَُْفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ ) (87)ةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَ

دُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدا21إِالَّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )
 (12وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ )



ءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدي بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ
 (11اصِرِينَ )ن

 104ترجمه آيات ..... ص : 

چگونه خداي تعالي قومي را كه بعد از ايمان آوردن و شهادت دادنشان به اينكه رسول حق است و بعد از ديدن معجزات و 
 .(26كند )كند؟. نه، خداي تعالي مردم ستمگر را هدايت نميآيات روشن، كافر شدند. هدايت مي

 .(22ه لعنت خدا و مالئكه و همه مردم شامل حالشان گردد )اينان جز ايشان اين است ك

 .(22و جاودانه در اين دوري از رحمت خدا بمانند و عذاب از آنها تْفيف نپذيرد و مهلت هم داده نشوند )

ست ا مگر كساني كه بعد از ارتكاب چنين كفري توبه نموده و ما فات را جبران و اصالح كنند كه خداي تعالي آفريدگار رحيم
(21). 
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ان قبول شمحققا كساني كه بعد از ايمان آوردن، كافر شدند و سپس كفر مجدد خود را بيش از كفر نْستين كنند، توبه
 .(12شود و اينان همانا گمراهانند )نمي

 شود، هر چند فرضا به فراخنايبول نميمحققا كساني كه كافر شدند و با حال كفر از دنيا رفتند، از احدي از آنان رشوه ق
زمين طال داشته باشند و آن را به عوض كفر خود بدهند و ايشان عذابي دردناك دارند و از انواع ياوران هيچ نوعش را ندارند 

(11) 

 101بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ر چند كه ممكن هم هست آنها را مستقل توان مرتبط به آيات قبل دانست، كه سْني از اهل كتاب داشت هاين آيات را مي
 .و جداي از ما قبل بدانيم، و اين روشن است

 "... كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ "

 101باشد[ ..... ص : هدايت يافتن كافراني كه كفرشان ناشي از عناد و دشمني با حق است، محال مي]

و منظور اين است كه هدايت شدن قومي كه بعد از ايمان كافر شدند را بعيد جلوه دهد. و مراد از اين استفهام انكاري است 
و خدا مردم ستمگر را  -وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "اين بعيد شمردن محال بودن است. هم چنان كه در آخر آيه فرموده:

 :د كهشوگفتيم كه وصف مشعر به عليت است. در نتيجه معناي آيه اين مي هاو ما در نظير اين جمله "كند.هدايت نمي

ر با كند. و اين منافات ندارد با اينكه اگخداي تعالي اين قوم را با اينكه چنين حالتي و چنين وضعي در آنها هست هدايت نمي
 ."شَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَق  وَ "كند. و اما اينكه فرمود:توبه اين حالت خود را كنار بگذارند، هدايتشان مي

اگر مراد اهل كتاب باشند شهادتشان عبارت خواهد بود از مشاهده آيات نبوتي كه قبال از رسول اسالم در كتب خود داشتند 
كند افاده مينيز اين معنا را  "وَ جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ "بينند، هم چنان كه جمله:و مطابقت آنها با آنچه كه از رسول اسالم ص مي

و اگر مراد از ايشان، اهل رده از مسلمين باشد، شهادتشان عبارت خواهد بود از اينكه به حسب ظاهر اقرار كردند، به رسالت 



رسول خدا ص. البته نه اقراري كه اساس آن جهالت و حميت و امثال آن باشد، بلكه اقراري كه مستند است به ظهور و 
 .كندآن را افاده مي "و جاءهم البينات "جمله:روشني امر، هم چنان كه باز 

رساند كه مراد از كفر همانا كفر بعد از روشن شدن حق و تماميت به اول كالم، مي "و شهدوا ... "به هر حال، انضمام جمله:
و  است حجت است. در نتيجه كفري است ناشي از عناد، و دشمني با حق، و لجبازي با اهل حق، كه همه اينها بغي به غير

 ظلمي است كه 
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 .يابدصاحبش به سوي نجات و رستگاري، راه نمي

د چون هر چن "ايمانهم "اند: كه اين جمله عطف است بر كلمهگفته "و شهدوا ... "و بهمين جهت بعضي در تفسير جمله:
 "دايمان آوردن "فعل و معنايش اين است كه: شود، ليكن اسمي است به معناياين كلمه اسم است و به فعل عطف نمي

البته ممكن هم هست و او را  "كفروا بعد ان آمنوا و شهدوا ... "شود:، در نتيجه تقدير آيه چنين مي"بعد ان آمنوا "منتها
است  "... كفروا بعد ان آمنوا و قد شهدوا "ي در تقدير جمله مذكور است و تقدير كالم "قد "حاليه بگيريم، و بگوئيم حرف

 ".كفر ورزيدند، بعد از آنكه ايمان آورده بودند، در حالي كه شهادت هم داده بودند "يعني

( خالِدِينَ فِيها ال يَُْفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ ال هُمْ 22أُولئِكَ جَزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ ) "
 «"أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ "در سابق در تفسير آيه: "ظَرُونَيُنْ

 .گفتيم كه معناي برگشت همه لعنتها بر آنان چيست

ح درآيند و ح و صاليعني: مگر كساني كه بعد از اين سوابق توبه كنند، و به اصال "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا "
ا اي باشد كه ما فات و گذشته را جبران نمايد، و لكه كفر رشان صرف ادعا نباشد، بلكه توبهمراد از اين قيد اين است كه توبه

از دامن دلشان بشويد و باطنشان را پاك سازد. و اين همان توبه نصوح است نه اينكه مراد از آن، اعمال صالحه باشد، چون 
كند. )زيرا دل صالح و قلب پاك جز به اعمال صالح فرمان به صالح درآمدن، خود بْود اعمال را هم صالح ميهر چند كه 

تواند مقوم و مايه ثبات توبه باشد و حتي ركني از اركان آنهم نيست. و آيه هم بر دهد.( و ليكن خود عمل صالح نمينمي
 :چنين معنايي داللت ندارد. و در جمله

است  "فيغفر اللَّه له و يرحمه، فان اللَّه غفور رحيم "علت در جاي معلول قرار گرفته، و تقدير كالم: "هَ غَفُورٌ رَحِيمٌفَإِنَّ اللَّ "
 ".كند، براي اينكه خداي تعالي آمرزنده و رحيم استآمرزد و رحم ميخداي تعالي او را مي "يعني:

( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ 12ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ ) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ "
 ءُ الْأَرْضِفَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْ
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 "ذَهَباً وَ لَوِ افْتَدي بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ

 101شود[ ..... ص : توبه كافراني كه بعد از ايمان كفر ورزيده و بر كفر خود افزودند قبول نمي]

كند، از قبيل تعليل كردن از راه تطبيق كلي و عام بر را تعليل مي "... قَوْماً كَفَرُوا كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ "اين دو آيه مضمون آيه:
جزئي و فرد خاص است. )مثل اينكه بگوئيم: فالن شْص را احترام كن، براي اينكه دانشمند است.( و معناي آيه اين است 



اي كه او را اصالح كند توبهزد، و توبه نميوركه: آن كسي كه بعد از روشن شدن حق و تمام شدن حجت، بر آن كفر مي
ند، كه كورزد و كفر خود را فزوني داده و طغيان ميكند، چنين كسي از دو حال بيرون نيست: يا كافري است كه كفر مي

، براي كنداش را قبول نمياي به دل او ندارد. و در نتيجه خدا هم او را هدايت ننموده و توبهمعلوم است صالح راه و رخنه
اينكه توبه و برگشت او توبه حقيقي نيست. بلكه او غرق در ضاللت است و اميدي نيست كه بار ديگر هدايت شود. و يا 

ميرد و معلوم است كه چنين كسي كه در همه عمر كافري است كه بدون اينكه توبه كرده باشد، در حال كفر و عناد مي
ار سازد، چون او به سوي پروردگكند. يعني داخل بهشتش نميم هدايتش نميدنيائيش توبه نكرده، خداي تعالي در آخرت ه

 .خود برنگشت و چيزي هم كه جا پر كن خال توبه باشد وجود ندارد، نه شفاعت و نه ياري ياوران

 اللتبه دليل اينكه مشتمل بر چند خصوصيت است، ض "وَ أُولئِكَ هُمُ الضَّالبونَ "شود كه جملهو از اينجا روشن مي
 .نامبردگان را آن چنان تاكيد كرده كه بكلي اميدي به هدايتشان نباشد

كه مْصوص اشاره به دور است، فهماند،  "اولئك "خصوصيت اول اينكه: جمله را اسميه آورد. دوم اينكه: با كلمه:
 .نامبردگان از اينكه مورد گفتگو قرار گيرند بسيار بدورند

 .( الف و الم آورد"الضالون "آن بكار برد. چهارم اينكه: بر سر خبر )كلمه را در "هم "سوم اينكه: ضمير فصل

اين است كه، بفهماند اينگونه اشْاص، از شفاعت شفيعان كه  "وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ "شود كه مراد از جملهو نيز روشن مي
 "و ما لهم ناصر "شود. چون اگر فرموده بود:مي شوند، اين معنا از فحواي جمله استفادهمند نميياوران روز قيامتند بهره

 .ايشان ياور ندارند

 :توانستيم استفاده كنيم كه در روز قيامت ياور هست، ولي اينان ياور ندارند. ليكن فرمودنمي

اور ن يفهماند كه ياري و ياراني در قيامت هستند، ولي ايناو آوردن صيغه جمع مي "ايشان از ياوران، هيچ ياوري ندارند "
، در «1» "فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ ... "ندارند. نظير اين معنا در استدالل بر اينكه روز قيامت في الجمله شفاعتي هست، در جمله:

 مبحث شفاعت گذشت، بدانجا
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 .مراجعه فرمائيد

البته آيه دوم، عالوه بر نفي ياور )كه گفتيم همان شفيع است( فداء را هم نفي كرده براي اينكه هم ناصر و هم فداء جنبه 
گيرد كه از آدمي فوت شده باشد، و منظور در اين آيه اين است عوض و بدل را دارد، و بدل هميشه در برابر چيزي قرار مي

 .كنداند كه جا پركني ندارد و آن توبه است كه هيچ چيز جبرانش نميا از دست دادهكه در دنيا چيزي ر

بنا بر اين  "و ماتوا فاتتهم التوبة "در معناي اين است كه فرموده باشد: "شود كه جمله: وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌاز اينجا روشن مي
ضَرَ وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّي إِذا حَ "كه فرمود:شود شود با آيه زير نقض نميحصري كه از آيه استفاده مي

يعني: توبه براي كساني « 1» " أَلِيماً.أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَ لَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَ هُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً
گويند: حاال ديگر توبه كرديم هيچ اثري ندارد. و نيز براي كساني كنند تا مرگشان برسد، آن وقت ميكنند، و ميگناه مي كه

 .بْشد، آنان كساني هستند كه ما برايشان عذابي اليم آماده كرديماي نميميرند، فائدهكه كافر مي

اي نيست. در نتيجه تن دنيا است اينجا است كه ديگر توبهچون منظور از حضور مرگ پديدار شدن آثار آمدن آخرت و رف
مردن در حال كفر، با توبه در حال حضور موت يكسان است، )و حصر مستفاد از آيه مورد بحث، با آيه سوره نساء نقض 



 (.شودنمي

ريْته باشند. پس در اين جمله به معناي پري ظرف است از چيزي كه در آن  "ءُ الْأَرْضِ ذَهَباًمِلْ ":در جمله "ءمل "و كلمه
كره زمين ظرفي فرض شده كه ماالمال از طال باشد، پس اين جمله از قبيل استعاره تْييليه، و استعاره به كنايه است. )اما 
تْييليه است براي اينكه چنين ظرفي پر از طال در عالم نيست و وجودش در عالم تنها خيال است. و اما استعاره به كنايه 

كند، زيرا طال در اين عالم ارزش دارد و در عالم اي اينكه به فرض هم كه چنين ظرفي يافت شود، دردي را دوا نمياست بر
 (.قيامت كه عالم ملكوت است، براي ماديات ارزشي نيست

 108بحث روايتي ])رواياتي راجع به شان نزول آيات گذشته([ ..... ص : 

 :اندگويد بعضي گفتهمي "هْدِي اللَّهُ قَوْماً ...كَيْفَ يَ "در مجمع البيان در ذيل آيه:
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به  و اين آيات در باره مردي از انصار بنام حارث بن سويد بن صامت نازل شده كه مجدر بن زياد البلوي را با نيرنگ كشت
مكه فرار كرد، از اسالم برگشته و به مردم مكه )كه مكه در آن زمان كانون كفر بود( ملحق گرديد. سپس از كرده خود 

اسخ فرستاده شود يا نه؟ در پاش پذيرفته ميپشيمان شده به قبيله مدني خود پيام فرستاد، از رسول خدا ص بپرسند، آيا توبه
در نتيجه مردي از بستگانش به مكه آمد تا او را به سوي رسول خدا ص  "لَّا الَّذِينَ تابُوا ...إِ ... ":وي اين آيه نازل گرديد

تر و خداي تعالي از همه دانم كه رسول خدا ص از تو صادقدانم كه تو صادقي، و ميبياورد. حارث به وي گفت: من مي
و از امام صادق ع « 1»و توبه كرد و اسالمش نيكو گرديد. تر است و به اين معنا ايمان دارم. آن گاه به مدينه برگشت صادق

 .نيز همين معنا روايت شده است

 :و در الدر المنثور است كه ابن اسحاق و ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه گفت

ست و وحارث بن سويد در روز جنگ احد مجدر بن زياد و قيس بن زيد يكي از بني ضبيعه را كشت و به مشركين قريش پي
مدتي در مكه ماند، آن گاه برادرش جالس را نزد رسول خدا ص فرستاد، تا از آن جناب برايش درخواست قبولي توبه 

لَّهُ كَيْفَ يَهْدِي ال "اش اين آيه را نازل فرمود:بْواهد. و در نتيجه او بتواند نزد خاندان و قومش برگردد. و خداي تعالي در باره
 «2» .ستانتا آخر دا "قَوْماً ...

 .مؤلف: اين داستان به طريق ديگر نيز نقل شده و در مضمون آن روايات اختالف است

از جمله روايتي كه الدر المنثور آن را از عكرمه نقل كرده اين است كه: اين آيه در باره ابي عامر راهب، و حارث بن سويد بن 
بودند از اسالم برگشته و به مشركين قريش ملحق شده  صامت، و حوح بن اسلت و چند نفر ديگر كه مجموعا دوازده نفر

خدا  ؟ ايشان هم از رسول"شود يا نهآيا توبه ما پذيرفته مي "هاي خود نوشتند كه:بودند نازل شد، اين دوازده نفر به خانواده
 «2»نازل شد.  "إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ... "ص پرسيدند و آيه شريفه:

ده و نقل ش "ن جمله روايات، روايتي است كه در مجمع البيان در تفسير آيه: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا ...و از آ
در آن آمده است كه: اين آيه در باره يازده نفر از رفقاي حارث بن سويد نازل شده يعني بعد از آنكه حارث برگشت، آنان 

 كه بر حالتگفتند ما در م
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 .ه بر سر حارث آمد، بر سر ما نيز بيايدگرديم، هر چمانيم، هر زمان كه خواستيم برميكفر مي

إِنَّ  "بعد از آنكه رسول خدا ص مكه را فتح كرد، از اين عده چند نفر توبه كردند، و چند نفر ديگر به حال كفر مردند، و آيه:
از راويان عامه نسبت داده و نازل گرديد. صاحب مجمع البيان اين روايت را به بعضي  "الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ماتُوا وَ هُمْ كُفَّارٌ ...

مَّ ازْدادُوا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُ "اند: جملهاند: اين آيه در باره اهل كتاب نازل شده است. بعضي ديگر گفتهبعضي گفته
ر آخر كفر خود را زيادتر در باره خصوص يهود نازل شده، كه اول ايمان آورده و سپس به عيسي كفر ورزيدند و د "كُفْراً ...

 «1» .اندنموده، به رسول اللَّه ص نيز كفر ورزيدند، بعضي ديگر مطالبي ديگر گفته

شد باهاي اجتهادي از سوي مفسرين سلف ميآيد كه تماميش نظريهاز دقت در اين اقوال و روايات، اين معنا به دست مي
 .اندبطوري كه بعضي از خود آنان به اين مطلب اقرار كرده

و اما روايتي كه از امام صادق )ع( نقل شده مرسل است يعني سندش ذكر نشده و بهمين جهت ضعيف است. عالوه بر اين 
 .كه ممكن است اسباب نزول يك يا چند آيه، داستانهاي متعددي باشد و خدا داناتر است
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 اشاره

ي إِسْرائِيلَ إاِلَّ ما ( كُلب الطَّعامِ كانَ حِالًّ لِبَن10ِءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ )لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْ
( فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ 12صادِقِينَ ) حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ

 (12قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) (94)مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

 131ترجمه آيات ..... ص : 

رسيد تا آنكه از آنچه دوست داريد انفاق كنيد، و هر چه را انفاق كنيد خداي تعالي به آن دانا است شما هرگز به خير نمي
(10). 

قبل از نزول تورات( بر خود حرام كرده بود. )ي بني اسرائيل حالل بود، مگر آنچه را كه خود اسرائيل از پيش همه طعامها برا
 .(12گوئيد، و گفته مرا قبول نداريد تورات را بياوريد و بْوانيد )بگو اگر راست مي

 .(12پس هر كس بعد از اين بر خدا دروغ ببندد چنين كساني ستمگرانند )



لي راست گفته، پس تنها ملت و كيش ابراهيم را پيروي كنيد كه كيش او مطابق فطرت است و او از مشركين بگو خداي تعا
 (12نبوده )

 131بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 220، ص: 2ارتباط آيه اول با ما قبلش واضح و روشن نيست، ممكن هم هست در ضمن آياتي كه ترجمه الميزان، ج

توجه « 1»قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا ...(  :به يكديگر نيست، نازل نشده باشد. و در سابق )در تفسير آيهترديدي در ارتباط آنها 
 .كردفرموديد كه نظير اين اشكال در آنجا هم بود، چون تاريخ نزول آن با تاريخ آيات قبل و بعدش تطبيق نمي

خطاب در اين آيه هم مانند آيه قبل و بعدش به بني  :باشندو چه بسا كه مفسرين در توجيه و پاسخ اين اشكال گفته 
 كه چرا اينقدر مال دوست هستيد، و -ها و مالمتها كه در سابق از ايشان شداسرائيل است. و حاصل معنايش بعد از آن توبيخ

نبياي او نسبت داريد و گوئيد با خدا و ااين است كه شما در ادعاي خود كه مي -دهيدمال و منال را بر دين خدا ترجيح مي
داريد گوئيد، براي اينكه شما اموال زبده و گرانبهاي خود را بيش از خدا و راه خدا دوست ميباشيد. دروغ مياهل بر و تقوا مي

كنيد كه دلها كنيد، چيزي را انفاق ميها و بنجل را در راه او انفاق نميورزيد، و جز اموال پس ماندهو در بذل آن بْل مي
د مگر با انفاق رسكند با اينكه هيچ كس به خير و بر نميعلقي به آن ندارد. و اعتنايي به از بين رفتن آن و گم شدنش نميت

ن شود. اياي است كه اموال پسنديده شما در آن فوت نميچيزي كه دوست بدارد، و زبده مال او باشد. چون راه خدا گنجينه
ن دانند كه بيهوده دست و پا زدآيه به ما قبل و ما بعدش گفته شده، ولي همه مي خالصه توجيهي است كه پيرامون اتصال

 .است

 .و اما ارتباط بقيه آيات به آيات قبل روشن است و هيچ ترديدي در آن نيست

نيل به معناي رسيدن به چيزي است. و  "نيل "جمع حاضر از مضارع "تنالوا "كلمه "لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ "
 .باشدبه معناي باز بودن دست و پاي آدمي در كار خير مي "بر "است و كلمه

 130باشد )لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي ...([ ..... ص : به معناي توسع در خير است و اعم از خير اعتقادي و عملي مي "بر "]

باشد و به معناي خشكي است و چون اولين تصوري كه از مي "بحر "ابل كلمه)بفتحه باء( در مق "بر "گويد: كلمهراغب مي
)بكسره باء( را از آن گرفتند تا در مورد توسع  "بر "رسد، وسعت و فراخناي آن است. لذا كلمهها و بيابانها به ذهن ميخشكي

 «0»در فعل خير استعمال كنند. 

شامل  -از قبيل اعتقاد حق و نيت طاهره -ن است، هم به فعل قلباعم از فعل قلب و فعل بد "فعل خير "و منظورش از
 "رب "بينيم در آيه زير كلمههم چنان كه مي -از قبيل انفاق در راه خدا و ساير اعمال صالح -شود، و هم به فعل جوارحمي

 .در هر دو قسم از خوبي استعمال شده است
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يِّينَ وَ بِوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَالئِكَةِ وَ الْكِتابِ وَ النَّلَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلبوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَ "
ي الزَّكاةَ وَ وَ أَقامَ الصَّالةَ وَ آتَآتَي الْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ السَّائِلِينَ وَ فِي الرِّقابِ 

 «1» "لضَّرَّاءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أُولئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَ ا

بر و خوبي اين نيست كه رو به سوي مشرق و مغرب كنيد، و ليكن بر آن است كه بْدا و روز جزا و  "فرمايد:چون مي)
استعمال  در اعمال قلبي "بر ")تا اينجا كلمه "شدايد صبر كنيد مالئكه و كتاب و انبيا ايمان بياوريد، و در جنگها و فقرها و

داريد، به ذوي القربي و يتيمان و مساكين و ابن سبيل و سائلين و بردگان و مال خود را با اينكه دوست مي "شده است(
 .بدهيد

در مورد آن استعمال  "بر "كلمهاينها همه اعمال بدني است و  "و نماز بْوانيد، و زكات بپردازيد و به عهد خود وفا كنيد
 ("مترجم "شده است.

 133است و مجاهدت در انفاق مال بيشتر و دشوارتر است[ ..... ص :  "بر "انفاق مال مورد عالقه از اركان]

ه با داشتن عالقه شديد ب -شود كه انفاق مالاي كه از نظرتان گذشت، اين معنا روشن ميو از انضمام آيه مورد بحث با آيه
گيرد. بله در آيه مورد بحث، انفاق، يكي از اركان بر است كه تحقق بر در خارج جز با اجتماع آن اركان صورت نمي -آن

فهماند كه خداي تعالي عنايت و اهتمام رساند و اين به ما مينتيجه بر و آن غايتي معرفي شده كه انسان را به آن مي
داند تعلق قلبي انسان به آنچه بدست آورده و جمع او خالق انسانها است و ميبيشتري به اين جزء از آن اركان دارد. چون 

كرده، جزء غريزه اوست. او دوست دارد مال را جمع كند و بشمارد )كه ديروز فالن مقدار بود، امروز به فالن مقدار رسيد.( و 
دهد، مثل اين است كه جزئي از جان خود كانه اين غريزه جزء نفس آدميان است. بطوري كه اگر قسمتي از آن را از دست ب

را از دست داده، پس مجاهدت انسان در انفاق مال، بيشتر و دشوارتر از ساير عبادات و اعمال است، چون در آنها فوت و 
 .گير نيستزوال و كمبود، چشم

 :اندشود، كه گفتهاز اينجا اشكالي كه در كالم بعضي از مفسرين است روشن مي

داري. و گويا اين مفسر، آيه را از اين قبيل دانسته كه معنا دارد، و آن انفاق از چيزي است كه دوست مي يك "بر "اصال
از درد سر نجات  "و يا مثال: "يابي مگر آنكه غذا بْوري.از درد گرسنگي نجات نمي "كسي به طرف خطابش بگويد:

 .ره بقره كه گذشت، مردود استو اين گفتارش به دليل آيه سو "يابي مگر آنكه دوا بْوري.نمي
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و نيز از آيه سوره بقره معلوم شد كه مراد از بر همان معناي ظاهري و لغوي كلمه است، يعني توسع در خير )و يا دست و دل 
ار خير.( براي اينكه آيه مذكور، اين كلمه را به تمامي رؤس و مهمات خيرات معنا كرده است، خيرات اعتقادي باز بودن در ك

 .و عملي

اند: مراد از آن، تنها احسان خدا و انعام اوست. و يا آن ديگري گفته: مراد از آن، خصوص بهشت پس اينكه بعضي گفته
 .است، درست نيست

باشند به  كنند خوشحالگران است، تا وقتي كه انفاق مياين جمله تشويق انفاق "ءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌيْوَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَ "
اجر نمانده است. بلكه خدايي كه دستور انفاق به آنان داده، به اينكه مال عزيز و محبوبشان هدر نرفته و انفاقشان بي



 .كنند، آگاه استانفاقشان و آنچه انفاق مي

به معناي هر  "طعام "كلمه "راةُكُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْ "
ر معنا كه اگ شود. به ايناي است كه جنبه غذايي داشته باشد، ولي در اصطالح اهل حجاز تنها بر گندم اطالق ميخوردني

 .در مقابل حرمت است "حل "فهمند. و كلمهاي با آن نباشد هر جا گفته شود، از آن معناي گندم را ميقيدي و قرينه

در اصل به معناي باز كردن  "حل "اند كه كلمهو گويا اين معنا را از آنجا بْود گرفته، و حالل را از اين جهت حالل گفته
به معناي گره و گره زدن و پاي بستن است. و گره باز كردن نوعي آزاد  "عقد "ل آن كلمهگره است هم چنان كه در مقاب

 در اصل نام يعقوب پيغمبر "اسرائيل "كردن است. و حالل بودن چيزي براي انسان نيز نوعي آزادي است براي او. و كلمه
كرده و موفق و مظفر به آن بوده مجاهدت مي)ع( بوده است و او را بدين سبب اسرائيل ناميده بودند كه سْت در راه خدا 

كنند كه مظفر و غالب بر خدا باشد و چون معتقدند كه است. از سوي ديگر اهل كتاب هم اين كلمه را به كسي اطالق مي
از لذا او را اسرائيل ناميدند. و اين « 1»يعقوب با خدا در محلي بنام فنيئيل كشتي گرفته، و پشت خدا را به خاك رسانده. 

اين جمله  "إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ "داند و جمله:سْناني است كه قرآن آن را تكذيب، و عقل هم آن را محال مي
ولي كه در جمله ا "كان "متعلق است به كلمه "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ "استثنايي است از طعام نام برده در باال و جمله:

ها را بر بني اسرائيل حرام نكرده بود ر داشت. و معناي آيه اين است كه: خداي تعالي قبل از نزول تورات چيزي از خوردنيقرا
 .مگر همانهايي را كه يعقوب بر خودش حرام كرده بود
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اين مقدار داللت هست بر اينكه، بني اسرائيل قبل از نزول تورات  "قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "و در جمله:
سخ اينكه ن اند براند. اصول عقايد آنان نيز بر اين معنا داللت دارد، چون بني اسرائيل معتقد بودهمنكر حليت همه طعامها بوده

 «1» "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها ... "شدن احكام از محاالت است كه تفصيل اين عقيده آنان در تفسير آيه:

 .گذشت

 تْاند مضمون آيه زير را بپذيرند كه فرموده: فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتوانستهپس يهود بالطبع نمي
 .«0» "لَهُمْ

 "... قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً "فرمايد:و همچنين از دو آيه بعد، كه مي

آيد كه يهود همين انكار خود را )اينكه قبل از تورات همه طعامها بر آنان حالل بوده ولي به خاطر ظلمي كه بدست مي
اي قرار داده بودند براي القاي شبهه بر مسلمين و اعتراض بر گفتار رسول خدا ص شده( وسيله كردند حاللهايي بر آنها حرام

داد كه دين همانا ملت ابراهيم است و حنيف است. يعني ملت فطري است، كه از ناحيه پروردگارش به مسلمانان خبر مي
ات ته آنها )يهوديان( ابراهيم يهودي و بر شريعت تورافراط و تفريط در آن نيست و اين، چگونه ممكن بود با اينكه بنا به گف

ست داند، چون اين نسخ ابود و چگونه ممكن است شريعتش مشتمل باشد بر حليت چيزي كه شريعت تورات آن را حرام مي
 .و نسخ هم كه امري محال است

 131[ ..... ص : "الطَّعامِ كانَ حِلًّا ... كُلُّ "كردند و پاسخ به آنها در آيه:القاء مي "نسخ "اي كه يهوديان در مسالهشبهه]



اي را كه يهود خواسته است القا كند دفع نمايد، و گويا بنا بر اين روشن شد كه آيه شريفه تنها در اين مقام است كه شبهه
از  اي راشبههخواهد اند نه براي رسول خدا ص، چون خداي تعالي غالبا وقتي مياين شبهه را تنها براي مؤمنين القا كرده

و آيه: وَ قالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً « 2» "وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ "نمايد، مانند آيه:يهود دفع كند عين آن را نقل مي
 .و آيات بسيار ديگر« 2» "وَ قالُوا قُلُوبُنا غُلْفٌ "و آيه:« 2» "مَعْدُودَةً

 :ن آيهو همچني
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ينَ هُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّ "
 .كه چند آيه بعد از آيات مورد بحث است« 1» "اً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَآمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيق

اند. ولي در آيه مورد بحث عين شبهه را نقل كرده و اين ظهور در آن دارد كه يهود اين سْن را به رسول خدا ص نگفته
گنجاند. و خوردند، ضمن گفتگو آن را ميكردند و هر وقت به مؤمنين برميمؤمنين القاء مي اي بوده كه برايبلكه اين شبهه

گفتند: اين پيغمبر شما چگونه ممكن است صادق باشد با اينكه از نسخ )يك مساله حاصلش اين است كه به مؤمنين مي
ي اسرائيل كردند، طيبات را بر آنان حرام گويد: خداي تعالي فقط به خاطر ظلمي كه بندهد و ميمحال و نشدني( خبر مي

كرد، و اين تحريم وقتي صادق است كه قبال آن طيبات حالل بوده باشد و اين همان نسخ است كه بر خداي تعالي جائز 
 .نيست، چون محرمات دائما محرم است و ممكن نيست حكم خدا تغيير كند

اين است كه تورات ناطق است، به اينكه همه طعامها قبل از  حاصل جوابي كه رسول خدا ص به تعليم خداي تعالي داده،
ا نه. شود كه شما صادقيد ينازل شدن تورات حالل بوده و اگر قبول نداريد توراتتان را بياوريد و بْوانيد آن وقت معلوم مي

استفاده  "يلَ ... إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَكُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِ ":)اين سؤال و جواب چيزي است كه از مجموع آيه
پذيريد و حاضر نيستيد تورات را بياوريد و بْوانيد، پس اعتراف كنيد كه به خداي تعالي دروغ شود.( و اگر اين را نميمي
 فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ "بنديد، و ستمكار هستيد. و اين مطلبي است كه از جملهمي

 "ونَهُمُ الظَّالِمُ ...

 .شوداستفاده مي

و با اين بياني كه كردم معلوم شد من در دعوتم صادقم، پس ملت و كيش مرا كه همان كيش ابراهيم است و حنيف است 
 .(شوداستفاده مي "قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً ... "بپذيريد. )و اين معنا از جمله

ا در توضيح معناي آيه داشتيم. ولي مفسرين در اين باره بيانات مْتلف ديگري دارند، و علي اي حال، اين بود بياني كه م
ه اي كه همانطور كه گفتيم، مربوط باند، شبههاي است كه يهود وارد كردههمه قبول دارند كه آيه شريفه متعرض بيان شبهه

 .مساله نسخ است



 136ها را بر خود[ ..... ص : يهود و در مورد تحريم اسرائيل برخي طعام دو قول بي اعتبار در مورد شبهه القايي]

اي است اند: آيه شريفه در مقام پاسخ به شبههتر از همه، بيان بعضي از مفسرين است كه گفتهاز ميان بيانات مذكور عجيب
حمد! اگر تو بر كيش ابراهيم و ساير گفت: اين مكه يهود در مساله نسخ دارد، و تقرير شبهه اين است كه يهود همواره مي

 پيامبران هستي هم چنان كه ادعا

__________________________________________________ 
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عد از كني؟ و تو بايد بداني بميكني پس چرا آنچه بر ابراهيم و بر انبيا حرام بوده، از قبيل: گوشت شتر و غيره را حالل مي
تواني ادعا كني كه انبيا را قبول داري، و مصدق و موافق دين اين عمل، يعني مباح كردن محرمات بر انبياي ديگر، نمي

 .تر و سزاوارترمتواني تنها سْن از ابراهيم بگويي و ادعا كني كه من از همه به او نزديكايشاني. و نيز نمي

ها براي همه مردم و از آن جمله براي بني اسرائيل حالل خداي تعالي داده اين است كه تمامي خوردني و حاصل پاسْي كه
بوده، و ليكن بني اسرائيل به دست خود و به خاطر گناهاني كه مرتكب شدند، چيزهايي را بر خود حرام كردند، به اين معنا 

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا  ":رد، هم چنان كه در جاي ديگر فرمودكه خدا به كيفر آن سيئات، آن چيزها را بر آنان تحريم ك
 .«1» "حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ

يعقوب نيست، بلكه دودمان اسرائيل )بني اسرائيل( است. هم چنان كه خود يهوديان هم اين  "اسرائيل "پس منظور از كلمه
 .كننديل استعمال ميكلمه را در معناي بني اسرائ

و معناي اينكه به دست خود، بر خود حرام كردند، اين است كه: به دست خود كارهاي زشتي كردند و خدا آن طيبات را بر 
 "است. و اگر منظور از كلمه "حَرَّمَ إِسْرائِيلُ "متعلق به جمله "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ "آنان تحريم كرد. و جمله:

لغو و كالمي زايد باشد، چون بديهي بود كه يعقوب قبل از  "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ "بود، بايد جمله:يعقوب مي "رائيلاس
 ".اين بود خالصه بيان آن مفسر "پس ديگر الزم نبود اين قيد را در كالم بياورد. .كرده استتورات زندگي مي

حي اند: منظور از تحريم بني اسرائيل بر خود، اين نيست كه واند، با اين تفاوت كه گفتهردهبعضي ديگر نظير همين بيان را آو
 :خداي سبحان طيباتي را بر آنان حرام كرده باشد، مثال

بْاطر ظلمي كه كرده بودند، خدا به وسيله وحي به يكي از انبيايش آنها را تحريم كرده باشد، بلكه خود بني اسرائيل آنها را 
ود حرام كرده بودند، همانطور كه عرب جاهليت بنا به حكايت خداي تعالي در كتابش، چيزهايي را بر خود حرام بر خ
 .كردندمي

اند، و عمده چيزي پسندد. و كالم را از مجراي خودش خارج كردهاند كه اهل خبره آن را نميهمه اينها تكلفي مرتكب شده
است كه آن را متعلق به  "مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ "به زحمت بيندازند جمله: كه باعث شده اين دو مفسر اينطور خود را

 "حَرَّمَ إِسْرائِيلُ "جمله

__________________________________________________ 

 .بْاطر ظلمي كه از يهوديان سر زد، طيباتي را كه بر ايشان حالل بود، بر آنان تحريم كرديم(1)

 ."162وره نساء آيه س "
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استثنايي معترضه  "إِلَّا ما حَرَّمَ ... "و جمله .است كه در صدر كالم قرار دارد "كانَ حِلًّا ... "اند، با اينكه متعلق به جمله:گرفته



 .است

بني  "را به معناي "اسرائيل "كه كلمهشود كه براي رو به راه شدن معناي آيه، هيچ حاجتي نيست به ايناز اينجا روشن مي
 .شوداند، بدون اين توجيه، معناي آيه تمام نميبگيريم، همانطور كه اين دو مفسر گرفته و پنداشته "اسرائيل

عالوه بر اين هر چند جايز است كلمه اسرائيل را بر بني اسرائيل اطالق كنيم، همانطور كه كلمات: بكر، تغلب، نزار و عدنان 
 كنند، و ليكن در خصوص بني اسرائيل، از حيث وقوع استعماليبني بكر، بني تغلب، بني نزار و بني عدنان اطالق مي را بر،

نزد عرب غير معهود است. و در زمان نزول آيه، چنين استعمالي در عرب واقع نشده و قرآن كريم هم چنين مسلكي را در 
بني  "كنند( اتْاذ نكرده با اينكه در قرآن كريم قريب به چهل مورد كلمهاين كلمه )در غير اين موارد كه آقايان ادعا مي

كُلب الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ  "فرمايد:آمده كه يكي از همان موارد خود آيه مورد بحث است كه مي "اسرائيل
 "... إِسْرائِيلُ عَلي نَفْسِهِ

و بار  "سرائيلبني ا "بنا بر نظريه آنان چه فرقي بين دو مورد بود كه در يك آيه يك بار تعبير كرد به از آقايان بايد پرسيد:
ترين مقام اشتباه است. و براي نادرستي كالم اين دو مفسر براي خواننده، همين با اينكه مقام از روشن "اسرائيل "ديگر به

است نه دودمان وي. و از  "يعقوب "اند كه مراد از اين كلمهكافي است كه جمع كثيري از مفسرين همين طور فهميده
است كه در آن ضمير مفرد مذكر آمده است. و اگر  "علي نفسه "بهترين شواهد بر اينكه منظور خود يعقوب است، جمله:

ث به ضمير مؤنو به اعتبار جماعت  "اال ما حرم اسرائيل علي نفسها "فرمود:منظور جمعيت بني اسرائيل بود، بايد يا مي
 ."علي نفسهم "ايشان برگرداند و يا بفرمايد:

عني اين كار را ي "گوئيد.بگو، پس تورات را بياوريد و بْوانيد، اگر راست مي ""قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْراةِ فَاتْلُوها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "
ين جمله جوابي است كه خداي تعالي بر پيامبرش القاء بكنيد تا روشن شود كه كداميك از دو فريق بر حقند، ما يا شما؟ و ا

 .فرموده است

 "فَمَنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "

ت كه ين اسآيد كه كالم خداي تعالي و خطابي از جناب او به پيامبرش باشد، بنا بر اين منظور از آن ااز ظاهر اين آيه بر مي
و هم  بندند،رسول گرامي خود را خوشدل سازد، كه دشمنان يهوديش )با بياني كه گذشت( ستمكارند. چون بر خدا دروغ مي

 .تعريضي است بر يهود، و جريان كالم بر سبيل كنايه است
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 "مِنْ بَعْدِ ذلِكَ "سازد چون در جمله:ر آيه نميو اما اينكه تتمه كالم رسول خدا ص باشد، احتمالي است كه با ظاه

 "بايست به صورتبود و ميخطاب به مفرد آمده. و اگر كالم رسول خدا ص بود قهرا اين خطاب به عموم مي "كاف "
 .آمدمي "ذلكم

ان كنايه جريو به هر حال چه تتمه كالم خدا باشد و چه كالم رسول خدا ص، در اين جهت حرفي نيست كه كالم بر سبيل 
يافته، مطلب مسلم خود را در برابر خصم با ترديد و يا بگو، سربسته آورد. تا جايي براي قبول آن در دل خصم باز كند، نظير 

 كه بر همين« 1» "ما و يا شما بر طريق هدايت و يا در ضاللت آشكاريم -إِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلي هُديً أَوْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "آيه:
 .روش جاري شده است

 139شود[ ..... ص : ظلم، قبل از روشن شدن حقيقت براي ظالم، محقق نمي]



 "مِنْ بَعْدِ ذلِكَ "در جمله:

آيد و آن اين است كه: مفتري اشاره است به بيان و حجتي كه قبال آورده بود. در اينجا سؤالي پيش مي "ذلك "كلمه
قبل  اند: ظلمبعد از اين بيان ظالمند؟ جوابش اين است: هم چنان كه ديگران گفته پرداز هميشه ظالم است، چرا فرمود:دروغ

 فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "شود و قصر در جمله:از روشن شدن حقيقت محقق نمي

جاي  ه، قصر قلب است. چه اينكه از كالم خداي تعالي باشد و چه تتمه كالم رسول خدا ص باشد. )و ب"ايشانند ستمكاران -
توان بر عمل آنان نهاد، از باب مبالغه، ظلم را اينكه عمل آنان را منحصر در ظلم كند و بفهماند غير از ظلم، نام ديگري نمي

 (."مترجم "منحصر در عمل آنان كرده و ظالم را منحصر در ايشان نموده، فرمود، تنها ايشان ستمكارانند

 "... ةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاًقُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّ "

كنم، حق با من است، پس مرا پيروي كنيد و به دين من دهم و دعوتتان ميوقتي معلوم شد در آنچه به شما خبر مي :يعني
درآئيد و اعتراف كنيد به اينكه گوشت شتر حالل است و همچنين همه طيبات كه خدا حاللش كرده، حالل است و اگر قبال 

 .رده بود، به عنوان مجازات و عقوبت ظلم شما بوده، هم چنان كه خود خداي تعالي اينطور خبر داده استبر شما حرام ك

به منزله كنايه است از پيروي دين رسول خدا ص و اگر نام دين آن جناب را نبرد و به جاي آن  "فَاتَّبِعُوا ... "پس جمله:
مْاطبين اين خطاب دين ابراهيم را قبول داشتند. خواست اشاره كند به فرمود: پيروي كنيد دين ابراهيم را براي اين بود كه 
كنم همان دين حنيف و فطري ابراهيم است. چون دين فطري اينكه: دين اسالم هم كه من شما را به آن دعوت مي

 .كندهيچگاه انسان را از خوردن گوشت پاكيزه و رزقهاي پاكيزه ديگر جلوگيري نمي

__________________________________________________ 
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 142بحث روايتي ])روايتي در باره حرام نمودن اسرائيل گوشت شتر را بر خود([ ..... ص : 

 گوشت شتر اسرائيل را وضع چنين بود كه هر وقت "در كافي و تفسير عياشي از امام صادق ع روايت شده كه فرمود:
شد از اين رو اين گوشت را بر خود حرام كرد، و اين قبل از نزول تورات بود خورد، دردي كه در خاصره داشت، شديد ميمي

 «2» «1» "و بعد از نزول تورات نه آن را تحريم كرد و نه خودش از آن گوشت خورد.

د نه آن را تحريم كر "ست. و اينكه در روايت فرمود:مؤلف: قريب به اين روايت از طريق اهل سنت و جماعت نيز نقل شده ا
منظور اسرائيل نيست، چون اسرائيل در آن زمان زنده نبود، بلكه منظور موسي ع است و اگر  ".و نه خود از آن گوشت خورد

با ضمه ياء و  -"و لم ياكله "كرد. و احتمال هم دارد كه جمله:نام موسي را نبرد، براي اين بود كه مقام، داللت بر آن مي
 :و معنايش اين باشد كه -يعني تمكين از خوردن -باشد "تاكيل "از مصدر -تشديد كاف

شود كه باب تفعيل و باب موسي نه آن را حرام كرد و نه در اختيار كسي قرار داد تا بْورد. چون از كتاب تاج استفاده مي
فاعله آن، يعني مؤاكله به معناي هم غذا شدن است، قهرا به يك معنا است. و چون باب م "خوردن -اكل "مفاعله از ماده

 .تاكيل هم به همين معنا خواهد بود

__________________________________________________ 
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 141[ ..... ص : 91تا  96(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

( فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ لِلَّهِ 16إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً وَ هُديً لِلْعالَمِينَ )
 (12بِيالً وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ )عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَ

 141ترجمه آيات ..... ص : 

اي پر بركت كه مايه هدايت اي است كه در مكه واقع است، خانهاولين خانه عبادتي كه براي مردم بنا نهاده شد، آن خانه
 .(16همه عالميان است )

ابراهيم هست و هر كس داخل آن شود، ايمن است و بر هر كس كه مستطيع باشد، زيارت در آن خانه آياتي روشن و مقام 
 (12نياز است )آن خانه واجب است. و هر كس به اين حكم خدا كفر بورزد، خدا از همه عالم بي

 141بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كردند. و آن شبهه در ت نسخ بر مؤمنين وارد مياي كه باز از جهدهد. شبههاين دو آيه، به يك شبهه ديگر يهود پاسخ مي
رامِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَ "مساله قبله و برگشتن آن از مسجد االقصي به مسجد الحرام پيش آمد كه در تفسير آيه:

 گفتيم: برگشتن قبله« 1» "...

__________________________________________________ 

 ."122بقره، آيه  سوره"(1)

 220، ص: 2ترجمه الميزان، ج

در زندگي اهل كتاب و مْصوصا يهود گذاشت.  -هم مادي و هم معنوي -يكي از امور مهمي بود كه تاثيرهاي عميقي
عالوه بر اينكه با عقيده آنان به محال بودن نسخ سازگار نبود، به خاطر همين جهات، بعد از آمدن حكم قبله و برگشتن آن 

 .طرف مكه تا مدتهاي مديد مشاجره و بگومگوي آنان با مسلمين به درازا كشيد به

 140ص :  ..... ["... إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ "كردند در آيه:اي ديگر كه يهود در مورد تغيير قبله و نسخ القاء ميپاسخ به شبهه]

يان در القاي شبهه، هم شبهه نسخ را پيش كشيده بودند و هم شبهه آيد اين است كه يهودو آنچه از آيه مورد بحث بر مي
شود كه چگونه ممكن است، در ملت ابراهيم مكه قبله انتساب حكم به ملت ابراهيم را. در نتيجه حاصل شبهه آنان اين مي

ينكه ديگري است؟ با ا شود با اينكه خداي تعالي در اين ملت، بيت المقدس را قبله كرده و آيا اين سْن غير از نسخ چيز
 .نسخ در ملت حقه ابراهيم محال و باطل است



آيه شريفه جواب داده كه كعبه قبل از ساير معابد براي عبادت ساخته شده چون اين خانه را ابراهيم ساخت و بيت المقدس را 
 .سليمان بنا نهاد كه قرنها بعد از ابراهيم بوده است

 "... نَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِل "

براي مردم، ساختن و معين كردن آن براي عبادت مردم است،  "وضع بيت "معنايش معروف است و مراد از "بيت "كلمه
اي قرار دهند براي پرستش خداي سبحان، و از دور و نزديك به همين منظور به طرف آن براي اينكه مردم آن را وسيله

ناي )كه به مع "بكه "طرف آن عبادت كنند، و آثاري ديگر بر آن مترتب سازند. همه اينها از تعبير بهروانه شوند و يا به 
فهماند كه مردم براي طواف و نماز و ساير عبادات و مناسك، پيرامون اين خانه شود و ميمحل ازدحام است( استفاده مي

روي زمين براي انتفاع مردم ساخته شده باشد لفظ آيه بر آن داللت اي باشد كه بر كنند و اما اينكه اين اولين خانهازدحام مي
 .اي ساخته نشده بودرساند كه قبل از مكه، هيچ خانهندارد، و نمي

د، كننخوانده، براي اين است كه مردم در اين سرزمين ازدحام مي "بكه "زمين مكه است، و اگر آن را "بكه "و مراد از كلمه
را  "الزم "ه بكه همان مكه است. و بكه خواندنش از باب تبديل ميم به با است، مثل اينكه كلمهو چه بسا گفته باشند ك

 :اندهشوند. بعضي ديگر گفترا، راتب تلفظ نموده و نيز در كلماتي ديگر اين تركيب را مرتكب مي "راتم "الزب، و كلمه

گر اند: نام مسجد الحرام است. و بعضي ديديگر گفتهبكه غير مكه است. مكه نام شهر است، ولي بكه، نام حرم است بعضي 
 .اند: نام خصوص محل طواف استگفته

 140بيت اللَّه الحرام[ ..... ص :  "هدايت بودن "و "مبارك بودن "معناي]

است و بركت به معناي خير بسيار، و مبارك به  "بركت "باب مفاعله از ثالثي مجرد "مباركه "از مصدر "مبارك "كلمه
 222، ص: 2شود. ترجمه الميزان، جاي محلي است كه خير كثير بدانجا افاضه ميمعن

 "شوند، اال اينكه از ظاهر مقابل قرار گرفتنش با جملهو اين كلمه هر چند در بركات دنيوي و اخروي )هر دو( استعمال مي
راي ها بمده آن وفور ارزاق و بسيار شدن انگيزهآيد كه: مراد از آن افاضه بركات دنيوي است، كه عبر مي "هُديً لِلْعالَمِينَ

 .ها براي احترام آن استعمران و آباد كردن آن، با حضور و تجمع در آن براي زيارت و عبادت و نيز انگيزه

ي زَرْعٍ عِنْدَ ادٍ غَيْرِ ذِرَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِو "فرمايد:در نتيجه، برگشت معناي اين آيه، به معناي آيه زير است كه مي
 .«1» "الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ

كه خداي تعالي با تاسيس آن و تشريع عباداتي در آن، اين بود معناي مبارك بودن بيت، و اما هدايت بودنش به اين است 
سعادت آخرتي مردم را به ايشان نشان دهد و عالوه بر آن ايشان را به كرامت و قرب خدا برساند. و بيت الحرام از روزي كه 

 .به دست ابراهيم ساخته شد، اين خاصيت هدايت را داشته و همواره مقصد قاصدان و معبد عابدان بوده است

كند بر اينكه حج و مراسمش براي اولين بار در زمان ابراهيم ع و بعد از فراغتش از بناي آن تشريع قرآن كريم هم داللت مي
 " السُّجُودِعِوَ عَهِدْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الربكَّ "شد و خداي تعالي در اين باره فرمود:

«0». 

 "وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. "فرمايد:و نيز در خطاب به ابراهيم مي
موم مردم، چه نزديكان و كنيد داللت دارد بر اينكه اين اعالم و دعوت با اجابت عو اين آيه به طوري كه مالحظه مي« 2»

كند بر اينكه اين شعار الهي تا زمان شعيب، بر استقرار چه مردم دور از عشاير و قبايل روبرو خواهد شد و نيز قرآن داللت مي
ول شعيب كند، از قو معروفيتش در بين مردم باقي بوده است. براي اينكه در گفت و گويي كه از موسي و شعيب حكايت مي



 :فرمايدمي

 "مِنْ عِنْدِكَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلي أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَ "

__________________________________________________ 

زد بيت الحرامت سكونت دادم. اي پروردگار ما، تا نماز گياه، ناي خشك و بياي پروردگار ما، من ذريه خودم راي در ذره(1)
سوره  ".ها روزيشان ده، باشد كه شكرگزاري كنندبپا دارند. پس دلهايي از مردم راي متمايل به سويشان كن، و از ميوه

 ."22ابراهيم، آيه 

عتكاف، و ركوع و سجود پاك ما به ابراهيم و اسماعيل عهد كرديم كه بايد خانه مرا براي طواف كنندگان و اهل ا(2)
 ."102سوره بقره، آيه  "سازيد.

 .هاي الغر نزدت آيندمراسم حج راي در مردم اعالم كن، تا از هر نقطه دور، پاي پياده و بر مركب(3)

 ."02سوره حج، آيه  "

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

شده ر آن تاريخ سالها به وسيله حج شمرده ميكه منظورش از حج يك سال است، و اين نيست مگر به خاطر اينكه د «1»
 .شده استو با تكرر حج، مكرر مي

كند بر اينكه خانه كعبه همواره معمور به عبادت و خورد كه داللت ميو همچنين در دعوت ابراهيم، ادله زيادي به چشم مي
 «0»آيتي در هدايت بوده است. 

ند آمدبوده و به عنوان اينكه حج جزء شرع ابراهيم است، به زيارت حج ميو در جاهليت عرب هم كعبه مورد احترام و تعظيم 
دانستند و و تاريخ گوياي اين است كه اين معنا اختصاص به عرب جاهليت نداشته بلكه ساير مردم نيز كعبه را محترم مي

 .اين خود في نفسه هدايتي است براي اينكه باعث توجه مردم به خدا و ذكر اوست

تر است. چون نام كعبه از آن روز همه مشارق و مغارب جهان را پر كرد، و كعبه يا با از ظهور اسالم كه امر واضح و اما بعد
خودش و از نزديك و يا با ذكر خيرش از دور خود را بر فهم و قلب مردم عرضه نمود و مردم را در عبادات مسلمين و 

 .شان( و سر بريدن حيواناتشان و ساير شؤونشان متوجه خود ساختاطاعاتشان و قيام و قعودشان )و حتي هنگام خوابيدن

 144باشد[ ..... ص : كعبه، هدايت به سوي سعادت دنيا و آخرت است و هدايت آن فراگير مي]

پس كعبه به تمامي مراتب هدايت از خطور ذهني گرفته تا انقطاع تام از دنيا و اتصال كامل به عالم معنا، و به تمام معنا 
 .كنند آن را مگر بندگان مْلص خداونديت است و حق است اگر بگوئيم كه مس نميهدا

كند و اين سعادت عبارت است از وحدت كلمه، و عالوه بر اين، كعبه عالم اسالم را به سعادت دنيائيشان نيز هدايت مي
خواب غفلت بيدار شوند و به ثمرات  كند به اينكه ازائتالف امت و شهادت منافع خود، و عالم غير اسالم را هم هدايت مي
هاي متشتت و نژادهاي گوناگون را با هم متفق و اين وحدت توجه كنند و ببينند كه چگونه اسالم قواي مْتلفه و سليقه

 .برادر كرده است

 جميع شود: اول اينكه كعبه هدايت به سوي سعادت دنيا و آخرت هر دو است. هم چنان كه بهاز اينجا دو نكته روشن مي
 .مراتب هدايت است. در حقيقت هدايت مطلقه است

دوم اينكه: نه تنها براي جماعتي خاص، بلكه براي همه عالم هدايت است، مثال: آل ابراهيم، و يا عرب، و يا مسلمين. براي 
 .اش وسيع استاينكه هدايت كعبه دامنه



__________________________________________________ 

خواهم، يكي از اين دو دخترم را به ازدواج تو در آورم، با اين شرط كه هشت حج اجيرم شوي، حال اگر خودت يمن م (1)
 ."27سوره قصص، آيه  "اي.ده سالش كني، كرده

 [.....] .به سوره ابراهيم مراجعه فرمائيد (2)

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 141تٌ بَيِّناتٌ([ ..... ص : آيات بيناتي كه در بيت اللَّه است )فِيهِ آيا]

 "متصف شده، و اين اتصاف تْصصي در موصوف "بينات "هر چند به صفت "آيات "كلمه "فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ "
سازد و چون مقام، مقام بيان مزاياي بيت رساند، اال اينكه اين مقدار تْصص و تعين ابهام آن را برطرف نميرا مي "آيات

خواهد مفاخري را از بيت بشمارد كه به خاطر آن شرافت بيشتري از ساير بناها دارد، مناسب آن است كه بياني است، و مي
بياورد كه هيچ ابهامي باقي نگذارد، و اوصافي را بشمارد كه غبار و ابهام و اجمال در آن نباشد و همين خود يك شاهدي 

و ساير جمالت تا آخر آيه،  "وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ ... "و جمله "مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً وَ "است بر اينكه جمالت بعدي يعني جمله:
 ."آياتٌ بَيِّناتٌ "همه بيان است براي جمله

پس آيات عبارت است از اينكه: اوال: مقام ابراهيم است، ثانيا: و هر كس داخل آن شود، امنيت دارد، ثالثا: و حج و زيارتش بر 
 .ستطيع واجب استمردم م

گانه، سه هايرسد بگوئيم، آن مفسر گفته: جملهخواهيم توجيهي را كه از كالم بعضي از مفسرين به نظر ميالبته ما نمي
ها . چون اين گفتار صحيح نيست، زيرا در اين صورت بايد به هر وسيله شده جمله"آيات "عطف بيان و يا بدل است از كلمه

آياتي است: يكي مقام ابراهيم، و يكي  "بيت "ئيش را به صورت مفرد در آورده، مثال بگوييم در اينرا چه خبريش و چه انشا
امن براي هر كس كه داخلش شود، و يكي وجوب حجش براي هر كس كه دسترسي به آن دارد، و براي اين كار بايد 

اي خبريه برگردانيم. و آن وقت، آن را را هم به جمله "... وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ "را در تقدير بگيريم، و جمله انشائيه "ان "حرف
ه را تقدير بگيريم، و در نتيجه آي "ان "عطف به ما قبل نموده و يا به وسيله عطف مفردش كنيم، و يا آنكه در آن نيز حرف

ا ت "جه لمن استطاع ...فيه آيات بينات و فيه مقام ابراهيم و فيه االمن لمن دخله و وجوب ح "را به اين صورت درآوريم:
 .گانه با عطف بيان و يا بدل شود و اين آيه شريفه به هيچ وجه مساعد با آن نيستسْن آن مفسر درست شده، جمالت سه

بلكه اين سه جمله هر يك به غرضي خاص آورده شده: يكي اخبار از اين است كه مقام ابراهيم در اين مكان است. يكي 
است. چيزي كه هست از آن جا كه هر سه بيانگر آيات نيز هست، فائده بيان را در بر دارد. نه ديگر، انشاء حكم وجوب حج 

 .اينكه از نظر ادبي عطف بيان باشند

ا واجب نواز است، و بر ممثل اينكه خود ما به يكديگر بگوئيم: فالني مرد شريفي است، او پسر فالن شْص است، ميهمان
توانند بدل از جمله اول باشند و نه عطف داند، اين چند جمله نه ميعزيز به روشني مي است كه مثل او باشيم كه خواننده

 .بيان براي آن

 226، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 "... مَقامُ إِبْراهِيمَ "

است، و مقام ابراهيم سنگي است كه جاي  "فيه مقام ابراهيم "اين جمله مبتدايي است كه خبرش حذف شده، و تقدير كالم
 .ي ابراهيم ع در آن نقش بسته استپا



ه را باال ايستاده تا ديوار كعباخبار بسيار زيادي در دست است كه داللت دارد بر اينكه سنگ اصلي كه ابراهيم بر روي آن مي
 رنامند دفن شده و مقام ابراهيم كنار مطاف، روبروي ضلع ملتزم قراببرد در زير زمين، در همين مكاني كه فعال مقامش مي

 :گويددارد، و ابو طالب عموي رسول خدا ص در قصيده الميه خود از اين معنا خبر داده و مي

 «1» "و موطئ ابراهيم في الصْر رطبة علي قدميه حافيا غير ناعل "

ده عيني بوفهميده شود كه يا خود خانه مقام ابراهيم است و يا اينكه در اين خانه جاي م "مَقامُ إِبْراهِيمَ "و چه بسا از جمله
 .ايستاده استكه ابراهيم در آن مكان مْصوص، به عبادت خداي سبحان مي

 146استخدام دو جانبه يك كالم، از عجائب لطائف قرآن كريم است[ ..... ص : ]

وَ  "و "وَ مَنْ دَخَلَهُ "بوده است آن گاه دو جمله "هي مقام ابراهيم و االمن و الحج "ممكن هم هست كه بگوئيم تقدير كالم
هاي اسلوب قرآن اند. و اين خود از اعجوبهكه دو جمله انشايي است به جاي دو جمله خبري قرار گرفته "لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ

ز آورد تا شنونده اكند، و اين را به جاي آن مياست كه كالمي را كه به منظور غرضي آورده، در غرض ديگر نيز استْدام مي
م منتقل بشود. و گوينده با كوتاهترين كالم دو جور استفاده كرده باشد، و هر دو جهت را حفظ شنيدن اين، به آن غرض ه

 :ايدفرمخواهد از كسي خبري را بدهد، عين كالم او را بياورد. مثل اين آيه كه مينموده باشد نظير مواردي كه گوينده مي

أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِي  ":فرمايدو يا اين آيه كه مي« 0» "لِهِ، ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِكُل  آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُ "
كه بيان استْدامي كه در اين دو آيه شده، و « 2» "أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلي قَرْيَةٍ ... "و آيه:« 2» "حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ...

 .تفسير آيه دوم گذشتعلت آن در 

__________________________________________________ 

 .جاي پاي ابراهيم در صْره نرم شده و پاهاي برهنه و بدون نعلينش در آن فرو رفت(1)

ش نما بين احدي از فرستادگا "ال نفرق "همه به خدا و مالئكه او و كتبش و فرستادگانش ايمان آوردند )دقت بفرمائيد((2)
 ."022سوره بقره، آيه  "گذاريم.فرق نمي

 ."022سوره بقره، آيه  "آيا نديدي آن كس را كه به احتجاج پرداخت با ابراهيم در باره پروردگارش ...(3)

 ."021سوره بقره، آيه  "اي گذر كرد ...يا مانند آن كس كه به دهكده(4)
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وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  "و باز نظير آيه« 1» "يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "ايد:فرمو نظير آيه زير كه مي
در اولي صاحب آن دو را آورده است و  "قلب سليم "در دومي، و به جاي كلمه "بر "كه به جاي كلمه« 0» "آمَنَ بِاللَّهِ ...

همچنين غالب مثالهاي وارده در قرآن كريم كه در آنها « 2» "ثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما ال يَسْمَعُ ...مَ "نظير آيه
 .استْدام شده است

خواننده عزيز براي آگاهي بيشتر خوب است به تفسير يك يك آياتي كه به عنوان مثال آورديم، مراجعه نموده وجه استْدام 
در  "فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهِيمَ ... عَنِ الْعالَمِينَ "فرمايد:هر آيه را از نظر بگذراند و بنا بر اين، آهنگ اين آيه كه ميدر 

 بِنُصْبٍ يَ الشَّيْطانُوَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِ "فرمايد:تردد بين انشاء و اخبار آهنگ مانند آيه زير است كه مي
وَ ذِكْري لِأُولِي الْأَلْبابِ وَ خُذْ بِيَدِكَ  وَ عَذابٍ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هذا مُغْتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ وَ وَهَبْنا لَهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا

 .«2» "بِراً نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ ال تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْناهُ صا

كه كند. بدون اينهاي خبري و انشايي بيان ميمالحظه فرموديد كه اين آيه مانند آيه مورد بحث، مطالب را به صورت جمله



 .اي بيندازدبين اين دو قسم جمله فاصله

سوم آيه را بدل از جمله اول گرفتند كه بيان تفاوت  و اين بياني كه ما كرديم، غير از بيان ديگران است كه جمالت دوم و
 آن گذشت. و به فرض كه بْواهيم حتما آن جمالت را بدل

__________________________________________________ 

 ."21سوره شعراء، آيه  "دهد، مگر كسي كه با قلب سليم نزد خدا آيد.روزي كه مال و فرزندان سودي نمي(1)

 ."122سوره بقره، آيه  "يكوكار كسي است كه ايمان بياورد به خدا ...ليكن ن(2)

 ... شنودمثل كساني كه كافر شدند مانند مثل كسي است كه صدايش كنند به چيزي كه نمي(3)

 ."121سوره بقره، آيه  "

ب و رنج رسانيده. )به او بنده ما ايوب را بياد آر، آن زمان كه به درگاه پروردگارش ندا داد: كه شيطان مرا سْت عذا(4)
خطاب كرديم( پاي به زمين بزن )همين كه پا به زمين زد، چشمه آبي پيدا شد( اين آب خنك و گوارايي است، خود را 
بشوي، و از آن بياشام، )تا از هر درد و المي آسوده شوي( و ما اهل و فرزندان قبليش را كه از او مرده بودند، و به تعداد 

ديگر به او عطا كرديم و اين رحمتي از ما و مايه تذكري براي صاحبان خرد بود. )و آن گاه خطابش كرديم  همانان فرزنداني
اي( به دست به تعدادي كه سوگند خورده)اي تركه نازك اي همسرت را صد چوب بزني( دستهبه خاطر اينكه سوگند خورده

يار به اي خوب يافتيم، كه بسدار و بندهايوب را خويشتن بگير )و يك بار به همسرت بزن( تا سوگندت را نشكسته باشي.
 .كرددرگاه ما رجوع مي

 ."22سوره ص، آيه  "
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ذف و آن دو جمله بعد را استينافي بدانيم، كه بر دو بدل ح "آياتٌ بَيِّناتٌ "را بدل بگيريم از "مَقامُ إِبْراهِيمَ "بگيريم، بايد جمله
 .باشد "فيه آيات بينات مقام ابراهيم و آمن للداخل و حج للمستطيع "لت كند، و تقدير آيه:شده دال

 كند و مقامو جاي هيچ شكي نيست كه هر يك از اين امور آيت روشني است كه با وقوع خود بر خداي تعالي داللت مي
نما به چيز ديگر، نيست. حال به هر نحو كه چيزي جز عالمت و راه "آيت "آورد، چون معناي كلمهخداي تعالي را بياد مي

تر از مقام ابراهيم است كه اهل دنيا را به داللت بكند، چه به وجود خودش و چه به آثارش، و كدام عالمتي بهتر و روشن
ن سوي خدا جلب نموده و به عظمت مقام او راهنمايي كند؟ و كدام بنائي چون كعبه كه واردين خود را در دامن امن و اما

ه سالپذيرد، آيت و عالمت او است؟ و چه مناسك و مراسم و عبادتي كه ميليونها نفر را در يك جا جمع نموده و همهخود مي
 .شود، بهتر از اين مناسك عالمت و آيت او است؟گذارد و با گذشت زمان كهنه نميصحنه بندگي انسانها را به نمايش مي

 148باشند[ ..... ص : است و مقام ابراهيم و امنيت داخلي به بيت و وجوب حج البيت بهترين آيات مياعم از معجزه و خارق العاده  "آيت "]

شايد بعضي خيال كنند كه آيت و عالمت خدا بايد چيزي خارق العاده و بر هم زننده سنت طبيعت باشد و اين صحيح نيست، 
قرآن كريم اين كلمه را منحصرا در معجزه استعمال  چون نه لفظ آيه و مفهومش، آيت را منحصر در معجزه كرده، و نه

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها  "نموده، معجزه خارق العاده يكي از مصاديق آيت است، نه معناي آيت. به شهادت اينكه در آيه
سابق را نيز شامل هاي ، آيت را در معناي وسيعي استعمال كرده كه حتي بطور قطع احكام منسوخه در شريعت«1» "...
 .شودمي

آن را در معناي عالمت استعمال كرده، و هم چنين آياتي ديگر از قرآن كريم « 0» "أَ تَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ "و در آيه:



 .در غير مورد معجزه استعمال شده است "آيت "كه در آنها كلمه

شود، چون او گفته: مقام ابراهيم امري خارق العاده ت از اينجا روشن ميبنا بر اين اشكالي كه متوجه بعضي از مفسرين اس
توان آيتش خواند. و اما امنيت خانه خدا و وجوب حج، چون از مقوله معجزه نيست، و در نتيجه آيت نيستند، بايد است و مي

 .اند، نه براي بيان لفظ آيتبگوئيم براي غرضي ديگر ذكر شده

 اموري ديگر "آياتٌ بَيِّناتٌ "اند، بر اينكه مراد ازصرار ورزيدههمچنين مفسريني ديگر ا

__________________________________________________ 

 ."126سوره بقره، آيه  "هر چه از آيات قرآن را نسخ كنيم يا حكم آن را متروك سازيم ...(1)

 ."102سوره شعرا، آيه  "كنيد.چرا در هر مكان مرتفعي، به بيهوده، نشاني بنا مي(2)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

و ما از ذكر كامل اين اقوال  -آساي كعبه است )نه مقام ابراهيم بودن، و نه امن بودن، و نه وجوب حج آن(از خواص معجزه
 اين قول هموجه نادرستي  -تواند در بعضي از تفاسير مطول، آنها را مطالعه كندخودداري نموديم. اگر كسي بْواهد، مي

هاي خارق العاده باشد، و همانطور تنها به معناي آيت "آيات "روشن شد، براي اينكه وقتي اين سْن درست است كه كلمه
 .كه گفتيم، هيچ دليلي بر اين معنا نيست

 149 در صدد بيان حكم تشريعي است نه اخبار از يك خاصيت تكويني[ ..... ص : "مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً "جمله:]

در اين زمينه است كه حكمي تشريعي را بيان كند، نه يك  "وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً "پس حق مطلب اين است كه جمله:
 «1»خاصيت تكويني را. 

توان استفاده كرد كه قبل از اسالم هم حكم امنيت اين خانه مي -كه جمله خبري است -چيزي كه هست اينكه از اين جمله
ود، نقل شده، استفاده بش "بقره "و "ابراهيم ". هم چنان كه چه بسا اين معنا از دعاي ابراهيم كه در دو سورهتشريع شده بود

اين  شودمؤيد اين استفاده اين است كه، قبل از بعثت هم عرب جاهليت اين حق را براي بيت محفوظ داشتند. معلوم مي
 .عرب جاهليت نبوده است شده، و از جعليات خودرسم به زمان ابراهيم ع متصل مي

ا و حوادث هو اما اينكه شايد بعضي احتمال دهند كه مراد از آيه مورد بحث اين باشد كه به عنوان خبر غيبي بفرمايد: فتنه
د شواش بدانجا كشيده نمياي پيش آيد، دامنهدهد و در هر جاي دنيا هر حادثههولناك و سالب امنيت در اين خانه رخ نمي

هايي است كه در طول تاريخ، در اين مكان مقدس پيش آمده، مْصوصا حوادثي كه جنگها و كشتارها و ناامنيجوابگويش 
بيش « 0» "أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتََْطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ "قبل از نزول اين آيه در آنجا رخ داده و آيه شريفه:

يابد، از اين جهت كه مردم اين مكان را مقدس و واجب ندارد كه امنيت در اين مكان استقرار و استمرار مي از اين داللت
دانند، چون وجوب تعظيم آن در شريعت ابراهيم ثابت شده شريعت ابراهيم هم در آخر به تشريع خدا منتهي االحترام مي

 .شود نه به تكوين اومي

__________________________________________________ 

 .كنداگر خاصيت تكويني مسجد الحرام اين بود كه هر كس داخل بشود امنيت پيدا مي) (1)

 .توانست مْالف و دشمن خود، عبد اللَّه بن زبير را در آن خانه از بين ببردطاغياني چون يزيد بن معاويه نمي

 .("مترجم "شدبلكه به بالي ابرهه و لشكريانش دچار مي

سوره عنكبوت آيه  "مگر نديدند كه ما مكه را حرم امن كرديم، در حالي كه بالد اطراف آن مورد هجوم دشمنان است. (2)
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و يا « 1» "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ":فرمايداي كه دعاي ابراهيم را حكايت نموده و ميو همچنين است حال آيه
كند، مكه را بلد امن كند، و خداي تعالي به زبان كه از خداي تعالي درخواست مي« 0» "رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً "فرمايد:مي

 .دهدكند، و همواره دلهاي بشر را به قبول اين امنيت سوق ميتشريع دعايش را مستجاب مي

البته بفتحه نيز قرائت شده( در اصل به معناي )بكسره حا  "حج "كلمه "تَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاوَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْ "
 .قصد بوده است

تميزي  "سبيال "و سپس در قصد زيارت بيت اختصاص يافته، به طريق مْصوصي كه شرع آن را بيان كرده است و كلمه
ضايي نسبت سابقه، بلكه تشريع املبته نه تشريع ابتدايي و بيو اين آيه، متضمن تشريع حج است، ا "استطاع "است از جمله

 بِالْحَجِّ وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ "به تشريع قبلي ابراهيم ع، چون قبال هم گفتيم كه اين مراسم در زمان ابراهيم ع تشريع شد و آيه:
هماهنگ آيه زير است كه از  "... هِ عَلَي النَّاسِوَ لِلَّ "شود كه آيه:داد و از اينجا روشن مي، از آن تشريع خبر مي«2» "...

، هر چند كه ممكن است انشايي به نحو امضا باشد، و ليكن ظاهرتر از "وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً "دهد:تشريع قبلي خبر مي
 .سياق همين است كه خبر داده باشد. و اين بر خواننده مْفي نيست

در اينجا به معناي كفر در اصول دين نيست، بلكه منظور كفر به فروع  "كفر "كلمه "غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ "
است نظير كفر به نماز و زكات، يعني ترك آن دو. پس مراد از كفر همان ترك است و كالم از قبيل به كار بردن مسبب و يا 

از قبيل به كار بردن علت در جاي معلول است  "فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ ... "جمله: اثر در جاي سبب و يا منشا اثر است، هم چنان كه
ند، هر كس حج را ترك ك "است. يعني: "و من ترك الحج فال يضر اللَّه شيئا فان اللَّه غني عن العالمين "و تقدير كالم:

 ."رساند چون خدا غني از همه عالميان استضرري به خدا نمي

 112رواياتي در باره: كعبه، دحو األرض، اولين بيت مبارك بودن بيت اللَّه، حج و ...([ ..... ص : بحث روايتي ])

 از ابن شهرآشوب، از امير المؤمنين ع روايت شده كه در معناي آيه

__________________________________________________ 

 ."22سوره ابراهيم، آيه  "پروردگارا، اين شهر راي مكان امن و امان قرار ده. (1)

 [.....] ."106سوره بقره، آيه "(2)

 ."02سوره حج، آيه  "مردم راي به اداي مناسك حج اعالم كن ...(3)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

هايي انهكعبه خ نه، قبل از "به مردي كه پرسيد: آيا راستي كعبه اولين بيت است؟ فرمود: "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ... "
 اي كه در آن هدايت و رحمت و بركتديگر نيز بوده، ليكن كعبه اولين خانه مباركي است كه براي مردم بنا نهاده شد. خانه

است و اولين كسي كه آن را بنا نهاد ابراهيم بود، و بعد از او قومي از عرب جرهم آن را بنا كردند، و باز گذشت روزگار آن را 
 «1. »"مالقه براي بار سوم بنايش كردند، و براي نوبت چهارم، قريش آن را تجديد بنا نمودندويران كرد، ع

 ":و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن ابي حاتم از طريق شعبي از علي بن ابي طالب ع روايت آورده كه در معناي آيه

 "... إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ



اي نبوده، بلكه منظور اين است كه كعبه اولين خانه براي عبادت خدا معنايش اين نيست كه قبل از كعبه هيچ خانه "فرمود:
 «0» "بود.

 .مؤلف قدس سره: نظير اين روايت را ابن جرير هم از مطر روايت كرده، و روايات در اين معاني بسيار است

 "همك "قطعه زميني است كه كعبه در آن واقع شده و كلمه "بكه "كلمه "كه فرمود:و در علل از امام صادق ع روايت شده 
 «2» "به معناي شهر مكه است.

اگر مكه را بكه گفتند، براي اين است كه مردم در اين محل بك  "و باز در همان كتاب است كه آن حضرت فرمود:
 «2»نمايند(. )يعني ازدحام مي "كنندمي

اگر مكه را بكه خواندند، براي اين بود كه در آن زن و مرد مْلوط  "امام باقر ع روايت شده، كه فرمود:و در همان كتاب، از 
بيني زني پيش رويت و زني ديگر طرف راستت، و زني طرف چپت مشغول نمازند و تو شانه به شانه زني نماز و درهمند، مي

 .«2» "ير نقاط كراهت دارد.خواني و هيچ عيبي هم ندارد، در حالي كه اين كار در سامي

خواست زمين را خلق كند، بادها را فرمان داد تا به و باز در همان كتاب است كه امام باقر ع فرمود: خداي تعالي وقتي مي
شكم آب بزنند، و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان كف كرده، همه كفها يك جا جمع شد، كه همان محل فعلي 

نَّ أَوَّلَ إِ "گاه آن را به صورت كوهي از كف، در آورده، زمين را از زير )دامنه( آن كوه بگسترانيد. و آيه شريفه:كعبه است، آن 
 «6»سْن از همين مطلب دارد.  "بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ...

__________________________________________________ 
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 .ط بيروت 122باب  212(علل الشرائع ص 2و  3)
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دس سره: . مؤلف قاي كه خدا از زمين خلق كرد، كعبه بود. و ساير نقاط از ناحيه كعبه گسترده و كشيده شدپس اولين بقعه
و كشيده شدن آن از زير كعبه بسيار زياد است. و اين اخبار نه مْالفتي با كتاب خدا دارد و نه  "دحو االرض "اخبار در مساله

دانان قديم معتقد بودند به اينكه، زمين عنصري كند. تنها حرفي كه هست اين است كه طبيعيبرهاني عقلي آن را رد مي
 سازد. ليكن بطالنداند، نميو اين نظريه با روايات مذكور كه آن را حادث و پديد آمده از كف آب مياست بسيط، و قديم، 

 .اعتقاد آنان روشن شده و احتياجي به بيان ندارد

سير فاي از زمين تبه بقعه "بيت "وارد شده، و در آن كلمه "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ ... "اين است آن تفسيري كه در روايات براي آيه:
 .سازدشده، هر چند كه دو روايت اول با ظاهر آيه بهتر مي

ن آمده كه شْصي از امام صادق ع پرسيد: اي "فِيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ "و در كافي و تفسير عياشي از امام صادق ع در تفسير جمله:
 :آيات بينات چيست؟ فرمود

پايش در سنگ نشست، و ديگر حجر االسود، و سوم منزل  يكي مقام ابراهيم است كه ابراهيم بر باالي آن ايستاد و جاي
 «0« »1»اسماعيل است. 

مؤلف قدس سره: و در اين معنا رواياتي ديگر نيز هست و بعيد نيست كه ذكر اين امور از باب شمردن آيات بينات باشد. هر 
 .چند كه نام آنها در آيه نيامده است



هاي اطراف از اهل مكه خواست تا خانه (كه گفت: ابو جعفر )منصور دوانقي و در تفسير عياشي از عبد الصمد روايت آورده
مسجد را از ايشان بْرد و به وسعت مسجد بيفزايد اهل مكه نپذيرفتند، و او هر چه تشويقشان كرد موفق به جلب رضايت 

 .آنان نشد

فروشند و بْرم خراب كنم تا مسجد را توسعه هايشان را بناگزير نزد امام صادق ع آمد و گفت: من از اينها خواستم تا خانه
دهم، قبول نكردند و من از اين جهت سْت اندوهناكم، امام صادق ع فرمود: هيچ جاي غصه نيست براي اينكه منطق تو و 

 .دليلت عليه آنان روشن است. منصور پرسيد: چه منطقي عليه آنان دارم؟ فرمود: كتاب خداي تعالي

براي  "إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ... "كجاي كتاب خدا است؟ فرمود: آيه شريفه: منصور پرسيد: اين حجت در
 اينكه خداي تعالي در اين آيه به تو خبر داده از اينكه اولين بيتي
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اي در شود كه قبل از بناي كعبه خانهكه براي مردم بنا نهاده شده، آن بيتي است كه در بكه است. و قهرا معنايش اين مي
له اگر مردم قبل از بناي اند. بآنجا نبوده، و زمينهاي اطراف خانه، حريم خانه بوده، و مردم در حريم خانه خدا، خانه ساخته

توانستند از حريم خانه خود دفاع كنند. )توجه داشته باشيد كه اين بيان، ترجمه عين هاي خود را ساخته بودند، ميكعبه، خانه
 (.الفاظ روايت نيست، بلكه مفاد آن است

ها هم قانع شده و گفتند: هر جور دوست ابو جعفر وقتي اين را شنيد، با اهل مكه در ميان گذاشت. و دليل خود را ارائه داد آن
 «1»داري عمل كن. 

و در همان كتاب از حسن بن علي بن نعمان روايت آورده كه گفت: وقتي مهدي )عباسي( بناي مسجد الحرام را توسعه داد، 
ر ا خانه خود را داي پيدا كرد كه در كنج مربع واقع شده بود، از صاحبان خانه خواست تبراي مربع كردن آن احتياج به خانه

اختيارش بگذارند ولي آنان زير بار نرفتند. مهدي از فقها پرسيد كه چه بايد بكند؟ همه گفتند خانه غصبي را نبايد داخل 
ه تو نويسم، آن گاه مسالمسجد و جزء آن كرد. علي بن يقطين به وي گفت: اي امير المؤمنين، من به موسي بن جعفر ع مي

اي در كنج مسجد الحرام قرار اي به والي مدينه نوشت، كه از موسي بن جعفر ع بپرس، خانهامهدهم علي نرا جواب مي
دهد. عالج اين كار چيست؟ والي نزد امام رفت و مساله را خواهيم جزء مسجدش كنيم، صاحبش رضايت نميگرفته، مي

اي نيست جز اينكه جواب لي گفت: هيچ چارهپرسيد، ابو الحسن ع پرسيد: آيا جواب الزم است و يا خيلي لزوم ندارد؟ وا
بدهيد. فرمود: بنويس، بسم اللَّه الرحمن الرحيم، اگر كعبه بعد از بناي شهر مكه در مكه پديد آمده مردم مكه به حريم خود 

يهمان ش متواند جاي مردم را بگيرد(، و اگر چنانچه اول كعبه ساخته شد و مردم پس از ساخته شدنسزاوارترند. )و كعبه نمي
 .كعبه شدند، و اطرافش خانه ساختند، و كعبه به حريم خود سزاوارتر است

همين كه نامه به دست مهدي رسيد، آن را بوسيد و دستور داد خانه آن شْص را خراب كنند، اهل خانه به شكايت نزد ابي 
ه مهدي نوشت: چيزي به ايشان بده و اي به مهدي بنويسد، اقال پول خانه را بدهند. امام ع بالحسن ع آمدند. كه نامه

 «0»رضايتشان را بدست آر. او نيز چنين كرد. 

__________________________________________________ 
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 .ط تهران 12ش  126ص  1تفسير عياشي ج (2)
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آيد آغازگر در توسعه مسجد الحرام منصور ايت مشتملند بر استداللي لطيف و نيز بر ميمؤلف قدس سره: و اين دو رو
 .دوانيقي بوده و بعد از او مهدي تكميلش كرده

فرموده حج و عمره هر دو است  "وَ لِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ... "و در كافي از امام صادق ع روايت آورده در تفسير آيه:
 .و واجب استچون هر د

رده تفسير ك "قصد "مؤلف قدس سره: اين روايت را عياشي هم در تفسير خود آورده و در آن حج را به معناي لغويش، يعني
 .است

)كسي كه حج را ترك كند(  "و من ترك "را به "وَ مَنْ كَفَرَ "و در تفسير عياشي از امام صادق ع روايت آورده كه جمله
 «1»تفسير كرده است. 

داند كه كفر هم مانند ايمان داراي آورده، و خواننده گرامي خود مي« 0»ف قدس سره: اين روايت را شيخ نيز در تهذيب مؤل
 .مراتبي است. و منظور از كفر در اين آيه، كفر به فروع دين است

ر جناب پرسيدم: پس اگو در كافي از علي بن جعفر، از برادرش موسي بن جعفر روايت كرده كه در حديثي راوي گفت: از آن 
 شود؟كسي از ما مسلمانان حج نكند كافر مي

 «2»فرمود: نه، و ليكن اگر كسي بگويد: مراسم حج اينطور نيست كافر شده است. 

، تفسير شده، آيه هم با آن "رد "در روايت باال به معناي "كفر "مؤلف قدس سره: روايات در اين معاني بسيار است. و
كفر در روايت به معناي لغويش يعني پوشاندن حق. و اين كلمه بر حسب موارد، مصاديقي برايش معين سازگاري ندارد. پس 

 .شودمي

 114بحث تاريخي ..... ص : 

 114پيرامون بناي كعبه و چند بار تجديد بناي آن([ ..... ص : )]

كعبه بعد از بناي آن، تنها فرزندش  اين معنا، متواتر و قطعي است كه، باني كعبه ابراهيم خليل بوده و ساكنان اطراف
اند. و كعبه تقريبا ساختماني به صورت مربع بنا شده كه هر ضلع آن به سمت اسماعيل و قومي از قبائل يمن بنام جرهم بوده

يكي از جهات چهارگانه: شمال، جنوب، مشرق و مغرب بوده و بدين جهت اينطور بنا شده كه بادها هر قدر هم كه شديد 
 باباشد، 
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 .رسيدن به آن شكسته شود و نتواند آن را خراب كند

ن پاي بر جا بود تا آنكه يك بار عمالقه آن را تجديد بنا كردند. و يك بار ديگر قوم جرهم )و يا و اين بناي ابراهيم ع هم چنا



 «1»اول جرهم بعد عمالقه، هم چنان كه در روايت وارده از امير المؤمنين اينطور آمده بود.( 

يعني قرن دوم قبل از هجرت( و آن گاه، وقتي زمام امر كعبه به دست قصي بن كالب، يكي از اجداد رسول خدا ص افتاد )
را  هاي نْل آنقصي آن را خراب كرد و از نو با استحكامي بيشتر بنا نمود و با چوب دوم )درختي شبيه به نْل( و كنده

پوشانيد، و در كنار آن بنائي ديگر نهاد به نام دار الندوة، كه در حقيقت مركز حكومت و شوراي با اصحابش بود. آن گاه 
هاي خود را بر لبه مطاف پيرامون كعبه بنا كردند و در اي خانهبين طوائف قريش تقسيم نموده كه هر طايفه جهات كعبه را

 .هاي خود را بطرف مطاف باز كردندخانه

اند: پنج سال قبل از بعثت نيز يك بار ديگر كعبه به وسيله سيل منهدم شد، و طوائف قريش عمل ساختمان آن بعضي گفته
كرد، بود و نجاري مصري او را كمك مي "ياقوم "ساخت مردي رومي بنامتقسيم كردند، و بنائي كه آن را مي را در بين خود

و چون رسيدند به محلي كه بايد حجر االسود را كار بگذارند، در بين خود نزاع كردند، كه اين شرافت نصيب كداميك از 
ساله بود بين خود حكم قرار دهند، را كه در آن روز سي و پنجطوائف باشد؟ در آخر همگي بر آن توافق كردند كه محمد ص 

 .چون به وفور عقل و سداد رأي او آگاهي داشتند

آن جناب دستور داد تا ردائي بياورند و حجر االسود را در آن نهاده و به قبائل دستور داد تا اطراف آن را گرفته و بلند كنند، و 
ار بايست باشد، قر بياورند. آن گاه خودش سنگ را برداشت و در جايي كه ميحجر را در محل نصب يعني ركن شرقي باال

 .داد

و يك مقدار از زمين زير  .و چون خرج بنائي آنان را به ستوه آورده بود، بلندي آن را به همين مقدار كه فعال هست گرفتند
تر از آنچه بود ساختند و اين بنا هم چنان بر بناي قبلي از طرف حجر اسماعيل خارج ماند و جزء حجر شد، چون بنا را كوچك

جاي بود تا زماني كه عبد اللَّه زبير در عهد يزيد بن معاويه )عليهما اللعنة و العذاب( مسلط بر حجاز شد و يزيد سرداري بنام 
 حصين به سركوبيش فرستاد، و در اثر جنگ و سنگهاي بزرگي كه لشكر يزيد با منجنيق بطرف شهر مكه
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 ريْتند، پرده كعبه و قسمتي از چوبهايشهايي كه باز با منجنيق به سوي شهر ميكردند، كعبه خراب شد و آتشپرتاب مي
مام شد، عبد اللَّه بن زبير به فكر افتاد، كعبه را خراب نموده بناي آن را تجديد را بسوزانيد، بعد از آنكه با مردن يزيد جنگ ت

كند، دستور داد گچي ممتاز از يمن آوردند، و آن را با گچ بنا نمود و حجر اسماعيل را جزء خانه كرد، و در كعبه را كه قبال در 
دري ديگر كار گذاشت. تا مردم از يك در درآيند و از در  بلندي قرار داشت، تا روي زمين پائين آورد. و در برابر در قديمي،

ديگر خارج شوند و ارتفاع بيت را بيست و هفت ذراع )تقريبا سيزده متر و نيم( قرار داد و چون از بنايش فارغ شد، داخل و 
هجري از اين كار  62 اي از ابريشم پوشانيد، و در هفدهم رجب سالخارج آن را با مشك و عبير معطر كرد، و آن را با جامه

 .فارغ گرديد

و بعد از آنكه عبد الملك مروان متولي امر خالفت شد، حجاج بن يوسف به فرمانده لشكرش دستور داد تا به جنگ عبد اللَّه 
بن زبير برود كه لشكر حجاج بر عبد اللَّه غلبه كرد و او را شكست داده و در آخر كشت و خود داخل بيت شد و عبد الملك را 

اش اي را كه عبد اللَّه ساخته بود خراب نموده به شكل قبليبدانچه ابن زبير كرده بود خبر داد. عبد الملك دستور داد، خانه
برگرداند. حجاج ديوار كعبه را از طرف شمال شش ذراع و يك وجب خراب نموده و به اساس قريش رسيد و بناي خود را از 

ي كعبه را كه ابن زبير پائين آورده بود در همان جاي قبليش )تقريبا يك متر و نيم اين سمت بر آن اساس نهاد، و باب شرق



يا دو متر بلندتر از كف( قرار داد و باب غربي را كه عبد اللَّه اضافه كرده بود مسدود كرد آن گاه زمين كعبه را با سنگهايي كه 
 .زياد آمده بود فرش كرد

ه سلطان سليمان عثماني در سال نهصد و شصت روي كار آمد، سقف كعبه را تغيير وضع كعبه بدين منوال باقي بود، تا آنك
هايي در كعبه انجام داد. و چون در سال هزار و صد و بيست و يك هجري احمد عثماني متولي امر خالفت گرديد، مرمت
ا خراب كرده بود، سلطان داد، و چون سيل عظيم سال هزار و سي و نه بعضي از ديوارهاي سمت شمال و شرق و غرب آن ر

مراد چهارم، يكي از پادشاهان آل عثمان دستور داد آن را ترميم كردند و كعبه ديگر دستكاري نشد تا امروز كه سال هزار و 
 .سيصد و هفتاد و پنج هجري قمري و يا سال هزار و سيصد و سي و پنج هجري شمسي است
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 222، ص: 2مربع، كه از سنگ كبود رنگ و سْتي ساخته شده، بلندي اين ترجمه الميزان، جكعبه بنائي است تقريبا 

 -آيدبنا شانزده متر است، در حالي كه در زمان رسول خدا ص خيلي از اين كوتاهتر بوده، آنچه كه از روايات فتح مكه بر مي
ي را هايسول خدا ص توانست بر بام كعبه رفته، بتكه: رسول خدا ص، علي ع را به دوش خود سوار كرد، و علي ع از شانه ر

 .ثابت كننده اين مدعا است -كه در آنجا بود بشكند

و طول ضلع شمالي آن كه ناودان و حجر اسماعيل در آن سمت است، و همچنين ضلع جنوبي آن، كه مقابل ضلع شمالي 
دو متري آن از زمين واقع شده، و ضلع روبرويش  اش كه باب كعبه درمتر است و طول ضلع شرقياست، ده متر و ده سانتي

شود قرار دارد. در يعني ضلع غربي دوازده متر است و حجر االسود در ستون طرف دست چپ كسي كه داخل خانه مي
حقيقت حجر االسود در يك متر و نيمي از زمين مطاف، در ابتداي ضلع جنوبي واقع شده، و اين حجر االسود سنگي است 

 .يضي شكل و نتراشيده، رنگي سياه متمايل به سرخي داردسنگين و ب

 .شود كه اثر جوش خوردن خود بْودي تركهاي آن سنگ استهايي زرد ديده ميهايي سرخ و رگهو در آن لكه

، "ركن شامي "، و ركن غربي را"ركن عراقي "شده: ركن شمالي راو چهار گوشه كعبه از قديم االيام، چهار ركن ناميده مي
ن ناميدند، و مسافتي كه بي "ركن اسود "، و ركن شرقي را كه حجر االسود در آن قرار گرفته"ركن يماني "ركن جنوبي راو 

اش به اين قسمت نامند. چون زائر و طواف كننده خانه خدا، در دعا و استغاثهمي "ملتزم "در كعبه و حجر االسود است،
 .شودمتوسل مي

گويند چيزي است كه حجاج بن يوسف آن را احداث الي واقع است، و آن را ناودان رحمت ميو اما ناودان كه در ديوار شم
آن را برداشت و به جايش ناوداني از نقره گذاشت. و سپس سلطان احمد در سال  122كرد. و بعدها سلطان سليمان در سال 

ته بود و هايي طاليي بكار رفدر فواصلش نقشه اي مينياتور شده مبدل كرد مينيايي كبودرنگ كهآن را به ناودان نقره 1201
 .سلطان عبد المجيد عثماني آن را به ناوداني يك پارچه طال مبدل كرد كه هم اكنون موجود است 1022در آخر سال 

 شاي است، جزء بنا كه دو طرفگويند، و حطيم نيم دايرهو در مقابل اين ناودان، ديواري قوسي قرار دارد كه آن را حطيم مي
شود. البته اين دو طرف متصل به زاويه نامبرده نيست، بلكه نرسيده به زاويه شمالي )و شرقي و جنوبي( و غربي منتهي مي

 .شودبه آن دو قطع مي

دهد. بلندي اين ديوار قوسي يك متر و پهنايش يك متر و و از دو طرف، دو راهرو بطول دو متر و سي سانت را تشكيل مي
 ف داخل آن سنگهاي منقوشي به كار رفته. فاصله وسطنيم است. و در طر
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 .اين قوس از داخل با وسط ديوار كعبه هشت متر و چهل و چهار سانتيمتر است

شود. كه تقريبا سه متر از آن در بناي ابراهيم ع داخل فضايي كه بين حطيم و بين ديوار است، حجر اسماعيل ناميده مي
بوده، بعدها بيرون افتاده است. و به همين جهت در اسالم واجب شده است كه طواف پيرامون حجر و كعبه انجام شود، كعبه 

تا همه كعبه زمان ابراهيم ع داخل در طواف واقع شود. و بقيه اين فضا آغل گوسفندان اسماعيل و هاجر بوده، بعضي هم 
 .اند اين بود وضع هندسي كعبهاند: هاجر و اسماعيل در همين فضا دفن شدهگفته

هايي كه در آن صورت گرفته، و مراسم و تشريفاتي كه در آن معمول بوده، چون مربوط به غرض و اما تغييرات و ترميم
 .شويمتفسيري ما نيست، متعرضش نمي

 118جامه كعبه ..... ص : 

عيل و آمدنشان به سرزمين مكه نقل كرديم، چنين در سابق در رواياتي كه در تفسير سوره بقره در ذيل داستان هاجر و اسما
 .اي بر در آن آويْتداشت كه هاجر بعد از ساخته شدن كعبه، پرده

هاي اند، اولين كسي كه اين كار را باب كرد، يكي از تبعآويزند، بطوري كه گفتهاي كه به همه اطراف كعبه ميو اما پرده
ده بود. بعد از اي بافته شهاي نقرهاي كه حاشيه آن با نخباف پوشانيد، پردهاي نقرهردهيمن بنام ابو بكر اسعد بود كه آن را با پ

ن پوشاندند، بطوري كه ايتبع نامبرده، جانشينانش اين رسم را دنبال كردند، و سپس مردم با رواندازهاي مْتلف آن را مي
انداختند. تا زمان قصي بن كالب رسيد، او روي آن ميپوسيد، يكي ديگر اي ميگرفت و هر جامهها روي هم قرار ميپارچه

براي تهيه پيراهن كعبه كمكي ساليانه بعهده عرب نهاد )و بين قبائل سهمي قرار داد( و رسم او هم چنان در فرزندانش باقي 
 .دادندداد و يك سال ديگر قبائل قريش ميبود، از آن جمله ابو ربيعة بن مغيرة يك سال اين جامه را مي

هاي يماني پوشانيد و اين رسم هم چنان باقي بود، تا سالي كه، خليفه در زمان رسول خدا ص آن جناب كعبه را با پارچه
ها بر پشت بام كعبه شكايت كردند و گفتند: مردم اينقدر پارچه بر عباسي به زيارت خانه خدا رفت، خدمه بيت از تراكم پارچه

خدا از سنگيني فرو بريزد. مهدي عباسي دستور داد همه را بردارند، و به جاي آنها،  ريزند كه خوف آن هست، خانهكعبه مي
 فقط سالي يك پارچه بر كعبه بياويزند. كه اين رسم هم چنان تا امروز باقي مانده 
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پوشانيد، مادر عباس بن عبد المطلب بود،  و البته خانه خدا، پيراهني هم در داخل دارد. و اولين كسي كه داخل كعبه را جامه
 .كه براي فرزندش عباس نذر كرده بود
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 "كردند و معتقد بودند به اينكه روحهاي مْتلف مورد احترام و تقديس بود. مثال هنديان آن را تعظيم ميكعبه در نظر امت
حجر االسود حلول كرده، و اين حلول در زماني واقع شده كه سيفا با همسرش از كه به نظر آنان اقنوم سوم است، در  "سيفا

 .بالد حجاز ديدار كردند

دس هفتگانه هاي مقكردند، و معتقد بودند كه كعبه يكي از خانهو همچنين صابئيني از فرس و كلدانيان، كعبه را تعظيم مي
ان قرار دارد. و سوم، بناي مندوسان است كه در بالد هند كه دومين آن مارس است، كه بر باالي كوهي در اصفه -است

واقع شده است. چهارم نوبهار است كه در شهر بلخ قرار دارد. پنجم بيت غمدان كه در شهر صنعاء است، و ششم كاوسان 
يان كلداناي است در باالترين شهرهاي چين و گفته شده كه باشد كه در شهر فرغانه خراسان واقع است. و هفتم خانهمي



 .معتقد بودند كعبه خانه زحل است، چون قديمي بوده و عمر طوالني كرده است

 .درفتنكردند، به اين عقيده كه روح هرمز در آن حلول كرده. و بسا به زيارت كعبه نيز ميفارسيان هم آن را تعظيم مي

هايي ها و مجسمهكردند، و در كعبه صورتمي كردند، و در آن خدا را طبق دين ابراهيم عبادتيهوديان هم آن را تعظيم مي
هاي از الم داشتند. و از آن جمله صورت مريم عذراء و بود، از آن جمله تمثال ابراهيم و اسماعيل بود كه در دستشان چوب

 .كرده و هم نصارامسيح بود، و اين خود شاهد بر آن است كه هم يهود كعبه را تعظيم مي

دانسته و از هر طرف به زيارتش اي براي خداي تعالي ميرده، تعظيمي كامل و آن را خانهكعرب هم آن را تعظيم مي
 .دانسته، و مساله حج جزء دين عرب بوده كه با عامل توارث در بين آنها باقي مانده بودآمدند، و آن را بناي ابراهيم ميمي
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 262، ص: 2پس از وي با فرزندان او بوده، تا آنكه قوم جرهم بر ترجمه الميزان، جتوليت بر كعبه در آغاز با اسماعيل و 

دودمان اسماعيل غلبه يافت و توليت خانه را از آنان گرفته و بْود اختصاص داد، و بعد از جرهم اين توليت به دست عمالقه 
 .اي از بني كركر بودند و با قوم جرهم جنگها كردندافتاد كه طايفه

 .كردندساله در كوچهاي زمستاني و تابستاني خود در پائين مكه منزل ميه همهعمالق

 .گزيدندها در باالي مكه منزل برميهم چنان كه جرهمي

ها شد و بر عمالقه غلبه يافتند، تا توليت خانه را بدست آوردند، و حدود سيصد با گذشت زمان دو باره روزگار به كام جرهمي
 .و بر بناي بيت و بلندي آن اضافاتي نسبت به آنچه در بناي ابراهيم بود پديد آوردندسال در دست داشتند، 

بعد از آنكه فرزندان اسماعيل زياد شدند و قوت و شوكتي پيدا كردند و عرصه مكه بر آنان تنگ شد، ناگزير در صدد برآمدند 
ن كردند. در آن روزگار بزرگ دودمان اسماعيل تا قوم جرهم را از مكه بيرون كنند كه سرانجام با جنگ و ستيز بيرونشا

عمرو بن لحي بود، كه كبير خزاعه بود، بر مكه استيال يافته، متولي امر خانه خدا شد، و اين عمرو همان كسي است كه 
 "لهب "ها را بر بام كعبه نصب نموده و مردم را به پرستش آنها دعوت كرد و اولين بتي كه بر بام كعبه نصب نمود، بتبت

ها زياد شد، و هايي ديگر آورد، تا عده بتبود كه آن را از شام با خود به مكه آورد و بر بام كعبه نصب كرد، و بعدها بت
 .پرستش بت در بين عرب شيوع يافت و كيش حنفيت و يكتاپرستي يكباره رخت بربست

 :گويدمي را خطاب كرده و "عمرو بن لحي "،"شحنة بن خلف جرهمي "در اين باره است كه

 يا عمرو انك قد احدثت آلهة شتي بمكة حول البيت انصابا "

 و كان للبيت رب واحد ابدا فقد جعلت له في الناس اربابا

 «1» "لتعرفن بان اللَّه في مهل سيصطفي دونكم للبيت حجابا

ت را بعد از خودش به واليت و سرپرستي خانه تا زمان حليل خزاعي هم چنان در دودمان خزاعه بود كه حليل اين تولي
دخترش همسر قصي بن كالب واگذار نمود، و اختيار باز و بسته كردن در خانه و به اصطالح كليد داري آن را به مردي از 

 .خزاعه بنام ابا غبشان خزاعي داد

 ابو غبشان اين منصب را در برابر يك شتر و يك ظرف شراب، به قصي بن كالب بفروخت. و اين

__________________________________________________ 

خانه خدا، ربي واحد و جاودانه  .اي عمرو، اين تو بودي كه خداياني گوناگون اطراف بيت پديد آورده و نصب كردي(1)
 .داشت، اين تو بودي كه مردم را به شرك و پرستش ارباب گوناگون واداشتي



 [.....] .داري براي بيت انتْاب خواهد كردي، از غير شما، پردهبزودي خواهي فهميد كه خداي تعالي، در آينده نزديك
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ة اخسر من صفق "گويند:بار و احمقانه را به آن مثل زده و ميعمل در بين عرب مثلي سائر و مشهور شد كه هر معامله زيان
 .«1» "ابي غبشان

ش منتقل شد و قصي بن كالب بناي خانه را تجديد نمود كه قبال به آن در نتيجه سرپرستي كعبه به تمام جهاتش به قري
اشاره كرديم، و جريان به همين منوال ادامه يافت، تا رسول خدا ص مكه را فتح نمود و داخل كعبه شد و دستور داد عكسها 

آن مانده و تا آن روز در داخل  ها را شكستند و مقام ابراهيم را كه جاي دو قدم ابراهيم درها را محو نموده، بتو مجسمه
اي ظرفي در جوار كعبه بود برداشته در جاي خودش كه همان محل فعلي است دفن نمودند و امروز بر روي آن محل قبه

 .خوانندها، و زائرين خانه خدا بعد از طواف، نماز طواف را در آنجا ميساخته شده داراي چهار پايه، و سقفي بر روي آن پايه

دار است و ما به اين مقدار اكتفاء نموديم، آنهم به اين و اخبار مربوط به كعبه و متعلقات ديني بسيار زياد و دامنهروايات 
 .شوندمنظور كه خوانندگان آيات مربوط به حج و كعبه به آن اخبار نيازمند مي

ست كه احدي از طوائف اسالم، در باره و يكي از خواص اين خانه كه خدا آن را مبارك و مايه هدايت خلق قرار داده، اين ا
 .شان آن اختالف ندارد

__________________________________________________ 

 .بارتر از معامله ابي غبشان استاين معامله( زيان)(1)
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 اشاره

( قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ 12الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلي ما تَعْمَلُونَ ) قُلْ يا أَهْلَ
هَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ ( يا أَي11ُّآمَنَ تَبْغُونَها عِوَجاً وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

يَ دِهُ( وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ 122يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ كافِرِينَ )
 (121إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )

 160ترجمه آيات ..... ص : 

 .(12كنيد ناظر و شاهد است )ورزيد، با اينكه خداي تعالي بر آنچه ميبگو، اي اهل كتاب، چرا به آيات خدا كفر مي

خواهيد، با اينكه مي كنيد و آن راه را كج و معوجبگو، اي اهل كتاب چرا كسي را كه ايمان آورده، از راه خدا جلوگيري مي
 .(11كنيد غافل نيست )خود شما شاهد بر حقانيت آنيد، و خدا به هيچ وجه از آنچه مي

خواهند اطاعت كنيد، شما را اي از اهل كتاب را )كه راه خدا را كج و معوج ميايد، شما اگر طايفهاي كساني كه ايمان آورده
 .(122سازند )گردانند )و مثل خودشان( كافر ميبعد از آنكه ايمان آورديد، از دينتان بر مي

شود و فرستاده او در بين شما است. و هر كس خود را بْدا ورزيد با اينكه آيات خدا بر شما تالوت ميو چگونه كفر مي



 (121شود )بسپارد، به سوي صراط مستقيم هدايت مي
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 163بيان آيات ..... ص : 

 163رتباط اين آيات با آيات سابق مربوط به يهود[ ..... ص : بيان ا]

ي از ايشان، اكنيد با اتصالي كه در سياق دارد، داللت دارد بر اينكه اهل كتاب )البته طايفهاين آيات بطوري كه مالحظه مي
دا اند، به اين طريق كه راه خداشتهز مياند و مؤمنين را از راه خدا بااي از يهود( كفر به آيات خدا داشتهيعني يهود و يا طايفه

 .ساختندگر ميرا در نظر مؤمنين كج و معوج جلوه داده و راه ضاللت و انحراف را در نظر آنان، راه مستقيم خدا جلوه

 .كردند، تا به اين وسيله حق را كه راه آنان است، باطل و باطل خود را حق جلوه دهندها ميبراي مؤمنين القاي شبهه

يات قبلي هم داللت داشت بر انحراف ديگر آنان. و آن اين بود كه حليت همه طعامها قبل از آمدن تورات را منكر بودند، و آ
 .كردندمساله نسخ شدن حكم قبله و برگشتن آن از بيت المقدس به كعبه را انكار مي

تورات بود و اينكه كعبه اولين بيت  پس اين آيات، متمم آيات سابق است كه متعرض مساله حليت طعام، قبل از نزول
 .آمدعبادت به شمار مي

نند؟ و چرا كاي از ايشان را توبيخ كند كه چرا القاي شبهه ميخواهد يهود و يا طايفهپس اين آيات به دنبال همان بيانات مي
كه يهوديان را در دعوتشان خواهد مؤمنين را تحذير كند، از اينسازند؟ و نيز ميمؤمنين را در دينشان دچار سرگيجه مي

ند خواهد ترغيب و تشويقشان كانجامد و نيز مياطاعت كنند و بفهماند كه اگر اطاعت كنند كارشان به كفر به دين حق مي
 .به اينكه متمسك بْدا گردند، تا به سوي صراط ايمان راه يافته هدايتشان دوام بپذيرد

ر تفسير سوره آل عمران در ذيل همين آيه نقل كرده، سيوطي، در كتاب ليكن بطوري كه صاحب المنار، در جلد چهارم، د
 :لباب النقول، از زيد بن اسلم روايت كرده كه گفته

)كه مردي يهودي بوده( به چند نفر از قبيله اوس و خزرج برخورد كرد ديد، اين دو قبيله كه سالها با هم  "شاش بن قيس "
شنوند، بسيار ناراحت شد و به جواني كه همراهش بود گويند و گل ميگل مي كنند،جنگ داشتند، با يكديگر صحبت مي

يفه گاني را كه در جنگ بعاث به دست آن طاگفت برو ميان اين دو طايفه را تيره كن، پهلوي اين دو طايفه بنشين و كشته
ان آنان را نيز كه در آن جنگ از دست گديگر از دست دادند، بيادشان بياور. از آنجا برخيز نزد آن طايفه ديگر برو و كشته

دادند، بيادشان بياور. آن جوان چنين كرد و دوباره آن دو طايفه را واداشت تا با يكديگر بگو مگو كنند. اين به آن افتْار كند 
 و آن به اين فْر بفروشد تا آنكه در آخر يكي از
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ايفه بجان هم افتادند، از اوس مردي بنام اوس بن قرظي و از خزرج مردي بنام جبار بن اين دو طايفه و يكي ديگر از آن ط
صْر، رو در روي هم به يكديگر بد و بيراه گفتند. و در نتيجه همه اوسيان و همه خزرجيان پر از خشم شده، برخاستند كه 

به ميان ايشان آمده موعظتشان كرد و به جان هم بيفتند. در اين ميان خبر به رسول خدا ص رسيد، خودش برخاست و 
بينشان صلح برقرار ساخت، هر دو طايفه شنيدند و اطاعت كردند و خداي تعالي در باره آن دو نفر يعني اوس و جبار اين آيه 

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "«1»را نازل كرد: 

 «0» "يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... "و در باره شاش بن قيس، اين آيه را فرستاد:



و اين روايت خالصه روايتي است كه الدر المنثور آن را از زيد بن اسلم بطور مفصل نقل كرده و قريب به آن، از ابن عباس و 
 .غيره نقل شده است

مورد بحث با بياني كه ما كرديم بيشتر انطباق دارد، تا با آنچه در اين روايت آمده، و اين براي خواننده و به هر حال آيات 
روشن است عالوه بر اينكه آيات مورد بحث، سْن از كفر و ايمان و شهادت يهود و تالوت آيات خدا بر مؤمنين و امثال اين 

يه شريفه ، آ"اين آيات متمم آيات قبل است "و مؤيد گفتار ما كه گفتيم:تر است مطالب دارد، كه همه آنها با بيان ما مناسب
 «2» ".وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ .. ":فرمايدزير است كه مي

 "... فُرُونَ بِآياتِ اللَّهِقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْ "

 .مراد از آيات به قرينه وحدت سياق، همان حليت طعام قبل از نزول تورات و برگشتن قبله در اسالم به سوي كعبه است

 "... قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "

ايل و به معناي متم "عوج "و كلمه "تطلبون السبيل "به معناي "تبغونها "به معناي برگرداندن است. و جمله "صد "كلمه
 :خواهد بفرمايدنيز به معناي تحريف شده است. مي

 .خواهيد و در جستجوي اين كاريدچرا راه خدا را معوج و غير مستقيم مي

__________________________________________________ 

 .16 -12ص  2تفسير المنار ج (1)

 .ط بيروت 12ص  2ر المنار ج تفسي(2)

ايد، از دينتان برگردانند و مثل خودشان كافر سازند. دارند، بتوانند شما را كه ايمان آوردهبسياري از اهل كتاب، دوست مي(3)
 ."121سوره بقره، آيه  ".بس كه نسبت به شما حسد دارند
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 "... وَ أَنْتُمْ شُهَداءُ "

دانيد كه يكي از خصائص نبوت پيامبر آخر ها همه حالل بود، و نيز ميدانيد كه قبل از نزول تورات طعامشما مي يعني،
 .ايدالزمان برگشتن قبله او از بيت المقدس بطرف كعبه است، همه اينها را در كتاب آسماني خود يافته

 :فرمودداده كه ميدر اين جمله شهادت يهود را محاذي شهادت خدا در آيه قبل قرار 

خداي تعالي شاهد بر عمل يهود و كفر ايشان است و در اين محاذي قرار دادن دو شهادت، لطفي است كه بر خواننده 
وي كنند. و از سپوشيده نيست. چون از يك سو فرموده يهوديان خود شاهد بر حقيقت همان چيزي هستند كه انكارش مي

 .د است بر انكار و كفر ايشانفرمايد: خداي تعالي هم شاهديگر مي

و انتم شهداء و اللَّه  "و چون در اين آيه، شهادت را به يهود نسبت داد، آخر آيه قبلي را در اين آيه تكرار نكرد و نفرمود:
ي هادت سندتا مفاد كالم چنين شود: ش "وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "، بلكه به جاي آن فرمود:"شهيد علي ما تعملون

مستقل در حقانيت اسالم، و بطالن عقائد ايشان است. بطوري كه ديگر، گويي احتياج ندارد كه با شهادت خدا، سنديتش 
 .تكميل گردد

 "... يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ... وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ "

مْ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُ "اي از ايشان و در جملهفههمانطور كه در سابق گفتيم يا همه يهوديان است و يا طاي "فريق "مراد از
در بين  شويد با اينكه رسولدر اين مقام است كه بفهماند چگونه به تحريك يهوديان كافر مي "آياتُ اللَّهِ وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ ...

ناب آيات را بر شما تالوت سازد، چون اگر شما در هنگامي كه آن جشما است و تمسك به حق را براي شما ممكن مي



كند، خوب گوش فرا دهيد. و در آن تدبر كنيد و اگر تدبرتان كم بود و يا نتوانستيد ابتدا به رسول مراجعه كنيد، و خالصه مي
اي از حقايق براي شما مجهول باقي ماند، به رسول كه هميشه در بين شما است و از شما دور اگر به خاطر اين جهت پاره

 .يچگاه بين شما و او حائل و درباني نبوده مراجعه كنيد تا حق را برايتان روشن كندنيست و ه

هايي كه يهود القا كرده و تمسك به آيات خدا و دست به دامن رسول شدن، و اين عمل يعني رجوع به پيغمبر و ابطال شبهه
ام بْدا است. و كسي كه به خدا اعتصام خود اعتصام به خدا و رسول است. و اعتصام به خدا و رسول هم در حقيقت اعتص

 .كند و به دامن او چنگ بزند، به سوي صراط مستقيم هدايت شده است

 وَ  "كفر بعد از ايمان است. و جمله "وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ "در جمله "كفر "پس مراد از
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 "... أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ

 .ن اعتصام به آيات خدا و به رسول در اجتناب از كفركنايه است از امكا

 .به منزله كبراي كلي است براي اين مطلب و همه مطالب نظير آن "وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ "و جمله

، راه يافتن به ايماني ثابت است. چون چنين ايماني صراطي است كه نه اختالف "هدايت به سوي صراط مستقيم "و مراد از
گذارد از راه منحرف شده و گمراه كند و نميذيرد و نه تْلف، صراطي است كه سالكان خود را در وسط خود جمع ميپمي

 .كردند

مطلب را محقق نمود و فاعل را حذف كرد، داللتي است بر اينكه اين فعل  "فقد هدي "و در اينكه با تعبير ماضي محقق
فهماند كه هر مي :ترفاعلش متوجه باشد، و چه نباشد، به عبارت واضح شود. چهخود بْود محقق، و اين هدايت حاصل مي

 .كس به خدا تمسك و اعتصام جويد، هدايتش قطعي است، چه خودش متوجه باشد و چه نباشد

شود كه كتاب و سنت در داللت و روشنگري هر حقي كه ممكن است اشْاص در باره آن و از آيه شريفه اين معنا روشن مي
فرمايد: تمسك به خدا كه همان تمسك به كتاب خدا است، و اعتصام به رسول خدا ص دند، كافي است. چون ميگمراه كر

 .گذارد در هيچ موردي حق و باطل بر كسي مشتبه گرددكه همان تمسك به سنت آن جناب است، نمي
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 161[ ..... ص : 112تا  120(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

( وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا 120يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إاِلَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها  نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ

أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ ي122َكَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )
( 122مٌ )( وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِي122وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )

 (126تَكْفُرُونَ )سْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَ

نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً  ( تِلْكَ آياتُ اللَّه122ِوَ أَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )
( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ 121( وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )122لِلْعالَمِينَ )



 أَكْثَرُهُمُ الْفاسِقُونَ وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَبِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَ
(112) 
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 .(120هار مبادا جز با حالت اسالم بميريد )ايد، از خدا آن طور كه شايسته اوست پروا كنيد و زناي كساني كه ايمان آورده
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و همگي به وسيله حبل خدا خويشتن را حفظ كنيد و متفرق نشويد و نعمت خدا بر خويشتن را بياد آريد، بياد آريد كه با 
اه آتش د. و در حالي كه بر لبه پرتگيكديگر دشمن بوديد و او بين دلهايتان الفت برقرار كرد و در نتيجه نعمت او برادر شدي

كند تا شايد راه پيدا كنيد بوديد، او شما را از آن پرتگاه نجات داد. خداي تعالي اين چنين آيات خود را برايتان بيان مي
(122). 

ه اين طايفاي باشند كه مردم را به سوي خير دعوت نموده، امر به معروف و نهي از منكر كنند. و بايد از ميان شما طايفه
 .(122همانا رستگارانند )

و شما مانند اهل كتاب نباشيد كه بعد از آن كه آيات روشن به سويشان آمد اختالف كردند و دسته دسته شدند و آنان عذابي 
 .(122عظيم خواهند داشت )

وديد شود: آيا شما نبه ميشود، گفتشود اما به آنهايي كه رويشان سياه ميهايي سياه ميهايي سفيد و چهرهروزي كه چهره
 .(126كه بعد از ايمانتان كافر شديد پس حاال عذاب را بْاطر كفري كه ورزيديد بچشيد )

 .(122و اما آنها كه رويشان سفيد است در رحمت خدا قرار دارند و در آن جاودانند )

 .(122خواهد )عالميان نميخوانيم و خدا هيچ ظلمي را براي اينها آيات خداست كه ما آن را به حق بر تو مي

 .(121گردد )و آنچه در آسمانها است و آنچه در زمين است، ملك خدا است و همه امور به سوي خدا بر مي

كنيد و به خدا ايمان داريد. شما از ازل بهترين امتي بوديد كه براي مردم پديد آمديد. چون امر به معروف و نهي از منكر مي
 (110)آوردند، برايشان بهتر بود، ليكن بعضي از آنان مؤمن و بيشترشان فاسقند ن ميو اگر اهل كتاب هم ايما
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 اشاره

كرد، از اهل كتاب و فتنه انگيزيهاي آنان بر حذر توان تتمه دو آيه قبل دانست كه به مؤمنين خطاب مياين آيات را مي
سازد، پس زنهار گمراه مشويد، و در حفره د كه اعتصام به حق را برايتان ممكن ميفرمود: شما پيامبري داريباشند، و نيز مي

م دارد، بدون را ه "الكالم يجر الكالم "مهالك ساقط نگرديد، اين آيات عالوه بر اينكه گفتيم به آيات قبل ارتباط دارد، جنبه
كه هنوز آن سياق را محفوظ نگه داشته، به دليل ايناينكه سياق سابق را، يعني تعرض به حال اهل كتاب را تغيير دهد، بكله 

  ."... لَنْ يَضُربوكُمْ إِلَّا أَذيً "فرمايد:كشد و ميبعد از نه آيه دو باره سْن از اهل كتاب را پيش مي
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 569 : دهد[ ..... صراه رسيدن به آن هدف را نشان مي "مْفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ "غرض و مقصد نهايي است و دستور "حق التقوي "]



وقتي تقواي  -كه خود نوعي احتراز است -در بيانات سابق اين معنا گذشت كه تقوا "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "
 :كه در جاي ديگر فرموده شود كه احتراز و اجتناب از عذاب او باشد، هم چناناز خداي سبحان مي

 .«1» "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ "

 .شود كه بر طبق خواسته و رضاي او رفتار شودو چنين تقوايي وقتي محقق مي

 شكر در برابر نعمتهايشپس تقوا عبارت شد از امتثال اوامر خداي تعالي، و اجتناب از آنچه كه از ارتكاب آن نهي فرموده، و 
 "كرش "و صبر در هنگام ابتالء به باليش كه برگشت اين دو تاي اخير به يكي است، و آن همان شكرگزاري است. چون

عبارت است از اينكه انسان هر چيزي را در جاي خود قرار دهد، و صبر در هنگام برخورد با بالي خدايي يكي از مصاديق 
 .كر استاين معنا است. پس صبر هم ش

و سْن كوتاه اينكه، تقواي خداي سبحان عبارت شد از اينكه، خداي تعالي اطاعت بشود و معصيت نشود. و بنده او در همه 
 (.احوال براي او خاضع گردد. چه اينكه او نعمتش بدهد و چه اينكه ندهد )و يا از دستش بگيرد

اعتبار شود با در نظر گرفتن اينكه حق التقوي، آن تقوايي  "تقوا حق "بود. ولي اگر اين كلمه با قيد "تقوا "اين معناي كلمه
 .است كه مشوب با باطل و فاسدي از سنخ خودش نباشد

بارت تر بگويم: عقهرا حق التقوي عبارت خواهد شد از عبوديت خالص، عبوديتي كه مْلوط با انانيت و غفلت نباشد. ساده
نكه مْلوط باشد با پرستش هواي خويش، و يا غفلت از مقام ربوبي. و چنين خواهد شد از پرستش خداي تعالي فقط بدون اي

پرستشي عبارت است از اطاعت بدون معصيت و شكر بدون كفران، و يا دائمي بدون فراموشي، و اين حالت، همان اسالم 
د اين است همانن "إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَوَ ال تَمُوتُنَّ  "حقيقي است البته درجه عالي از اسالم. و بنا بر اين، برگشت معناي جمله:

 .كه فرموده باشد: اين حالت را يعني حق التقوي را هم چنان حفظ كنيد تا مرگتان فرا رسد

معنا  شود. براي اينكه اين آيه به ايناستفاده مي« 0» "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "و اين معنا غير از آن معنايي است كه از آيه:
است كه فرموده باشد: تقوا را در هيچيك از مقدرات خود رها نكنيد. چيزي كه هست اين استطاعت و قدرت بر حسب 

 اختالف قواي اشْاص و فهم
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 ."02سوره بقره، آيه  "اش انسانها و سنگها هستند.گيرانهبترسيد از آتشي كه آتش(1)

 ."16سوره تغابن، آيه  "توانيد از خدا بترسيد.تا مي(2)
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 .شودو همت آنان مْتلف مي

 .تواند شامل حال همه مراتب تقوا بشودمي "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "پس آيه:

 .ندتواند در خور قدرت و فهم خود اين دستور را امتثال بكو هر كس مي

و اما در آيه مورد بحث به آن معنايي كه ما برايش كرديم، حق التقوي چيزي نيست كه همه افراد بتوانند آن را به دست 
آورند، زيرا حق التقوي بطوري كه مالحظه كرديد، ريشه در باطن و ضمير انسان دارد. و در اين مسير باطني، مواقف و 

برد. تا چه رسد به اينكه تقوا را در كه جز افراد دانشمند، پي به آن مواقف نميمعاهدي بس دشوار و خطرهايي ناپيدا هست، 
بسيار  گردد. چهآن مراحل حفظ كند، و نيز در اين مسير باطني دقائق و لطائفي است كه جز مْلصون كسي متوجه آن نمي

انسان را مستطيع و تواناي داشتن  داند، ومرحله از مراحل تقوا هست كه فهم عامي مردم آن را مقدور نفس انساني نمي
كند به اينكه اين مقدار از تقوا براي بشر مقدور نيست، ولي كساني كه اهل حق چنان مرحله ندانسته حكم قطعي مي



 .انددانند، بلكه پشت سر انداخته به مراحلي دشوارتر رسيدهالتقوايند، اين مرحله را نه تنها مقدور مي

د و كنهاي مْتلف هر يك آن را به معنايي درك ميكالمي است كه همه فهم "وا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْفَاتَّقُ "بنا بر اين آيه:
اي نمايد. و ضمنا اين كالم وسيلهداند، تطبيق ميصاحب هر مرحله از فهم و درك آن را با تقوايي كه براي خود مقدور مي

منظور از  بفهمد كه "قُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ...اتَّ "شود كه شنونده از كالمي ديگر يعني از آيه:مي
آن اين است كه انسانها خود را در صراط به دست آوردن حق التقوي قرار بدهند و رسيدن به اين مقام و استقرار در آن را 

 .هدف همت خويش سازند

 .ي است براي اينكه خطاب در آيه مورد بحث عمومي شوداپس آيه سوره تغابن، وسيله

نظير مساله اهتداء به صراط مستقيم، كه در عين اينكه مقام بس بلندي است كه به جز افرادي انگشت شمار به آن 
 .رسند، مع ذلك خداي تعالي عموم بشر را به رساندن خويش به آن مقام دعوت فرموده استنمي

شود كه چنين استفاده مي "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ... "و آيه: "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ... "يعني آيه: در نتيجه، از دو آيه فوق
نْست خداي تعالي همه مردم را دعوت به حق التقوي نموده و سپس دستور داده كه در اين مسير قرار بگيرند. و براي 

 .هر كس هر قدر توانايي دارد صرف بكند رسيدن به اين مقصد تالش كنند، و

شود كه همه مردم در صراط تقوا قرار بگيرند. اال اينكه هر كس به يك مرحله آن برسد، و طبق نتيجه اين دو دعوت اين مي
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تا ببيني فهم هر كس و همتش و تاييد و تسديد خدا در باره او چقدر باشد. پس اين كند، يك درجه آن را كسب كند، مي
 .شوداست آنچه كه با تدبر در معناي دو آيه، از آن دو استفاده مي

 "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "پس معلوم شد كه اين دو آيه اختالفي در مضمون ندارند. و در عين حال آيه اولي يعني آيه:
خواهد عين آن مطلبي را خاطر نشان سازد كه آيه دومي در مقام افاده آنست. آيه اولي دعوت به اصل مقصد دارد. و آيه ينم

 .كنددومي كيفيت پيمودن راه اين مقصد را بيان مي

ت ر ما بيرون است و به همين جهمساله موت يكي از امور تكويني است كه از حيطه اختيا "وَ ال تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "
قطعا امر و نهي تكليفي  .اگر امر و نهي به آن تعلق گيرد، مثال به ما دستور بدهند كه اينطور بميريد، و يا آن طور نميريد

زنده شدن در  و امر به« 1» "فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ... "نْواهد بود، بلكه امر و نهي تكويني است، مانند امر به مردن در آيه:
 «"... أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "آيه:

ا كنند و آن گاه اين تركيب يافته رشود كه يك امر غير اختياري را به امري اختياري اضافه و تركيب ميليكن گاهي مي.
فَال  "هند، و مثال بفرمايند:دهند، تا بشود مورد امر و نهي اعتباريش قرار دامري اختياري قرار داده، نسبت اختيار به آن مي

 :و يا« 2» "تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

و امثال اينها، با اينكه ممتري و دو دل نبودن، و همچنين « 2» "كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ "و يا:« 2» "وَ ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ "
ي نيست، چون اصل بودن و نبودن، الزمه تكويني انسان است با كافران نبودن، و با صادقان بودن، امري صد در صد اختيار

و در تحت اختيار خود آدمي نيست. ولي همين امر غير اختياري را وقتي مربوط و وابسته به امري اختياري از قبيل دو دلي و 
 .گيردشود. و امر و نهي مولوي به آن تعلق ميكفر و مالزمت صدق كنند، آن وقت امري اختياري مي

كوتاه سْن اينكه: نهي از مردن بدون اسالم بْاطر اين صحيح شده كه امري اختياري شده، و برگشت نهائيش به كنايه و 
است از اينكه همواره و در همه حاالت ملتزم به اسالم باش تا قهرا هر وقت مرگت رسيد. در يكي از حاالت اسالمت باشد. 

 .و در حال اسالم مرده باشي
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 ."022سوره بقره، آيه  "خداي تعالي به ايشان فرمود بميريد.(1)
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 ."122سوره بقره، آيه  "هيچ شبهه به دل راه مده.(3)

 ."20يه سوره هود، آ "و با كافران همراه مباش.(4)

 ."111سوره توبه، آيه  "با مردان راستگوي با ايمان بپيونديد.(5)
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 آياتُ وَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ وَ أَنْتُمْ تُتْلي عَلَيْكُمْ "خداي تعالي در آيات قبل يعني آيه: "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُوا "
فرموده بود كه تمسك به آيات خدا و رسول او )و يا تمسك به كتاب و سنت(  "وَ فِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ ... اللَّهِ

تمسك به خدا است و شْص متمسك و معتصم در امان است، و هدايتش ضمانت شده است. كسي كه دست به دامن 
وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَُْذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ  "مين كتاب است كه در آن آمده:رسول شود، دست به دامن كتاب شده است چون ه

 .«1» "عَنْهُ فَانْتَهُوا ...

 110[ ..... ص : "وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ... "در "حبل اللَّه "مراد از اعتصام همگاني به]

آن آيه را، مبدل كرد به اعتصام بحبل اللَّه. در نتيجه فهماند كه اعتصام  اينك در اين آيه، اعتصام مذكور و سفارش شده در
اي كه بين عبد و رب را به هم وصل به خدا و رسولي كه قبال گفتيم، اعتصام بحبل اللَّه است. يعني آن رابط و واسطه

 تصام به كتاب خدا است كه عبارتسازد. چون گفتيم كه اعتصام به خدا و رسول، اعكند، و آسمان را به زمين مرتبط ميمي
تواني اينطور بگويي: حبل اللَّه همان قرآن و رسول خدا ص رسد. و اگر خواستي، مياست از وحيي كه از آسمان به زمين مي

 .است. چون قبال هم توجه فرمودي كه برگشت همه اينها به يك چيز است

كند، ليكن غرض اين آيه غير از آن غرضي است كه آيه وت نميو قرآن كريم، هر چند كه جز به حق تقوا و اسالم ثابت دع
داشت، آن آيه متعرض حكم تك تك افراد بود كه مراقب باشند حق تقوا را به دست  "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ... ":قبلي يعني

 :فرمايدكه ميآورده، جز با اسالم نميرند. ولي اين آيه متعرض حكم جماعت مجتمع است. دليلش اين است 

 ."وَ ال تَفَرَّقُوا "فرمايد:و نيز مي "جميعا "

دهند كه به كنند به مجتمع اسالمي نيز دستور ميپس اين دو آيه همانطور كه فرد را بر تمسك به كتاب و سنت سفارش مي
 .كتاب و سنت معتصم شوند

بيان است براي  "اذ كنتم "جمله "فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً "
 .عطف است به همين جمله "وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها "فرمايد:و جمله بعدي كه مي "نعمته "كلمه

 ند به يادآوري اين نعمت، اساسش رسم و عادتي است كهكو اينكه خداي تعالي امر مي
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 ."2سوره حشر، آيه  "كند اطاعت كنيد.گويد، انجام دهيد، و هر نهيي كه ميآنچه رسول مي(1)
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ا با ذكر علل و اسباب بيان نموده و از اين راه، خلق را به سوي خير و قرآن كريم دارد و آن اين است كه تعليمات خود ر
كند، بدون اينكه مردم را وادار به تقليد كوركورانه بسازد، و حاشا از تعليم الهي كه بشر را به سوي سعادتش هدايت دعوت مي



جويز نمايد ولي الزم است كه يعني به سوي علم نافع و عمل صالح هدايت نموده، حيرت، تقليد و ظلمت جهل را هم ت
و بدانند كه ممنوعيت تقليد در تشْيص راه سعادت، منافاتي با تسليم شدن براي )مساله بر اهل علم و تدبر مشتبه نشود 

خدا ندارد. به اين معنا كه مورد هر يك غير مورد ديگري است، آنجا كه تقليد ممنوع است، مسائل مربوط به اصول و معارف 
 ("مترجم "ست. و آنجا كه جاي تسليم است، مسائل فروع و احكام عملي است.اصولي دين ا

 113كند[ ..... ص : باشد و از اطاعت و تقليد كور كورانه و بدون دليل نهي ميدأب و رسم قرآن بر ذكر علل و اسباب تعليماتش مي]

پذيرفته كند تا كوركورانه نآن را هم بيان مي دهد، علتپس خداي تعالي در عين اينكه حقيقت سعادت بشر را به او تعليم مي
باشد، بلكه بفهمد كه حقايق ديني، همه به هم ارتباط دارد. و همه از ناحيه منبع توحيد افاضه شده است. در عين حال تسليم 

 العالمينداند، چون رب العالمين است، و اعتصام به حبل او اعتصام بحبل رب شدن در برابر خداي تعالي را هم واجب مي
 ."تِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ ... وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "فرمايد:است. هم چنان كه در آخر آيات مي

و سْن كوتاه اينكه، خداي تعالي بندگان را امر فرموده كه هيچ سْني را نپذيرند و هيچ امري را اطاعت نكنند، مگر بعد از 
نكه وجه آن سْن و فلسفه آن اطاعت را فهميده باشند و آن گاه از اين دستور كلي، دو مورد را استثناء نموده، دستور داده آ

 فرمايد به اينكه خداي تعالي تنها كسي استكه نسبت به خود او تسليم مطلق باشند و همين دستور خود را هم توجيه مي
ان حق ندارند بْواهند، مگر چيزي را كه او خواسته باشد، تنها بايد كاري را كه مالك علي االطالق ايشان است. پس ايش

 .بكنند كه خدا از ايشان خواسته، و خالصه به تصرفات خدا در ايشان تن در دهند

كند، بطور مطلق اطاعت كنند و همين دستور را نيز مورد دوم اينكه، به ايشان امر فرموده كه آنچه را رسول او ابالغ مي
گويد ابالغ دهد، آنچه ميگويد، و دستوري نميفرمايد، كه چون رسول خدا ص از پيش خود چيزي نمينطور توجيه مياي

دستورات خداست پس در حقيقت اين دو مورد هم استثنا نشده، چون خود اين دو دستور و يا به عبارت ديگر آن دو اطاعت 
 .بي چون و چرا را هم توجيه كرده و برايش دليل آورد

دهد. و باز همين را به وجهي عام گويد، و طرق سعادت را شرح ميآن گاه با بندگان خود در باره حقايق معارف سْن مي
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دب الهي مؤدب شده، بر طريقه تفكر صحيح سعادت راه يابند، و از اين راه، هم اصل توحيد را محقق سازند و هم به اين ا
مسلط شوند، و راه درست حرف زدن را بشناسند و در نتيجه به وسيله علم زنده شده، از قيد و بند تقليد رها و آزاد شوند، و 

ا ر نتيجه اين آزادي و آزادانديشي اين است كه اگر وجه و فلسفه هر يك از معارف ثابته ديني و يا ملحقات و متعلقات آن
 اش به بحث و تدبركنند و اما اگر نفهمند فوري و عجوالنه آن را رد ننموده به اميد فهميدن فلسفهبفهمند، آن را أخذ مي

 .پذيرندپردازند و وقتي برايشان ثابت شد بدون رد و اعتراض آن را ميمي

دا و دليلي را از احدي حتي از خمطلب بيو اين معنا غير از آن است كه كسي بگويد: اساس دين بر اين است كه انسان هيچ 
الي ترين نظر، و بدترين گفتار است و برگشتش به اين است كه خداي تعرسولش قبول نكند، براي اينكه اين گفتار، سفيهانه

لك ماز بندگانش خواسته باشد كه بعد از آنكه داراي دليل شدند، باز دليل بْواهند، و در جستجوي آن باشند، چون ربوبيت و 
ترين دليل است، بر اينكه خلق بايد تسليم او باشند، و حكم او را در خود نافذ دارند، هم چنان كه خداي تعالي اصل و مهم

تش گويد. )دقت فرمائيد( و يا برگشگويد، از پيش خداي تعالي ميرسالت رسول دليل قاطع است بر اينكه آنچه آن جناب مي
كند لغو بداند. و اين هم چيزي جز تناقض را در آنچه بْاطر ربوبيتش تصرف مي به اين است كه ربوبيت خداي تعالي

 .نيست



ايي كند، و اين هو حاصل كالم اين است كه: مسلك و مرام اسالمي و طريق نبوي جز به علم و اجتناب از تقليد دعوت نمي
ند، و همين گفته خود را بدون دليل از ديگران كنند، خود مقلدكه پيروي از كتاب و سنت را تقليد دانسته، از آن انتقاد مي

 .اندپذيرفته

 :و شايد وجه اينكه اعتصام بحبل اللَّه و متفرق نشدن را نعمت خدا خوانده، و فرمود

ا به ر اشاره به همين معنايي باشد كه ما خاطرنشان ساختيم يعني خواسته باشد بفرمايد، اگر شما "اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "
خود  ايم، همين است كه خود به چشمدليل نيست. دليل بر اينكه شما را بدان دعوت كردهخوانيم بياعتصام و عدم تفرقه مي

ثمرات اتحاد و اجتماع و تلْي عداوت و حالوت محبت و الفت و برادري را چشيديد و در اثر تفرقه در لبه پرتگاه آتش رفتيد 
كشيم، نه از اين باب است كه بر خود واجب تش نجات يافتيد، و اگر ما اين دليل را به رخ شما ميو در اثر اتحاد و الفت از آ

گوئيم، دليلش را هم ذكر بكنيم و اگر ذكر نكنيم دليل بر اين است كه گفتارمان حق نبوده، نه، گفتار ما دانيم هر چه ميمي
ه از اين باب است كه بدانيد اين تمسك به حبل اللَّه و اتحاد هميشه حق است، چه دليلش را هم ذكر بكنيم و چه نكنيم بلك

 دهيم، شما نعمتي است از ناحيه ما و در نتيجه متوجه شويد كه تمامي دستوراتي كه ما به شما مي
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 .كنداش مثل اين دستور به نفع شما است و سعادت و راحت و رستگاري شما را تامين ميهمه

و دوم  "إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً ... "خداي تعالي در آيه شريفه، دو دليل بر لزوم اعتصام به حبل اللَّه و عدم تفرقه آورده يكي در جمله:
 "... وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ "در جمله:

شيديد، و هاي دشمني را چشمن بوديد، و تلْيدليل اول مبتني است بر اصل تجربه، و اينكه خود شما در سابق با يكديگر د
 .خدا شما را از آن نجات داد، و دليل دوم مبتني است بر بياني عقلي كه بزودي خواهد آمد

را ذكر كرد، براي اين بود كه به امتناني اشاره كرده باشد  "نعمت "دوباره كلمه "فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ... "و اگر در جمله:
همان الفتي است كه نام برد پس مراد به  "نعمت "بر آن داللت داشت و مراد از "اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ... "كه جمله:

اخوتي هم كه اين نعمت آن را محقق ساخته نيز همان تالف قلوب است. پس اخوت در اينجا حقيقتي ادعايي است نه واقعي، 
 .ت از شركت دو نفر يا بيشتر در پدر و مادر واحدچون برادري واقعي عبارت اس

 .(و يا پدر واحد يا مادر واحد)

كه حقيقتي است اعتباري، زيرا در اين آيه، « 1» "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ "و نيز ممكن است اشاره باشد به اخوتي كه در آيه:
 .حقوق مهمي بر آن مترتب كرده است خداي تعالي برادري را در ميان مؤمنين تشريع كرده و آثار و

 "... وَ كُنْتُمْ عَلي شَفا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْها "

اي كه هر كس قدم بر آن بگذارد، مشرف بر سقوط در آن شود. و مراد از ، به معناي لبه آن است، البته لبه"حفره "شفاي
 .جنگيا آتش آخرت است و يا آتش  "من النار "كلمه

اگر منظور آتش آخرت باشد، در اينصورت منظور از شفاي حفره آن اين خواهد بود كه شما كافر بوديد، و بين شما و افتادن 
در آتش دوزخ، بيش از يك قدم فاصله نبود و آن يك قدم همان مردن شما بود كه از سياهي چشم آدمي به سفيدي آن به 

 .با ايمان آوردنتان نجات داد تر است و خداي تعالي شما راآدمي نزديك

جنگ باشد، منظور اين خواهد بود كه حال آنان را در مجتمع فاسدشان بيان نموده، بفرمايد شما  "آتش "و اگر مراد از آن
 .قبل از ايمان آوردنتان در لبه آتش جنگهايي قرار داشتيد كه هر لحظه ممكن بود برپا گردد

 ستعمالي شايع دارد. البته استعمالي مجازي وو اين تعبير يعني آتش خواندن جنگ، ا



__________________________________________________ 

 "12سوره حجرات، آيه  "به درستي كه مؤمنان برادر يكديگرند.(1)
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 .بطور استعاره

لهايي مْتلف و هدفهايي گوناگون و هوا و پس در اين صورت، مقصود اين است كه بفرمايد: مجتمعي كه با اجتماع د
هوسهاي مْتلف تشكيل شود. با در نظر گرفتن اينكه راهنماي چنين مجتمعي واحد نيست، تا به هدفي واحد سوقش دهد، 

بلكه راهنماها بْاطر اختالف اميال شْصي و تحكمات بيهوده فردي متعدد است. و به سوي هدفهاي مْتلف دعوت 
كشاند، و دائما به قتال و آورد. خالف و اختالف كارشان را به تنازع ميخالف و اختالف را پديد ميكند و شديدترين مي

سوزاند. و افتد، و همه چيز را ميكند. و اين همان آتشي است كه در حفره جهالت ميبانزال و فناء و زوال تهديدشان مي
 .كسي كه در آن حفره بيفتد، مْلص و راه نجاتي ندارد

ه در اند كاي خاص بودهاي از مسلمانان بعد از كفرشان ايمان آورده بودند، طايفهشود قبل از نزول اين آيه، طايفهمي معلوم
 اي فارغ از دلواپسي نبودند،اند چون در طول زندگي قبل از اسالمشان لحظهخطاب اين آيات، از ساير طوائف نزديكتر بوده

اند و نه راحتي و فراغت و اصال به حقيقت نه امنيتي داشته .كردهآن تهديدشان ميدلواپسي از جنگها و مقاتالتي كه هر 
امنيتي كه تمام جامعه و جميع جهاتش را فرا گيرد، آبرو و مال و عرض و جان و ساير شؤون زندگي عمومي )امنيت عمومي 

 .را تامين كند( پي نبرده و طعم آن را نچشيده بودند

به حبل خدا متمسك شدند و آثار سعادت زندگي برايشان نمودار شده، چيزي از حالوت نعمتهاي و بعد از آنكه دسته جمعي 
الهي را چشيدند، آن وقت فهميدند كه تذكرات الهي راست بوده، و خداي تعالي چه نعمت و چه سعادت لذيذي به ايشان 

 .ارزاني داشته است

 .مؤثرتر از نفوس اقوام ديگر است گيرتر وپس خطاب در اين آيات، در نفوس چنين مردمي جاي

و به همين جهت مبناي كالم و اساس دعوت بر مشاهده و دريافت قرار گرفته، نه صرف فرض و تئوري. چون هيچوقت 
بيان اثر عيان و تجربه را كاربرد فرض و تئوري ندارد. و به همين جهت بود كه تحذير آينده يعني در آيه: وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ 

اي بود براي مؤمنين. پس چون مال حال آنان را همه ديده بودند، تجربه .به حال پيشينيان اشاره كرد "تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا ...
 .اين مؤمنين بايد از سرانجام كار آنان عبرت گيرند و راهي را كه آنها رفتند نروند تا به سرنوشت آنان مبتال نگردند

  ."كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "فرمايد:تي كه در اين بيان هست، تنبه داده، ميآن گاه آنان را به خصوصي
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 "... رِوَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَ "

 111امر به معروف و نهي از منكر، از لوازم و واجبات اجتماع معتصم به حبل اللَّه است[ ..... ص : ]

 كند و معلوم است كه از ميانكند بر اينكه معلوماتي كه انسان در زندگيش براي خود تهيه ميتجربه قطعي داللت مي
باشد، از هر طريقي كه باشد و به هر نحوي كه ذخيره كرده باشد، كند مگر آنچه را كه برايش سودمند معلومات ذخيره نمي

رود وقتي متوجه آن معلومات نباشد و با عمل به آن معلومات و تمرين عملي دائمي به ياد آنها نباشد، به تدريج از يادش مي
علم است هر زمان كه علم شود. و در اين هم شكي نداريم كه عمل در همه شؤون داير مدار و به بوته فراموشي سپرده مي

گردد. هر زمان كه علم يك علم صالحي گيرد. و هر زمان علم ضعيف باشد عمل هم ضعيف ميقوي باشد عمل قوت مي



گردد. خداي تعالي هم حال علم و عمل را شود، و هر زمان كه علم فاسد باشد عمل هم فاسد ميباشد، عمل هم صالح مي
اً دهاي آن مثل زده و فرموده: وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَْْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَْْرُجُ إِلَّا نَكِدر آيه زير، به زمين و روئيدني

 .و نيز شكي نداريم در اينكه علم و عمل، اثري متقابل در يكديگر دارند« 1» "...

ثرش به چشم ديده شد، بهترين معلمي است كه همان علم را ترين داعي به عمل علم است و وقتي عمل واقع شد و اقوي
 .آموزدبه آدمي مي

و همه اينها كه گفته شد، انگيزه شده است در اينكه مجتمع صالحي كه علمي نافع و عملي صالح دارد، علم و تمدن خود را 
كرد، او را به سوي آن علم برگردانند، و با تمام نيرو حفظ كند. و افراد آن مجتمع، اگر فردي را ببينند كه از آن علم تْلف 

شْص منحرف از طريق خير و معروف را به حال خود واگذار نكنند، و نگذارند آن فرد در پرتگاه منكر سقوط نموده، در 
 .مهلكه شر و فساد بيفتد، بلكه هر يك از افراد آن مجتمع به شْص منحرف برخورد نمايد، او را از انحراف نهي كند

ن دعوت به فراگيري و تشْيص معروف از منكر و امر به معروف و نهي از منكر است و اين همان است كه و اين هما
 :فرمايدخداي تعالي در اين آيه شريفه خاطرنشان ساخته و مي

شود كه چرا از خير و شر تعبير به معروف و از اينجا روشن مي "يَدْعُونَ إِلَي الَْْيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ "
 "همگي به حبل اللَّه چنگ بزنيد و متفرق نشويد ... "فرمود:و منكر نمود. چون زمينه گفتار و مضمون آيه قبلي بود كه، مي

 كنو معلوم است كه چنين مجمع كه همه افرادش چنگ به حبل اللَّه دارند، معروف در آن خير، و منكر در آن شر است و مم

__________________________________________________ 

سوره اعراف، آيه  "روياند.رويد و سرزمين ناپاك جز خاشاك نميسرزمين پاك روئيدنيهايش به اذن پروردگارش مي(1)
22". [.....] 

 222، ص: 2ترجمه الميزان، ج

باشد، قطعا وجه اينكه خير و شر را معروف و منكر نيست به عكس اين باشد و به فرض هم كه اين نكته در نظر نبوده 
 .خوانده، اين است كه به حسب نظر دين، خير معروف و شر منكر است، نه به حسب عمل خارجي

براي تبعيض است، چون امر به معروف و  "من "اند: كلمهبعضي از مفسرين گفته "وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ "و اما اينكه فرمود:
از واجبات كفايي است و مثل نماز و روزه واجب عيني نيست و قهرا وقتي در  -و به كلي دعوت به سوي خير -كرنهي از من
 .شوداي اين كار را بكنند، تكليف از سايرين ساقط مياي عدههر جامعه

ك بحبل الح )و متمسشما با اين اجتماع ص "اند: اين كلمه بيانيه است. و مراد از آيه شريفه اين است كه:ولي بعضي گفته
 ."كننداللَّه( كه داريد، بايد امتي باشيد كه به سوي خير دعوت مي

كه منظورمان از اين سْن اين « 1» "و ليكن لي منك صديق "در نتيجه جريان اين كالم همانند اين است كه بگوئيم:
 ين است كه اين كلمه، نشويه ابتداييا "من "است كه تو بايد دوست من باشي. و ظاهرا منظور اين مفسر از بيانيه بودن

 .باشد

فايده يتبعيضي است و يا بيانيه، بحثي ب "من "و آنچه سزاوار است گفته شود اين است كه بحث و بگو مگو در اينكه كلمه
ب جشود. براي اينكه دعوت به خير و امر به معروف و نهي از منكر از اموري است كه اگر وااي منتهي نمياست و به نتيجه

چون بعد از آنكه فرضا يكي از افراد اجتماع اين امور را انجام داد، ديگر معنا ندارد كه بر  .باشد طبعا واجب كفايي خواهد بود
 .ساير افراد اجتماع نيز واجب باشد كه همان كار را انجام دهند

ناهي از منكرند، قهرا معنايش پس اگر فرض كنيم، امتي هست كه روي هم افرادش داعي به سوي خير و آمر به معروف و 



 .كننداين خواهد بود كه در اين امت افرادي هستند كه به اين وظيفه قيام مي

توجه كند، اگر مپس مساله در هر حال قائم به بعضي افراد جامعه است، نه به همه آنها و خطابي كه اين وظيفه را تشريع مي
 .اشد، باز هم به اعتبار بعض استهمان بعضي باشد كه هيچ، و اگر متوجه كل جامعه ب

و به عبارتي ديگر، بازخواست و عقاب در تْلف اين وظيفه، متوجه تك تك افراد است. ولي پاداش و اجرش از آن كسي 
 است كه وظيفه را انجام داده باشد. و به همين جهت

__________________________________________________ 

 .و دوستي داشته باشمبايد كه من از ناحيه ت(1)
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 ."وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ "بينيم دنبال جمله فرمود:است كه مي

تبعيضي است، و در محاورات خود ما نيز اگر در مثل چنين تركيبي  "من "پس ظاهر همين است كه به قول آن مفسر، كلمه
اشد، ظاهرش همين است كه براي تبعيض باشد مگر آنكه دليلي در كالم باشد، و بكار رفته ب "من "و چنين كالمي، كلمه

 .داللت كند بر اينكه معناي ديگري از اين كلمه منظور است

گانه، يعني دعوت به خير، و امر به معروف، و نهي از منكر، بحثهاي تفسيري بس اين را هم بايد دانست كه موضوعات سه
هايي علمي و نفسي و شاء اللَّه در موارد ديگري كه مناسب باشد متعرض آنها و همچنين بحثطوالني و عميق دارد كه ان 
 .شويماجتماعي مربوط به آن مي

 "... وَ ال تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ "

 119ص :  نهي از تفرقه و اختالف در آراء و عقائد[ .....]

 :متعلق باشد فقط به جمله "مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ "بعيد نيست كه جمله

اختالف و تشتت از حيث بدنها  "تفرق "، تفرق از حيث اعتقاد و مراد از"اختالف "و در اين صورت مراد از "و اختلفوا "
كه تفرقه و جدايي بدنها از يكديگر، مقدمه جدايي عقايد  است. و اگر تفرق را جلوتر از اختالف ذكر فرمود، براي اين بود

است، چون وقتي يك قوم به هم نزديك و مجتمع و مربوط باشند، عقايدشان به يكديگر متصل و در آخر از راه تماس و 
ريده باشند، بكند. بر عكس وقتي افراد از يكديگر جدا و شود. و اختالف عقيدتي در بينشان رخنه نميتاثير متقابل متحد مي

شود و به تدريج هر چند نفري داراي افكار و آرايي مستقل همين اختالف و جدايي بدنها باعث اختالف مشربها و مسلكها مي
 شود. پس كانهشوند و تفرقه و جدايي باطني هم پيدا نموده شق عصاي وحدتشان ميو جداي از افكار و آراي ديگران مي

شما مسلمانان مثل آن امتها نباشيد كه در آغاز بدنهايشان از يكديگر جدا شد و از  "يد:خداي تعالي خواسته است بفرما
 .جماعت خارج شدند و در آخر اين جدايي از اجتماع، سبب شد كه آراء و عقائدشان هم مْتلف گردد

ذِينَ وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّ "بينيم كه خداي تعالي اين اختالف را در مواردي از كالمش به بغي نسبت داده مثال فرموده:و مي
با اينكه مساله ظهور اختالف در آراء و عقائد، امري ضروري است و « 1» "أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ
 جلوگيري افراد از آن ممكن نيست، چون
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درك و فهم افراد مْتلف است، ليكن همانطور كه اين بروز اختالف ضروري است، برطرف شدن آنهم به وسيله اجتماع 
تواند اين اختالف را برطرف سازد. پس رفع اختالف امري است ممكن روري است. و اجتماع بدنها با يكديگر به خوبي ميض

 .-البته مقدور بواسطه -و مقدور

 .تواندو خالصه اگر جامعه مستقيما نتواند اختالف را برطرف سازد، با يك واسطه مي

سازد، پس با اين حال، اگر امتي نْواهد اينكار را بكند امتي باغي و ستمگر  و آنهم اين است كه بدنها را بهم متصل و مرتبط
 .است. و خودش به دست خود اختالف راه انداخته و در آخر هالكت را براي خود فراهم كرده است

گر به نيست مو قرآن كريم به همين جهت دعوت به اتحاد را بسيار تاكيد نموده و نهي از اختالف را به نهايت رسانده و اين 
دانسته كه اين امت مانند امتهايي كه قبل از ايشان بودند و بلكه بيش از آنان كرده، و مينگري ميخاطر اينكه تفرس و ژرف
 .شونددستْوش اختالف مي

فهميم هر گاه در تحذير و هشدار دادن از خطري و نهي از نزديك ايم كه از دأب قرآن ميو ما مكرر خاطر نشان ساخته
ده آيد، و يا مثال اين عملي كه بسيار از آن نهي فرموكند، نشانه اين است كه اين خطر پيش ميدن به آن بسيار تاكيد ميش

گذرد كه اختالف ارتكاب خواهد شد و مساله وقوع اختالف در امت اسالم را رسول خدا ص هم خبر داد، و فرمود: چيزي نمي
آورد و امتش هايي گوناگون در ميكند و در آخر امتش را به صورت فرقهمي بطور نامحسوس و آرام آرام در امتش رخنه

شوند، آن طوري كه يهود و نصارا مْتلف شدند، كه ان شاء اللَّه روايت آن جناب در اين باب در بحث روايتي مْتلف مي
 .خواهد آمد

رسول خدا ص نگذشت كه امت اسالم  جريان حوادث هم اين پيشگويي قرآن و پيامبر ص را تصديق كرد، چيزي از رحلت
قطعه قطعه شد و به مذاهبي گوناگون منشعب گشت، هر مذهبي صاحب مذهب ديگر را تكفير كرد و اين بدبْتي از زمان 
صحابه آن حضرت تا امروز ادامه دارد و هر زماني كه شْصي خيرخواه برخاست تا اختالف بين اين مذاهب را از بين ببرد، 

 .ردن اختالف، و يك مذهب كردن دو مذهب، مذهب سومي بوجود آمدبه جاي از بين ب

هايي كه در اسالم پديد شود، اين است كه همه اين اختالفو آنچه كه بحث ما با تجزيه و تحليل ما را بدان رهنمون مي
دارد و  در باره آنان ترين بيان راترين و كوبندهگردد، همان منافقيني كه قرآن كريم خشنآمد همه به منافقين منتهي مي
 .شماردمكر و توطئه آنان را عظيم مي

ين دارد، ها در باره منافقچون اگر خواننده عزيز بياناتي را كه قرآن كريم در سوره بقره و توبه و احزاب و منافقين و ساير سوره
 به دقت مورد مطالعه قرار دهد لحني عجيب خواهد ديد. تازه اين
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كردند و حتي در درون لحن منافقين در عهد رسول خدا ص است كه هنوز وحي قطع نشده بود. )و اگر دست از پا خطا مي
چيدند، بالفاصله خبرش به وسيله وحي به رسول خدا ص و به وسيله آن جناب به عموم مسلمانان اي ميهايشان توطئهخانه
از درگذشت رسول خدا ص ديگر هيچ سْني از منافقين در ميان نيامد. و  ( آن وقت چطور شد كه بعد"مترجم "رسيد.مي

دهد كه با رفتن آن جناب نفاق تمام شد و منافقين هم از بين ناگهان سر و صدايشان خوابيد )آيا هيچ عاقلي احتمال مي
آنها جدايي و دوري افكند. و  رفتند؟!( به هر حال بعد از رحلت آن جناب بسيار زود مردم متفرق شدند و مذاهب گوناگون بين

حكومتها مردم را در بند تحكم و استبداد خود كشيدند و سعادت حياتشان را به شقاوت، و هدايتشان را مبدل به ضاللت و 
 .(غي نمودند )و اللَّه المستعان



ن از ناماليمات و در اينجا بد نيست تذكر دهم كه استاد عالمه اعلي اللَّه مقامه را عادت چنين بود كه هر وقت سْ)
 .("مترجم "-"و اللَّه المستعان "فرمود:آمد، اين كلمه را تكرار ميگرفتاريهاي مسلمين به ميان مي

 .و اميدوارم خداي تعالي توفيق دهد در تفسير سوره برائت ان شاء اللَّه اين بحث را بطور كامل دنبال كنيم

از آنجايي كه مقام آيات مورد بحث، مقام كفران نعمت بود، و كفران  "... هُمْ فِيها خالِدُونَ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ "
شود. لذا خداي تعالي در اين مقام از ميان انواع به نعمت هم نظير خيانت، باعث خست و فرومايگي انفعال و شرمندگي مي

سازد، و آن عبارت دارد و حال شرمندگان را ممثل ميهاي آخرت، عذابي را ذكر كرد كه با حالت شرمندگي مناسبت عذاب
ا فَأَمَّ "رويي كه در دنيا هم مردم دنيا اين تعبير را در مورد شرمندگان و امثال آنان دارند. هم چنان كه جمله:است از سيه

 .داللت داردبه خوبي بر اين معنا  "الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ...

توان ثوابي را نام برد كه با مي -تواند ثواب شاكران اين نعمت باشدكه مي -و همچنين از ميان همه ثوابهاي اخروي
 .شكرگزاري تناسب داشت، و آن رو سفيدي است كه در محاورات دنيايي نيز داللت بر خشنودي و پسند دارد

. و منظور از تالوت به حق تالوت "يتلوها "متعلق است به جمله: "بالحق "ظرف "لْحَقِّتِلْكَ آياتُ اللَّهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِا "
 "آيات "حق است، تالوتي كه باطل و شيطاني نيست. ممكن هم هست ظرف را متعلق به كلمه
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احتمال هم دارد ظرف نامبرده  -اشدجنبه وصفي هم داشته ب "آيات "البته اين احتمال وقتي درست است كه كلمه -گرفت
با دو  اين آيات كه از رفتار خدا "شود:و در اين دو صورت معناي آيه چنين مي -يعني متعلق آن در تقدير باشد -مستقر باشد

كند، آياتي است مصاحب با حق و بدون اينكه يك قدم به سوي باطل و ظلم منحرف كشف مي "شاكر "و "كافر "طايفه
تر از وجه اول است كه ظرف را متعلق به موافق "وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً ... "فرمايد:ن وجه با جمله بعدي آيه كه مي، و اي"بشود
 .گرفتيم "يتلوها "جمله

ي واقع نف در اصطالح ادبيات اين معنا مسلم است كه كلمه )بي الف و الم( اگر در سياق "وَ مَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعالَمِينَ "
كند. و اصطالح ديگر ادبيات اين است كه هر جا جمعي داراي الف و الم باشد عموميت و استغراق را شود، افاده عموميت مي

فهماند خداي تعالي هيچ قسم ظلمي را براي اهل عالم همين طور است. و مي "ظلم "رساند. در جمله مورد بحث كلمهمي
رساند، و اين معنا را كه جمع با الف و الم است، عموميت و استغراق را مي "لعالمينل "خواهد و همچنين ظاهر كلمهنمي
ها نْواسته است و همين طور هم هست. چون رساند كه خداي تعالي هيچ قسم ظلمي را براي تمام عالم و كافه جماعتمي

 .شودميها تفرقه بين مردم امري است كه آثار شومش گريبانگير تمام عالم و كافه جماعت

 "وَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "

 180مالكيت خداي تعالي دليل بر اينست كه او ظالم نيست[ ..... ص : ]

م از توهم صدور ظل خواهد، اين كالم خود را به بياني تعليل كرد كه حتيبعد از آنكه فرمود: خداي تعالي ظلم احدي را نمي
كند كه او مالك تمامي اشياء در همه جهات است. و او خداي تعالي را هم از دلها زايل سازد، فرمود: براي اين، خدا ظلم نمي

 .تواند در ملك خود هر تصرفي را بكند و ديگر در حق او تصور ندارد كه در غير ملكش تصرف كند، تا ظلم و تعدي باشدمي

نمايد كه احتياجي داشته باشد كه جز با تعدي و تصرف در غير كند و يا قصد آن را ميشْص ظلم ميبه هر حال وقتي 
نيازي است كه تمامي موجودات آسمانها و زمين ملك اوست، اين بياني است ملكش نتواند آن را برآورد. و خداي تعالي بي

 سازگار نيست. براي اينكه اساس اين جواب در حقيقت غناي اند و ليكن با ظاهر آيهكه بعضي از مفسرين در تفسير آيه آورده



خداي تعالي است نه ملك او. و آنچه در آيه شريفه آمده ملك خداست. و به هر حال مالكيت خداي تعالي دليل بر اين است 
 .كه او ظالم نيست

 222، ص: 2رجمه الميزان، جالبته در اين ميان دليلي ديگر نيز هست و آن اين است كه برگشت همه امور هر چه كه ت

باشد، براي خداي تعالي است پس غير خداي تعالي هيچ مالكيت و اختياري در هيچ چيز ندارد، تا خدا آن را از او سلب كند و 
از چنگ او درآورد. و اراده خود را در آن جاري سازد تا ظلم كرده باشد، و اين دليل همان است كه آخر آيه به آن اشاره نموده 

 ."وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "فرمايد:ميو 

فرمائيد مالزم يكديگرند. مبناي يكي مالكيت خدا براي همه عالم است. و مبناي و اين دو وجه بطوري كه مالحظه مي
 .باشدديگر، مالك نبودن احدي از ما سوي اللَّه، نسبت به احدي از امور عالم مي

 "... أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ  "

 .اظهار چنين امتي براي مردم است -و خدا داناتر است -مراد از اخراج امت براي مردم

اش اين است كه بفهماند چنين امتي نكته :گوئيماي ايجاب كرد كه اينطور تعبير بياورد؟ در پاسخ ميخواهي گفت: چه نكته
د. هم چنان كه در باره تكون و پديد آمدن گياهان همين تعبير را آورده و را ما پديد آورديم، و تكون آن به دست ما بو

 .«1» "وَ الَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعي "فرمود:

عموم بشر است و بطوري كه  "ناس "و خطاب در اين آيه به مؤمنين است و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه
 .خ از زمان استدر خصوص اين آيه منسل "كنتم "اند فعلگفته

 "امت "خواهد بفرمايد شما چنين امتي هستيد، و كلمهايد، بلكه ميخواهد بفرمايد شما در زمان گذشته چنين بودهچون نمي
به معناي قصد گرفته شده  "الف، ميم، ميم "شود و هم بر فرد، )بدين مناسبت است كه از مادهكه هم بر جماعت اطالق مي

 .("مترجم "است

كنند و ذكر ايمان به خدا بعد از ذكر امر به معروف و نهي از ه معناي جمعيت يا فردي است كه هدفي را دنبال ميپس امت ب
 .منكر، از قبيل ذكر كل بعد از جزء، و يا ذكر اصل بعد از فرع است

ت م و براي هدايشود كه شما گروه مسلمانان بهترين امتي هستيد كه خداي تعالي آن را براي مردپس معناي آيه اين مي
هاي ديني خود يعني امر مردم پديد آورده و ظاهر ساخت. چون شما مسلمانان همگي ايمان به خدا داريد، و دو تا از فريضه

دهيد. و معلوم است كه كليت و گستردگي اين شرافت بر امت اسالم، از اين جهت به معروف و نهي از منكر را انجام مي
ف به حقيقت ايمان، و قائم به حق امر به معروف و نهي از منكرند، اين بود حاصل آنچه كه است كه بعضي از افرادش متص

 .اندمفسرين در اين مقام گفته

__________________________________________________ 

 ."2سوره اعلي، آيه  "آن خدايي كه گياه را سبز و خرم برويانيد.(1)
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همانطور كه مفسرين گفتند منسلخ از زمان است و آيه شريفه  "كنتم "هر آيه )و خدا داناتر است( اين است كه كلمهو ظا
حال مؤمنين صدر اسالم را كه در آغاز ظهور اسالم ايمان آوردند. و به عبارتي ديگر حال سابقين اولين از مهاجر و انصار را 

ايمان به دعوتي است كه خداي تعالي در آيه قبل كرد، و ايشان را به اجتماع و  ستايد، و مراد از ايمان در خصوص مقام،مي
رْتُمْ بَعْدَ أَ كَفَ "اتحاد در چنگ آويْتن بحبل اللَّه خواند، و اينكه در وظيفه متفرق نشوند در مقابل كفر اهل كتاب كه جمله

تاب هم ايمان به همين دستور چنگ آويْتن است، در نتيجه به آن اشاره دارد. و همچنين مراد از ايمان اهل ك "إِيمانِكُمْ ...



شود كه شما گروه مسلمانان در ابتداي تكون و پيدايشتان براي مردم بهترين امت بوديد. چون برگشت معناي آيه به اين مي
انند زنيد. و عينا مگ ميكنيد و با اتفاق كلمه و در كمال اتحاد به حبل اللَّه چنكرديد و ميامر به معروف و نهي از منكر مي

داشتند برايشان بهتر بود. ولي چنين نبودند بلكه اختالف تن واحدي هستيد، اگر اهل كتاب هم مثل شما چنين وضعي را مي
 .كردند. بعضي ايمان آورده و بيشترشان فسق ورزيدند

از غيبت به خطاب، و يكي از خطاب  خواننده عزيز، اين را هم بداند كه آيات مورد بحث مشتمل بر چند التفات است: يكي
يم بينجمع به خطاب مفرد، و يكي به عكس آن، و نيز در چند مورد وضع ظاهر در جاي ضمير به كار رفته، هم چنان كه مي

توانست ضمير خداي تعالي را بياورد، نام مقدس او را تكرار كرد. و اين كار را در چند جا كرده و نكته همه در جايي كه مي
 .شودا بعد از دقت براي خواننده روشن مياينه

 184، فرقه ناجيه و امت واحده ...([ ..... ص : "حبل اللَّه ""حق تقاته "بحث روايتي ])رواياتي در باره:

عياشي از ابي بصير روايت آمده كه گفت: من از امام صادق ع از كالم خداي عز و « 0»معاني و كتاب تفسير « 1»در كتاب 
 ؟"اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ ":فرمايده ميجل پرسيدم ك

فرمود: حق تقواي از خدا اين است كه اطاعت بشود و نافرماني نشود، بياد باشد و فراموش نشود، شكرش بجا آورده شود و 
 .كفران نگردد

 است كه حاكم و ابن مردويه بوجهي ديگر از ابن مسعود روايت« 2»و در الدر المنثور 

__________________________________________________ 

 .1ح  022معاني االخبار ص (1)

 .102ح  112ص  1تفسير عياشي ج (2)

 .21ص  0در المنثور ج (3)
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افرماني نشود، و اين است كه اطاعت بشود و ن "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "اند كه گفت: رسول خدا ص فرمود: معناي آيهكرده
 .يادآوري بشود و فراموش نگردد

ترسد و اي از خدا نمياست كه خطيب از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: هيچ بنده« 1»و در همان كتاب 
و ا دارد، مگر وقتي كه يقين داشته باشد آنچه به او رسيده ممكن نبوده كه نرسد و آنچه كه بهپروايي كه حق او است نمي

 .نرسيده ممكن نبوده و قرار نيست كه برسد

م شود. و اما حديث سومؤلف قدس سره: در بيان قبلي ما گذشت كه چگونه معناي دو حديث اول از آيه شريفه استفاده مي
 .در حقيقت تفسير آيه به الزمه معناي تقوا است نه خود معناي آن، و اين خود واضح است

شهرآشوب، از تفسير وكيع از عبد خير روايت آورده كه گفت: من از علي بن ابي طالب ع از  از ابن« 0»و در تفسير برهان 
پرسيدم، فرمود: به خدا سوگند جز بيت رسول اللَّه  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ "كالم خداي عز و جل كه فرموده:

م و اين كنياين ما اهل بيت اوئيم كه دائما بياد خدائيم و هرگز فراموشش نمي ص كسي به اين دستور عمل نتواند كرد،
و وقتي  ايم.كنيم و اين مائيم كه او را اطاعت كرده، هرگز نافرمانيش نكردهمائيم كه شكرش را بجاي آورده و كفرانش نمي

وا اللَّهَ مَا فَاتَّقُ "اي تعالي اين آيه را نازل كرد:اين آيه نازل شد، اصحاب عرضه داشتند: ما طاقت اين تكليف را نداريم. لذا خد
 .يعني هر قدر كه طاقت داريد "ما اطقتم "را معنا كرده به "مَا اسْتَطَعْتُمْ "وكيع سپس جمله« 2» "اسْتَطَعْتُمْ



 .(تا آخر حديث)

 ":م خداي عز و جل كه فرمودهاز ابي بصير روايت آورده كه گفت: از امام صادق ع از معناي كال« 2»و در تفسير عياشي 

 .نسخ شده است "فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "پرسيدم، فرمود: اين آيه به وسيله آيه "اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ

شود كه منظور امام صادق ع هم از نسخ شدن آيه، نسخ اصطالحي مؤلف قدس سره: از روايت وكيع چنين استفاده مي
كه مراد بيان مراتب تقوا است. و اما نسخ به معناي اصطالحيش كه از بعضي مفسرين نقل شده، مْالف با ظاهر نيست، بل

 قرآن شريف است

__________________________________________________ 

 .62ص  0در المنثور ج (1)

 .2ح  222ص  1تفسير برهان ج (2)

 .توانيدپس از خدا پروا بداريد، هر قدر كه مي(3)

 .112ص  1تفسير عياشي ج (4)

 226، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .كندو قرآن آن را رد مي

ت با تشديد قرائ "و انتم مسلمون "را "وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ "از امام صادق ع نقل كرده كه در آيه شريفه جمله:« 1»و در مجمع 
 .فرموده است

صِمُوا وَ اعْتَ "اند كه در تفسير آيه:به، و ابن جرير، از ابي سعيد خدري روايت كردهاست كه ابن ابي شي« 0»و در الدر المنثور 
 .گفته: رسول خدا ص فرمود: حبل اللَّه كه از آسمان به زمين كشيده شده، همان كتاب خدا است "بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً

كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: اين قرآن است كه ابن ابي شيبه از ابي شريح خزاعي روايت « 2»و در همان كتاب 
اي است كه يك طرفش به دست خدا و سر ديگرش به دست شما است، پس به آن تمسك كنيد كه اگر سبب و رابطه

 .شويدرويد و نه هرگز تا ابد گمراه ميتمسك كنيد نه هرگز از بين مي

 :ي فرمودهاز امام سجاد ع روايت آورده كه در حديث« 2»و در كتاب معاني 

 .حبل اللَّه همان قرآن است

 .مؤلف قدس سره: و در اين معنا رواياتي ديگر از طريق شيعه و سني وارد شده است

عياشي از امام باقر ع روايت كرده كه فرمود: حبل اللَّه كه خداي تعالي مردم را امر فرموده كه به آن تمسك « 2»و در تفسير 
 .آل محمد عليهم السالمند "بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ ال تَفَرَّقُواوَ اعْتَصِمُوا  "كنند و فرموده:

مؤلف قدس سره: در اين معنا نيز رواياتي ديگر هست، و در بيان قبلي ما مطالبي گذشت كه معناي اينگونه احاديث را تاييد 
 .دنمايآيد، نيز آن روايات را تاييد ميكند. البته رواياتي ديگر كه به زودي ميمي

است كه طبراني از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: من پيشرو شمايم، و قبل « 6»و در الدر المنثور 
شويد. پس مراقب باشيد بعد از من چگونه با ثقلين رفتار كنيد. روم و شما بعدا بر لبه حوض بر من وارد مياز شما از دنيا مي

 ثقلين كدامند؟ فرمود: ثقل بزرگتر كتاب خداي عز و جل است كه يك سرش به دستشْصي پرسيد: يا رسول اللَّه 

__________________________________________________ 

 .220ص  0مجمع البيان ج (1)

 .62ص  0(در المنثور ج 2و  2)



 .1ح  120معاني األخبار ص (4)

 [.....] .100ح  112ص  1تفسير عياشي ج (5)

 .62ص  0ر ج در المنثو(6)
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نه  رويد وخدا و سر ديگرش به دست شما است، پس بعد از من به آن تمسك جوييد كه اگر تمسك كنيد نه از بين مي
د شوند تا در كنار حوض بر من درآينشويد و ثقل كوچكتر عترت من است. و اين دو ثقل هرگز از يكديگر جدا نميگمراه مي
ام، پس مبادا از آن دو جلو بيفتيد، كه اگر چنين كنيد هالك ن معنا را براي آن دو از پروردگارم درخواست كردهو من اي

 .ترندخواهيد شد و مبادا به آن دو چيزي تعليم بدهيد كه آن دو از شما عالم

ول آن اتفاق دارند، و ما در امؤلف قدس سره: حديث )شريف( ثقلين از اخبار متواتري است كه شيعه و سني در نقل و روايت 
 -چه از مردان و چه از زنان -سوره گفتيم كه بعضي از علماي حديث عدد راويان آن را از ميان صحابه تا سي و پنج راوي

 .اندرسانده و جمعيت كثيري از راويان و اهل حديث آن را روايت كرده

اند كه گفت: رسول خدا ص ابن ابي حاتم، از انس روايت كردهاست كه ابن ماجه، و ابن جرير و « 1»و نيز در الدر المنثور 
فرمود: بني اسرائيل هفتاد و يك گروه شدند و به زودي امت من به هفتاد و دو دسته متفرق خواهند شد كه همه آنان در 

 ":وت فرمودآن يك فرقه كدام است؟ فرمود: جماعت است. آن گاه اين آيه را تال :آتشند به جز يك فرقه اصحاب پرسيدند

 "... وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً

مؤلف قدس سره: اين روايت هم از احاديث مشهور است، ولي شيعه آن را طوري ديگر روايت كرده است. هم چنان كه 
نقل « 2»و تفسير عياشي « 6»و كتاب سليم بن قيس « 2»، و امالي «2»، و احتجاج «2»، و معاني «0»بينيم در خصال مي

 .گذردشده و اينك عبارت آن به نقل خصال از نظر خوانندگان مي

مرحوم صدوق در خصال به سند خود از سلمان بن مهران، از جعفر بن محمد ع از پدران بزرگوارش، از امير المؤمنين ع 
 هفتاد و يك فرقه متفرقفرمود: امت موسي بعد از آن جناب به روايت آورده كه فرمود: من از رسول خدا ص شنيدم كه مي

__________________________________________________ 
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 .11ح  222خصال الصدوق ص (2)

 .1ح  202معاني األخبار ص (3)

 .210 -211ص  1احتجاج، ج (4)

 امالي(5)

 .012كتاب سليم بن قيس ص (6)
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 222، ص: 2مه الميزان، جترج

شدند، يك فرقه از آنها اهل نجاتند، و هفتاد فرقه در آتشند، و امت عيسي بعد از آن جناب به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند 
ك شوند ييك فرقه از آنها اهل نجاتند و هفتاد و يك فرقه در آتشند. و امت من به زودي به هفتاد و سه فرقه متفرق مي

 .ا اهل نجاتند و هفتاد و دو فرقه در آتشندفرقه از آنه

 .مؤلف قدس سره: اين حديث موافق حديث بعدي است



اند گويد: ابو داود و ترمذي و ابن ماجه و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( از ابي هريره روايت كردهمي« 1»الدر المنثور 
دند، و نصارا به هفتاد و دو فرقه متفرق شدند و امت من كه گفت: رسول خدا ص فرمود: يهود بر هفتاد و يك فرقه متفرق ش

 .شوندبه هفتاد و سه فرقه متفرق مي

 .مؤلف قدس سره: اين معنا به طرقي ديگر از معاويه و غير او نقل شده است

من  است كه حاكم از عبد اللَّه بن عمر روايت كرده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: بر سر امت« 0»و نيز در همان كتاب 
خواهد آمد آنچه بر سر بني اسرائيل آمد، طابق النعل بالنعل، حتي اگر در بني اسرائيل كسي پيدا شده باشد كه در انظار مردم 
با مادرش زنا كرده باشد در امت من نيز مثل او پيدا خواهد شد، بني اسرائيل به هفتاد و يك ملت متفرق شدند امت من به 

د. كه به جز يك ملت همه در آتشند شْصي پرسيد: آن يك ملت كدام است؟ فرمود: همان شونهفتاد و سه ملت متفرق مي
 .ملت و مذهبي كه من و اصحابم امروز بر آنيم

مؤلف قدس سره: و از جامع االصول نوشته ابن اثير حكايت شده كه از ترمذي، از پسر عمرو بن العاص، از رسول خدا ص 
 «2»نظير اين حديث را نقل كرده است. 

و در كتاب كمال الدين، به سند خود از غياث بن ابراهيم از امام صادق ع از پدران بزرگوارش ع روايت كرده كه فرمود: 
 :رسول خدا ص فرمود

 .«2»هر چه در امتهاي گذشته بوده نظيرش در اين امت نيز خواهد بود )مو به مو و طابق النعل بالنعل( 

 «و در تفسير قمي

ت شده كه فرمود: شما امت اسالم روش پيشينيان خود را )مو به مو( پيش خواهيد گرفت و در طريقه، از رسول خدا ص رواي
تفاوتي با آنها نْواهيد داشت، وجب به وجب و ذراع به ذراع و باع به باع )ذراع فاصله بين مرفق و سر انگشتان و باع فاصله 

 را به دو طرف چپ وهاي خود بين سر انگشتان دو دست است، وقتي كه انسان دست

__________________________________________________ 

 .60ص  0در المنثور ج (2، 1)

 .2222ح  222ص  12جامع االصول ج (3)

 .226كمال الدين ص (4)

 .212ص  0تفسير قمي ج (5)

 221، ص: 2ترجمه الميزان، ج

در  اند شما نيز خواهيد كرد، حتيوچكتري كه پيشينيان كردهخواهد بفرمايد: كارهاي بزرگ و كوچك و كراست باز كند( مي
 ؟پرستيد يا نهدانم آيا شما هم گوساله ميآنان كسي پيدا شد كه با مادرش زنا كند در شما نيز پيدا خواهد شد و نمي

اند. و دهمؤلف قدس سره: اين روايت هم از روايات مشهور است، و اهل سنت آن را در صحاح و ساير كتب خود نقل كر
 .اندهمچنين شيعه آن را در جوامع خود آورده

از انس روايت شده كه گفت: رسول خدا ص فرمود: به زودي مرداني از « 0»و صحيح مسلم « 1»و در صحيح بْاري 
شوند، از ناحيه خداي تعالي شوند و همين كه نزديك ميهايي كه مصاحب من هستند، در كنار حوض بر من وارد ميهمين
گويم: اي پروردگار من، اينها اصحاب من هستند و بطور قطع برند. من در آن حال ميتگيرشان نموده و به سرعت ميدس

 .ها پديد آوردندداني كه اينها بعد از رحلت تو چه حادثهشود: مگر نميجواب گفته مي

روز قيامت جمعي از اصحاب من بر من از ابي هريره روايت آمده كه رسول خدا ص فرمود: « 2« »2»و باز در آن دو صحيح 



دارم: پروردگارا اينها اصحاب شوند، من عرضه ميو از ناحيه خداي تعالي طرد مي -و يا فرمود جمعي از امتم -شوندوارد مي
 ها پديد آوردند، اينها بطور قهقرا به عقبفرمايد: مگر اطالع نداري كه بعد از رحلتت چه حادثهمنند. خداي عز و جل مي

 .برگشتند و همين باعث شد كه امروز طرد شوند

مؤلف قدس سره: اين حديث هم از احاديث مشهور است، و هر دو فريق يعني شيعه و سني آن را در صحاح و جوامع خود از 
 ءاي از صحابه از قبيل ابن مسعود، و انس، و سهل بن ساعد و ابي هريره و ابي سعيد خدري و عايشه وام سلمه، و اسماعده

 .انداند و شيعه هم آن را از بعضي از ائمه اهل بيت ع روايت كردهدختر ابي بكر و غير ايشان نقل كرده

اي است اند، خود شاهد و مصدق نظريهبا در نظر داشتن زيادي و تفنن اين روايت كه مطلب را با عباراتي گوناگون اداء كرده
حوادثي هم كه بعد از رحلت رسول خدا ص و حتي قبل از آن يكي پس از  كه ما آن را از ظاهر آيات كريمه استفاده كرديم،

 .هايي كه بپا شد، همه مصدق اين روايت استديگري رخ داد، و فتنه

__________________________________________________ 

 .121ص  2صحيح بْاري ج (1)

 [.....] .62ص  12صحيح مسلم به شرح نووي ج (2)

 .22ص  1ي ج صحيح بْار(3)

 .126ص  2صحيح مسلم به شرح نووي ج (4)

 212، ص: 2ترجمه الميزان، ج

از پسر عمر روايت آورده كه گفت: رسول خدا ص  -وي حديث را صحيح دانسته -است كه حاكم «1»و در الدر المنثور 
آنكه دو باره به جماعت برگردد فرمود: كسي كه يك وجب از جماعت خارج شود، قالده اسالم را از گردن خود باز كرده مگر 

و كسي كه از دنيا برود در حالي كه در تحت رهبري كسي كه جامعه را رهبري كند نباشد به مرگ جاهليت مرده است 
 (.)مرگ او مرگ جاهليت است

 اين روايت هم از حيث مضمون از روايات مشهور است، شيعه و سني هر دو طايفه از رسول خدا ص نقل :مؤلف قدس سره
 .اند كه فرمود: كسي كه بميرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهليت مرده استكرده

حكايت شده كه از ترمذي و سنن ابي داود از رسول خدا ص روايت كرده كه فرمود: پيوسته و « 0»و از كتاب جامع االصول 
 .اي از امت من بر حقنددائم، طايفه

از امير المؤمنين ع روايت كرده كه فرمود: منظور اهل بدعت و  "أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ ":در ذيل آيه« 2»و در مجمع البيان 
 .هواها و آراي باطل از اين امت است

 از ابي عمرو زبيري از امام "كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ... "، در ذيل آيه:«2»و در تفسير عياشي « 2»و در همان كتاب 
صادق ع روايت آمده كه فرمود: يعني امتي كه دعاي ابراهيم در حقشان مستجاب شده، اينان امتي هستند كه انبيا در ميان 

وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً  "شدند، و آنان امت وسطي هستند )كه در آن آيه فرمود:آنها و از خود آنها و به سوي آنها مبعوث مي
 .هترين امتي كه براي مردم )و هدايت آنان( برانگيْته شدندو همانهايند ب "وَسَطاً

 .توضيح معناي اين روايت گذشت« 6» "وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ "مؤلف قدس سره: در سابق يعني در تفسير آيه:

د: فرمو "تُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْ "است كه ابن ابي حاتم از ابي جعفر روايت كرده كه در معناي« 2»و در الدر المنثور 
 منظور از بهترين امت، اهل بيت رسول خدا

__________________________________________________ 



 .61ص  0در المنثور ج (1)

 .2222ح  212ص  12جامع االصول ج (2)

 .222ص  0مجمع البيان ج (3)

 .122و بقره آيه  11يه مجمع البيان در سوره آل عمران آ(4)

 .122ح  112ص  1تفسير عياشي ج  (5)

 ."102سوره بقره، آيه "(6)

 .62ص  0در المنثور ج (7)

 211، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 .ص است

است كه احمد به سند حسن از علي )ع( روايت آورده كه فرمود: رسول خدا ص فرمود: به من « 1»و نيز در آن كتاب 
ريم اند و به اين وسيله يااند، يكي اينكه وحشتي از من، در دل دشمنانم انداختهكه به احدي از انبيا ندادهاند چيزهايي داده

 :اند، و يكي ديگر اينكهكرده

اند، و ديگر اينكه احمدم نام نهادند و خاك را برايم مايه طهارت قرار دادند و امتم را كليدهاي زمين را در اختيارم نهاده
 .ردندبهترين امت ك

__________________________________________________ 

 .62ص  0در المنثور ج (1)

 210، ص: 2ترجمه الميزان، ج

 190[ ..... ص : 102تا  111(: آيات 3عمران )سوره آل]

 اشاره

( ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إاِلَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ 111صَرُونَ )لَنْ يَضُربوكُمْ إِالَّ أَذيً وَ إِنْ يُقاتِلُوكُمْ يُوَلبوكُمُ الْأَدْبارَ ثُمَّ ال يُنْ
بِياءَ بِغَيْرِ حَقٍّ نْبِآياتِ اللَّهِ وَ يَقْتُلُونَ الْأَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرُونَ 

لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ اللَّهِ آناءَ اللَّيْلِ وَ هُمْ يَسْجُدُونَ  (112)ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ 
مَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُسارِعُونَ فِي الَْْيْراتِ وَ أُولئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ( يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ يَأْمُرُونَ بِال112ْ)
 (112( وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ )112)

( مَثَلُ ما 116مْ وَ ال أَواْلدُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُ
 أَنْفُسَهُمْ اللَّهُ وَ لكِنْ هُ وَ ما ظَلَمَهُمُيُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيها صِر  أَصابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ

 تِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَِّْذُوا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْ ال يَأْلُونَكُمْ خَباالً وَدُّوا ما عَنِتبمْ قَدْ بَد112َيَظْلِمُونَ )
( ها أَنْتُمْ أُوالءِ تُحِبُّونَهُمْ وَ ال يُحِبُّونَكُمْ وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ 112لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ )ما تُْْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا 

( إِنْ 111مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ )كُلِّهِ وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا وَ إِذا خَلَوْا عَضبوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُ
عْمَلُونَ مُحِيطٌ كَيْدُهُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ بِما يَتَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ إِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِها وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا ال يَضُربكُمْ 



(102) 

 212، ص: 2ن، جترجمه الميزا

 193ترجمه آيات ..... ص : 

گريزند كه پشت سر خود را ننگرند و بعد آورند و اگر به جنگ با شما برخيزند آن چنان ميجز دردسر زياني به شما وارد نمي
 .(111)از آن هم ياري نْواهند شد 

اي مردمي بشوند و زورمنداني از ه وسيلهذلت بر آنان هر جا كه ديده شوند نوشته شده، مگر اينكه متوسل به خدا و يا ب
ايشان حمايت كند و ايشان براي خود جايي از غضب خدا گرفتند و خواري و مسكنت بر آنان حتمي شده و اين بدان جهت 

 هايشان بود وكشتند و منشا اين كفر و جنايتشان، معصيتورزيدند و انبيا را به ناحق مياست كه همواره به آيات خدا كفر مي
 .(110مردمي تجاوزگر بودند )

د كردنهاي شب داشتند و سجده ميدار و تالوت آيات خدا در لحظه لحظهزندهاي شباهل كتاب همه يكسان نبودند طائفه
(112). 

كردند و در كارهاي خير از يكديگر پيشي آنها به خدا و روز قيامت ايمان داشته و امر به معروف و نهي از منكر مي
 .(112. و ايشان از صالحانند )گرفتندمي

 .(112شود و خدا داناي به حال متقين است )و هر كار خيري كه از ناحيه خدا كفران نمي

 سازد و آنان اهل آتش ونيازشان ميخورد و نه اوالدشان از خدا بيمحققا كساني كه كافر شدند، نه اموالشان به دردشان مي
 .(116هم در آن جاودانند )

كنيد وصفش نظير بادي است كه در آن سرمايي شديد باشد و به زراعت مردمي كه بر در اين زندگي دنيا خرج ميمثل آنچه 
خود ستم كردند برسد و آن را نابود سازد، همانطور كه خدا به آن قوم ستم نكرده به اينان نيز ستم ننموده است، بلكه 

 .(112اند )خودشان به خود ستم كرده

اي از رساندن شر، به شما ايد، دوست و محرم رازي از غير خود مگيريد كه غير شما لحظهن آوردهاي كساني كه ايما
دارند شما را به ستوه آورند. دشمني دروني و باطنيشان با شما از مطاوي كلماتشان پيدا است. و آسايند، آنها دوست مينمي

 .(118)كنيم، اگر تعقل كنيد ايتان بيان ميآنچه در دل دارند، بسي خطرناكتر از آن است. ما آيات را بر

دارند. شما به همان كتاب ايمان داريد داريد، با اينكه آنان شما را دوست نميهان! شما همانهائيد كه اين كفار را دوست مي
اي كه ينهروند سرانگشت خود را از شدت كگويند ايمان آورديم و چون به خلوت ميخورند، ميولي وقتي آنان به شما برمي

 .(111گيرند. بگو از خشم خود بميريد كه خدا دانا است به آنچه در باطن دلها است )با شما دارند، گاز مي

يد، گردند و شما اگر صبر كنيد و از خدا بترسشوند و اگر مصيبتي برسد خوشحال مياگر خيري به شما برسد آنها ناراحت مي
 .(102كنيد، احاطه دارد )دا به آنچه ميزند كه خكيد آنها هيچ ضرري به شما نمي
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توجه و انعطاف به هدفي دارد كه آيات قبل متعرض آن بود، و آن بيان  -فرمائيدبطوري كه مالحظه مي -اين آيات كريمه
رزيده و خود را گمراه و مؤمنين را از راه خدا بازداشتند، و حال اهل كتاب و مْصوصا يهوديان بود كه به آيات خدا كفر و

، در بين اين دو دسته آيات قرار گرفته بود، پس اتصال آيات مورد "الكالم يجر الكالم "اي كه گذشت، از بابآيات دهگانه
 .بحث با آيات دهگانه قبل به حال خود باقي است

 "... لَنْ يَضُربوكُمْ إِلَّا أَذيً "

به جان يا به  -بطوري كه در مفردات القرآن راغب آمده، به معناي هر آن ضرري است كه به جانداران برسد "اذي "كلمه
 .شانتن آنها و يا به سعادت اخروي يا دنيوي

 "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ ما ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ "

 194[ ..... ص : "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ "اينكه بر اهل كتاب ذلت زده شده: مراد از]

بضمه بطوري كه راغب گفته، به معناي ذلتي است كه  "ذل "مصدري است كه براي نوع ساخته شده و كلمه "ذلت "كلمه
تكبر ناشي گردد. و معناي عمومي آن  از قهر و غلبه ناشي شود، و با كسره ذال، به معناي ذلتي است كه از ناحيه تعصب و

و هم در ساير مشتقات( عبارت است از انكسار و  -و هم در بناي نوع -بكسره -هست و هم در ذل -بضمه -كه هم در ذل)
 .است، كه به معناي رام نشدن و نپذيرفتن تاثير طرف مقابل است "عز "رام شدن در برابر خصم، و در مقابل آن ماده

به معناي آن سببي است كه  "حبل "است و كلمه "يافت شدند -وجدوا "ماضي مجهول و به معناي "ثقفوا "و كلمه
تمسك به آن باعث مصونيت و حفظ گردد، كه البته به عنوان استعاره در مورد هر چيزي كه نوعي امنيت و عصمت و 

 .گويندز حبل ميشود، نظير عهد و ذمه و امان دادن كه همه اينها را نيمصونيت آورد استعمال مي

اين است كه ذلت بر آنان مقدر شده و آن چنان ثابت شده كه نقش سكه روي فلز، و يا خيمه بر  -و خدا داناتر است -و مراد
گر آنكه به برايشان مسلط گشته م "علي "شود. پس ذلت براي آنان نوشته شده و يا به اعتبار كلمهباالي سر انسان ثابت مي
 .گ بزنند و يا خود را به دامن نيرومند انساني بيفكنندحبل و سببي خدايي چن

ست توانتكرار شده )فرموده: چنگ بزنيد به حبلي از خدا و حبلي از مردم( با اينكه مي "حبل "در اين آيه شريفه كلمه
 و اين بدان جهت بود كه "إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَ حَبْلٍ مِنَ النَّاسِ "بفرمايد:
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دهد. در دهد و وقتي به انسانها نسبت داده شود معنايي ديگر ميكلمه حبل وقتي به خداي تعالي منسوب شود، معنايي مي
اولي )وقتي به خداوند منسوب شود( معنايش قضا و قدر و حكم تكويني يا تشريعي خدا است و در دومي )وقتي به انسانها 

 .مسك عملي استنسبت داده شود( به معناي ت

اين است كه خداي تعالي حكم تشريعي به ذلت آنان كرده، به دليل اينكه دنبال ضرب ذلت  "ضرب ذلت بر آنان "و مراد از
چون معناي ظاهر اين جمله اين است كه مؤمنين هر جا ايشان را ديدند و  "هر جا كه يافت شوند -أَيْنَ ما ثُقِفُوا "فرمايد:مي

 .چنين و چنان كنند. و اين تعبير با ذلت تشريعي كه يكي از آثارش جزيه گرفتن است، مناسبت دارد بر آنان مسلط شدند،

شود كه اهل كتاب به حسب حكم شرع اسالمي ذليلند، مگر اينكه يا داخل در ذمه در نتيجه برگشت معناي آيه به اين مي
 .را حفظ كننداسالم شوند و يا اماني از مردم مسلمان به نحوي از انحاء ايشان 

كه  در اين مقام نيست "ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ "آيد كه خواسته است بگويد: آيهولي از ظاهر كالم بعضي از مفسرين برمي
خواهد خبر از مقدراتي بدهد كه به قضاي خداي تعالي بر سر يهود آمده، چون اسالم حكمي شرعي را تشريع كند، بلكه مي



 .داد و بعضي به نصاراهايشان به مجوس جزيه ميبرد، و بعضي از شاخهيهود در حال ذلت بسر ميوقتي ظهور كرد كه 

 آيد كه ذلت وو اين معناي بدي نيست، حتي ذيل كالم تا آخر آيه هم آن را تاييد ميكند براي اينكه از ظاهر آن بر مي
ما به رساند و دائورزيد و انبيا را به قتل ميخدا مي مسكنت يهود به خاطر سوء رفتار خود او بوده يعني كفري كه به آيات

كرد، ولي عيبي كه دارد اين است كه الزمه اين معنا آن است كه آيه را مْتص به يهود بدانيم. با حقوق ديگران تجاوز مي
عَداوَةَ وَ يْنا بَيْنَهُمُ الْاينكه هيچ دليلي به حسب ظاهر بر اين اختصاص نيست. و ان شاء اللَّه به زودي در تفسير آيه: وَ أَلْقَ

 .آيدگفتاري در اين باره مي« 1» "الْبَغْضاءَ

 "... وَ باؤُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ "

ها معنايش اين است كه فالني "-مكانا -باؤا مبائة "شود:است. وقتي گفته مي "گرفتند -اتْذوا "به معناي "باؤا "كلمه
به معناي شدت فقر است و ظاهرا مسكنت اين  "مسكنت "مكاني را براي خود اتْاذ كردند و يا به مكاني برگشتند و كلمه

 است كه انسان به جايي از فقر و يا هر فقداني برسد كه راه نجاتي از آن نداشته باشد. بنا بر اين معنا صدر و ذيل آيه

__________________________________________________ 
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 .شودبا هم سازگار مي

و معناي اين جمله اين است: غضب الهي براي اين بود كه امروز عصيانگري كردند و از  "ذلِكَ بِما عَصَوْا وَ كانُوا يَعْتَدُونَ "
 .دادندگريشان استمرار ميپيش هم بر اعتداء و ياغي

 :خواهد بفرمايدمصدري است كه معناي وصف از آن اراده شده، مي "سواء "كلمه "لَيْسُوا سَواءً ... مِنَ الصَّالِحِينَ "

اهل كتاب همه مثل هم، و مساوي در وصف و در حكم نيستند، براي اينكه بعضي از آنان امتي هستند قائم به عبادت، و 
 .و بعضي ديگر اينطور نيستند خوانند و چنين و چنانند،آيات خدا را مي

 .ندكدر مقام تعليل است، و وجه عدم تساوي اهل كتاب را بيان مي "مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ ... "شود كه جمله:و از اينجا معلوم مي

 196[ ..... ص : "عجله "و "سرعت "و اشاره به فرق بين "امت قائمة "معناي]

اند يعني اند: يعني ثابت قدم بر امر خدايند. بعضي ديگر گفتهده، بعضي گفتهاختالف كر "قائمة "مفسرين در معناي كلمه
 .عادل و معتدلند، به دو طرف افراط و تفريط گرايش ندارند

 "قائمة "اند، ولي حق مطلب اين است كه لفظاي مستقيماند: يعني داراي امتي و مذهبي قائم و طريقهبعضي ديگر گفته

نيم بيكند، چيزي كه هست وقتي ميقيدها را ندارد، و در نتيجه همه اين معاني را تحمل مي مطلق است و هيچيك از اين
 .رسد كه مراد از قيام بر ايمان و اطاعت باشدسْن از كتاب و اعمال صالحه آنان به ميان آمده، بيشتر اين معنا به ذهن مي

است كه به معناي وقت  "انو "اند: جمع كلمهگفته بكسره همزه، و يا بفتحه آن است. بعضي "اني "جمع "آناء "و كلمه
 .است. پس آناء يعني اوقات

 .و مسارعه به معناي مبادرت ورزيدن و شتافتن است. و اين كلمه باب مفاعله از ماده سرعت است

فتادن اگويد: فرق بين سرعت و عجله اين است كه سرعت به معناي جلو افتادن در كاري است كه جلو در مجمع البيان مي
رود( خود يكي از صفات ممدوح است. و ضد در آن جايز باشد. پس سرعت )از آنجايي كه هميشه در كار خير به كار مي

 .است "كندي -ابطاء "آن



كه صفت ناپسندي است، به خالف عجله كه چون به معناي شتافتن و جلو افتادن در كاري است كه نبايد در آن شتاب كرد. 
 ."اناة "رود. و ضد آنه و مذموم به شمار ميلذا از صفات نكوهيد

 «1»است كه از صفات پسنديده است.  "درنگ و تاني

__________________________________________________ 
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اند مسارع، و گرنه در ود متحرك هم گفتهو ظاهرا سرعت در اصل، وصف حركت، و عجله وصف متحرك بوده، )بعدها به خ
 (.اصل لغت موارد هر يك غير مورد ديگري است

چه عبادت، چه انفاق، چه عدل، چه قضاي حاجت و ... و اين كلمه  -به معناي مطلق اعمال صالح است "خيرات "و كلمه
رساند. و همانطور كه گفتيم شامل ميبدان جهت كه هم جمع است و هم الف و الم بر سر دارد از نظر ادبيات استغراق را 

بيشتر در مورد مال  "خير "گردد. همانطور كه كلمهشود، و ليكن بيشتر در خيرات مالي اطالق ميهمه انحاي خيرات مي
 .شوداستعمال مي

امر به  دومخداي سبحان در اين آيه شريفه كلياتي از صفات پسنديده نيكان از اهل كتاب را بر شمرده، اول ايمان به خدا، 
معروف و نهي از منكر، سوم مسارعت در كار خير و چهارم اين است كه ايشان مردمي صالحند، و به همين جهت همنشينان 

 بِاهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُو "انبيا و صديقين و شهداء هستند. چون در آيات شريفه:
، اهل صراط مستقيم را از كساني دانسته كه بر آنان انعام شده و مورد غضب قرار نگرفته و گمراه «1» "عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ

فرموده: « 0» "وَ الصَّالِحِينَ ...فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشبهَداءِ  "نشدند. و در آيه شريفه
 :انداند، با انبيا و صديقين و شهدا و صالحين هستند و بعضي از مفسرين گفتهآنهايي كه مورد انعام خداي تعالي قرار گرفته

 .مراد در اين آيه عبد اللَّه بن سالم و اصحاب اويند

 "... وَ ما يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ "

شوند، كنند از ناحيه خداي تعالي كفران نميفرمايد: هر كار خيري كه مينجا منظور از كفر، كفران در مقابل شكر است. مياي
نتيجه گرداند، بدون اينكه آن را ضايع و بيآورد و عمل خيرشان را به ايشان بر مييعني خداي تعالي شكرشان را بجا مي
وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  "و نيز فرموده:« 2» "وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شاكِرٌ عَلِيمٌ "وده:بگذارد. هم چنان كه در جاي ديگر فرم

 «2» "فَلِأَنْفُسِكُمْ ... وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُونَ

__________________________________________________ 
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و هر كس خيري را بدون اينكه خداي تعالي او را فرمان داده باشد، از پيش خود انجام بدهد، خدا هم شكرگزار است و (3)
 ."122سوره بقره، آيه  "هم دانا.

.. و آنچه از خير انفاق كنيد، بدون كم و كاست به شما پرداخت ايد .دهيد به نفع خود انجام دادهآنچه از خير انجام مي(4)
 ."020سوره بقره، آيه  "شويد.شود و شما ستم نميمي
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 "... إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ "



اي ديگر از اهل كتابند، كساني هستند كه طايفهآيد كه مراد از اين هايي كه كافر شدند، از ظاهر وحدت سياق چنين بر مي
اي كنند و در خاموش كردن نور آن لحظهاند بلكه عليه اسالم توطئه هم مياند و نه تنها نپذيرفتهدعوت نبوت را نپذيرفته

 .آيند و از هيچ كاري فروگذار نيستندكوتاه نمي

يست، بلكه به مشركين نظر دارد، و در حقيقت توطئه و اند اين آيه ناظر به اهل كتاب نو چه بسا مفسرين كه گفته
آيد و اي كه به زودي ميكند. ولي اين نظريه با جملهچيني است براي داستان احد، كه به زودي بدان اشاره ميزمينه
اي ندارند كه وقتي به مشركين چنين سابقهسازد، چون نمي "...وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ، وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا  ":فرمايدمي

مؤمنين رسيدند بگويند ما ايمان آورديم و وقتي به همفكران خود رسيده باشند، سر انگشتان خود را از شدت خشم گزيده 
شود كه تا اينجا اتصال سياق آيات به هم نْورده كند، و از همين جا روشن ميباشند. اين وضع با حال يهود تطبيق مي

 .است

با اين گفته كه آيه سْن از  "آيه شريفه مورد بحث، به مشركين نظر دارد "و چه بسا بعضي از مفسرين اين گفته را كه
 .كند جمع كرده و معتقدند كه به يهود نظر دارد، و ليكن اين نظريه خطا استدورويي مي

 "... َثَلُ ما يُنْفِقُونَ فِي هذِهِ الْحَياةِ الدُّنْيا

معناي سرماي شديد است. و اگر مطلبي را كه برايش مثل زده )يعني انفاق يهوديان را( مقيد كرد به قيد )در  به "صر "كلمه
اند و انفاقشان هيچ ارتباطي به حيات آخرت ندارد. و نيز اين زندگي دنيا( براي اين بوده كه بفهماند، آنان از خانه آخرت بريده

 "أَنْفُسَهُمْ اگر حرث قوم را مقيد كرد، به قيدَلَمُوا

 "فرمايد:َ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُبراي اين بود كه ارتباط آن با جمله بعدي كه مي

 .به خوبي روشن شود

 198عمل فاسد، اثر فاسد در پي دارد[ ..... ص : ]

كند ينظور مكند، با اينكه به اين مو حاصل كالم در اين آيه اين است كه انفاق و مْارجي كه يهود در اين زندگي دنيا مي
 اي از آن به دستكه وضع زندگي خود را اصالح نموده و به مقاصدي كه دارد برسد، ليكن به جز بدبْتي و شقاوت، بهره

 كند سعادتي به چنگ آورده وليكشاند. پيش خود خيال ميكند، به تباهي ميخواهد و دنبال ميآورد، بلكه آنچه را مينمي
. و مثلش مثل بادي است كه در آن سرماي شديدي باشد و زراعت ستمگران را سياه كند، آنچه به دست آورده شقاوت است

 .بْشداند، چون عمل فاسد به جز اثر فاسد، اثر ديگري نميو اين نيست مگر به خاطر ظلمي كه خودشان به خويشتن كرده
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ِذُو "  "... ا بِطانَةً مِنْ دُونِكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَتَّْ

)آستر( ناميده و وجهش اين است كه آستر به پوست بدن نزديك  "بطانه ")خويشاوند نزديك( را "وليجه "در اين آيه شريفه،
داند كه آدمي در زير لباس چه پنهان است. تا رويه )ظهاره( لباس. چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطالع دارد و مي

ال  "تر است. و جملهه، خويشاوند آدمي هم همين طور است، از بيگانگان به آدمي نزديكتر و به اسرار آدمي واقفكرد
 .كننداست. يعني دشمنان از رساندن هيچ شري به شما كوتاهي نمي "ال يقصرون فيكم "به معناي "يَأْلُونَكُمْ

گويند، چون در جنون، فساد هم مي "خبل "ه جنون رابه معناي شر و فساد است و بهمين جهت است ك "خبال "و كلمه
 .عقل است

سازد، يعني دوستدار شدت و مي "ودوا عنتكم "مصدريه است و معناي جمله را "ما "كلمه "وَدُّوا ما عَنِتبمْ "و در جمله



 .گرفتاري و ضرر شمايند

ن توانند پنهاي آنان نسبت به شما آن قدر زياد است كه نميرساند كه دشمنمي "قَدْ بَدَتِ الْبَغْضاءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ "و جمله
بكار رفته، و  اي لطيفبدارند. بلكه دشمني باطنيشان در لحن كالمشان اثر گذاشته است. پس در حقيقت در اين جمله كنايه

تا اشاره كرده  "ورُهُمْ أَكْبَرُوَ ما تُْْفِي صُدُ "اند، فرموده:آن گاه بدون اينكه بيان كند، در دلهاي خود چه چيز پنهان كرده
باشد، به اينكه آنچه در سينه دارند، قابل وصف نيست، چون هم متنوع و گوناگون است و هم آن قدر عظيم است كه در 

 .كندبزرگ و عظيم بودن را تاييد مي "ما في صدورهم "گنجد، و همين مبهم آوردنوصف نمي

 "... ها أَنْتُمْ أُوالءِ تُحِبُّونَهُمْ "

 "انتم "بوده باشد. و كلمه "انتم هؤالء "براي هشدار دادن است. و اصل جمله "ها "اسم اشاره و كلمه "اوالء "ظاهرا كلمه
اين زيد و اين هند چنين است  "زيد هذا و هند هذه كذا و كذا "گوئيم:بين ها و بين اوالء فاصله شده باشد، همانطور كه مي

كنيم يعني به جاي اينكه بگوئيم شما همانهايي كه چنين و چنان كرديد، كار را مي و چنان است. )در فارسي هم همين
 "الف و الم در "وَ تُؤْمِنُونَ بِالْكِتابِ كُلِّهِ "("مترجم "گوئيم: هان مگر شما آنهايي نبوديد كه چنين و چنان كرديد.مي

تابهاي آسماني كه از ناحيه خدا نازل شده ايمان دهد كه شما به همه كبراي افاده جنس است، و چنين معنا مي "الكتاب
  .داريد، چه كتاب خودتان و چه كتاب اهل كتاب. اما اهل كتاب به كتاب شما ايمان ندارند
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 .گويند ايمان آورديمبينند مييعني اهل كتاب منافقند، وقتي شما را مي "وَ إِذا لَقُوكُمْ قالُوا آمَنَّا "

روند، سرانگشت خود را از شدت خشمي كه بر شما دارند و چون به خلوت مي "وَ إِذا خَلَوْا عَضبوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ "
جمع انمله است كه به معناي نوك انگشتان  "انامل "گاز گرفتن با دندان با فشار است. و كلمه "عض "گزند. و كلمهمي

مثلي است كه در مورد تاسف و حسرت و  "عض انامل بر فالن چيز "به معناي خشم و كينه است. و "غيظ "است. و كلمه
 .شودرساندن شدت خشم و كينه زده مي

 "... قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ "

 "فرمايد:اين جمله نفريني است بر آنان در عبارت امر. و اگر اينطور تعبير كرده، براي اين بوده كه جمله به ما بعدش كه مي
 :متصل شده، چنين معنا دهد "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ

 .ها است يعني در دلها و جانها است دانايياي كه دارند، مرگشان بده، كه تو، به آنچه در سينهبگو، بار الها بْاطر همين كينه

 "... إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ "

 .است، به معناي بد حالي است، بر خالف مسرت و سرور كه به معناي خوشحالي است "ؤهمتس "مسائت كه مصدر
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 كينه دشمنان ايمن گويد: شما مسلمانان اگر صبر كنيد و تقوا به خرج دهيد ازكند و به ما ميو اين آيه ما را داللت مي
 .خواهيد بود

 "پايان "

 


