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:  ص.....  آن اشكال و "... ال لَوْ بِها هَمَّ وَ ":جمله توجيه و توضيح در زمخشري سخن]

111 ....................................................................................................... 122 

 122 ................. 113:  ص.....  آن بر وارد ايراد و زمينه اين در البيان مجمع صاحب گفته]

 131 ............... 111:  ص.....  آن جواب و كرده بيان مورد اين در المنار صاحب كه وجهي]

 131 .......................................................... 111:  ص.....  باره اين در ديگر قول دو]

 132 ................................................................................ 111:  ص.....  آيات بيان]

 132 ...................................................................................................... اشاره

 فرار از بعد مصر عزيز با عزيز همسر و( السالم عليه) يوسف گفتگوي در موجود نكات]

 132 ...................................... 111:  ص[ ..... زليخا سوء قصد از( السالم عليه) يوسف

 "به او از چرا و بوده كسي چه كرد طريق ارائه حقيقت شدن روشن براي كه شاهدي]

 133 ............................................... 113:  ص[ ..... "قائل "به نه شده تعبير "شاهد

 است مصر عزيز گفته كه "... لِذَنْبِكِ اسْتَغْفِرِي وَ هذا عَنْ أَعْرِضْ يُوسُفُ ":جمله معناي]

 132 ............................................. 194 : ص.....  همسرش تقصير شدن روشن از بعد

 ترتيب اب زليخا كه تدبيري و يوسف به زليخا عشق باره در شهر زنان آميز مالمت گفتگوي]

 132 ................ 111:  ص[ ..... انديشيد آنان زبان زخم از رهايي براي...  و ميهماني دادن

 آن بردن پناه و ميهماني مجلس در( السالم عليه) يوسف بر وارد سختي و شدت به اشاره]

 121 ............................................................. 111:  ص.....  تعالي خداي به حضرت

 بَشَراً ذاه ما ":گفتند اينكه توضيح و( السالم عليه) يوسف ديدن با مصر زنان العمل عكس]

 122 .............................................................. 203 : ص[ ..... "كَرِيمٌ مَلَكٌ إِلَّا هذا إِنْ

 و حبس به( السالم عليه) يوسف صريح تهديد و مصر زنان جمع در عزيز همسر اعتراف]

 122 ................................................................................. 114:  ص.....  خواري

 123 . 111:  ص[ ..... "... إِلَيَّ أَحَبُّ السِّجْنُ رَبِّ "(:السالم عليه) يوسف استغاثه و مناجات]

 هب را وي و باخته دل او به نيز ديدند را يوسف كه مصر زنان ديگر عزيز، همسر بر عالوه]

 122 ......................................................... 117:  ص[ ..... اندبوده خوانده خود سوي



 توحيد و كريمه اخالق و قانون -1 فصل چند در آن درجات و ديني تقواي پيرامون بحثهايي

 122 .............................................................................................. 111:  ص..... 

 بدون اخالق و اخالق بدون قانون اينكه بيان و. توحيد و كريمه اخالق قانون، رابطه -1]

 122 ............................................. 111:  ص[ ..... باشند اثري منشا توانندنمي توحيد

 و ديني تقواي حصول درجات و مراتب] شودمي حاصل امر سه از يكي به ديني تقواي -2

 124 ..................................... 114:  ص.....  حب و رجاء خوف، اساس بر خدا پرستش

 122 ....................................... 117:  ص.....  شود؟مي اخالص باعث محبت چگونه -3

 درجات به اشاره و خدا به عبد اخالص اسناد وجه اخالص، معناي -4] اخالص معناي -4

 123 ...................................... 111:  ص([ ..... السالم عليهم) معصومين اخالص عالي

 و (السالم عليه) يوسف داستان باره در( السالم عليه) سجاد امام از روايتي] وايتير بحث

 125 ...................................................................... 114:  ص[ ..... مصر عزيز همسر

 125 ...................................................................................................... اشاره

 121 ........ 111:  ص[ ..... "... ال لَوْ بِها هَمَّ وَ بِهِ هَمَّتْ لَقَدْ وَ ":جمله توضيح در روايت چند]

:  ص[ ..... زليخا و( السالم عليه) يوسف داستان به راجع گذشته آيات ذيل در رواياتي]

111 ....................................................................................................... 121 

 122 .................................................. 131:  ص[ ..... 41 تا 35 آيات(: 11) يوسف سوره]

 122 ......................................................................................................... اشاره

 122 .............................................................................. 131:  ص.....  آيات ترجمه

 122 .................... 131:  ص([ ..... السالم عليه) يوسف كردن زنداني به تصميم] آيات بيان

 122 ...................................................................................................... اشاره

 عليه) يوسف توسط دو آن وابخ تعبير و( السالم عليه) يوسف همزنداني دو رؤياي]

 123 ............................................................................... 133:  ص([ ..... السالم

 بر خدا فيض و فضل (السالم عليهم) معصومين و مخلصين وجود اينكه مورد در شرحي]

.....  است بشر نوع ميان در حق راه استمرار و پايداري موجب و است مردم بر و ايشان

 122 ................................................................................................ 131:  ص



 الْواحِدُ اللَّهُ أَمِ خَيْرٌ مُتَفَرِّقُونَ أَرْبابٌ أَ ":جمله در كه قاطعي حجت بيان و "خير "معناي]

 122 .................................................................. 131:  ص ..... است نهفته "الْقَهَّارُ

141:  ص.....  عبادي توحيد اثبات و آلهه پرستش رد رد( السالم عليه) يوسف استدالل]

 ............................................................................................................. 454 

 451 ................ 141:  ص...([ .....  الْقَيِّمُ الدِّينُ ذلِكَ) است؟ "قيم "دين توحيد دين چرا]

 يك "... دُونِهِ مِنْ تَعْبُدُونَ ما "و "... السِّجْنِ صاحِبَيِ يا ":آيه دو مفاد اينكه به اشاره]

 451 .................................................. 143:  ص ..... است عبادت در توحيد بر برهان

[ اردد منافات اخالص با اسباب بر اعتماد بلكه ندارد، اخالص با منافاتي اسباب به توسل]

 453 ........................................................................................... 141:  ص..... 

( السالم عليه) يوسف بر "رَبِّكَ عِنْدَ اذْكُرْنِي ":جمله آنها در كه روايت چند] روايتي بحث

 453 ............ 147:  ص.....  قرآن صريح با روايات اين مخالفت به اشاره و شده گرفته خرده

 452 .................................................. 151:  ص[ ..... 57 تا 43 آيات(: 11) يوسف سوره]

 452 ......................................................................................................... اشاره

 452 .............................................................................. 151:  ص.....  آيات ترجمه

 452 ................................................................................. 151:  ص.....  آيات بيان

 452 ...................................................................................................... اشاره

 حكايت را مصر پادشاه رؤياي كه "... لِكُالْمَ قالَ وَ ":كريمه آيه جمالت و مفردات توضيح]

 415 ................................................................................ 151:  ص[ ..... كندمي

 اضغاث تو رؤياي گفتند مصر پادشاه به كه معبرين مراد و احالم "و "اضغاث "معناي]

 414 ................................... 255 : ص.....  نيستيم عالم احالم تاويل به ما و است احالم

 ":آيه در حضرت آن با يوسف سوي به مصر دربار فرستاده سخن نقل در كه دقائقي]

 411 .............................................. 257 : ص[ ..... دارد وجود "... الصِّدِّيقُ أَيُّهَا يُوسُفُ

 ايرؤي باره در را( السالم ليهع) يوسف گفته كه ايشريفه آيات مفاهيم و الفاظ توضيح]

 412 ................................................................ 151:  ص[ ..... كندمي حكايت ملك



 رايب( السالم عليه) يوسف پيغام و ملك توسط( السالم عليه) يوسف شدن آزاد و احضار]

 412 ....................................................................................... 114:  ص[ ..... او

 445 ............................. 111:  ص([ ..... السالم عليه) يوسف گناهي بي گرديدن معلوم]

 ئُأُبَرِّ ما وَ ":گفت اشگناهي بي شدن معلوم از بعد كه( السالم عليه) يوسف سخن مفاد]

 444 ............................................. 111:  ص[ ..... "... بِالسُّوءِ لَأَمَّارَةٌ النَّفْسَ إِنَّ نَفْسِي

 نسخ ادامه را "... نَفْسِي أُبَرِّئُ ما وَ "و "... لِيَعْلَمَ ذلِكَ ":آيه كه مفسرين از بعضي سخن]

 441 ............................. 171:  ص.....  آن بر وارد اشكال و انددانسته مصر عزيز همسر

 نيچي اسباب او ذلت براي آنكه از بعد الهي، رحمت به( السالم عليه) يوسف يافتن عزت]

 443 ................................................................................. 174:  ص[ ..... كردند

 و وسفي وسيله به آن تعبير و مصر ملك رؤياي به مربوط آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 442 .................................... 275 : ص([ ..... او يافتن عزت و حضرت آن گناهي بي اثبات

 414 .................................................. 113:  ص[ ..... 11 تا 51 آيات(: 11) يوسف سوره]

 414 ......................................................................................................... اشاره

 411 .............................................................................. 113:  ص.....  آيات ترجمه

 اينك كه -(السالم عليه) يوسف بر را يوسف برادران شدن وارد كه آياتي بيان] آيات بيان

 411 ................................ 113:  ص ..... [كنندمي حكايت را آنها گفتگوي و -!بود حكمران

 411 ...................................................................................................... اشاره

 : ص[ ..... تدبير و تهديد تشويق، با يپدر برادران از خود ابويني برادر آوردن خواست در]

115 ....................................................................................................... 412 

 413 .................................................. 111:  ص[ ..... 11 تا 13 آيات(: 11) يوسف سوره]

 413 ......................................................................................................... اشاره

 412 .............................................................................. 111:  ص.....  آيات ترجمه

 يتن برادر آوردن و پدر نزد را يوسف برادران بازگشتن كه آياتي شرح و بيان] آيات بيان

 412 ... 111:  ص[ ..... كنندمي حكايت را يوسف توسط او داشتن نگاه و( السالم عليه) يوسف



 412 ...................................................................................................... اشاره

:  ص[ ..... "الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ هُوَ وَ حافِظاً خَيْرٌ فَاللَّهُ ":جمله از( السالم عليه) يعقوب مراد]

111 ....................................................................................................... 412 

 424 ...... 111:  ص.....  نيست وسائط و اسباب دانستن اثر بي و لغو خدا، به توسل معناي]

[ ندنشو وارد دروازه يك از كرد سفارش خود پسران به( السالم عليه) يعقوب اينكه سبب]

 421 ........................................................................................... 117:  ص..... 

:  ص[ ..... شودمي استفاده "... بَنِيَّ يا قالَ وَ ":شريفه آيه از كه توكل باره در نكته سه]

111 ....................................................................................................... 422 

 422 .................. 311:  ص[ ..... "... ءٍشَيْ مِنْ اللَّهِ مِنَ عَنْهُمْ يُغْنِي كانَ ما ":جمله معناي]

 نتيجه و نبوده اكتسابي -عَلَّمْناهُ لِما عِلْمٍ لَذُو إِنَّهُ وَ -(السالم عليه) يعقوب به موهبتي علم]

 423 .............................................................. 301 : ص.....  است توحيد در اخالص

 و مذموم افتراء جمله اين اينكه و "لَسارِقُونَ إِنَّكُمْ الْعِيرُ أَيَّتُهَا ":جمله مورد در توضيح]

 422 .............. 313:  ص.....  نيست باشد زده برادران به (السالم عليه) يوسف كه محرمي

 422 ...................................................... 315:  ص![ ..... است شده گم ملك پيمانه]

 يافته( لسالما عليه) يوسف ابويني برادر) بنيامين بنه و بار از پيمانه شده، معين سارق كيفر]

 425 .............................................................................. 317:  ص![ ..... شودمي

 خود زدن را برادر مصريان كيش مبناي بر توانستنمي( السالم عليه) يوسف اينكه از مراد]

 421 ........................ 311:  ص[ ..... "عَلِيمٌ عِلْمٍ ذِي كُلِّ فَوْقَ ":جمله معناي و بدارد نگاه

 نيامينب بنه و بار از گمشده پيمانه آنكه از پس برادران با( السالم عليه) يوسف گفتگوي]

 424 ............................................................................. 311:  ص[ ..... شد يافته

 421 ............... 311:  ص[ ..... گرديم؟ باز پدر نزد بنيامين بدون چگونه: برادران گفتگوي]

...  عَلِمْنا بِما إِلَّا شَهِدْنا ما وَ "و كرد دزدي پسرت بگوييد گشته باز پدر نزد: برادران از يكي]

 422 .......................................................... 311:  ص[ ..... "حافِظِينَ لِلْغَيْبِ كُنَّا ما وَ

 422 .................................................. 314:  ص[ ..... 11 تا 13 آيات(: 11) يوسف سوره]

 422 ......................................................................................................... اشاره



 423 .............................................................................. 314:  ص.....  آيات ترجمه

 423 ................................................................................. 315:  ص.....  آيات بيان

 423 ...................................................................................................... اشاره

 از او مراد و بنيامين داشت باز خبر شنيدن از بعد پسران به( السالم عليه) يعقوب جواب]

 423 ...................................... 315:  ص[ ..... "... أَمْراً أَنْفُسُكُمْ لَكُمْ سَوَّلَتْ بَلْ ":جمله

 عدم و كفر معناي به كبيره گناه الهي رحمت و روح از ياس اينكه بيان و "روح "معناي]

 435 ..................................... 320 : ص.....  است خداوند رحمت سعه و احاطه به اعتقاد

 رمص عزيز برابر در خضوع و عجز اظهار و مصر به( السالم عليه) يعقوب پسران بازگشت]

 431 ............................................................ 311:  ص(([ ..... السالم عليه) يوسف)

:  ص[ ..... نمايدمي معرفي را خود( السالم عليه) يوسف يافته، تحقق الهي وعده كه اينك]

311 ....................................................................................................... 434 

 و گذردمي در آنان از( السالم عليه) يوسف و كنندمي اعتراف خود خطاي به برادران]

 431 .................................................................... 313:  ص[ ..... كندمي دعايشان

:  ص[ ..... مصر در برادران و( السالم عليه) يوسف داستان شرح در روايتي] روايتي بحث

314 .......................................................................................................... 431 

 431 ...................................................................................................... اشاره

 (السالم عليه) يعقوب فرزندان به مامورانش و يوسف كه ايجمله معناي در روايت چند]

 432 ............................................. 317:  ص ..... ["لَسارِقُونَ إِنَّكُمْ الْعِيرُ أَيَّتُهَا ":گفتند

 فَقَدْ ":او برادران سخن در( السالم عليه) يوسف به سرقت انتساب مورد در روايت چند]

 433 .............................................................. 311:  ص[ ..... "قَبْلُ مِنْ لَهُ أَخٌ سَرَقَ

 إِلَي حُزْنِي وَ بَثِّي أَشْكُوا نَّما-(السالم عليه) يعقوب بردن خدا نزد شكايت باره در روايت دو]

 432 ...................................................................................... 311:  ص.....  اللَّهِ

 432 ............................................... 331:  ص... [ ..111 تا 13 آيات(: 11) يوسف سوره]

 432 ......................................................................................................... اشاره

 432 .............................................................................. 331:  ص.....  آيات ترجمه



 و( السالم عليه) يوسف پيراهن با پدر نزد برادران بازگشت به راجع آيات بيان] آيات بيان

 425 ..................................................... 333:  ص...[ .....  و مصر به يعقوب آل عزيمت

 425 ...................................................................................................... اشاره

 421 ........... 337:  ص.....  است نبوده او پرستش براي يوسف، برابر در افتادن سجده به]

 و گذشت با و گويدمي ثنا و حمد او بر الطافش جهت به را خداوند( السالم عليه) يوسف]

 422 ........... 331:  ص[ ..... كندمي ياد اياشاره با فقط را خود بر برادران ستم جوانمردي،

 و "هستي آخرت و دنيا در من ولي تو خدايا ":گويدمي( السالم عليه) يوسف اينكه معناي]

 423 ........ 341:  ص[ ..... "بساز ملحق صالحان به و بميران مسلم مرا ":خواهدمي خدا از

... ...([ .. و مصر در( السالم عليه) يوسف با برادران مالقات پيرامون رواياتي] ) روايتي بحث

 422 ................................................................................................... 343:  ص

 422 ...................................................................................................... اشاره

 آمرزش براي دعا در (السالم هعلي) يعقوب تسويف و تاخير علت مورد در روايت چند]

 422 ................................................ 345 : ص([ ..... رَبِّي لَكُمْ أَسْتَغْفِرُ سَوْفَ) فرزندان

([ مالسال عليه) يوسف برابر در فرزندانش و( السالم عليه) يعقوب سجده باره در رواياتي]

 422 ........................................................................................... 341:  ص..... 

 421 .... 341:  ص[ ..... آنها از برداري بهره جواز و دنيوي هاينعمت حليت مورد در روايتي]

 424 ..................................... 341:  ص.....  يوسف داستان پيرامون فصل چند در گفتاري

 424 .......................................................... 341:  ص.....  قرآن در يوسف داستان-1

 422 ..................................... 351:  ص.....  او معنوي مقام و يوسف بر خداوند ثناي -2

 422 ................................................... 351:  ص.....  تورات نظر از يوسف داستان -3

 421 .................................................. 315:  ص.....  رؤيا پيرامون فصل چند در گفتاري

 421 .................................................... 315:  ص.....  رؤيا به نسبت مردم اعتناي -1

 422 ........................................................ 317:  ص.....  است حقيقت ايدار رؤيا -2

 423 ................................................................... 311:  ص.....  راست خوابهاي -3



 422 .......................................... 371:  ص.....  هست شد گفته آنچه مؤيد قرآن در -4

 422 ............................................. 373:  ص[ ..... 111 تا 113 آيات(: 11) وسفي سوره]

 422 ......................................................................................................... اشاره

 422 .............................................................................. 373:  ص.....  آيات ترجمه

 155 ................................................................................. 374:  ص.....  آيات بيان

 155 ...................................................................................................... اشاره

 151 ................. 375:  ص.....  زمين حركت بر "عَلَيْها يَمُرُّونَ ":جمله داللت به اياشاره]

 دو آن مراتب بعض اجتماع امكان و شرك و ايمان بودن اضافي و نسبي مورد در توضيحي]

 151 ........................... 371:  ص([ ..... مُشْرِكُونَ هُمْ وَ إِلَّا بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ ما وَ) هم با

 رسول: كنندگان دعوت "بَصِيرَةٍ عَلي اللَّهِ إِلَي أَدْعُوا ":راه بيان "سَبِيلِي هذِهِ ":راه اعالم]

 151 .......................................... 371:  ص[ ..... او پيروان و( آله و عليه اللَّه صلي) اللَّه

 ضرتح آن از پيش پيامبران دعوت با( آله و عليه اللَّه صلي) اسالم پيامبر دعوت تطبيق]

 152 ........................................................................................... 371:  ص..... 

 152 .........311:  ص[ ..... "... كُذِبُوا قَدْ أَنَّهُمْ ظَنُّوا وَ الرُّسُلُ اسْتَيْأَسَ إِذَا حَتَّي ":آيه معناي]

 : ص[ ..... "مُشْرِكُونَ هُمْ وَ إِلَّا بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ يُؤْمِنُ ما "!جمله معناي در رواياتي] روايتي بحث

311 .......................................................................................................... 153 

 153 ...................................................................................................... اشاره

 عليه) علي "... سَبِيلِي هذِهِ قُلْ ":آيه در "اتَّبَعَنِي مَنِ ":از مراد كه ينا بيان در روايت دو]

 152 ......................................................................... 313:  ص.....  است( السالم

 152 ................. 314:  ص[ ..... "... الرُّسُلُ اسْتَيْأَسَ إِذَا حَتَّي ":آيه معناي در روايت چند]

 152 ................................................................................. 311:  ص.....  رعد سوره(13)

 152 ....................................................... 311:  ص[ ..... 4 تا 1 آيات(: 13) الرعد سوره]

 152 ......................................................................................................... اشاره

 152 .............................................................................. 311:  ص.....  آيات ترجمه



 152 ........ 317:  ص.....  كريم قرآن حقانيت و بودن آيت اثبات: سوره كلي آهنگ] آيات بيان

 152 ...................................................................................................... اشاره

 115 ................ 311:  ص[ ..... مورد اين در ديگر اقوال به اشاره و رعد سوره بودن مكي]

 ص ..... وحي كتاب و طبيعت كتاب آيات بر آن داللت و "الْكِتابِ آياتُ تِلْكَ ":جمله معناي]

 :311 ..................................................................................................... 111 

 وجه و عالم مدبر و رب وحدانيت بر "... عَمَدٍ بِغَيْرِ السَّماواتِ رَفَعَ الَّذِي ":آيه داللت وجه]

 114 ............................................................... 391 : ص[ ..... "ترونها ":قيد آوردن

 ربوبيت در تعالي خداي وحدت اثبات مقام در "... السَّماواتِ رَفَعَ الَّذِي اللَّهُ ":شريفه آيه]

 112 ................................................................................... 313:  ص.....  است

 112 .......................... 314:  ص([ ..... الْأَمْرَ يُدَبِّرُ) عالم امر تدبير از مراد و تدبير معناي]

:  ص.....  وحي كتاب آيات يا است تكويني آيات از مراد اينكه و "آيات تفصيل "معناي]

315 ....................................................................................................... 112 

 113 ............. 311:  ص[ ..... "... الْأَرْضَ مَدَّ الَّذِي هُوَ ":تكويني آيات و هانشانه از برخي]

 اين تطبيق در طنطاوي بيان و داد قرار "اثْنَيْنِ زَوْجَيْنِ "را هاميوه خداوند اينكه معناي]

 112 ..................................................... 397 : ص.....  گياهان بودن ماده و نر با جمله

 لج و عز االسباب مسبب اراده اختالف به مستند خلقت در تمايز و تنوع، اختالف، وجود]

 112 ................................................................................... 311:  ص.....  است

 141 ............................................................................. 411:  ص.....  روايتي بحث

 144 ....................................................... 414:  ص[ ..... 1 تا 5 آيات(: 13) الرعد سوره]

 144 ......................................................................................................... اشاره

 144 .............................................................................. 414:  ص.....  آيات ترجمه

 144 ................................................................................. 414:  ص.....  آيات بيان

 144 ...................................................................................................... اشاره



 هر جواب و رد و شدن، پوسيده و مرگ از بعد شدن زنده استبعاد و انكار جهات و دالئل]

 141 ..................................................................................... 411:  ص.....  يك

.....  است العالمين رب به كفر حقيقت در و ربوبي عالم انكار معاد انكار الزمه اينكه بيان]

 142 ................................................................................................ 411:  ص

 عقاب و عفو باره در نكاتي و "... ظُلْمِهِمْ عَلي لِلنَّاسِ مَغْفِرَةٍ لَذُو رَبَّكَ إِنَّ ":جمله معناي]

 143 .................................................. 411:  ص[ ..... شودمي استفاده آيه از كه الهي

 142 ...................... 411:  ص([ ..... عذاب وعيد و عفو وعده باره در روايتي] ) روايتي بحث

 142 ..................................................... 413:  ص[ ..... 11 تا 7 آيات(: 13) الرعد سوره]

 142 ......................................................................................................... اشاره

 142 .............................................................................. 414:  ص.....  آيات ترجمه

 142 ................................................................................. 414:  ص.....  آيات بيان

 115 ...................................................................................................... اشاره

 و "شودنمي نازل او بر آيتي پروردگارش جانب از چرا ":گفتند اينكه از كافران مقصود]

 115 ...... 415:  ص.....  آنان نابجاي خواسته جواب در "هستي دهنده بيم فقط تو "خطاب

 در كه وجوهي بعضي و داندمي را "كنندمي زياد و كم هارحم آنچه "خداوند اينكه معناي]

 111 ........................................................... 411:  ص.....  است شده گفته باره اين

 114 ........... 417:  ص.....  است مقداري و حد به محدود خدا، حكم و امر به موجودي هر]

 سبحان خداي جز و است الشهادة و الغيب عالم خداوند اينكه و شهادت و غيب معناي]

 114 ............................................................... 411:  ص[ ..... داند نمي غيب كسي

 111 ................................ 411:  ص.....  تعالي خداي بودن "متعال "و "كبير "معناي]

 ندكنمي حفظ خداوند امر از را او كه دارد( نگهباناني) گيرندگاني پي انسان اينكه از مراد]

 112 ...................................................................... 411:  ص...([ .....  مُعَقِّباتٌ لَهُ)

 113 .... 413:  ص[ ..... "بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَيِّرُوا حَتَّي بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ ":جمله از مقصود]



 آنها سوء آثار و شر اعمال بين ولي هست مالزمه خارجي نيك آثار و خير اعمال بين]

 112 ......................................................................... 413:  ص.....  نيست مالزمه

...  و ايشان انفس در تغيير با اقوام وضع تغيير خداوند، بودن حافظ: به راجع مساله پنج]

 112 .......................... 415:  ص[ ..... شودمي روشن "... مُعَقِّباتٌ لَهُ ":شريفه آيه از كه

 417125:  ص[ ..... هامنديبهره و هانعمت و صالح اعمال بين تالزم وجود حكمت و جهت]

 125 ......... 411:  ص[ ..... "... مُعَقِّباتٌ لَهُ ":شريفه آيه معناي در مفسرين شديد اختالف]

[ او غير نه او برابر در و است خدا براي( مستجاب دعاي) دعا حق اينكه بيان و دعا معناي]

 122 ........................................................................................... 434:  ص..... 

 123 ............ 435:  ص[ ..... كندمي بيان خواندمي را خدا غير كه را كسي حال كه تمثيلي]

 ذلت زا است مختلفي تعابير است، زمين و هاآسمان در آنچه قنوت و سؤال سجود تسبيح،]

 122 ........................................... 431:  ص.....  تعالي خداي برابر در چيز همه حقيقي

 انسان مورد در ولي "است طوع "به و ذاتي خدا برابر در موجودات همه تواضع و تذلل]

 122 ........................................... 431:  ص.....  است متصور "كره "به تذلل و تسليم

 وجه و است شده داده اختصاص شام و صبح به خدا، براي موجودات سجود اينكه وجه]

 122 ........................................................... 441:  ص[ ..... هاسايه به سجود اسناد

 121 .. 441:  ص[ ..... رعد تسبيح بيان به "بِحَمْدِهِ الرَّعْدُ يُسَبِّحُ وَ ":جمله اختصاص جهت]

 تربوبي به اعتقاد خالق، وحدانيت به اعتقاد با و است رب توحيد معناي به خالق توحيد]

 121 ............................................................. 444:  ص[ ..... ندارد مورد آله و ارباب

 ابب از) آنها طبق بر كه "هادٍ قَوْمٍ لِكُلِّ وَ مُنْذِرٌ أَنْتَ إِنَّما ":جمله ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 122 ....................... 441:  ص[ ..... باشدمي( السالم عليه) علي "هادي "(مصداق بر جري

 122 ...................................................................................................... اشاره

:  ص[ ..... "تَزْدادُ ما وَ الْأَرْحامُ تَغِيضُ ما وَ أُنْثي كُلُّ تَحْمِلُ ما يَعْلَمُ اللَّهُ ":معناي در رواياتي]

441 ....................................................................................................... 123 

 122 ........... 451:  ص[ ..... ".. يَدَيْهِ بَيْنِ مِنْ مُعَقِّباتٌ لَهُ ":شريفه آيه ذيل در روايت چند]



:  ص[ ..... "... بِأَنْفُسِهِمْ ما يُغَيِّرُوا حَتَّي بِقَوْمٍ ما يُغَيِّرُ ال اللَّهَ إِنَّ ":از مراد بيان در رواياتي]

451 ....................................................................................................... 122 

 135 ..... 453:  ص[ ..... خدا براي است زمين و هاآسمان در كه هر سجود مورد در روايتي]

 131 ................................................... 455:  ص[ ..... 11 تا 17 آيات(: 13) الرعد سوره]

 131 ......................................................................................................... اشاره

 131 .............................................................................. 451:  ص.....  آيات ترجمه

 134 ................................................................................. 451:  ص.....  آيات بيان

 134 ...................................................................................................... اشاره

 السَّماءِ مِنَ أَنْزَلَ ":مثال يك ذكر با باطل و حق اهل حال بيان و باطل و حق طريق وصف]

 134 ............................................................................... 457:  ص[ ..... "... ماءً

 131 ........................... 451:  ص.....  افعال و موجودات بودن "باطل "و "حق "معناي]

 عالم حقايق به را بصيرت ارباب كه هستند هاييمثل خود شهادت، عالم در خارجي حوادث]

 133 ........................................................... 411:  ص[ ..... سازندمي رهنمون غيب

[ شودمي استفاده شريفه، آيه در كف، مثل از كه الهي معارف كليات به راجع مطلب چند]

 133 ........................................................................................... 411:  ص..... 

 132 ............................. 413:  ص.....  نيست ديگر حق مزاحم و معارض حقي امر هيچ]

:  ص[ ..... هستند آن داراي پروردگارشان دعوت كنندگان اجابت كه "حسني "از منظور]

415 ....................................................................................................... 132 

411:  ص.....  حق به جاهالن با آنان مقايسه و "الْأَلْبابِ أُولُوا "و حق به گروندگان وصف]

 ............................................................................................................. 132 

 فرع مؤاخذه، و محاسبه و شودنمي تمام فطرت طريق از فقط الهي حجت اينكه به اشاره]

 121 ............................................................. 411:  ص.....  است ابالغ و تشريع بر

 121 ................. 411:  ص.....  يك هر استعمال موارد و "خوف "و "خشيت "ميان فرق]



 مقصود آن بودن الهي و عمل جهت اينكه به اشاره و "رَبِّهِمْ وَجْهِ ابْتِغاءَ صَبَرُوا ":معناي]

 124 ............................................................... 471:  ص[ ..... باشدمي گرايان حق

:  ص.....  است شده گفته األلباب اولوا وصف بيان در اختالف جهت باره در كه وجوهي]

471 ....................................................................................................... 122 

 "ار مفسدان و شكنان عهد و "الدار عقبي "را حق پذيرندگان و األلباب اولوا اينكه معناي]

 122 .................................................................... 473:  ص.....  است "الدار سوء

[ شد خواهند جمع عدن بهشت در خويش صالح ارحام با كه كنندگان رحم صله به مژده]

 123 ........................................................................................... 474:  ص..... 

 122 ....................... 475:  ص[ ..... "مَتاعٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِي الدُّنْيا الْحَياةُ مَا وَ ":جمله معناي]

 122 ............................................................................. 471:  ص.....  روايتي بحث

 122 ...................................................................................................... اشاره

 وَ ":جمله ذيل در( السالم عليهم) محمد آل با ارتباط پيوند و رحم صله باره در رواياتي]

 122 .................................................................. 477:  ص[ ..... "... يَصِلُونَ الَّذِينَ

 122 ..................... 471:  ص[ ..... "الْحِسابِ سُوءَ يَخافُونَ وَ ":جمله ذيل در روايت چند]

 125 ................................................. 471:  ص.....  آن اقسام و صبر باره در روايتي]

 125 ................................................... 411:  ص[ ..... 35 تا 17 آيات(: 13) الرعد سوره]

 125 ......................................................................................................... اشاره

 121 .............................................................................. 411:  ص.....  آيات ترجمه

 نيست آوردن ايمان سبب معجزه آيت وجود صرف و است خدا دست به هدايت] آيات بيان

 121 .............................................................................................. 411:  ص..... 

 121 ...................................................................................................... اشاره

 ادراك از عبارتست بلكه نيست، ادراك صرف ايمان اينكه بيان و "ايمان "معناي به اشاره]

 121 ........................................................ 414:  ص.....  قلبي قبول و تسليم با توأم



 و سكون هم و ترس و خشيت هم خدا ياد با چرا اينكه توضيح و خدا از ترس معناي]

 122 ..................................................... 415:  ص[ ..... شودمي حاصل قلبي اطمينان

 و( الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِذِكْرِ أاَل) گيردمي آرام خدا ذكر به فقط دلها اينكه باره در توضيحي]

 122 ....................................... 411:  ص.....  است لفظي ذكر از اعم ذكر از مراد اينكه

:  ص.....  است قلب آرامش و اطمينان آثار از كه "طوبي معيشت "و طيبه حيات از مراد]

411 ....................................................................................................... 123 

 122 ....................................................... 411:  ص[ ..... "مَتابِ إِلَيْهِ ":جمله معناي]

 اثري نيز الهي آيات ترينشگفت او مشيت بدون و است خدا دست به ضاللت و هدايت]

 122 .............................................. 411:  ص.....  داشت نخواهد گمراهان هدايت در

 "جَمِيعاً الْأَمْرُ لِلَّهِ بَلْ...  الْجِبالُ بِهِ سُيِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لَوْ وَ ":شريفه آيه معناي در كه وجوهي]

 125 ...................................................................... 411:  ص.....  است شده گفته

 ["جَمِيعاً النَّاسَ لَهَدَي اللَّهُ يَشاءُ لَوْ أَنْ آمَنُوا الَّذِينَ يَيْأَسِ فَلَمْ أَ ":آيه معناي در وجه سه]

 125 ........................................................................................... 413:  ص..... 

[ هاتمصيب نزول به كردند پيشه دشمني و انكار اسالم دعوت ابتداي در كه كفاري تهديد]

 124 ........................................................................................... 415:  ص..... 

 121 ............. 417:  ص[ ..... كندمي آنچه به و نفس هر بر تعالي خداي بودن قائم معناي]

:  ص .[ .....كنيد بيان را خدا شركاي فضائل و اوصاف: مشركين عليه سابقه بي احتجاجي]

411 ....................................................................................................... 122 

 123 .................. 511:  ص[ ..... شد داده كافران به كه وعيدي مقابل در مؤمنان به وعده]

 122 ............................................................................. 511:  ص.....  روايتي بحث

 122 ...................................................................................................... اشاره

 عليه اللَّه صلي) پيامبران اينكه بيان و "الْقُلُوبُ طْمَئِنُّتَ اللَّهِ بِذِكْرِ أاَل ":جمله ذيل در رواياتي]

 122 .................. 511:  ص[ ..... خدايند ذكر مصاديق( السالم عليهم) او بيت اهل و( آله و

511:  ص[ ..... "مَآبٍ حُسْنُ وَ لَهُمْ طُوبي ":جمله ذيل در طوبي شجره باره در روايت چند]

 ............................................................................................................. 122 



 122 .......... 514:  ص[ ..... "... الْجِبالُ بِهِ سُيِّرَتْ قُرْآناً أَنَّ لَوْ وَ ":آيه ذيل در ديگر رواياتي]

 251 ................................................... 517:  ص[ ..... 41 تا 31 آيات(: 13) الرعد سوره]

 251 ......................................................................................................... اشاره

 251 .............................................................................. 517:  ص.....  آيات ترجمه

 251 ................................................................................. 511:  ص.....  آيات بيان

 254 ...................................................................................................... اشاره

 254 ................ 511:  ص.....  قرآن نزول از كتاب اهل شدن خوشحال مورد در توضيحي]

 تهگف إِلَيْكَ أُنْزِلَ بِما يَفْرَحُونَ الْكِتابَ آتَيْناهُمُ الَّذِينَ وَ ":از مراد بيان در كه ديگري وجوه]

 251 ............................................................................. 511:  ص.....  است شده

511:  ص.....  كتاب اهل هايخواسته پيروي از( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر شدن نهي]

 ............................................................................................................. 252 

 : ص[ ..... اندنبوده استقالل و اختيار داراي معجزه و آيه آوردن در( السالم عليهم) انبياء]

511 ....................................................................................................... 252 

 اثبات و محو دارد، قضايي حكم و كتاب مدتي و وقت هر در تعالي خداي اينكه از مراد]

 253 .................................................. 514:  ص.....  است او نزد الكتاب ام و كندمي

 "تُيُثْبِ وَ يَشاءُ ما اللَّهُ يَمْحُوا ":آيه از الهي، احكام و قضايا اثبات و محو باره در كه نكاتي]

 252 ..................................................................... 511:  ص[ ..... شودمي استفاده

 252 .. 511:  ص[ ..... "أَطْرافِها مِنْ نَنْقُصُها الْأَرْضَ نَأْتِي أَنَّا يَرَوْا لَمْ وَ أَ ":شريفه آيه معناي]

 ما اللَّهُ يَمْحُوا "ذيل در الهي قضاياي و احكام اثبات و محو مورد در رواياتي] روايتي بحث

 215 .......................................................................... 511:  ص[ ..... "يُثْبِتُ وَ يَشاءُ

 215 ...................................................................................................... اشاره

 خداي علم تغير مستلزم بداء حصول اينكه مورد در توضيحي و "بداء "مورد در رواياتي]

 214 .......................................................................... 511:  ص.....  نيست تعالي



 و علماء مرگ به اشاره "أَطْرافِها مِنْ نَنْقُصُها الْأَرْضَ نَأْتِي أَنَّا ":اينكه مورد در روايت چند]

 211 ............................................................................ 513:  ص.....  است اخيار

 212 ............................................................. 515:  ص[ ..... 43 آيه(: 13) الرعد سوره]

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

 212 ................................................................................ 515:  ص.....  آيه ترجمه

 212 ................................................................................... 515:  ص.....  آيه بيان

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

 "لْكِتابِا عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ وَ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنِي شَهِيداً بِاللَّهِ كَفي قُلْ ":جمله از مراد توضيح و شرح]

 212 511:  ص.....  است آمده( آله و عليه اللَّه صلي) اسالم پيامبر رسالت انكار جواب در كه

 212 .............................. 517:  ص[ ..... اندگفته فوق جمله تفسير در كه مختلفي اقوال]

 (السالم عليه) علي "الْكِتابِ عِلْمُ عِنْدَهُ مَنْ ":از مراد كه باره اين در رواياتي]) روايتي بحث

 212 ...................................................................................... 531:  ص.....  است

 

 3ادامه سوره هود[ ..... ص : ]

 3[ ..... ص : 111تا  111(: آيات 11سوره هود )]

 اشاره

( وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي 155ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُري نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ )
وَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ  (101)غَيْرَ تَتْبِيبٍ ءٍ لَمَّا جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَ ما زادُوهُمْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْ
( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ 154ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ )

 (152خِّرُهُ إِالَّ لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ )( وَ ما نُؤ151َ)

( خالِدِينَ 153( فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ )152يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِالَّ بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ )
وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها  (107)إِالَّ ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ  فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ

 (152ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إاِلَّ ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ )

 3ترجمه آيات ..... ص : 



كنيم، بعضي )از آنها( بپاست، و بعضي ديگر منقرض و نابود شده است ها است كه برايت قصه ميدهكده اين از خبرهاي آن
(155). 

ما ستمشان نكرديم بلكه خود ايشان به خود ستم كردند و همين كه فرمان پروردگارت بيامد، خدايانشان كه به جاي 
  .(151نشان نيفزودند )پرستيدند، كاري براي ايشان نساختند و جز خسراپروردگار مي

 2، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .(154انگيز و سخت است )ها را مؤاخذه كند، چنين است. آري، مؤاخذه او الممؤاخذه كردن پروردگارت وقتي دهكده

و در اين براي كسي كه از عذاب قيامت بترسد عبرتي )تكان دهنده( است و قيامت روزي است كه همه مردم براي )درك( 
 .(151شوند و اين، روز حضور يافتن )همه( است )جمع مي 2آن يك جا 

 .(152داريم )و آن را جز براي مدتي معين مؤخر نمي

 .(152روزي بيايد كه هيچ كس جز به اذن او سخن نگويد و برخي از آنان بدبخت باشد )و برخي( نيكبخت )

 .(153است ) اما كساني كه بدبختند در آتشند و براي آنها زفير و شهيق

 .(152كند )و تا آسمانها و زمين هست در آن جاودانند مگر آنچه پروردگار تو بخواهد كه پروردگارت هر چه بخواهد مي

اند در بهشتند و تا آسمانها و زمين هست در آن جاودانند مگر آنچه خداي تو بخواهد كه اين بخششي اما كساني كه نيكبخت
 .(152قطع نشدني است )

 4يات ..... ص : بيان آ

 اشاره

در اين آيات به داستانهاي قبل بازگشت نموده و نظري اجمالي و كلي در آنها نموده و سنت خدا را در ميان بندگانش خالصه 
كند، و آثار شومي را كه شرك به خدا براي امم گذشته ببار آورد و آنان را به هالكت در دنيا و عذاب جاودانه آخرت مبتال مي

 .گيران عبرت گيرندشمارد تا عبرتينمود برم

 "من "اشاره است به داستانهاي قبل، و چون كلمه "ذلك "كلمه "ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْقُري نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْها قائِمٌ وَ حَصِيدٌ "
آنها  ها، يا اهلدهكدهاي از داستانهاي شهرها و شود: اين داستانها كه برايت آورديم پارهتبعيضي است معناي آيه چنين مي

 .است كه ما برايت شرح داديم

 4أَنْباءِ الْقُري [ ..... ص :  "دو احتمال در معناي:]

 .است كه به معناي بريدن و درو كردن زراعت است "حصد "از ماده "حصيد "كلمه

ناي آن در صورتي كه داستانهاي امم گذشته را به زراعت تشبيه كرده چون گاهي ايستاده و گاهي درو شده است. و مع
 :ها باشد نه اهل آنها، اين است كهخود دهكده "قري "مقصود از

هايي است كه به كلي از بين نرفته و هنوز آثاري از آنها باقي است، ها كه ما برايت داستان كرديم دهكدهبرخي از دهكده
اندازد. آري، از و بيننده را بياد آن قوم ميآثارش باقي است،  -يعني در عصر نزول قرآن -مانند دهكده قوم لوط كه هنوز

  "وَ لَقَدْ تَرَكْنا مِنْها آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "آيه
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 "وَ إِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَ بِاللَّيْلِ أَ فَال تَعْقِلُونَ "و آيه «1»

 .صر نزول قرآن آثاري از قوم لوط باقي بوده استآيد كه در عبرمي «2»

 5مراد از اينكه آلهه مشركين جز بر هالكت و تباهي خوانندگان خويش نيفزودند[ ..... ص : ]

اند، شود: از اين امم و اقوام، بعضي هنوز پابرجايند و بكلي منقرض نشدهو اگر منظور از قري، اهل قري باشد معنايش اين مي
اند، مانند قوم لوط كه احدي از ايشان نجات نيافت و همه از بين نوح و صالح، و برخي ديگر بكلي منقرض شدهمانند امت 

 .لوط نيز جزء قومش نبود -رفتند مگر خانواده لوط

ر شرك و شان اثيعني ما در فرو فرستادن عذاب برايشان ستم نكرديم، بلكه هالكت "وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ "
 .فسقشان بود، خودشان بخاطر شرك ورزيدن و بيرون شدن از زي بندگي به خود ستم كردند

آري، هر عملي كه بدنبال خود عقوبتي داشته باشد خالي از دو صورت نيست، يا عمل ظلم است و يا عقوبت آن، و وقتي 
 .عقوبت ظلم نباشد، قهرا عمل ظلم است كه عقوبت به بار آورده

فَما أَغْنَتْ عَنْهُمْ  "شود: اگر ما عذابشان كرديم به خاطر ظلمشان بود. و لذا به دنبال آن فرموده:خالصه كالم اين ميپس 
آيد كه ما ايشان را به عذاب خود گرفتيم و خدايانشان كاري و از نظم آن كالم و اين دنباله چنين برمي ."... آلِهَتُهُمُ

رساند جمله مذكور را بر ما قبل كه تفريع را مي "فَما أَغْنَتْ "در جمله "فاء "م شد حرفبرايشان صورت ندادند. پس، معلو
آورد: ما ايشان را به عذاب خود گرفتيم پس در اين باره خداياني كه ايشان خود تفريع نموده، معناي آن را بدين صورت درمي

و شري از ايشان بگردانند كاري برايشان نكردند، و چون  پرستيدند تا خيري برايشان جلب نمودهبه جاي پروردگار متعال مي
 .امر پروردگارت مبني بر عذاب آنها بيامد )و يا چون عذاب پروردگارت بيامد( شري از ايشان دفع نكردند

است، و به معناي تدمير و هالك كردن، و در اصل به معناي قطع  "تبب "از مصدر "تتبيب "-"وَ ما زادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ "
كند كه چون به خاطر گناهي كه مقتضي عذابشان بود )يعني به خاطر بت پرستيشان( احساس نزول اين معنا را افاده مي
هاي خود التجاء برده، درخواست رفع بال نمودند، و چون اين التجاء و درخواست، خود گناه ديگري بود، عذاب نمودند، به بت

 لذا

__________________________________________________ 

 .12گيرند. سوره عنكبوت، آيه و ما از آن قوم اثري باقي گذاشتيم براي مردمي كه عبرت مي(1)

 .112گيريد؟ سوره صافات، آيه كنيد، چرا پس عبرت نميو شما صبحگاهان و در شب بر آن قوم گذر مي(2)
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 .تري هالك گردنده با عقاب سختباعث شد كه عذابشان شديدتر شد

بنا بر اين، نسبت دادن هالكت به آلهه آنان نسبت مجازي است، و هالكت بطور حقيقت منسوب است به دعا و التجاي 
 .ايشان به آنها. و التجاء در حقيقت قائم است به داعي، نه به مدعو

اشاره است به گذشته )يعني به اخبار  "كذلك "كلمه "ةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌوَ كَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري وَ هِيَ ظالِمَ "
اي از مصاديق اخذ خداي تعالي بود، و اينك در اين آيه، مطلق أخذ خدايي را با أخذ ايشان مقايسه نموده قري( كه پاره

كلي به بعضي از مصاديق است در حكم، تا  مطلق أخذ او دردناك و سخت است. و اين بيان از قبيل تشبيه :فرمايدمي
داللت كند بر اينكه حكم مختص به مصاديق نامبرده نيست، بلكه عمومي و شامل همه افراد است و اين نوعي شايع از انواع 

 .تشبيه است



 .كندوجه شبه را كه دردناكي و سختي است بيان مي "إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ "و جمله

اين است كه: هم چنان كه أخذ اين اقوام ستمگر: قوم نوح، هود، صالح، لوط، شعيب و قوم فرعون توسط خدا و معناي آيه 
يران گاخذي اليم و شديد بود همچنين هر قوم ستمگر ديگر را كه اخذ كند اخذش اليم و شديد است، پس بايد همه عبرت

 .عبرت بگيرند

 "... الْآخِرَةِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ "

اين نيز اشاره است به اخباري كه خداي تعالي از داستانهاي قراي ستمگر بيان نموده كه قراي مذكور را به خاطر ظلمشان به 
عذابي دردناك اخذ نموده، و أخذ او همواره همين طور است. و همين خود آيتي است براي كسي كه از عذاب حيات آخرت 

دهد خداوند به زودي در آخرت، مجرمين را به جرمشان اخذ نموده و اخذش اليم ست كه نشان ميبيمناك است، و عالمتي ا
 .و شديد خواهد بود

 .شود چنين كساني عبرت گرفته، از هر چيز كه مستلزم سخط خدا باشد احتراز جويندو اين خود باعث مي

پيوندد روزي است كه همه مردم براي آخرت، در آن به وقوع مييعني آن روزي كه عذاب  -"ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ "
بر آن داللت دارد. و به قول  "عَذابَ الْآخِرَةِ "اشاره است به روزي كه كلمه "ذلك "شوند. بنا بر اين، كلمهديدنش جمع مي

نظور بوده باشد كه بعضيها به همين جهت به لفظ مذكر آورده شده و نيز ممكن است مذكر آوردن اشاره )ذلك( بدين م
 .مبتداء با خبر تطبيق كند

 2، ص: 11بزودي ترجمه الميزان، ج "و روز قيامت را به روزي توصيف كرده كه مردم براي آن مجموعند، و نفرموده:

تا داللت كند بر اينكه جمع شدن مردم براي آن، از اوصاف الزم و ال  "شوند براي آن مردمشوند، و يا جمع ميجمع مي
 .ك آن است، و حاجتي نيست به اينكه از آن خبر داده شودينف

همگان در روزي كه همه جمعند[ ..... ص : اشاره به وجود ارتباط بين اعمال سابق و الحق انسان و نيز ارتباط بين اعمال هر فرد و گروه با اعمال ديگران و لزوم رسيدگي به اعمال ]
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شود كه مردم به خاطر آن براي غايت است خصوصيت اين روز اين مي "له "لمهدر ك "الم "و با در نظر داشتن اينكه حرف
گيرد مگر به اينكه همه مردم بدون مجموعند. پس اين روز شاني دارد كه هيچ روز ديگر ندارد، و آن شان صورت نمي

 .استثناء جمع شوند و احدي از حضور در آن تخلف نكند

شود فراد بشر به همديگر ارتباط يافته، اولي با آخري و آخري با اولي در آن مختلط ميمردم نيز شاني دارند كه با آن تمامي ا
شود. و آن شان عبارت است از رسيدگي به حساب اعمالشان، از نظر ايمان و كفر و اطاعت و و بعض با كل مربوط مي

 .معصيت. و كوتاه سخن از نظر سعادت و شقاوت

اش كه با اصول باطنيش ارتباط دارد سرچشمه انسان از تمامي اعمال گذشتهپر واضح است كه يك عمل واحد از يك 
گيرد. و همچنين عمل يك اش كه آنها نيز با احوال قلبيش مرتبط است از آن يك عمل منشا ميگرفته، و اعمال آينده

متاثر گشته و يا اعمال ايشان در  شود، يعني يا اعمال آنها از عمل اينانسان با اعمال هر كس كه با او ارتباط دارد مرتبط مي
عمل وي مؤثر بوده است، و همچنين اعمال انسانهاي گذشته با انسانهاي آينده و اعمال انسانهاي آينده با انسانهاي گذشته 

مال ساختند و اعمال آنان در اعكردند و يا گمراه ميارتباط دارد. در بين گذشتگان، پيشواياني بودند كه يا مردم را هدايت مي
ان روهايي هستند كه از غرور و فريب پيشوايآيندگان اثر داشته و ايشان مسئول آنند، هم چنان كه در متاخرين اتباع و دنباله

 .«1» "فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَ لَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ "شوند، و قرآن كريم در اين باره فرموده:شان پرسش ميگذشته



 .«4» "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍوَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ "و نيز فرموده:

 .سازد تخلف پذير نيستو جزاء و كيفر هم از حكم فصل و داوري كه حق را از باطل جدا مي

 انتهاي بشريتاش از ابتدا تا و مطلبي كه وضعش چنين باشد، )و آن داوري كه دامنه

__________________________________________________ 

به يقين از اقوامي كه پيغمبراني به سويشان فرستاده شد پرسش خواهيم كرد، و از آن پيغمبراني كه گسيل شدند نيز (1)
 .3پرسش خواهيم نمود. سوره اعراف، آيه 

 14ايم. سوره يس، آيه را هم، و هر چيز را ما در امام مبين بر شمرده نويسيم آنچه كه از پيش فرستادند و آثارشانو مي(2)

 2، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .دگيرگسترش داشته باشد(، جز در روزي كه اولين و آخرين بشر يك جا جمع باشند، و احدي غايب نباشد صورت نمي

اي از ثوابها و عقابها در آن، بطوري كه آيات اي پارهتوان فهميد كه بازجويي از تك تك مردم در قبر، و اجراز همين جا مي
، دهدراجع به عالم برزخ بدان اشاره نموده، و روايات وارده از پيغمبر )ص( و امامان اهل بيت )ع( بطور تفصيل از آن خبر مي

 .اي است كه خداوند از آن خبر دادهغير از مساله حساب روز قيامت و بهشت و دوزخ جاودانه

 1رزخ منزلگاه موقتي است و جنبه تمهيدي براي روز قيامت و بهشت و دوزخ جاودانه دارد[ ..... ص : عالم ب]

چون بازجويي و سؤالي كه افراد در قبر دارند، براي تكميل پرونده اعمال است، تا براي فرا رسيدن قيامت بايگاني شود، و 
د. سازناي موقتي كه براي مسافرين در وسط راه آماده ميبهشت و دوزخ برزخي هم منزلگاه موقتي است، مانند منزلگاهه

كنند، هم رسند، و در آنچه كرده حكم فصل و جزاي قطعي صادر نميآري، در عالم برزخ بطور كامل به حساب كسي نمي
... يُسْحَبُونَ  "و آيه« 1» "وا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِالنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُ "چنان كه آيه

بدان اشاره دارند، چه از عذاب برزخيان تعبير كرده به عرضه بر آتش، و از عذاب « 4» "فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ
 "مسحب در حمي "برزخيان تعبير كرده است بهقيامتيان به داخل شدن در آن، كه عذابي است شديدتر، و در دومي از عذاب 

 .(سوختن در آتش) "سجر در نار ")كشيدن در آب جوشان(، و از قيامتيان به

للَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ ا آتاهُمُوَ ال تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِما  "و نيز آيه شريفه
كه صراحت دارد در اينكه مربوط است « 1» "يَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ

 .تها را ذكر كرده اساي از تنعمال پارهبه عالم قبر، و گفتگويي از حساب و بهشت خلد در آن به ميان نيامده، تنها بطور اجم

 و نيز آيه شريفه
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خل ترين عذاب داجهنم كه بامداد و شبانگاه عرضه بر آن شوند، و روزي كه رستاخيز برپا شود فرعونيان راي به سخت(1)
 .23كنيد. سوره مؤمن، آيه 

 [.....] .24كشيده شوند، و پس از آن در آتش سوخته گردند. سوره مؤمن، آيه  در آب جوشان ...(2)

ه خورند و به آنچه كاند و نزد پروردگار خويش روزي مياند مرده مپندار، بلكه زندهكساني راي كه در راه خدا كشته شده(3)
ند كه نه اند شادمانو هنوز به ايشان نپيوسته رسندخدا از كرم خود به آنان داده خوشحالند و از سرنوشت كساني كه از پي مي

 170و  132شوند. سوره آل عمران، آيه بيمي دارند و نه غمگين مي
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هُوَ قائِلُها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلي  حَتَّي إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمَةٌ "
كنند كه متوسط است ميان حيات سازد مردم بعد از مردن در برزخي زندگي مي، كه خاطر نشان مي«1» "يَوْمِ يُبْعَثُونَ

 :هم چنان كه فرموده -كه حقيقت زندگي است -و ميان حيات اخروي -اي بيش نيستكه بازيچه -دنيوي

 .«4» "هِ الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَوَ ما هذِ "

 .كوتاه سخن، دنيا دار عمل، و برزخ دار آماده شدن براي حساب و جزاء، و آخرت دار حساب و جزاء است

ورَنا وَ نُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ بِأَيْمانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِمْ لَنايَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ  "و آيه شريفه
ص( و مؤمنيني كه با اويند با نوري كه در دنيا كسب نموده و در برزخ فراهم )رساند رسول خدا كه مي« 1» "اغْفِرْ لَنا

كنند كه خدا نورشان را تكميل نمايد و بقاياي عالم لهو و لعب را از به عرصه قيامت در آمده، آن گاه درخواست مياند كرده
 .آنان بزدايد

ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ  "اين جمله به منزله نتيجه و تفريعي است كه به ظاهرش بر جمله قبلي: -"وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ "
شده است، چون جمع شدن مردم مستلزم مشاهده نيز هست، چيزي كه هست لفظ جمله مورد بحث مقيد به مترتب  "النَّاسُ

ناس )مردم( نشده، و اطالقش اشعار دارد بر اينكه آن روز براي هر كسي كه بتواند مشاهده كند مشهود است، چه مردم، چه 
جن و شياطين و حاضر شدن مالئكه در قيامت همه  كنند به محشور شدنمالئكه، و چه جن. و آيات بسياري كه داللت مي

 .كننداين اطالق را تاييد مي

يعني براي اين روز أجل و سررسيدي است كه قبل از رسيدن آن واقع نخواهد شد، و كسي  "وَ ما نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ "
 هم آن روز را تاخيرنيست كه حكم خدا را عقب بيندازد و قضاي او را لغو كند، خود او 
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ست اياي انجام دهم، هرگز! اين كلمهو چون مرگ يكي از آنان فرا رسد، گويد پروردگارا مرا بازگردان شايد عمل شايسته(1)
 .155و  22منون، آيه كه وي گوينده آنست، پيش رويشان برزخي است تا روزي كه برانگيخته شوند. سوره مؤ

زندگي اين دنيا به جز بازيچه و سرگرمي نيست و اگر بدانند، زندگي حقيقي در سراي ديگر است. سوره عنكبوت، آيه (2)
32. 

اند خوار نكند و نورشان پيشاپيش ايشان و برطرف راستشان در در آن روز كه خدا، پيغمبر و آنان را كه با وي ايمان آورده(3)
 .8گويند پروردگارا نور ما را كامل كن و ما را بيامرز كه تو بر همه چيز توانايي. سوره تحريم، آيه  حركت است، و
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رسد، و قيامت اندازد، مگر تا همان سررسيدي كه خودش برشمرده است. وقتي آن عدد تمام شد سرآمد مزبور فرا مينمي
 .كندقيام مي

 11در آيه شريفه ..... ص :  "يَوْمَ يَأْتِ "ي:چند وجه در معنا]

گردد، و ضميريست كه به اجل، كه در جمله قبل ذكر شد برمي "يات "فاعل كلمه "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "
ذن او. كند مگر به انمي افتد هيچ كس تكلمآيد آن اجلي كه قيامت تا آن روز به تاخير ميمعنايش اين است: روزي كه مي

 .«1» "مَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ "در جاي ديگر فرموده:

روزي كه قيامت و جزاء  "اند: معنايش اين است:گفته -نقل كرده« 4»بطوري كه در مجمع البيان  -بعضي از مفسرين
كند مذكور به قيامت و جزاء كه سابقه كالم به وجهي بر آن داللت ميو الزمه اين حرف اين است كه ضمير  "آيدمي



 .اش به خود داده در حالي كه احتياجي به آن نيستبرگردد. و اين، تكلف و زحمتي است كه گوينده

، رسدچون در آن وقت اين روز معين فرا مي "اند: معنايش اين است كه:گفته -آورده« 1»بطوري كه المنار  -بعضي ديگر
در آيه مطلق وقت، و غير محدود  "يوم "كند مگر به اذن خداي تعالي، پس منظور ازهيچ نفسي از نفوس ناطقه تكلم نمي

است، براي اينكه آيه شريفه، روز نامبرده را ظرف گرفته براي روز محدودي كه به اوصاف نامبرده در آيه متصف و فاعل 
 ."است "يات "كلمه

)قيامت( چون برگشت معنا در  "يوم "ظرف باشد براي "يوم "زيرا مستلزم اين است كه كلمه و اين حرف خطا و غلط است،
و اين  ،"آيد در آن اين روز معينآيد در آن اين وقت معين، يا روزي كه ميوقتي كه مي "حقيقت به اين است كه بگوييم

ن دو روز، و يكي را عام و ديگري را خاص باشد، و چيزي ظرف خودش باشد با تفرقه ميا "يوم "ظرف "يوم "محذور را كه
براي زماني ديگر محال است، و با  -كه ذاتا ظرف است -توان دفع نمود. آري، مظروف واقع شدن زمانقرار دادن نمي

شود، و يكي را مطلق و ديگري را محدود گرفتن صرف تصوري است كه دردي را دوا عوض كردن لفظ و تغيير ممكن نمي
اي كه در شود كه يك زمان معين را با حادثهروز از نظر اطالق و تقييد و سعه و ضيق مساويند. بله، بسا مي كند. هر دونمي

 آن اتفاق افتاده
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 .2هر كه اميدوار مالقات خدا است، مطمئن بداند كه اجل خدا آمدني است. سوره عنكبوت، آيه (1)

 .121، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .122، ص 14المنار، ج (3)
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گردد، آن گاه چنين زماني را گيرند، بطوري كه خود آن زمان هم حادثي از حوادث شده، جنبه ظرفيتش لغو ميمتحد مي
 .است، و روز عاشورا در ماه محرم استگويند: روز قربان در ماه ذي الحجه گيرند و مثال ميمظروف براي زمان ديگري مي

و اگر در آيه مورد بحث هم اين عنايت صحيح باشد، به «. 1» "يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ "خداي تعالي هم از همين باب فرموده:
 .برگرداند "يوم "را به كلمه "ياتي "همين عنايت ممكن است ضمير در

كي از حذف شده و حذف ي "تاء "بوده، و يكي از دو حرف "ال تتكلم نفس "اصلش "بِإِذْنِهِال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا  "و اينكه فرمود:
 .دو تاء باب تفعل شايع و قياسي است

ا مَنْ ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّ "براي مصاحبت است، پس در حقيقت استثناء از كالم است، نه از متكلم، به خالف آيه "باذنه "و باء در
 .كه استثناء از متكلم است« 4» "منُأَذِنَ لَهُ الرَّحْ

كند مگر به آن كالمي كه به اذن خدا همراه باشد، نه و معناي آيه مورد بحث اين است كه: هيچ نفسي به كالمي تكلم نمي
 .مانند دنيا كه هر حرفي بخواهد بزند، چه خدا اجازه تشريعي داده باشد و چه نداده باشد

از خواص معرف روز قيامت شمرده و حال آنكه اختصاص به آن  "كند مگر به اذن اوكسي تكلم نمي "و اين صفت را كه
 .افتد مگر به اذن اوكند و هيچ حادثي از حوادث در هيچ وقتي از اوقات اتفاق نميندارد، هيچ نفسي از نفوس تكلم نمي

 روز قيامت ذكر كرده، با اينكه در سياق اي از بحثهاي گذشته هم گفتيم كه غالب معرفهايي كه خداوند در قرآن برايدر پاره
يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ  "شود، مانند آيهاوصاف خاصه به آن آورده است معذلك شامل غير آن هم مي

يَوْمَ ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ  "و آيه« 2» "يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِمٍ "و آيه« 1» "ءٌشَيْ
و همچنين آياتي ديگر. و به خوبي واضح است كه اين اوصاف مختص به روز قيامت نيست، چون هيچ وقت « 2» "لِلَّهِ



راي درتي ندارد تا بدارد، و هيچ وقت كسي قچيزي بر خدا پوشيده نيست و هيچ وقت چيزي كسي را از غضب او نگاه نمي
 كسي كاري صورت دهد مگر به اذن او،
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 42كند. سوره جاثيه، آيه روزي كه ساعت قيام مي(1)

 12زنند مگر كسي كه رحمان اذنش داده باشد. سوره نبا، آيه حرف نمي(2)

 12يز از ايشان بر خدا پوشيده نيست. سوره مؤمن، آيه روزي كه ايشان آشكار و هويدايند هيچ چ(3)

 11گرديد چيزي نداريد كه از خدا نگهتان بدارد. سوره مؤمن، آيه روزي كه به عقب برمي(4)

 12روزي كه هيچ كس قدرتي ندارد كه براي كسي كاري كند و امر در آن روز از آن خداست سوره انفطار، آيه (5)
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 .و خلق و امر هم هميشه از آن اوست

 11گردد[ ..... ص : در روز قيامت حقايق براي همگان واضح شده، توهم استقالل اسباب و وسائط زائل مي]

رَبَّنا  "و آيه« 1» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "و ليكن دقت و تدبر در امثال آيه
وَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ  "كه حكايت كالم گنهكاران است، و آيه« 4» "أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ

 ... هُنالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلَي اللَّهِ مَوْالهُمُ الْحَقِّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ 
دهد كه روز قيامت روزي است كه خداوند بندگان را جمع نموده، اين معنا را به دست مي« 1» "ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ

گردد، و آنچه دارد در نتيجه حقايق بطور تام و كامل برايشان ظاهر ميشان بر ميها را از جلو ديدگان و حواسحجاب و پرده
 .شوددر اين نشاه دنيا بر ايشان مستور و در پس پرده غيب بود، در آنجا برايشان مشهود مي

كنند نه درك مياندازد، و همه به معايدر اين موقع است كه ديگر شك و ترديدي بر دلي راه نيافته و دلي را به وسوسه نمي
كنند كه تمام قدرتها براي او و ملك و عصمت و امر و قهر، تنها شايسته اوست و كه خدا حق مبين است و مشاهده مي

 .شريكي براي او نيست

گردد، در اين شد از بين رفته و روابط تاثيري كه ميان اشياء بود زايل ميو آن استقاللي كه در دنيا براي اسباب پنداشته مي
شود و ديگر براي كرد خاموش مينگام است كه ستارگان اسباب فرو ريخته، اختراني كه اوهام را در ظلمات راهنمايي ميه

ماند، ديگر براي هيچ قدرتمندي قدرتي كه با آن، عزت به خرج دهد نمانده، براي اي ملكي بطور استقالل نميهيچ دارنده
اي ماند و ديگر پردهشود و به وسيله عصمتش خود را حفظ نمايد باقي نميهيچ چيز ملجا و پناهگاهي كه بدان پناهنده 

اش براي خداي واحد قهار است، و جز او كسي نخواهد ماند كه چيزي را از چيز ديگري محجوب و پوشيده بدارد، و امر همه
عالي ي كه در كالم خداي تمالك چيزي نيست، )و در اين اوصاف كه برشمرديم آيات بسياري در قرآن كريم است كه بر كس

 تدبر كند

__________________________________________________ 

 .44تو از اين )نشاه( در غفلت بودي ما از ديدگانت پرده برگرفتيم، در نتيجه امروز ديدگانت تيزبين شده. سوره ق، آيه (1)

 .يم كه ديگر يقين پيدا كرديمپروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان تا عمل صالح كن(2)

 [.....] .14سوره سجده، آيه 

و روزي كه همگيشان را محشور كنيم به آنان كه شرك ورزيدند بگوييم در جاي خودتان باشيد شما و شركايتان، پس (3)



موالي شان را قطع كرديم ... در آنجاست كه هر كس به هر چه از پيش كرده مبتال شود و به سوي خداي يكتا، رابطه
 30 -42ساختند نابود شود سوره يونس، آيه حقيقي خويش بازگشت يابند و آن دروغها كه مي
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 .(ماندمخفي نمي

وْمَ يَ "و جمله "مٍما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عاصِ "و جمله "ءٌيَوْمَ هُمْ بارِزُونَ ال يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْ "و اين است معناي جمله
، و همچنين آيات و جمالت بسيار ديگري كه همه در اين صدد هستند كه نفي "ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
ه اين د ككنآرايد. و چنين وانمود ميمي -كه جز لهو و لعب چيز ديگري نيست -كنند آنچه را كه اوهام در اين نشاه دنيوي

اسباب ظاهري هر يك براي خود سببي است مستقل در تاثير و هر كدام به صفتي از اوصاف ملك، سلطنت، قوت، عزت و 
د يكي كندهد و آن ديگري منع ميكرامت متصف است، و اتصافش هم بطور حقيقت است و اين خود اينهايند كه يكي مي

 .ري سود و زياني نيستنافع است و ديگري مضر، و در غير اين اسباب ظاه

 13ص :  ..... [باشدو بيان اينكه تكلم در قيامت از سنخ تكلم در اين دنيا نمي "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "معناي جمله:]

و اين معنا در آيات ديگري قريب به همين  مانوس شد، "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "توان به معناي آيهز همين جا مي
 .«4» "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ "و آيه« 1» "ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً "عبارت تكرار شده، مانند آيه

و نيز « 1» "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "فرمايد:كند ميوجه آن اينست كه خداي تعالي در مواردي كه روز قيامت را توصيف مي
سازد كه حساب در و با اين كلمات خود روشن مي «4» "إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ "فرمايد:مي

ال كه در اين نشاه يعني در روز قيامت به آن صفات و نيات و احوال خوب و بدي است كه در دلها است، نه به ظواهر اعم
 .دنيا كاشف آن احوال است

شود و آنچه كه گر ميپس آنچه كه از احوال قلب و زواياي دل در دنيا مستور و پنهان بوده در آخرت ظاهر و عريان جلوه
 .امروز غيب است در آن روز شهادت خواهد بود

ه در ميان ما مردم متداول است عبارت است از استخدام گوييم:( تكلمي كاما اينكه تكلم در قيامت به چه معناست مي)
صوتها و تركيب آن به نحوي از وضع و اعتبار، كه داللت كند بر آن معاني كه در ضماير و دلها نهفته است، و اين معنا را 

 احتياج اجتماعي به تبادل

__________________________________________________ 

 .12كسي كه رحمان اذنش داده باشد، و صواب بگويد. سوره نبا، آيه  كنند مگرتكلم نمي(1)

 .12زنند. سوره مرسالت، آيه اين روزي است كه حرف نمي(2)

 2شود. سوره طارق، آيه روزي كه نهانها آشكار مي(3)

 .كندچه ظاهر سازيد آنچه در دلهايتان است و چه پنهان بداريد، خدا با آن شما را محاسبه مي(4)

 .422ره بقره، آيه سو
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توان از تفاهم افراد با يكديگر و تبادل اغراض صرفنظر كرد، و نه راهي غير اغراض و منويات متداول كرده، چون نه مي
 .استخدام اصوات به درون دلها وجود دارد

م. پس بريمعاني و اغراض نهفته در دلها پي ميآري، سخن گفتن، از اسباب و وسايل اجتماعي است كه ما به وسيله آن به 



قوام آن و علت پيدايشش اين بوده كه انسان از احاطه به آنچه كه در اذهان و دلهاست عاجز مانده، و قطعا اگر حسي 
يافت، همانطور كه مثال چشم نورها و رنگها، و المسه حرارت و داشته كه به وسيله آن، معاني ذهني يكديگر را درميمي

كرد و آنچه امروز در ميان ما به ها و سپس تكلم با آنها پيدا نمييابد، احتياجي به وضع واژهبرودت و نرمي و زبري را درمي
ور توانست بطيافت، و همچنين اگر نوع بشر مانند ساير انواع حيوانات ميشود وجود نمينام كلمه و يا كالم ناميده مي

 .شدسخن گفتن خبري نبود، و نطق بشر باز نمي انفرادي زندگي كند باز از تكلم و

آري، نشاه دنيا، مثل اينكه از دو عالم غيب و شهود يعني محسوس و بيرون از حس تركيب شده و مردم احتياج مبرم دارند 
 .به اينكه ضماير يكديگر را كشف نموده، بدان اطالع يابند

غيب و نامحسوسي نباشد، احتياجي به تكلم و نطق پيدا  حال اگر عالمي را فرض كنيم كه شهادت صرف باشد و در آن
اي از ضماير اشخاص اي از حاالت آن عالم اطالق كالم بكنيم، مصداق و معنايش ظهور پارهشود، و اگر هم در پارهنمي

 .است براي يكديگر

روزي  -يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "ل:اي كه داراي چنين وضعي باشد همان نشاه قيامت است، چه خداي تعالي آن را به امثاو نشاه
فَيَوْمَئِذٍ ال يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّ ... يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ  "توصيف كرده و همين معنا از آيه "شودكه ضماير آشكار مي

 .شودنيز استفاده مي« 1» "بِسِيماهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّواصِي وَ الْأَقْدامِ

حال اگر بگويي: بنا بر اين نبايد در قيامت دروغي يافت شود، و حال آنكه قرآن تصريح دارد بر اينكه در آنجا نيز دروغ 
 فِتْنَتُهُمْ إِلَّا مْ تَكُنْلَوَ يَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ  "فرمايد:هست، و مي

 :فرمايدو نيز مي« 4» "أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ

__________________________________________________ 

شناسند، و از پيش سر و قدمها ران راي به سيمايشان ميآن روز هيچ انسان و پري راي از گناهش نپرسند )زيرا( گنهكا(1)
 .21بگيرند )و در دوزخ اندازند(. سوره الرحمن، آيه 

اند گوييم شريكاني كه شما براي خدا روزي كه ايشان راي تماما محشور كنيم آن گاه به كساني كه شرك آورده(2)
 به خدا پروردگارمان كه ما مشرك نبوديم، بنگر چگونه به پنداشتيد كجايند و زرنگيشان جز اين نباشد كه گويند قسممي
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در جواب « 1» "مُ الْكاذِبُونَءٍ أاَل إِنَّهُمْ هُيَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَما يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلي شَيْ "
كند، در نفس خود توضيح اينكه انسان وقتي در باره نفسانيات خود فكر مي .گوييم: اين از باب ظهور ملكات استمي

كند، بدون اينكه در اين مشاهده احتياج پيدا كند به اينكه به خود بگويد در درون دل من چه اسراري نهاني مشاهده مي
ون باطن هر كسي براي خودش مشهود است نه غيب، و در درك آن، زبان و تكلم هيچ دخالتي ندارد، و چيزهايي است، چ

كنيم، و در دل با خود حرف بينيم، كه در حين تفكر صورت كالمي را در دل تصور ميليكن با اينكه دخالت ندارد مي
ام سازيم. اين استخدگذرد به زبان جاري مير ما ميشود كه زبان را هم به كار بسته آنچه كه به فكزنيم، و چه بسا ميمي

ايم همواره نيت خود را به زبان در اينگونه مواقع، كه هيچ دخالتي براي زبان نيست، از باب عادت است، چون ما عادت كرده
 .زنيمرف ميبريم و با خود حوسيله زبان با ديگران در ميان بگذاريم، لذا در اينگونه مواقع نيز زبان را به كار مي

 15بيان اينكه دروغ گفتن مشركين در روز قيامت از باب ظهور ملكات است ..... ص : ]



مشركين و منافقين هم از آنجايي كه در دنيا به دروغ عادت كرده بودند، در روز قيامت هم كه روز ظهور ملكات و عادات 
كنند، و گرنه محال است كه انسان با توجه به تكرار ميهاي دنيايي خود را زنند و دروغنفساني است خود به خود حرف مي

اينكه در مقابل پروردگار خود قرار گرفته دروغ بگويد و حال آنكه او به ظاهر و باطنش واقف است و اعمالش نيز حاضر است 
از آن جمله دروغ  اند و همه اسباب واند، و جوارح و اعضاي بدنش همه به زبان آمدهنامه عملش گسترده و گواهان ايستاده

گويد به اميد اينكه خداي خود را شود، با اين حال دروغ ميها شهود ميديگر رونقي ندارد، چون همه اسرار علني و همه غيب
گول بزند و حجت قالبي خود را به كرسي بنشاند و بخواهد بدين وسيله نجات بيابد؟! و اين نظير دعوت شدنشان به سجود 

 :توانند سجده كنندنمي است در روز قيامت كه

 وَ دْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَ "
لكه استكبار بر نفوسشان راسخ شده و گرنه اگر چه، نداشتن قدرت بر سجده جز بدين جهت نيست كه م« 4» "هُمْ سالِمُونَ

 خدا قدرت را از ايشان گرفته باشد حق

__________________________________________________ 

برند چيزي خورند و گمانخورند هم چنان كه براي شما قسم ميروزي كه خدا همگيشان را زنده كند براي او قسم مي(1)
 .12خودشان دروغگويند. سوره مجادله، آيه هستند بدانيد كه آنان 

ياد كنند( روزي سختي را كه دامن به ميان زنند و به سجده خوانده شوند و نتوانند، چشمانشان ذليل و ترسان و حسرت )(2)
 24و  21يه اجابت نكردند(. سوره قلم، آ)آنها را فرا گرفته و از اين پيش )در دنيا( با تن سالم به طاعت خدا آنها را خواندند 
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 .به جانب ايشان خواهد بود، نه خدا

و اگر بگويي: در صورتي كه مطلب بدين قرار است كه تو گفتي و در قيامت نه حاجتي به تكلم هست و نه از عمل تكلم در 
ن در و همچني "كَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِال تَ "شود، پس استثنايي كه در جمله مورد بحث آمده و فرموده:آنجا مصداقي يافت مي

 كند چه معنا دارد؟آياتي نظير آن و نيز آياتي كه كالم و اقوال قيامتيان را حكايت مي

 11كنند[ ..... ص : كنند با آياتي كه آن را نفي و انكار ميوجه جمع بين آياتي كه تكلم در روز قيامت را اثبات مي]

چ ترديدي نيست در اينكه انسان ما دام كه در اين نشاه يعني در دنيا است، نسبت به اعمال خود كه گوييم: هيدر پاسخ مي
يكي از آنها سخن گفتن است مختار است، يعني نسبت انجام هر عمل و ترك آن برايش مساوي است، هم چنان كه او 

مي است كه عملي را انجام نداده باشد، چون نسبت به انجام و ترك هر عمل نسبت مساوي دارد، اما اين تساوي نسبت مادا
وقتي انجام داد ديگر نسبت به آن اختيار ندارد، و آثار ال ينفك آن عمل كه يكي از آنها پاداش و كيفر است قهرا مترتب 

 .شود، زيرا آثار فعل هم مانند فعل پس از انجام، از اختيار آدمي بيرون استمي

است. در آنجا ديگر خبري از اختيار نيست، آنجا انسان است و عملش، انسان است و  و نشاه آخرت نشاه جزا و اثر اعمال
لوازم ضروري اعمالش، انسان است و نامه عمل و گواهان اعمالش، انسان است و پروردگاري كه به سوي او بازگشت نموده، 

 .و حكم فصل و داوري به دست اوست

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ال عِوَجَ  ":كند، هم چنان كه فرمودهرار استجابت ميدر آنجا اگر دعوت به چيزي شود بطور قهر و اضط
 .كردندشدند ولي استجابت نميدر حالي كه وقتي در دنيا بودند به حق دعوت مي« 1» "لَهُ

دا در نيست، چه خ و اگر به درخواستي تكلم كند، كالمش از سنخ سخن گفتن در دنيا اختياري و كاشف از نهانيهاي درون



الْيَوْمَ  ":خواهد تكلم كند، هم چنان كه فرمودهتواند به هر چه كه دلش و هر جور كه ميآن روز بر دهان او مهر نهاده، نمي
هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال يُؤْذَنُ  "و نيز فرموده:« 4» "نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ

 "لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

__________________________________________________ 

و خاليق همه از پي كسي كه آنها راي به راه مستقيم به عرصه قيامت دعوت كند ناچار خواهند رفت. سوره طه، آيه (1)
152. 

كردند شهادت هيم، و دستهايشان با ما سخن گويند و پاهايشان به آنچه كه كسب مينامروز بر دهنهايشان مهر مي(2)
 .32دهد. سوره يس، آيه مي
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چون عذرخواهي در جزايي است كه در آن بويي از اختيار باشد، يعني صرفنظر كردن از آن ممكن باشد و اما گناهي  «1»
رُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَ "رسد عذر بردار نيست، هم چنان كه فرموده:و بي چون و چرايش فرا ميكه شده و اينك كيفر ضروري 

كرديد و آن اعمال با يعني كيفر شما خود آن اعمالي است كه مي« 4» "ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
كند. آري، اگر اين داوري در دنيا و حكومت به دست حكام مجازي بود كه هر غيير نميعذرخواهي و تعلل از آنچه هست ت

 .كردند ممكن بود يك عمل به ضميمه تعلل و عذر خواهي از آنچه بود تغيير بپذيردكردند به رأي و اراده خود ميچه مي

 ست، و مطابق با عملي است كه در برابرشو كوتاه سخن، اگر در باره درخواستي تكلم كند، تكلمش اضطراري و بي اختيار ا
مجسم شده و با اين وضع اگر به دروغ تكلم كند معناي دروغش همان بروز و هويدا شدن ملكات است و خود عملي است از 

كند، نه اينكه كالمي باشد جواب از سؤال، پس خدا بر دهانش مهر زده، گوش و چشم و پوست و اعمالش كه ظهور مي
آورد، و خدا خودش بر هر چيز گواه سازد و گواهان را ميآورد و عملي را كه كرده حاضر ميبه زبان درمي دست و پايش را

 .است

اين است كه تكلم در آن روز به  "ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "پس، خالصه همه حرفهايي كه زده شد، اين شد: معناي جمله
شد از كشف اختياري از نهانيها، و فرض صدق و كذب در آن راه داشته باشد، چون طريق تكلم دنيوي نيست، كه عبارت با

مالك اختيار بودن از لوازم عمل است كه جاي آن دنيا است و در نشاه آخرت خبري از آن نيست، و لذا هيچ انساني داراي 
وست. و اگر خواننده محترم خوب دقت اختيار نيست تا به اختيار خود تكلم كند، بلكه آنجا همه چيز به اذن خدا و مشيت ا

يعني برداشته شدن اختيار از تكلم انسان و ساير افعالش( به همان مطلبي است كه ما )كند خواهد ديد كه برگشت اين وجه 
با آن بحث را شروع كرديم، و گفتيم كه يكي از مشخصات روز قيامت انكشاف حقيقت اشياء، و شهود شدن همه غيبها 

 .گذريمخواننده محترم را به دقت در معارفي كه كالم الهي در مساله معاد دارد توصيه نموده و مي است. در خاتمه

 اند: آن روزگفته "ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "ديگر از مفسرين در معناي جمله« 1»بعضي 
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ديده و مشروع، زيرا مردم در آن روز مجبورند حرفهاي زشت را ترك كنند، در آن روز، ديگر از كسي سخني نگويد مگر پسن
 ".اندزند، ولي نسبت به غير قبيح و پسنديده اذن داده شدهكسي قبيحي سرنمي

ن و و ليكن اين حرف اشكال دارد، و آن اين است كه اگر در آن روز، عمل فرض داشته باشد، اختصاص دادن آن به ماذو
اي اي اعمال اذن بدهند و به پارهمشروع، اختصاص دادن بدون دليل است. آري، آن روز اصال روز عمل نيست تا به پاره

اند منشا آن همين است كه ظرف قيامت ظرف جزاء است، نه ظرف عمل. و وقتي ظرف، ديگر ندهند و اجباري كه گفته
 .شود كه اختياري باشدو نه بد، چون عمل وقتي نيك و بد مي ظرف عمل نباشد ظرف هيچ عمل اختياري نيست نه نيك

و معلوم است كه عذرخواهي، عمل  "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ "فرمايد:عالوه بر اينكه خداي تعالي مي
 .قبيحي نيست

آخرت احدي به حرفي كه نافع باشد از قبيل شفاعت و  معناي آيه اين است كه در "اند:اي ديگر از مفسرين گفتهعده
 ."كند مگر به اذن اوگري تكلم نميميانجي

« 1» "يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ "و اين معنا برگشتش به اين است كه بگوئيم آيه مورد بحث معناي آيه
ال تكلم  ":هيچ شاهدي بر آن نيست. و اگر منظور از آن اين معنا بود جا داشت بفرمايد دهد، و اين تقييدي است كهرا مي

هم  "هيچ كس از ناحيه و يا در باره شخص ديگري سخن نگويد مگر به اذن او -في نفس اال باذنه -و يا -نفس عن نفس
 ."ال تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً "چنان كه نظيرش آمده و فرموده:

كند كند و ميان آياتي كه آن را انكار و نفي ميچه گذشت وجه جمع ميان آياتي كه تكلم را در روز قيامت اثبات مياز آن
 .معلوم گرديد

توضيحش اينكه: آياتي كه متعرض مساله تكلم در قيامت است، دو دسته است، يك دسته تكلم را بدون استثناء نفي و يا 
 .«1» "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها "و نيز مانند:« 4» "عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ ال جَانٌّال يُسْئَلُ  "كند مانند:اثبات مي

 كند، مانند آيهدسته ديگر كالم را چه راست و چه دروغ نفي مي
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صنف اول كه گفتيم دو طرف دارد يكي « 4» "فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ وَ ال صَدِيقٍ حَمِيمٍ "و آيه« 1» "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ "
ميان دو طرفش جمع نمود )يعني معلوم « 1» "ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ "شود به امثال آيهنفي و يكي اثبات، مي

 .(اثبات آن در خصوص چه كساني است شود نفي كالم در باره چه كساني ومي

كند هم دروغ آن را و هم راستش را، تنافي ميان دو طرفش به امثال آيه مورد و صنف دوم كه كالم را بطور مطلق نفي مي
كلم كرديم و ي اذن در تشود. البته بنا بر آن معنايي كه ما برابرداشته مي "يَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "بحث يعني آيه

كنند، كه هر كه در قيامت تكلم توضيحش گذشت، كه بنا بر آن اين دسته از آيات و آيه مورد بحث اين معنا را افاده مي
كند، نه به اختيار و اراده خود، آن طور كه در دنيا كند، در تكلم كردنش مضطر و بي اختيار است و به اذن خدا تكلم ميمي

 .شودنتيجه مطلب از مختصات قيامت ميبوده است، در 



 11اند[ ..... ص : وجوهي كه ديگران در اين باره گفته]

نفي  "شود، چون وي در تفسير خود، در ذيل آيه مورد بحث گفته:از همين جا وجه قصور در آنچه المنار آورده معلوم مي
ان دو دسته آيات قرآني كه يكي بطور مطلق تكلم را در كالم در روز قيامت و اثبات آن به اذن خدا كه در اين آيه آمده، مي

 «"نمايدكند جمع ميقيامت نفي، و ديگري بطور مطلق اثبات مي

رموده كند و آن كس كه قرآن فكند به اذن خدا تكلم ميبه اينكه كالم در آن نشاه نيز اختياري است: آن كس كه تكلم مي)
الْيَوْمَ  "و آيه "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ "دهد( قبال هم چند آيه از قبيل آيهنميكند كساني هستند كه خدا اذنشان تكلم نمي

 .را آورده "نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ

شود كه او آيه مورد بحث را در رفع تنافي ميان زيرا: اوال او ميان دو دسته آيات فرق نگذاشته، و از كالمش چنين توهم مي
 .و حال آنكه كافي نيستآيات مطلق كافي دانسته، 

و ثانيا معنا نكرده كه كالم به اذن خدا چه معنا دارد، و در نتيجه اين قصور اين اشكال به وي متوجه شده كه مگر تكلم در 
 دنيا بدون اذن خداست كه در آخرت به اذن او باشد؟

 .و خالصه مطلب مختص به روز قيامت نيست
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روز قيامت مشتمل بر چند موقف است،  "اند، و آن اين است كهبه وجهي ديگر رفع تنافي كرده« 1»بعضي ديگر از مفسرين 
اي از روايات هم همين معنا را شود، پارهشود، و در بعضي ديگر داده نميدر بعضي از مواقفش اجازه تكلم داده مي

 ."رساندمي

شود، و به ضميمه آن ين جواب هر چند كه به ظاهرش غير از جواب قبلي است، اال اينكه بدون مساله اذن تمام نميا
 .برگشتش به همان وجه خواهد بود

و اگر  كند،منظور از تكلم نكردن اين است كه كسي در آن روز به حجت تكلم نمي "اند كهبعضي ديگر چنين جواب داده
 .اندازندگشايند، و گناهان را به گردن يكديگر ميبه گناهان و سرزنش يكديگر لب ميتكلم كنند به اقرار 

رف گوييم: حنظير اينكه خود ما به كسي كه خيلي هم حرف زده، و ليكن در سخنانش حجت و حرفي حسابي نياورده مي
است  م. پس نفي كالم ناظر به اينناميبزن، اينها كه حرف نيست. و كسي را كه در سخنانش حجتي نياورده، غير متكلم مي

 ."ناميمفايده را غير كالم ميكه ما ادعاء و مجازا كالم بي

يح صح "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ "اين وجه نيز اشكال دارد، و آن اينست كه اگر چنين ادعايي صحيح باشد در امثال عبارت:
 .پس جواب مزبور معناي محصلي ندارد "لَّا بِإِذْنِهِيَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِ "است، نه در عبارت:

سيد مرتضي نقل كرده كه در اين باره گفته است: روز قيامت روزي بس طوالني و ممتد است.  "غرر و درر "آلوسي از كتاب
 نهاي ديگر آو ممكن است اشخاص مورد نظر آيه در قسمتي از آن روز نطق نكنند و سخن نگويند، ولي در بعض قسمت



 .روز براي سخن گفتن به آنان اجازه داده شود

اين روزي است كه  "اشاره به سرتاسر روز قيامت است و بنا به وجه مزبور معناي "هذا "اين نيز صحيح نيست، زيرا اشاره
 آن خواهد بود، و اين معنا خالف ظاهر است. به عالوه "اي از آن سخن نگوينداين روزي است كه در پاره "،"سخن نگويند

شد بر اين وجه نيز وارد است، چون مرجع و بازگشت آن وجه و اين وجه كه وجه چهارم اشكالي كه به وجه دوم وارد مي
گويند، و در موقفي ديگر سخن است به يك معنا است، و آن اين است كه مواقف مختلف است: در يك موقف سخن نمي

وجه دومي تنافي ميان دو آيه را به اختالف موقف و مكانها  گويند، تنها فرقي كه ميان آن دو است اين است كهمي
 داشت، و اين وجه تنافي را به اختالف زمانها بربرمي
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 .كردها برطرف ميف سخندارد، هم چنان كه وجه سوم آن را با اختالمي

 :شود و آن اين است كهاز كلمات بعضي از مفسرين جواب ديگري استفاده مي

استثناء منقطع است، نه متصل و معنايش اين است كه هيچ نفسي با قدرت خود  "ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ "استثناء در "
است كه آن تكلمي كه در قيامت از آدميان نفي شده تكلمي است كه سخن نگويد مگر به اذن خداي تعالي. و حاصلش اين 

 ."با قدرت خود آدميان انجام شود، و آن تكلمي كه جايز و ممكن است تكلم با اذن خداست

اشكال اين وجه هم اينست كه نداشتن قدرت بر تكلم بدون اذن خدا اختصاص به قيامت ندارد، بلكه هيچ فعلي از افعال 
ن در هيچ عالمي از عوالم مستند به قدرت انسان به تنهايي نيست، بلكه مستند است به قدرتي كه از قدرت خدا اختياري انسا

 .گيردو اذن او استمداد مي

دهد كه مقارن با اذن خدا باشد، پس هر تكلمي كه انسان بكند، و يا هر فعلي كه انجام دهد، به قدرتي از خودش انجام مي
تواند باشد، چون معناي آن الغاء تمامي اسباب مؤثر در تكلم است مگر يك سبب ر آيه استثناء منقطع نميبنا بر اين، استثناء د

كه عبارت است از اذن خدا و در نتيجه برگشت استثناي مذكور به همان وجهي است كه ما در سابق ذكر كرده و گفتيم: 
شد، و تكلم جايز، آن تكلمي است كه تنها مستند به يك تكلم ممنوع، آن تكلمي است كه مانند تكلم در دنيا اختياري با

 .سببي الهي باشد، و آن اذن خدا و اراده اوست

اند كه سبب اين اضطرار مشاهده مواقف گو اينكه ظرف قيامت ظرف اضطرار و بيچارگي است، ليكن مفسرين گمان كرده
رار ندارند، و جز از در صدق و پيروي حق سخن گفتن اي جز اعتراف و اقانگيز قيامت است كه مردم با ديدن آن چارههول

نتوانند. ولي ما در سابق گفتيم كه سبب اضطرار اين است كه ظرف قيامت ظرف جزاء است نه ظرف عمل، و در چنين 
 .ظرفي بروز حقايق قهري است

 11مند و شقاوتمند[ ..... ص : و اشاره به معناي تقسيم انسانها به سعادت "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "معناي جمله]

 "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ

سعادت و شقاوت مقابل همند، چه، سعادت هر چيزي عبارت است از رسيدنش به خير وجودش، تا به وسيله آن، كمال خود 
از رسيدن به را دريافته، و در نتيجه متلذذ شود، و سعادت در انسان كه موجودي است مركب از روح و بدن عبارت است 

اش، و متنعم شدن به آن. و شقاوتش عبارت است از نداشتن و محروميت از آن. پس سعادت و خيرات جسماني و روحاني



شقاوت به حسب اصطالح علمي از قبيل عدم و ملكه است، و فرق ميان سعادت و خير اين است كه سعادت مخصوص نوع 
 .و يا شخص است، ولي خير عام است

 44، ص: 11مورد بحث اين است كه مردم در قيامت منحصر به اين دو طايفه نيستند ترجمه الميزان، جو ظاهر جمله 

و همين معنا با آيات ديگري كه مردم را به مؤمن و كافر و  "بعضي از ايشان سعيدند، و بعضي شقي "چون فرموده:
وده ن اصناف از نظر عمل و استحقاق نبكند مناسب است، چيزي كه هست چون سياق كالم سياق بيامستضعف تقسيم مي

 .لذا وضع مستضعفين يعني اطفال و ديوانگان و كساني را كه حجت بر آنان تمام نشده بيان نكرده است

د و شونآري، سياق كالم سياق بيان اين جهت است كه روز قيامت روزي است كه مردم از اولين تا آخرين، يك جا جمع مي
 .شود: يا بهشت و يا آتشكند، و كار مردم در آن روز منتهي به يكي از دو چيز ميتخلف نمي همه مشهودند و احدي از آن

ان اند و كساني كه به خاطر كردارشو گو اينكه مستضعفين نسبت به كساني كه به خاطر عملشان مستحق بهشت شده
ان يشان هم سرانجامي دارند، و چناند صنف سومي هستند، و ليكن اين معنا مسلم و بديهي است كه امستحق آتش گشته

نيست كه به وضعشان رسيدگي نشود و دائما به حالت بال تكليفي و انتظار بمانند، بلكه باألخره به يكي از دو طايفه بهشتيان 
ا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّ "شوند، هم چنان كه فرموده:و دوزخيان ملحق مي

 .«1» "حَكِيمٌ

و الزمه اين سياق اين است كه اهل محشر را منحصر در دو فريق كند: سعداء و اشقياء، و بفرمايد: احدي از ايشان نيست 
 .مگر اينكه يا سعيد است و يا شقي

ذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ ال رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي وَ تُنْ "فرمايد:پس آيه مورد بحث نظير آن آيه ديگري است كه مي
چه « 4» "ا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال نَصِيرٍالسَّعِيرِ وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَ الظَّالِمُونَ م

نظير جمله مورد بحث هر چند به تنهايي داللتي بر حصر ندارد، و ليكن با كمك  "قٌ فِي الْجَنَّةِ وَ فَرِيقٌ فِي السَّعِيرِفَرِي "جمله
 .كندسياق حصر را افاده مي

 شود تنها اين معنا است كه هر كه در عرصه قيامت باشد ياحال بايد ديد آيه شريفه چه داللتي دارد. آنچه از آيه استفاده مي
شقي است و متصف به شقاوت، و يا سعيد است و داراي سعادت، و اما اينكه اين دو صفت به چه چيز براي موضوع ثابت 

 شود، و آيا دو صفت ذاتيمي
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دا داناي حكيم است. سوره توبه، آيه اند يا عذابشان كند يا ببخشد و خو ديگراني هستند كه محول به فرمان خدا شده(1)
153. 

خواست همه و از روز اجتماع كه شكي در آن نيست بترساني كه گروهي در بهشتند و گروهي در جهنم و اگر خدا مي(2)
برد و ستمگران دوست و ياوري ندارند. سوره داد ولي هر كه را خواهد در رحمت خويش ميايشان را يك امت قرار مي

 2شوري، آيه 
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هستند براي موصوفشان و يا اينكه ثبوتشان به اراده ازليه است و به هيچ وجه قابل تخلف نيست، و يا اينكه به اكتساب و 
شود، آيه شريفه از آن ساكت است و بر هيچ يك از آنها داللتي ندارد، چيزي كه هست قرار داشتن آن در عمل حاصل مي
ند بر كايمان و عمل صالح و تحريك به اينكه در ميان اطاعت و معصيت، اطاعت را اختيار كنيد، داللت ميسياق دعوت به 



اينكه ايمان و عمل صالح در حصول سعادت مؤثر است و راه رسيدن به آن آسان است هم چنان كه در جاي ديگر 
 .«1» "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ":فرموده

 13كه گفته است سعادت و شقاوت آدمي به حكم خدا و الزم ال ينفك او است ..... ص : نقد و رد سخن فخر رازي ]

ر اند روشن شود. وي )فخاي كه بعضي از مفسرين از جمله مورد بحث كردهاين را بدين جهت گفتيم تا وجه فساد استفاده
ينفك آدمي است. و در تفسير خود در ذيل  رازي( از آيه چنين استفاده كرده كه: سعادت و شقاوت از حكم خداست، و الزم ال

اين آيه گفته است: بدانكه خداي تعالي در اين آيه حكم كرده است در باره بعضي از اهل قيامت به سعادت و در باره بعضي 
اش حكمي بكند و بداند كه او محكوم به آن حكم است ممكن نيست غير آن ديگر به شقاوت. و كسي كه خداوند در باره

مثال اگر حكم كرده به اينكه فالني سعيد است، و علم به سعادت او داشته باشد محال است كه او شقي شود، زيرا اگر  بشود،
ود شآيد كه خدا دروغ گفته باشد و علمش جهل گردد، و اين محال است. پس به همين دليل ثابت ميشقي شود الزم مي

 .ددگرشود و هيچ شقيي سعيد نميكه هيچ سعيدي شقي نمي

نازل شد من به رسول خدا )ص(  "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "آن گاه گفته است: از عمر هم روايت شده كه گفته: وقتي آيه
كنيم؟ براي رسيدن به چيزي كه كارش گذشته، يا عرض كردم اگر چنين است پس ما براي رسيدن به چه چيزي عمل مي

ر كنيم كه حتمي شده و قلم قضا باي عمر براي رسيدن به سرنوشتي عمل مي براي چيزي كه هنوز حتمي نگرديده؟ فرمود:
 .آن رفته، و قدر مقدرش كرده، و ليكن براي هر كسي ميسر است كه برسد به آنچه كه براي آن خلق شده

ك دسته يگويند: از حسن روايت شده كه گفته است معناي جمله مورد بحث اين است كه آن گاه اضافه كرده كه معتزله مي
 توانيم به خاطر اينگونه روايات از دليل قاطع خود دستشقيند به عملشان و يك دسته سعيدند به عملشان. و ليكن ما نمي

برداريم عالوه بر اينكه شقي بودن شقي به خاطر عملش و سعيد بودن سعيد به خاطر عملش با مذهب ما منافاتي ندارد، زيرا 
 ك سعيد هم به قضاء و قدر خداست، پس دليلگوييم عمل زشت شقي و عمل نيمي
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 .«1»ما به اعتبار خود باقي است 

زمان نتيجه و اثر آن قرار داده و آن گاه آيه را دليل  اي زمان حكم رااي عجيبي كرده، زيرا به طرز ماهرانهو چه مغالطه
 كند به اينكه فالن موضوع در آينده داراي فالنقطعي بر مسلك خود گرفته. توضيح اينكه: اگر خداي تعالي اآلن حكم مي

 بصفت خواهد شد مستلزم اين نيست كه موضوع مذكور در زمان حكم هم متصف به آن صفت باشد، مثال اگر ما در ش
شود، معنايش اين نيست كه همين اآلن هم هوا روشن باشد و حكم كرديم به اينكه فضا پس از ده ساعت ديگر روشن مي

كند. و نيز اگر گفتيم كودك به زودي يعني پس از اگر اآلن هوا روشن نيست حكم ما را كه حكم حقي است تكذيب نمي
 .يست كه در زمان حكم هم پير و از بين رفتني باشدشود مستلزم اين نهشتاد سال پير و از بين رفتني مي

، و خبر داده به اينكه جماعتي از مردم در روز قيامت شقي و "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "پس اينكه در آيه شريفه فرموده:
ه ل داريم كجماعتي ديگر سعيدند، حكمي است كه اآلن كرده، ولي براي ظرف قيامت و اين هم مسلم است و ما نيز قبو

آيد كه خدا خبرش دروغ و علمش جهل شود، و ليكن معنايش اين حكم خدا در ظرف خودش تخلف ندارد و گرنه الزم مي
نيست كه شقي و سعيد در قيامت اآلن هم شقي و يا سعيد باشد، هم چنان كه معنايش اين نيست كه خدا اآلن حكم كرده 



 .ي هستند، و اين خيلي روشن استباشد به اينكه سعيد و شقي دائما سعيد و شق

 دهددانستم چه چيزي او را بازداشته از اينكه در ساير موارد كه خداوند خبر از صفات مردم در روز قيامت ميو اي كاش مي
 گويد كه اشقياء در قيامت دائما كافر و دائما در جهنمند، حتي در دنيا و قبل از قيامت، وكند. و چرا نمياينگونه حكم نمي

سعداء در قيامت دائما مؤمن و در بهشتند، حتي قبل از قيامت؟ اگر گفتار او در آيه مورد بحث صحيح باشد بايد در اينگونه 
 .آيات نيز اين معنا را ملتزم شود

و ليكن براي هر كس ميسر است كه برسد  "نقل كرده كه: (و اما روايتي كه به عنوان دليل بر گفتارش از رسول خدا )ص
هيچگونه داللتي بر مدعاي او ندارد، و به زودي توضيح آن در بحث روايتي آينده خواهد  "ه كه براي آن خلق شدهبه آنچ

 .آمد ان شاء اللَّه تعالي

مقصودش اين است كه وقتي عمل مقدر  "عالوه بر اينكه شقي بودن شقي به خاطر عملش ... "و اما اينكه در آخر گفته:
شود، در حقيقت آن عمل ضروري الثبوت مي -پذيرده شده و مقدري از قضا و قدر تخلف نميبا اينكه هيچ قضاي راند -شد

 گردد،و فاعلش در انجام آن مجبور مي
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اوي الفعل و الترك نيست، و فاعل هيچگونه تاثيري در آن عمل و آن عمل هم و ديگر نسبت به فاعل، اختياري و متس
هيچگونه تاثيري در سعادت و شقاوت فاعلش ندارد، و ميان فاعل و فعلش و ميان فعل او و اثرش كه همان سعادت و 

ه، جريان يافتشقاوت بعدي باشد صرف همسايگي و پهلوي هم بودن است، و اتفاقي است كه عادت خداي سبحان بر آن 
يعني بر اين جريان يافته كه اين فاعل را قبل از اين فعل و اين فعل را قبل از آن خاصيت و اثر موجود كند، بدون اينكه 

 .مقصود فخر رازي اين است -كوچكترين رابطه حقيقي ميان آن دو موجه باشد

 15ياري بودن اعمال انسان ندارد[ ..... ص : بيان اينكه قضا و قدر الهي و علم او به اعمال انسان منافاتي با اخت]

و اين خود مغالطه ديگري است كه از خلط ميان نسبت وجوب و نسبت امكان ناشي شده، زيرا براي عمل با شرايط و 
مقتضياتش دو جور نسبت است، يكي آن نسبتي است كه ميان آن و علت تامه يعني تمامي آن چيزهايي است كه در موجود 

دهند، و دارند برقرار است، از قبيل اراده آدمي، و سالمت ادوات عمل، و آن اعضايي كه عمل را انجام ميشدنش دخالت 
اي كه قابليت عمل داشته باشد، و همچنين مساعدت زمان و مكان و نبود موانع، و غير ذلك، كه وقتي همه جمع وجود ماده

ود، كه اين چنين نسبت، نسبت وجوب است. و نسبتي كه هر ششدند و تام و كامل گرديدند ثبوت عمل ضروري و واجب مي
شود، مثال به يك از اجزاي علت با عمل دارند نسبت امكان است، چون وجود عمل به مجرد وجود يك جزء واجب نمي

 گردد، بلكه هنوز ممكن الوجود است، يعني اگر بقيه اجزاي علت تامه نيزصرف تحقق اراده آدمي عمل واجب الوجود نمي
 .شودمحقق شدند، و با آن يك جزء منضم گرديدند عمل واجب مي

شود مگر به ضرورت علت تامه، در عين اينكه ناچار و به ضرورت علت تامه موجود شده، و نسبتي با پس عمل موجود نمي
يه سبت وجوبعلت تامه دارد كه نسبت وجوب است، در عين حال نسبتي هم با اراده انسان دارد كه نسبت امكان است، و ن

كند، و آن را از امكان به اي را كه با اراده آدمي دارد باطل نمياش برقرار است نسبت امكانيهكه ميان آن و علت تامه
اش سازد، بلكه نسبت عمل با انسان دائما امكان است، هم چنان كه نسبت آن با علت تامهضرورت و وجوب منقلب نمي



مل، يعني انجام دادن و ندادن آن نسبت به انسان متساوي است، هم چنان كه يكي از دائما وجوب است و دائما دو طرف ع
 .آن طرف بالنسبه به علت تامه دائما متعين و ضروري است

اي كه آن را واجب سازد خالي نيست، در عين نتيجه اين تساوي دو طرف اين است كه هر فعلي با اينكه از وجود علت تامه
كند، چون قضاي حتمي خدا از صفات ي است و قضا و قدر الهي آن را از اختيارات انسان بيرون نميحال براي انسان اختيار

 شود، و فعل خدا همان سلسله علل مترتبه، به حسب نظام وجود است، و اي است كه از مقام فعل خدا انتزاع ميفعليه
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و به عبارت ديگر ضروري بودن هر مقضي نسبت به قضايي الهي كه بدان تعلق ضروري بودن معلوالت نسبت به علل خود، 
 .گرفته، منافاتي با اختياري بودن فعل ندارد، هر چه باشد باز نسبتش به انسان نسبت امكان است

مكان. و اشود فخر رازي كه انسان را مجبور در عمل دانسته، نسبت عمل را به انسان نسبت وجوب گرفته، نه پس معلوم مي
شود كه نسبت آن به انسان هم از امكان به چنين پنداشته كه واجب الثبوت شدن عمل به خاطر قضاي الهي، باعث مي

 .وجوب مبدل شود

سوزد، باعث تر: اينكه اگر علم خداي تعالي تعلق گيرد به اينكه مثال فالن چوب به زودي با آتش ميو به بياني ديگر و روشن
ختن محقق شود، اما سوختن به اين قيد كه با آتش باشد، نه مطلق سوختن، زيرا چنين سوختني متعلق شود كه اين سومي

علم حق قرار گرفته، نه هر سوختني، چه به آتش باشد و چه به غير آتش. و همچنين اگر علمش به اين تعلق گيرد كه فالن 
شود، چنين علمي و يا به خاطر عملي اختياري، شقي مي دهد،آدم به زودي فالن عمل را به اختيار و اراده خود انجام مي

اش، نه صدور آن علي اي حال چه اختياري در ميان شود مگر صدور فالن عمل را از فالن انسان با اختيار و ارادهباعث نمي
آن شخص  باشد و چه نباشد، و چه پاي فالن آدم معين در ميان باشد و چه نباشد، تا الزم بيايد كه ميان آن عمل و

 .هيچگونه رابطه تاثيري نباشد

علمي  شود، چنينو همچنين اگر علم خداوند تعلق گيرد به اينكه به زودي فالن انسان به خاطر كفر اختياريش شقي مي
 .شود، اما شقاوت از ناحيه خصوص كفر، نه مطلق شقاوت، چه اينكه از كفر باشد و چه نباشدموجب تحقق شقاوت وي مي

ند كه آورد، هر چروشن گرديد كه علم خدا به عملي از انسان، اختيار را از انسان سلب ننموده، و جبر پيش نميپس به خوبي 
 .معلوم او از علمش تخلف پذير نباشد

 "شهيق "عر خران و، به معني ابتداي عر"زفير "در مجمع البيان گفته "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ "

 «4»و در كشاف گفته: زفير به معناي كشيدن نفس و شهيق به معناي برگرداندن آن است. « 1»به معناي آخر آن است. 

و راغب در مفردات گفته: زفير به معناي نفس كشيدن پي در پي است، به نحوي كه قفسه سينه باال بيايد، و شهيق هم به 
 عناي برگرداندن نفس است،معناي طول زفير است، و هم به م
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 .122، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 [.....] .152، ص 4كشاف، ج (2)

 42، ص: 11ترجمه الميزان، ج

سَمِعُوا لَها  "و در آيه "لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ "هم چنان كه زفير به معناي فرو بردن نفس نيز هست، و در قرآن در آيه
است كه به معناي كوه طوالني و بلند است.  "جبل شاهق "آمده، و اصل آن از "سَمِعُوا لَها شَهِيقاً "و آيه "تَغَيُّظاً وَ زَفِيراً

«1» 



ظور اين ناي به كار رفته، و مفرماييد قريب به هم هستند و تو گويي در كالم استعارهو اين چند معنا بطوري كه مالحظه مي
ه گردانند، همانطور كها فرو برده با بلند كردن صدا به گريه و ناله آن را برميهاي خود را به سينهاست كه اهل جهنم نفس

 .شان از شدت حرارت آتش و عظمت مصيبت و گرفتاري استكنند، و نالهخران صدا بلند مي

 -قفاما الذي شقي ففي النار له فيها زفير و شهي "ن باشد كه بعدش بفرمايد:اي "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "و گويا ظاهر از سياق
و ليكن اينطور نفرموده است، و بر خالف اقتضاي  "كسي كه شقي شد در آتش است و براي او در آن زفير و شهيق است

كند، و وصف آن صف ميسياق، جمله مذكور را با سياق جمع آورده و اين به خاطر رعايت سياق قبل است كه قيامت را و
 ."ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ "اقتضاي كثرت و جماعت را دارد و لذا فرموده است:

اطر . در جواب گوييم: اين نيز به خ"فمنهم اشقياء و سعداء "اي در كار باشد خوب بود بفرمايد:خواهيد گفت: اگر چنين نكته
و نفس را مفرد نكره آورده است تا عموميت و استغراق را  "ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ "قبلش بوده كه فرموده است:رعايت سياق 

 غرض حاصل شد، به سياق سابق كه سياق "ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "برساند، و بعد از آنكه با جمله:
 .تا آخر سه آيه "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "و فرموده: جمع و كثرت بوده برگشته

اين آيه مدت مكث و اقامت دوزخيان را  "خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "
مدت اقامت اهل بهشت را در بهشت  "وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ... "فرمايد:كند، هم چنان كه آيه بعدي كه ميدر دوزخ بيان مي

 .فرمايد كه مكث دوزخيان در دوزخ و بهشتيان در بهشت دائمي و ابدي استسازد، و ميمعلوم مي

 17و مشتقات آن ..... ص :  "خلود "معناي]

معرضيت براي فساد و باقي ماندنش بر صفت و به معناي برائت و دوري هر چيز از  "خلود "راغب در مفردات گفته: كلمه
هاي يك پايه را كه كند، مثال سنگشود با كلمه خلود وصف ميحالتي است كه دارد، عرب هر چيزي را كه زود فاسد نمي

 "اثافي "اسم اصليش
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 .مفردات راغب، ماده شهق (1)

 42، ص: 11ج ترجمه الميزان،

خوانند، چون بطور مسلم يك پايه خالد و جاودان نيست و اين تعبير به خاطر اينست كه سنگ مذكور مي "خوالد "است
 ":است هم چنان كه در قرآن فرموده "خلد، يخلد، خلودا "رود، و اين كلمه از بابسنگ محكمي است كه دير از بين مي

به معناي آن جزئي است كه تا آخرين دقايق زندگيش به حالت خود  "الم "و سكون "خ "تحو خلد به ف "لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ
 .شودماند، و مانند ساير اعضاي دچار دگرگوني نميمي

ماند، و به همين جهت به مردي كه مويش دير در اصل به معناي چيزي است كه مدتي طوالني باقي مي "مخلد "و كلمه
 "گويند:هايش نيز برويد، ميو به حيواني كه دندانهاي ثنائيش آن قدر بماند كه رباعي "لدرجل مخ "گويند:سفيد شده مي

 .ماندشود در باره كسي كه دائما باقي مي، اين معناي اصلي كلمه است، و ليكن به عنوان استعاره استعمال مي"دابة مخلدة

 "ه در معرض فساد قرار گيرند، هم چنان كه فرموده:و خلود در جنت به معناي بقاي اشياء است بر حالت خود، بدون اينك
وَ  "و نيز فرموده:« 4» "أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "و نيز فرموده:« 1» "أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ

 .«1» "يهامَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِ

چرخند اند معنايش اين است كه دور بهشتيان فرزنداني ميگفته "يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ "و بعضيها در خصوص آيه



 اند: معنايش اين است كه يك نوعگردند. بعضي ديگر گفتهاند و دچار فساد نميكه دائما به حال جواني و زيبايي باقي
 .شود در گوش دارندميده ميگوشواره كه خلد نا

دَ وَ لكِنَّهُ أَخْلَ "و اخالد هر چيز به معناي دائمي كردن و حكم به بقاء آن است، و به همين معنا است در كالم خدا كه فرموده:
 .«2»يعني به زمين دل بست و گمان كرد كه دائما در آن خواهد زيست  "إِلَي الْأَرْضِ
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اند( آنان اهل بهشتند پيوسته در بهشت جاويد متنعم خواهند بود. كساني كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام داده)(1)
 .24سوره بقره، آيه 

 .اند( اهل جهنم هستند و در آتش پيوسته معذب خواهند بودكساني كه عمل زشت انجام داده)(2)

 .12سوره بقره، آيه 

 .هر كس مؤمني را عمدا بكشد مجازاتش آتش جهنم است كه در آن جاويد و معذب خواهد بود(3)

 .21سوره نساء، آيه 

 ."خلد "مفردات راغب، ماده(4)

 42، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ر ين است كه ايشان درساند، و معنايش ايك نوع تقييدي است كه تاكيد خلود را مي "ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ "و جمله
 .آن جاويدند تا زماني كه آسمانها و زمين وجود دارد

آيد و آن اينست كه آيات قرآني تصريح دارد بر اينكه آسمان و زمين تا ابد باقي نيستند و اين ليكن در اينجا اشكالي پيش مي
 .اردبا خلود در آتش و بهشت كه آن نيز مورد نص و تصريح آيات قرآني است سازگاري ند

 ما ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ "اند آيهكند بر اينكه آسمان و زمين از بين رفتنياز جمله آيات دسته اول كه تصريح مي
نا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْ "و آيه« 1» "بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي

إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا فَكانَتْ هَباءً  "و آيه« 1» "وَ السَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ "و آيه« 4» "كُنَّا فاعِلِينَ
 .است« 2» "مُنْبَثًّا

هَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ "كند بر اينكه بهشت و دوزخ جاودانه است آيات زير است:تصريح ميو از جمله آيات دسته دوم كه 
 .«3» "وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِيراً خالِدِينَ فِيها أَبَداً ال يَجِدُونَ وَلِيًّا وَ ال نَصِيراً "«2» "الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً

 11رسد و جواب آن ..... ص : به نظر مي "خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ "جهنم و بهشت به دوام آسمانها و زمين در آيهدو اشكال كه در تحديد خلود ]

شود: يكي اينكه خلود دائمي در بهشت و دوزخ را محدود كرده به دوام و بنا بر اين، از دو جهت در آيه مورد بحث اشكال مي
 .ين با اينكه آسمانها و زمين دائمي نيستندآسمانها و زم

شود، و از آن روز دوزخي بطور دائم در دوزخ و بهشتي بطور دوم اينكه خالد را كه ابتداي خلودش از روز قيامت شروع مي
 برند به چيزي تحديد كرده كه ابتدايدائم در بهشت به سر مي
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 .1ايم. سوره احقاف، آيه ما آسمانها و زمين را با هر چه در آنها است جز به حق براي مدتي معين نيافريده(1)

ايم روزي كه آسمانها را در هم پيچيم چون در هم پيچيدن طومار براي نوشتن، چنان كه خلقت را از اول پديد كرده(2)
 .152انبياء، آيه  سوره .اعاده آن نيز كنيم كه كار ما چنين بوده است



 .32و آسمانها به دست قدرت وي به هم پيچيده است. سوره زمر، آيه (3)

ها به پاره پاره شدني )عجيب( پاره پاره شود و غباري پراكنده گردد. سوره انگيزي( بلرزد و كوهوقتي زمين با لرزش )هول(4)
 .3واقعه، آيه 

 .2يها روان است و هميشه در آن جاودانند. سوره تغابن، آيه گردند( كه در آن جوهايي )داخل ميو به بهشت(5)

 .يابندو آتشي افروخته براي ايشان آماده كرده است كه هميشه در آن جاودانند و ياوري نمي(6)

 32سوره احزاب، آيه 

 15، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .خرين امد وجود آنها استقيامت آخرين امد وجود آن است و آن آسمان و زمين است كه ابتداي قيامت آ

تر است، زيرا اين اشكال بر كسي هم كه معتقد به خلود در دوزخ و يا در بهشت و دوزخ و اين اشكال از اشكال اول مشكل
 .نيست وارد است، به خالف اشكال اول

كند ي قيامت معرفي ميو پاسخي كه ماده اشكال را از بين ببرد اين است كه خداي تعالي در كالم خود آسمانها و زميني برا
 :فرمايدكه غير آسمانها و زمين دنيا است، و مي

 "گويند:كند كه ميو از اهل بهشت حكايت مي« 1» "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "
و در مقام وعده به مؤمنين و توصيف ايشان « 4» "هُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَ

 .«1» "لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ "فرمايد:مي

 شود براي آخرت نيز آسمانها و زميني است، هم چنان كه در آن بهشت و دوزخي و براي هر يك سكنه وپس معلوم مي
« 2» "ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "اهلي است، كه خدا همه آنها را به اين وصف توصيف كرده كه نزد اويند، و فرموده

 .رودو به حكم اين آيه آسمان و زمين آخرت از بين نمي

مين محدود كرده از اين جهت است و اگر در آيه مورد بحث بقاي بهشت و دوزخ و اهل آن دو را به مدت بقاي آسمان و ز
رود يك نوع آسمان و زمين رود، آنكه از بين ميكه معناي اين دو اسم از حيث آسمان و زمين بودن هيچ وقت از بين نمي

است و آن آسمان و زمين دنيايي است كه اين نظام مشهود را دارد، و اما آسمانها و زميني كه مثال بهشت در آنها است، و به 
رود، و خالصه جهان همواره آسمانها و زميني دارد. چيزي كه هست در شود به هيچ وجه از بين نميروردگار روشن مينور پ

 .مانددهد، و با اين وضع ديگر هيچ اشكالي باقي نميآخرت نظام دنيائيش را از دست مي

ينكه قيامت، آسمان و زميني دارد قول گويد: دليل بر ادر تفسير كشاف بطور اجمال به اين وجه اشاره كرده و چنين مي
 "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ "فرمايد:خداي سبحان است كه مي
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كار گردند. سوره ابراهيم، آيه روزي كه زمين عوض شود به زمين ديگري و آسمانها نيز، و همه براي خدا واحد قهار آش(1)
22. 

ستايش مخصوص خداوندي است كه وعده خود راي بر ما محقق فرمود و ما راي وارث همه سرزمين بهشت گردانيد تا (2)
 .22هر جاي آن بخواهيم منزل گزينيم. سوره زمر، آيه 

 [.....] .41ايشان راي است خانه عاقبت. سوره رعد، آيه (3)

 23ماند. سوره نحل، آيه رود و آنچه نزد خداست باقي مياز بين ميآنچه نزد شماست (4)

 11، ص: 11ترجمه الميزان، ج



 ."وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ "فرمايد:و نيز گفتار اوست كه مي

روي آن قرار گيرد نيست و آن چيز هر چه  اي از وجود چيزي كه بشر در آن روز بردليل ديگرش اين است كه هيچ چاره
اي نيست جز اينكه چيزي بر آنان سايه بيفكند، حال يا آسماني باشد كه خدا در شود، هم چنان كه چارهباشد زمين ناميده مي

ي در شرشود. اين بود گفتار زمخكند و يا عرش خدا باشد، و هر چه بر باالي سر قرار گيرد آسمان ناميده ميآن روز خلق مي
 «1»كشاف. 

پايه است، زيرا اثبات آسمان و زمين از راه اضافه، و اينكه بهشت و دوزخ ال بد فوق و و ليكن گفتار آخري وي سخيف و بي
اش اين است كه بهشت و دوزخ اصل، و فوق و تحت آن )زمين و آسمان( تبع وجود آن دو باشد. و الزمه تحتي دارد، الزمه

وييم اين فوق و تحت )آسمان و زمين( ما دام كه بهشت و دوزخ باقي است باقي، و با از بين رفتن اين حرف اين است كه بگ
روند، و حال آنكه قرآن كريم عكس اين را فرموده، و بقاي بهشت و دوزخ را فرع بقاي زمين و آسمان آن دو از بين مي

 .دانسته و فرموده: بهشت تا دوام آسمانها و زمين، دائمي است

بر اينكه وجه مذكور تنها وجود يك آسمان را اقتضاء دارد، نه يك زمين و چند آسمان كه در آيه مورد بحث آمده، پس  عالوه
 .باز اشكال در خصوص سماوات به جاي خود باقي است

 است شود، و آن اشكال اينبا وجهي كه گذشت اشكالي هم كه قاضي )بيضاوي( در تفسير خود بر آيه شريفه كرده دفع مي
تري صورت گيرد، يعني امر مبهمي را به امر روشني تشبيه كنند، و در آيه شريفه دوام كه تشبيه هميشه بايد به امر واضح

بهشت و دوزخ و اهل آن دو تشبيه شده به دوام آسمان و زمين آخرت كه وجود و دوام آن بر اكثر مردم پوشيده است، و اين 
 «4»رود. يست، آنهم از كالم بليغي مانند قرآن كه به هيچ وجه انتظارش نميخود تشبيه اجلي به اخفي است، و صحيح ن

ايم، همانطور كه وجود آسمانها و جوابش اين است كه: ما دوام بهشت و دوزخ را براي اهلش از كالم خداي تعالي فهميده
بر اين، چه مانعي دارد كه يكي از دو حقيقت ايم، و بنا زمين را براي آن دو، و نيز ابديت همه آنها را از كالم خدا بدست آورده

تر مكشوف از كالم او، حقيقت ديگر را از جهت بقاء و دوام تحديد كند، در حالي كه فعال يكي از آن دو در نظر مردم معروف
 از ديگري باشد؟ آري، بعد از آنكه هر دو حقيقت از كالم خود او به دست آمده نه از
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 .خارج، مانعي ندارد كه يكي معرف ديگري شود

كند، و خالصه اشكال وي اين است كه: متبادر همين جواب، اشكالي را هم كه آلوسي در ذيل اين بحث ايراد كرده دفع مي
كند همين اجرامي است كه معهود ماست، پس اين وجهي كه ذكر كرديم اشكال را دفع نمي "ارض "و "سماوات "ز كلمها

 «1»ناگزير بايد وجه ديگري را جستجو كرد. 

وجه دفع كردنش اين است كه اگر در آيات قرآني فهم اهل لسان متبع است، يعني بايد ديد اهل لسان از مفاهيم كليه لغوي 
ود فهم شفهمند، تنها در مفاهيم كليه است. و اما در مقاصد و مصاديقي كه مفاهيم كليه بر آنها منطبق ميچه مي و عرفي

عرف هيچ اعتباري ندارد، بلكه متبع در آن تنها تدبر و دقتي است كه خداوند مكرر بدان سفارش و امر فرموده، و دستور داده 
ص داده و آيات را بر يكديگر عرضه كنند، چون بطوري كه در روايات هم آمده كه متشابه قرآن را به وسيله محكم آن تشخي

 .قرآن كريم آياتش شاهد يكديگر و بعضي بر بعض ديگر ناطق و برخي مصداق برخي ديگر است



ير بصگويد او واحد و احد و عالم و قادر و حي و مريد و سميع و شنويم كه در باره خداي تعالي ميو به همين جهت وقتي مي
توانيم اين مفاهيم را حمل بر مصاديق عرفيش كنيم بلكه بايد تفسير آنها را از كالم خود او بخواهيم و و يا غير آن است نمي

دهد حمل نماييم و ما اين بحث را در پيرامون معناي محكم و آن را بر معنايي كه تدبر و تفكر بالغ در آيات خدايي دست مي
 .اب بطور مفصل گذرانديممتشابه در جلد سوم اين كت

 31وجوه ديگري كه در باره تحديد خلود در آيه شريفه ذكر شده است ..... ص : ]

م در ايالبته در روايات و در كلمات مفسرين توجيهات ديگري براي آيه مورد بحث آمده كه ما آنچه را كه بدان برخورد نموده
 .ايمختيار نمودهكنيم: وجه اولش همان بود كه ما خود ااينجا ذكر مي

آسمانهاي بهشت و جهنم و زمين آن دو است، و مقصود از آن نه  "ارض "و "سماوات "وجه دوم اين است كه منظور از
آسمان و زمين متبادر است، بلكه منظور از آسمان باالي آن دو و منظور از زمين محل آن دو است، چون در لغت هر چه را 

و هر چه را كه در زير پاي آدمي باشد و انسان بر آن قرار گيرد زمين نامند. و به عبارت  كه بر انسان سايه بيفكند آسمان،
 «4»ديگر منظور از آسمان و زمين، باال و پايين آن دو است. 
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اين آن وجهي است كه زمخشري در آخر كالمش كه ما نقل كرديم ذكر كرده، و اشكالش هم از نظر خواننده گذشت. و 
 "كه چرا آسمان را به لفظ جمع آورده "صرفنظر از آن اشكال، اين وجه همانطور كه قبال هم گفتم جوابگوي اين سؤال

 .نيست

 :اين است "ما دام كه آسمان و زمين باقي باشند "اينكه فرمود:وجه سوم اينكه منظور از 

ما دام كه آخرت باقي باشد. و آخرت هم دائمي و ابدي است هم چنان كه دوام آسمان و زمين دنيا هم به قدر دوام خود دنيا 
استهزاء  ر او حرف زدنگفتا "است، و بعيد نيست كه اصال آوردن آسمان و زمين به عنوان تشبيه باشد، مثل اينكه بگويي:

 «1»يعني مثل حرف زدن ايشان است.  "گران مسخره است

رساند، شود كه اگر همانطور كه ما گفتيم مقصودشان تشبيه باشد خالف مقصود يعني انقطاع را ميدر اين وجه نيز اشكال مي
 .و اگر بخواهد دوام را برساند لفظ از آن قاصر است

صرف افاده طوالني و ابدي بودن آنست، نه اينكه بخواهد بقاي آن را محدود به بقاي  وجه چهارم اينكه، منظور از آن
ون كند، بدآسمانها و زمين كند. آري، عرب براي افاده ابديت هر چيزي الفاظ و عبارات بسياري دارد، كه آنها را استخدام مي

مطلب هم چنان ادامه دارد تا زماني كه شب و روز فالن  "گويد:اينكه معناي تحت اللفظي آنها منظور باشد، مثل اينكه مي
ه تا زماني ك "و "اي از افق سر برآوردتا زماني كه ستاره "و "تا زماني كه آفتاب طلوع و غروب كند "و "در پي هم درآيند

 ."تا زماني كه آسمانها بر جاي باشند "و "نسيمي بوزد

اند امور نامبرده يعني طلوع خورشيد و ستاره، و وزش باد و اختالف شب و آورند كه پنداشتهالبته اين مثالها را بدان جهت مي
 «4»اند. روز، دائمي و هميشگي است، و بعد از اين پندار مثالهاي نامبرده را موضوع براي تبعيد و تاييد قرار داده

 داد براي آن پندار غلطي بودهجواب اين حرف اين است كه اگر عرب چنين عباراتي را مثال و موضوع تابيد )هميشگي( قرار 



كه در باره ابدي بودن آن امور داشته است، اما خداي سبحان كه در كالم خود موقت و فاني بودن آن امور را تصريح كرده و 
ايمان به فاني بودن عالم را يكي از فرايض اعتقادي قرار داده، از او پسنديده نيست كه ابديت بهشت و دوزخ را به آسمانها و 

ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا  "ين مثل بزند، او چطور ممكن است چنين كاري بكند با اينكه خود فرموده:زم
 .«1» "بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي
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 .و زمين پابرجايند و با اين حال چگونه ممكن است بفرمايد بهشت و دوزخ جاودانه باقيند ما دام كه آسمانها

 داند چه وقتوجه پنجم اينكه، بهشتيان در بهشت و دوزخيان در دوزخ باقيند به بقاي آسمانها و زمين كه خدا خودش مي
رسد، و بعد از آنكه عمر آسمانها و زمين تمام شد، خداوند عمر بهشتيان و دوزخيان را تمديد نموده و در آن اجل آن سر مي

زد و اين تعبير مثل آنست كه كسي بگويد ايشان در بهشت و دوزخ تا پنجاه سال خالد و جاودانند و بعد سادو جاودانشان مي
البِثِينَ فِيها  "كند. هم چنان كه همين حرف در معناي آيهاز پنجاه سال خداوند مدتشان را به زماني غير متناهي تمديد مي

 «4»شود. هفتاد سال( مدتشان تمديد ميگفته شده است: يعني پس از چند حقب )« 1» "أَحْقاباً

 ما دامَتِ السَّماواتُ "اين وجه نيز اشكال دارد، و آن اينكه علي الظاهر مبني بر اين است كه قسمت متناهي از زمان از جمله
ن دو قسمت مختلف از و داللت آيه شريفه بر اي "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "استفاده شود، و قسمت غير متناهي آن از جمله "وَ الْأَرْضُ

 .زمان، متوقف است بر تقدير اموري كه لفظ آيه داللتي بر آنها ندارد

وجه ششم اينكه، منظور از دوزخ و بهشت، دوزخ و بهشت برزخي است، و اين بهشت و دوزخ، خالد و هميشگي هستند، ما 
شد و قيامت قيام نمود از آن بهشت و دوزخ  دام كه آسمانها و زمين پا بر جايند، و وقتي مدت بقاي آسمانها و زمين تمام

 «1»آيند. هاي عملشان، بيرون ميبراي داوري و رسيدگي به نامه

اشكال اين وجه اين است كه مخالف با سياق آيات مورد بحث است، زيرا اين آيات با ذكر روز قيامت و توصيف آن به 
روزيست  "آنكه كالم را با اوصاف قيامت افتتاح بكند و بفرمايد:اوصافي كه در آن آمده افتتاح شده، و بعيد است كه بعد از 

رسد هيچ نفسي بدون اذن او شوند، و يا بفرمايد روزيست مشهود، و روزيست كه وقتي فرا ميكه مردم براي آن جمع مي
را قطع نموده  رسد، ناگهان رشته سخنآن گاه در آخر كه به اخص اوصاف آن كه همان جزاي خالد است مي "كندتكلم نمي

 .به عالم برزخ و بهشت و دوزخ برزخي بپردازد

 داند از عرضه شدن برعالوه بر اينكه خداي سبحان عذاب اهل برزخ را عبارت مي
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 .41در آن قرنها عذاب كشند. سوره نبا، آيه (1)

 .122، ص 2(مجمع البيان، ج 1و  2)
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وَ حاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًّا وَ عَشِيًّا وَ يَوْمَ تَقُومُ  "فرمايد:آتش، نه وارد شدن در آن، زيرا مي
 .«1» "السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذابِ



ور از داخل شدن در آتش، دخول در واليت شيطان، و منظور از بودن در بهشت، بودن در واليت وجه هفتم اينكه منظ
شوند، و واليت بختان بدان متنعم ميخداست، زيرا واليت خدا است كه در قيامت به صورت بهشت ظاهر گشته، نيك

وجه، از آياتي كه داللت بر تجسم  شوند. اينشيطان است كه در آن روز به صورت آتش در آمده مجرمين در آن معذب مي
 .آيدكنند نيز بدست مياعمال مي

يابند شوند، و اگر عنايت الهي و توفيق او شاملشان شود از آتش رهايي ميپس اشقياء به خاطر شقاوتشان داخل آتش مي
طر سعادتشان داخل بهشت مانند اينكه كافر بعد از كفر ايمان آورد و مجرم پس از جرم توبه كند. و همچنين سعداء به خا

شوند مثال شوند و اگر شيطان گمراهشان كند و به زمين )پستي( بگرايند و هواي نفس را پيروي نمايند از آن بيرون ميمي
 «4»اگر مؤمن و يا صالحند كافر و طالح گردند. 

ز ست، چون اين نيز با مفادي كه ااين وجه نيز صحيح نيست، زيرا همان اشكال كه بر وجه قبلي وارد بود بر اين نيز وارد ا
 .شود مخالف استآيه و سياق آن استفاده مي

آور مختص به روز قيامت را كه از شنيدنش دلها به تپش درآمده و عقلها آري، آيات مورد بحث اوصافي ترسناك و دهشت
 .معصيت از گناه دست بردارندكشان و كفار منكر، با تفكر در آن انذار شده و اهل شمارد تا گردنگردد برميزايل مي

شوند و روزيست مشهود، و روزيست كه و بسيار بعيد است كه در اين باره بفرمايد: قيامت روزيست كه مردم در آن جمع مي
كند، آن گاه در چنين سياقي بفرمايد: كفار و اهل معصيت از اولين روز كفر و جرمشان تا هيچ نفسي بدون اذن او تكلم نمي

در آتشند و اهل ايمان و عمل صالح از ابتداي ايمان و عمل صالحشان تا روز قيامت در بهشتند. زيرا اوال روز قيامت 
كند نه قبل از آن را. و ثانيا سياق اين آيات سياق انذار و همانطور كه گفتيم اين آيات اوصاف خاص روز قيامت را بيان مي

د و براي كننين حقايق كه از حواس آنان مستور است اعتنايي نميبشارت است، و اين كفار و مجرمين گردنكش و ياغي بد
 آن ارزشي قائل نيستند، و هرگز نه از
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گردند، هر چند كه آيند و نه به سعادت معنوي دخول در واليت خدا اميدوار ميشقاوت دخول در واليت شيطان بترس درمي
 .اين معنا از نظر باطن قرآن معنايي صحيح است

اند شتهاظهار دا "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "در اين ميان وجوه ديگري را نيز ممكن است از نظريات مختلف مفسرين كه در تفسير آيه
استفاده كرد و ما متعرض آن نشديم، زيرا رعايت اختصار را بهتر از تعرض آنها ديديم، عالوه بر اينكه وجوه نامبرده همان 

 .ر تفسير جمله مزبور نقل نموده و اشكاالتش هم همان اشكاالتي است كه ايراد خواهيم نمودوجوهي است كه ما بزودي د

 31در دو آيه مربوط به بهشتيان و دوزخيان ..... ص :  "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "معناي استثناء:]

اي است كه بعد و نظير آن، جمله استثنائيهاستثناء است از داستان قبلي، يعني قضيه خلود در آتش  "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "و جمله
 .از مساله خلود در بهشت آورده است

اال ان يشاء  "و تقديرش "مگر آنكه پروردگارت بخواهد "در اين جمله مصدريه است، و معناي آن اين است: "ما "و كلمه



( "ما "مصدريه بودن كلمه)است. و ليكن اين احتمال  "مگر آنكه پروردگارت عدم خلود آنان را بخواهد -ربك عدم خلودهم
إِنَّ رَبَّكَ  "ي ديگري آمده، و آن جمله "ما "از نظري ضعيف است، و آن اين است كه بعد از اين جمله در جمله ديگري

در هر دو جمله به يك معنا است و با قطع به اينكه در جمله دوم  "ما "است زيرا با قطع به اينكه هر دو "فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ
 .موصوله است، قهرا در جمله اول هم موصوله خواهد بود

و اگر قبول كنيم كه موصوله است، استثناء مزبور استثناء از مدت بقايي خواهد بود كه قبال به خلود و دوام محكوم شده بود و 
خلود به معناي خود باقي است، ولي در صورت  "ما "صه آنكه در صورت مصدريه بودنسياق هم داللت بر آن داشت و خال

 .موصوله بودن آن يك مقدار زمان از آن استثناء شده است

شود كه: ايشان در تمامي زمانهاي پي در پي آينده در آتش خالدند مگر آن قسمت از زمان را كه خدا و معنايش اين مي
 .بخواهد

مستتر است و معنايش چنين باشد: همه ايشان  "خالدين "اء مزبور از ضمير جمعي باشد كه در كلمهممكن هم هست استثن
در جهنم خالدند مگر كساني كه خدا بخواهد از آن بيرون شوند، و داخل بهشت بگردند. و در نتيجه برگشت استثناء مذكور به 

لكه مانند، بفرمانان از مؤمنين براي هميشه در آتش نميتصديق همان معنايي است كه در اخبار هم آمده كه گنهكاران و نا
شوند، و همين بيرون شدن يك عده، كافي است در اينكه سرانجام به وسيله شفاعت از آتش بيرون آمده داخل بهشت مي

 .استثناء بجا و صحيح باشد

 12، ص: 11رجمه الميزان، جباشد ت "كساني كه "موصوله و به معناي "ما "ماند سؤال از اينكه اگر كلمهباقي مي

در انسان كه داراي عقل  "من "رود، ودر حيوانات و ساير موجودات خالي از عقل بكار مي "ما "نفرمود، با اينكه "من "چرا
ينيم ب)در صاحب عقل( استعمال شايعي نيست و ليكن همين كه مي "ما "است؟ و جواب آن اين است كه هر چند استعمال

فهميم كه اين استعمال مي« 1» "فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ "ه و مثال در جاي ديگر فرموده:قرآن استعمال كرد
 .صحيح است

عينا نظير همان بحثي است كه در اين آيه به ميان  "وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ... "و اما بحث در تفسير آيه بعدي كه فرموده:
اضافه شده است، و در همين  "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "كي است، با اين تفاوت كه در دومي جملهآورديم، زيرا سياق هر دو ي

واب اين شود؟ ججمله اضافي سؤالي است، و آن اينكه اگر نعمت بهشت عطائي است غير مقطوع، پس معناي استثناء چه مي
خواهد بفرمايد ممكن است خارج شوند، و د، بلكه ميشوناي از بهشت خارج ميخواهد بگويد عدهاست كه استثناء مذكور نمي

شود، و خالصه اي از بهشت خارج نميليكن از آنجايي كه نعمت بهشت عطايي است دائمي، از اين نظر هيچ بهشتي
 .خواهدخواهد بفرمايد مگر آنهايي كه خدا بخواهد خارجشان كند، و ليكن خدا هيچ وقت چنين چيزي را نميمي

اء مسوق است براي اثبات قدرت مطلق خداوند، و با اينكه حكم كرده بهشتيان دائما در بهشت بمانند، مع پس اين استثن
ذلك باز هم قدرتش مطلق است، و چنين نيست كه ديگر سلطنتي بر پيشينيان نداشته باشد، و خط بطالن بر ملك و 

قدرت و احاطه بر آن را در دست دارد، و باز هم  سلطنت خود كشيده باشد، بلكه عينا مانند قبل از حكم باز زمام امر و
 .اشدكند تا خلف وعده نكرده بتواند از بهشت بيرونشان كند، هر چند وعده داده كه بيرون نكند، ليكن بيرونشان نميمي

ند آيه چ آيد، چون گفتيم كه سياق هر دو آيه يكي است، هربحثي كه در جمله استثنائيه آيه قبلي گذشت در اين آيه نيز مي
 .ختم شده باشد -كه اشاره داشتنش بر تحقق بر كسي پوشيده نيست -"إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "اولي با جمله

شوند، مگر آنكه خداي سبحان بخواهد، زيرا او بنا بر اين، خالدين در آتش مانند اهل خلود در بهشت تا ابد از آن بيرون نمي
كند، و يچ كاري از كارهايش چه اعطاء و چه منع، قدرت او را بر انجام مخالف آن فعل سلب نميبر هر چيز قدرت دارد و ه



 :كند، زيرا قدرت او مطلق است، و مقيد به فرض و تقدير معيني نيست هم چنان كه فرمودهاختيار را از كف او بيرون نمي

__________________________________________________ 

 .1خود درآوريد از زنان آن كسي را كه پاكيزه است. سوره نساء، آيه  به نكاح(1)
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 .و همچنين آياتي ديگر« 4» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "و نيز فرموده:« 1» "يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ "

 31..... ص :  وجوه مختلف ديگر در مورد مراد از استثناء فوق الذكر[]

اي از مجرمين به مشيت خدا از آتش نجات پيدا پر واضح است كه ميان اين وجه و آن اخباري كه داللت دارد بر اينكه پاره
 .كنند منافاتي وجود نداردمي

ن ااند و وجوه ديگري نيز هست كه صاحب مجمع البيالبته اين يكي از وجوهي است كه در معناي استثناي مذكور ذكر كرده
وجه اول همان وجهي  .كنيمآن را تا ده وجه شمرده است، و اينك ما نيز آنها را نقل نموده اگر اشكالي دارد بيان مي« 1»

 .است كه ما ذكر كرديم

اينكه استثناء مزبور مربوط به زيادي عذاب اهل آتش و زيادي نعمت بهشتيان است، و معنايش اين است كه: مگر آنكه  -2
عذاب دوزخيان را از اين بيشتر و نعمت بهشتيان را از اين زيادتر كند. و نظير اين تعبير در ميان مردم وجود خداوند بخواهد 

من از شما هزار تومان اال آن دو هزار توماني كه فالن روز به تو قرض دادم طلب  "گويددارد، مثال يكي به ديگري مي
شود از هزار تومان دو هزار تومان را استثناء كرد ر از هزار تومان است و نميبينيم با اينكه دو هزار تومان بيشت، زيرا مي"دارم

است، يعني من از شما  "سوي "به معناي "اال "فهميم كه كلمهكنند. از اينجا ميمع ذلك در اينگونه تعبيرات استثناء مي
است كه اين سواي آن چيزيست كه  هزار تومان سواي آن دو هزار تومان طلب دارم، و در آيه مورد بحث معناي آن اين

 .شود: با ما مردي نبود اال زيد يعني سواي زيدخداي تو بخواهد، هم چنان كه گفته مي

و گرنه اگر « 2»دوام و ابديت را افاده نكند  "ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ "اين وجه در صورتي تمام است كه آيه شريفه
 .را ثابت كرديم بوده باشد وجه مذكور صحيح نخواهد بود همانطور كه ما گفتيم و خالف آن

اينكه استثناء مربوط است به توقف ايشان در محشر، زيرا در آن حال نه در دوزخند و نه در بهشت، هم چنان كه در  -3
 اين استثناء مدت توقف در برزخ هم كه عالمي است ميان مرگ و زندگي نه در دوزخ قرار دارند و نه در بهشت، و اگر خداوند

 شنيدآورد هر كه آيه را ميرا نمي

__________________________________________________ 

 [.....] .42كند. سوره ابراهيم، آيه خدا هر چه بخواهد مي(1)

 .12گذارد. سوره رعد، آيه كند و هر چه را بخواهد بر جاي ميخداوند هر چه را بخواهد محو مي(2)

 .123و  122، ص 2يان، ج مجمع الب(3)

كنند كه مستثني از مستثني منه بزرگتر مي "سوي "را حمل به معناي "اال "غرض مؤلف اين است كه در جايي كلمه(4)
باشد، مانند مثالهايي كه زده شد، و در آيه مورد بحث وقتي چنين عملي صحيح است كه آيه دوام و ابديت را نرساند كه در 

 "به معناي "اال "شود و در نتيجه كلمهانعدام سماوات و ارض بزرگتر از زمان بقاي آن دو مي اين صورت زمان بعد از
 خواهد بود و ليكن ما خالف آن را ثابت كرديم. مترجم "سوي
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استثناء را آورده تا برزخ و كرد از حين نزول آيه و يا از حين مردن تا ابد در دوزخ و يا بهشت خواهد بود و اين خيال مي
 .محشر را استثناء كرده باشد

حال اگر كسي اشكال كند و بگويد الزمه اين حرف اين است كه خداوند ما قبل از ورود به دوزخ را از ما بعد آن استثناء كرده 
انعي هيچ م -كه هست هم چنان -باشد، جواب گوييم: در صورتي كه اين استثناء و اخبار به آن قبل از دخول در آتش باشد

 .ندارد

اشكال اين وجه اين است كه در الفاظ آيه شريفه دليلي بر آن نيست، عالوه بر اينكه بر حسب ظاهر مبني بر اين است كه 
سعادت و شقاوت جبري باشد نه كسبي و اختياري، و ما قبال  "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "منظور از سعادت و شقاوت در جمله

 .كندكه چنين معنايي را افاده نميگفتيم 

گر آنچه كه م "شود:تقديرش چنين مي "لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌ "اينكه استثناء اولي از آنجايي كه متصل است به جمله -4
وط به ي كه مربو هيچ ارتباطي به خلود در آتش ندارد، و استثناء دوم "خدا بخواهد از انواع عذابهايي كه از اين دو نوع بيرونند

 :بر آن داللت دارد و كانه گفته "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "اي كه در تقدير است و جملهاهل بهشت است متصل است به جمله

 .داردهاي ديگري كه اگر خدا بخواهد ارزاني ميبهشتيان را در بهشت نعمتها است، به غير آن نعمت

زند عالوه بر اينكه مستلزم آن است كه لي وحدت و سياق را بر هم مياين وجه نيز مخدوش است، زيرا بدون هيچ دلي
 اي در، از اينهم كه بگذريم قرينه"استثناء "گرفته شود، و در آيه دوم به معناي "سواي "در آيه اول به معناي "اال "كلمه

ز و اينكه مراد ا "يها زَفِيرٌ وَ شَهِيقٌلَهُمْ فِ "ي اولي متعلق است به جمله: "اال "كالم وجود ندارد كه داللت كند بر اينكه
آن معنايي است كه گفته شد، بلكه اين جمله داللت دارد بر دوام عطاء، نه بر تمامي عطاها و يا  "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "جمله:

 .بعضي از آن

قام اي دارد، با اينكه مقام، مفايدهتازه از اين هم كه بگذريم استثناء بعضي از انواع نعيم و اظهار اين معنا براي شنونده چه 
 .ترين وجوه استتطميع و بشارت و دعوت و ترغيب است و به همين جهت بايد گفت اين وجه سخيف

 ":شود، و معناي جمله چنين استاست، زيرا اگر به اين معنا نباشد كالم متناقض مي "واو "به معناي "اال "اينكه كلمه -5
 ."تا مدتي كه آسمانها و زمين دوام دارند و تا مدت بيشتري كه خدا بخواهدبرند ايشان در بهشت بسر مي

 ثابت نشده و اگر از  "اال "بودن كلمه "واو "اشكال اين وجه اين است كه به معناي
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اينكه تماميت اين وجه مبني بر  عالوه بر .اندميان علماي نحو فراء چنين حرفي را زده ديگران همه گفتار او را تضعيف كرده
 -3رساند، همانطور كه از نظر خواننده گذشت. اين است كه تحديد و تقدير قبل از استثناء دوام را نرساند و حال آنكه مي

هر دوزخيي است كه اهل توحيد باشد، يعني كساني كه به ايمان و طاعتشان معاصي را  "الَّذِينَ شَقُوا "اينكه منظور از
 .شودكردند كه باعث دخول آنها در آتش ميضميمه 

دهد كه چنين كساني معاقب در آتشند مگر آنكه خدا بخواهد از آتش بيرونشان نموده و خداي سبحان در اين آيه خبر مي
 .آنها را به بهشت ببرد، و ثواب ايمان و اطاعتشان را بدهد

است، زيرا وقتي بنا شد كه چنين افرادي از آتش نجات يافته و به و اما استثناء در آيه دومي، آن نيز استثناء از خلود ايشان 
 .بهشت بروند و در آنجا خالد باشند بايد قرآن كريم از اين معنا هم خبر دهد

كند. پس، گويا در آيه دومي فرموده: ايشان در بهشت و آن ايامي را كه در جهنم معذبند از خلود در بهشت استثناء مي
 .تي را كه خدا بخواهد در جهنم معذب باشندجاودانند مگر آن مد



هستند، و اگر يك  "الَّذِينَ سُعِدُوا "عينا همان "الَّذِينَ شَقُوا "اند كه: بنا بر اين وجه، مقصود ازصاحبان اين وجه اضافه كرده
زخ داخل دو طايفه را هم به وصف شقاوت توصيف فرموده و هم به وصف سعادت، درست بوده، زيرا همين يك طايفه وقتي

بينند در آن حال اهل شقاوتند، و چون داخل بهشت شوند و در آن جايگزين گردند اهل سعادتند، آن شوند و عذاب ميمي
ت اند و نيز به جمعي از تابعين نسبگاه اين گفتار را به ابن عباس و جابر بن عبد اللَّه و ابي سعيد خدري كه همه از صحابه

 .اندداده

روزي  "اين است كه با سياق آيه سازگار نيست، زيرا خداي تعالي بعد از آنكه در باره صفت روز قيامت فرموداشكال اين وجه 
اهل جمع را به دو قسمت تقسيم كرد، يكي شقي و يكي سعيد، و بسيار روشن  "شونداست كه همه مردم يك جا جمع مي

اند، ي تفصيلي ابتداء شده "اما "كه هر دو به كلمه "مَّا الَّذِينَ سُعِدُواوَ أَ "و جمله "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا ... "است كه جمله
تمامي اهل  "الَّذِينَ شَقُوا "خواهند همان اعمال شقي و سعيد را تفصيل دهند و الزمه اين معنا اين است كه مقصود ازمي

همگي اهل بهشت باشند نه خصوص  "دُواالَّذِينَ سُعِ "آتش باشند، نه يك طايفه مخصوص از ايشان و همچنين مقصود از
 .انداي كه از آتش نجات يافته و داخل بهشت شدهآن عده

 21، ص: 11ترجمه الميزان، ج "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "مگر آنكه كسي بگويد منظور از همان اجمال هم كه فرموده:

 "الَّذِينَ سُعِدُوا -الَّذِينَ شَقُوا "ور از تفصيل يعنيهمان طايفه مخصوصي از بهشتيان و دوزخيان است، هم چنان كه منظ
اي از اهل جمع هم شقيند و هم سعيد، و ايشان آن كساني هستند كه طايفه مخصوصي است، و معنايش اين است كه پاره

يله د و بدين وسبايد داخل آتش شوند و در آنجا بطور جاودانه بمانند مگر آنكه خدا بخواهد و بيرونشان آورده به بهشت ببر
سعادتمند شوند و تا زمين و آسمان پابرجا است جاودانه در بهشت بمانند، مگر همان مدتي كه در جهنم جزو اشقياء بودند و 

 .هنوز داخل بهشت نشده بودند

ف شد، نسبت به آن بر طرد ميوار "أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا "و "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "اگر اينطور توجيه كنيم آن اشكال كه به جمله
گوييم: اين معنايي كه براي اين جمله كرديد، با سياق آيه شده مي "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "شود و ليكن متوجه جملهمي

كند كه جمله مذكور در وصف تمامي اهل محشر است، نه طايفه مخصوصي از سازگار نيست، زيرا ظاهر سياق حكايت مي
ا سياق آيه چنين است كه نخست اهل جمع را بطور اجمال به دو قسم سعيد و شقي تقسيم نموده به صورت دو ايشان، زير

اند، درآورده و حكم هر يك را به دوام آسمانها و زمين تحديد نموده و در آخر موضوع كه هر يك موضوع حكمي جداگانه
 .براي هر يك استثنايي آورده است

اي نداشت جز بود اين تقسيم اجمالي و بيان تفصيلي و مخصوصا آن استثناء هيچ فايدهي ميو اگر مقصود يك طايفه معين
 .اينكه باعث اشتباه شنونده و سرگيجه او شود و نظم كالم را دچار تعقيد و ناهمواري كند

 ق محفوظممكن هم هست همين وجه ششم را طوري بيان كنيم كه هم استثناء معنا شود، و هم عموميت مستفاد از سيا
تقسيم عموم اهل جمع به دو طايفه شقي و سعيد است، و منظور  "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "بماند، به اينكه بگوييم مراد از جمله

ر دوي عموم اهل بهشت است، و اما استثناء در ه "أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا "عموم اهل آتش و منظور از "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "از جمله
برد و هم بيرون آورده، داخل بهشتشان آنها مخصوص حال گنهكاران اهل توحيد است، كه خداوند هم در دوزخيان مي

 .شودشد برطرف ميكند. و بنا بر اين توجيه، تمامي اشكاالتي كه بر وجه ششم وارد ميمي

اهل عذاب و اهل بهشت را تاكيد كند و بيرون  اينكه اگر مستثناء را معلق كرد به مشيت خدا، منظور اين است كه خلود -7
خواهد مگر خلود ايشان را، پس در شدن هر طايفه را از آنچه كه در آنند بعيد جلوه دهد و خالصه بفهماند كه خداوند نمي

 .حقيقت يك امر نشدني را به يك امر نشدني ديگر معلق كرده است



 24، ص: 11ر دو آيه مربوط به نقض خلود نيست ترجمه الميزان، جاين وجه با وجه اول در اين ادعا كه استثناء در ه

كرد كه منظور از استثناء بيان اطالق قدرت الهي است، ولي اين وجه شركت دارد، با اين تفاوت كه وجه اول تنها ادعا مي
ينكه خدا شود، مگر امياختصاص دارد به بيان اين ادعا كه استثناء براي اين است كه خلود به هيچ سببي از اسباب نقض ن

خواهد. و همين معنا دليل ضعف اين وجه است، زيرا هيچ دليلي بر اين دعوي نيست بخواهد، و خدا هرگز چنين چيزي نمي
إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما  "چنين داللتي داشته باشد در آيه اولي جمله "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "و به فرضي هم كه در آيه دومي جمله

 .آيدهيچگونه داللت و بلكه اشعاري بر اين معنا ندارد، هم چنان كه از ظاهرش برمي "يُرِيدُ

زودتر از بعضي ديگر  (اينكه مقصود از اين استثناء آن قطعه زماني است كه بعضي از اين دو طايفه )اهل دوزخ و بهشت -8
 "شوند: در باره اهل جهنم فرموده است:سته دسته وارد مياند، چون قرآن كريم در باره اين دو طايفه فرموده بود دداخل شده

 ."وَ سِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَي الْجَنَّةِ زُمَراً "و در باره اهل بهشت فرموده است: "وَ سِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلي جَهَنَّمَ زُمَراً

ها متفاوت خواهد شد و همين تفاوت وند زمان اقامت گروهو معلوم است كه وقتي يك گروه زودتر از گروه ديگر وارد ش
اين وجه را از سالم بن مستنير بصري نقل  -بدان اشاره نموده است "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "زماني است كه خداوند با استثناء

 .اندكرده

فَفِي الْجَنَّةِ  "و همچنين ظاهر جمله "و اما اشكال اين قول: ظاهر جمله ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات و االرض
 .اين است كه وصف مذكور ناظر است به انتهاي مدت اقامت در بهشت و دوزخ نه به ابتداي آن "خالِدِينَ

اي اي بعد از عدهعالوه بر اينكه، مبدأ استقرار در آتش و يا بهشت به هر حال روز قيامت است، و صرف اينكه در آن روز عده
 .شود مضر به اين جهت نيستشوند، و در نتيجه تفاوت زماني پيدا مييديگر وارد م

اينكه معناي خلود در آتش اين است كه كفار تا مدتي كه در قبور هستند معذبند، يعني تا زماني كه آسمانها و زمين به  -9
شود، روند عذاب ايشان هم تمام ميحال خود و بر جاي خود برقرار باشند و اما در روز قيامت كه آسمانها و زمين از بين مي

به منظور همين  "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "شوند، و اينكه فرموده:چون ديگر قبري در كار نيست و همه براي حساب محشور مي
است كه وضع قيامت را استثناء كند. صاحب مجمع البيان اين وجه را از تفسير شيخ ابي جعفر طوسي و او از تفاسير جمعي از 

 .لماي اماميه نقل كرده استع

، با گرفته "سوي "را به معناي "اال "و اين وجه هر چند با وجه دوم از نظر بيان مختلف است و ليكن از اين جهت كه كلمه
 وجه دوم شركت داشته و همان اشكال كه در وجه دوم ايراد
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 .شده است بر اين نيز وارد است

اين است كه خداوند از ايشان درگذرد و داخل آتششان نكند. پس استثناء  "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "ظور از جملهاينكه من -10
گردد، و تقديرش اين است: كساني كه شقاوتمند شدند در آتش بر مي "الَّذِينَ شَقُوا "مربوط به ضميري است كه به جمله

قائل به اين وجه همين حرف را در ناحيه استثناي بعدي مربوط به  خواهند بود مگر آن كس كه خدايت بخواهد. و ظاهرا
اين است كه سعداء در بهشت  "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ -تا جمله -وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا "گويد معنايزند و مياهل بهشت مي

شده سپس بيرون آمده داخل بهشت  اند كه مدتي در آتش معذبجاويدانند، مگر آن عده از اهل توحيد كه مرتكب فسق شده
 .اندشوند. اين وجه را به أبي مجلز نسبت دادهمي

اشكال اين وجه اينست كه اين وجه در استثناء اولي جريان دارد و اما استثناي دومي ال بد بايد به وجه ديگري توجيه شود و 
 .ود وحدت سياق از بين برودشآن وجه ديگر هر چه باشد به خاطر اينكه غير از وجه اولي است باعث مي



شوند و اين عفو خداوند گزاف گذرد و در نتيجه اصال داخل آتش نميعالوه بر اينكه خداوند از گنهكاران مؤمنين درمي
پس  اند.اند و يا به خاطر شفاعت است كه در زمره سعادتمندان درآمدهنيست، بلكه بخاطر اعمال صالحي است كه انجام داده

 نه اينكه نخست در زمره اشقياء باشند، يعني "وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ ... "فرمايد:ول آيه دومند كه مياين دسته مشم
 .آيند استثناء شده باشندمشمول جمله مستثنا منه باشند و بعد به خاطر اينكه در آتش درنمي

استثناء اخراج شوند بلكه از سعداء هستند و از ابتدا داخل بهشت و كوتاه سخن، اين دسته اصال جزء اشقياء نيستند تا با 
 .شوندمي

فهماند كه تعليل استثناء و هم تاكيد ثبوت قدرت علي االطالق است و خالصه مي "إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "و اينكه فرمود:
 .ا نيز دارد چنانچه تفصيلش گذشتدهد قدرت بر خالف آن رخداي تعالي در عين اينكه عملي را انجام مي

 43شود[ ..... ص : استفاده مي "وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ... "اشاره به نكته لطيفي كه از آيه:]

 "سعدوا "كلمه "غَيْرَ مَجْذُوذٍ وَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً "
در  "سعد "هم به صيغه مجهول قرائت شده و هم به صيغه معلوم، و قرائت دومي با لغت سازگارتر است، زيرا ماده

شود، و ليكن اگر كلمه استعماالت معروف، الزم استعمال شده، و واضح است كه از فعل الزم صيغه مجهول ساخته نمي
به صيغه  "اشقو "اش يعني كلمهمجهول بخوانيم، آن گاه با در نظر داشتن اينكه در آيه قبلي قرينه مذكور را به قرائت اولي

 به سوي شقاوت  "معنايش "شقوا "معلوم قرائت شده نكته لطيفي را افاده خواهد كرد، زيرا كلمه
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رساند كه است و اين دو نحو تعبير، اين معنا را مي "ت يافتندتوفيق سعاد "به صيغه مجهول "سعدوا "و معناي: "گرائيدند
 .شود بدست خود اوستسعادت و خير از ناحيه خداست ولي شر و شقاوتي كه گريبانگير بشر مي

 .«1» "وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً "هم چنان كه در آن آيه فرمود:

 44در آيه شريفه و اشاره به لزوم خلود بهشتيان در بهشت و عدم لزوم خلود دوزخيان در دوزخ ..... ص :  "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "و "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "وجه جمع بين جمله:]

ت. و اينكه خداوند بهشت را عطايي به معناي عطاي قطع نشدني اس "عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ "به معناي قطع است و "جذذ "ماده
قطع نشدني شمرده با اينكه قبال در باره خلود استثنايي زده بود خود بهترين شاهد است بر اينكه مقصود از استثناء مشيت 

خواهد بفهماند كه با اينكه بهشت عطايي قطع نشدني و نعمتي خالد است مع ذلك اثبات بقاء اطالق قدرت اوست، و مي
 .كه اگر كسي داخل آن شود ديگر از خدا سلب قدرت شده و نتواند او را بيرون كند چنين نيست

 "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "در اين آيه نيز همه آن ابحاثي كه در آيه قبلي بود جريان دارد، تنها آن وجوهي كه در توجيه استثناء
 "روندشوند و بعد خارج شده به بهشت ميجهنم مي مستثناي اين استثناء عبارت است از آن كساني كه اول داخل "گفت:مي

در اينجا جريان ندارد، زيرا اين فرض در باره دوزخيان جايز و ممكن است، ولي نسبت به بهشتيان چنين فرضي ممكن 
 .نيست، چون كسي نيست كه در آخرت اول داخل بهشت بشود بعدا از آنجا بيرون شده داخل جهنم گردد

كتاب و سنت است كه بهشت آخرت بهشت خلد است و كسي كه جزايش بهشت باشد ديگر الي  آري، اين معنا ضروري
 .شوداألبد از آن بيرون نمي

آيات و روايات هم در اين معنا آن قدر زياد است كه ديگر براي هيچ خردمندي جاي ترديدي در داللتش بر اين معنا 



و  آيند به اين پايه از ضرورتشوند بيرون ميساني كه داخل جهنم مياي از كگذارد، هر چند داللت كتاب بر اينكه پارهنمي
 .وضوح نيست

 شوند گفته است:در مجمع البيان در اين مقام كه دخول اهل طاعت در بهشت حتمي است و پس از دخول ديگر بيرون نمي
يرون كسي كه داخل آن شد ديگر ب چون امت اجماع دارد بر اينكه كسي كه استحقاق ثواب داشته باشد بايد به بهشت برود و

 «4»شود. نمي

__________________________________________________ 

 .41شود. سوره نور، آيه اگر فضل و رحمت خدا بر شما نباشد احدي از شما ابدا پاك نمي(1)

 .123، ص 2مجمع البيان، ج (2)
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مبني است بر يك قاعده عقلي مسلم، و آن اين است كه  "داخل شدن اهل ثواب به بهشتوجوب  "و اين مساله، يعني
وفاي به عهد واجب است، ولي وفاي به وعيد و تهديد واجب نيست، چون وعده، حقي را براي موعود له نسبت به آنچه كه 

عيد از مصاديق ظلم است، به خالف و كند، و وفا نكردن به آن در حقيقت تضييع حق غير ووعده بدان تعلق گرفته اثبات مي
كند، و صاحب حق واجب نيست كه حق خود را استيفاء كند، بلكه براي او جايز است كه حقي را جهت وعيد كننده جعل مي

تواند استيفاء كند. خداي سبحان هم كه به كه از حق خود صرفنظر نموده و از آن عقوبت چشم بپوشد، هم چنان كه مي
د وعده بهشت داده بايد ايشان را به بهشت ببرد تا حقي را كه خودش براي آنان جعل كرده ايفاء كرده بندگان مطيع خو

باشد، و اما وعيدي كه به گنهكاران داده واجب نيست حتما عملي كند، چون حقي بود كه براي خودش جعل كرده، هم چنان 
 .صرفنظر كندتواند از آن تواند حق خود را استيفاء نمايد همچنين ميكه مي

شمار بر آن داللت دارد. و و اما مساله بيرون نشدن از بهشت بعد از دخول در آن، از مسائلي است كه آيات و روايات بي
را اي نيست، زياجماعي كه صاحب مجمع البيان نقل كرده نيز برگشتش به همين آيات و روايات است، و دليل جداگانه

 اند، پس دليل مساله كتاباز آيات و يا روايات و يا از عقل همه همين معنا را فهميده معنايش اين است كه اجماع كنندگان،
 .و سنت و عقل است

 45بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

در الدر المنثور است كه بخاري و مسلم و ترمذي و نسايي و ابن ماجه و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ و 
رسول خدا )ص(  :اند كه گفتهمگي از ابو موسي اشعري روايت كرده -"االسماء و الصفات "در كتاب -بيهقيابن مردويه و 

 :فرمود

وَ  "دهد كه وقتي گرفتش، ديگر رهايي نداشته باشد، آن گاه اين آيه را قرائت كرد:خداوند سبحان ظالم را آن قدر مهلت مي
 .«1» "وَ هِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُري 

و ابو يعلي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو  -وي اين حديث را حسن شمرده -و در همان كتاب آمده كه ترمذي
 اند كهالشيخ و ابن مردويه از عمر بن خطاب نقل كرده
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پرسيدم: پس ديگر به چه اميد عمل نيك  (نازل شد من از رسول خدا )ص "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "گفت:وقتي آيه شريفه
وز خداوند از آن فارغ نگشته؟ فرمود: انجام دهيم؟ به اميد سرنوشتي كه خدا از تقدير آن فارغ شده؟ يا به اميد چيزي كه هن

بلكه بر اساس سرنوشتي كه خدا از آن فارغ شده، و قلمهاي تقدير بر آن جاري گشته. اي عمر! و ليكن هر كسي براي 
 «1»چيزي كه خلق شده، عمل كردن به منظور رسيدن به آن برايش ميسور است. 

ان و عمل در تحصيل هر يك و بيان مراد رواياتي كه در مورد مقدر و مقضي بودن سعادت و شقاوت نقل شده است ..... شرحي در مورد اختياري بودن سعادت و شقاوت و نقش ايم]

 41ص : 

مؤلف: اين جمله آخري به طرق متعددي از طرق اهل سنت از عمر روايت شده و هم چنان كه در صحيح بخاري از عمران 
 كنند؟عرض كردم: اهل عمل در )انتظار رسيدن به( چه چيز عمل مي بن حصين روايت آورده كه گفت: به رسول خدا )ص(

 «4»فرمود: هر كس براي رسيدن به آنچه كه تقديرش برايش نوشته راه آساني دارد. 

 اي بود، چوبي برداشتو نيز در همان كتاب از علي )كرم اللَّه وجهه( از رسول خدا )ص( روايت شده كه وقتي در تشييع جنازه
اند كه در خراشيد در همين حال فرمود: هيچ يك از شما نيست مگر آنكه منزلش را معلوم كردهآن زمين را ميو با نوك 

بهشت است يا در دوزخ. پرسيدند بنا بر اين آيا بر )اعمال خود( تكيه و اتكا نكنيم؟ فرمود: عمل بكنيد، زيرا هر كس براي 
 «1. »"فَأَمَّا مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي ... "ارد و سپس اين آيه را تالوت فرمودند:رسيدن به آنچه كه تقدير برايش نوشته راه آساني د

مؤلف: براي اينكه اين مطلب روشن شود الزم است بگوييم هيچ خردمند و صاحب فكري شك ندارد در اينكه تمامي 
هايي يل پديد آمدن عسل( و يا آن حادثههايي كه از مقوله اعيانند )از قبيابد، چه آن حادثهحوادثي كه در اين عالم جريان مي

كه از مقوله اثر اعيان باشد )مانند خواص عسل( و خالصه هر چه باشد ما دام كه حادث نشده، در حد امكان قرار دارد يعني 
ممكن است حادث بشود و ممكن است نشود، و به همين جهت، امكان هم يك نسبت به وجود آن دارد و هم نسبتي به 

كنيم كه هنوز در اثر احتراق به صورت خاكستر درنيامده، اين چوب امكان دارد خاكستر ال يك چوب را فرض ميعدم آن، مث
شود، و عينا امكان هم دارد كه خاكستر نشود. و همچنين يك قطره مني كه مبدأ پيدايش آدمي است ما دام كه به صورت 

 ش نيز جمع بشوند و در نتيجه اينيك انسان درنيامده ممكن است ما بقي اجزاي علت انسان شدن
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كنند، و در نتيجه به صورت چيز ديگري غير از انسان قطره، انساني بشود، و ممكن هم هست آن اجزا و شرايط مساعدت ن
درآيد. اين امكان تا موقعي است كه تكليفش يكسره نشده باشد، و اما اگر يكسره شد و مثال خاكستر بالفعل و يا انسان 

دن ش شود، زيرا ديگر نسبتي با عدم خاكستر شدن و عدم انسانبالفعل گرديد امكان خاكستر شدن و انسان شدن باطل مي
ندارد، بلكه تنها انسان است و خاكستر و چيز ديگري نيست و در عين اينكه خاكستر و انسان است محال است چيز ديگري 

 .باشد



ا را هم باز هشان نسبت دهيم و علتهاي تامهشود كه اگر ما فعليات را گرفته و آنها را به علتبا اين بيان بخوبي روشن مي
شود از ها را يك جا در نظر بگيريم، عالم عبارت مين تمامي سلسله معلولها و سلسله علتهاي قبليش و همچنيبه علت

مشتي فعليات كه نه امكان در آنها راه دارد و نه استعداد و اختيار، و اگر همين موجودات را از اين جهت كه داراي امكان و 
و  ر حركتند قهرا نسبت آنها به آن غايتها نسبت امكانهايي كه به سوي آن داستعداد هستند در نظر بگيريم نسبت به غايت

استعداد خواهد بود و معلوم است كه هيچ موجودي از موجودات مادي در رسيدن و نرسيدن به آن غايات از حيز امكان و 
 .اختيار بيرون نرفته است

 47: عالم هستي داراي دو وجه است: وجه ضرورت و تقدير و وجه امكان و اختيار[ ..... ص ]

پس براي عالم كون دو وجه است: يك وجه، وجه ضرورت و فعليت است كه در اين وجه هر جزئي از اجزاي عالم چه اعيان 
و چه آثار و خواص اعيان داراي تعين است و هيچگونه ابهام و ترديدي در آن نيست و هيچ تغيير و تبديلي در آن راه ندارد و 

له اسباب و علل تامه خود )يعني آن عللي كه از مقتضاي خود هرگز انفكاك ندارد اين همان وجهي است كه مسببات به وسي
 .پذيرندتوان اين دو را از هم جدا نمود( تحقق مياي نميپذيرند و به هيچ حيلهها تخلف نميو معلولها از آن علت

گيرد و تا واقع نشود و از ه خود نميوجه ديگر، وجه امكان و وجه استعداد و قابليت است كه هيچ چيزي از اين وجه تعين ب
آيد، و چون چنين است )و در تمامي امكان در نيايد محدود و متشخص نگشته، و تا تحقق نيابد از ابهام و اجمال درنمي

آيد، و به خاطر همين وجه دوم است كه قانون موجودات اين دو وجه هست و در خصوص آدميان( پاي اختيار به ميان مي
شود و در دنبال آن، مساله سعي و كوشش و حركت و عمل و اكتساب سر درآورده تعليم و تربيت و خوف عيتي مياختيار واق

ها را معلوم كرده ديگر چه فايده با اينكه قلم تقدير سرنوشت "ها مصحح يافته و پاسخ اين سؤال:و رجاء و آرزوها و خواهش
 "اند چه معنايي داردو امر و نهيشان و ثواب و عقابي كه وعده دادهشود و دعوت انبياء و اثري در سعي و عمل تصور مي

 .گرددروشن مي

 كند، و در عالم و پر واضح است كه هيچ يك از اين دو وجه، ديگري را باطل نمي

 22، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ظرف خود امكان و استعداد است، وجود با هم تدافع ندارند، بلكه فعليت در ظرف خود فعليت است، و امكان و استعداد در 
ين بينيم نه آن ابهام در آن ظرف، تععينا مانند ابهام يك حادثه است قبل از واقع شدنش و تعين آن بعد از تحققش كه ما مي

 .برد، و نه تعين در اين ظرف با ابهام در آن ظرف منافات دارددر اين ظرف را از بين مي

در الهي است و حوادث در آن ظرف متعين است تعين حوادث در اين ظرف، عدم تعين آري، وجه اول كه همان وجه قضا و ق
 .كنددر ظرف دعوت انبياء و عمل و اكتساب را باطل نمي

دهيم، و فعال خواننده و ما ان شاء اللَّه به زودي اين مساله را در بحث قضا و قدر هر جا كه مناسب باشد مورد بحث قرار مي
 :رويمگذاريم و به سراغ احاديث فوق ميرسيدن چنين موردي مي محترم را به انتظار

شود كه پرسش كنندگان از مساله نوشته شدن اگر در سياق اين احاديث دقت كنيم اين معنا به خوبي براي ما روشن مي
هشت و برايشان ب اند كه اوال آنان كه قلمسعادت و شقاوت و بهشت و دوزخ و جريان يافتن قلم بر اين معاني چنين فهميده

اند اند، و از اين درك خود چنين نتيجه گرفتهسعادت نوشته، بطور حتم و وجوب بهشتي هستند و ديگران بطور مسلم دوزخي
شود، چه ما عمل نيك انجام دهيم و چه مرتكب گناه كه ديگر سعي و عمل بيهوده است. و خالصه هر چه بايد بشود مي

ه بگيرند كه بطور كلي بايد رابطه ميان هر مقدمه و هدف را انكار كنيم، هر چند آن مقدمه به اند نتيجشويم. و بلكه خواسته



 .نظر ما موصله باشد، و همچنين رابطه ميان اسباب و مسببات را

ما  راند كه اسباب و مقدماتي كه به نظر ما رساننده به غاياتند، عينا مانند خود غايات و مسببات از اختياو ثانيا توهم كرده
باشند، و با چنين وضعي ديگر اختيار و تالش و اكتساب، معنايي ندارد )چه بيرون هستند، و واقع در تحت قضاي حتمي مي

شود و هم به دنبالش نتايج و ما سعي بكنيم و چه نكنيم قضاء و قدر اگر گذشته باشد، هم مقدمات و اسباب فراهم مي
 .(شوندمسببات موجود مي

در اي عمل كنيم، بر چيزي كه خدا از مقيا رسول اللَّه بنا بر اين بر سر چه نتيجه "اند:ان كه مثال پرسيدهآري، سؤاالت ايش
و نيز  "يا رسول اللَّه! به چه اميدي عاملين عمل كنند؟ "اند:و يا پرسيده "كردنش فارغ شده؟ و يا چيزي كه هنوز مقدر نكرده

رد، تكيه پذيد كه ما به خدا و آنچه كه قضاي حتميش نوشته و ديگر تغيير نميحال كه چنين است آيا جا دار "اند:پرسيده
شود همه اينها داللت دارد بر توهم اول آنان، و اگر در پرسشهايشان چيزي ديده نمي "نموده از سعي و عمل دست بكشيم؟

 كنم براي اين بوده كه داللت كند بر توهم دوم آنان، خيال مي
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ديدند، و همين وجداني بودن، ايشان را باز داشته از اينكه در اين باره كه مساله اختيار و استطاعت را بالوجدان در خود مي
چيزي بگويند، چون گو اينكه توهم به دلهايشان چنگ زده و ليكن ميان توهم و پرسش مالزمه هست كه قطعا اگر آن و 

 .پرسيدندشد، ميجدان مانع نمي

هر كس براي رسيدن به آنچه كه تقدير برايش  -كل ميسر لما خلق له ":رسول خدا )ص( هم در پاسخ سؤالشان فرمود
كه راجع به چگونگي خلقت انساني است اقتباس « 1» "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "و اين كالم از آيه شريفه "نوشته، راه آسان دارد

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا  "بهشت كه خدا براي آنجا خلقشان كرده است. و در اين باره فرموده شده و معنايش اين است: هر فردي از اهل
غايتي در خلقتش منظور شده و خداوند او را براي رسيدن به آن غايت به راه انداخته  .«4» "لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ

 .ايت را برايش آسان ساختهو اسباب آن را فراهم و سير و سلوك به سوي آن غ

نان اي از پيمودنش نيست هم چپس در ميان انساني كه برايش بهشت نوشته شده و ميان بهشتش راهي است كه هيچ چاره
كه ميان انساني كه برايش جهنم نوشته شده و بين جهنم راهي است كه او نيز بايد بپيمايد. راه بهشت عبارت است از ايمان 

عبارت است از شرك و معصيت. انساني كه بهشت برايش نوشته شده، بهشتي برايش نوشته شده كه راه  و تقوا و راه دوزخ
تواند فكر كند حال كه من اهل بهشتم چرا خود را مقيد به ايمان و تقوا سازم و همچنين آن ايمان و تقوا است، پس او نمي

شرك و معصيت است نه آتش مطلق كه اگر راه آن كس كه آتش برايش نوشته شده آتشي برايش حتمي شده كه راهش 
 .شرك و گناه را هم نپيمود باز به آن برسد

أَمَّا فَ "اين آيه را تالوت كردند: "كل ميسر لما خلق له "به همين جهت رسول خدا )ص( بنا به روايت علي )ع( دنبال جمله
 .«1»يُسْري وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْني وَ كَذَّبَ بِالْحُسْني فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْري مَنْ أَعْطي وَ اتَّقي وَ صَدَّقَ بِالْحُسْني فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْ

بنا بر اين، كسي كه توقع دارد به يكي از اين دو غايت برسد بدون اينكه راه آن غايت را پيموده باشد، عينا مانند كسي 
 اب شود وخواهد بود كه توقع دارد نخورده سير و نياشاميده سير

__________________________________________________ 

 .45سپس راه را بر او آسان گردانيد. سوره عبس، آيه (1)

 .122بسياري از جن و انس را براي جهنم واگذارديم. سوره اعراف، آيه (2)

م و قه آساني براي وي ميسر كنياما آنكه بخشش كرد و پرهيزكار بود و )كلمه( نيكو را تصديق كرد پس به زودي طري(3)



كلمه( نيكو را تكذيب كرد زود باشد كه طريقه سختي پيش وي آريم. سوره ليل، )نيازي جست و اما آنكه بخل ورزيد و بي
 15 -2آيه 
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عي وَ أَنَّ نْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَوَ أَ "بدون كمترين حركتي از جايي به جاي ديگر منتقل گردد، با اينكه خداي تعالي فرموده:
 .«1»سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي 

عجب اينجاست كه( رسول خدا )ص( جواب از توهم دوم را هم با آنكه در باره آن سؤالي نشده بود مهمل نگذاشت و با )
( و "تيسير "چون كلمه مذكور اسم مفعول از باب تفعيل و مشتق ازبه آن جواب اشاره فرموده ) "ميسر "آوردن كلمه

معنايش تسهيل است، و تسهيل خود شاهد است بر اينكه آن امري كه براي رسيدنش تسهيل شده امري حتمي و ضروري 
 و نيست كه عدم آن محال باشد، و اگر راه بهشت براي هر كس كه مقدر شده ضروري السلوك و حتمي القطع بدون قيد

 .شرط بوده باشد ديگر براي تيسير و تسهيل و آسان كردن سلوك آن معنايي نخواهد ماند

خود دليل بر اين است كه براي عاقبت كار انسان چه سعادت و  "كل ميسر لما خلق له "پس، اينكه رسول خدا )ص( فرمود:
ير نيست. و يكي هم وجه امكان و چه شقاوت دو وجه هست: يكي وجه ضرورت و قضاي حتمي كه به هيچ وجه قابل تغي

تواند و برايش ميسر است كه با عمل و اكتساب، خود را به يكي از دو غايت سعادت و شقاوت برساند، و اختيار كه انسان مي
 .هاي الهي هم به خاطر اين وجه است نه وجه اولدعوت

 .بحثي در باره جبر و تفويض ايراد نموديم« 4» "فاسِقِينَوَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْ "در جلد اول اين كتاب نيز در تفسير آيه

را تالوت  "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "اند كه وي آيهو در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابو الشيخ و ابن مردويه از قتاده روايت كرده
و به همين  "آيندن از آتش بيرون ميجمعي از دوزخيا "كرد و گفت كه انس براي ما نقل كرد كه رسول خدا )ص( فرمود:

 «1»جهت ما به گفته اهل حرورا معتقد نيستيم. 

گفتار قتاده است، و اهل حرورا مردمي از خوارج بودند كه قائل  "ما به گفته اهل حرورا معتقد نيستيم "اين جمله كه :مؤلف
 .ن نخواهد آمدگفتند هر كس داخل جهنم بشود ديگر بيروبه خلود همه دوزخيان بودند و مي
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براي آدمي جز آنچه به سعي خود انجام داده نخواهد بود البته سعي و پاداش عمل خود را خواهد ديد سپس در آخرت به (1)
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 51[ ..... ص : "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "رواياتي در ذيل آيات شريفه مربوط به خلود در جنت و نار و استثناء:]

تا  -فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "رسول خدا )ص( آيه شريفه و نيز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت:
اند از اي از آنهايي را كه جهنمي و بدبخت شدهرا قرائت نمود و فرمود: اگر خداوند بخواهد عده "إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ -جمله

 «1» .تواندجهنم بيرون بياورد و به بهشت درآورد مي

بن سعيد اهوازي و او به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: از امام  و در تفسير برهان از كتاب زهد حسين
 :صادق )ع( از دوزخيان پرسش نمودم فرمود



اي كه دم در بهشت است و نامش چشمه زندگي آيند و تا كنار چشمهفرمود: جهنميان از جهنم بيرون ميابو جعفر )ع( مي
پاشند و در نتيجه مانند گياه گوشتها و پوستها و موهايشان بر بدنشان روئيدن مي آيند، و از آب آن چشمه بر آناناست مي

 «4»گيرد. مي

مؤلف: حسين بن سعيد اين روايت را از عمر بن ابان نيز از همان امام )ع( نقل كرده است، و مقصود از جهنميان يك طايفه 
ه به اند كآيند، و همين عدهسيله شفاعت از آتش بيرون ميخاصي از ايشان است كه همان گنهكاران از اهل توحيدند، و به و

 «1»شود، نه عموم اهل آتش. و بزودي دليلش خواهد آمد. آنان جهنمي گفته مي

و نيز در همان كتاب از همان راوي )حسين بن سعيد( به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: من از حضرت ابي 
رسد، چون مشمول شفاعت آيند، در اين هنگام شفاعت به دادشان ميي از آتش بيرون ميفرمود: مردمجعفر شنيدم كه مي

ت كنند، و در نتيجه گوشآيد، در آن نهر غسل ميبرند كه از پرورشگاه اهل بهشت بيرون ميشدند آنان را به كنار نهري مي
شوند. اهل بهشت وقتي ته، داخل بهشت ميشود و آثار سوختگي جهنم از بدنشان زدوده گشو خونشان دو باره روئيده مي

خواهند كه اين اسم را از آنان بردارد، خداوند ها آمدند سپس تمامي اين طايفه از خدا ميگويند جهنميبينند ميايشان را مي
 .داردهم اين اسم را از ايشان برمي

 «2»رسد. ميآن گاه فرمود: اي ابا بصير دشمنان علي در آتش مخلدند و شفاعت به ايشان ن

و نيز در تفسير برهان از حسين بن سعيد به سند خود از عمر بن ابان روايت كرده كه گفت: من از عبد صالح، موسي بن 
 فرمود: جهنميان داخل آتشجعفر )ع( شنيدم كه مي
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 .125، ص 1الدر المنثور، ج (1)

 .4، ح 411، ص 4 البرهان، ج(2)

 .2، ح 412، ص 4البرهان، ج (3)

 .3، ح 412، ص 4البرهان، ج (4)

 24، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .«1»آيند به عفو خدا شوند به كيفر گناهانشان و بيرون ميمي

عرض  و نيز در همان كتاب از حسين بن سعيد و او به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت: خدمت امام صادق )ع(
كنيد از مردمي كه معتقدند خداوند قومي را گويند تعجب نميكنند و به يكديگر ميكردم: آنها )اهل سنت( ما را مسخره مي

اند كالم خدا را ع( فرمود: مگر نخوانده)دهد؟ امام صادق آورد و با اولياي خودش در بهشت قرارشان مياز جهنم بيرون مي
مقصود از بيرون آمدن از آتش و رفتن در بهشت آتشي است غير از جهنم و بهشتي  "هِما جَنَّتانِوَ مِنْ دُونِ "فرمايد:كه مي

آيند، با اولياي خدا همنشين نخواهند شد. آن گاه اضافه فرمود: آري، است غير از آن بهشت. و اين عده كه از آتش بيرون مي
توانم حرف بزنم )و از روي صله است، چيزي كه هست من نميبه خدا سوگند ميان اولياي خدا و اين عده از مردم منزلتي فا

 «4»پردازد. تر است، قائم )ع( هم كه ظهور كند اول به اين عده مياين اسرار پرده بردارم( آري كار اينان از يك حلقه تنگ

ه ظهور كند اول به كار يعني اينكه هنگامي ك "پردازدقائم )ع( هم كه ظهور كند اول به اين عده مي "اينكه فرمود: :مؤلف
 .گيردپردازد و از آنان انتقام ميكنند مياين عده كه اهل حق را استهزاء مي

خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ  "در تفسير عياشي از حمران از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت من از آن جناب معناي آيه
آيند. اي است كه از آتش بيرون ميپرسش نمودم، فرمود: اين آيه در باره آن عدهرا  "السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ



«1» 

فرموده: خداوند در  "فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ "و نيز در همان كتاب از ابي بصير از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
در ذكر اهل  "دِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍوَ أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خالِ "آيه

 «2»آتش استثناء آورد، ولي آنچه كه در ذكر اهل بهشت آورده استثناء نيست. 

 "يْرَ مَجْذُوذٍعَطاءً غَ "به دنبالش در جملهخواهد اشاره بفرمايند به اينكه استثناء به مشيت، به قرينه اينكه مؤلف: امام )ع( مي
اي از ارهخواهد بفرمايد پنعمت بهشت را نعمتي دائمي و غير مقطوع معرفي كرده، به معناي استثناء اصطالحي نيست و نمي

 شوند،بهشت بيرون مي
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خواهد اطالق قدرت خدا را برساند )و بفهماند كه با اينكه بهشت نعمتي است دائمي مع ذلك خداوند بلكه تنها و تنها مي
 .(قدرت دارد كه بهشتيان را از بهشت بيرون كند

استثناء اصطالحي است، چون جمله  "إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "ف استثناء در اهل آتش كه به قرينه جمله بعدشبه خال
 .اي به اختالف اين دو معنا نموديممذكور اشاره دارد به اينكه امر مذكور واقع شدني است، و ما در سابق اشاره

 "... فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از سدي 

نَ إِنَّ الَّذِي "روايت كرده كه گفت: خداوند به مشيت اين آيه را بعدا نسخ نموده و ناسخ آن را در مدينه نازل كرده و فرموده:
 "... كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً

وَ  "كه يكسره اميد اهل آتش را نسبت به نجات از آن نااميد نمود و خلود در آتش را براي آنان تثبيت كرد. و همچنين جمله
نُوا وَ الَّذِينَ آمَ "كه خداوند بعدا به مشيت خود اين آيه را نسخ و ناسخ آن را در مدينه نازل نمود و فرمود: "أَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا ...

 «1»و خلود در بهشت را براي اهل آن تثبيت كرد.  "ظِلًّا ظَلِيلًا -تا آنجا كه فرمود -لُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍوَ عَمِ

 53[ ..... ص : "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "رد سخن سيوطي در مورد منسوخ شدن دو آيه:]

داللت بر انقطاع داشته و در نتيجه معتقد شده كه  "استثناء "جملهمؤلف:اينكه سيوطي گمان كرده كه اين دو آيه به خاطر 
دو آيه مذكور در روايت اين دو آيه را نسخ كرده و عذاب را براي اهلش و بهشت را براي اهلش دائمي نموده صحيح نيست 

نيم كه مساله نسخ در مثل كعالوه، در اينجا اضافه مي .و در بيان سابق ما خالف اين پندار از نظر خوانندگان محترم گذشت
 .عقاب و ثواب اخروي با هيچ عقل و نقلي منطبق نيست

عالوه بر اين، با صريح آيه دومي كه راجع به اهل بهشت است سازگاري ندارد. از همه اينها گذشته خلود اين دو فريق در 
تواند ه )با همه اينها چگونه سيوطي ميهاي مكي از قبيل سوره انعام و اعراف و غير آن دو نازل گشتبسياري از آيات سوره

 .(بگويد آيه مورد بحث داللت بر انقطاع دارد؟

و نيز در همان كتاب آمده كه ابن منذر از حسن از عمر روايت كرده كه گفت: اگر اهل آتش سالهاي طوالني به عدد 
 «4»ن بيايند. ريگهاي صحراي عالج در جهنم بمانند سرانجام روزي را خواهند داشت كه از آن بيرو



 :و نيز در همان كتاب آمده كه اسحاق بن راهويه از ابي هريره روايت كرده كه گفت
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. "فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا "رون شوند. آن گاه اين آيه را تالوت كرد:روزي خواهد آمد كه ديگر احدي در جهنم نماند و همه از آن بي
«1» 

ل اي در قرآن براي اهاند كه گفته است: هيچ آيهو نيز در همان كتاب است كه ابن منذر و ابو الشيخ از ابراهيم روايت كرده
 :فرمايدتر از اين آيه نيست كه ميآتش اميدواركننده

بر دوزخ زماني فرا  :آن گاه اضافه كرده كه ابن مسعود گفته "دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ خالِدِينَ فِيها ما "
 «4»رسد كه درهايش بسته شود. 

مؤلف: آنچه در اين سه روايت آمده نقل كالم صحابه است كه هيچگونه حجيتي ندارد، زيرا عقيده و گفتار ايشان بر ديگران 
يعني در حقيقت كالم، كالم رسول خدا )ص( است( )ست، و به فرضي هم كه بگويي اين سه روايت موقوفه است حجت ني

 وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ "گوييم: به خاطر اينكه مخالف قرآن است مطرود است، زيرا خداي تعالي در باره كفار صريحا فرموده:مي
 .«1» "مِنَ النَّارِ

بن سعيد در كتاب زهد و او به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت: خدمت امام صادق )ع( و در تفسير برهان از حسين 
خورند، فرمود: نه، به خدا سوگند جهنم جاي ايم كه روزي خواهد آمد كه درهاي جهنم به هم ميعرض كردم: شنيده

 :استثنايي آورده و فرموده "اواتُ وَ الْأَرْضُخالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّم "هميشگي است. عرض كردم: آخر در آيه شريفه

دا بينند و بع؟ فرمود: اين استثناء مربوط به بعضي از دوزخيان است كه بطور موقت در آنجا عذاب مي"إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ "
 «2»آيند. بيرون مي

است، و ما يك بحثي فلسفي راجع به  مؤلف: روايات داله بر خلود كفار در دوزخ از طرق امامان اهل بيت )ع( بسيار زياد
 .در جلد اول اين كتاب ايراد نموديم "وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ "مساله خلود عذاب و موقت بودن آن در ذيل آيه
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 .125، ص 1(الدر المنثور، ج 4و  1)
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 55[ ..... ص : 111تا  111(: آيات 11سوره هود )]

 اشاره

( وَ لَقَدْ 152هُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ )فَال تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤاُلءِ ما يَعْبُدُونَ إِالَّ كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِنَّا لَمُوَفُّو
( وَ إِنَّ كُالًّ لَمَّا 115كَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ )آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّ

نَ بَصِيرٌ فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُو (111)لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ 



 (111نْصَرُونَ )( وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال ت114ُ)

( وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال 112يِّئاتِ ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ )وَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّ
نْجَيْنا مَّنْ أَ( فَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِ إاِلَّ قَلِيالً م112ِيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )

وَ  (112( وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ )113وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ ) مِنْهُمْ
 (112لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ )

 (112مَعِينَ )مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْإِالَّ 
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 پرستند در ترديد مباش كه پرستش آنها جز به طريقي كه پدرانشان پس در باره خداياني كه اينان مي
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 .(152دهيم )باشد، و ما نصيب آنان را تمام و بي كم و كاست ميكردند نمياز پيش پرستش مي

براستي موسي را كتاب داديم و در آن اختالف رخ داد، و اگر گفتار پروردگارت از پيش بر اين نرفته بود ميان ايشان داوري 
 .(115اند، شكي آميخته با بدبيني )ي سخت در شكشده بود، كه آنان در باره كتاب موس

 .(111كنند خبر دارد )دهد كه او از اعمالي كه ميپروردگارت سزاي اعمال همه آنان را تمام مي

اي و هر كه با تو سوي خدا آمده نيز، و سركشي نكنيد كه او بينا به اعمال شما است پايدار باش چنان كه فرمان يافته
(114). 

 .(111شويد )شويد و غير خدا دوستاني نداريد و ياري نمياند متمايل نشويد كه جهنمي ميكه ستم كرده به كساني

 .(112كند، اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند )دو طرف روز و پاسي از شب نماز بپا دار كه نيكيها بديها را نابود مي

 .(112كند )و صبور باش كه خدا پاداش نيكوكاران را تباه نمي

چرا از نسلهاي پيش از شما جز كمي از آنها كه نجاتشان داده بوديم، صاحبان خرد نبودند كه از تباهكاري در اين سرزمين 
 .(113جلوگيري كنند و كساني كه ستم كردند مطيع لذتهاي خوش شدند و بزهكار بودند )

 .(112ودند به سزاي ستمي هالك كند )ها را اگر مردمش اصالحگر بپروردگارت چنين نبود كه اين دهكده

 .(112اگر پروردگارت خواسته بود همه مردم را يك امت كرده بود ولي پيوسته مختلف خواهند بود )

مگر كساني كه پروردگارت به ايشان رحمت آورده و براي رحمت خلقشان كرده و سخن پروردگار تو بر اين رفته كه جهنم را 
 (119) .كنمالب مياز جنيان و آدميان يكسره لب
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 اشاره

پس از آنكه داستانهاي امتهاي گذشته و سرانجام شرك و فسق و لجبازي و انكار آيات خدا و استكبارشان را از قبول حق كه 
ن را به اسازد كه چگونه رفتارشان ايشكردند، براي پيغمبر گراميش تفصيل داد خاطرنشان ميانبياي آنان بدان دعوت مي

 سازدشوند به عذاب دائمي دوزخ مبتال ميهالكت و عذاب استيصال و در آخرت و روزي كه اولين و آخرين يك جا جمع مي
ه او و دهد كو پس از آنكه در آيات گذشته آن تفصيالت را خالصه نموده، اينك در آيات مورد بحث به پيغمبرش دستور مي



رت گيرند و براي خود كسب يقين كنند، كه شرك و فساد در زمين آدمي را جز به سوي هر كه پيرو اوست از آن داستانها عب
بايستي دست از طريق عبوديت برنداشته، خويشتن داري و نماز را شعار خود شود، ال جرم ميهالكت و انقراض رهنمون نمي

 سازند، و 
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گر چنين كنند آتش آنان را خواهد گرفت، و ديگر جز خدا ياوري نخواهند داشت، و بر ستمكاران ركون و اعتماد نكنند كه ا
كسي به كمكشان نخواهد شتافت، و بايد بدانند كه هميشه برد، با خداست و منطق كفار هميشه منكوب و خوار است هر 

خواهد كلمه حق را كه قضا و دهد، جز براي اين نيست كه ميچند خدا چند صباحي مهلتشان دهد، چه اگر خدا مهلتشان مي
يعني آنچه كه ايشان، در قوه دارند به فعليت برساند و حجت بر آنان تمام شود( )قدرش بر تثبيت آن رانده شده استوار سازد 

 .گرددرساند تامين و تكميل ميو بزودي اين منظور در قيامت كه ايشان را به كيفر كردارشان مي

 57تقليد از نياكان ندارد[ ..... ص : بت پرستي پايه و مبنايي جز ]

 "... فَال تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هؤُالءِ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ "

اين جمله تفريع بر مطالب گذشته و شرح مفصل داستانهاي امم گذشته است كه با شرك ورزيدن به خدا و فساد انگيزي در 
 .قوم رسول خدايند "هؤالء "م كردند و خدا هم ايشان را به عذاب خود بگرفت. و مقصود از اشارهزمين به خود ست

 :اين است كه "ما يَعْبُدُونَ إِلَّا كَما يَعْبُدُ آباؤُهُمْ "و معناي جمله

ذشته ندارند. نسل گ پرستند، پس اين نسل معاصر، حجت و برهاني غير از تقليد ازمردم بتها را به خاطر تقليد از پدرانشان مي
اي جمله "غَيْرَ مَنْقُوصٍ "شود. و جملهاي است كه در قبال شرك و فسقشان عايدشان ميو مقصود از نصيب همان بهره

كند، چون توفيه به معناي اين است كه حق ديگري را را تاكيد مي "لموفوهم "است حاليه و حال از نصيب، كه مفاد جمله
 .ند. و منظور از آن تاكيد و اين مؤكد اين است كه كفار را يكباره از عفو الهي مايوس نمايدبطور تمام و كامل اداء ك

شود: حال كه داستان اولين و گذشتگان را شنيدي و فهميدي كه چگونه خداياني غير از بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
نستي كه سنت خداي تعالي در ميان آنان چه بود، و كردند، و داپرستيدند و چگونه آيات خدا را تكذيب ميخداي تعالي مي

چگونه خدا در دنيا هالك و در آخرت به آتش جاودانه مبتاليشان نمود، پس ديگر در عبادت قوم خودت شك و ترديد 
 نپرستي آنان همان رسم ديرينه پدران ايشان است و جز تقليد از آنان هيچ دليلي ندارند، و مطمئن بدانداشته باش، كه بت

دهيم، بدون اينكه بوسيله شفاعت و يا عفو از شود به ايشان مياي را كه از كيفر اعمالشان عايدشان ميكه ما بزودي بهره
 .آن بكاهيم

پرستي اي باشد كه به كيفر بتپدران بال فصل نباشد، بلكه امتهاي گذشته "آبائهم "ممكن هم هست كه مقصود از كلمه
است مقصود پدران و نياكان عرب بعد از اسماعيل )ع( هم نباشد، بلكه مطلق امتهاي گذشته اند، و حتي ممكن منقرض شده
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معاصر رسول خدا  آن امتها را پدران كفار« 1» "أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ "در اين آيه و در آيه
اشته پرستي قومت ترديد ندشود: تو در باره بتتر و بهتر است. و بنا بر اين، معناي آيه چنين مي)ص( خوانده و اين مناسب

پرستش  -شوندكه پدران اينان حساب مي -هاي منقرض شدهپرستند مگر همانهايي را كه آن امتباش چه اينان نمي
جز او كيفر اينان را بدون كم و زياد كف مشتشان خواهيم گذاشت هم چنان كه در باره آن كردند، و شكي نيست كه ما مي

 .امتها همين كار را كرديم



از آنجايي  "يبٍرِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُوَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُ "
هاي نامبرده در سوره است و خود آن داستانها هم كه آيات مورد بحث سياقش سياق عبرت دادن به وسيله نقل داستان امت

هر كدام در جاي خود به منظور عبرت گرفتن و متعظ شدن معاصرين آن جناب بوده، و مقصود اين بوده كه اين مردم در 
يب آيات خدا و نسبت دادن به قرآن به اينكه افتراء بر خداست تجديد نظر نموده )و كاله رفتار خود و شرك ورزيدن و تكذ

و  پرستيخود را قاضي نموده( به حق قضاوت كنند، لذا در اين آيات هم كه باز براي عبرت دادن است متعرض مساله بت
ه آنان نياكان ايشان است، همان عذابي كه ب پرستي امتهاي گذشته وپرستي اينان مانند بتفرمايد: بتتكذيب قرآن شده مي

رسيد به اينان نيز خواهد رسيد، هم چنان كه اختالف اينان در باره قرآن عينا مانند اختالف امت موسي است در باره كتابي 
 .كنند حكم خواهد كردكه به ايشان نازل گرديد، و خداوند به زودي در آنچه كه اينان اختالف مي

اشاره است به اختالفي كه يهوديان بعد از موسي در باره تورات  "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ "پس اينكه فرمود:
 .نمودند

 58 : بر تاخير عذاب اهل باطل، كه در امر دين اختالف كردند، تا فرا رسيدن قيامت ..... ص "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ... "داللت جمله!]

مضموني است كه خداوند به عبارات مختلفي آن را در كتاب مجيدش  "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ "جملهو 
رساند كه اختالف مردم در امر دنيا، امري است فطري )و قابل توجيه( و ليكن اختالفشان در تكرار كرده، و اين معنا را مي

 .ي جز طغيان و لجاجت ندارد، چون همه اين اختالفها بعد از تمام شدن حجت استامر دين هيچ توجيه

 :فرمايدمثال در يك جا همين مضمون را آورده و مي

__________________________________________________ 

 .مدهكنند؟ يا چيزي سوي ايشان آمده كه سوي پدران گذشته ايشان نياآيا در اين گفتار تدبر نمي(1)

 .32سوره مؤمنون، آيه 
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 «"وَ ما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا "

كانَ  "موده:و نيز فر« 4» "وَ مَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ "و در جاي ديگر فرموده:
يهِ وَ مَا  لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِالنَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ

 .«1» "اءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْاخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما ج

كنند، بطور كامل بدهد، و هر چند آري، هر چند خداوند سبحان بنا گذاشته كه اجر عاملين و پاداش كيفر و آنچه كه مي
از تمام  دمقتضاي اين معنا اين است كه پاداش و كيفر هر عملي را در همان موقع عمل بپردازد، مثال كيفر اختالف كردن بع

شدن حجت را در همان موقع اختالف كف مشتشان بگذارد، و ليكن خدا در مقابل اين قضا يك قضاي ديگر هم رانده، و آن 
اين است كه هر فرد و ملتي را تا مدتي در زمين زنده نگهدارد تا بدين وسيله زمين آباد شود، و هر كس در زندگي دنيائيش 

 .«2» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "كه از اين قضاء خبر داده و فرموده: جهت آخرتش توشه بردارد، هم چنان

كنند فوري حكم نكند، و كيفر آنهايي را كه از روي مقتضاي اين دو قضاء اينست كه در ميان مردمي كه با هم اختالف مي
 .مت بيندازدكنند به قياطغيان در دين خدا و كتاب خدا اختالف مي

ممكن است كسي بپرسد: اگر چنين است پس چرا در امتهاي گذشته عذاب كجرويها تاخير نيفتاد، مثال قوم لوط را در همين 
 عذابشان را به قيامت نينداخت؟ "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ "دنيا به كلي از بين برد؟ و چرا به حكم



منشا هالك كردن قوم لوط، صرف كفر و معصيت و خالصه اختالف در امر دين نبود تا يك گوييم: در پاسخ اين سؤال مي
قضاي خدا اقتضاي هالكت و يك قضاي ديگر خدا اقتضاي مهلتشان را داشته باشد و به حكم قضاي دومي مهلتشان دهد و 

 هالكشان نكند، بلكه

__________________________________________________ 

 [.....] .12م در آغاز جز يك امت نبودند آن گاه مختلف شدند. سوره يونس، آيه مرد(1)

و اهل كتاب اختالف نكردند مگر بعد از آنكه )به حقانيت دعوت حق( عالم شدند و از روي حسد نسبت به يكديگر چنين (2)
 .12كردند. سوره آل عمران، آيه 

كه مبشر و منذر بودند مبعوث نمود و كتاب را به حق با ايشان نازل  مردم همه يك امت بودند پس خداوند پيغمبران را(3)
كنند حكم نمايند، و سپس همان گروه كه بر آنان كتاب آسماني آمد براي تعدي به كرد تا در ميان مردم در آنچه اختالف مي

 .411حقوق يكديگر در كتاب حق شبهه و اختالف افكندند. سوره بقره، آيه 

 .13مندي تا مدتي معين. سوره بقره، آيه ت در زمين قرارگاهي و بهرهو براي شما اس(4)
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وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال  "منشا اين هالكت يك قضاي سومي بود از خدا كه آيه
 .اشاره نموده استبه آن « 1» "يُظْلَمُونَ

اشاره به اين دارد كه اختالف مردم در كتاب محل تالقي  "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ "و كوتاه سخن، آيه
د وكنند، حكم كند )و طرفداران باطل را نابدو قضاي رانده شده است، كه يكي اقتضاء دارد ميان مردم در آنچه اختالف مي

سازد( و يكي ديگر اقتضاء دارد كه هر دو طرف را مهلت دهد و تا روز قيامت كيفرشان نكند. نتيجه اين تالقي هم اين است 
 .كه كيفر اهل باطل تا فرا رسيدن قيامت تاخير بيفتد

ي القاء شبهه در قلب است، و اگر باشد كه به معنامي "ارابه "اسم فاعل از "مريب "كلمه -"وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ "
حجرا  "و "حجابا مستورا "و "ظال ظليال "شك را با اين كلمه توصيف كرده به منظور تاكيد همان شك است، مانند

 .و امثال آن "محجورا

 11اشاره به اينكه شك و ترديد يهوديان در اصالت و صحت تورات موجه بوده است ..... ص : ]

رساند، ولي بايد گفت كه يهوديها امت موسي يعني يهوديان باشند. ظاهر آيه همين را مي "انهم و "و گويا مرجع ضمير در
ي از شود به مردحق داشتند در باره تورات خود در شك و ترديد باشند، زيرا سند توراتي كه فعال در دست است منتهي مي

از انقضاي مدت اسيري از بابل به بيت المقدس كوچ  خواستند پسكه وي در زماني كه يهوديان مي "عزراء "كاهنان به نام
كنند برايشان نوشت. آري، توراتي كه به موسي بن عمران )ع( نازل شد مدتها قبل از اين واقعه، در موقع آتش گرفتن هيكل 

. و تهمه را سوزانده و از بين برده بودند، و پر واضح است كه كتابي كه سندش منتهي به يك شخص شود جاي ترديد هس
 .شودنظير تورات، انجيل است كه سندش به يك نفر منتهي مي

ين شود چنشود كه هيچ فطرت سالمي حاضر نمياز مساله سند هم كه بگذريم اصوال در تورات فعلي حرفهايي ديده مي
 .آيديمطالبي را به كتابي آسماني نسبت دهد، و ال جرم هر فطرت سالمي در برابر اين تورات به شك و ترديد درم

از صواب  اندرا قرآن گرفته "منه "و اما اينكه بعضي از مفسرين مرجع ضمير مزبور را مشركين عرب گرفته و مرجع ضمير در
به دور است، زيرا خداوند سبحان حجت را بر مشركين عرب در اول سوره تمام كرده و فرموده است كه قرآن كتاب نازل از 



ا دعوت به تحدي كرده و ب "و اگر قبول نداريد ده سوره مثل آن را بياوريد "ه امثال آيهناحيه او بر پيغمبرش است، و نيز ب
 تمام

__________________________________________________ 

وند. ششود، و ايشان ستم نميو براي هر امتي رسولي است، پس وقتي رسولشان آمد در بين آنان به عدالت حكم مي(1)
 .22سوره يونس، آيه 
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 .شدن اين حجت ديگر معني ندارد شك و ترديد و دو دلي به ايشان نسبت دهد

 مشبهة بالفعل است، و اسم آن "ان "در صدر آيه، "ان "كلمه "وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ إِنَّهُ بِما يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "
)همه اختالف كنندگان(  "كلهم "باشد و به همين جهت بر سرش تنوين آمده و اضافه نشده، و تقدير آنمي "كال "كلمه

است، و المي )ل( كه بر سر اين جمله و نون تاكيدي كه در آن به كار رفته خبر را تاكيد  "ليوفينهم "است، و خبر آن جمله
ي تشديددار، و خاصيت آن اين است كه ميان دو الم فاصله شود و  "ما "مركب است از الم قسم و "لما "كنند. كلمهمي

 .كلمه قابل تلفظ گردد

كند و حاجتي به ذكرش داللت بر آن مي "ان "عالوه بر اين، خاصيت تاكيد را هم دارد، و جواب قسم حذف شده، زيرا خبر
 .نيست

خورم كه بطور مسلم پروردگارت اعمالشان را سوگند مي اين است كه: همه اين اختالف كنندگان، -و اللَّه اعلم -و معناي آيه
 .دهد، چه او به اعمال خير و شرشان آگاه استگرداند، يعني جزاي اعمالشان را ميبه ايشان برمي

ي جازمه و مدخولش  "لما "در آيه شريفه "لما "اند: كلمهدر تفسير روح المعاني از ابي حيان و ابن حاجب نقل كرده كه گفته
سافرت  "، و يا:"خرجت و لما "شود:ي جازمه در استعمال شايع است، مثال گفته مي "لما "ف است، چه حذف مدخولمحذو
 :شودبگيريم، آن وقت معنا چنين مي "يوفوها ". آن گاه گفته است: بنا بر اين بهتر اين است كه محذوف را"و لما

و اين وجه، وجه  -«1» "اده نشده خداي تو البته خواهد دادبه درستي كه هر يك از اين امم كه اعمالشان به ايشان د "
 .خوبي است

هاي ادبي طوالني دارند، كه چون بيشتر از آنچه كه گفته شد اهل تفسير در مفردات اين آيه و همچنين در نظم آن بحث
اطالع بيشتري حاصل كنند  خواهند از اين بحثهامورد اهميت نبود از ايرادش خودداري نموديم، و خوانندگان محترمي كه مي

 .بايد به تفاسير مطول مراجعه نمايند

 "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ وَ ال تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "

 11[ ..... ص : "استقامت "و "اقامه "،"قيام "هاي:معنا و موارد استعمال واژه]

و ظاهرا ريشه اين لغت از قيام «. 4»به يك معنا است  "ركز "و "ثبت "و "قام "اند كلمهگفتهبطوري كه راغب و ديگران 
 آدمي گرفته شده باشد، چون انسان در ساير حاالتش غير

__________________________________________________ 
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 ."قوم "مفردات راغب، ماده(2)
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آن طور كه در حال قيام مسلط بر  -مانند حال نشستن و دمرو خوابيدن و دو زانو نشستن و طاق باز و به رو افتادن -از قيام
تواند قبض و بسط و دادوستد را انجام دهد، به خالف حال قيام كه كارها و مقاصد خود هست تسلط ندارد و آن طور نمي

يستد از هر حال ديگري بهتر تعادل خود را در دست دارد و در نتيجه به تمامي اعمال خود از ثبات وقتي انسان بر پاي خود با
و حركت، دادن و گرفتن، اعطاء و منع و جلب و دفع مسلطتر است، و نيز كنترل تمامي قواي خويش و افعال آن قوا را در 

 .ف شخصيت آدمي استتوان گفت حالت قيام در تمامي شؤون معردست دارد. بنا بر اين مي

، مثال اندترين احوال هر چيز ديگري استعمال كردهاين اصل معناي قيام است، آن گاه اين كلمه را بطور استعاره در متعادل
نامند، و همچنين درختي را كه بر پاي خود ايستاده استوارترين وضع يك ستون را كه همان حالت عمودي آن است قائم مي

خوانند، و به همين منوال قائم بودن يك ظرف آب به اين است كه در زمين دوانيده قيام درخت مي و رگ و ريشه خود را
روي قاعده )كب( خود ايستاده باشد، و قيام عدل اين است كه در زمين گسترده شود و قائم بودن قانون و سنت اين است 

 .كه در مملكت اجراء شود

تن هر چيز است به نحوي كه تمامي آثار آن چيز مترتب بر آن شود، و هيچ اثر و و به همين منوال اقامه، به معناي بپا داش
خاصيتي پنهان و مفقود نماند، مانند اقامه عدل و اقامه سنت و اقامه نماز و اقامه شهادت و اقامه حدود و اقامه دين و امثال 

 .آن

 .هر چيز استاست، معنايش طلب قيام از  "استقامت "و اما اشتقاق ديگر اين ماده كه

ت كه اين اس "استقامت طريق "و به عبارت ديگر استدعاي ظاهر شدن تمامي آثار و منافع آن چيز است، و بنا بر اين معناي
راه متصف باشد به آن وصفي كه غرض از راه همان وصف است، و آن اين است كه كوتاهترين خط ميان ما و هدف ما 

 .ترديد نسازد و به بيراهه نيندازد باشد و عالوه، روشن باشد و ما را دچار

و همچنين استقامت آدمي در يك كار اين است كه از نفس خود بخواهد كه در باره آن امر قيام نموده آن را اصالح كند، 
رٌ نَا بَشَقُلْ إِنَّما أَ "بطوري كه ديگر فساد و نقص به آن راه نيابد و به حد كمال و تماميت خود برسد. پس معناي آيه شريفه

، "پس به اداي حق توحيد الوهيت او قيام كنيد "شود كه:اين مي« 1» "مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ
 بر آنچه كه در جميع شؤون "شود:مي« 4» "إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا "و معناي آيه

__________________________________________________ 

ما شود، جز اين نيست كه معبود شبگو جز اين نيست كه من بشري هستم مثل شما، )با اين تفاوت كه( به من وحي مي(1)
 .3معبودي است واحد پس در توجه به سوي او استوار باشيد. سوره فصلت، آيه 

 .15است پس آن گاه استقامت ورزيدند. سوره فصلت، آيه آنان كه گفتند پروردگار ما خد(2)
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گفتند استوار بماندند و در عقايد و اخالق و اعمالشان به چيزي جز آنچه كه موافق توحيد و سازگار با آن زندگي خود مي
شوند حفظ كه در ظاهر و يا باطنشان مواجه مياست ركون نكردند، بلكه همواره آن را رعايت و در جميع احوال و با هر چيز 

چون منظور از اقامه وجه اقامه نفس و واداشتن آن  «1» "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً ". و همچنين است در آيه"كنندمي
ن امر است، اي كه بايد و شايد مواجه عمل شود، و اقامه كردن نفس در هر امري به معناي استقامت آن در آاست بگونه

 .دقت بفرماييد -يعني خواستن از نفس است به اينكه آن امر را اقامه كند

 13[ ..... ص : "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ "معناي جمله:]



ين ا "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ "بنا بر آنچه كه در معناي اين ماده و مشتقات آن گفته شد معناي جمله مورد بحث، يعني آيه
 وَ أَنْ أَقِمْ "اي ايفاء كن. و آن دستور همان است كه آيهبر دين ثابت باش و حق آن را طبق دستوري كه گرفتهشود: مي

عَلَيْها ال  فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ "و آيه« 4» "وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَ ال تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 .باشندمشتمل بر آن مي «3» "تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ

اي پيغمبر من! در اين امر استوار باش، هم چنان كه قبال  "گويد: معناي اين آيه اين است كهصاحب تفسير روح المعاني مي
و اين معنا اقتضاء دارد كه رسول خدا )ص( به وحي ديگري غير از وحي قرآن و به وحيي  "به استقامت داده بوديم هم دستور

 .اندكه مثل قرآن از مقوله خواندني نباشد مامور به استقامت شده باشد، و اين مطلب را عده ديگري هم گفته

و ادامه آن است، و معنايش اين است كه همواره بر طريق  كند كه: اين امر، امر به دوام بر استقامتآن گاه اضافه مي
مستقيم كه راه متوسط ميان افراط و تفريط است سلوك كن، و اين كلمه جامعي است سرمشق در علم و عمل و اخالق. 

«2» 

ور د گفتاري است كه از سنت قرآن و روش آن به "بايد وحي ديگري باشد كه چون قرآن خواندني نباشد "اما اينكه گفت
است. آري، حاشا بر قرآن كه در بيان خود بر امري مجهول و يا اصلي پنهان و غير مذكور اعتماد كند، )و ما معناي صحيح و 

 آن آياتي اشاره به "كَما أُمِرْتَ "روشن آيه را بيان كرديم، بدون اينكه به چنين تمحلي محتاج شويم( و گفتيم كه مقصود از

__________________________________________________ 

 .15پس روي دل متوجه دين حنيف كن. سوره روم، آيه (1)

 .152و اينكه روي دل به سوي دين حنيف كن و از مشركين مباش. سوره يونس، آيه (2)

پس روي دل به سوي دين توحيد كن )كه مطابق( فطرتي است كه خداوند مردم را بر آن فطرت آفريده، و خلقت خدا (3)
 .15دانند. سوره روم، آيه يل پذير نيست، اين است دين پايدار و ليكن بيشتر مردم نميتبد

 .124، ص 14روح المعاني، ج (4)
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كرد، و گفتيم كه اقامه وجه براي دين به معناي استقامت در است كه قبال نازل شده بود و امر به اقامه وجه براي دين مي
 .(خواهدكه آيه مورد بحث هم همان را ميدين است )

در دو سوره مكي روم و يونس آمده، و اگر نپذيريم كه سوره روم قبل از سوره مورد بحث نازل  "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ "آري،
 "كَما أُمِرْتَ "شده، در باره سوره يونس اين ترديد را نداريم، زيرا قطعا سوره يونس قبل از سوره هود نازل شده )پس جمله

 .(معنايش اين است كه: در دين استقامت به خرج بده هم چنان كه قبال در سوره يونس هم به تو امر كرده بوديم

صحيح  اين نيز "ادامه بر استقامت و مالزمت بر راه راست و ميان افراط و تفريط است "استقم "مقصود از "و اما اينكه گفت
هر امري به معناي ثابت قدم بودن در حفظ آن و در اداي حق آن بطور تمام و كامل  نيست، زيرا گفتيم كه استقامت در

آورد، چون گفتيم استقامت خود انسان عبارت است از پايداري به تمام قوا و اركان در برابر وظايفي كه به وي روي مي .است
 .بطوري كه كمترين نيرو و استطاعتش نسبت به آن وظيفه عاطل و بي اثر نماند

بود مناسبتر آن بود كه دنبال اين امر، و اگر منظور از امر به استقامت، امر به مالزمت اعتدال و دوري از افراط و تفريط مي
وَ ال  "هم نهي از افراط و هم نهي از تفريط را بياورد، و حال آنكه دنبال جمله مورد بحث تنها از افراط نهي كرده و فرموده:

 ."تَطْغَوْا

ور از شود بر اينكه منظعطف تفسير است، جمله مذكور بهترين شاهد مي "وَ ال تَطْغَوْا "دانيم عطف جملهه ميپس، با اينك



و  .امر به اظهار پايداري در عبوديت و قيام به حق آن، و منظور از نهي بعدي نهي از مخالفت آن امر است "استقم "جمله
. امتهاي "وَ ال تَطْغَوْا "خارج شدن از زي عبوديت است كه فرموده:مخالفت آن امر همان استكبار از خضوع براي خدا و 

ش از حد الزم شوند كه بيگذشته نيز تنها استكبار كردند و در عبوديت خدا دچار افراط شدند نه تفريط، وقتي دچار تفريط مي
 .خضوع كرده باشند

كن  استقامت "شود:است در نتيجه معنا چنين مي مستتر "استقم "عطف است بر ضميري كه در "وَ مَنْ تابَ مَعَكَ "جمله
، يعني همگيتان استقامت بورزيد. و اگر رسول خدا )ص( را جداگانه اسم برده به خاطر "تو و هر آن كس كه با تو توبه كرد
آيه ديگر آري، سنت خداي تعالي در كالمش بر همين منوال جريان يافته، چنان كه در  .احترام و تجليل از مقام نبوت است

و باز در آيه ديگري رسول خدا )ص( را جداگانه اسم « 1» "آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ "فرمايد:مي
 :فرمايدبرد، و ميمي
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 32، ص: 11ترجمه الميزان، ج

است مختص  "فاستقم "كه قيد جمله "كَما أُمِرْتَ "عالوه بر اينكه جمله «1» "يَوْمَ ال يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "
 "اشاره است به امثال جمله "كَما أُمِرْتَ "به رسول خدا )ص( است، و كس ديگري در آن شركت ندارد، زيرا گفتيم كه جمله

ديگر  "فاستقيموا "فرمود:كه بطور مسلم مخصوص به آن جناب است، و اگر از همان اول مي "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ
 .()چون غير پيغمبر كسي مامور نشده بود "كما امرتم "توانست مقيدش كند به امر سابق و بفرمايدنمي

ه از مؤمنينند كه با ايمان به خدا به سوي خدا بازگشت نمودند. و مقصود از كساني كه با رسول خدا )ص( توبه كردند آن دست
 .و اگر اصل ايمان آوردن را توبه و رجوع به خدا ناميده براي اين است كه در حقيقت بازگشت از شرك است

ءٍ رَحْمَةً وَ عِلْماً فَاغْفِرْ تَ كُلَّ شَيْوَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا وَسِعْ "و اين قسم اطالق در قرآن كريم بسيار است، مانند آيه
 .و امثال آن «2» "لِلَّذِينَ تابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ

معنايش اين است كه از خط مشي كه فطرت و خلقت براي شما ترسيم كرده و از آن مرزي كه  "وَ ال تَطْغَوْا "و اينكه فرمود:
اي خداي يكتا است تجاوز مكنيد، هم چنان كه امم قبل از شما تجاوز نمودند و برايتان تعيين نموده كه همان عبوديت بر

 .كارشان منجر به شرك شد و سرانجام به هالكت رسيدند

و ظاهرا طغيان به اين معنا ريشه لغويش از طغيان آب گرفته شده، چون طغيان در آنجا به معناي تجاوز از حد است، آن گاه 
اين  اند كه اثر سوءاند، چون ديدهمعنوي يعني سركشي انسان در طول زندگيش استعمال كرده بعد بطور رعايت در اين امر

 .و طغيان آب نظير هم است -كه همان فساد است -طغيان

 ركند و معنايش اين است كه: بايد در دين توحيد پايدار و بعلت مضمون قبلي خود را بيان مي "إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ "جمله
طريق عبوديت استوار باشي، و تزلزل و بال تكليفي به خود راه ندهي، آنها هم كه با تواند بايد استوار باشند، و از حدي كه 

 كنيد بينا است و اگر امر او را مخالفت كنيد شما راخداوند برايتان معلوم كرده تجاوز نكنند، چه خداوند به آنچه كه مي

__________________________________________________ 

 [.....] .2اند. سوره تحريم، آيه كند و نيز آنان را كه به او ايمان آوردهروزي كه خداوند پيغمبر را خوار نمي(1)

كنند كه: بار پروردگارا وسعت رحمت و علم تو همه چيز را فرا گرفته از خدا جهت آنان كه ايمان آوردند طلب مغفرت مي(2)
 .2ي را كه توبه كردند و راه تو را دنبال و پيروي نمودند. سوره مؤمن، آيه پس بيامرز كسان
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 .كندمؤاخذه مي

( كه بيندلحن شديدي كه در اين آيه است بر كسي پوشيده نيست )آري هر كه اين آيه را به دقت مورد نظر قرار دهد مي
 .هر وجود نداردهيچ اثري از آثار رحمت و نشانه لطف و م

قبل از اين هم آياتي بود كه در آنها داستان مؤاخذه امتهاي گذشته به كيفر اعمال ناپسندشان آمده بود و با لحني شديد كه 
 .نياز استساخت كه خداوند از آدميان بيداد خاطرنشان ميدل انسان را تكان مي

در عين اينكه تجليلي از آن حضرت است، و در عين چيزي كه هست اسم بردن خصوص رسول خدا )ص( از ميان مؤمنين 
كند، زيرا وقتي قبل از ديگران اسم خصوص آن جناب برده شد قهرا هول و حال تشديد را هم در حق ايشان مبالغه مي

شود لبه تيز آن متوجه آن جناب هراس خطاب و ترس و وحشتي كه از تكلم كردن مقام عزت و كبريايي حق ناشي مي
 "لْمَماتِاوَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ  "هم چنان كه در آيهگردد، مي
 :اندهم وضع به همين منوال است، و لذا بيشتر مفسرين گفته« 1»

در بحث روايتي آينده در  -ناظر به همين آيه است، و ان شاء اللَّه "ر كردسوره هود مرا پي "اينكه رسول خدا )ص( فرمود:
 .باره اين موضوع بحث خواهيم نمود

 66 :از آن نهي شده است ..... ص  "وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا ... ":و مراد از ركون به سوي ستمكاران كه در آيه "ركون "معناي]

 "ركن "در صحاح در باره ماده "لَي الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ ال تُنْصَرُونَوَ ال تَرْكَنُوا إِ "
شود كه به معناي ميل كردن به سوي چيزي و تسكين دادن خاطر به )از باب قعد، يعقد، قعودا( گفته: مصدرش ركون مي

تر هر چيز و به معناي امر عظيم و نيز به معناي به معناي ناحيه قوي -به ضم اول آن -"ركن "است، و كلمه وسيله آن
 .گفته: ركون به معناي اعتماد است« 2»هم همين طور گفته، ولي مصباح « 1»لسان العرب «. 4»عزت و منيع بودن است 

 ر جمعي به همان ناحيهاي است كه دلگرمي و خاطراغب گفته: ركن هر چيز، آن ناحيه

__________________________________________________ 

و اگر نبود كه ما ثابت قدمت كرديم هر آينه نزديك بود كه كمي به سوي ايشان ركون و ميل كني، و در اين صورت (1)
 .22و  22كرديم. سوره اسري، آيه بود كه ما دو برابر در زندگي و دو برابر در مرگ عذابت مي

 ."ركن "صحاح، ماده(2)

 ."ركن "لسان العرب، ماده(3)

 ."ركن "مصباح، ماده(4)
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 لَوْ أَنَّ "اين معناي لغوي ركن است(، ولي بطور استعاره در معناي نيرو هم استعمال شده، هم چنان كه در قرآن آمده:)است 
وَ ال  "نيز آمده است، و خداي تعالي فرموده -با فتح عين الفعل مضارع -"ركن، يركن ""رُكْنٍ شَدِيدٍلِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلي 
نصر،  "مانند "ركن، يركن "تر اين است كه بگوييم: اين ماده از دو باب آمده يكي. ولي صحيح"تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا

 ."لم، يعلمع "مانند "ركن يركن "، و ديگري از باب"ينصر

آن ماده شتري را گويند كه رگ و ريشه پستانش بزرگ باشد  "ناقة مركنة الضرع "از اين باب است، و "ال تركنوا "و در آيه
به معناي آن جوانبي است كه بناي هر  "اركان عبادات "به معناي طغار كوچك است، و "مركن "و پستان را بزرگ كند، و



و اين قريب به همان معنايي است كه  .«1»ر آن اركان ترك شود عبادت باطل و ترك شده عبادتي بر آنها نهاده شده، و اگ
 .صحاح گفته است

و حق مطلب اين است كه ركون به معناي صرف اعتماد نيست، بلكه اعتمادي است كه توأم با ميل باشد، و به همين جهت 
، و اند تفسير به معناي اعم استهل لغت براي آن كردهو تفسيري كه ا "علي "شود، نه بامتعدي مي "الي "است كه با حرف

 .باشداين خود عادت و رسم اهل لغت مي

بنا بر اين، ركون به سوي ستمكاران، يك نوع اعتمادي است كه ناشي از ميل و رغبت به آنان باشد، حال چه اين ركون در 
است بگويد، و از آنچه كه به ضرر ايشان است دم فرو  اي از حقايق دين را كه به نفع آناناصل دين باشد، مثل اينكه پاره

بندد و افشاء نكند، و چه اينكه در حيات ديني باشد مثل اينكه به ستمكاران اجازه دهد تا به نوعي كه دلخواه ايشان است در 
بدارد و دوستيش  اداره امور مجتمع ديني مداخله كنند و واليت امور عامه را به دست گيرند، و چه اينكه ايشان را دوست

 .منجر به مخالطت و آميزش با آن شود و در نتيجه در شؤون حياتي جامعه و يا فردي از افراد اثر سوء بگذارد

و كوتاه سخن، ركون به اين معنا است كه در امر دين و يا حيات ديني طوري به ستمكاران نزديك شود كه نزديكيش توأم 
و خدا و يا حيات ديني را از استقالل در تاثير انداخته، و از آن پاكي و خلوص اصليش با نوعي اعتماد و اتكاء باشد، و دين 

ساقط كند و معلوم است كه نتيجه اين عمل اين است كه راه حق از طريق باطل سلوك شود، و يا حق با احياي باطل احياء 
 .گشته و باألخره به خاطر احيائش كشته شود

__________________________________________________ 

 ."ركن "مفردات راغب، ماده(1)
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دليل ما بر اين معنايي كه كرديم اين است كه خداي تعالي در خطابي كه در اين آيه دارد، كه خود تتمه خطاب در آيه قبلي 
به آن جناب و هم به امت اوست، همان است جمع كرده ميان رسول خدا )ص( و مؤمنين از امتش، و شؤوني كه هم مربوط 

هاي اسالمي است از جهت تبليغ و حفظ و اجراء و تطبيق حيات اجتماعي بر آن، و همچنين معارف ديني و اخالق و سنت
ها عبارت است از واليت امور مجتمع اسالمي، و شناخته شدن افراد به عنوان يك فرد مسلمان، در صورتي كه به آن سنت

 .تواند در اين امور به ستمكاران ركون كند و نه امت اوبر اين، نه پيغمبر مي عمل كند. بنا

اج هاي ستمكاري استنتاي است كه از داستانهاي ملتبعالوه، كامال روشن است كه اين دو آيه مورد بحث به منزله نتيجه
آن داستانها و ناظر به آنها است، و ظلم  شده كه خداوند به جرم ستمهايشان آنها را هالك نموده است. اين دو آيه متفرع بر

آن ملتها تنها شرك ورزيدن و بت پرستيشان نبود، بلكه از جمله كارهاي نكوهيده آنها كه خداوند از آن نكوهش كرده 
شد، و آن فساد عبارت بود از رسميت دادن به اش فساد در زمين بعد از اصالح آن ميپيروي از ستمكاران بوده، كه نتيجه

 .كردندهاي ظالمانه كه واليان جور باب كرده بودند و مردم هم از آنها پيروي ميسنت

 11كه از اعتماد و تمايل به آنان نهي گرديده است ..... ص :  "الذين ظلموا "منظور از:]

ون چ اين نيز پر واضح است كه سياق دو آيه مزبور مترتب بر يكديگر است، يعني غرض يكي مترتب بر غرض ديگري است،
كند از اينكه به آنان نزديكي و به سوي آنان ميل كند از اينكه از ستمكاران باشند، و دومي نهي ميآيه اولي مردم را نهي مي

و اعتماد كنند، يعني بخواهند در اجراي حق ميان خود، بر باطل آنان اعتماد كنند و به وسائل باطل آنان تمسك جويند. پس 
نهي است از ميل به سوي ايشان و اعتماد بر آنان و اينكه اصل دين و حيات ديني بر  "ي الَّذِينَ ظَلَمُواال تَرْكَنُوا إِلَ "جمله



 .اساس باطل ايشان بنا شود

كند كه منظور از ستمكاران در آيه، اي از داستانهاي گذشته، اين معنا را افاده ميقرار گرفتن اين دو آيه به منزله نتيجه
ظلمي از آنان سرزده باشد، و گرنه بايد تمامي مردم را شامل شود، زيرا از عده معدودي معصومين كه كساني نيست كه صرفا 

 .ماندبگذريم تمامي مردم سهمي از ظلم را دارند، و با اين حال ديگر معنايي براي نهي نمي

 ت. درست است كه فعل به خودياي هم كه دائما كارشان ظلم باشد نيسكند كه مقصود از ستمكاران آن عدهو نيز افاده مي
كند، و ليكن آن شرايط و اسباب در رساند، و در صورت وجود اسباب افاده وصف و استمرار هم ميخود صرف تحقق را مي

  .كندآيه مورد بحث وجود ندارد و هيچ چيزي بر چيزي بطور گزاف داللت نمي
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يفه نيستند، بلكه مراد آن عده از مردم هستند كه حالشان در ظلم و ستم، حال همان پس مقصود از ستمكاران، اين طا
كساني باشد كه خداوند در آيات سابق داستانشان را آورده بود، و مثل اينكه خداي تعالي در آن داستانها عموم مردم را در 

رده را به دو قسم پذيرندگان و مخالفين تقسيم ك برابر دعوت الهيي كه متوجه آنان شده مانند يك دسته دانسته، آن گاه آنان
، و در نزديك ده جا از "آنان كه ايمان آوردند -الَّذِينَ آمَنُوا "آن گاه در چند جاي آن داستانها از طايفه اول تعبير كرده به

وَ ال تُخاطِبْنِي فِي  "مانند جمله ،"كساني كه ظلم كردند -الَّذِينَ ظَلَمُوا "اند تعبير كرده بهطايفه دوم كه دعوت او را رد كرده
وَ تِلْكَ عادٌ جَحَدُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ عَصَوْا رُسُلَهُ وَ اتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ  "و« 4» "وَ أَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ "و« 1» "الَّذِينَ ظَلَمُوا

 .و امثال آن« 2» "أاَل بُعْداً لِمَدْيَنَ كَما بَعِدَتْ ثَمُودُ "و« 2» "بَّهُمْأَال إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَ "و« 1» "جَبَّارٍ عَنِيدٍ

نمايد، خداوند سبحان از رد و قبول آنان در قبال دعوت الهي تعبير به فعل ماضي آورده كه تنها بر تحقق و وقوع داللت مي
صيغه اسم فاعل و يا در واقع به صفت تعبير نموده  آيد بهچون مقام، مقام قياس است و همين كه از مقام مقايسه بيرون مي

ده و امثال آن كه زياد آم "وَ ال تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ "و يا: "وَ ما هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ "و يا: "وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "فرمايد:مي
 .است

وضع مردم در برابر دعوت از نظر قبول و رد، اقتضا دارد كه به  آري، همانطور كه اشاره شد مقام مقايسه و نسبت سنجي
صرف وقوع و تحقق اكتفاء كند، چون بيش از اين احتياج ندارد كه بگويد فالن قوم و ملت جزو اين دسته شدند يا آن دسته 

 .ان را بيان كندايمان آوردند، و يا ظلم كردند، و ديگر احتياج نيست به اينكه وصف استمرار و تلبس و اتصاف ايش

اين است كه ايشان جزو اين دسته شدند، و به ظلم و عصيان  "اتبعوا امر فرعون "و "عَصَوْا "و "ظَلَمُوا "پس مفاد جمالت:
اين است كه ما آنهايي را كه به صفت و  "نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا "و متابعت امر فرعون شناخته گرديدند. و همچنين مفاد جمله

 .يمان متصف هستند نجات داديمعالمت ا

 پس در افاده اصل آن سمت و عالمت تعبير به فعل )ماضي( كافي است، هر چند الزمه

__________________________________________________ 

 .12درخواست مكن از من در باره كساني كه ظلم كردند. سوره هود، آيه (1)

 .22ي مهلك. سوره هود، آيه و گرفت آنان را كه ظلم كردند فرياد(2)

و اين عاد )قوم هود( انكار كردند آيات پروردگار خود را و نافرماني كردند پيامبران خدا را و پيروي كردند فرمان هر (3)
 .59سركش حق ناپذير را. سوره هود، آيه 

 .132آگاه باشيد كه ثمود كافر شدند به پروردگار خود. سوره هود، آيه (4)

 .22هالك بر مدين، هم چنان كه هالك شد ثمود. سوره هود، آيه  آگاه باشيد(5)
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داشتن آن عالمت اتصاف هم باشد. و به عبارت ديگر كساني كه مثال از قوم نوح ظلم كردند، قهرا ظالم هم شدند، و ليكن 
، نه به اتصافشان به وصف ظلم، چون در اين گيرددر مقام قياس و تقسيم، عنايت به صرف صدور و تحقق ظلم تعلق مي

بينيم به محضي كه كالم از مقام قياس و نسبت مقام عنايت به اين معنا نداريم كه ظلم وصف دائمي آنان شده، و لذا مي
وَ  "و يا "نَمِيبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِ "فرمايد:شود، مثال ميرود، لحن گفتار عوض شده، به جاي فعل به وصف تعبير ميبيرون مي

سير آيد كه در تفاي از مفسرين به دست ميدقت فرماييد. از آنچه گذشت نقطه ضعف كالم پاره -"ال تَكُنْ مَعَ الْكافِرِينَ
اند: اين جمله داللت دارد بر اينكه ظلمي از آنان سرزده و بيش از اين داللت ندارد. و همچنين گفته "الَّذِينَ ظَلَمُوا "جمله

 .به معني وصف و معنايش اين است كه ركون به ظالمين مكن "الَّذِينَ ظَلَمُوا "جمله :اندديگري كه گفته مفسرين

 71و نقاط ضعف آن سخن ..... ص :  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "سخن صاحب المنار در باره مراد از:]

كه  يعني ركون مكن به كساني "تفسير كردهرا چنين  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "صاحب المنار در تفسير خود گفته: زمخشري جمله
. آن گاه حكايت كرده از موفق كه دنبال امام جماعتي "ظلم از ايشان ديده شده تا چه رسد به آنهايي كه ظلم وصفشان شده

 به نماز ايستاد، وقتي آن امام اين آيه را تالوت كرد موفق غش كرد، و پس از آنكه به هوش آمد سبب انقالبش را پرسيدند
گفت: خدا وعده آتش داده به كسي كه ركون كند به شخصي كه ظلمي از او ديده شود، تا چه رسد به اينكه ظلم شيوه و 

 «1»وصف او باشد. 

هر كس كمترين ميلي كند به كسي كه و لو يك بار مختصر ظلمي از او سر زده  "و بنا به گفته وي معناي آيه اين است كه
همان طايفه ستمگران از  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "و حال آنكه اين معناي غلطي است، زيرا مقصود از "افتدباشد به آتش دوزخ درمي

 .كنندمشركين هستند كه با مؤمنان دشمنند و آنها را آزار نموده، براي بيزار كردنشان از دين نقشه چيني مي

به  توان گفتست كه در آيات بسياري آمده، همانطور كه نميا "الَّذِينَ كَفَرُوا "عينا مانند جمله "الَّذِينَ ظَلَمُوا "پس جمله
راد از آن بلكه م -ماضي است و مراد از آن كساني است كه در گذشته كفري از ايشان صادر شده "كَفَرُوا "صرف اينكه كلمه
 .توان چنين معنايي كردنمي "الَّذِينَ ظَلَمُوا "همين طور در -طايفه كفار است

است )كه بطور « 4» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "ن معنا آيه شريفهبهترين شاهد بر اي
 "كَفَرُوا "و موصول "الذين "دانيم معناي صلهقطع مي

__________________________________________________ 
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ره، آيه آورند. سوره بقآنان كه كفر ورزيدند چه انذارشان كني و چه انذارشان نكني بر ايشان يكسان است )و( ايمان نمي(2)
3. 
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كساني هستند كه كفر صفت ايشان است نه اينكه در گذشته يك بار از ايشان كفر سرزده باشد، چون اگر چنين باشد انذار 
 .(دن و نكردن پيغمبر در باره آنان يكسان نيستكر

 71باشد[ ..... ص : متضمن نهي از تمايل به ستمكاران چه از اهل كتاب و چه از موحدين و مسلمين مي "وَ ال تَرْكَنُوا ... "آيه شريفه:]



رد بحث، از اين دشمنان مخاطب بودند. و در آيه مو "فاستقم "و مخاطبين به نهي از ركون همان كساني هستند كه در آيه
همانگونه كه از قومهاي پيامبران گذشته در داستانهايي كه از آنها در همين  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "مشرك پيغمبر تعبير كرده به

كند همين تعبير را آورده، و نيز در همين سوره از آنها به ظالمين نيز تعبير كرده و ، ذكر مي22، 32، 12سوره در آيات 
. پس حاصل كالم اينكه در اين آيات فرقي ميان دو تعبير وصف )ظالمين( و صله و "وَ قِيلَ بُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ":فرموده

 «1»نيست، چون هر دو تعبير در باره اقوام به يك معنا است.  (موصول )الَّذِينَ ظَلَمُوا

كساني است كه ظلمي از ايشان سرزده باشد و گرنه  "مُواالَّذِينَ ظَلَ "منظور از جمله "اما اينكه صاحب كشاف گفته:
تواند بگيرد، زيرا تعبير به فعل خواهد نمياي را كه او ميحرف صحيحي است، و ليكن آن نتيجه« 4» "ظالمين "فرمودمي

عناي ا با مرساند و ليكن مقام، اين معنا ردر مقام آيه كه توضيحش گذشت هر چند بيشتر از صرف تحقق و صدور را نمي
 فَأَمَّا مَنْ طَغي وَ آثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوي وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَي "كند، نظير آيهوصفي منطبق مي

 .شده مع ذلك با معناي صفت منطبق استكه در عين اينكه تعبير به فعل « 1»النَّفْسَ عَنِ الْهَوي فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوي 

و اما نقطه ضعفي كه در كالم صاحب المنار است اين است كه وي آيه را تنها مربوط به ستمكاران و دشمنان مؤمنين و 
چينان از مشركين دانسته، و اين از مشار اليه، محض تحكم و بدون دليل سخن گفتن است، زيرا هيچ دليلي در دست نقشه

ا با شود، مخصوصلت كند بر اينكه آيه شامل ستمگران از اهل كتاب و دشمنان اسالم از يهود و نصارا نمينيست كه دال
اندازند ستمگر خوانده و اينكه خود قرآن در گذشته نزديكي ايشان را به جرم اينكه از در ظلم در كتاب خدا اختالف مي

و در باره دوستي با « 2» "وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ":صريحا از دوستي با آنان نهي و تشديد كرده و حتي فرموده
 :مطلق كفار فرموده

__________________________________________________ 
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ترجيح دهد در اين صورت جز جهنم منزلگاهي نيست و اما كسي  و اما كسي كه طغيان كند، و زندگي دنيا راي بر آخرت(3)
كه از مقام پروردگارش بهراسد و نفس راي از پيروي هوي باز بدارد در اين صورت جز بهشت منزلگاهي نيست. سوره 

 .41 -37نازعات، آيه 

 21و هر كه از شما ايشان راي دوست بدارد خود او هم از ايشان است. سوره مائده، آيه (4)
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 «"ءٍوَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ "

پرسيم چه مانعي هست كه اين آيه شامل ستمگران اين امت نشود با اينكه در ميان اين امت جباراني وجود از ايشان مي.
تر از فرعون و طاغياني وجود داشته و دارد كه هزار بار طاغي تر از جباران عاد و ثمودند، وداشته و دارد كه صدها برابر شقي

 هامان و قارونند؟

كند بر و صرف اينكه اسالم در موقع نزول اين سوره گرفتار ستمگران و مشركين قريش و حوالي مكه بوده چه داللت مي
زند؟ د، عموم لفظ را تخصيص مياينكه لفظ آيه مخصوص به ايشان و نهي از ركون به ايشان باشد؟ و مگر خاص بودن مور

كند از ركون به هر كسي كه به عالمت ظلم شناخته شده باشد، چه اينكه مشرك باشد يا حاشا! پس آيه شريفه نهي مي
 .موحد، چه اهل كتاب باشد و چه مسلمان

 "به آيه تمسك جستهنقطه ضعف ديگري كه در كالم صاحب المنار است اين است كه ايشان براي تاييد و شاهد گفتار خود 



عناي با اينكه فعل است م "الَّذِينَ كَفَرُوا "، به اين بيان كه"إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ
 .از او صادر شده باشددهد، و مقصود از آن كافرانند، نه فردي از افراد كه در زمان گذشته كفري وصف را مي

و آن نقطه ضعف اين است كه آيه مذكور مربوط به عموم كفار و بيان حال عموم آنان نيست تا شاهد گفتار وي باشد، بلكه 
در تفسيرش و همچنين در مواضع ديگري در اين كتاب بيان كرديم كه اين آيه مخصوص كفار قريش است آن هم نه همه 

ما عليه رسول خدا )ص( در ابتداي دعوتش به مخالفت و كارشكني برخاستند، و خداوند هم آنان بلكه سران ايشان كه رس
 .شر ايشان را از سر آن جناب كوتاه نمود و در واقعه بدر و وقايع ديگر نابودشان كرد

د، شخالف واقع مي بود مضمون آيههمه كفار مي "الَّذِينَ كَفَرُوا "بود و منظور از جملهپس آيه عام نيست، چون اگر عام مي
براي اينكه كفار بسياري را سراغ داريم كه حتي از ميان خود قريش و حتي بعد از نزول اين آيه به سوي اسالم گراييدند، )و 

 .(انذار رسول خدا )ص( در دلهايشان مؤثر افتاد

گوييم در اين در جوابش ميو اگر صاحب المنار بگويد: مراد آن كفاريست كه تا آخرين لحظه عمر خود ايمان نياوردند 
كفاري كه تا  "خواهد شد، زيرا معنا ندارد بگوييم "رود آبستآنچه در جوي مي "صورت مضمون آيه شبيه به مضمون

 اي جز اين نيست كهپس هيچ چاره "آورند چه انذارشان بكني و چه نكنيآخرين لحظه عمر خود ايمان نياوردند ايمان نمي
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 .به طايفه خاصي نظر دارد "الَّذِينَ كَفَرُوا "بگوييم آيه مذكور مخصوص عده معيني است و جمله

هم يك عنوان تشريفي است براي اشخاص معيني كه در اول دعوت  "مَنُواالَّذِينَ آ "و ما در سابق هم گفتيم كه جمله
در قرآن هم مختص به ايشان است )مگر در آن  "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا "اسالمي به رسول خدا )ص( ايمان آوردند، و خطابات

احكام آن خطابات با آن اشخاص  مواردي كه دليلي بر خالف اين مطلب داللت كند( ولي در هر حال ساير مؤمنين هم در
 .شريكند

 در آيه مورد بحث از ستمكاران "باشد اين است كه در آخر كالمش گفته:نقطه ضعف سومي كه در گفتار صاحب المنار مي
ن ( هم اي22، 32، 12همانطور كه از اقوام پيغمبران گذشته )در آيه  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "معاصر رسول خدا )ص( تعبير كرده به

 ."تعبير را كرده، و هم به ظالمين تعبير كرده پس در اين آيات فرقي ميان دو تعبير نيست

ست و اين خود دليل بر اين ا "ظالمين "تعبير كرده و گاهي به "الَّذِينَ ظَلَمُوا "و خالصه گفتارش اينكه: گاهي از ايشان به
 .كه مقصود از هر دو تعبير يكي است

ه گويا آن عنايتي كه گفتيم در كالم هست از نظر وي مخفي مانده، و نتوانسته منتقل شود به اشكال اين حرف اين است ك
 .شود كه عنايت به هر دو يكي باشداينكه اتحاد مصداق دو تعبير باعث نمي

پس خالصه مضمون اين آيه نهي رسول خدا )ص( و امت او است از ركون به كسي كه به عنوان ظلم شناخته شده باشد، به 
 وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ "اينكه به سوي او ميل و در امر دين و حيات ديني بر ظلم او اعتماد كنند، اين است منظور جمله

 ."ظَلَمُوا

اين جمله تفريع است بر ركون و معنايش اين است كه عاقبت ركون، تماس با آتش است. )نكته جالبي  -"فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ "
عاقبت ركون به ظلم، ظالم را تماس با آتش و خود ظلم را آتش قرار داده است. و اين  (جمله است اين است كه كه در اين

 .همان فرق ميان نزديك شدن به ظلم و تلبس به ظلم است



كند ا را مس مي، يعني آتش شم"فتمسكم "اين جمله در موضع حال است از مفعول -"وَ ما لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ "
شود كه انسان تمامي اولياء و در حالي كه در آن آتش غير از خدا هيچ ياوري نداشته باشيد، چه اين واقعه در قيامت واقع مي

دهد. ممكن هم هست حال از ركون باشد، البته اين در صورتي است كه پنداشت( از دست ميياوراني )كه در دنيا ياورش مي
 به احتمال اول به معناي  "ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "اشد و جملهمنظور از آتش عذاب ب
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 .نداشتن شفيع و به احتمال دوم به معناي خذالن الهي خواهد بود

يدي و مبراي اين است كه داللت كند بر خاتمه امر و اينكه سرانجام كار شما نو "ثُمَّ ال تُنْصَرُونَ "در جمله "ثم "و تعبير به
دهد و هر چه از او در قيامت جز خدا كسي را نداريد او هم هر چه بخوانيدش جوابتان را نمي :شود، گويا فرمودهخذالن مي

 .كند، پس در نتيجه سرانجام كارتان نوميدي و خسران و خذالن خواهد بودطلب ياري كنيد ياريتان نمي

 :ز بدست آمداز بحثهايي كه تا كنون پيرامون آيه كرديم چند چي

 74 :ركون به اهل ظلم اخص از واليت كفار است و مراد از آن اعتماد و مماشات در امر دين و حيات ديني است نه مطلق ركون و اعتماد[ ..... ص ]

اينكه متعلق نهي در آيه شريفه ركون به اهل ظلم است در امر دين و يا حيات ديني، از قبيل سكوت كردن در بيان  -1
شود و ترك هر عمل ديگري كه خوش آيند ظالمان نيست، و يا مثل ني و اموري كه موجب ضرر جامعه ديني ميحقايق دي

اينكه ظالم كارهايي كند كه براي جامعه ديني ضرر دارد، و مسلمانها آن را ببينند و سكوت كنند و حقايق ديني را برايش 
ه اجتماع مسلمين بزند. و مسلمين سكوت كنند، او زمام جامعه بازگو نكنند، و يا اموري را ترك كند كه با تركش لطمه ب

دار مصالح عمومي جامعه بشود و با نداشتن صالحيت، امور ديني را اجراء كند و ايشان ديني را در دست بگيرد و عهده
 .سكوت كنند و نظير اينها

و همچنين وثوق داشتن به ايشان و در برخي بنا بر اين، ركون و اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خريد و فروش 
از امور امين شمردن آنان، مشمول نهي آيه شريفه نيست، زيرا ركون در اينگونه امور، ركون در دين و يا حيات ديني نيست، 

بينيم كه در شب هجرت وقتي از مكه به سوي غار ثور حركت كرد يكي از مردم قريش را امين خود رسول خدا )ص( را مي
رد و از او براي سفر به مدينه مركبي را اجاره كرد، و نيز او را امين دانست و مورد وثوق قرار داد كه بعد از سه روز، راحله شم

را تا درب غار خواهد آورد، آري او رفتارش چنين بود و خود مسلمانان هم در پيش روي رسول خدا )ص( با كفار و مشركين 
 .همين معامله را داشتند

اي ديگر كه از بحثهاي گذشته گرفته شد اين است كه ركوني كه در آيه از آن نهي شده، اخص است از معناي نتيجه -2
واليتي كه در آيات بسيار ديگري از آن نهي شده، زيرا واليت به معناي نزديك شدن به نحوي است كه مسلمين را در دين 

اي كه در جامعه هاي ظالمانهقشان كه از بين رفته و سنتو اخالقشان در معرض تاثر قرار دهد و در نتيجه دين و اخال
دشمنان دين رايج شده در ميان مسلمين رواج يابد، به خالف ركون كه به معناي بنا نهادن دين و يا حيات ديني است بر 

ا شود واليت اساس ظلم ظالمين، و اين معنا از نظر مورد اخص از واليت است، براي اينكه هر جا كه ركون به ظالمي پيد
 ظالم هم شده ولي هر جا كه واليت ورزيدن به ظالم 
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يافت شد چنان نيست كه ركون هم باشد. فرق ديگر اينكه خطر و بروز اثر در ركون بالفعل است ولي در واليت اعم از 



 .بالفعل است

 .شوداند معلوم ميمعناي واليت گرفتهاي از مفسرين كه ركون را به از اينجا اشكال گفتار پاره

 75سخني ديگر از صاحب المنار در باره متعلق نهي از ركون به ظالمين و مصاديق ركون به اهل ظلم و اشكال وارد بر آن ..... ص : ]

نهي در آيه جهات بسياري را شامل  :صاحب المنار در تفسير خود نخست كالم زمخشري را نقل كرده كه گفته است
شود، مانند گراييدن و پست شدن در راه هوا و هوس آنان، و به اميد ايشان از همه جا و همه كس قطع اميد كردن، و مي

همنشيني و رفاقت كردن، و به ديدنشان رفتن، و با ايشان مداهنه نمودن و به كارهايشان رضايت دادن، و خود را به ايشان 
برق زندگي و تجمالت ايشان چشم حسرت دوختن، و اسم آنان را به عظمت  شبيه كردن، و به زي آنان درآمدن، و به زرق و

كند، زيرا ركون به معناي كمترين ميل است. و اين معنا را اثبات مي "وَ ال تَرْكَنُوا "ياد كردن، چون دقت و تامل در جمله
وار باز امتثالش خيلي دش "الي الظالمين "ود:نيز ناراحت كننده است زيرا اگر فرموده ب "إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا "همچنين جمله

تر است و هر كسي كه ظلمي را و و اين تعبير عمومي "هر كس كه ظلم كند "نبود، زيرا ظالمين عده معدوديند، ولي فرمود
 «1»گردد. لو براي يك بار مرتكب شود مشمول آن مي

وي انگشت رويش گذاشته و از مصاديق ركون دانسته همه در گويد: البته آنچه را كه آن گاه در مقام رد آن برآمده چنين مي
جاي خود كارهاي زشتي است كه سزاوار نيست مؤمن مرتكب آن شود و احيانا هم از لوازم غير قابل توجه ركون هست و 

ب به اين اي كه مخاطدانيم اولين طايفهليكن صحيح نيست كه هيچيك از آنها را مفسر و مراد آيه بگيريم، براي اينكه مي
خطاب بودند رسول گرامي اسالم و صحابه ايشان يعني همان سابقين اولين بودند كه از شرك توبه كرده به سوي ايمان 
گراييدند و در ميان آنان كسي را سراغ نداريم كه اينطور نسبت به مشركين ركون داشته باشد، يعني از اسالم و مسلمين 

و يا به خاطر هواهاي آنان تن به پستي دهد و يا به كارهاي آنان راضي بوده باشد، و يكباره قطع نموده دل به كفار ببندد، 
 .همچنين ساير مصاديقي كه شمرده

مؤلف: صاحب المنار اوال خودش گفتار خود را نقض كرده و با اينكه قبال اعتراف كرد كه بعضي از امور مذكور از لوازم ركون 
است  ها بزرگصالحيت ندارد كه بگوييم مراد آيه است. آري، با اينكه همه معصيتگويد هيچ يك از آنها است، مع ذلك مي

 و نبايد نسبت به آنها

__________________________________________________ 
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رآن كريم انگاريها به قاي سهلاند از نسبت دادن پارهردهبينيم كه عادت كاعتناء بود مع ذلك بيشتر مفسرين قرآن را ميبي
 .هيچ خودداري نكنند

گويد: مخاطب به اين نهي رسول خدا )ص( و سابقين اولين بودند و ايشان در مظان چنين چيزهايي و از اين بدتر اينكه مي
در چنين خطابي اول و دومي وجود نبودند. اشكال آن اين است كه اوال خطاب، خطاب واحدي است متوجه او و امتش، و 

شود كه خطاب آن روزي مردم امروزي ندارد، و اگر بعضي از مخاطبين از جهت زمان مقدم بر بعضي ديگر باشند باعث نمي
 .را نگيرد، هر چند لفظ شامل باشد

 نواهيي كه از مقام شود كه خطاب نهي متوجه او نگردد، مخصوصاو ثانيا اگر مخاطب در مظنه نافرماني نباشد باعث نمي
كند، و ما كند، ولي از اصل نهي جلوگيري نميشود. بله، در چنين صورتي از تاكيد و الحاح جلوگيري ميتشريع صادر مي



بينيم كه رسول خدا )ص( از چيزهايي نهي شده كه به مراتب بزرگتر از ركون به ظالمان است، مانند شرك به خدا و ترك مي
وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ  "و نواهي، از آن جمله فرموده:اي اوامر تبليغ پاره

 .«1» "لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ

و در باره « 4» "رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُيا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  "و در باره ترك تبليغ فرموده:
 ما يُوحي إِلَيْكَ بِعْيا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ ال تُطِعِ الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً وَ اتَّ "پيروي كفار فرموده:

اي در بين نيست كه آن جناب به پروردگار خود شرك بورزد، و يا آنچه كه به وي وحي با اينكه چنين مظنه« 1» "مِنْ رَبِّكَ
شده از تبليغش سر باز زند، و يا كافران و منافقان را اطاعت كند، و يا وحي پروردگار خود را پيروي ننمايد و امثال اين از 

 .نواهي ديگر

له اند، از آن جمهم از اموري خيلي بزرگتر از ركون به ظالمين و يا مثل آن نهي شدهو همچنين سابقين اولين، كه ايشان 
كه در باره اهل بدر نازل شده، كه سابقين اولين هم در ميان  "وَ اتَّقُوا فِتْنَةً ال تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً "فرموده:

 اند. و در باره بعضي از آنانايشان بوده

__________________________________________________ 

و به تحقيق به سوي تو و كساني كه قبل از تو بودند وحي شده كه اگر شرك بورزي اعمالت بي اجر و نتيجه گشته و (1)
 .32هر آينه از زيانكاران خواهي شد. سوره زمر، آيه 

. ايبه سويت نازل شده و اگر نكني رسالت او را ابالغ نكردههان اي رسول، ابالغ كن آنچه كه از ناحيه پروردگارت (2)
 .32سوره مائده، آيه 

هان اي پيغمبر! خدا را بپرهيز و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خدا دانا و حكيم است، و آنچه كه از ناحيه (3)
 4و  1پروردگارت به سويت وحي شده پيروي كن. سوره احزاب، آيه 
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آمده كه خود آنان را ستمكار خوانده، حال بعضي صحابه پيغمبر را ستمكار خواندن مهم است، و يا به او بگويند به ستمكاران 
يلي هايي كه خركون مكن؟ و همچنين آيات ديگري كه مربوط به داستانهاي بدر، احد و حنين است، و مشتمل است بر نهي

كند كه بدتر از ركون به اي كه زنان رسول خدا )ص( را از اموري نهي مينيز آيات ناهيهتر از نهي ركون است. و مهم
تعالي  شود كه نهي هم از ناحيه خدايظالمين است. پس صرف اينكه سابقين اولين در مظنه چنين اعمالي نيستند باعث نمي

 .ن گناهان و جرائم مبتال شدنداي از آصادر نشود، عالوه بر اينكه بعضي از همان سابقين اولين به پاره

كند سوم چيزي كه از بحث گذشته به دست آمد اين بود كه آيه شريفه به كمك سياقي كه دارد و نيز با تاييد مقام، نهي مي
از ركون به ستمكاران در ستمهايشان، به اين معنا كه مسلمانان، دين حق خود و حيات ديني خود را مبني بر ظلمي از 

كنند، و يا در گفتار و كردار حق خود، جانب ظلم و باطل ايشان را رعايت كنند. و خالصه وقتي بتوانند حقي را  هاي آنانظلم
احياء كنند كه باطلي را هم احياء بكنند، و برگشت اين عمل همانطور كه قبال هم گفتيم به اين است كه احياء يك حق با از 

 .بين رفتن يك حق ديگر صورت گيرد

 77رق بين ميل به ظالمين و مصاديق مباشرت در ظلم ..... ص : اشاره به ف]

هاي آنان و راه دادن آن ظلم را در دين، و اجراي آن در مجتمع اسالمي و يا در محيط و اما ميل كردن به ظلمي از ظلم
 .زندگي شخصي، ركون به ظالمين نيست، بلكه مباشرت در ظلم و وارد شدن در زمره ظالمين است



م اند ميان ركون به ظالمين و اين مثالها كه ما ذكر كرده و گفتيلب بر بسياري از مفسرين مشتبه شده، و نتوانستهو اين مط
ساله اند كه كمترين ارتباطي با آيه و با مهايي را ايراد كردهمباشرت در ظلم است، فرق بگذارند، در نتيجه در تفسير آيه بحث

رعايت اختصار از ايراد و بحث در صحت و سقم آنها صرفنظر كرديم، و هر كس  ركون به ظالمين ندارد، و ما به خاطر
 .تواند به تفاسير آنان مراجعه نمايدبخواهد مي

 77امر به نماز و صبر كه مهمترين عبادات و اخالقيات هستند[ ..... ص : ]

 "... لْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِوَ أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ ا "

گويند از نظر معنا و ساختمان و بطوري كه مي "زلفي "جمع "زلف "دو طرف نهار به معني صبح و عصر است، و كلمه
نظير ساعات و امثال  -است، و اين وصفي است كه به جاي موصوف خود "قربي "كه جمع "قرب "لفظي شبيه است به

 .اين است: و ساعاتي از شب كه نزديك به روز باشد نشسته و تقديرش -آن

يعني نماز را در صبح و عصر و در ساعاتي از شب كه نزديكتر به روز باشد به پاي دار، و اين ساعات با نماز صبح و عصر كه 
 در يك طرف روز قرار دارد و نماز مغرب و عشاء كه وقتشان 
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ر اند. و يا تنها با نماز صبح و مغرب كه هكند، هم چنان كه بعضي از مفسرين نيز گفتهاست تطبيق ميساعتهاي اول شب 
ضي اند و بعشود چنان كه ديگران گفتهيك در يك طرف روز قرار دارند و نماز عشاء كه وقتش اوايل شب است منطبق مي

 .اندديگر حرفهاي ديگري زده

مورد به فقه مربوط است، و در بحث فقهي متبع، بياني است كه از پيغمبر و امامان اهل و ليكن از آنجايي كه بحث در اين 
 .ان شاء اللَّه تعالي -دهيم به بحث روايتي آيندهبيتش وارد شده باشد، لذا آن را حواله مي

كند كه نمازها حسناتي است كه در دلهاي ن ميرا تعليل نموده، بيا "أَقِمِ الصَّالةَ "امر "إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ "جمله
اره بحثي برد، و ما در اين بمؤمنين وارد شده و آثار معصيت و تيرگيهايي كه دلهايشان از ناحيه سيئات كسب كرده از بين مي

 .در جلد دوم اين كتاب ايراد نموديم "حبط "راجع به

برد به خاطر اهميتي كه دارد و براي ه حسنات سيئات را از بين مييعني اينكه گفته شد ك -"ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ "
 .بندگاني كه به ياد خدا هستند مايه تذكر است

دهد به صبر كردن، و در موارد پس از امر به نماز، رسول خدا )ص( را دستور مي "وَ اصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "
ميان صبر و نماز جمع كرده. و سر آن اين است كه هر كدام از اين دو، در « 1» "اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِوَ  "ديگري مانند:

ترين اركان هستند. آري، در ميان عبادات، نماز مهمترين عبادت و در اخالقيات صبر مهمترين خلق است، باب خودش مهم
 :هم چنان كه در باره نماز فرموده

 .«1» "إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "و در باره صبر فرموده:« 4» "كْرُ اللَّهِ أَكْبَرُوَ لَذِ "

توان بر مصائب و ناماليمات فايق آمد، چون صبر، نفس را از قلق و اي است كه با آن ميو اجتماع اين دو، مهمترين وسيله
دهد و در نتيجه ناماليمات را از ياد آدمي ي پروردگار توجه ميدارد، و نماز نفس را به سواضطراب و فراري شدن نگه مي

 .سوره بقره گذرانديم 22برد، و ما بيان مفصل اين معنا را در جلد اول اين كتاب در تفسير آيه مي

ا ي آيد كه منظور از آن، اعم از صبر بر عبادت و يا صبر بر معصيت وو از اينكه بطور مطلق امر به صبر كرده به دست مي
 شود وصبر در مصيبت است، بلكه همه آنها را شامل مي



__________________________________________________ 

 .22كمك بگيريد از صبر و نماز. سوره بقره، آيه (1)

 .22البته ذكر خدا بزرگتر و برتر است. سوره عنكبوت، آيه (2)

 .21ر كارها است. سوره شوري، آيه همانا اين گذشت نشانه عزم راسخ و اراده ثابت د(3)
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 ال وَ "،"فاستقم "بنا بر اين، امر مزبور، امر به صبر است در امتثال تمامي اوامر و نواهي كه قبال در سوره آمده، از قبيل
مفرد آورده و تنها به رسول خدا )ص( متوجه كرده به و ليكن از اينكه صيغه امر را  "وَ أَقِمِ الصَّالةَ "،"وَ ال تَرْكَنُوا "،"تَطْغَوْا

 "و اصبروا "فرمود:آيد كه مقصود از آن صبر، صبر مخصوصي است كه مختص به آن حضرت است، و گرنه ميدست مي
د منظور گوينهاي گذشته همه سياق جمع بود، و اين مطلب گفتار آن كساني را كه ميمخصوصا با اينكه سياق امرها و نهي

 .كندصبر، صبر رسول خدا )ص( در برابر آزار مشركين و ظلم ستمگرانشان است تاييد مي از

 و اما اينكه چرا امر به نماز را مفرد آورده مگر نماز هم اختصاص به آن جناب دارد؟

ن آجوابش اين است كه نماز مخصوص به آن جناب نيست، ولي مقصود از اقامه در اينجا چيزيست كه آن روز مخصوص به 
 .دقت فرماييد -كردجناب بوده، و آن عبارت است از اقامه نماز به جماعت كه آن روز بايد آن حضرت اين كار را مي

 .كندامر به صبر را تعليل مي "فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "و اينكه فرمود:

 "... ا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسادِ فِي الْأَرْضِفَلَوْ ال كانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو "

رساند، و معناي آن اينست كه: ملل و اقوامي است كه تعجب آميخته با توبيخ را مي "اال "و "هال "به معناي "لو ال "كلمه
ظ از انقراض و استيصال حف زيستند چرا باقي نماندند و چرا از فساد در زمين نهي نكردند؟ تا امت خود راكه قبل از شما مي

 كنند؟

اين استثناء استثناء از معناي نفي جمله سابق است چون معنا اين است: عجب است از  -"إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنا مِنْهُمْ "
نكه از فساد هاي گذشته كه با آن آيات كه از خدا ديدند و آن عذابها كه مشاهده كردند، چرا جز عده كمي كه ما براي ايامت

 كردند از عذاب و هالك نجاتشان داديم، بقاياي بيشتري نماندند تا از فساد در زمين نهي كنند؟نهي مي

اند كه اين جمله بيان حال كساني است كه پس از استثناء باقيمانده -"وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فِيهِ وَ كانُوا مُجْرِمِينَ "
دهند، و چنين معرفيشان كرده كه مردمي ستمكار و همه پيرو لذايذ مادي بوده و در اين وادي ن را تشكيل مياكثريت ايشا

 .ور و در نتيجه به جرم و گناه آلوده شده بودندغوطه

ده دو آيد و آن اين است كه مردم باقيمانپس، از اين استثناء و از اين ما بقي كه حالشان را بيان كرد يك تقسيم به دست مي
وَ لَوْ  "د:فرمايبينيم كه دنبال اين آيه ميصنف مختلفند، يكي ناجياني كه خداوند آنها را نجات داده، دوم مجرمين و لذا مي

 ."شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ
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رض ها را هالك و منقيعني سنت خداي تعالي چنين نبوده كه قريه "وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ "
پروردگار تو به احدي ظلم  -وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً "كند در حالي كه اهل آن مصلح باشند، چون اين خود ظلم است،

شود )يعني هالكتي كه خود ظلم است( نه اينكه احترازي باشد، و قيد توضيحي مي "بظلم "س اينكه فرمود. پ"كندنمي
كند: بخواهد از ميان دو جور هالك كردن، هالك كردن به ظلم را بگويد، و چون قيد توضيحي است اين معنا را افاده مي

 "آن مصلحند هالك نكند، چون هالك كردنشان ظلم است سنت خداي تعالي بر اين قرار گرفته كه سرزمينهايي را كه اهل



 ."كندو خداوند هيچگاه به بندگان ظلم نمي -"وَ ما رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ

 "ينَوَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ... أَجْمَعِ "

 11[ ..... ص : "خلف "و مشتقات ديگر ماده "اختالف "معناي]

به معناي پشت سر است، اين معناي اصلي اين ماده است و در ساير مشتقاتي  "قدام "و يا "امام "در مقابل "خلف "كلمه
ش اين معناي "خلف شدپدر خود را  -خلف اباه "شود:كه از اين ماده منشعب شده نيز اين معنا نهفته، مثال وقتي گفته مي

لف خ -أخلف وعده "شود:است كه به جاي او نشست، او از دنيا رفت و وي بعد از او زنده بماند. و همچنين وقتي گفته مي
 -فالن مات و خلف ابنا "شود:معنايش اين است كه وعده خود را پشت سر انداخت. و وقتي گفته مي "كرد وعده خود را

فالن  "شود:معنايش اين است كه فرزندي پشت سر نهاد، و رفت، و وقتي گفته مي "اشتفالني مرد و فرزندي خلف گذ
معنايش اين است كه از او خواست تا پس از غيبت و يا  "اش باشدفالني از فالن كس خواست تا خليفه -استخلف فالنا

 "شوددا در زمين. و نيز وقتي گفته ميمرگش و يا به عنايت ديگري نايب او باشد، مانند خليفه قرار گرفتن آدم به وسيله خ
قيده و معنايش اين است كه در ع "فالني با فالن كس مخالفت و يا با يكديگر مخالفت كردند -فالن خالف فالنا او تخالفا

اين  "تخلف ورزيد از امر او -تخلف عن امره "يا عمل از هم جدا شدند، كانه هر يك ديگري را پشت سر انداخت. و معناي
مردم در فالن موضوع اختالف  -اختلف القوم في كذا "كه امر او را پشت سر انداخت و به آن عمل نكرد. و معناياست 
 "ردفالني به نزد فالني اختالف ك -اختلف فالن الي فالن "اين است كه يكديگر را پشت سر انداختند. و معناي "كردند

 .اين است كه پي در پي نزد او آمد و شد كرد

دانند پسندد، زيرا همه طبايع مياست، از اموري است كه طبع سليم آن را نمي "اتفاق "كه در مقابل معناي "تالفاخ "و اين
شود. البته آثار سوء ديگري از قبيل نزاع، مشاجره، جدال، كشت و كشتار، كه با اختالف، نيروها پراكنده و ضعيف مي

 توزي و دشمني نيز دارد، كينه
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 .كه هر يك به نوبه خود در سلب امنيت و سالمتي، تاثير به سزايي دارند

اي از آن نيست، و آن اختالف طبايع است كه چيزي كه هست يك نوع از اختالف، اختالفي است كه در عالم انساني چاره
 اختالف در تركيبات بدني باعث اختالف گردد. آري تركيبات بدني در افراد اختالف دارد و اينها ميمنتهي به اختالف بنيه

ها و سنن و آداب و شود، و با ضميمه شدن اختالف محيطها و آب و هواها اختالف سليقهدر استعدادهاي بدني و روحي مي
آيد، و در علم االجتماع و مباحثش ثابت شده كه اگر اين مقاصد و اعمال نوعي و شخصي در مجتمعات انساني پديد مي

 .بود بشر حتي يك چشم بر هم زدن قادر به زندگي نبودنمياختالفات 

نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا  ":و خداي تعالي هم در قرآن كريم اين اختالف را به خود نسبت داده و فرموده
 «1» "بَعْضاً سُخْرِيًّا وَ رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

 11نيست ..... ص :  در قرآن كريم اختالفات ناشي از هواهاي نفساني )مانند اختالف در دين( مذمت شده نه اختالفات طبيعي كه در حيات نوع انسان گريزي از آن]

هواي نفس و بر خالف و در هيچ جاي از كالم خود آن را مذمت ننموده، مگر در آن مواردي كه اين اختالف آميخته با 
هدايت عقل باشد، مانند اختالف در دين، چون خداي سبحان دين را يك مساله فطري دانسته و فرموده: بشر مفطور بر 



معرفت و توحيد خداست. و نيز در باره نفس انسان فرموده: تقوا و فجور نفس را به نفس هر كسي الهام كرده. و نيز فرموده: 
 .ت كه بشر بر آن خلق شده، و در خلق خدا تبديلي نيستدين حنيف از فطرياتي اس

و به همين جهت در موارد بسياري از كالم مجيدش اختالف در دين را به ظلم و طغيان اختالف كنندگان نسبت داده، از آن 
 .«4» "فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ "جمله فرموده:

كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ  "و در آيه زير هر دو اختالف را ذكر كرده و فرموده:
ت كه اختالف در امور مادي و زندگي مادي اين همان اختالف اول اس "الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ  "اين آن اختالف دومي يعني اختالف در امر دين است "وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ "است.
 .«1» "مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ بَغْياً بَيْنَهُمْ فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ

__________________________________________________ 

ايم، تا ايم و بعضي را بر بعضي به درجاتي رفعت دادهشان را از زندگي دنيا تقسيم كردهما در ميان آنان معيشتشان و بهره(1)
 .14مسخر كنند. سوره زخرف، آيه  (بعضي بعض ديگر را )يكديگر را

پس اختالف نكردند مگر بعد از آنكه علم به آن را داده شدند و صرفا از در بغي و كينه كه در بين خود دارند اختالف (2)
 .12كنند. سوره جاثيه، آيه مي

مردم يك امت بودند خداوند پيغمبران را به عنوان بشارت و انذار برگزيد و به ايشان كتاب فرستاد تا ميان مردم در آنچه (3)
كنند حكم نمايند، و در آن كتاب اختالف نكردند مگر خود آن كساني كه به آنها كتاب داده شد آنهم بعد از كه اختالف مي

اند به اذن خود در آنكه معجزات و حجتها مشاهده كردند، و از در طغيان و ظلم، ال جرم خداوند آن كساني را كه ايمان آورده
 [.....] .213ت فرمود. سوره بقره، آيه مسائل مورد اختالف به سوي حق هداي
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منظور دارد، همان  "وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً "آن اختالفي كه خداوند در آيه مورد بحث يعني در جمله
د كه مردم دو طايفه شدند اندكي اهل نجات و اختالفي است كه در آيات قبل بيان داشته بود و آن اختالف در امر دين بو

 .بيشتر ستمكاران و اهل هالكت

كنند، شود: و اگر اختالف كنند در امر دين، باري خدا را بدين وسيله عاجز نميبنا بر اين، معناي آيه مورد بحث چنين مي
ن اختالفي ميان آنان پديد نيايد. پس توانست مردم را يك امت قرار دهد و در نتيجه در امر ديخواست ميچون اگر خدا مي

و « 1» "وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ "فرمايد:اي است كه ميدر حقيقت اين آيه نظير آيه
 «4. »"اسَ جَمِيعاًأَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّ "آيه

 11راجع به اختالف در دين خواهد بود[ ..... ص :  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "جمله]

نيز تنها راجع به اختالف در دين خواهد بود، زيرا همين اختالف است كه قرآن  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "و بنا بر اين، جمله
 خواستداشت. پس تقدير كالم چنين است: اگر خدا ميخواست از ميان مردم بر ميخدا ميكند كه اگر براي ما بيان مي

 .داشت ليكن چنين نخواست در نتيجه مردم هم چنان تا ابد مخالف يكديگر خواهند بوداختالف را از ميان ايشان بر مي

يك عده مخصوصي كه به ايشان رحم كرده اين صريح در اين است كه از  "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ "عالوه بر اينكه جمله
دانيم كه اختالف در غير دين را خداوند از هيچ طايفه مرحومه هم برنداشته، ولي از ايشان اختالف را برداشته. و ما مي

 .اختالف ديني را برداشته، البته آن اختالفي را برداشته كه مذموم و ناشي از بغي و بعد از علم به حق است



است، يعني مردم بعضي با بعضي ديگر در امر حق تا ابد  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "استثناء جمله "لَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَإِ "جمله
ري شوند. و بطوكنند مگر كساني كه خداوند به آنان رحم كرده كه آنها در امر حق اختالف نكرده و متفرق نمياختالف مي

 كه از آيه

__________________________________________________ 

خواست همگي شما راي هدايت و بر خداست بيان عدل و راستي، و بعضي راهها راه جور و ناراستي است و اگر خدا مي(1)
 .2كرد. سوره نحل، آيه مي

خواست همه مردم راي دانند( كه خدا اگر مياند )و نمياند )از ايمان اينان( مايوس نشدهمگر كساني كه ايمان آورده(2)
 .11كرد. سوره رعد، آيه هدايت مي

 21، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .شود، منظور از رحمت، هدايت الهي استاستفاده مي« 1» "فَهَدَي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ "

اي ديگر در نفي و اثبات مقابل هم قرار گيرند، و در نتيجه اي با عدهكه عدهو اگر بگويي: معناي اختالف مردم اين است 
اي ديگر قابل شود كه دائما به دو قسمت محق و مبطل منقسمند، و چنين مسالهاين مي "ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "معناي

از آن خارج كنند، و اما افراد آن قابل  تخصيص و استثناء نيست مگر آنكه عموم زماني آن را تخصيص زده و زمان معيني را
ايشان دائما  "شوداستثناء نيستند، براي اينكه اگر استثناء را راجع به افراد بگيريم معناي مستثنا و مستثنا منه چنين مي

 همنقسم به دو قسم محق و مبطل هستند، مگر آنان كه خدا رحمشان كرده كه ايشان منقسم به دو قسم نيستند بلكه هموار
شان محقند، پس برگشت معنا به اين كنند يك دستهو اين معناي غلطي است، زيرا آنهايي هم كه اختالف مي "محقند

شود كه بعضي از ايشان هم مبطلند و هم محق، ولي محق ايشان تنها محقند و در ميانشان مبطل نيست و اين كالم مي
 .فايده استكالمي بي

ها يك طرف اختالف هستند، و پر ها را از حكم اختالف استثناء كنيم، زيرا اين محقمحق عالوه بر اين، اصال معنا ندارد
 .واضح است كه اختالف، قائم به هر دو طرف محق و مبطل است

 13مذمت اختالف، از جهت لوازم آن يعني تفرق و اعراض از حق است ..... ص : ]

كنند، اختالف در حق در ساير آيات كه اهل اختالف را مذمت ميگوييم: درست است كه اختالف در اين آيه و در پاسخ مي
است، و نيز درست است كه مخالفت كردن بعضي با بعضي ديگر مستلزم اين است كه يكي از آن دو، بر حق و داراي 

ز حق، ااند برسيم اجتماعي است متزلزل و متفرق بصيرت باشد ليكن وقتي حساب اجتماعي را كه اين دو فريق تشكيل داده
اند، و حق بر ايشان مخفي است و در باره آن توان گفت بر حق، اجتماعي ندارند و حق را كنار گذاردهايست كه ميو جامعه

 .ترديد دارند

كند به خاطر لوازم آنست كه همان تفرق و اعراض از حق است، و آيات هم شاهد و خداي سبحان اگر اختالف را مذمت مي
 "كند و اگر منظور ازكند، هر دو طرف اختالف به باطل را توبيخ مييرا هر جا از اختالف مذمت ميو گواه بر اين است، ز

 .بود كه هر دو طرف اختالف را مذمت كندصاحبان آراء و اعمال مختلف و متفرق از حق نبوده باشد صحيح نمي "مختلفين

 و نيز بهترين مؤيد اين معنا آيه

__________________________________________________ 

پس خدا كساني راي كه ايمان آوردند در مسائلي كه اختالف كردند به اذن خود به سوي حق هدايتشان كرد. سوره (1)



 .411بقره، آيه 
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صَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ وَ مُوسي وَ عِيسي أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ ال شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّي بِهِ نُوحاً وَ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ ما وَ "
وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَ ال  "كرده، و همچنين آيه "تفرق "تعبير به "اختالف "است كه از« 1» "تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

تر از آيه قبل است زيرا اهل حق و مالزمين سبيل بلكه اين آيه داللتش روشن« 4» "بِيلِهِتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَ
 .حق را خارج از اهل تفرقه و اختالف دانسته

كند دنبالش مساله ريب و ترديد بينيم در غالب مواردي كه خداوند اختالف اهل اختالف را در باره كتاب مذمت ميو لذا مي
 لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مْوَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُ "كند، مانند:را ذكر مي

هِ إِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيعَمَّ يَتَساءَلُونَ عَنِ النَّبَ "و اين معنا در مواضعي از كالم مجيد خداوند تكرار شده و فرموده:« 1» "مُرِيبٍ
مْ إِنَّكُ "كند. و نيز فرموده:زنند كه ايشان را از حق دور ميپرسند و هر كدام حرفي مييعني از چه چيزي مي« 2» "مُخْتَلِفُونَ

گردد، بلكه قول هر و معني برنمي يعني قولي كه به يك وجه« 2» "لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ
كند، قولي كه مبتني بر علم نيست، بلكه مبتني بر خرص و تخمين دهد، غير آنچه كه قول ديگري افاده ميكدام معنايي مي

 .است، و همين پندار و تخمين، اين قولها را در ميان شما پديد آورده

كه  "لبس "زيرا اين «6» "سُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَيا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِ "و در اين معنا است:
زدند و به صورت، شباهت به حق داشته ولي حق نبوده بلكه منظور در آيه مذمت شده عبارت از حرفهايي بوده كه ايشان مي

 از آن القاء شبهه و تفرقه بوده تا بدين

__________________________________________________ 

از امر دين آنچه را كه به نوح سفارش كرده بود و آنچه را كه به تو وحي كرده و آنچه را كه به ابراهيم و موسي و عيسي (1)
 .13سفارش كرده بوديم براي شما تشريع نموديم كه اين دين را به پاي داريد و در آن تفرقه مكنيد. سوره شوري، آيه 

سازد. و اين راه من است مستقيم، پس آن را پيروي كنيد، و ديگر راهها را دنبال مكنيد، كه شما را از راه او پراكنده مي(2)
 .121سوره انعام، آيه 

ما قبال به موسي كتاب داديم، پس در آن اختالف شد، و اگر قضايي از پروردگارت نگذشته بود هر آينه در ميان آنان (3)
 .115كه آنان در باره كتاب موسي سخت در شكند. سوره هود، آيه  شد،حكم مي

 .1 -1پرسند از خبر بزرگ كه ايشان در آن اختالف دارند. سوره نبا، آيه از چه اينهمه از يكديگر مي(4)

نابود  شود،شود به سبب آن منصرف ميبدرستي كه شما هر آينه در گفتار مختلفي هستيد، و هر كه از ايمان منصرف مي(5)
 .15 -2باد دروغگويان. سوره ذاريات، آيه 

 .نماييددانيد كتمان ميكنيد، و حق را با اينكه مياي اهل كتاب چرا حق را به باطل مشتبه مي(6)

 21سوره آل عمران، آيه 
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 .وسيله حق پنهان بماند

است كه پيش خود تراشيده و در نتيجه مردمي كه پيرو ايشانند در پس مقصود آيه از اختالف آنان همان حرفها و عقايدي 
شوند. آري، مقصود آيه آن كساني است كه پيرواني دارند، و در نزد پيروان خود القاء شبهه شك افتاده از حق متفرق مي

نگهدارند. و اين اختالف دهند تا به كلي حق را از فهم و درك مردم پوشيده كنند و آراء باطلي را به صورت حق جلوه ميمي



باشد، پس از اينكه حق براي آنان روشن شوند، و اين همان اختالفشان در حق ميرا فقط از روي بغي و دشمني مرتكب مي
 .گشت

 15باشد )و لذلك خلقهم([ ..... ص : رحمت الهي كه همان هدايت الهي و منتهي به سعادت آدمي است غايت خلقت انسان مي]

اشاره است به رحمتي كه  "وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "اين نكته عايد گرديد كه اسم اشاره -هر چند طول كشيد -از آنچه گذشت
مؤنث لفظي است منافات ندارد كه اسم اشاره به آن  "رحمت "بر آن داللت دارد، و اگر كلمه "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ "جمله

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  "بينيم در آيهصورت جايز است، به شهادت اينكه ميهر دو  "رحمت "مذكر آورده شود، زيرا در مصدر
را اشاره به رحمت ندانيم، ال  "لذلك "قريب را كه وصف رحمت است مذكر آورده. عالوه، اگر ما اشاره« 1» "مِنَ الْمُحْسِنِينَ

ان مزبور ناشي از بغي و ظلم ايشان و موجب تفرق ايش بد بايد بگوييم اشاره به اختالف است، و حال آنكه گفتيم كه اختالف
تواند غايت خلقت و منظور خداي تعالي از آفرينش از حق و پوشاندن حق و نموداري باطل است، و چنين اختالفي چگونه مي

نند و ق را باطل كانسانها باشد. آري، معنا ندارد بگوييم خداوند سبحان عالم انساني را ايجاد كرد تا ظلم و ستم را زنده و ح
بعد او به اين جرم هالكشان كند و سپس آنها را در آتش خالد بسوزاند، قرآن كريم با تمام بياناتش چنين احتمالي را رد 

 .كندمي

كند، زيرا آيات در مقام بيان اين معنا است كه خداوند به رأفت و از اين هم كه بگذريم سياق آيات اين اعمال را دفع مي
كند، و از ايشان ظلم و شر را نخواسته، و ليكن مردم به خاطر ظلم ردم را به سوي خير و سعادتشان دعوت ميرحمت خود م

پرستند، و در زمين فساد انگيخته با ورزند و آيات او را تكذيب نموده غير او را ميو اختالف خود از دعوت او استنكاف مي
سازند، و گرنه خداوند سرزمينهايي را كه اهل آن صالحند به ظلم و ب ميكنند، و خود را دچار عذادست خود گور خود را مي

 .كند، و نيز او نخواسته مردم را خلق كند تا بغي و فساد به راه بيندازند، و او به همين جرم هالكشان كندستم هالك نمي

 پس آنچه از ناحيه خداست تنها رحمت و هدايت است، و آنچه ظلم و اختالف است از

__________________________________________________ 

 .23سوره اعراف، آيه (1)
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 .شودناحيه خود مردم است، اين است آنچه از سياق آيات مورد بحث استفاده مي

 نهايي كه همانغايت خلقت گرفتيم به خاطر اينست كه رحمت به غايت  -كه گفتيم همان هدايت است -و اگر رحمت را
كه حكايت قول اهل بهشت « 1» "وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا "سعادت بشر است اتصال دارد هم چنان كه در آيه

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ  "فرمايد:است هدايت را غايت شمرده و اين نظير غايت شمردن عبادت است براي خلقت در آن آيه كه مي
 .عبادت نيز متصل به سعادت آدمي است« 4» "نْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِوَ الْإِ

يعني كلمه خداي تعالي تحقق يافت، و مصداق خود را از  -"وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ "
بعد از آنكه بدان عالم شدند، و كلمه او كه تحقق يافت همان پر كردن  ايشان گرفت، به خاطر ظلم و اختالفشان در حق، و

 .جهنم بود

 «1» "اسِ أَجْمَعِينَوَ لَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها وَ لكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّ "اين آيه نظير آيه

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ  "اي است كه خداوند به ابليس ملعون در جواب او كه گفته بود:كلمه آن وعده باشد و اصل اينمي



 بِعَكَ مِنْهُمْقالَ فَالْحَقُّ وَ الْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَ "داده است و فرموده: "أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ
 .پس اين آيات مضمونش متحد و بعضي مفسر بعضي ديگر است« 2» "أَجْمَعِينَ

 ست ..... صشود و اشاره به وجوهي كه در معناي آن دو آيه گفته شده ااستفاده مي "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ... "و "وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ ... "خالصه آنچه كه از تدبر در معناي دو آيه شريفه:]

 :11 

 .اين بود آنچه كه از تدبر در معناي آن دو آيه به دست آمد

متحد ساختن براي از بين بردن  "وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً "اش اين شد كه: اوال مقصود از جملهو خالصه
بار كردن نفوس به قبول اسالم است كه بدون اختيار و اند كه منظور از آن اجهم گفته «5»تفرقه و اختالف است. بعضي 

 .نقل از قتاده -بطور اتوماتيك اسالم را بپذيرند، و چون با تكليف منافات دارد، چنين كاري را نكرده

كند، و ليكن خدا خواسته اند: معنايش اين است كه اگر خدا بخواهد همه شما را در بهشت جمع ميديگر گفته« 3»بعضي 
 هشت متفاوت باشد، و شما با عمل صالح خود دردرجات ب
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 .21ستايش خدايي كه ما را بر اين مقام رهنمايي كرد. سوره اعراف، آيه (1)

 .23جن و انس را نيافريديم مگر براي اينكه مرا ستايش كنند. سوره ذاريات، آيه (2)

داديم، و ليكن قضاي من رانده شده كه بطور قطع جهنم را از جن و انس، يم هدايت هر كس را به او ميخواستو اگر مي(3)
 .11پر كنم. سوره الم سجده، آيه 

 .22ه كنم. سوره ص، آيگويم بطور قطع جهنم را از تو و از كسي كه پيرويت كند پر ميگفت:به حق سوگند كه حق مي(4)

[.....] 

 .451، ص 2ج  (مجمع البيان،3و  5)
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نقل از ابي مسلم. ولي خواننده محترم به خوبي واقف است كه سياق آيات، مساعد با هيچيك از اين دو  -درجه باالتر باشيد
 .معني نيست

ق معنايش اينست كه دائما از حدوام بر اختالف در دين است، و  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ "و ثانيا معلوم شد كه منظور از جمله
 .كنند تا مستور بماندمتفرقند، و همواره آن را به صورتي باطل و شبيه به حق تصوير مي

 نقل از -اند: مقصود از آن، اختالف در ارزاق و احوال و خالصه اختالف غير ديني استديگر از مفسرين گفته «1»بعضي 
اند: معناي ديگر گفته« 4»ن معنا با سياق آيات قبلي سازگار نيست. بعضي حسن. و بطوري كه براي خواننده معلوم شد اي

ه سنت باطل كنند، و خالصاين است كه بعضي بعض ديگر را در تقليد گذشتگان جانشين خود مي "يختلفون "اينكه فرمود
ات مخصوصا با در نظر داشتن اين معنا نيز مانند معناي قبلي از سياق آي .گردانندآنان را نسل به نسل و دست به دست مي

 .اجنبي و ناسازگار است "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ ... "جمله

 ."اال كسي كه خداوند او را هدايت كرده باشد "اين است كه: "إِلَّا مَنْ رَحِمَ "و ثالثا معلوم شد كه منظور از جمله

اشاره به رحمت است، و معنايش اينست كه خاليق براي رسيدن به رحمت خلق  "لَقَهُمْوَ لِذلِكَ خَ "و رابعا اينكه اشاره
 .اند، تا بدان وسيله به سعادت خود نايل آيندشده

د ولي خواننده متوجه ش -نقل از حسن و عطاء -اند: معنايش اينست كه بشر براي اختالف خلق شدهديگر گفته« 1»بعضي 



را برگردانيم به بقيه مردم بعد از استثناء، آن وقت  "هم "غلط است. بله اگر جايز بود ضمير كه چه اندازه اين رأي مردود و
راً وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِي "جايز بود بگوييم غرض از خلقت آنان اختالف بوده، و آن وقت مضمون آيه قريب به مضمون آيه

 .شدمي« 2» "مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ

اند كه: اشاره است به همه مدلول كالم، و معنايش اين است كه خداوند بشر را خلق كرد در حالي كه هم گفته «2»بعضي 
مستعد براي اختالف و تفرقه بود، چه تفرقه در علوم، چه در معارف و چه در درك و عقايد و چه در توابع آن، يعني در اراده و 

 .ايمان، و اطاعت و عصياناختيار اعمالشان كه از آن جمله است دين و 
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 .نكه غايت خلقتشان مطلق اختالف است، چه ديني و چه غير دينيو كوتاه سخن اي

معناي آيه اين است كه خداوند بشر را دو فريق  :اند كه گفته استو بنا بر آنچه كه از ابن عباس نقل شده به او نسبت داده
 د پس اختالفآفريد يك فريق مشمول رحمت او شدند و در نتيجه اختالف نكردند، و فريقي كه مشمول رحمتش نشدن

و به مالك بن انس نسبت داده شده كه گفته است: خلقشان كرد تا يك فريق در بهشت باشند و فريق ديگر در « 1»كردند. 
 .«4»جهنم 

 .كنيمولي خواننده محترم فهميد كه چه اشكاالتي به اين وجوه وارد است، و ديگر تكرار نمي

 .تحقق بخشيدن آن و مصداق گرفتن براي آن است و خامسا معلوم شد كه منظور از تمام كردن كلمه،

 11[ ..... ص : "ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّذِينَ ظَلَمُوا "و "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ... "بحث روايتي ]چند روايت در ذيل جمله:

 اشاره

 «1»ته است كه امام فرمود: يعني در قيامت. گف "وَ إِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ ... "در تفسير قمي در ذيل جمله

 :و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از حسن روايت كرده كه گفت

ر و ديگ "مهياي استقامت شويد -شمروا، شمروا "نازل شد حضرت فرمود: "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَكَ "وقتي آيه
 .«4» كسي او را خندان نديد

د اي بر رسول اكرم نازل نشاز ابن عباس نقل كرده كه گفت: هيچ آيه "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ ... "و در مجمع البيان در ذيل آيه
كه به قدر اين آيه ناراحتش كند، و لذا وقتي اصحابش عرض كردند يا رسول اللَّه پيري به سرعت بر شما حمله آورد و 

 «2»در جوابشان فرمود: سوره هود و سوره واقعه مرا پير كرد.  موهاي شما را سفيد كرد،

و چون در سوره  "سوره هود و نظاير آن مرا پير كرد "هاي آن دارد كهاي از نقلمؤلف: اين حديث مشهور است و در پاره
 بوده "فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ "اي كه )در شدت( نظير آيهواقعه آيه
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مْ كَما فَاسْتَقِ "رسد كه مقصودش اشاره به آيه، بعيد به نظر ميباشد نيست، به همين جهت آن روايتي كه دارد هود و واقعه
 .و اللَّه اعلم -بوده باشد، و آنچه هر دو سوره در آن مشتركند حديث قيامت است "أُمِرْتَ

ت. سگفته كه معصوم فرمود: ركون به معناي محبت و خير خواهي و اطاعت ا "وَ ال تَرْكَنُوا ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه
«1» 

 «4»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان هم بطور مرسل از ائمه )ع( نقل كرده است. 

ذِينَ وَ ال تَرْكَنُوا إِلَي الَّ "و در تفسير عياشي از عثمان بن عيسي و او از مردي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
پس  "رسدآتش به شما مي "متوجه باشيد خدا اين آتش را خالد و هميشگي نكرد، بلكه فرمودفرمود:  "ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

 «1»به ظالمان ركون مكنيد. 

 .خورديعني آتش به شما بر مي "فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ "مؤلف: مقصود امام اين است كه جمله

فرمود: دو طرف روز  "أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ "در تفسيرو نيز در همان كتاب از جرير از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه 
 «2»نماز عشاء است.  "زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ "يكي مغرب است و يكي صبح و

و در تهذيب به سند خود از زراره و او از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در حديثي كه در باره نمازهاي پنجگانه مطالبي بيان 
 «2»كه مقصود از آن نماز عشاء است.  "أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ "اند: خداوند فرمودهچنين فرمودهداشته و 

 "خواهد تفسير كندمؤلف: اين حديث به خاطر اينكه در مقام بيان اوقات نمازهاي پنجگانه است ظهوري در اين دارد كه مي

 .شودرا به قبل از ظهر و بعد از ظهر، زيرا اگر اين مراد نباشد شامل اوقات پنجگانه نمي "طَرَفَيِ النَّهارِ

 و در معاني االخبار به سند خود از ابراهيم بن عمر و او از كسي كه براي او حديث كرده
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 .112، ص 1تفسير قمي، ج (1)
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 11.. ص : رواياتي در فضيلت نماز و اينكه نماز كفاره گناهان است )إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ(.[ ...]

فرموده: نماز مؤمن در شب گناهان روزش را  "إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ "از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
 «1»كند. محو مي

 «4»مؤلف: اين حديث در كافي و تفسير عياشي و امالي مفيد و امالي شيخ نيز آمده. 



او به سند خود از حماد بن سلمه و او از علي بن زيد و او از ابي عثمان روايت كرده كه گفت:  و در مجمع البيان از واحدي و
من با سلمان در زير درختي بوديم، سلمان شاخه خشكي از درخت گرفت و به شدت تكانش داد تا برگهايش ريخت، آن گاه 

كردي؟ گفت: رسول خدا )ص( هم در روزي كه پرسي چرا چنين كاري كردم؟ گفتم چرا چنين گفت: اي ابا عثمان آيا نمي
من با آن جناب زير درختي بوديم همين عمل را كرد، شاخه خشكي گرفت و به شدت تكان داد تا برگهايش ريخت و فرمود: 

گيرد، گيرد و نيكو وضو ميسلمان نپرسيدي چرا چنين كردم. عرض كردم چرا چنين كردي؟ فرمود: مسلمان وقتي وضو مي
وَ أَقِمِ الصَّالةَ  "ريزد، آن وقت اين آيه را تالوت فرمود:آورد، گناهانش مانند اين برگها مياش را بجا ميپنجگانه و نمازهاي

..." «1». 

و ابن  -مؤلف: اين روايت را الدر المنثور هم از طيالسي و احمد و دارمي و ابن جرير و طبراني و بغوي در كتاب معجم خود
 «2»تنها از رسول خدا )ص( روايت كرده. مردويه بطور غير مسلسل 

و نيز در همان كتاب به سند خود از حارث از علي بن ابي طالب )ع( آورده كه فرمود: ما در مسجد در خدمت رسول خدا 
ول ام. رس)ص( بوديم، و منتظر بوديم تا وقت نماز شود، مردي برخاست و عرض كرد: يا رسول اللَّه! من مرتكب گناهي شده

ص( از وي روي بگردانيد )و به نماز ايستاد(. دوباره پس از آنكه رسول خدا )ص( نماز را به پايان رسانيد برخاست و خدا )
همان حرف را تكرار كرد، حضرت فرمود: آيا با ما نماز نخواندي؟ و براي آن به نيكي طهارت نگرفتي؟ گفت: چرا. فرمود: 

 «2»همان كفاره گناه توست. 

 به طرق بسياري از ابن مسعود و ابي امامه و معاذ بن جبل و ابن عباسمؤلف: اين روايت 
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 .معاني االخبار(1)

 .، به نقل از امالي شيخ254، ص 4نور الثقلين، ج  -23، ح 134، ص 4تفسير عياشي، ج (2)

 .455، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .121، ص 1، ج الدر المنثور(4)

 .451، ص 2مجمع البيان، ج (5)

 21، ص: 11ترجمه الميزان، ج

و بريده و واثلة بن اسقع و انس و غير ايشان وارد شده، ولي در كيفيت بيان داستان اختالف مختصري در الفاظ آنها هست، 
 .اندروايت كرده -كه داستان مربوط به اوست -ترمذي و غير او هم از خود ابي اليسر

 11اميدوار كننده ترين آيات كتاب خدا[ ..... ص : ]

و در تفسير عياشي از ابي حمزة ثمالي روايت كرده كه گفت: من از يكي از آن دو بزرگوار )امام باقر و امام صادق ع( شنيدم 
 "يه؟ بعضي گفتند: آتر استفرمود: علي )ع( رو به مردم كرد و فرمود: كدام آيه از قرآن كريم براي شما اميدواركنندهكه مي

فرمود: اين اميدوار كننده هست، ولي آن طور كه بايد باشد  "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ
ز فرمود: اين ني "مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِيا عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلي أَنْفُسِهِمْ ال تَقْنَطُوا  "نيست. بعضي ديگر عرض كردند آيه

وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ  "خوبست، ولي آنكه بايد باشد نيست. بعضي ديگر عرض كردند آيه
همه سكوت كردند، حضرت فرمود: چرا سكوت فرمود: اين هم خوبست ولي آن نيست. امام فرمود: مردم  "فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ

خدا  رسد. فرمود: من از رسولكرديد بگوييد ببينم مسلمانها؟ عرض كردند نه به خدا سوگند ما آيه ديگري به نظرمان نمي



ت، و اس "نَ اللَّيْلِ ...أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِ "ترين آيات كتاب خدا آيهفرمود: اميدوار كننده)ص( شنيدم كه مي
خيزد براي وضو فرمود: اي علي! آن خدايي كه مرا به حق مبعوث كرده و بشير و نذيرم قرار داده يكي از شما كه برمي

رود مگر شود از نمازش كنار نميريزد، و وقتي به روي خود و به قلب خود متوجه خدا ميگرفتن، گناهانش از جوارحش مي
شود، و اگر بين هر دو نماز گناهي بكند نماز بعدي ماند، و مانند روزي كه متولد شده پاك مييزي نميآنكه از گناهانش چ

 .كند، آن گاه نمازهاي پنجگانه را شمردپاكش مي

بعد فرمود: يا علي جز اين نيست كه نمازهاي پنجگانه براي امت من حكم نهر جاري را دارد كه در خانه آنها واقع باشد، حال 
ه است وضع كسي كه بدنش آلودگي داشته باشد، و خود را روزي پنج نوبت در آن آب بشويد؟ نمازهاي پنجگانه هم به چگون

 «1»خدا سوگند براي امت من همين حكم را دارد. 

 داي از صحابه مانند ابي هريره، انس، جابر و ابي سعيمؤلف: مثالي كه در اخر اين روايت است به طرقي از اهل سنت از عده
 «4»خدري از رسول خدا )ص( روايت شده. 
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ه مردي از اهل مدينه بر او وارد شد، امام و نيز در آن كتاب از ابراهيم كرخي آمده كه گفت: من نزد امام صادق )ع( بودم ك
 :گويدآيي؟ راوي ميپرسيد، فالني از كجا مي

آن مرد چيزي در جواب امام نگفت. خود حضرت فرمود: از فالن جا و فالن جا آمدي، فالني متوجه باش ببين روز خود را با 
پس هيچ  نويسدكند و ميكني حفظ ميه آنچه را مياي است موكل بر تو كرساني، زيرا با تو فرشتهچه اعمالي به پايان مي

گناهي را كوچك نشمار، هر چند خيلي ناچيز باشد، زيرا همين گناه ناچيز يك روز تو را بدبخت خواهد كرد، و هيچ كار نيكي 
و آن را از د كنرا كوچك نشمار، زيرا هيچ چيز به مثل حسنه در جستجو نيست. حسنه، گناه خيلي بزرگ و قديمي را پيدا مي

إِنَّ الْحَسَناتِ  ":فرمايدگذارد بعد از تو بماند، و اين در كالم خداي تعالي است كه ميسازد و نمينامه عملت محو و ساقط مي
 .«1» "يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْري لِلذَّاكِرِينَ

ات از امام صادق )ع( پرسيد: از كارمندان و در همان كتاب از سماعة بن مهران روايت كرده كه گفت: مردي از اهل شام
رود تا شايد خداوند او را در آنچه كه به كند و به حج ميدهد و صله رحم ميدولت پولي گرفته و فعال از آن پول صدقه مي
شود، و فاره گناه ميحضرت فرمود: حسنه ك "إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ "دست آورده بيامرزد، و او به اين فكر است كه:

 .تواند كفاره گناه گردداما گناه نمي

آن گاه فرمود: اگر حالل و حرام با هم درآميخت بطوري كه به كلي مخلوط شد و ديگر حرام از حالل تشخيص داده نشد در 
 «4»آن صورت اين كار عيب ندارد. 

اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هيچ مرد مسلماني و در الدر المنثور است كه احمد و طبراني از ابي امامه روايت كرده
د مگر آنكه خوانگيرد و نماز را به خوبي نميخيزد و به نيكويي وضو نميكند و براي وضو برنميوقت نماز يوميه را درك نمي

 «1»شود. اش گناه كرده آمرزيده ميآنچه كه بين اين نمازش و نماز گذشته

 .سيار است هر كه بخواهد همه آنها را رسيدگي كند بايد به جوامع حديث مراجعه نمايدمؤلف: روايات در اين باب ب

اند كه گفت: من از رسول خدا و در همان كتاب آمده كه طبراني و ابو الشيخ و ابن مردويه و ديلمي از جرير روايت كرده



سؤال شد، در جواب فرمود: يعني  "بِظُلْمٍ وَ أَهْلُها مُصْلِحُونَ وَ ما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُري ")ص( شنيدم كه وقتي از تفسير آيه
 اهل آن نسبت به

__________________________________________________ 

 .134، ص 4(تفسير عياشي، ج 4و  1)

 .122، ص 1الدر المنثور، ج (3)

 21، ص: 11مه الميزان، ج

 «1»يكديگر رعايت انصاف را داشته باشند. 

 13[ ..... ص : "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "ند روايت در ذيل جمله:چ]

وْ شاءَ وَ لَ "فرمايد:و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه وقتي از امام صادق )ع( از اين قول خدا كه مي
سؤال شد، حضرت در پاسخ فرمود: مردم امت واحدي  "النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَرَبُّكَ لَجَعَلَ 

 «4»بودند، و خداوند پيغمبراني مبعوث كرد تا برايشان حجت بگيرد. 

 .مؤلف: مثل اين روايت را صدوق هم در معاني از آن جناب آورده

ني االخبار به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( از فرمايش خداي تعالي كه و در معا
سؤال كردم، حضرت فرمود: ايشان را آفريد تا به عبادت مامورشان كند. آن  "وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "فرموده:
سؤال كردم  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ ":فرمايديش خدا كه ميگويد: از اين فرماگاه مي

 «1»فرمود: ايشان را آفريد تا كارهايي انجام دهند كه مستوجب رحمت باشند و خداوند رحمتشان كند. 

مقصودش آل  "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ "ه فرمود:و در تفسير قمي از ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده ك
 «2»كنند. يعني اهل رحمت در دين خدا اختالف نمي "وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "فرمايد:محمد )ع( و اتباع ايشان است، خداوند مي

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ  "كرده كه گفت: من از آن حضرت معنايروايت  (و در تفسير عياشي از يعقوب بن سعيد از ابي عبد اللَّه )ع
 :را پرسيدم فرمود "وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

ا چه معن "وَ ال يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "گويد: عرض كردمايشان را خلق كرد براي عبادت. مي
 «2»د: اين آيه بعد از آن جمله نازل شده. دارد؟ فرمو

از آنجايي كه خاص است ناسخ آيه  "إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذلِكَ خَلَقَهُمْ "كند كه آيه دومي، يعنيمؤلف: امام اشاره به اين مي
ايي ائمه، اعم از آن معن قبلي است كه عام بود. و ما در بحثي كه در باره نسخ گذرانديم گفتيم كه نسخ در عرف و اصطالح

 .كنند. آري، آيات خاصه تكويني نسبت به آيات عامه تكويني حكمش نافذتر استاست كه علماي اصول اراده مي

__________________________________________________ 

 .123، ص 1الدر المنثور، ج (1)

 .221، ح 122، ص 2روضه كافي، ج (2)

 .معاني االخبار(3)

 .112، ص 1فسير قمي، ج ت(4)

 [.....] .132، ص 4تفسير عياشي، ج (5)

 22، ص: 11ترجمه الميزان، ج



 14[ ..... ص : 113تا  111(: آيات 11سوره هود )]

 اشاره

( وَ قُلْ 145كْري لِلْمُؤْمِنِينَ )وَ كُالًّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ وَ مَوْعِظَةٌ وَ ذِ
وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ  (122)ا مُنْتَظِرُونَ ( وَ انْتَظِرُوا إِن141َّلِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ )

 (141يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ )

 14ترجمه آيات ..... ص : 

ها حق به سازيم، و در اين قصهدلت را استوار مي (البته( آن را كه )با نقلشكنيم )از اخبار پيغمبران همه را برايت نقل مي
سوي تو بيامد )هيچ يك از آنها باطل و دروغ نيست، و يا حق برايت روشن شد( و براي مؤمنين موعظه و تذكر است 

(145). 

يم كن( بكنيد كه ما )نيز كار خود را( ميخواهيدآورند بگو در همان وضعي كه قرار داريد )هر چه ميو به آنان كه ايمان نمي
(141). 

 .(144منتظر باشيد كه ما نيز منتظريم )

گردد، پس او را بپرست و بر او توكل كن، و پروردگار تو از براي خداست غيب آسمانها و زمين و امور همه به سوي او بازمي
 (141كنيد غافل نيست )آنچه مي

 14بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

  (آيات غرضي را كه سوره هود در صدد بيان آنست براي رسول خدا )ص اين
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دهد كه سوره مذكور بيان كننده حق كالم در باره مبدأ و معاد و سنت جاري خدا در ميان كند، و به او خبر ميخالصه مي
ليم حق، و نسبت به مؤمنين جنبه موعظه و تذكر را باشد. پس در حقيقت اين سوره براي آن حضرت جنبه تعبندگانش مي

ورزند جنبه اتمام حجت و اسكات را دارد، پس به ايشان دارد، هم چنان كه نسبت به كفار كه از ايمان به خدا استنكاف مي
سنت  نهكنيم، تا ببينيم چگوخواهيد بكنيد ما هم هر چه به نظرمان رسيد ميآخرين حجت خود را برسان و بگو هر چه مي

و در  كند.يابد، و چگونه مصلحين را سعادتمند و مفسدين را بدبخت ميخدايي آن طور كه خودش بيان داشته جريان مي
 .اش به دست او استكند، زيرا امر، همهآخر، آن حضرت را به عبادت خدا و توكل بر او توصيه مي

 15عليه و آله( و مؤمنين ..... ص :  فايده نقل داستان انبياء گذشته براي رسول خدا )صلي اللَّه]

 "... وَ كُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ "

 :كنيم. و اينكه فرموديعني همه داستانها را به گونه اجمال و يا تفصيل برايت نقل مي



قل است كه به فايده ن "انباء "عطف بيان "ما نُثَبِّتُ بِهِ فُؤادَكَ "هاست و جمل "كل "بيان مضاف اليه "مِنْ أَنْباءِ الرُّسُلِ "
ق بخشد، و ماده قلفهماند كه نقل آنها قلب او را آرامش و سكون ميكردن اين داستانها نسبت به آن جناب اشاره نموده، مي

ت را كنيم تا به وسيله آن قلبرايت نقل ميكند، و معنايش اين است كه: ما داستانهاي انبياء را بو اضطراب را از دل او برمي
هاي فساد پيش گرفتي و در تحمل آزار آرامش بخشيم، و آن را در راهي كه براي دعوت به سوي حق و نهضت عليه ريشه

 .از امتت قوي و استوار سازيم

كافرين قومش دارد. و در  اي كه اين سوره براي عموم يعني رسول خدا )ص( و مؤمنين وكند به ذكر فايدهآن گاه شروع مي
را خواه سوره بدانيم  "هذه "، حال اشاره"وَ جاءَكَ فِي هذِهِ الْحَقُّ "گردد فرموده:خصوص آنچه به رسول خدا )ص( عايد مي

و يا آيات نازله در آن و يا به وجهي به داستانهايي كه در آن آمده، زيرا آمدن حق در آن داستانها به همين است كه خدا حق 
ها و قبل از آن و بعد از آن بيان كند، حقايق و معارف مربوط به مبدأ و معاد و سنت جاري خدا در خلق در ضمن آن قصهرا 
كه چگونه پيغمبران را فرستاده و دعوت توحيد را انتشار داده و مؤمنين را در دنيا به نجات از مهالك و در آخرت به  -را

 .شرح دهد -اخذ در دنيا و عذاب خالد در آخرت بدبخت نمودهنجات از آتش سعادتمند، و ظالمين را به 

وَ مَوْعِظَةٌ وَ  "شد، و در آنچه كه عايد و مربوط به مؤمنين است فرموده:اين در خصوص آنچه كه به رسول )ص( عايد مي
ر است و هم موعظه. . توضيحش اينست كه آنچه از معارف و حقايق بيان كرده براي مؤمنين، هم تذك"ذِكْري لِلْمُؤْمِنِينَ

 تذكر است براي اينكه مؤمنين با شنيدن آنها آنچه از علوم فطري مربوط به مبدأ و معاد و متعلقات آن از ياد برده بودند بياد 
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 .مايه عبرت است آورند. و موعظه است، براي اينكه آن معارف و حقايق در لفافه داستانها بيان شده، و همان داستانهامي

 11[ ..... ص : "اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ ... "آخرين حرف به ايمان نياورندگان:]

ه اين قسمت مربوط به غير مؤمنين است ك "وَ قُلْ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنَّا عامِلُونَ وَ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ "
دهد كه احتجاج و بگومگوي با ايشان را خاتمه داده آخرين حرف را به ايشان بگويد، و پس از آن خود را دستور مي پيغمبر

 داريد، و آنچهآوريد، و از شرك و فساد دست بر نميهمه موعظه و آوردن داستانهاي گذشتگان بفرمايد: حال اگر ايمان نمي
آوري را كه آوردم و سنتي را كه خدا در آنان معمول داشت گر داستانهاي عبرتكه من به گوشتان خواندم بيدارتان نكرد، و ا

خواهيد بكنيد، و در موقعيت و وضعي كه داريد هر چه را براي خود برايتان گفتم و هيچيك در شما اثر نكرد، پس هر چه مي
زي را كه عاقبت، عملتان به استقبالتان بريم روكنيم، و انتظار ميدهيد انجام دهيد، ما هم كار خود را ميخير تشخيص مي

 .گفتيم راست بود يا دروغآيد، و به زودي خواهيد فهميد كه آنچه ما از اخبار الهي مي

اين بيان در حقيقت خاتمه دادن به احتجاج و نوعي تهديد است، كه در داستانهاي گذشتگان از قبيل داستان نوح و هود و 
يا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلي مَكانَتِكُمْ إِنِّي عامِلٌ سَوْفَ  "از خود آن جناب حكايت كرده كه فرمود:صالح بازگو كرده، و در قصه شعيب 

 .«1» "تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذابٌ يُخْزِيهِ وَ مَنْ هُوَ كاذِبٌ وَ ارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ

يا قَوْمِ  "ص( به ايشان كه)از آنجا كه دستور گفتن رسول خدا  "يْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُوَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِلَ "
در حقيقت معنايش گفتن خود خدا بود، لذا دنبال آن، دو جمله مورد بحث را آورد تا رسول خدا )ص( دلگرم شود و  "اعْمَلُوا

 .د زد، و كار به نفع وي خاتمه خواهد يافتمطمئن گردد كه به زودي گردش روزگار عليه آنان دور خواه

و در حقيقت معناي آيه اين است كه تو به كار و وظيفه خويش بپردازد و با پيروانت منتظر باش و بدانكه غيب آسمانها و 
و  رزند،وهاي ايشان كه با آنها شرك ميزمين كه عاقبت امر تو و ايشان در آن نهفته است به دست پروردگارت است، نه بت



 نه به آن اسبابي كه

__________________________________________________ 

كنم و به زودي خواهيد فهميد كه عذاب خوار كننده، كه را اي قوم! شما به جاي خود عمل كنيد كه من نيز عمل مي(1)
 .21 -24خواهد آمد و دروغگو كيست. شما منتظر باشيد من نيز با شما منتظرم. سوره هود، آيه 
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توانند اوضاع را به نفع خود بچرخانند، و سرانجام برد با آنان پشتگرمي ايشان به آنها است، و دلخوشند كه با آن اسباب مي
بشود. حاشا! گردش روزگار و غيب آسمانها و زمين و خالصه همه امور به دست پروردگار تو است، از غيب خود عاقبت امر 

دهد، پس مطمئن بدان كه دور فلك به افكند و تحقق خارجي مييشان را آن طور كه خودش خواسته و خبر داده بيرون ميا
 .نفع تو و عليه ايشان است. و اين از آن بيانات عجيب قرآني است

تبديل  "اللَّه "لمهكه در آيات مورد بحث مكرر آمده چرا در اين آيه به ك "ربك "شود كه كلمهو از همين بيان معلوم مي
اي به احاطه بر هر كوچك و بزرگ هست، كه در هيچ اسم ديگري آن اشاره "اللَّه "شده؟ وجهش اين است كه در كلمه

كرد اعتماد و التجاء به يك ملجاي را كه هيچ قاهري فوق آن نباشد و آن خداي اشاره وجود ندارد، و چون مقام، اقتضاء مي
ه، و را آورد "اللَّه "در خالل جمالت گذشته در جمله مورد بحث كلمه "رب "م بعد از تكرار كلمهبينيسبحان است، و لذا مي

 ."وَ ما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ "فرمايد:آورد و ميرا به ميان مي "رب "بعد باز هم كلمه

اين  باشد و معنايش "وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ "ه متفرع بر جملهآيد كه اين جملاز ظاهر كالم برمي -"فَاعْبُدْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ "
است: وقتي همه امور مرجوع به او باشد پس غير او مالك چيزي نيستند، و در هيچ چيز استقالل ندارند، پس او را عبادت 

را هر سببي را او سبب كرده و اگر كن و براي خود در همه امور وكيلش بگير، و بر هيچ سببي از اسباب توكل مكن، زي
كند، پس اين خيلي ناداني است كه آدمي بر سببي از اسباب اعتماد كند و با اينكه خداوند از بخواهد سببيت را از آن سلب مي

 .كنند غافل نيست ديگر چگونه جايز است در امر عبادت و توكل بر او كوتاهي كنيمآنچه مي

 22، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 11( ..... ص : 111سوره يوسف مكي است و صد و يازده آيه دارد )(12)

 11[ ..... ص : 3تا  1(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا إِلَيْكَ 4( إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ )1الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ )
 (1هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ )

 11ترجمه آيات ..... ص : 

 بنام خداوند رحمان و رحيم

 .(1هاي كتاب روشن است )اين، آيه -الر



 .(4ايم شايد تعقل كنيد )كردهكه ما آن را قرآني عربي نازل 

ران بودي خبسراييم گر چه پيش از آن از بيكنيم )در ضمن( بهترين داستان را برايت ميما با اين قرآن كه به تو وحي مي
(1). 

 11بيان آيات ]آهنگ مفاد و غرض كلي سوره يوسف ..... ص : 

 اشاره

اش كه ايمان خود را خالص، و دلش را از اش دارد، البته آن بندهغرض اين سوره بيان واليتي است كه خداوند نسبت به بنده
اي را خداوند خودش محبت او پر كرده و ديگر جز به سوي او به هيچ سوي ديگري توجه نداشته باشد. آري، چنين بنده

كند، و راه نزديك شدنش را هموار، و از جام محبت سرشارش تربيت مي دار امورش شده، او را به بهترين وجهيعهده
كند، هر چند اسباب ظاهري همه در اش ميسازد و به زندگي الهي خود زندهكند، آن چنان كه او را خالص براي خود ميمي

 كند هر چند حوادث او را هالكتش دست به دست هم داده باشند، او را بزرگ مي

 22، ص: 11، جترجمه الميزان

كند هر چند نوائب و ناماليمات روزگار او را به سوي ذلت بكشاند و قدر و منزلتش را منحط خوار بخواهند، عزيزش مي
 .سازد

اي از قرآن كريم هيچ داستاني به مانند خداوند اين غرض را در خالل بيان داستان يوسف تامين نموده و در هيچ سوره
از اول تا به آخر نيامده. عالوه، در اين سوره غير از داستان يوسف داستان ديگري هم نيامده، و داستان يوسف بطور مفصل و 

 .(اي است مخصوص به يوسف )عسوره

اي بود خالص در بندگي، و خداوند او را براي خود خالص كرده بود، و به عزت خود عزيزش ساخته بود با آري، يوسف بنده
ها انداخت، و خداوند او را از همان راهي كه به سوي واريش اجتماع كرد و او را در مهلكهاينكه تمامي اسباب بر ذلت و خ

 .بردكشانيد به سوي زندگي و حياتش ميهالكتش مي

اي افكندند، و سپس به پول ناچيزي فروخته، و خريداران او را به مصر برادرانش بر او حسد بردند و او را در چاه دور افتاده
نجا به خانه سلطنت و عزت راه يافت. آن كس كه در آن خانه ملكه بود، با وي بناي مراوده را گذاشت و او را بردند و در آ

نزد عزيز مصر متهم ساخت، و چيزي نگذشت كه خودش نزد زنان اعيان و اشراف مصر اقرار به پاكي و برائت وي كرد. 
و همين سبب شد كه يوسف مقرب درگاه سلطان گردد. و نيز همان دوباره اتهام خود را دنبال نموده او را به زندان انداخت، 

آلودش كه باعث نابينايي پدرش يعقوب شد، همان پيراهن در آخر باعث بينايي او گرديد، و به همين قياس پيراهن خون
 .تمامي حوادث تلخ وسيله ترقي او گشته، به نفع او تمام شد

شد خداوند عين همان پيشامد را وسيله رشد و پخته شدن او سد راهش مي و كوتاه سخن، هر پيشامدي كه در طريق تكامل
داد تا آنجا كه او را ملك و او و باعث موفقيت و رسيدن به هدفش قرار داد، و همواره خدا او را از حالي به حالي تحول مي

بر او تمام نمود، همانطوري كه پدرش  حكمت ارزاني داشته او را برگزيد، و تاويل احاديث را به او بياموخت، و نعمت خود را
 .به او وعده داده بود

خداوند داستان آن جناب را از خوابي كه در ابتداي امر و در كودكي در دامن پدر ديده بود آغاز نمود. آري، رؤياي او از 
آري،  ا كامل گردانيد.بشارتهاي غيبي بود كه بعدها آن را خارجيت داده، و با تربيت الهي كه مخصوص يوسف بود كلمه او ر



سنت خداي تعالي در باره اوليائش همين بوده كه هر يك از ايشان را در تحت تربيت خاصي پرورش دهد هم چنان كه 
 155، ص: 11الميزان، ج أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ ترجمه "فرموده:

 "الْبُشْري فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ ال تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

«1». 

اشعار به  "سَّائِلِينَلَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِل "اي كه بعد از رؤياي يوسف و تعبير پدرش آورده و فرموده:و در جمله
اين معنا دارد كه گويا اشخاصي از رسول خدا )ص( داستان يوسف و يا مطلبي را سؤال كرده بودند كه با اين داستان ارتباط 

گويد قومي از يهود، مشركين مكه را وادار كردند تا نزد رسول خدا )ص( داشته، و اين اشعار مؤيد آن رواياتي است كه مي
ام چون بني اسرائيل فرزندان يعقوب بودند كه خود ساكن سرزمين ش -تقال بني اسرائيل به مصر پرسش كنندشده از سبب ان

 .مشركين هم اين سؤال را در ميان نهادند، و در جوابشان اين سوره نازل شد -بودند

 .بنا بر اين، غرض اين سوره، بيان داستان يوسف )ع( و داستان آل يعقوب است

ين داستان غرض عالي از آن را استخراج كرده است و آن مساله واليت خداي تعالي نسبت به بندگان خداوند با بيان ا
 .گيري منعكس استمخلص است كه در ابتداء و خاتمه اين سوره بطور چشم

آمده  اسآيد در مكه نازل شده، و اينكه در بعضي از روايات منقوله از ابن عبو اين سوره بطوري كه از سياق آيات آن برمي
ح نيست، صحي "در مدينه نازل شده "لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ "چهار آيه آن، يعني سه آيه اول و آيه "كه

 .زيرا با وحدت سياقي كه در آيات اين سوره است منافات دارد

وص اشاره به دور است به منظور تعظيم مشار اليه )آيات( آمده، و كه مخص "تلك "اشاره با "الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُبِينِ "
خوانيم چون اين قرآن هم خودش واضح و روشن است و هم همين قرآني است كه مي "كتاب مبين "ظاهرا مقصود از

 .روشن كننده معارفي الهي و حقايقي است كه متضمن مبدأ و معاد است

 "توصيف كرده، و در آنجا فرموده: "حكيم "و در اول سوره يونس به وصف "نمبي "و اگر در اين آيه، كتاب را به وصف
به  "مبين "براي اين است كه اين سوره در باره داستان آل يعقوب و بيان آن نازل شده، و كلمه "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكِيمِ

 معناي بيان كننده است،

__________________________________________________ 

شوند، كساني كه ايمان آورده و )در زندگي همواره( آگاه باشيد كه اولياي خدا نه خوفي بر ايشان است و نه اندوهگين مي(1)
متقي بودند براي ايشان است بشارت در زندگي دنيا و آخرت، كلمات خدا تغيير پذير نيست، اين همان رستگاري بزرگ 
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 .احتمال هم دارد كه مقصود از آن قرآن نباشد، بلكه لوح محفوظ بوده باشد

 111[ ..... ص : 111اشاره به اينكه انزال وحي در قالب لفظ و به زبان عربي در حفظ و ضبط آيات الهي دخيل و مؤثر بوده است ]

گردد، چون كتاب مشتمل است بر آيات الهي و معارف به كتاب برمي "انزلناه "ضمير "تَعْقِلُونَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ "
حقيقي. و انزال كتاب به صورت قرآن و عربي بدين معنا است كه آن را در مرحله انزال به لباس قرائت عربي درآورديم، و آن 

اهُ إِنَّا جَعَلْن "ديم، هم چنان كه در آيه ديگري در اين باره فرموده:را الفاظي خواندني مطابق با الفاظ معموله نزد عرب قرار دا
 .«1» "قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ



ا سوره با خطاب به شخص رسول خدا )ص( از قبيل توسعه خطاب و عموميت دادن به آن است، زير "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "و جمله
نَحْنُ نَقُصُّ  ":فرمايدشود و ميو بعدا هم باز خطاب به شخص ايشان مي "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ "افتتاح شده و فرموده:

 ."عَلَيْكَ

 س به لباس و واژهشود: ما اين كتاب مشتمل بر آيات را در مرحله نزول ملباين مي -و اللَّه اعلم -بنا بر اين، معناي آيه
عربي و آراسته به زيور آن واژه نازل كرديم تا در خور تعقل تو و قوم و امتت باشد، و اگر در مرحله وحي به قالب الفاظ 

ط بردند و فقشد، قوم تو پي به اسرار آيات آن نميآمد به لباس واژه عربي ملبس نميآمد، و يا اگر درميخواندني درنمي
 .شد، چون وحي و تعليمش اختصاص به تو داشتمختص به فهم تو مي

كند بر اينكه الفاظ كتاب عزيز به خاطر اينكه تنها و تنها وحي است و نيز به خاطر اينكه عربي است و اين خود داللت مي
 زتوانسته است اسرار آيات و حقايق معارف الهي را ضبط و حفظ كند. و به عبارت ديگر در حفظ و ضبط آيات الهي دو چي

شد و الفاظ حاكي از آن معاني، الفاظ رسول خدا دخالت دارد، يكي اينكه وحي از مقوله لفظ است، و اگر معاني الفاظ وحي مي
 .ماندآن اسرار محفوظ نمي -مثال مانند احاديث قدسي -بود)ص( مي

از آن  ايكرد پارهديگري ترجمه ميشد ولي رسول خدا آن را به لغت شد و يا اگر ميدوم اينكه اگر به زبان عربي نازل نمي
 .رسيدماند، و دست تعقل و فهم بشر به آنها نمياسرار بر عقول مردم مخفي مي

آري، اين معنا بر صاحبان نظر و متدبرين در آيات كريمه قرآني پوشيده نيست كه خداوند متعال در اين آيات چه اندازه نسبت 
 به دو دسته به الفاظ آن عنايت به خرج داده، و آن را

__________________________________________________ 

به درستي كه ما قرآن را با زبان عربي مقرر داشتيم تا اينكه شما تعقل كنيد و همانا اين كتاب در ام الكتاب نزد ما بسيار (1)
 .2 -4بلند پايه و محكم است. سوره زخرف، آيه 

 154، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 "خوانده كه برگشت متشابهات هم به آنهاست و فرموده: "أُمِّ الْكِتابِ "محكمات و متشابهات تقسيم نموده، محكمات آن را
مُ أَنَّهُمْ وَ لَقَدْ نَعْلَ "و نيز فرموده:« 1» "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ
 .«4» "يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

 111احسن القصص بودن داستان يوسف )عليه السالم([ ..... ص : ]

راغب در مفردات  "إِلَيْكَ هذَا الْقُرْآنَ وَ إِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغافِلِينَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِما أَوْحَيْنا "
را  رد پاي او "به معناي "قصصت اثره "به معناي دنباله جاي پا را گرفتن و رفتن است، و جمله "قص "گويد: كلمهمي

وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ  "و آيه "فَارْتَدَّا عَلي آثارِهِما قَصَصاً "هاست و اين كلمه به معناي خود اثر هم هست، مانند آي "دنبال كردم
 "و جمله "فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ "و آيه "لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ "به معناي اخبار تتبع شده نيز آمده مانند آيه "قصص "و "قُصِّيهِ

 .«1» "الْقَصَصِنَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ  "و جمله "قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ

بهترين قصه و حديث است، و چه بسا بعضي گفته باشند كه كلمه مذكور  "أَحْسَنَ الْقَصَصِ "به معناي قصه و "قصص "پس
سرايي( است، و هر كدام باشد صحيح است، چه اگر به معناي اسم مصدر )خود داستان( مصدر و به معناي اقتصاص )قصه
ن است، زيرا اخالص توحيد او را حكايت نموده و واليت خداي سبحان را نسبت به باشد، داستان يوسف بهترين داستا

سازد، كه چگونه او را در راه محبت و سلوك راهش تربيت نموده، از حضيض ذلت به اوج عزت كشانيد، اش مجسم ميبنده



االي تخت سلطنت بياورد. و اگر و دست او را گرفته از ته چاه اسارت و طناب بردگي و رقيت و زندان عذاب و شكنجه به ب
سرايي( باشد باز هم سرائيدن قصه يوسف به آن طريق كه قرآن سروده بهترين سرائيدن است، زيرا با قصه)به معناي مصدر 

 .از آن بسرايد ترتر و پوشيدهاي عاشقانه است طوري بيان كرده كه ممكن نيست كسي چنين داستاني را عفيفاينكه قصه

سرائيم، و تو قبل از سرائيدن ما ها را برايت مياين است: ما با وحي اين قرآن بهترين قصه -خدا داناتر است و -معناي آيه
 .نسبت به آن از غافلين بودي

__________________________________________________ 

ه اي ديگر متشابهات. سوربند، و پارهاي از آن محكمات است كه ام الكتااو كسي است كه كتاب را بر تو نازل كرد پاره(1)
 .2آل عمران، آيه 

آموزد و حال آنكه زبان آن كس كه منظور ايشان است گويند قطعا بشري به او ميدانيم كه آنها ميو به تحقيق ما مي(2)
 .154شكسته است، و اين زباني است عربي آشكار. سوره نحل، آيه 

 ."قصص "مفردات راغب، ماده(3)
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 113[ ..... ص : 1تا  4(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

( قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ 2دِينَ )إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِ
( وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ 2فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ ) عَلي إِخْوَتِكَ

 (3مَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِي

 113ترجمه آيات ..... ص : 

 .(2اند )چون يوسف به پدرش گفت اي پدر! من در خواب يازده ستاره با خورشيد و ماه ديدم كه براي من در حال سجده

 .(2دشمن آشكار انسان است )گفت پسركم! رؤياي خويش را به برادرانت مگو كه در كار تو نيرنگي كنند، چون شيطان 

دهد و نعمت خويش را بر تو و بر خاندان يعقوب كامل گزيند و تعبير احاديث را تعليمت ميسان پروردگارت تو را برميو بدين
 .(3كند چنانچه پيش از اين بر پدرانت ابراهيم و اسحاق كامل كرده بود كه پروردگارت دانا و حكيم است )مي

 113يوسف )عليه السالم( و تعبير آن به وسيله پدرش يعقوب )عليه السالم([ ..... ص : بيان آيات ]رؤياي 

 اشاره

 152، ص: 11كه در خواب ديد و تعبير خوابي كه پدرش، يعقوب نمود، و ترجمه الميزان، ج -اين آيات رؤياي يوسف را

اب بشارتي بوده كه خداي سبحان به يوسف سازد و اين خوخاطرنشان مي -نهي كرد از اينكه براي برادرانش تعريف كند
اي روحي براي تربيت او بوده باشد، و او را در راه واليت و تقرب به خدا آماده سازد. اين آيات به منزله مدخلي داده تا ماده

 .است بر داستان آن جناب



ر در اين آيه يعقوب )پد "وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ إِذْ قالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً "
)پدر( تعبير نموده تا به آن صفت رحمت و مهر و شفقتي كه ميان پدر  "أب "يوسف( را اسم نبرده، بلكه كنايتا از آن به

 .رساندكه در آيه بعدي است كامال اين معنا را مي "قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ "نسبت به فرزند است اشاره كرده باشد، و جمله

بيند، از رؤيا است كه به معناي مشاهداتي است كه آدم خوابيده و يا سست و بيهوش مي "رايتهم "و همچنين "رايت "كلمه
، و "انت تعريف مكنرؤياي خود را براي برادر -ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلي إِخْوَتِكَ ":فرمايدبه شهادت اينكه در آيه بعدي مي

 ."پدر جان اين بود تاويل رؤياي من -يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ "فرمايد:همچنين در آخر داستان مي

 "فاصله زياد شده، لذا بار ديگر فرموده: "لِي ساجِدِينَ "و "رايت "را تكرار كرده براي اين است كه ميان "رايت "و اگر كلمه
ه اين تكرار دارد افاده اين جهت است كه: من در خواب ديدم كه آنها بطور دسته جمعي براي من . فايده ديگري ك"رايتهم

 .سجده كردند، نه تك تك

عالوه بر اينكه رؤيت يوسف )ع( دو جور رؤيت بوده، يكي رؤيت كواكب و آفتاب و ماه كه خود رؤيتي صوري و عادي است، 
 .رؤيت امري معنوي است و يكي رؤيت سجده و خضوع و تعظيم آنها كه اين

با اينكه اين كلمه مخصوص به صاحبان عقل است، براي اين  "رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ "و اگر در باره سجده كردن آنها فرموده:
 .است كه بفهماند سجده ستارگان و مهر و ماه از روي علم و اراده و عينا مانند سجده يكي از عقال بوده

آيه است و بايد خاطر نشان ساخت اين است كه خداوند در ابتداء و شروع به تربيت يوسف، رؤيايي نكته ديگري كه در اين 
دهد، و اين بدان جهت بوده كه از همان آغاز تربيت دورنماي آينده به او نشان داد و در داستانش هم ابتدا از آن رؤيا خبر مي

كند به وي نشان داده باشد، تا براي او بشارتي باشد كه درخشان او و واليت الهي كه خداوند او را بدان مخصوص مي
ي كه با بيند و شدائدهايي كه ميبيند در مد نظرش بوده باشد، و در نتيجه مصيبتهمواره در طول زندگي و تحوالتي كه مي

 گردد به ياد آن دورنما بيفتد، و نفس را به آنها روبرو مي
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 .ري و تحمل آن مشقات راضي كندخويشتن دا

اين بود حكمت اينكه خداوند خصوص اولياء خود را به آينده درخشانشان و مقام قربي كه براي آنان در نظر داشته بشارت 
فرمايد:هُمُ الْبُشْري فِي يتا آنجا كه م -أاَل إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "داده است، و از آن جمله فرموده:

 "الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ

«1». 

 "گويد: كلمهدر مفردات مي "قالَ يا بُنَيَّ ال تَقْصُصْ رُؤْياكَ عَلي إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ "
كه گاهي مذموم و گاهي ممدوح است، هر چند استعمالش بيشتر در مذموم است، و  به معناي نوعي حيله زدن است "كيد

شود و مفعول اند كه: كيد هم به خودي خود متعدي ميعلماي ادب گفته«. 4» "مكر "و "استدراج "چنين است كلمه
 ."الم "گيرد، و هم با حرفمي

ده نسبت به آنچه كه از خواب او فهميده اطمينان پيدا كند بر اينكه يعقوب وقتي خواب يوسف را شنياين آيه داللت مي
گيرد، و بر اريكه سلطنت تكيه دار گشته و كارش باال ميكرده، و يقين كرده كه به زودي خدا خود، كار يوسف را عهده

نوند ي را بشكرد لذا ترسيد اگر خواب وداشت و احترام ميزند و چون يوسف را از ساير افراد آل يعقوب بيشتر دوست ميمي
اي بزنند، زيرا ايشان مرداني قوي و نيرومند بودند، و انطباق يازده ستاره و آفتاب و ماه بر يعقوب و همسرش و او را صدمه

يازده پسران ديگرش خيلي روشن بود، و طوري بود كه برادران به محض شنيدن خواب وي معنا را فهميده آن گاه تكبر و 



اي بريزند كه ميان او و پدرش حائل شده، نگذارند به آن بشارتها آمدند نقشهده، در صدد بر مينخوت وادار به حسادتشان كر
 .نائل شود

. و قبل از آنكه خواب او را تعبير كند از در اشفاق، "اي پسرك عزيزم :يا بني "و لذا به يوسف خطابي مشفقانه كرد و فرمود:
برادرانش نقل كند، و آن گاه بشارتش داد به كرامت الهيي كه در حقش رانده  اول او را نهي كرد از اينكه رؤياي خود را براي

شده. و نهي را مقدم بر بشارت نياورد مگر به خاطر فرط محبت و شدت اهتمامي كه به شان او داشته و آن حسادت و بغض 
 .اي كه از برادران نسبت به وي سراغ داشتو كينه

__________________________________________________ 

آگاه باشيد كه دوستان خدا هرگز هيچ ترسي و هيچ اندوهي در دل آنها نيست ... آنها را از خدا پيوسته بشارت است هم (1)
 .32 -34در زندگي دنيا و هم در آخرت. سوره يونس، آيه 

 ."كيد "مفردات راغب، ماده(2)
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ع( در جواب يوسف نفرمود: من )دليل اينكه دلهاي برادرانش سرشار از كينه و دشمني با وي بود اين است كه يعقوب 
تازه همين بيان  ريزند، وات نقشه شومي بريزند و يا ايمن نيستم از اينكه نابودت كنند، بلكه فرمود: نقشه ميترسم در بارهمي

 كه مفعول مطلق است خود يكي از وسائل تاكيد "كيدا "، زيرا مصدر"يَكِيدُوا لَكَ كَيْداًفَ "را هم با مصدر تاكيد نموده فرمود:
 .است

تعليل و تاكيد كرد، و خاطرنشان ساخت كه كيد  "إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ "عالوه بر اين، كالم خود را با جمله
 كند تا آني دارد كه كينه آنان را دامن زده آتش دلهايشان را تهييج ميهاي دروني، يك سبب خارجبرادران غير از كينه

حسد و كينه اثر سوء خود را كرده باشد، و او شيطاني است كه از روز نخست دشمن انسان بوده حتي يك روز هم حاضر به 
 مستقيم و راه سعادت به سوي كند تا از صراطترك دشمني نشده، و دائما با وسوسه و اغوا كردن خود، آدميان را تحريك مي

هاي خود، ميان شود منحرف شود. آري، او با همين وسوسهراه كج و معوجي كه به شقاوت دنيايي و آخرتي آدمي منتهي مي
 .سازدكند و مردم را گيج و گمراه ميپدران و فرزندان را بر هم زده دوستان يك جان در دو بدن را از هم جدا مي

شود: يعقوب به يوسف فرمود: پسرك عزيزم! داستان رؤياي خود را براي برادرانت شرح مده، يه چنين ميبنا بر اين، معني آ
كشند، شيطان هم از همين معنا استفاده اي براي نابوديت ميورزند، و از كار تو در خشم شده نقشهزيرا به تو حسادت مي

گذارد از كيد بر تو صرفنظر كنند، چه شيطان براي ه يافته نميبندد، يعني به دلهاي آنان راكرده فريب خود را به كار مي
 .آدميان دشمني آشكار است

 "... وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ "

 جمع كردم آب -جبيت الماء في الحوض "شودآوري كردن است. گفته ميجمعاز ماده جبايت است كه به معناي  "اجتباء "
يُجْبي  "فرمايد:گويند. خداي تعالي هم ميمي "جباية الخراج "و از همين باب است كه جمع آوري ماليات را "را در حوض

 .«1» "ءٍإِلَيْهِ ثَمَراتُ كُلِّ شَيْ

ت اين ماده، جمع آوري اجزاي يك چيز و حفظ آن از تفرقه و تشتت خوابيده، بنا بر اين، در همه موارد استعمال و همه مشتقا
 و در ضمن، آمد و شد و حركت جمع كننده به سوي آن چيزي

__________________________________________________ 
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 .خواهد جمع كند نيز در معنايش نهفته هستكه مي

اي از بندگان خود را، به اين است كه بخواهد او را مشمول رحمت خود قرار داده به و بنا بر اين، اجتباء خداي سبحان بنده
راه همزيد كرامت اختصاصش دهد، و به اين منظور او را از تفرق و پراكندگي در راههاي پراكنده شيطاني حفظ نموده به شا

گيرد كه خود خداي سبحان متولي امور او شده او را خاص خود گرداند، صراط مستقيمش بيندازد، و اين هم وقتي صورت مي
إِنَّهُ  "بطوري كه ديگران از او بهره نداشته باشند، هم چنان كه در باره حضرت يوسف به همين معاني اشاره كرده و فرموده:

 ."... مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ

آن پيشامدي را گويند كه بعد از ديدن خواب پيش آيد و خواب را تعبير  "وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "در جمله "تاويل "
اي است كه حقيقت آن در عالم خواب براي صاحب رؤيا مجسم شده در شكل و صورتي مناسب با مدارك و كند، و آن حادثه

كند، هم چنان كه سجده پدر و مادر و برادران يوسف در صورت يازده ستاره و ماه و خورشيد مشاعر وي خودنمايي مي
 .مجسم شده و در برابر وي سجده كردند

راجع به لي ، در جلد سوم اين كتاب بحث مفص"فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ "ما در سابق در تفسير آيه
 .تاويل گذرانديم

 117تعبير شده است و مراد از علم يوسف )عليه السالم( به تاويل احاديث ..... ص :  "حديث "از رؤيا به "وَ يُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "وجه اينكه در جمله:]

كنند، چون در آن رؤياها را اراده ميگويند و از شود كه اين كلمه را ميجمع حديث است، و بسيار مي "احاديث "كلمه
ه شود، همانطور كحقيقت رؤيا هم حديث نفس است، زيرا در عالم خواب امور به صورتهايي در برابر نفس انسان مجسم مي

 .كند، پس رؤيا هم مانند بيداري، حديث استاش مجسم مياي مطالب خود را براي گوش شنوندهدر بيداري هر گوينده

 "كننداند به اين اعتبار است كه بعد از خواب آن را تعريف مياگر رؤيا را حديث ناميده "اندگفته« 1»ي پس اينكه بعض

چون خواب صادق حديث و گفتگوي مالئكه است، و در رؤياي  "كه« 4»صحيح نيست. و همچنين است اينكه گفته شده 
 ."كاذبه گفتگوي شيطان است

ند به مالئكه است، و نه به شيطان، مانند رؤياهايي كه از حالت مزاجي شخص بيننده زيرا بسياري از رؤياها هست كه نه مست
كند و يا در هواي بيند كه دارد در حمام استحمام ميشود، مثل اينكه دچار تب و يا حرارت شده و در خواب ميناشي مي

كند، و يا دچار سرماي شديد شده خواب بيند كه در استخر آب تني ميشود، و خواب ميبسيار گرم در عالم خواب تشنه مي
 .آيدبيند كه برف و يا تگرگ ميمي

__________________________________________________ 
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در رؤياي يوسف اصال گفتگويي اند كه: مخالف با واقع است، زيرا ديگر از مفسرين اين حرف را چنين رد كرده «1»بعضي 
نبود، و همچنين خوابي كه رفيق زنداني آن حضرت ديده بود، و يا آن خوابي كه پادشاه مصر ديده بود در هيچ يك گفتگو 

 .وجود نداشت

و غفلت كرده از اينكه منظور آقايان از حديث فرشته و يا شيطان حديث به معناي تكلم نيست، بلكه مراد اين است كه 
سازد، همانطور كه در بيداري اي از حوادث را به صورت مناسبي براي انسان مصور و مجسم ميقصه و يا حادثه خواب،



برد. و نيز حديث ملك و شيطان اي همان قصه يا حادثه را به صورت لفظ درآورده شنونده از آن به اصل مراد پي ميگوينده
ه گوييم: نفس او وي را حديث كرد كبكند و يا آن را ترك كند، مي نظير اين است كه در باره شخصي كه تصميم دارد كاري

فالن كار را بكند، و يا ترك كند. معناي اين حرف اين است كه او تصور كردن و يا نكردن آن عمل را نمود، مثل اينكه 
 .نفس او به او گفته كه بر تو الزم است اين كار را بكني، و يا جايز نيست بكني

عناي اينكه رؤيا از احاديث باشد اينست كه رؤيا براي نائم از قبيل تصور امور است، و عينا مانند تصوري و كوتاه سخن، م
كند، پس رؤيا نيز حديث است، حاال يا از فرشته و يا از شيطان و يا از است كه از اخبار و داستانها در موقع شنيدن آن مي
د رؤيا حديث فرشته و يا شيطان است. و ليكن حق مطلب همان است گويننفس خود انسان. اين است مقصود آنهايي كه مي

حث ب -ان شاء اللَّه -كه ما گفتيم كه رؤيا حديث خود نفس است، به مباشرت و بدون واسطه ملك و يا شيطان، و بزودي
 .مفصلي در اين باره خواهد آمد

آيد ، و ليكن از ظاهر داستان يوسف در اين سوره برميخواستيم بگوييم مراد از تاويل احاديث تاويل رؤياها استتا اينجا مي
كه مقصود از احاديثي كه خداوند تاويل آن را به يوسف )ع( تعليم داده بود اعم از احاديث رؤيا است، و بلكه مقصود از آن 

ارد و چه آيد، چه آن تصوراتي كه در خواب دمطلق احاديث يعني مطلق حوادث و وقايعي است كه به تصور انسان درمي
 .آنهايي كه در بيداري

ها گيرند و همچنين غاياتي كه حوادث به آن غايات و نتيجهها منشا ميهاي آنها كه از آن ريشهآري، بين حوادث و ريشه
توان آن را انكار كرد و يا ناديده گرفت، و با همين اتصال است كه بعضي با بعضي شوند اتصالي است كه نميمنتهي مي
 اياي به اذن خدا به اين روابط راه پيدا كرده باشد، بطوري كه از هر حادثهشود. بنا بر اين، ممكن است بندهط ميديگر مرتب

__________________________________________________ 
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 .بخواندشود اي را كه بدان منتهي ميحوادث بعدي و نتيجه

مؤيد اين معنا در خصوص حوادث عالم رؤيا، آن حكايتي است كه خداي تعالي از قول يعقوب در تاويل خواب يوسف كرده، و 
نيز آن تاويلي است كه يوسف از خواب خود و از خواب رفقاي زندانيش و از خواب عزيز مصر كرد، و در خصوص حوادث 

 قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما "زهاي زندانيش نقل كرده و فرموده:عالم بيداري حكايتي است كه از يوسف در رو
 :و همچنين آنجا كه فرموده« 1» "بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي

و ان شاء « 4» "غَيابَتِ الْجُبِّ وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَفَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي  "
 .اللَّه بيان آن به زودي از نظر خوانندگان خواهد گذشت

 111، ريشه، مشتقات و مورد استعمال آن ..... ص : "نعمت "معناي]

اي به معن -به كسر حرف اول و فتح دوم -"نعمة "راغب در مفردات خود گفته: -"كَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَوَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْ "
جلسة: حال  "گيرد، مانندبه معناي بناي حالت و هياتي است كه انسان به خود مي "بنا النعمة "حالت خوش است. و

 ."ركبه: حالت سواره "و يا "نشستن

 "بةضر "به معناي تنعم است، و ساختمانش صيغه مره از فعل است، مانند -ل و سكون دومبه فتح حرف او -"نعمة "و اما
و نعمت مر جنس را باشد يعني شامل كم و  "يك بار دشنام دادن ""شتمة "است و همچنين "يك بار زدن "كه به معناي



 .شودزياد مي

رود مگر در موردي كه آن شخص دريافت كار نميكند: انعام به معناي رساندن احسان به غير است، و به سپس اضافه مي
شود كه فالني بر اسب خود انعام باشد، براي اينكه هيچوقت گفته نمي (كننده انعام از جنس ناطقين )جن و انس و ملك

 :شودكرد، ولي گفته مي

 به معناي شدايد "ضراء "در مقابل "نعماء ". و كلمه"عَمْتَ عَلَيْهِوَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْ "و "أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ "
 .است

 "و "فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ "به معناي نعمت بسيار است، و لذا خداوند بهشت را با اين كلمه توصيف كرده و فرموده: "نعيم "و
 "نعمنعمه تنعيما فت "شود:خوشي است، گفته مي به معناي تناول چيزي است كه در آن نعمت و "تنعم "، و"جَنَّاتِ النَّعِيمِ

 و به "فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ "يعني او را تنعيم كرد و متنعم شد، و زندگيش فراخ و گوارا گرديد. خداي تعالي هم فرموده:

__________________________________________________ 

ه كنم اين علمي است كه پروردگار من بوريد شما را از تعبير خوابتان آگاه ميپيش از آنكه غذايتان را بياورند و آن را بخ(1)
 .12من آموخته است. سوره يوسف، آيه 

همين كه او را با خود بردند جمع شدند و او را در چاه انداختند به يوسف وحي كرديم كه آنها را به اين عمل ناپسندشان (2)
 .12د كه بفهمند. سوره يوسف، آيه سازد و آنها شعور آن را ندارنمتوجه مي
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 .«1» "جارية ناعمة "و "طعام ناعم "همين معناست

بنا بر اين، در همه مشتقات اين كلمه بطوري كه مالحظه گرديد يك معني خوابيده، و آن نرمي و پاكيزگي و سازگاري است 
شود براي اين است كه بينيم كه تنها در مورد انسان استعمال مياگر مي باشد، و "نعومت "و مثل اينكه ريشه اين مشتقات

 شود، و از ضار بدشآيد و از آن متنعم ميتنها انسان است كه با عقل خود نافع را از ضار تشخيص داده، از نافع خوشش مي
 تشخيصي را ندارد، مثال مال و اوالد وبيند، به خالف غير انسان كه چنين آيد و آن را ماليم و سازگار با طبع خويش نميمي

 .امثال آن براي يكي نعمت است و براي ديگري نقمت، و يا در يك حال نعمت است و در حالي ديگر نقمت و عذاب

بينيم قرآن كريم عطاياي الهي از قبيل مال و جاه و همسران و اوالد و امثال آن را نسبت به به همين جهت است كه مي
االطالق نخوانده، بلكه وقتي نعمت خوانده كه در طريق سعادت و به رنگ واليت الهي درآمده آدمي را به انسان نعمت علي 

سوي خدا نزديك كند. و اما اگر در طريق شقاوت و در تحت واليت شيطان باشد البته نقمت و عذاب است، نه نعمت، و 
 .آيات بر اين معنا بسيار است

ده شود البته نعمت است و فضل و رحمت، چون او خود خير است و جز خير از ناحيه او بله، اگر در جايي به خدا نسبت دا
خواهد، و چگونه بخواهد با اينكه او رؤوف، رحيم، غفور و ودود شود، و از موهبت خود نتيجه سوء و شر نميافاضه نمي

و اين خطاب در آيه  "رسانيدهاي خدا را شمار را به آخر نميو اگر بشماريد نعمت -وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "است،
وَ ذَرْنِي وَ  "رسيد. و نيز فرموده:متوجه تمامي مردم است، يعني همه شما هم كه دست به دست هم بدهيد باز به آخر نمي

 .«1» "ا خَوَّلْناهُ نِعْمَةً مِنَّا قالَ إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍثُمَّ إِذ "و نيز فرموده:« 4» "الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلًا

اين نعمتها كه مورد اشاره اين دو آيه است، و امثال آن، وقتي نعمت است كه به خدا منسوب گردد و اما اگر به كفران كننده 
نْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَئِ "خدا نسبت داده شود براي او نقمت و عذاب خواب بود، هم چنان كه فرمود:

 .«2» "لَشَدِيدٌ



__________________________________________________ 

 [.....] ."نعم "مفردات راغب، ماده(1)

 .11مرا با تكذيبگران نازپرورده بگذار، و چند روزي مهلتشان ده. سوره مزمل، آيه (2)

 .22اند. سوره زمر، آيه ام به من دادهه چون نعمتي از جانب خويش بدو دهيم گويد آن را به خاطر علمي كه داشتهآن گا(3)

كنم، و اگر كفر بورزيد همانا عذاب من سخت است. اگر شكر نعمت بگزاريد هر آينه بطور قطع )نعمتتان را( بيشتر مي(4)
 .2سوره ابراهيم، آيه 

 111 ، ص:11ترجمه الميزان، ج

و كوتاه سخن، اگر انسان در واليت خدا باشد تمامي اسبابي كه براي ادامه زندگيش و رسيدن به سعادت بدانها تمسك 
هايي الهي خواهند بود، و اگر همين شخص مفروض، در واليت شيطان باشد عين آن جويد همه نسبت به او نعمتمي

 .ا آفريده كه نعمت باشندنعمتها برايش نقمت خواهد شد، هر چند خداوند آنها ر

حال اگر چنانچه اسباب و وسايل زندگي ناقص باشد و به جميع جهات سعادت در زندگي وافي نباشد نعمت بودنش مثل 
ت خواهد و هر وقتواند از آن مال آن طور كه ميكسي است كه مالي دارد و ليكن به خاطر نداشتن امنيت و يا سالمتي نمي

گويند نعمت بر او تمام استفاده كند، و در اين حال اگر چنانچه به آن امنيت و آن سالمت برسد ميو هر جور كه بخواهد 
 .شد

 111مراد از اتمام نعمت ..... ص : ]

شود كه: خدا به شما معنايش اين مي "وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ "پس اينكه در آيه مورد بحث فرموده:
ه ك -ها را در حق تو و در حق آل يعقوبيي داده كه با داشتن آن در زندگي سعادتمند شويد، و ليكن اين نعمتهانعمت

 .كند، همانطور كه يوسف در خواب خود ديدتكميل و تمام مي -همان يعقوب و همسرش و ساير فرزندانش باشند

ست براي اين ا "عَلَيْكَ وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ "و فرموده: اينكه در اين خطاب يوسف را اصل و آل يعقوب را معطوف بر او گرفته
كه با خواب او مطابق باشد، او در خواب خود را مسجود يعقوب و آل يعقوب ديد، و ايشان را ديد كه در هيات آفتاب و ماه و 

 .كنندستارگان بر او سجده مي

و ملك و عزت بداد، و او را از مخلصين قرار داد و بدو تمام شدن نعمت بر خود يوسف به همين بود كه او را حكمت و نبوت 
تاويل احاديث بياموخت. و تمام شدن آن بر آل يعقوب به اين بود كه چشم يعقوب را با داشتن چنين فرزندي روشن 

فهي رگردانيده، او و اهل بيتش را از بيابان و زندگي صحرانشيني به شهر بياورد، و در آنجا در كاخهاي سلطنتي زندگي م
 .روزيشان گرداند

ردنمان كنيم، نظير تمام كيعني نعمت را بر تو و بر آل يعقوب تمام مي -"كَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ "
ست به متعلق ا "من قبل "در حق دو پدرت ابراهيم و اسحاق، چون آن دو نيز خير دنيا و آخرت را دارا شدند. پس جمله

همانطور كه  :و تقدير اين باشد "ابويك ". و چه بسا احتمال داده شود كه ظرف مستقر وصف باشد براي"اتمها "جمله
 .زيستند تمام كردنعمت را بر دو پدرت كه در قبل مي

 ، و فايده اين سياق و"ابويك "بدل و يا عطف بيانند براي كلمه "إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ "
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ه عنوان رسد بها در اين دودمان مستمر و هميشگي بوده و اگر به يوسف ميترتيب، اشاره و اشعار به اين است كه اين نعمت



 .ارث از بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است، و از يعقوب هم به يوسف و از او به بقيه دودمان يعقوب

كند تا غير ديدي خداوند تو را براي خودش خالص گردانيده، از شرك پاك ميمعناي آيه اين است: همانطور كه در خواب 
آموزد تا از ديدن حوادث چه در خواب و چه در بيداري به مال و خدا كسي در تو نصيب نداشته باشد، و تاويل احاديث مي

را در مصر جاي داده اهل و كند و تو سرانجام آن پي ببري، و نعمت خود را كه همان واليت الهي است بر تو تمام مي
كند، همه اينها را بدين جهت رساند و ملك و عزت را بر تو و پدر و مادر و برادرانت تمام ميدودمان تو را به نزدت مي

كند كه او عليم به بندگان و با خبر به حال آنان است، حكيم است و هر كسي را به هر مقدار كه استحقاق دارد پيش مي
 .داند كه ستمكاران بر تو تا چه حد مستحق عذابندحال تو آگاه است و ميبرد، او به مي

 111ص :  ..... [(سه نكته در باره شخصيت يعقوب )عليه السالم(، سجده براي يوسف )عليه السالم( و مراد از اتمام نعمت بر آل يعقوب )عليه السالم]

 :دهددقت در آنچه گذشت چند نكته را دست مي

قوب هم مانند يوسف از مخلصين بوده، و خدا وي را نيز تاويل احاديث آموخته، به دليل اينكه در اين آيه يكي اينكه، يع
دهد به يوسف كه سرانجام كار تو چيست، و خوابت چه تاويلي دارد، و قطعا آنچه گفته از باب گمان و تخمين يعقوب خبر مي

 .نبوده بلكه به تعليم خدايي بوده است

يا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا  "كه به حكايت قرآن فرزندان خود را نصيحت كرده چنين فرموده: عالوه، در آنجا
و او  -نَعْلَمُووَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَ "و دنبالش خداي تعالي در حقش فرموده: "مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ...

 ."دانندبه خاطر اينكه ما تعليمش كرده بوديم صاحب علمي بود و ليكن بيشتر مردم نمي

عامٌ ال يَأْتِيكُما طَ "بعد از آنكه به رفقاي زندانيش فرمود: -به حكايت قرآن -دليل ديگر اين مدعي اين است كه يوسف
إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ  "اين تعليم الهي را چنين تعليل كرده: "لَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّيتُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْ

ءٍ يْلَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَ  ما كانَال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ
 براي خدايم، و -به فتح الم -"مخلص "دانم براي اين است كهو در آن چنين فهمانيد كه اگر من تاويل هر چيز را مي "...

ي قاگر براي خدا مخلصم اين صفت را بدان سبب دارم كه پيرو پدراني چون ابراهيم و اسحاق و يعقوبم كه پيغمبراني ن
 الوجود و سليم القلب بودند، وجودشان پاك و دلهايشان به تمام معنا سالم از شرك بود. و چون همين علت كه باعث شد وي 
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سازد كه بگوييم پدران بزرگوارش، داراي علم به تاويل احاديث باشد در پدرانش نيز بوده اشتراك در علت ما را ناگزير مي
 .هيم و اسحاق و يعقوب نيز مخلص بودند، و علم به تاويل احاديث را داشتندابرا

نيز مؤيد « 1» "كْرَي الدَّارِوَ اذْكُرْ عِبادَنا إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَ الْأَبْصارِ إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِ "آيه شريفه
دهد كه مساله علم به تاويل احاديث از نتايج و فروع اخالص براي خداي معنا را دست مياين مدعي است، چون اين 

 .سبحان است

دوم اينكه، آنچه كه يعقوب )ع( خبر داد درست مطابق با رؤياي يوسف بود، براي اينكه سجده كردن ايشان براي يوسف با 
كند خود كاشف از اين است براي خداي واحد سجده نمياينكه يكي از آنان خود يعقوب )ع( است كه از مخلصين است و جز 

اند نه اينكه يوسف را سجده كرده باشند، و در حقيقت يوسف را نظير كعبه قبله كه ايشان در برابر يوسف، خدا را سجده كرده
بر  ديگري استفهميم كه نزد يوسف و براي يوسف جز خدا چيز ديگري نبوده، و همين خود دليل اند. پس ميخود قرار داده

بوده، و كسي جز خدا در او شركت نداشته، هم چنان كه خودش بدان  -به فتح الم -اينكه وي براي پروردگارش از مخلصين



سابقا هم گفتيم كه علم به تاويل احاديث متفرع است بر  "ءٍما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ "اشاره كرده و گفته:
 .اخالص

 -يعني همين طور كه خودت را مسجود آنان ديدي -و كذلك "جهت است كه يعقوب در تعبير رؤياي يوسف گفت:از همين 
 ."آموزدكند و تاويل احاديث را به تو ميگزيند و خالص براي خود ميپروردگارت تو را برمي

و در مكان رفيعي قرار داشته  و همچنين ديدن آل يعقوب به صورت آفتاب و ماه و يازده ستاره كه همه اجرام آسمانيند
كنند، و هر يك داراي مداري وسيع هستند خود دليل بر اين است كه بزودي آل يعقوب در حيات انساني سعيد نورافشاني مي

 .گردندكه عبارت است از حيات ديني آبادگر دنيا و آخرت داراي مكانتي بلند گشته و از ديگران ممتاز مي

ز يعني تنها بر تو، تا از ديگران ممتا "وَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ "فرمايد:دهد و ميار خود را ادامه ميو به همين حساب يعقوب گفت
 "يعني بر من و همسرم و فرزندانم، همانطور كه ما را مجتمع و در صورتي نزديك به هم ديدي "وَ عَلي آلِ يَعْقُوبَ "باشي

 ."لُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌكَما أَتَمَّها عَلي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْ

__________________________________________________ 

بياد آر بندگان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب صاحبان قدرت و بصيرت را كه ما ايشان را با خلوص در ياد آخرت خالص (1)
 .23و  22كرديم. سوره ص، آيه 
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تعقيب واليت است، به اينكه ساير نواقص حيات سعيد را نيز برداشته دنيا را ضميمه  "اتمام نعمت "سوم اينكه، منظور از
آخرت كند. و منافات ندارد كه نسبت اتمام نعمت را به همه آنان دهد، ولي اجتباء و تعليم احاديث را به يوسف و يعقوب 

مت كه گفتيم عبارت از واليت است خود مراتب و درجات مختلفي دارد، و وقتي اين نعمت به همه اختصاص دهد، زيرا نع
 .شوندمند ميشود هر يك به قدر نصيب خود از آن بهرهنسبت داده مي

عالوه بر اينكه جايز است امري را به جمعي نسبت دهيم كه بعضي از آن جمع منتسب به آن نسبت باشند هم چنان كه در 
دادن كتاب و حكم و نبوت را به همه « 1» "وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ "آيه

ت كه ابني اسرائيل نسبت داده و حال آنكه مختص به بعضي از بني اسرائيل بوده، نه همه آنان، به خالف روزي دادن از طيب
 .به همه آنان بوده

چهارم اينكه، يوسف باعث شد كه خداوند نعمت خود را بر همه آل يعقوب تمام كند، و به همين جهت يعقوب )ع( هم او را 
در گفتار خود، اصل حساب كرد و ديگران را بر او عطف نمود، تا او را از ميان آل خود مشخص كرده باشد. و نيز به همين 

إِنَّ  "و يا "يجتبيك اللَّه "و نفرمود: "ربك "و رحمت را به پروردگار يوسف نسبت داد و مكرر فرمود: جهت بود كه عنايت
. همه اينها شاهدند بر اينكه او در تمام نعمت بر آل يعقوب اصل بوده، و اما دو پدرش يعني ابراهيم و "اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

عبير از اصالت يوسف استثناء شدند، و همين ت "لي أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَكَما أَتَمَّها عَ "اسحاق با تعبير به تشبيه:
 .دقت بفرمائيد -فهماند كه آن دو نيز اصالت داشتند

 114بحث روايتي ] )چند روايت در باره رؤياي يوسف )عليه السالم([ ..... ص : 

ود از ابي جعفر )ع( آمده كه فرمود: تاويل اين رؤيا اين است كه به زودي قمي در تفسير خود گفته: و در روايت ابي الجار
است، و قمر، يعقوب، و يازده  "راحيل "شوند. شمس، مادر يوسفشود و پدر و مادر و برادرانش بر او وارد ميپادشاه مصر مي



 شكر سجده كردند، و اين سجده براي ستاره، يازده برادران اويند، وقتي وارد بر او شدند و او را ديدند خدا را از روي

__________________________________________________ 

 .13ها روزيشان كرديم. سوره جاثيه، آيه و به تحقيق بني اسرائيل را كتاب و حكم و نبوت داديم و از پاكيزه(1)
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 «1»خدا بود. 

آورده كه گفت: اين يازده كوكب، برادران  "أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً "منذر از ابن عباس در ذيل جمله و در الدر المنثور است كه ابن
 «4»يك سوم زيبايي را داشت.  "راحيل "وي و شمس مادرش، و قمر پدرش بود، و مادر او

از  به پدرش، و اين خالي كنند و قمر راكنيد شمس را به مادر يوسف تفسير ميمؤلف: اين دو روايت بطوري كه مالحظه مي
ضعف نيست. و چه بسا روايت شده كه آن زني كه با يعقوب وارد مصر شد خاله يوسف بود، نه مادرش، چون مادرش قبال از 

 .دنيا رفته بود، در تورات هم همين طور آمده

برادري كه از يك مادر بودند و در تفسير قمي از امام باقر )ع( روايت آورده كه فرمود: يوسف يازده برادر داشت، و تنها 
بود. آن گاه فرمود: يوسف در سن نه سالگي اين خواب را ديد و براي پدرش نقل كرد، و پدر  "بنيامين "شخصي به نام

 «1»سفارش كرد كه خواب خود را نقل نكند. 

 .ه بوده ولي بعيد استسالمؤلف: و در بعضي روايات آمده كه او در آن روز هفت ساله بوده، در تورات دارد كه شانزده

 .ان شاء اللَّه -اي از آنها در بحث روايتي آينده خواهد آمدو در داستان رؤياي يوسف روايات ديگري نيز هست كه پاره

__________________________________________________ 

 .112، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 .2، ص 2الدر المنثور، ج (2)

 .125، ص 1تفسير قمي، ج (3)
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 111[ ..... ص : 11تا  7(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

( إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ 2لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ )
( قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا 2( اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ )2ينٍ )مُبِ

( قالُوا يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ 15فاعِلِينَ )يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ 
 (11لَناصِحُونَ )

بُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ ( قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئ14ْأَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ )
( فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ وَ 12( قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ )11غافِلُونَ )

 (13( وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ )12هُمْ ال يَشْعُرُونَ ) أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ

( وَ جاؤُ عَلي 12لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ )قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ 
( وَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا 12ذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ )قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَ



( وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ 12عْمَلُونَ )وارِدَهُمْ فَأَدْلي دَلْوَهُ قالَ يا بُشْري هذا غُالمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِما يَ
 كَ مَكَّنَّا( وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ المْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً وَ كَذل45ِكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ )

 (41ونَ )الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُلِيُوسُفَ فِي 
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 117ترجمه آيات ..... ص : 

 .(2كنان عبرتها است )به راستي كه در سرگذشت يوسف و برادرانش براي پرسش

ترند، كه پدر ما، در ضاللتي آشكار است اي نيرومنديم محبوبآن دم كه گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان از ما كه دسته
(2). 

 .(2يوسف را بكشيد، يا به سرزميني دور بيندازيدش كه عالقه پدرتان خاص شما شود، و پس از آن مردمي شايسته شويد )

 .(15كنيد او را به قعر چاه افكنيد كه بعضي مسافران او را برگيرند )ر كاري مييكي از ايشان گفت: يوسف را مكشيد اگ

 .(11شماري در صورتي كه ما از خيرخواهان اوييم )گفتند: اي پدر براي چه ما را در باره يوسف امين نمي

 .(14كنيم )فردا وي را همراه ما بفرست كه بگردد و بازي كند و ما او را حفاظت مي

 .(11ترسم گرگ او را بخورد و شما از او غافل باشيد )شوم و ميز اينكه او را ببريد غمگين ميگفت من ا

 .(12اي نيرومنديم گرگ او را بخورد به راستي كه ما زيانكار خواهيم بود )گفتند: اگر با وجود ما كه دسته

يم كه آنان را از اين كارشان خبردار خواهي و چون او را بردند و هم سخن شدند كه در قعر چاه قرارش دهند، بدو وحي كرد
 .(12كنند )كرد، و آنها ادراك نمي

 .(13كنان پيش پدر شدند )شبانگاه گريه

اي پدر ما به مسابقه رفته بوديم و يوسف را نزد بنه خويش گذاشته بوديم پس گرگ او را بخورد، ولي تو سخن ما را  :گفتند
 .(12گر چه راستگو باشيم باور نداري )

و پيراهن وي را با خون دروغين بياوردند، گفت )چنين نيست( بلكه دلهاي شما كاري بزرگ را به نظرتان نيكو نموده، صبري 
 .(12نيكو بايد و خداست كه در اين باب از او كمك بايد خواست )

ن غالميست. و او را بضاعتي و كارواني بيامد و مامور آب خويش را بفرستادند، او دلوش در چاه افكند و صدا زد: مژده! اي
 .(12كردند )دانست چه ميپنهاني قرار دادند و خدا مي

 .(45اعتنا بودند )هايي چند فروختند كه به فروش وي بيو وي را به بهايي ناچيز، درهم

 آن كس از مردم مصر كه وي را خريده بود به زن خود گفت: منزلت وي را گرامي بدار شايد ما را 
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سود دهد يا به فرزنديش گيريم. اين چنين يوسف را در آن سرزمين جا داديم تا تعبير حوادث رؤيا را تعليمش دهيم كه خدا 
 .(41دانند )به كار خويش مسلط است ولي بيشتر مردم نمي

 111بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



اي را داشت كه بطور اجمال اشاره به كه قبال داده بود عنوان مقدمه شود، در حقيقت بشارتياز اينجا شروع به داستان مي
 .نمودسرانجام قصه مي

آيات مورد بحث فصل اول داستان را متضمن است، كه همان مفارقت يوسف از يعقوب و بيرون شدنش از خانه پدر تا پابرجا 
رادران، و بيرون شدنش به دست مكاريان، و فروخته شدنش در خانه عزيز مصر. البته در خالل اين احوال، به چاه انداختن ب

 .شدنش و حركتش به سوي مصر نيز اشاره دارد

 111[ ..... ص : "هايي الهي هستبراي سائالن، در داستان يوسف و برادرانش نشانه "توضيحي در اين مورد كه چگونه]

 "لَقَدْ كانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آياتٌ لِلسَّائِلِينَ

فرمايد: در داستان يوسف و برادرانش آيات الهيي است كه شود، و در اين جمله مياين جمله شروع به بيان داستان مياز 
ا به دار امور آنان است تكند بر اينكه خداي تعالي ولي بندگان مخلص است، و عهدهكند، و داللت ميداللت بر توحيد او مي

لوسشان دهد. پس خدايي كه غالب بر امر خويش است، اسباب را هر طوري كه عرش عزت بلندشان كرده، در اريكه كمال ج
ه گيرد، نخواهد مياي كه خودش ميچيند، نه هر طوري كه غير او بخواهند، و از به كار انداختن اسباب آن نتيجهبخواهد مي

 .اي كه بر حسب ظاهر نتيجه آن استآن نتيجه

ر فروشند و باي او را به مكاريان ميافكنند و سپس به عنوان بردهدر قعر چاهي ميبرادران يوسف به وي حسد ورزيده او را 
اي بر خالف اين ظاهر گرفت و او را به وسيله همين دهند، ولي خداوند نتيجهحسب ظاهر به سوي هالكت سوقش مي

ا شانند خداوند با همين اسباب او رآنها كوشيدند تا ذليلش كنند، و از دامن عزت يعقوب به ذلت بردگي بك .اسباب زنده كرد
خواستند محبت يعقوب را از او به خود عزيز كرد. آنها خواستند زمينش بزنند، خداوند با همان اسباب بلندش كرد. آنها مي

وسف آلود يبرگردانند، خداوند قضيه را به عكس كرد. آنها كاري كردند كه پدرشان نابينا شد و در اثر ديدن پيراهن خون
گان را از دست بداد، خداوند به وسيله همان پيراهن چشم او را به او برگردانيد، و به محضي كه بشير پيراهن يوسف را ديد

 .آورده به روي يعقوب انداخت ديدگانش باز شد

 داد، و همان قصد سوء را وسيله ظهور وخواست او را آزاري برساند خداوند او را نجات ميو همچنين همواره هر كس مي
 كرد، و در هر راهي كه او را بروز كرامت و جمال ذات او مي
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شد، خداوند عينا به وسيله همان راه او را به سرانجامي خير بردند كه بر حسب ظاهر منتهي به هالكت و يا مصيبت وي مي
 .و به فضيلتي شريف منتهي نمود

أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ  "در مقام معرفي خود براي برادرانش گفت:و به همين معنا است اشاره يوسف كه 
يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ  "و نيز در برابر برادرانش به پدر بزرگوارش گفت:« 1» "مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

 مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي يَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِرُءْيا
خدا متوجه و از غير او شود با تمام وجود والهش به سوي آن گاه وقتي مجذوب جذبه الهي مي« 4» "وَ بَيْنَ إِخْوَتِي

ي فِي رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ "گويد:گردان شده ميروي
 «1» "الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ ...

تان شود جماعتي داسمعلوم مي "در اين آياتي است براي پرسش كنندگان "همانطور كه قبال هم اشاره شد از اينكه فرمود:
 .(يوسف )ع( را از رسول خدا )ص



 .پرسيده، و يا مطلبي پرسيده بودند كه به وجهي ارتباط با اين داستان داشته و در جوابشان اين سوره نازل شده است

به  "عصبة "در مجمع البيان گفته: كلمه "نَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍإِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِ "
زده شود كه از ده كمتر و از پانمعناي جماعتي است كه در باره يكديگر تعصب داشته باشند، و از نظر عدد شامل جماعتي مي

اند، و به هر حال همانند كلمات، قوم، رهط و نفر، جمعي است كه نفر بيشتر نباشد، بعضي هم بين دو و چهل نفر را گفته
 «2»مفرد ندارد. 

 گفتار فرزندان يعقوب سواي "إِذْ قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا "جمله

__________________________________________________ 

قيق منت نهاد خدا بر من بدرستي كه هر كه بپرهيزد و صبر كند پس به درستي منم يوسف و اين برادر من است به تح(1)
 .25سوره يوسف، آيه  .كند مزد نيكوكاران راكه خداوند ضايع نمي

اي پدر من اين است تعبير خواب من از پيش به تحقيق گردانيد آن را پروردگار من راست و به تحقيق نيكويي كرد به (2)
ا از زندان و آورد شما را از باديه بعد از آن كه فساد كرد شيطان ميان من و ميان برادران من. سوره من چون بيرون آورد مر

 .155يوسف، آيه 

پروردگارا تو مرا دادي از پادشاهي و آموختي مرا از تعبير خوابها اي آفريننده آسمانها و زمين تو موالي من هستي در (3)
 .151دنيا و آخرت. سوره يوسف، آيه 

 .414، ص 2مجمع البيان، ج (4)
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كه رتق  اندمرداني نيرومند بوده "وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ "شان ده نفر بوده، و به شهادت جملهباشد كه عدهاش مييوسف و برادر تني
 .و فتق امور خاندان يعقوب و اداره گوسفندان و اموالش به دست ايشان بوده

ت اند، خود مشعر به اين اسبا اينكه او برادر ايشان هم بوده، و همه فرزندان يعقوب بوده "يوسف و برادرش "و اينكه گفتند
م برادر آيد كه اساند. و از روايات برميكه يوسف و اين برادرش از يك مادر بوده، و نسبت به آن ده نفر فقط برادر پدري بوده

ته اند و كاري از آنان ساخآيد كه هر دوي آنان اطفالي صغير بودهياق آيات برميبوده. و از س "بنيامين "پدر و مادري يوسف
 .انداي نداشتهنبوده، و در اداره خانه يعقوب و تدبير چهارپايان آن جناب مداخله

ل از ايعني: و ما ده نفر قوي هستيم كه ضعف بعضي با قوت بعضي ديگر جبران شده. اين جمله ح "وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ "جمله
وي  كند، كه ناشي از محبت بيشترجمله قبلي است و بر حسادت و غيظ و كينه آنان نسبت به پدرشان يعقوب داللت مي

 .است "إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ "نسبت به آن دو بوده، و به منزله تتمه تعليل جمله

 111ضاللت در امر زندگي است نه در دين ..... ص :  "ي ضَاللٍ مُبِينٍإِنَّ أَبانا لَفِ "مراد پسران يعقوب )عليه السالم( در جمله:]

حكم كردند بر اينكه پدرشان در گمراهي است، و مقصودشان از گمراهي،  "إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ "پسران يعقوب با جمله
 .گي و فساد روش است، نه گمراهي در دينكج سليقه

رساند، چون در مذاكره خود گفتند كه ما جماعتي نيرومند و كمك كار شان اين معني را ميبراي اينكه اوال استدالل اي
يكديگر و متعصب نسبت به يكديگريم، و تدبير شؤون زندگي پدر و اصالح امور معاش و دفع هر مكروهي از وي بدست ما 

وبه ندگي پدر نداشته، بلكه هر كدام به نو قائم به ماست، و يوسف و برادرش دو طفل صغيرند كه كوچكترين اثري در وضع ز
خود سرباري بر پدر و بر ما هستند، و با چنين وضعي محبت و توجه تام پدر ما نسبت به آن دو، و اعراضش از ما روش 



كند كه انسان نسبت به هر يك از اسباب و وسايل زندگيش به قدر ناصحيحي است، زيرا حكمت و عقل معاش اقتضاء مي
زندگي اهتمام بورزد، و اما اينكه آدمي تمامي اهتمام خود را از همه اسباب و وسايل مؤثر بريده، مصروف  دخالت آن در

اي بيش نيست، جز ضاللت و انحراف از صراط مستقيم زندگي وجه ديگري ندارد، و اين مساله چيزي كند كه دست شكسته
 .فر به خدا و آيات او، و مخالفت او امر و نواهي او داردهيچ ارتباطي به دين ندارد، زيرا دين اسباب ديگري از قبيل ك

 تَكُونُوا مِنْ وَ "اند، به شهادت اينكه گفتند:و ثانيا فرزندان يعقوب مردمي خداپرست و معتقد به نبوت پدرشان يعقوب بوده
 141ص: ، 11يا أَبانَا ترجمه الميزان، ج "و نيز در آخر سوره گفتند: "بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ

 "اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا

و همچنين كلماتي ديگر كه همه داللت بر خداپرستي و  "تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا "و نيز به يوسف عرض كردند: «1»
 .ده بودندشكند، و اگر مقصودشان از ضاللت پدر، ضاللت در دين بود با همين گفتار كافر اعتقاد ايشان به نبوت پدر مي

اند، و اگر نسبت به يوسف دست به چنين كردهداشته او را احترام و تعظيم ميعالوه بر اينكه ايشان پدر خود را دوست مي
ميني يوسف را بكشيد و يا در ز "اقدامي زدند باز براي اين بوده كه محبت پدر را متوجه خود كنند، و لذا به يكديگر گفتند:

آيد پدر را دوست داشته . پس بطوري كه از سياق آيات برمي"وجه پدر خالص براي شما شوددور دست بيندازيد تا ت
ر را. بردند، نه برادخواستند محبت او را خالص متوجه خود كنند، و اگر غير اين بود طبعا بايستي اول پدر را از بين ميمي

كردند تا محيط زندگي را براي خود اش مييا بيچارهكردند و گيري ميكشتند و يا از او كنارهبايست او را ميآري، مي
 .پرداختندتر به كار يوسف ميمحيطي صاف و سالم كنند، آن وقت آسان

 :بينيم كه عين همين حرف را پس از چند سال در جواب پدر كه فرموده بوداز طرفي مي

ه خدا تو هنوز در آن ضاللت قديميت باقي ب "به ميان آورده و گفتند: "شنوماگر مالمتم نكنيد من بوي يوسف را مي "
اي از و پر معلوم است كه مقصود ايشان از ضاللت قديمي ضاللت در دين نيست، )چون در قديم چنين سابقه« 4» "هستي

 .جا در امر او بودهاو نداشتند( بلكه مقصود همان افراط در محبت يوسف و مبالغه بي

كرده، و داراي دوازده پسر بوده كه از چند آيد كه يعقوب )ع( در بيابان زندگي ميرمياز آيه مورد بحث و آيات مربوط به آن ب
يشان گشته، و ااند كه آسياي زندگي وي بر محور وجود آنان مياند و ده نفر از ايشان بزرگ و نيرومند و كارآمد بودهمادر بوده

اند، و اما آن دو پسر ديگر صغير و دو برادر از يك مادر كردهميبه دست خود امور اموال و چهارپايان و گوسفندان پدر را اداره 
اندازه دوستشان شدند، و آن دو، يوسف و برادر پدر و مادريش بوده، كه يعقوب بياند كه در دامن پدر تربيت ميبوده
ن سبب بوده، نه از روي اش بديكرده. آري، محبت فوق العادهداشته، چون در جبين آن دو آثار كمال و تقوا مشاهده ميمي

إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ  "هوا و هوس، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه آنان از بندگان مخلص خدا بوده، كه با جمالتي از قبيل:
 .مورد مدح خدا قرار گرفته، و ما سابقا به اين معنا اشاره كرديم« 1» "بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ

__________________________________________________ 

 .22سوره يوسف، آيه (1)

 [.....] .22سوره يوسف، آيه (2)

 .23ما آنان را خالص و پاكدل براي تذكر سراي آخرت گردانيديم. سوره ص، آيه (3)
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ر كينه ايشان را نسبت به آن دو تيزت پس اين محبت و ايثار باعث شده كه غريزه حسد را در ساير برادران برانگيزد و آتش
واره كرده و همفهميده مع ذلك در محبت به آن دو مخصوصا به يوسف مبالغه ميسازد، و يعقوب هم با اينكه اين معنا را مي



گذاشت با او خلوت كنند، و ايشان را نسبت به وي امين ترسيده و هيچ وقت نمياز ساير فرزندان خود بر جان او مي
 .نستدانمي

هاي آنان مشاهده شد، به حدي كه يعقوب آثار آن را در قيافههمين حركات، بيشتر باعث طغيان خشم و كينه آنان مي
شود. و خالصه اين بود تا يوسف آن خواب را ديد و براي استفاده مي "فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْداً "كرد. همه اين مطالب از جملهمي

ب آن شد كه دلسوزي پدر و محبتش نسبت به او دو چندان شود، ال جرم سفارش كرد كه پدر تعريف كرد، نتيجه اين خوا
رؤياي خود را مكتوم بدارد، و زنهار داد كه برادرانش را از آن خبر ندهد، شايد از اين راه او را از كيد ايشان در امان سازد، اما 

 .تقدير الهي بر تدبير او غالب بود

دور هم جمع شده، در باره حركاتي كه از پدر نسبت به آن دو برادر ديده بودند به مذاكره ال جرم پسران بزرگتر يعقوب 
بينيد چگونه پدر به كلي از ما منصرف شده و تمام توجهش مصروف آن دو گشته؟ آن ديگري پرداختند، يكي گفت: مي

: كنند. آن ديگر گفتچ دردي از او دوا نميدارد با اينكه دو طفل بيش نيستند و هيگفت: پدر، آن دو را بر همه ما مقدم مي
شود و ما اركان زندگي او و ايادي فعال او در جلب منافع و دفع تمامي امور زندگي پدر به بهترين وجهي به دست ما اداره مي

ه دو تا بچه مضار و اداره اموال و احشام اوييم، ولي او با كمال تعجب همه اينها را ناديده گرفته، محبت و عالقه خود را ب
كوچك اختصاص داده است و اين رويه، رويه خوبي نيست كه او پيش گرفته. و سرانجام حكم كردند كه پدر به روشني دچار 

 .گي شده استكج سليقه

رين وارد هاي ساير مفسآيد، و خواننده محترم از همين جا به اشكاالتي كه به گفتهاين بود آن معنايي كه از سياق آيات برمي
 :مكنيشود و ما چند توجيه را از چند مفسر در اينجا نقل ميت و به انحرافهاي ايشان در تقرير معناي آيه متوجه مياس

 111و اشكاالت آن ..... ص :  "إِنَّ أَبانا لَفِي ضاَللٍ مُبِينٍ "بيان يكي از مفسرين در توجيه كالم پسران يعقوب:]

حكم ايشان به ضاللت پدرشان از طريق عدل و مساوات، ناداني و خطاي  اند:از مفسرين گفته« 1»توجيه اول: بعضي 
بزرگي از ايشان بوده، و شايد جهتش اين بوده كه پدر را از روز اول متهم كرده بودند كه مادر آن دو را بيشتر از مادر ايشان 

 داشته، پس ريشه اين عداوتدوست مي

__________________________________________________ 

 .125، ص 14روح المعاني، ج (1)
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شده، مخصوصا با در نظر داشتن اينكه بعضي از مادران ايشان كنيز به مادران مختلف و زوجات متعدد يعقوب منتهي مي
 بر غريزه والدين نسبت بهو همين معنا سبب شده كه در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رفتار پدر را حمل « 1»اند بوده

 .فرزندان كوچكتر بكنند بلكه بگويند اين به خاطر عالقه بيشتري است كه پدر نسبت به مادر آن دو داشته

مفسر مذكور سپس گفته: از فوايد اين داستان اين است كه ما نيز عبرت گرفته در رفتار با اوالد و تربيت ايشان رعايت 
بت نسبت به يكي، حسادت ديگران را تحريك نكنيم، و در نتيجه ميان فرزندانمان دشمني عدالت را بكنيم، و با زيادي مح

براه نيندازيم. و نيز در برابر همه يكي را بر ديگران برتري ندهيم، بطوري كه به شخصيت ديگران اهانت شده پدر را محكوم 
ص( هم از اينگونه رفتار به هر نحوي )ل خدا دارد. رسوكنند به اينكه از روي هوا و هوس آن ديگري را بيشتر دوست مي

كه باشد نهي فرموده، حتي اگر حكمت اقتضاي چنين برتري و تبعيضي را داشته باشد، مثل اينكه يكي از آنان از نظر مواهب 
 .خدادادي مانند مكارم اخالق و تقوا و علم و هوش و ذكاوت بر ديگران تفوق داشته باشد



معاني و وظايف برايش پوشيده باشد، بلكه دستوري كه به يوسف در باره پنهان داشتن يعقوب هم كسي نبود كه اين 
رؤيايش داد خود شاهد بيداري آن جناب نسبت به اين وظايف بوده، و ليكن آدمي در برابر غرائز و قلب و روحش چه 

 .جلوگيري نمايد؟ ابداتواند از سلطنتي كه دل و جان آدمي بر اعضاء و جوارحش دارد تواند بكند؟ آيا ميمي

 :و ما در چند جاي كالم او نظر داريم

حرف در  گو اينكه اين "منشا و ريشه اين اختالف خانوادگي داشتن زنان مختلف و مخصوصا كنيزان بوده "اينكه گفت -1
 اختالف معرفيرود، و ليكن آنچه در قرآن سبب اين جاي خود قابل انكار نيست، و حتي در مورد يعقوب )ع( هم احتمال مي

شده غير از اين است. عالوه، اگر سبب منحصر به فرد اين مساله زنان متعدد بود، جا داشت كه برادران يوسف آن برادر 
 .كردندانداختند، و تنها به يوسف اكتفاء نميديگرش را هم به چاه مي

به  تار پدر را حمل بر غريزه والدين نسبتهمين معنا سبب شده كه در قضاوت خود گمراه شوند و نتوانند رف "اينكه گفت -2
 . مفاد اين حرف اين است كه"فرزندان كوچكتر بكنند

__________________________________________________ 

اي است به چيزي كه در تورات است به اينكه براي يعقوب دوازده فرزند پسر بوده كه اسماء آنان: راوبين، شمعون، اشاره(1)
هودا، يساكر و زبولون كه اينان مادرشان، لينه دختر دايي يعقوب، يوسف و بنيامين كه مادر اينها راحيل دختر دايي الوي، ي

 .دباشديگرش، ودان، و نفتالي كه مادرشان بلهه كنيز راحيل، و جاد، و اشير كه مادرشان زلفه، كنيز لئينه بود مي
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هاي كوچك را ما دام كه كند بچهه يوسف از باب رقت و ترحم غريزي بوده كه هر پدري را وادار ميمحبت يعقوب نسبت ب
صغيرند بيشتر دوست بدارد، و وقتي كه بزرگ شد، آن محبت را باز در باره كوچكتر بكار ببرد. اشكال ما به اين حرف اين 

قبول دارند و هيچ فرزند بزرگي به خاطر آن، پنجه به هاي صغير را فرزندان بزرگ هم است كه رقت و ترحم در باره بچه
بينيم كه اگر احيانا پسر بزرگي به پدر اعتراض كند كه چرا بيش از همه كشد. آري ما به چشم خود ميروي والدين خود نمي

ابش ورزي، و خالصه اين تبعيض قائل شدن است و روشي عادالنه نيست، پدر در جوما به اين بچه كوچك اهتمام مي
گويد: آخر، اين طفل صغير است و احتياج بيشتري به ترحم و رقت دارد، و بايد همه نسبت به او مهر و محبت كنيم تا مي

 .داردبزرگ شود و روي پاي خود بايستد، قطعا آن پسر بزرگتر قانع گشته از اعتراض خود دست برمي

ون هر كردند، چبوده قطعا پسران بزرگ وي اعتراض نمي و اگر مساله محبت يعقوب نسبت به يوسف و برادرش از اين باب
يلي جويي و مذمت پدر معنا نداشت، بلكه دلاند و ديگر عيبيك به نوبه خود چنين محبتي را در ايام طفوليت از پدر ديده بوده

راهند، چون انتظار دارند رساند كه مردمي بسيار گمدليل عليه خودشان بود و مي "آخر ما نيرومنديم "كه آورده و گفته بودند:
با اينكه مرداني قوي هيكل و نيرومندند باز هم پدر، ايشان را به جاي يوسف صغير ناز كند. پس به همين دليل خود آنان در 

 .هاي خردسالاعتراضشان گمراه بودند، نه يعقوب در دوست داشتن بچه

داني با اينكه چرا ما را بر جان يوسف امين نمي "پدر خود گفتند:عالوه بر اين، آنجا كه با پدر در باره يوسف گفتگو كردند به 
. و پر واضح است كه اكرام يوسف و در آغوش كشيدنش و مراقبتش و امين ندانستن برادران نسبت به او "ما خيرخواه اوييم

 .امري است غير از مساله محبت و رقت و ترحم به خاطر كوچكي، و هيچ ربطي به آن ندارد

معناي اين حرف اين است كه  "...يعقوب هم كسي نبود كه اين معاني و وظايف برايش پوشيده باشد  "گفت: اينكه -3
عشق و عالقه مفرط يعقوب نسبت به يوسف عقل او را در كار تربيت اوالد از كار انداخته، و با اينكه ميدانست كه اين عشق 

هد شد كه در بين فرزندانش بلوايي راه بيندازد، مع ذلك و عالقه بر خالف عدل و انصاف است و خيلي زود باعث خوا



 .توانسته خودداري كند، و حق هم به جانب او بوده، چون مخالفت عشق و عالقه دروني مقدور انسان نيستنمي
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بياء و علماي رباني از صديقين و شهداء و صالحين در دست داريم و خالصه اساس و مباني بحث از فضايل اخالقي را ان
و  -كه اصل و اساسش پيروي از هواي نفس است -سازد. آري، تخلق به اخالق فاضله، و دوري از رذايل نفسانيباطل مي

رود، و براي هر كسي از ه از تمامي فرد فرد بشر انتظارش ميترجيح دادن رضاي خدا بر هر خشنودي ديگر، امري است ك
توانيم آن را در باره انبياء آن پرهيزكاران كه نفس خود را به دستورات اخالقي رياضت دهد مقدور است، آن وقت چگونه مي

رون استطاعت انسان بيهم پيغمبري مانند يعقوب )ع( غير مقدور بدانيم؟! شگفتا! اگر اين مقدار از مخالفت هواي نفس از 
اند داشته توباشد، پس اين همه تكليف و اوامر و نواهي ديني كه نسبت به آن و نظاير آن شده چه معنايي جز لغو و گزاف مي

 باشد؟

عالوه، اين حرف توهين به مقام انبياي خدا و اولياي او، و منحط نمودن مواقف عبوديت آنان تا درجه مردم متوسط است، 
ي وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِل "اي نفس و جاهل به مقام پروردگار خويشند، با اينكه خداوند ايشان را به امثال آيهكه اسير هو

وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ  "ستوده، و در خصوص يعقوب و پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاق فرموده:« 1» "صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ
و نيز در « 4» "ا عابِدِينَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنجَعَلْناهُمْ أَئِ

مستقيمش هدايت فرموده و خبر داده كه ايشان را به سوي صراط « 1» "إِنَّا أَخْلَصْناهُمْ بِخالِصَةٍ ذِكْرَي الدَّارِ "حقشان فرموده:
ك جا آوري نموده و يبدون اينكه خبر خود را به قيدي مقيد ساخته باشد. و نيز فرموده كه ايشان را اجتباء كرده، يعني جمع

براي خداي سبحانند و غير از خدا كسي در آنان بهره و  -به فتح الم -خالص براي خود گردانيده. پس انبياء )ع( مخلص
خواهند و او جز حق چيزي نخواسته، و خشنودي كسي را نتيجه اين بزرگواران جز آنچه كه او خواسته، نمينصيبي ندارد، در 

دارند چه اينكه آن غير خدا، نفس خودشان باشد و چه ديگران باشند. و خداوند متعال در كالم خود بر خشنودي او مقدم نمي
لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا  ":مخلصين را استثناء نموده و فرموده آنجا كه اغواي بني آدم را به دست شيطان ذكر كرده مكرر

 .«4» "عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

__________________________________________________ 

 .22اين پيغمبران را برگزيديم و به راهي راست هدايتشان كرديم. سوره انعام، آيه (1)

يستگان كرديم و آنها را پيشوايان كرديم كه به فرمان ما رهبري كنند و انجام كارهاي نيك را با نماز كردن و همه را شا(2)
 .21و  24و زكات دادن به آنها وحي كرديم و پرستندگان ما بودند. سوره انبياء، آيه 

 .23ما ايشان را به وسيله يادآوري خالصانه آخرت خالص كرديم. سوره ص، آيه (3)

 .21و  24باشند. سوره ص، آيه كنم تمامي مردم را مگر بندگان تو را، آنهايي كه مخلص مينا گمراه ميهما(4)
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داشته به خاطر آن پاكي و كماالتي بوده كه پس حق مطلب اين است كه يعقوب اگر يوسف و برادرش را دوست مي
نموده كه به زودي خداوند او را برخواهد گزيد، و تاويل بيني ميكرده و پيشمخصوصا در يوسف به خاطر رؤيايش تفرس مي

احاديث تعليمش خواهد داد، و نعمتش را بر او و بر آل يعقوب تمام خواهد كرد. آري، منشا محبت يعقوب اين بوده نه هواي 
 .نفس

 111وجوه بي اساس ديگري كه در اين باره گفته شده است ..... ص : ]



 "پدر ما در گمراهي آشكاريست "اند: مقصود فرزندان يعقوب از اينكه گفتندديگر از مفسرين گفته« 1»وم: بعضي توجيه د
 .كندهمان گمراهي ديني است. با اينكه گذشت كه سياق آيات كريمه اين معنا را دفع مي

دادند  ند، و اگر پدر را به ضاللت نسبتاند: برادران يوسف از انبياء بودنقطه مقابل اين حرف گفتار عده ديگريست كه گفته
عدالتي در حق فرزندان است. و اگر كسي به ايشان اعتراض مقصودشان ضاللت در روش زندگي و بي استقامتي و بي

ده دهند كه اين معصيت كوچكي بوكرد كه پس اين چه ظلمي بود كه نسبت به برادر و پدر خود مرتكب شدند، جواب ميمي
به مقام نبوت از ايشان سرزده و بنا بر اينكه صدور گناه كوچك را از انبياء قبل از نبوتشان جايز بدانيم  كه قبل از رسيدن

 .شوداشكالي به پاسخشان وارد نمي

اند كه ممكن است اين عمل را وقتي مرتكب شده باشند كه خود ديگر از طرف فرزندان يعقوب چنين جواب داده« 4»بعضي 
 .ند، و صدور چنين كارها از اطفال نابالغ جايز استاصغير و نابالغ بوده

كه « 1» "وَ أَوْحَيْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ "و ليكن همه اين حرفها اوهامي بيش نيست، و آيه
نست كه برادران يوسف از انبياء نبودند ظهور دارد در نبوت اسباط، صريح در نبوت برادران يوسف نيست. و حق مطلب اي

بلكه اوالد انبياء بودند و نسبت به يوسف حسد برده گناه بزرگي نسبت به يوسف صديق مرتكب شدند و بعدا هم به درگاه 
ز اپروردگار خود توبه كرده صالح شدند، پدر و برادرشان هم كه دو پيغمبر بودند، در باره ايشان استغفار نمودند هم چنان كه 

 :گفتار يعقوب به حكايت قرآن كه در جواب درخواست ايشان كه گفتند

 و از گفتار« 2» "سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي "گفت:« 2» "يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ "

__________________________________________________ 

 .125، ص 14عاني، ج تفسير روح الم(1)

 .22و  22، ص 12تفسير الكبير، ج (2)

 .131و وحي نموديم به ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و اسباط. سوره نساء، آيه (3)

 .22سوره يوسف، آيه (4)

 .22سوره يوسف، آيه (5)
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اين معنا  "يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ":گفت "كُنَّا لَخاطِئِينَوَ إِنْ  "يوسف كه بعد از اعتراف برادرانش به اينكه
 .شوداستفاده مي

اند كه برادران يوسف بعد از آنكه يوسف خواب خود را بر ايشان نقل كرد به ديگر از مفسرين گفته« 1»توجيه سوم: بعضي 
 .ود از اينكه خواب خود را براي برادرانش تعريف كندوي حسد بردند و يعقوب هم او را نهي كرده ب

ورزيدند البته خواب او باعث طغيان حسدشان شد، و بيان ولي حق اين است كه برادرانش قبال هم نسبت به وي حسد مي
 .اين جهت گذشت

 117او[ ..... ص : گفتگو و مشاوره برادران يوسف )عليه السالم( در مورد يوسف )عليه السالم( و از ميان بر داشتن ]

وسف اين قسمت تتمه گفتار برادران ي "اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَ "
عقوب بود كه سرانجام او را كند. شور اول در باره رفتار ياست، و از مشورت دوم مذاكرات ايشان در باره يوسف حكايت مي

ي اي بريزند كه خود را از اين ناراحتاند در اينكه چه كنند و چه نقشهمحكوم به ضاللت كردند، و در اين شور گفتگو داشته



 .ردبه آن اشاره دا« 4» "وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ "نجات دهند، هم چنان كه آيه

ذكر فرموده است. نخست،  "إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ -تا جمله -قالُوا لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ "خداوند متن مشورت آنان را در اين سه آيه:
اند به ميان آورده، كه اين دو كودك تمام توجه يعقوب را از ما به مصيبتي را كه در مورد يوسف و برادرش دچار آن شده

شود و هيچ اعتنايي به غير آن اند، بطوري كه ديگر از آن دو جدا نميده دل او را مجذوب خود ساختهسوي خودشان جلب كر
آن  كند، وكنند، و اين محنتي است كه فعال به ايشان روي آورده و ايشان را به خطر بزرگي تهديد ميدو ندارد كه چه مي

 نتيجه و پس از ساليان عزت، دچار ذلت و پسايشان بياينست كه به زودي شخصيتشان بكلي خرد شده زحمات چند ساله 
ه اي كگي يعقوب است در روش و طريقه، و اين روش و طريقهشوند و اين خود انحراف و كج سليقهاز قوت دچار ضعف مي

 .اي منحرف استپدر پيش گرفته روشي غلط و طريقه

اي كه كشيده آن را مطرح كردند كردند، و هر يك نقشه آن گاه در شور دوم در باره خالصي خود از اين گرفتاري مذاكره
 ديگران گفتند بايد .يكي گفت كشتن يوسف الزم است
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تي پرت كرد كه نتواند نزد پدر برگردد، و روي خانواده را ببيند، و به تدريج اسمش فراموش شود، و او را به سرزمين دور دس
 .اش در ايشان صرف شودتوجهات پدر خالص براي ايشان باشد، و محبت و عالقه

 ا در قعر چاهيدر اين شور متفقا رأي داده و بر اصل آن تصميم گرفتند، اما در جزئيات آن رأي نهائيشان اين شد كه او ر
 .بيندازند تا رهگذران و مكاريان او را گرفته با خود به شهرهاي دور دست ببرند و به كلي اثرش از بين برود

و  با اينكه قبال ناراحتي از يوسف و برادرش هر دو داشتند "اقْتُلُوا يُوسُفَ "پس، از اينكه در يكي از دو رأيي كه دادند و گفتند:
، و بيش داشتهشود كه يعقوب گو اينكه هر دو برادر را دوست ميفهميده مي "وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا لَيُوسُفُ "گفتند:مي

اي مخصوص و محبتي زيادتري بر برادرش داده، و ليكن نسبت به يوسف عالقهاز ديگران مورد عنايت و اكرام قرار مي
ست كه چنان خوابي ديد و در عالم رؤيا به عنايات خاصه الهي و كرامات داشت، زيرا يوسف كسي اداشته، كه بايد هم مي

غيبي بشارت يافت. عالوه بر اينكه يوسف از آن برادر ديگرش بزرگتر بود، و از نظر برادران خطر او از آن ديگري بيشتر و 
داشته، و ب، مادر آن دو را دوست مينزديكتر. و بعيد نيست اينكه يوسف را با برادرش اسم بردند اشاره به اين باشد كه يعقو

دوستي او بالطبع باعث محبت بيشتر به فرزندان او شده، و اين باعث شده كه حسد برادران نسبت به آن دو تحريك و 
 .هايشان آتشين گرددكينه

د در زميني كه ديگر نتواند كند، و معنايش اين است كه او را دور كنيحكايت از رأي دوم ايشان مي "أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً "جمله
 .شود از خطر او دور شدبه خانه پدر برگردد، و اين دست كمي از كشتن ندارد، زيرا بدين وسيله هم مي

است كه به معناي دور انداختن چيزي است كه ديگر  "طرح "است، و يكي كلمه "ارض "دليل اين استفاده يكي نكره بودن
 .بردسودي نمي انسان به آن احتياج ندارد، و از آن

و اينكه ترديد در اين دو رأي را به ايشان نسبت داده دليل بر اين است كه اكثريتشان هر دو رأي را صحيح دانسته و قبول 
ال  "كردند، و به همين جهت در پياده كردن يكي از آن دو به ترديد افتادند، تا آنكه يكي كفه نكشتن را ترجيح داده گفت:

 ."...تَقْتُلُوا يُوسُفَ 



اين است كه يكي از اين دو را انجام دهيد تا روي پدرتان برايتان خالي شود و اين  "يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ "و معناي جمله
ن گذارد به ايشاكشد و نميكنايه است از اينكه محبتش خالص براي شما شود، و آن مانعي كه محبت پدر را به خود مي

 شود و وضع ايشان و يوسف و پدر اينطور است كه اگر يوسف باشد ميان ايشان و روي پدر حائل مي برسد از ميان برود. گويا
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بينند، و محبت و اقبال پدر منحصر در كند، و وقتي اين مانع برطرف شد همه روي پدر را ميروي پدر را متوجه خود مي
 .ايشان خواهد شد

يعني بعد از يوسف، و يا بعد از كشتن يوسف، و يا بعد از طرد او )كه برگشت همه به يك  "نْ بَعْدِهِ قَوْماً صالِحِينَوَ تَكُونُوا مِ "
 .نتيجه است( با توبه از گناه، مردمي صالح شويد

 111اي كه همزمان با عزم بر گناه قصد شود، توبه حقيقي نيست ..... ص : توبه]

شود كه ايشان احكام دين را دانستند، و معلوم ميكه آنها اين عمل را گناه و آن را جرم ميشود از اين كالم استفاده مي
شمردند و ليكن حسد در دلهايشان كوراني برپا كرده بود و ايشان را در ارتكاب گناه و ظلم جرأت داده محترم و مقدس مي

و هم از عقوبت الهي ايمن باشند و آن اين است كه  اي تلقينشان كرده بود كه از آن طريق هم گناه را مرتكب شوندطريقه
ني است شود، زيرا اين مطلب وجداگناه را مرتكب شوند و بعد توبه كنند، غافل از اينكه اينگونه توبه به هيچ وجه قبول نمي

دا و خ كنم چنين كسي مقصودش از توبه بازگشت بهكنم و بعد توبه ميكند كه گناه ميكه كسي كه به خود تلقين مي
خواهد به خداي خود نيرنگ بزند و به خيال خود از اين راه خضوع و شكستگي در برابر مقام پروردگار نيست، بلكه او مي

 .عذاب خدا را در عين مخالفت امر و نهي او دفع كند

شت به و بازگ اي تتمه همان نيت سوء اول او است نه توبه حقيقي كه به معناي ندامت از گناهپس در حقيقت چنين توبه
در جلد چهارم اين كتاب بحثي در باره  «1» "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ "خداست. ما در تفسير آيه

 .توبه گذرانديم

تظام امور آن است، و كه در آيه است، صالح و روبراه شدن زندگي دنيا و ان "صالح "اند: منظور ازهم گفته« 4»بعضي 
 .معنايش اين است كه بعد از يوسف مردمي صالح يعني صاحب زندگي خوشي باشيد، و با پدر به خوشي زندگي كنيد

به معناي  "بج "كلمه "فاعِلِينَ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ ال تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُنْتُمْ "
بئر  "اش را با سنگ نچيده باشند، و اگر سنگ بست باشد آن راچاهي است كه سنگ بست نشده باشد يعني اطراف و ديواره

 گودالي را گويند كه اگر چيزي در آن قرار گيرد از دور نمودار -به فتح حرف اول آن -"غيابة "گويند، و كلمه "طوي

__________________________________________________ 
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كه اگر چيزي در آن قرار گيرد به خاطر دهد شود، و در نتيجه دو كلمه غيابت و جب مجموعا معناي ته چاه را مينمي
 .شودتاريكيش ديده نمي



 131[ ..... ص : "يوسف را مكشيد، او را در ته چاه بيفكنيد "پيشنهادي كه برادران تصويب كردند:]

چه باشد با را پذيرفت آن را مقيد به قيدي كرد كه هر  "أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً "از برادران يوسف آن كس كه پيشنهاد دوم يعني:
رعايت آن جان يوسف از كشته شدن و يا هر خطري كه منتهي به هالكت او گردد محفوظ بماند، خالصه با پيشنهاد اول 
كه كشتن او بود مخالفت كرد، و پيشنهاد دوم را هم به اين شرط قبول كرد كه به نحوي انجام گيرد كه سبب هالكت او 

دور از راه نيندازند كه از گرسنگي و تشنگي جان دهد، و در نتيجه رحم خود را هالك نشود، مثال او را در چاهي بسيار گود و 
ن كنند و از آكرده باشند، بلكه او را در يكي از چاههاي سر راه و كنار جاده بيندازند كه همه روزه قافله در كنارش اطراق مي

ار را روند ببرند، كه اگر اين كموده با خود به هر جا كه مياي در موقع آب كشيدن او را پيدا نكشند، تا در نتيجه قافلهآب مي
ه آيد كه برادران نسبت باند. از سياق آيات برمياند و هم دست و دامن خود را به خونش نيالودهبكنند هم او را ناپديد كرده

 .ين پيشنهاد را بكار بردندبينيم كه هماند، و گرنه در قرآن آمده بود، عالوه بر اين، مياين پيشنهاد اعتراض نكرده

اند و بعد از اتفاق بر اينكه يكي از همان برادران مفسرين در اينكه گوينده اين حرف كدام يك از ايشان بوده اختالف كرده
اند و بعضي كه بزرگتر و عاقلتر از همه بوده دانسته "يهودا "پسر خاله يوسف، و بعضي ديگر "روبين "بوده، بعضي اسم او را

جهت و بدون و به هر حال بعد از آنكه قرآن كريم از بردن اسم او سكوت كرده ما چرا بي«. 1»بوده  "الوي "اند اوگفته
 .اي در اين باره بحث كنيمهيچ ثمره

كند كه مقصودشان جب معهودي را با الف و الم آورده، داللت مي "جب "اينكه كلمه "اند:از مفسرين گفته« 4»بعضي 
ن اند كه ايرف در صورتي كه الف و الم براي عهد باشد نه براي جنس حرف خوبي است و نيز اختالف كردهو اين ح "بوده

 .كنيماي ندارد در باره آن بحث نميجب در كجا واقع بوده ولي چون براي ما فايده

 بوده، دو نون در هم ادغام شده "تامننا "و "تامنا "لمهاصل ك "قالُوا يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ "
 .(است )ادغام كبير

پذيرفته  "يوسف را مكشيد و او را در ته جب بيندازيد "اين آيه دليل خوبي است بر اينكه برادران پيشنهاد آن كس كه گفت:
 اند هميناند، و تصميم گرفتهو بر آن اتفاق كرده

__________________________________________________ 
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ت در باره خود دانسنقشه را پياده كنند. ال جرم الزم بود، اول پدر را كه نسبت به ايشان بدبين بود و بر يوسف امينشان نمي
و دل او را از كدورت شبهه و ترديد پاك سازند تا بتوانند خوشبين سازند، و خود را در نظر پدر پاك و بي غرض جلوه دهند، 

 و همين عبارت خود "اي پدر ما "يا أَبانا: "يوسف را از او بگيرند. به همين منظور او را به اين كلمات مخاطب قرار دادند كه:
 "حُونَا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِما لَكَ ال تَأْمَنَّ "در بر انگيختن عواطف پدري و مهر نسبت به فرزند تاثير به سزايي داشته

 .خواهيم و جز خشنودي و تفريح او را در نظر نداريمداني با اينكه ما جز خير او نميچرا ما را بر يوسف امين نمي

 131گفتگوي برادران يوسف )عليه السالم( با پدر براي بردن او و اجراي قصد سوء خود[ ..... ص : ]

خواستند پيشنهاد كردند، و آن اين بود كه يوسف را با ايشان روانه مرتع و چراگاه گوسفندان و شتران كند تا آن گاه آنچه مي
ا غَداً أَرْسِلْهُ مَعَن ""أَرْسِلْهُ مَعَنا ... "هوايي به بدنش بخورد، و جست و خيزي كند، آنها هم از دور محافظتش كنند، لذا گفتند:



به معناي آزادانه چريدن حيوان و آزادانه گردش كردن و ميوه خوردن انسان  "رتع "كلمه "ا لَهُ لَحافِظُونَيَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ وَ إِنَّ
 .است

كالم  "وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "پيشنهاد آن درخواستي است كه قبال اشاره شد. و در جمله "أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ يَلْعَبْ "و جمله
و يكي هم به اينكه جمله را اسميه آوردند، همانطور كه در  "الم "و يكي به "ان "جه تاكيد كردند، يكي بهرا به چند و

نيز همين تاكيدها را به كار بردند، و در هر دو جمله به نوعي پدر را دلخوش ساختند، گويا گفتند:  "وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ "جمله
ترسي كه مثال ما قصد سويي نسبت به او داشته باشيم كه ما يقينا گر از ما بر جان او ميداني، اچرا ما را بر يوسف امين نمي

ترسي كه مثال ما در محافظتش كوتاهي كنيم و در نتيجه و بطور مسلم خيرخواه او هستيم، و اگر بر جان او از غير ما مي
 .پيشامد سويي برايش بشود كه ما يقينا و بطور مسلم حافظ اوييم

كالم خود ترتيب طبيعي را رعايت كرده، اول گفتند كه او از ناحيه ما تا هستيم و هست ايمن است، آن گاه پيشنهاد پس در 
شود كنيم. پس معلوم ميكردند كه او را صبح فردا با ما بفرست، و سپس گفتند تا زماني كه نزد ما است از او محافظت مي

تامين جاني او است از  "إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "يوسف است از ناحيه آنان بطور دائم و جملهتامين جاني  "إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ "جمله
 .ناحيه غير ايشان بطور موقت

درشان در پ اين آيه، حكايت پاسخي است كه "قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْتُمْ عَنْهُ غافِلُونَ "
 ازاي پيشنهادشان داده و در اين جواب
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انكار نكرده كه من از شما ايمن نيستم. بلكه وضع دروني خود را در حال غيبت يوسف بر ايشان بيان كرده، و با تاكيدي كه 
و از مانع پذيرفتن اين پيشنهاد  "شوموهگين مييقينا و مسلما از اينكه او را ببريد اند ":در كالم خود به كار برده فرموده

چنين پرده برداشته كه آن مانع، نفس خود من است، و نكته لطيفي را كه در اين جواب بكار برده، اين است كه هم رعايت 
 .تلطف نسبت به ايشان را كرده و هم لجاجت و كينه ايشان را تهييج نكرده است

ترسم كه در حالي كه شما از او غافليد گرگ او را بخورد، و اين عذر هم عذر از اين ميمن  "و آن گاه چنين اعتذار جسته كه
باشد، و معموال در ها است طبعا از گرگها و ساير درندگان خالي نميموجهي است، زيرا بيابانهايي كه چراگاه مواشي و رمه

كار كنند، غفلت ايشان هم امري طبيعي و گيرند تا در فرصت مناسب پريده و گوسفندي را شگوشه و كنارش كمين مي
 .ممكن است. پس ممكن است در حالي كه ايشان به كار خود سرگرم هستند گرگي از كمينگاه خود بيرون پريده و او را بدرد

ند، و كانه خواستند بگويند نفهميدند در اينجا در برابر پدر تجاهل كرد "قالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخاسِرُونَ "
ترسد كه در موقع سرگرمي آنها داند و ليكن مياند كه پدر ايشان را امين ميكه مقصود پدر چه بوده، و جز اين نفهميده

گرگ يوسفش را بدرد، و لذا در جواب كالم پدر بطور انكار و تعجب و بطوري كه دل پدر راضي شود گفتند: ما جمعيتي 
ان تواند به زيانكاريشو كمك كار يكديگريم. و به خدا قسم خوردند كه اگر با اين حال گرگ او را پاره كند او مي نيرومند

 .حكم نمايد، و هرگز زيانكار نيستند

شود نيز براي دلخوش كردن پدر و به اين منظور بود كه اندوه را از دل او بيرون استفاده مي "لئن "و اين سوگند كه از الم
 .تا مانع از بردن يوسف نشود، و اينگونه قسمها در كالم معمول و شايع است كنند

ليكن بيشتر از يك روز از اين  .دهيم از او غفلت نورزيمدر اين كالم يك وعده ضمني هم نهفته و آن اينست كه ما قول مي
 "... يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ "تند:قولشان نگذشت كه خود را در آنچه كه قسم خورده و وعده داده بودند تكذيب كرده، گف



 131به كار رفته و بر عظمت حادثه داللت دارد[ ..... ص :  "فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ ... "اي كه در آيه:نكته]

غالبا در چيزي گفته  "اجماع بر چيزي "راغب در مفردات گفته: "فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَ أَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ "
شركاي  -فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَ شُرَكاءَكُمْ ":شود كه هم جمعيت بخواهد و هم فكر، مثال خداي تعالي به مشركين فرمودهمي

 :شودو همچنين گفته مي "خود را جمع و جور و در امر خود فكر كنيد

 111، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 «1»و معنايش اين است كه آرائشان بر اين معنا متفق شده.  "انداين مطلب اجماع كردهمسلمانان بر  "

است و در آيه مورد بحث به اين معنا است كه  "همگي تصميم گرفتند "به معناي "اجمعوا "و در مجمع البيان گفته: كلمه
ه شده ه اين كلمه از اجتماع دواعي گرفتپس كان "اجمع "گويندهمگي متفق شدند. آري، به يك نفر كه تصميمي بگيرد نمي

 «4»است. 

آيه مورد بحث اشعار دارد بر اينكه فرزندان يعقوب با نيرنگ خود توانستند پدر را قانع سازند، و او را راضي كردند كه مانع 
 .اند تا تصميم خود را عملي كنندبردن يوسف نشود، در نتيجه يوسف را بغل كرده و با خود برده

در آيه شريفه حذف شده تا اشاره شده باشد بر اينكه مطلب، از شدت شناعت و فجيع بودن، قابل گفتن نيست.  "الم "جواب
را  خواهد امر شنيعي از قبيل كشتن كسياي را كه ميبينيم گويندهو اينگونه حذفها در صنعت سخن شايع است، مثال مي

نيدنش ندارد، به ناچار در آغاز مقدمات و اسبابي كه به چنين سوزد و گوشها طاقت شتعريف كند كه دلها از شنيدنش مي
كشاند، ولي در بيان اصل حادثه ناگهان به كند و هم چنان شنونده را تا خود حادثه ميگردد بيان ميجنايتي منتهي مي

د، و به براسمي نمي كند، و باز از خود قتلرود، آن گاه سر بلند كرده حوادث پس از قتل را بيان ميسكوت عميقي فرو مي
اي تواند آن را تعريف كند و هيچ شنوندهاي نميرساند كه اين قتل آن قدر فجيع بوده كه هيچ گويندهاين وسيله مي

 .تواند بشنودنمي

اين معنا را رسانيده كه كانه مقداري سكوت كرده و از شدت  "لما "و گوينده اين قصه، خداي تعالي است كه با حذف جواب
و اندوه اسمي از خود جريان نياورده است چون گوشها طاقت شنيدن اينكه چه بر سر اين طفل معصوم آوردند ندارد. تاسف 

گناه و مظلومي كه خودش پيغمبر است و پسر پيغمبر است و كاري نكرده كه مستحق چنين كيفري باشد، آن آري، طفل بي
دارد، چرا بايد دچار چنين سرنوشتي پدرشان چقدر او را دوست ميدانستند كه هم به دست كساني كه برادر او بودند و مي

اندازد، و پدري بزرگواري شود؟ خدا اين حسد را بكشد كه پاره جگري چون يوسف صديق را به دست برادران به هالكت مي
ت و ه در دامن نبوسازد، و جنايتي چنين شنيع را در نظر مرداني كچون يعقوب پيغمبر را به دست پسران خودش داغدار مي

 .دهداند زينت ميخاندان انبياء نشو و نما كرده

 بعد از آنكه با آن سكوت آنچه را كه بايد بفهماند فهماند، دوباره به ذيل قصه پرداخته
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 "... وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ "فرمايد:مي

 134و اشاره به وجوه متعدد ديگري كه در معناي آن گفته شده است ..... ص :  "وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا ... "توضيح معناي جمله:]



است  اين "وحي "گردد و ظاهر كلمهبه يوسف برمي "اليه "ضمير "هُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَوَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّ "
 .همان به چاه انداختن يوسف است "امرهم هذا "كه وحي نبوت است، و منظور از

بر آن داللت دارد،  "و اوحينا "مهاين است كه حال از وحي فرستادن باشد كه كل "وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "و همچنين ظاهر جمله
 "وحي فرستادن "فهمند. ممكن هم هست بهامر است، يعني حقيقت اين كار خود را نمي "ال يشعرون "و متعلق جمله

 .ايمبرگردد، يعني: و ايشان اطالع ندارند كه ما چه وحيي فرستاده

خورم بطور يقين، روزي برادران را به سوگند مي اين است كه: وحي كرديم به يوسف كه -و خدا داناتر است -و معناي آن
حقيقت اين عملشان خبر خواهي داد و از تاويل آنچه به تو كردند خبردارشان خواهي كرد. آري، ايشان اسم عمل خود را 

ه كنامند، غافل از اينكه همان عمل نزديك كردن تو به سوي اريطرد و نفي تو و خاموش كردن نور تو و ذليل كردن تو مي
ه فهمند و تو بزودي بعزت و تخت مملكت و احياي نام تو و اكمال نور تو و برتري قدر و منزلت تو است، ولي ايشان نمي

ايشان خواهي فهماند. و اين در آن وقتي صورت گرفت كه يوسف تكيه بر اريكه سلطنت زده و برادران در برابرش ايستاده و 
جْزِي زُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَيا أَيُّهَا الْعَزِي "با امثال جمله:

ذْ أَنْتُمْ يهِ إِهَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِ "كردند، او هم در جوابشان گفت:ترحم او را به سوي خود جلب مي "الْمُتَصَدِّقِينَ
 .«1» "أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ... -تا آنجا كه فرمود -جاهِلُونَ

كنيد حقيقت آن رفتاري است بسيار قابل دقت است، چون اشاره دارد بر اينكه آنچه امروز مشاهده مي "هَلْ عَلِمْتُمْ "جمله
 مورد بحث "وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "كه در آخر داستان است در مقابل جمله "إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ "كه شما با يوسف كرديد. و جمله

 .انداست، البته در معناي آيه وجوه ديگري نيز گفته

دهي كه آنچه كه به تو كردند. و يكي از آن وجوه اين است كه: تو بزودي و وقتي كه تو را نشناسند به برادرانت خبر مي
 «4»د خبري است كه يوسف در مصر و قبل از آنكه خود را معرفي كند به ايشان داد. مقصو
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مجازات ايشان است به كيفر كار زشتي كه كرده بودند، عينا مثل خود يكي ديگر اينكه منظور از خبر دادن يوسف به ايشان 
 «1»فهمانم. رسم و به تو ميگوييم بزودي خدمتت ميشويم به عنوان تهديد ميما كه وقتي از كسي ناراحت مي

 ايشان "ود:گويند از ابن عباس روايت شده، و آن اين است كه منظور از اينكه فرماست كه مي« 4»يكي ديگر قول بعضي 
همان جرياني است كه بعدها يوسف )ع( در مصر با برادرانش داشت كه وقتي ايشان را  "را به اين كارشان خبر خواهي داد

دهد كه شما برادري از شناخت، جامي را به دست گرفت و آن را به صدا درآورد، آن گاه فرمود اين جام به من خبر مي
 .ايدته و سپس به قيمت ناچيزي فروختهپدرتان داشته و او را در چاه انداخ

و ليكن وجوه باال خالي از سخافت و سستي نيست، و وجه همان است كه گفتيم، چون اين تعبير در كالم خداي تعالي در 
 :معناي بيان واقع و حقيقت عمل زياد آمده مثل اين كه فرموده

و  «4» "وَ سَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِما كانُوا يَصْنَعُونَ "و نيز فرموده:« 1» "كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِما "
 .و همچنين در آيات بسياري ديگر« 2» "يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا "نيز فرموده:

دهي به آنچه كه بر سرت ست كه ما به وي وحي كرديم كه بزودي خبرشان مياند: معناي آن اين اهم گفته« 3»بعضي 



 ال وَ هُمْ "فهمند. اين وجه خيلي بعيد نيست، ليكن گفتگوي ما در اين بود كه جملهآوردند، ولي آنها اين وحي را نمي
 .رسدن قيد به نظر نمياي آورده شده، و بنا بر اين وجه، ظاهرا حاجتي به ايبراي افاده چه نكته "يَشْعُرُونَ

به آنان  كنياند: معنايش اين است كه به زودي با ترقيي كه در زندگي و عزت و ملك و سلطنت ميديگر گفته« 2»بعضي 
رؤيايت  سازد، وفهماني، چون خداوند تو را بر ايشان مسلط و ايشان را براي تو ذليل مينتيجه و عاقبت اين رفتارشان را مي

 .فهمند كه خدا به تو چه دادهكند، در حالي كه ايشان امروز نميميرا حق و واقعي 

 اي كه اين وجه با وجه ما دارد اين است كه معناي خبر دادن را از خبر دادنفرق عمده
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 .412، ص 2(مجمع البيان، ج 4و  1)

 .152دهد از آنچه پيشه خود ساخته بوديد. سوره مائده، آيه پس خبرتان مي بازگشت همه شما به سوي خداست،(3)

 .12كردند. سوره مائده، آيه پس خداوند بزودي خبرشان خواهد داد از آنچه كه مي(4)

 .3كردند. سوره مجادله، آيه روزي كه خدا همه آنها را مبعوث كند، و خبرشان دهد از آنچه مي(5)

 .412، ص 2 (مجمع البيان، ج2و  6)

 113، ص: 11ترجمه الميزان، ج

زباني به خبر دادن عملي و خارجي برگردانيده، و حال آنكه هيچ جهتي براي اين كار وجود ندارد، آنهم بعد از آنكه يوسف به 
 "... هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ "حكايت قرآن گفته بود:

اند به معناي مدت زماني است كه ميان نماز به معناي آخر روز است، بعضي هم گفته "عشاء ""وَ جاؤُ أَباهُمْ عِشاءً يَبْكُونَ "
شان مصنوعي و منظورشان اين بوده كه امر را بر پدر مشتبه سازند كردند، گريهشود، و اگر گريه ميمغرب و عشاء فاصله مي

 .دكردند، تصديق كند، و تكذيب ننمايتا ايشان را در آنچه كه ادعا مي

 "... قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ "

، كه "اًفَالسَّابِقاتِ سَبْق "به معناي پيشي گرفتن در راه و امثال آن است، مثل "سبق "گويد: اصل كلمهراغب در مفردات مي
 .«1» "وَ اسْتَبَقَا الْبابَ "و نيز "إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ "زدن است، مانند به معناي تسابق و از يكديگر جلو

 131[ ..... ص : "قالُوا يا أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ... "در آيه: "نستبق "بيان معناي كلمه:]

 "انتضال "معنا، شريكند، مانند است و باب افتعال و تفاعل در "نتسابق "به معناي "نستبق "زمخشري هم در كشاف گفته:
كه هر دو به معناي تيراندازي است، و امثال  "ترامي "و "ارتماء "كه هر دو به معناي مسابقه در تيراندازي، و "تناضل "و

 .«4» "ما، در دو و يا در تيراندازي تسابق كنيم "اين است كه "نستبق "آن، و معناي

ما از محل اجتماعمان رفتيم كه مسابقه بگذاريم، يعني هر كدام همت كنيم از  صاحب المنار هم گفته: معنايش اين است كه
شان ديگري جلو بزنيم، پس استباق به معناي زحمت سبقت را تحمل كردن است، و غرض از مسابقه و تسابق هم كه صيغه

وارد رض ديگر، و از آن مشود، يا بخاطر غصيغه شركت است همين غلبه يافتن بر شريك است، گاهي هم مقصود بالذات مي
 "اسْتَبِقُوا الْخَيْراتِيكي آيهَ

وَ  "ملهآيد يعني جاست، كه سبقت در اينجا به منظور غلبه نيست بلكه خودش منظور است. و آن جمله ديگري كه بعدا مي
ليخا در نظر داشت )و به همان خواست از خانه بيرون رود، و از آنچه زكند كه يوسف مياين معنا را افاده مي "اسْتَبَقَا الْبابَ

 (منظور او را دنبال كرده بود شايد بتواند او را برگرداند( بگريزد و افاده اين معنا از صيغه مشاركت )باب مفاعله و تفاعل



 «1»اند. آيد، و زمخشري با اينكه عالمه لغت است و همچنين اتباعش، متوجه اين فرق دقيق نشدهبرنمي
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 "اسْتَبِقُوا الْخَيْراتِمؤلف: اين مثالي كه ايشان به جملهَ

ه آدمي نگذارد ديگران در خيرات بر او پيشدستي كنند، بلكه زده نيز از موارد غلبه است، براي اينكه در شرع مستحبّ است ك
 .سعي كند در خيرات و مثوبات و به دست آوردن بركات، كسي بر او مقدم نشود، و اين همان معناي تسابق و مشاركت است

ه بر او غلبه خواستمي باشد با تسابق منطبق است براي اينكه قطعا زليخا نيز "وَ اسْتَبَقَا الْبابَ "مثال ديگرش هم كه همان
خواست نگذارد، و اين همان تسابق خواست در را باز كند، و او ميخواسته بر زليخا فائق آيد، اين ميكند هم چنان كه او مي

 .است پس حق اين است كه معناي استباق و معناي تسابق در مورد تصادق دارند

 ":و همچنين در لسان العرب گفته«. 1»تسابق و مسابقه است هر دو به معناي  "استبقت "با "سابقت "و در صحاح گفته:

 «4»در دويدن به معناي مسابقه است.  "استبق "و "سابق

مفيد تاكيد  "افتعل "خود معنايي است اضافي و وزن "سبق "اين باشد كه "تسابق "و "استبق "و شايد وجه تصادق
گيرد هم چنان كه كه فاعل، فعل خود را زينتي براي خود ميرساند و امعان فاعل در فعل خويش است، و مي "فعل "معناي

 "،"اختفي "و "خفي "،"اقترب "و "قرب "،"اصطبر "و "صبر "و "احتمل "و "حمل "،"اكتسب "و "كسب "در امثال

هم وقتي به اين باب بيايد قهرا آن معنا در آن  "سبق "شود، و مادهو نظاير آن به خوبي مشاهده مي "اجتهد "و "جهد
فهماند كه فاعل شود، و با در نظر داشتن اينكه گفتيم خود ماده داراي معناي اضافي است، اين نكته را ميعارض مي

 "گيرد قهرا دو صيغهرا به خود اختصاص دهد، و چون چنين معنايي جز با مسابقه صورت نمي "سبق "كوشش دارد فعل
 .كننددر اين مورد با هم تصادق مي "تسابق "و "استبق

 .معنايش اين است كه تو تصديق كننده گفتار ما نيستي "بِمُؤْمِنٍ لَنا "و اينكه فرمود:

فَآمَنَ لَهُ  "شود، مانند جمله مورد بحث، و مانند جملههم مي "الم "شود بامتعدي مي "باء "همانطور كه با "ايمان "و ماده
 .«1» "لُوطٌ

كردند و در اين حال به پدر ب وقتي در آخر روز نزد پدر آمدند گريه ميشود كه: فرزندان يعقومعناي آيه مورد بحث اين مي
 خود گفتند: اي پدر جان! ما گروه برادران رفته بوديم بيابان
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ن تر است، پس بعيد نيست مقصودشان هميالبته مسابقه دو با دور شدن از يوسف مناسب -براي مسابقه دو، و يا تيراندازي
را از  برادرو يوسف را نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم گرگي او را خورد، و بدبختي و بيچارگي ما اين است كه هم  -بوده



 .ايم و هم تو گفتار ما را تصديق نخواهي كرد هر چند هم كه ما راستگو باشيمدست داده

ه طلبي وقتي دستش از همكالمي است كه نوعا هر پوزش "وَ ما أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنا وَ لَوْ كُنَّا صادِقِينَ "و اين كالم يعني جمله
داند كالمش نزد طرفش مسموع و عذرش فهماند كه ميجويد، و ميسك مياي نيافت بدان تمجا بريده شد و راه چاره

ند، دهد، هر چند تصديقش نكنگويد و از واقع قضيه خبر ميپذيرفته نيست، ليكن مع ذلك از روي ناچاري حق مطلب را مي
 .پس اين تعبير كنايه از اين است كه كالم من صدق و حق است

مصدر است، و در اينجا به جاي اسم فاعل به كار رفته  -به فتح كاف و كسر ذال -"كذب ""كَذِبٍ وَ جاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَمٍ "
 ."به خوني كاذب كه كذبش آشكارا بود "شود:تا مبالغه را برساند، در نتيجه معنايش چنين مي

داللت آن بر ادعاي ايشان  تا بفهماند "خوني "را نكره آورده و فرموده "دم: خون "با در نظر گرفتن اينكه -از اين آيه
اي آلود وضعي داشته كه نمودار دروغ آنان بوده، چون كسي را كه درندهآيد كه پيراهن خونچنين برمي -داللتي ضعيف بوده

 .اش كرده و خورده باشد معقول نيست پيراهنش را سالم بگذاردپاره

ار و پيشامدي دروغين نيست مگر آنكه در اجزاي آن شود كه چراغ دروغ را فروغي نيست، و هيچ گفتاز اينجا معلوم مي
خورد كه شاهد دروغ بودن آنست )و به فرضي هم كه طراح آن، خيلي ماهرانه هايي به چشم ميتنافي و در اطرافش تناقض

ع طرحش كرده باشد( اوضاع و احوال خارجي كه آن گفتار دروغين محفوف به آن است بر دروغ بودنش شهادت داده و از واق
 .داردو حقيقت زشت آن هر چه هم كه ظاهرش فريبنده باشد پرده برمي

شود[ گفتاري در اينكه در دروغگويي رستگاري نيست ]سخني در باره بي فرجام بودن دروغ و اينكه سر انجام، حقيقت نمودار مي
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 اشاره

ر كند، و اگپايد مگر آنكه خودش به آن اعتراف مينمياين مطلب تجربه شده كه عمر اعتبار دروغ كوتاه، و دروغگو ديري 
 .داردكند كه از بطالن گفتارش پرده برميهم اعتراف نكند باري اظهاراتي مي
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 در كند كه به واسطه آن نظامحال بايد ديد چرا چنين است؟ دليلش اين است كه بطور كلي در اين عالم، نظامي حكومت مي
شوند و اين اضافات ها و اضافاتي برقرار و در نتيجه ابعاض به يكديگر متصل و مربوط مياجزاء و ابعاض عالم نسبت

ا شود لوازم و ملزوماتي متناسب بهايي غير متغيرند، پس هر حادثي از حوادث كه فرض كنيم وقتي در خارج واقع مينسبت
شوند، و در بين تمامي لوازم و ملزومات آثاري است كه بعضي را بر بعضي خود دارند كه به هيچ وجه از يكديگر منفك نمي

شود، و اگر همان مختل، سالم گردد همه سازد، بطوري كه اگر به يكي از آنها خللي وارد آيد همه مختل ميديگر متصل مي
 .شود، و اين قانوني است كلي و استثناء ناپذيرسلسله سالم مي

به مكاني ديگر انتقال يابد، از لوازم اين انتقال آن است كه ديگر در آن زمان آن جسم در مكان  مثال اگر جسمي از مكاني
اول نباشد، بلكه از آن و از لوازم آن و هر چه كه متصل به آن است دور و غايب باشد، و نيز مكان اول از آن خالي و مكان 

و مكان است بپيمايد، و همچنين لوازم ديگر كه اگر يكي از آنها اي را كه ميان ددوم مشغول به آن باشد، و نيز اينكه فاصله
تمامي لوازمي كه شمرديم مختل شده، ديگر  -مثال در همان زمان باز هم مكان اول شاغل آن جسم باشد -اختالل يابد

 .صدق نخواهند داشت



د، و در تدليس و تردستي بپوشانتواند حقيقتي از حقايق هستي را به نوعي و انسان و هر سبب ديگري كه فرض شود نمي
عين حال تمام لوازم و ملزومات مربوط به آن را هم مستور بدارد، و يا آن حقيقت را بطور كلي از محل واقعيش )كه محفوف 

اش تحريف نمايد، و به فرضي هم كه بتواند يكي از لوازم را به آن لوازم و ملزومات است( خارج كند، و يا از مجراي هستي
شود، و همچنين آورد، و به فرضي كه آن را هم در پرده كند الزم سومي ظاهر ميور سازد، لوازم ديگرش سر درميهم مست

 .تا حقيقت پنهان شده آشكارا گردد

گويند حكومت و دولت از آن حق است هر چند باطل جوالن و عرض اندامي هم بكند. و نيز از همين جا است كه مي
است هر چند احيانا باطلي مورد رغبت قرار بگيرد، و نيز از همين جهت است كه خداي تعالي گويند ارزش از آن صدق مي

و نيز « 4» "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ "و نيز فرموده:« 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ هُوَ كاذِبٌ كَفَّارٌ "فرموده:
 :و فرموده« 1» "رُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَإِنَّ الَّذِينَ يَفْتَ "فرموده:
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 .42مؤمن، آيه پرداز است. سوره رو و دروغكند كسي راي كه او زيادهخدا هدايت نمي(2)
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 .«1» "بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ "

باطل نهاده و در زندگيشان بر باطل تكيه و اين بدان جهت است كه چون حق را دروغ شمردند ناگزير پايه خود را بر اساس 
زدند، و در نتيجه خود را در نظامي مختل قرار دادند كه اجزايش با يكديگر تناقض داشته و هر جزئي جزء ديگر و هر طرفي 

 .كندطرف ديگر را رسوا و انكار مي

 141جواب يعقوب )عليه السالم( به پسرانش كه گفتند يوسف را گرگ خورده ..... ص : ]

 اين جمله جواب يعقوب )ع( است، و اين "قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ "
ا راند در حالي كه يوسف جواب را در وقتي داده كه خبر مرگ يوسف، فرزند عزيز و حبيبش را شنيده، فرزندان بر او درآمده

آلود اوست، و او در دهند كه يوسف را گرگ خورده، و اين پيراهن خونهمراه ندارند، و با گريه و حالتي پريشان خبر مي
دانست، و اينكه او را به زور و اصرار از دستش ربودند به خاطر داشت و همين حال مقدار حسد برادران را نسبت به يوسف مي

كند، در چنين شرايطي اين جواب را داده وضع خونين پيراهن اعالم به دروغگويي آنان مياند حال نيز كه پيراهنش را آورده
 .دادبايد ميو همين را هم مي

بلكه نفس شما  "نكرده و فرموده: "ما رفته بوديم مسابقه بگذاريم "آري، در اين جواب هيچ اعتنايي به گفته آنان كه گفتند:
به معناي وسوسه است، و معناي پاسخ او اين است كه: قضيه اينطور كه شما  "لتسوي "و "امري را بر شما تسويل كرده

گوييد نيست، بلكه نفس شما در اين موضوع شما را به وسوسه انداخته، و مطلب را مبهم كرده، و حقيقت آن را معين مي
ا به آيم، بلكه خشم خود رنتقام بر نميننموده. آن گاه اضافه كرد كه من خويشتن دارم، يعني شما را مؤاخذه ننموده، در مقام ا

 .برمتمام معني فرو مي

خود تكذيب دعوي آنان و هم بيان اين جهت است كه من به خوبي  "بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً "پس اينكه فرمود:
شما به  اي است كهو خدعه هاي شما و دريدن گرگ نيست، بلكه مستند به مكردانم فقدان يوسف مستند به اين گفتهمي



اي است براي اي است كه دلهاي شما آن را طراحي كرده، و در عين حال به منزله مقدمهايد، و مستند به وسوسهكار برده
 "... فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "فرمايد:جمله بعد كه مي

__________________________________________________ 

 .2ان رسيد تكذيبش كردند پس آنان در وضع مشوشي هستند. سوره ق، آيه بلكه وقتي كه حق به ايش(1)
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 141اشاره به معناي صبر و اينكه صابران چه كساني هستند[ ..... ص : ]

ايي كه صبر را مدح كرده و اين از قبيل به كار بردن سبب در جاي مسبب است، يعني در ج "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "در جمله
 .تنها سبب را آورده "كنم، به سبب اينكه صبر خوب استمن بر آنچه كه بر سرم آمده صبر مي "بايست بفرمايدمي

اشاره  "صبر خوبست "و اينكه كلمه صبر را نكرده )بدون الف و الم( آورده، و آن را توصيف نكرده، بلكه بطور مبهم فرموده
 .استبه عظمت قضيه و تلخي و دشواري تحمل آن 

 :گيري است بر سر جمله آورده و فرمودهرا كه براي تفريع و نتيجه "فاء "و اگر حرف

براي اشعار به اين جهت است كه اسباب و آن جهاتي كه دست به هم داده و اين مصيبت را به بار  "پس صبر خوبست "
تر است(، براي اينكه اوال يوسف آورده وضعش طوري است كه در برابر آن جز صبر هيچ چاره ديگري نيست )پس صبر به

دهند كه چنين محبوبي طعمه گرگ شده، و براي گواهي خود پيراهن محبوبترين مردم بود در دل او، و اينك دارند خبر مي
گويند دروغگويند، و در نابود كردن يوسف داند كه اينان در آنچه كه مياند، و ثانيا او خود بطور يقين ميآلودش را آوردهخون

اند، و ثالثا راهي براي تحقيق مطلب و به دست آوردن اينكه بر سر يوسف چه آمده، و او فعال اي داشتهست داشته و نقشهد
 .كجا است و در چه حالي است، در دست نيست

 او براي چنين پيشامدهاي ناگواري جز فرزندانش چه كسي را دارد كه براي دفع آن به اين سو و آن سو روانه كند؟ و فعال
اين مصيبت به دست همين فرزندان رخ داده، نزديكتر از ايشان چه كسي را دارد كه به معاونت وي از ايشان انتقام بگيرد؟ و 

 .(تواند فرزندان خود را طرد نمايد. )پس باز صبر بهتر استبه فرضي هم كه داشته باشد چگونه مي

هر مصيبتي نموده صورت خود را بگيرد تا هر كس خواست چيزي كه هست معناي صبر اين نيست كه انسان خود را آماده 
اين نيست كه آدمي چون زمين مرده زير دست و پاي ديگران  -كه يكي از فضايل است -سيليش بزند، نه، معناي صبر

ه كاش قرار دهند، زيرا خداي سبحان آدمي را طوري خلق كرده بيفتد مردم او را لگدكوب كنند، و مانند سنگ دم پا بازيچه
داند هر مكروهي را از خود دفع نمايد، و خدا هم او را به وسائل و ابزار دفاع مسلح نموده به حكم فطرتش خود را موظف مي

ه صبر توان فضيلت نام نهاد. بلكتا به قدر تواناييش از آنها استفاده كند، و چيزي را كه اين غريزه را باطل و عاطل سازد نمي
امر حيات  كه استقامت -در قلب خود استقامتي داشته باشد كه بتواند كنترل نظام نفس خود را عبارت است از اينكه انسان

در دست گرفته، دل خود را از تفرقه و نسيان تدبير و خبط فكر و  -انساني و جلوگيري از اختالل آن بستگي به آن نظام دارد
 .فساد رأي جلوگيري كند

 124، ص: 11آيند، و ترجمه الميزان، جتقامت به خرج داده و از پا درنميپس صابران آنهايي هستند كه در مصائب اس

كنند و لغزاند، به خالف غير صابران كه در اولين برخورد با ناماليمات قصد هزيمت ميهجوم رنجها و سختيها پايشان را نمي
 .كنندكنند كه پشت سر خود را هم نگاه نميآن چنان فرار مي

شود كه صبر چه فضيلت بزرگي است، و چه راه خوبي است براي مقاومت در برابر مصائب و شكستن از همين جا معلوم مي



سورت و شدت آن، ولي با اين حال به تنهايي كافي نيست كه عافيت و سالمت را كه در مخاطره بوده برگرداند، در حقيقت 
دژ نعمت امنيت و سالمتي و حريت حيات را به  صبر مانند دژي است كه انسان از ترس دشمن بدان پناهنده شود، ولي اين

 .دهد، و چه بسا محتاج به سبب ديگري شود كه آن سبب رستگاري و پيروزي را تامين نمايدانسان عودت نمي

 بيند و مصيبتي به او رويعز سلطانه. يك نفر موحد وقتي ناماليمي مي -اين سبب در آيين توحيد عبارت است از خدا
د را در پناه دژ محكم صبر قرار داده، بدين وسيله نظام عبوديت را در داخل خود در دست گرفته و از آورد نخست خومي

 ها است توكلكند، و سپس بر پروردگار خود كه فوق همه سبباختالل آن و متالشي شدن قوا و مشاعرش جلوگيري مي
مه اسباب را به سوي صالح حال او متوجه سازد، كه دارد كه او وي را از شري كه روي آورده حفظ كند، و هجسته، اميد مي

در اين صورت كار او كار خود خداي تعالي شده، و خدا هم كه بر كار خود مسلط است، اسباب را هر چند سبب بيچارگي او 
در جلد « 1» "وَ الصَّالةِوَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ  "دهد، و ما در اين باره در تفسير آيهباشد به سوي سعادت و پيروزي او جريان مي

 .اول اين كتاب بحثي را گذرانديم

 141صبر، توأم با توكل كار ساز است ..... ص : ]

 "ونَوَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُ "دنبالش گفت: "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "به خاطر همه اين جهات بود كه يعقوب بعد از آنكه فرمود:
 جَمِيلٌ فَصَبْرٌ "تمام كرد، نظير آنكه در آيات بعدي همين معنا را رعايت نموده چنين گفت: و كلمه صبر را با كلمه توكل

 .«4» "عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ...

ه، توكل يعقوب را بر خداي تعالي بيان نمود -كه راستي كالم عجيبي است -"وَ اللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ "پس جمله
دانم كه يوسف را گرگ نخورده، و ليكن در ايد، و مياي به كار بردهدانم كه شما در اين قضيه مكر و حيلهفرمايد: من ميمي

 زنم و دريابي بر يوسف به اسباب ظاهري كه بدون اذن خدا هيچ اثري ندارند دست نميكشف دروغ شما و دست

__________________________________________________ 

 .22سوره بقره، آيه (1)

 .21سوره يوسف، آيه (2)
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 .خواهمزنم بلكه با صبر، ضبط نفس نموده، و با توكل به خدا حقيقت مطلب را از خدا ميميان اين اسباب دست و پا نمي

دعايي بود كه يعقوب )ع( در مقام توكل كرده، و معنايش اين  "هُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَوَ اللَّ "پس معلوم شد كه جمله
و اين جمله  ."گويند ياريم كنپروردگارا! من در اين گرفتاريم بر تو توكل كردم تو در آنچه كه اين فرزندانم مي "است:

 .نه مستعان خداست، و مرا جز او مستعاني نيسترساند. يعقوب خواست بگويد تنها و يگاتوحيد در فعل را مي

آيد به همين معنا تصريح كرده و آري، او معتقد بود كه هيچ حكم حقي نيست مگر حكم خدا، و در آياتي كه به زودي مي
 ."إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ "گفته است:

بر خواهم بزودي ص "به باالتر از اين برساند اصال اسمي از خود نبرد، و نگفت:و براي اينكه توحيد در فعل را تكميل نموده و 
بلكه خود را به كلي كنار گذاشت و فقط از خدا  "جويمگوييد به خدا استعانت ميو من در آنچه شما مي "و نيز نگفت: "كرد

 فهماندرساند و ميكمال توحيد او را ميدم زد، تا برساند همه امور منوط به حكم خداست كه تنها حكم او حق است، و اين 
ورزد، و از خواهد و به وي عشق نميكه با آنكه در باره يوسفش غرق اندوه و تاسف است، در عين حال يوسف را نمي

 .گردد مگر به خاطر خدا و در راه خداترين اندوه نميفقدانش دچار شديدترين و جانكاه



 143وسف )عليه السالم( از چاه ..... ص : سر رسيدن كاروانيان و بيرون آوردن ي]

راغب در  "لِيمٌ بِما يَعْمَلُونَوَ جاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلي دَلْوَهُ قالَ يا بُشْري هذا غُالمٌ وَ أَسَرُّوهُ بِضاعَةً وَ اللَّهُ عَ "
 "و در معناي«. 1»بعدها در غير آن هم استعمال شده  در اصل لغت به معناي آب طلب كردن بوده و "ورود "مفردات گفته:

كه از  -"ادليت الدلو "است، ولي "دلو را به چاه سرازير كردم "به معناي -كه ثالثي مجرد است -"دلوت الدلو "گفته: "دلو
 "اسروه "اياند. و در معنولي ديگران به عكس آن را گفته« 4»است.  "دلو را بيرون كشيدم "به معناي -باب افعال است

 «1»و به معناي پنهان داشتن است.  "اعالن "بر خالف "اسرار ":گفته

در اين آيه نكته جالبي است، و آن اين است كه بيرون آمدن يوسف نتيجه بيرون كشيدن دلو از چاه بود، و با اينكه متفرع بر 
اه گفت: بشارت كه غالمي يافتم. ولي اينطور يعني پس دلو خود را انداخت، آن گ "فقال يا بشري "آن بود جا داشت بفرمايد:

 :نفرمود، بلكه فرمود

__________________________________________________ 

 ."ورد "مفردات راغب، ماده(1)

 ."دلو "مفردات راغب، ماده(2)

 ."سرر "مفردات راغب، ماده(3)
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. "وصل "گويندهم چنان كه اولي را مي "فصل "گويندو اين را در ادبيات مي "ت ...پس دلو خود را انداخت، گفت بشار "
نكته اينكه تعبير را به فصل آورد اين بود كه بيرون شدن يوسف پس از كشيدن دلو هر چند در خارج نتيجه آن بود، ولي 

پسر بچه،  يابي برشدن آب است نه دست اي كه از بيرون كشيدن دلو متوقع است بيرونامري غير منتظره بوده، زيرا نتيجه
 .اي بيرون آمده امري ناگهاني و غير منتظره بودهپس اينكه پسر بچه

رود كه بخواهند بفهمانند كه حادثه و نظاير آن در جايي به كار مي "ويل "و "اسف ")مژده( مانند نداي به "بشري "نداي
 .خير و يا شر حاضر و هويدا است

مفادش مذمت رفتار فرزندان يعقوب و اشاره به اين است كه عمل ايشان معصيتي بوده كه  "لِيمٌ بِما يَعْمَلُونَوَ اللَّهُ عَ "جمله
 .عليه ايشان نزد خدا محفوظ هست تا بدان مؤاخذه شوند

ه لتي كممكن هم هست مراد اين باشد كه اين واقعه به علم خدا اتفاق افتاده، و خدا خواسته تا يوسف را به آن قدر و منز
قطعا از  شد،اي پنهاني به مصر آورده نميآمد و به عنوان يك بازيافتهبرايش مقدر كرده برساند، چون اگر از چاه بيرون نمي

 .رسيدآورد، و در نتيجه به آن سلطنت و عزت نميخانه عزيز مصر سر درنمي

ا فرستادند تا آبي تهيه كند، آن شخص دلو خود گذشتند، كسي رمعناي آيه اين است كه: جماعتي رهگذر از كنار آن چاه مي
اي را . آري، او پسر بچه"بشارت! اين پسر بچه است "آورد ناگهان فريادش بلند شد:را در چاه سرازير كرد و وقتي بيرون مي

نشوند، و در  ديد كه خود را به طناب آويزان كرده، از چاه بيرون آمد. اهل قافله او را پنهان كردند تا كس و كارش خبردار
اي برايشان باشد و از فروشش پولي به دست بياورند، و حال آنكه خداي سبحان به آنچه ميكردند دانا بود، و بر نتيجه سرمايه

كند. و يا: و حال آنكه همه اينها به علم خدا بوده و او بود كه يوسف را در مسيري قرار داد تا در آن كار آنان را مؤاخذه مي
 .سلطنت و نبوت بنشاندش مصر بر اريكه

به معناي بهايي است كه از قيمت اصلي و  "ثمن بخس ""وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ وَ كانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ "



 "جهت فرمودهگويند بدين و بطوري كه مي -به معناي پولي اندك است "دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ "واقعي، ناقص و كمتر باشد، و
 "اند كه خيلي ناچيز بوده، و مقصود ازشمردهكه آن روزها پول زياد وزني بوده نه شمردني، و تنها پولهايي را مي "معدودة
در اينجا به معناي فروختن  "شراء "پول خردي از جنس نقره بوده كه در آن روز در ميان مردم رواج داشته، و كلمه "دراهم

 .وگرداني و بي رغبتي از هر چيز را گويند، ممكن هم هست در اينجا كنايه از بر حذر بودن باشداست، و زهد به معناي ر
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 145و وجوهي كه در اين باره گفته شده است ..... ص :  "وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ ... "توضيح معناي آيه:]

گردد، و معنايش باشد به رهگذران برميمي "كانوا "و در جمله "شروه "آيد كه ضمير جمعي كه در جملهبرمياز ظاهر سياق 
اين باشد كه: رهگذران يوسف را به پولي اندك فروختند، چون از اين معنا حذر داشتند كه اگر بر سر قيمت ايستادگي به 

 .كنندگ ايشان بيرونش ميخرج دهند حقيقت مطلب روشن شده صاحبانش پيدا شده از چن

گردد و معناي جمله اين است كه: برادران يوسف بعد از اند: ضمير مذكور به برادران يوسف برميولي بيشتر مفسرين گفته
خود را به كنار چاه رسانده ادعا كردند كه اين پسر بچه از ايشان  "ايبشارت! پسر بچه "آنكه فرياد رهگذران بلند شد كه

اند او را بيرون بياورند، و در نتيجه همانجا يوسف را به پولي اندك فروختند، و از ترس ه افتاده و اينك آمدهاست كه در چا
 «1»اينكه حقيقت حال معلوم نشود در قيمتش پافشاري نكردند. 

، كه: برادرانگردد، و معناي آيه اين است اند: ضمير اول به برادران و ضمير دوم به رهگذران برميديگر گفته «4»بعضي 
كردند كه فروشندگان قيمت را باال نبرند، و يا ميلي مييوسف را به پولي اندك فروختند، و رهگذران از خريدنش اظهار بي

اي در كار زدند حقيقت مطلب غير اينست، و حتما مكر و نقشهميل بودند براي اينكه حدس ميواقعا نسبت به خريدنش بي
 .پيداست كه از بردگان نيست است، چون از سيماي پسر بچه

و ليكن سياق آيات با هيچيك از اين دو وجه سازگاري ندارد، چون هر چه ضمير جمع در آيه قبلي بود همه به رهگذران 
يكي از  و يا "كانوا "و ضمير در "شروه "گشت و در آيه بعدي هم اسمي از برادران به ميان نيامده تا بگوييم ضمير دربرمي

 .گردددران برميآن دو به برا

اين است كه آن خريدن با فروختن در اين آيه  "وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ "فرمايد:عالوه بر اينكه ظاهر آيه بعدي كه مي
 .(اندتحقق يافته )و خالصه خريداران در آن آيه خريداران اين آيه

آنجا رسانيده، يوسف را از دست ايشان گرفتند و ادعا كردند كه اين برادران يوسف خود را به  "و اما اينكه در روايات آمده كه
مطلبي است تاريخي كه نه با ظاهر سياق آيات تدافع  "برده ماست كه در چاه افتاده و در آخر او را به ثمن بخسي فروختند

 .كنددارد، و نه ظاهر آيه آن روايات را دفع مي

بحث به معني خريدن است، چون به اين معنا هم از زبان عرب شنيده شده،  در آيه مورد "شراء "و چه بسا گفته شده كه
 .كندولي سياق آيه اين احتمال را هم مانند دو احتمال قبلي دفع مي

__________________________________________________ 
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قافله  شود كهاز سياق آيات استفاده مي "وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً "
به مصر بردند و در آنجا به معرض فروش گذاشتند، و مردي از اهل مصر او را خريداري نموده به  نامبرده يوسف را با خود

 .اش بردخانه

فهماند خريدار مي "من مصر "اوال در كلمه :كندآوري اين شخص را معرفي ميراستي آيات اين سوره به چه نحو شگفت
فهماند كه او مردي بزرگ و مرجع حوائج مي "لْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِوَ أَ "يوسف، مردي از اهل خود مصر بوده، و ثانيا در آيه

فهماند كه او عزيزي در مصر بوده مي "وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ "مردم بوده، و ثالثا در آيه
شود كند كه داراي زندان بوده، پس معلوم مياند. و نيز او را معرفي ميقائل بودهكه مردم مصر براي او عزت و مقامي منيع 

آيد كه يوسف از رياستي در بين مردم داشته، زيرا داشتن زندان از شؤون رياست است، و خالصه از همه اين آيات برمي
 .همان اول به خانه عزت و كاخ سلطنتي درآمده بوده

تعريف اين شخص در هر نوبت آن مقدار را كه مورد حاجت بوده بيان كرده، چون در اولين و كوتاه سخن، قرآن كريم در 
 قالَ الَّذِي وَ "آيد الزم نيست تمامي خصوصياتش گفته شود، و لذا در اين مقام تنها فرموده:مرتبه كه سخن از او به ميان مي

رساند كه قافله، يوسف را به مصر برده و در ر و كوتاهيش ميو به هر حال آيه مورد بحث با همه اختصا "اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ
أَكْرِمِي  "اش برد، و به همسرش سفارش كرد كهآنجا او را به يكي از سكنه آن شهر فروختند، و او هم يوسف را به خانه

 ."مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً

موالي نسبت به امر بردگان خود اهميتي ندهند، مگر در جايي كه از سيماي برده آثار  با اينكه عادت بر اين جريان دارد كه
اصالت و رشد را تفرس كنند و به نظرشان سيماي خير و سعادت بيايد، مخصوصا پادشاهان و سالطين و رؤسا كه هر لحظه 

دهند، الم و كنيز ولع و اشتياق نشان نميگيرند، چنين اشخاصي عادتا نسبت به آن همه غدهها و بلكه صدها برده و كنيز مي
و چنان نيست كه تا يك برده و يا كنيز به دستشان بيايد و اله و شيدايش شوند، با اين حال اين سفارشي كه عزيز مصر در 

د، و رحتما معناي عميقي دا "او را احترام كند، باشد كه از او انتفاع ببرند و يا فرزند خود بخوانند "باره يوسف كرده كه
كند )نه به كاركنان خانه(، بلكه به او اش ميمخصوصا از اين جهت كه اين سفارش را به شخص همسر و بانوي خانه

 ها در امور جزئي و كوچك مباشرت كنند، وگويد كه شخصا مباشر جزئيات امور يوسف باشد، و اين سابقه ندارد كه ملكهمي
  .و غالمان رسيدگي نمايد خانمي با چنين مقامي منيع به امور بردگان
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ز زيبايي ساخته، و باالتر انظير داشته كه عقل هر بيننده را خيره و دلها را واله ميشود يوسف جمالي بديع و بيپس معلوم مي
ريم و ي حكيمانه و نفسي كاي مليح و منطقآب و گل، خلق زيبا داشته، صبور و با وقار و داراي حركاتي سنگين بوده، لهجه

هايش از همان كودكي حركات و سكنات كودك را اصلي نجيب داشته، و اين صفات وقتي در فردي وجود داشته باشد ريشه
 .گرددكند و آثارش از همان كودكي در سيمايش ظاهر مياز حركات و سكنات ديگر كودكان متمايز مي

جلب كرده، تا آنجا كه آرزومندش نموده كه اين كودك در  -طفل صغير يك -اينها بوده كه دل عزيز را به سوي يوسف
ترين مردم به وي باشد تا او در امور مهم و مقاصد خانه او نشو و نما كند و از خواص اهل بيتش شمرده شود، و بلكه نزديك

 .ي باشد، و از خاندان او ارث ببردبزرگ خود از وي منتفع گردد. و يا او را پسر خود بخواند تا براي او و براي همسرش فرزند

كرده توان احتمال داد كه عزيز مردي عقيم بوده و از همسرش فرزندي نداشته، و به همين جهت آرزو ميو از همين جا مي
 .كه يوسف فرزند او و همسرش باشد

يعني خودت مباشر  "أَكْرِمِي مَثْواهُ "مصرعزيزه  "المراته "عزيز "يعني: "وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ "پس اينكه فرمود:



شايد در مقاصد عالي و امور مهم به  "عَسي أَنْ يَنْفَعَنا "امور او باش، و براي او مقامي بزرگ و ارجمند در نزد خودت قرار ده
 .و يا او را فرزند خود بخوانيم "أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً "دردمان بخورد،

راغب  "ونَ ال يَعْلَمُيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِوَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِ "
 يدر نزد اهل لغت به معناي جايي است كه چيزي را در خود گنجانيده باشد، )و تمكين به معنا "مكان "گويد:در مفردات مي

 "جاي دادن است هم چنان كه تمكن به معناي قبول مكان و جايگير شدن در آنست( و از همين باب است كه خدا فرموده:
 لَهُمْ كِّنَنُمَ "و "أَ وَ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ "و نيز فرموده: "وَ لَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيما إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ "و نيز فرموده "مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ

ي همه بايستاست )و قاعدتا مي "كون "بر وزن مفعل از ماده "مكان ". آن گاه اضافه كرده كه خليل گفته: كلمه"فِي الْأَرْضِ
 "و "تمكن "گويند:اشتقاق يافته، مي "مكن "مشتقات آن از اين سه حرف اشتقاق يابد( و ليكن در محاوره عرب از ماده

 .«1» "تمنزل "گويندكنند و مياست ولي از خود آن اشتقاق جدا مي "نزل "نزلهم چنان كه اصل م "تمسكن
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 ."مكن "مفردات راغب، ماده(1)

 122، ص: 11ترجمه الميزان، ج

قرار دادن در محل است. و چه  "تمكين "و "امكان "به معناي قرارگاه هر چيز است از زمين، و معناي "مكان "پس كلمه
در علم  فالني مكانتي "گوئيمشود، مثل اينكه ميبه استقرارگاه امور معنوي اطالق مي "مكانت "و "مكان "بسا، كه كلمه

 "من فالني را از فالن چيز امكان دادم و او تمكن يافت "شود. و وقتي گفته مي"مكانتي در نزد مردم دارد "، و يا"دارد
 .است كه او را قدرت دادم و او قادر بر آن شد، ولي اين تعبير از باب كنايه است معنايش اين

و شايد مراد از اينكه فرمود: ما يوسف را در زمين تمكين داديم اين باشد كه ما او را طوري در زمين جاي داديم كه بتواند در 
خواستند كه او از ماندن در روي زمين برادرانش مي زمين از مزاياي حيات، با وسعت هر چه بيشتر تمتع ببرد، بر خالف آنچه

محروم باشد، و به همين جهت او را در ته چاه، انداختند و بعدا هم به ثمن ناچيزي به فروش رساندند تا از قرارگاه پدرش دور 
 .شده، از سرزميني به سرزميني انتقال يابد

مين را يادآور شده، يكي بعد از آنكه بيرون آمدنش را از چاه و خداوند در خالل داستان يوسف دو جا قضيه تمكين دادن از ز
پنهاني به مصر آوردن و فروختنش را به عزيز بيان كرده، و يكي هم بعد از بيان بيرون شدنش از زندان عزيز و منصوب 

 "لْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُوَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ا "هاي سرزمين مصر، كه در آنجا چنين فرموده:شدنش بر خزينه
 .و عنايت در هر دو جا يكي است« 1»

 141[ ..... ص : "و كذلك مكنا ليوسف في األرض "معناي جمله:]

: از هاشاره است به همان مطالبي كه قبال فرموده بود ك "وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ "و اينكه در آيه مورد بحث فرمود:
چاه برونش آورد و به فروشش رساند و در خانه عزيز جايش داد. در اينجا دو احتمال هست يكي اينكه مقصود از تمكين در 

زمين همين مقدار از تمكين باشد كه يك پسر بچه غريب از خانه عزيز سر در آورده و به سفارش صاحب خانه داراي 
در آيه از قبيل تشبيه چيزي است به خودش، البته بطوري كه  "كذلك "بيهگواراترين عيش شود، و بنا بر اين احتمال تش

 :داللت بر عظمت اوصاف آن كند، نه از آن قسم كه در ادبيات مذمت شده، نظير گفته شاعر

 كاننا و الماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء

چون اين تشبيه  "د و دورشان آب استانوضع ما در اين حال كه اطرافمان آب است نظير وضع مردمي است كه نشسته "



 .ركيك و مذموم است

 بلكه منظور اينست كه آن تمكيني كه ما در زمين به يوسف داديم نظير تمكيني است
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اي كه در شرح داستانش آورديم. و اين خود يك وصافي داشته مثل اوصاف خيره كنندهدهيم، و اكه اآلن داريم شرح مي
نحوه لطافتي است در بيان كه گوينده چيزي را به خودش مثال زده و تشبيه كند، تا ذهن شنونده متوجه برجستگي و اهميت 

 .شودها هست و آن جذاب بودن مطلب است حاصل اوصاف آن شود، و غرضي كه در همه تشبيه

كه در اولي مراد اين « 4» "لِمِثْلِ هذا فَلْيَعْمَلِ الْعامِلُونَ "و همچنين« 1» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "و از همين باب است تشبيه
است كه صفات خداوندي از اين جهت كه صفات اوست شبيه و نظير ندارد، و در دومي اين است كه هر چيزي كه داراي 

كه بهشت متصف به آن است، پس عاملين براي رسيدن به آن، عمل كنند، تا با رسيدن به آن،  اين صفات باشد آن طور
 .رستگار شوند

احتمال دوم اين است كه منظور از تمكين، مطلق تمكين در زمين است، نه تنها آن تمكيني كه تا كنون يادآور شده. بنا بر 
مثل تمكيني  هاي بعدي همست تا داللت كند بر اينكه ساير تمكيناين تشبيه در آيه از باب تشبيه كل به بعضي از افراد ا

است كه تا كنون بيان شده. و يا تشبيه كل است به بعضي از اجزايش، تا داللت كند بر اينكه اجزاي باقيمانده هم حالش 
به  يوسف در زمين شود كه: تمكين ما بهحال همين جزئي است كه گفته شد. و بنا بر اين، معناي آيه مورد بحث اين مي

يابد، چه برادرانش به وي حسد برده از ماندنش در روي زمين و نزد پدر دريغ ورزيده به همين منوالي كه گفتيم ادامه مي
چاهش انداختند، و نعمت تمتع در وطن و زندگي بدوي را از او سلب نموده، او را به مكاريان بفروختند، تا از خانه و اهلش 

سبحان عينا كيد آنان را وسيله قرار داد براي تمكنش در زمين، آنهم در خانه عزيز و در بهترين احوال، از  دور سازند، و خداي
ا بلكه كنند، تيابد، همسر عزيز به او دلبسته و ديگر زنان اشراف مصر تعقيبش مياين به بعدش هم همين منوال ادامه مي

 .دهدايشان را هم عينا وسيله ظهور اخالص و صدق ايمان وي قرار مي دارش سازند، خداوند كيدكام دل از او گرفته و لكه

و به همين منوال مصريان تصميم ميگيرند او را به زندان افكنده از آزادي و آمد و شد با مردم محرومش كنند، خداوند همين 
خواهد زندگي كند، و هيچ باال دهد، آن چنان تمكيني كه در سرزمين وسيع مصر هر جا بزندان را وسيله تمكين او قرار مي
 .دستي نباشد كه او را محدود سازد

 و« 1» "كَذلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكافِرِينَ "و كوتاه سخن، بنا بر اين احتمال، آيه شريفه از قبيل آيه

__________________________________________________ 
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فرمايد: گمراه شدن كافران توسط خدا دائما به همين منوال خواهد بود، كه در اولي مي« 1» "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ "آيه
اي است ت كه زد، و اين مثل نمونهفرمايد: مثل زدن خدا دائما نظير اين مثلي اسيابد. و در دومي ميكه گفته شد جريان مي

 .كه بايد ساير مثالهاي خدايي را بدان مقياس گرفت



، مفيد غايت و نتيجه است. و "الم "رساند، چوننتيجه تمكين مذكور را مي "وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "و اينكه فرمود:
مله مقدري كرده تا برساند كه غير از تعليم احاديث نتايج ديگري آورده و جمله را عطف كرده، عطف بر ج "واو "اگر حرف

كذا و  لنفعل به كذا و "شود:در نظر داشتيم كه مقام تخاطب، گنجايش بيان آن را ندارد. بنا بر اين، تقدير كالم چنين مي
وتَ وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُ "د:فرماي، و اين آيه شبيه به آيه راجع به ابراهيم )ع( است كه مي"لنعلمه من تاويل االحاديث

 .و آياتي نظير آن« 4» "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

 151[ ..... ص : "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "معناي:]

شان باشد، و شان خدا  "امر "ظاهر اين است كه منظور از "لَمُونَوَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْ "و در جمله
يُدَبِّرُ  "آيد، هم چنان كه خودش فرموده:همان رفتاري است كه در خلق خود دارد كه از مجموع آن نظام تدبير به دست مي

همه امور است، هم چنان كه  براي اين است كه خدا مالك "امره "و اگر امر را به خدا اضافه كرده و گفته« 1» "الْأَمْرَ
 :خودش فرموده

 .«2» "أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "

و معناي آيه اين است كه هر شاني از شؤون عالم صنع و ايجاد از امر خداي تعالي است و خداي تعالي غالب و آن امور 
توانند از خواسته او استكبار و تمرد د و نميباشنمغلوب و مقهور او هستند و او را در هر چه كه بخواهد مطيع و منقاد مي

افتد، هم توانند از او سبقت بگيرند، و چيزي از قلم تدبير او نميكنند، و از تحت سلطنت او خارج گردند، هم چنان كه نمي
 :چنان كه فرموده

 .«2» "إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "

 عالم غالب است، به اذن او و كوتاه سخن، خداي سبحان بر همه اين اسباب فعاله
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اي ندارند، اما )چه بايد كرد كه( كند، و آنها جز سمع و طاعت چارهكنند، و او هر چه را بخواهد بدانها تحميل ميفعاليت مي
پندارند كنند كه اسباب ظاهري جهان خود در تاثيرشان مستقلند، و به همين جهت ميدانند، چون گمان ميبيشتر مردم نمي

دارند  تواند آن اسباب را از صورتي كهكه وقتي سببي و يا اسبابي دست به دست هم داد تا كسي را مثال ذليل كند خدا نمي
 .كنندبگرداند، ولي آنها اشتباه مي

يه السالم( در باره داستان يوسف و اينكه علت ابتالء يعقوب به فراق يوسف قصور در اطعام بحث روايتي ]روايتي از امام سجاد )عل

 151مسكيني بوده است ..... ص : 



در معاني االخبار به سند خود از ابي حمزه ثمالي روايت كرده كه گفت: من با علي بن الحسين )ع( نماز صبح روز جمعه را 
يح فارغ شد برخاست تا به منزل برود، من هم به دنبالش برخاستم و در خدمتش بودم خواندم، بعد از آنكه از نماز و تسب

ام سائلي دست خالي رد نشود، چيزي به او حضرت، كنيزش را كه سكينه نام داشت، صدا زد و به او فرمود: از در خانه
ترسم در ميان مود: اي ثابت! آخر ميها مستحق نيستند، فربخورانيد، زيرا امروز روز جمعه است. عرض كردم آخر همه سائل

آنان يكي مستحق باشد، و ما به او چيزي نخورانيم و ردش كنيم، آن وقت بر سر ما اهل بيت بيايد آنچه كه بر سر يعقوب و 
 .آل يعقوب آمد، به همه آنان طعام بدهيد

خوردند، تا آنكه لش هم از آن ميداد و خود و عياكشت و آن را صدقه مييعقوب رسمش اين بود كه هر روز يك قوچ مي
اي موقع افطارش از در خانه يعقوب گير و اهل حقيقت كه در نزد خدا منزلتي داشت در شب جمعهوقتي سائلي مؤمن و روزه

گذشت، مردي غريب و رهگذر بود، صدا زد كه از زيادي غذايتان چيزي به سائل غريب و رهگذر گرسنه بخورانيد، مدتي مي
 .د نوبت تكرار كرد، ولي حق او را ندادند و گفتارش را باور نكردندايستاد و چن

گفت و گريه كرد و شكايت گرسنگي خود را به درگاه خدا  "انا للَّه "وقتي از غذاي اهل خانه مايوس شد و شب تاريك گشت
و آل يعقوب آن شب فشرد و صبح هم روزه داشت و مشغول حمد خدا بود. يعقوب برد و تا صبح شكم خود را در دست مي

 .سير و با شكم پر خوابيدند، و صبح از خواب برخاستند در حالتي كه مقداري طعام از شب قبل مانده بود

امام سپس فرمود: صبح همان شب خداوند به يعقوب وحي فرستاد كه تو، اي يعقوب! بنده مرا خوار داشتي، و با همين عملت 
ستوجب تاديب و عقوبت من كردي، مستوجب اين كردي كه بر تو و بر غضب مرا به سوي خود كشاندي، و خود را م

  !پسرانت بالء فرستم. اي يعقوب
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ترين آنان آن پيغمبري است كه نسبت به مساكين از بندگانم ترحم كند، و ايشان را به محبوبترين انبياء نزد من و محترم
 .و براي آنان ملجا و ماوي باشدخود نزديك ساخته طعامشان دهد، 

كه مردي قانع به اندكي از دنيا است به  "دميال "گر و كوشاي در عبادتماي يعقوب! تو ديشب دم غروب وقتي بنده عبادت
 انا "ات آمد، و چون موقع افطارش بود شما را صدا زد كه سائلي غريب و رهگذري قانعم، شما چيزي به او نداديد اودر خانه

گفت و به گريه در آمد، و به من شكايت آورد، و تا به صبح شكم خالي خود را بغل گرفت و حمد خدا را بجاي آورد و  "للَّه
براي خشنودي من دوباره صبح نيت روزه كرد، و تو اي يعقوب با فرزندانت همه با شكم سير به خواب رفتيد با اينكه زيادي 

 .طعامتان مانده بود

تر است تا دشمنانم؟ آري، به خاطر حسن نظري كه تي عقوبت و بالي من نسبت به اوليائم سريعدانسمگر نمي !اي يعقوب
كنم )تا كفاره گناهانشان شود( و بر عكس دشمنانم را وسعت و گشايش نسبت به دوستانم دارم اوليائم را در دنيا گرفتار مي

و و فرزندانت را هدف مصيبتي قرار خواهم داد، و تو را اينك بدان كه به عزتم قسم بر سرت بالئي خواهم آورد و ت .دهممي
 .با عقوبت خود تاديب خواهم كرد، خود را براي بالء آماده كنيد، و به قضاي من هم رضا دهيد و بر مصائب صبر كنيد

د؟ ب را ديگويد: به امام علي بن الحسين )ع( عرض كردم خدا مرا قربانت گرداند، يوسف چه وقت آن خواابو حمزه ثمالي مي
با شكم گرسنه بسر بردند و صبح از خواب برخاسته براي پدر  "دميال "فرمود در همان شب كه يعقوب و آلش شكم پر، و

تعريف كرد، يعقوب وقتي خواب يوسف را شنيد در اندوه فرو رفت، هم چنان اندوهگين بود تا آنكه خدا وحي فرستاد: اينك 
ترسم بالئي بر سرت بياورند، د خواب خود را براي برادران تعريف مكن كه من ميآماده بالء باش، يعقوب به يوسف فرمو

 .ولي يوسف خواب را پنهان نكرد و براي برادران تعريف كرد



فرمايد: ابتداي اين بلوا و مصيبت اين بود كه در دل فرزندانش حسدي تند و تيز پديدار شد، كه علي بن الحسين )ع( مي
 أَخُوهُ أَحَبُّ لَيُوسُفُ وَ "شنيدند بسيار ناراحت شدند و شروع كردند با يكديگر مشورت كردن و گفتند: وقتي آن خواب را از وي

مِنْ بَعْدِهِ  امْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَ تَكُونُوإِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِي ضَاللٍ مُبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضاً يَخْلُ لَكُ
 .كنيديعني توبه مي "قَوْماً صالِحِينَ

أَنْ تَذْهَبُوا  إِنِّي لَيَحْزُنُنِي "و او در جوابشان فرمود: "يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلي يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ "اينجا بود كه گفتند:
 "تُمْ عَنْهُ غافِلُونَبِهِ وَ أَخافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ أَنْ
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ي ترسيد اين بالي خداييعقوب يقين داشت كه مقدري برايش تقدير شده، و به زودي به مصيبتي خواهد رسيد، اما مي
 )ومخصوصا از ناحيه يوسف باشد چون در دل محبت و عالقه شديدي به وي داشت. ولي قضاء و قدر خدا كار خود را كرد، 

رم يوسف توانست بكند. ال جخواستن و نخواستن و ترسيدن و نترسيدن يعقوب اثري نداشت( و يعقوب در دفع بال كاري نمي
 .را در شدت بي ميلي به دست برادران سپرد، در حالي كه تفرس كرده بود كه اين بال فقط بر سر يوسف خواهد آمد

ا بشتاب خود را به ايشان رسانيد و يوسف را بگرفت و به سينه چسبانيد، و بفرزندان يعقوب وقتي از خانه بيرون رفتند يعقوب 
وي معانقه نموده سخت بگريست، و به حكم ناچاري دوباره به دست فرزندانش بداد. فرزندان اين بار به عجله رفتند تا مبادا 

ساختند او را به باتالقي كه درخت پدر برگردد و يوسف را از دستشان بگيرد، وقتي كامال دور شدند و از نظر وي دورش 
گذاريم تا شبانگاه طعمه گرگان شود، ولي بزرگترشان بريم و زير اين درخت ميانبوهي داشت آورده و گفتند او را سر مي

نيد، اين كار كدر ته چاهش بيندازيد تا مكاريان رهگذر او را گرفته با خود ببرند، اگر مي "و ليكن "يوسف را مكشيد "گفت:
 ."بكنيد را

شود، ولي وقتي در ته چاه قرار گرفت فرياد پس او را به كنار چاه آورده و در چاهش انداختند به خيال اينكه در چاه غرق مي
زد اي دودمان رومين! از قول من پدرم يعقوب را سالم برسانيد. وقتي ديدند او غرق نشده به يكديگر گفتند بايد از اينجا كنار 

عِشاءً يَبْكُونَ قالُوا يا « 1»و رجعوا الي ابيهم  "بفهميم مرده است. و آن قدر ماندند تا از او مايوس شدند نرويم تا زماني كه
 ."أَبانا إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ وَ تَرَكْنا يُوسُفَ عِنْدَ مَتاعِنا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ

. "الء شوآماده ب "به ياد وحي خداي عز و جل افتاد كه فرمودگفت و گريه كرد و  "انا للَّه "وقتي يعقوب كالم ايشان را شنيد
 آري او "بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً "ال جرم خود را كنترل كرد، و يقين كرد، كه بالء نازل شده، و به ايشان گفت

 .ف را به تعبير برسانددهد، آن هم قبل از آنكه خواب يوسدانست كه خداوند گوشت بدن يوسف را به گرگ نميمي

گويد: حديث امام سجاد )ع( در اينجا تمام شد، و من برخاستم و به خانه رفتم، چون فردا شد، دوباره ابو حمزه ثمالي مي
 شرفياب شدم و عرض كردم فدايت شوم، ديروز

__________________________________________________ 

كه شايد در  "و جاءوا اباهم عشاء ... "فرمايدجمله همين است و ليكن قرآن مي در حديث كه علل الشرائع نقل كرده(1)
 .حديث نقل به معنا شده است
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داستان يعقوب و فرزندانش را برايم شرح داده و ناتمام گذاشتي، اينك بفرما برادران يوسف چه كردند؟ و داستان يوسف بعدا 
جاميد؟ فرمود: فرزندان يعقوب بعد از آنكه روز بعد از خواب برخاستند با خود گفتند چه خوبست برويم و چه شد و به كجا ان

 .سري به چاه بزنيم و ببينيم كار يوسف به كجا انجاميده، آيا مرده و يا هنوز زنده است



دلو را بيرون كشيدند يوسف را بدان  اندازند، و چوناي را ديدند كه دلو به چاه ميوقتي به چاه رسيدند در كنار چاه قافله
. "اي از چاه بيرون آوردمبرده !مژده دهيد "آويزان شده ديدند، از دور ناظر بودند كه آبكش قافله، مردم قافله را صدا زد كه

 :برادران يوسف نزديك آمده و گفتند

آوريم، و به همين بهانه يوسف را از دست قافله  ايم او را بيروناين برده از ما است كه ديروز در چاه افتاده بود، امروز آمده
اي از بيابان برده بدو گفتند، يا بايد اقرار كني كه تو برده مايي و ما تو را بفروشيم، و يا اينكه تو را همين گرفتند و به ناحيه

 .خواهيد بكنيدرسانيم، يوسف گفت مرا مكشيد هر چه ميجا به قتل مي

آورده گفتند كيست از شما كه اين غالم را از ما خريداري كند؟ مردي از ايشان وي را به مبلغ ال جرم يوسف را نزد قافله 
بيست درهم خريدار شد، برادران در حق وي زهد به خرج داده به همين مبلغ اكتفاء كردند. خريدار يوسف او را همه جا با 

وَ قالَ  ":فرمايدو در اين باره است كه خداي تعالي ميخود برد تا به شهر مصر درآورد و در آنجا به پادشاه مصر بفروخت، 
 ."الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ عَسي أَنْ يَنْفَعَنا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً

ود؟ چند ساله ب كند كه من به حضرت زين العابدين عرض كردم: يوسف در آن روز كه به چاهش انداختندابو حمزه اضافه مي
فرمود: پسري نه ساله بود، عرض كردم در آن روز بين منزل يعقوب و مصر چقدر فاصله بود؟ فرمود: مسير دوازده روز راه ... 

«1». 

ذيل اين حديث را به زودي در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم كرد، و در آن چند نكته است كه بر حسب  :مؤلف
 .شودسازد، و ليكن با كمترين دقت و تامل اين ناسازگاري مرتفع ميهر بياني كه ما قبال ايراد نموده بوديم نميظاهر، با ظا

اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: كريم بن كريم بن و در الدر المنثور است كه احمد و بخاري از ابن عمر روايت كرده
 «4»يم. كريم بن كريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراه

__________________________________________________ 
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دايي كه شنود، صصدا را مي اند: بعضي از ايشانو در تفسير عياشي از زراره از ابي جعفر )ع( آورده كه فرمود: انبياء پنج طايفه
آورند مانند يوسف و فهمند و براي بعضي از ايشان در خواب خبر ميمانند صداي زنجير است، و از آن مقصود خدا را مي

د و يا بگوششان رسبينند. و بعضي از ايشان به قلبشان خبر ميابراهيم )ع(. و بعضي از ايشان كساني هستند كه به عيان مي
 «1»ود. شخوانده مي

روايت كرده كه فرمود: يعقوب بدين سبب به داغ فراق  (و نيز در همان كتاب از ابي خديجه از مردي از امام صادق )ع
ب محتاج به غذا بود و آن ش "قوم "و يا "يوم "يوسف مبتال شد كه گوسفندي چاق كشته بود و يكي از اصحابش به نام

لت كرده و گوسفند را مصرف نمود و به او چيزي نداد، در نتيجه به درد فراق چيزي نيافت كه افطار كند و يعقوب از او غف
 .يوسف مبتال شد

زد هر كه روزه است بيايد سر سفره يعقوب حاضر شود، و اين ندا را موقع هر از آن به بعد ديگر همه روزه مناديش فرياد مي
 «4»كرد. صبح و شام تكرار مي

لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هذا وَ هُمْ ال  "ايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( آمده كه در تفسيرگويد: و در روو در تفسير قمي مي
 «1»دانند كه تو يوسفي و برادر ايشاني، و اين خبر را جبرئيل به يوسف داد. فرموده: يعني و ايشان نمي "يَشْعُرُونَ



وده فرم "وَ جاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ "ده كه امام )ع( در تفسير آيهو نيز در همان كتاب است كه: در روايت ابي الجارود آم
 «2»بزي را روي پيراهن يوسف سر بريدند. 

 «2»فرمود يعني بدون شكوي.  "فَصَبْرٌ جَمِيلٌ "و در امالي شيخ به سند خود آورده كه امام )ع( در تفسير آيه

، چون قبل از اين روايت كه ما آورديم روايتي ديگر از امام صادق آورده. و در اين روايت گويا از امام صادق )ع( باشد :مؤلف
و در مضامين قبلي روايات ديگري هم «. 3»اين معني نيز روايتي در الدر المنثور از حيان بن جبله از رسول خدا )ص( آمده 

 .هست

__________________________________________________ 
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 اشاره

( وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ 44وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ )
( وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ 41ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ) قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ

لْفَيا سَيِّدَها ( وَ اسْتَبَقَا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَ أ42َرَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ )
( قالَ هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَ شَهِدَ شاهِدٌ 42لَدَي الْبابِ قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِالَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ )

 (43كاذِبِينَ )مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْ

( فَلَمَّا رَأي قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ 42وَ إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ )
( وَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ 42نَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ )يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِ (28)عَظِيمٌ 

نَّ مُتَّكَأً وَ ( فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَه15ُتُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )
هُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إاِلَّ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَ

 (11مَلَكٌ كَرِيمٌ )

( 14الصَّاغِرِينَ ) نِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَقالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّ
( فَاسْتَجابَ لَهُ 11إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ) قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِالَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ

 (34)رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 
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 157ترجمه آيات ..... ص : 

 .(44دهيم )اداش ميو چون به رشد رسيد علم و حكمتي به او داديم و نيكوكاران را چنين پ

 .و آن زني كه يوسف در خانه وي بود از او تمناي كامجويي كرد و درها را محكم بست و گفت بيا

 .(41شوند )گفت: پناه به خدا كه او مربي من است و منزلت مرا نيكو داشته است كه ستمگران رستگار نمي

بود قصد او كرده بود، چنين شد تا گناه و بدكاري را از  وي يوسف را قصد كرد يوسف هم اگر برهان پروردگار خويش نديده
 .(42او دور كنيم كه وي از بندگان خالص شده ما بود )

از پي هم به سوي در دويدند و پيراهن يوسف را از عقب بدريد و شوهرش را پشت در يافتند. گفت سزاي كسي كه به 
 .(42عذابي الم انگيز ببيند )خاندان تو قصد بد كند جز اين نيست كه زنداني شود و يا 

خواست. و يكي از كسان زن كه حاضر بود گفت: اگر پيراهن يوسف از جلو دريده شده زن يوسف گفت: وي از من كام مي
 .(43گويد و او دروغگوست )راست مي

 .(42گويد و او راستگوست )و اگر پيراهن وي از عقب دريده شده زن دروغ مي

 .(42كه از عقب دريده شده گفت اين از نيرنگ شما زنان است كه نيرنگ شما بزرگ است )و چون پيراهن او را ديد 

 .(42اي )يوسف! اين را نديده بگير. و اي زن! از گناه خود آمرزش بخواه كه تو خطاكار بوده

نيم بيشكار ميخواهد كه فريفته او شده و ماوي را در ضاللتي آزناني در شهر گفتند همسر عزيز از غالم خويش كام مي
(15). 

هاي گران قيمتي فراهم و همين كه از فكر آنان با خبر شد كس نزدشان فرستاد و مجلسي مهيا كرد و براي آنها پشتي
ساخت و به هر يك از آنان كاردي داد و به يوسف گفت بيرون شو بر ايشان. همين كه وي را بديدند حيران او شدند و 

 .(11اي بزرگوار است )منزه است خدا كه اين بشر نيست، اين فرشتهدستهاي خويش ببريدند و گفتند 

دهم داري كرد اگر آنچه بدو فرمان ميگفت: اين همانست كه در باره او مالمتم كرديد، من از او كام خواستم و خويشتن
 .(14گردد )نكند بطور قطع زنداني و خوار مي

خوانند خوشتر است و اگر نيرنگشان را از من دور نكني متمايل به دان ميگفت پروردگارا زندان براي من از گناهي كه مرا ب
 .(11گردم )گان ميپيشهشوم و از جهالتايشان مي

 .(12پروردگارش اجابتش كرد و نيرنگشان را از او دور ساخت كه او شنوا و داناست )
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 151[ ..... ص : "لما بلغ اشده "يه السالم( در خانه عزيز مصر مراد از جمله:بيان آيات ]بيان آيات مربوط به يوسف )عل

 اشاره

كند كه نخست مبتال به محبت همسر عزيز و اين آيات داستان يوسف را در آن ايامي كه در خانه عزيز بود بيان مي
ه وي، و اينكه او را به سوي اش با وي و دعوتش به سوي خود شد، و سپس مبتال شد به عشق زنان شهر نسبت بمراوده

خواندند، و اين خود بالي بزرگي بود كه در خالل آن عفت نفس و طهارت دامن او معلوم گشت و عفتش مورد خود مي
 .ورزيدتر عشق و محبتي بود كه او نسبت به پروردگارش ميتعجب همه واقع شد، و از اين عجيب



به معناي سنيني از عمر انسان است كه در آن  "بلوغ اشد ""ماً وَ عِلْماً وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَوَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْناهُ حُكْ "
و  گردد، و اين از سال هيجدهم تا سن كهولتشود و به تدريج آثار كودكي زايل ميسنين قواي بدني رفته رفته بيشتر مي

 .مل استپيري است كه در آن موقع ديگر عقل آدمي پخته و كا

و ظاهرا منظور از آن رسيدن به ابتداي سن جواني است، نه اواسط و يا اواخر آن كه از حدود چهل سالگي به بعد است، به 
 "زيرا در اين آيه كلمه« 1» "وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوي آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً "فرموده: (اي كه در باره موسي )عدليل آيه

عِينَ حَتَّي إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَ "اسْتَوي را آورد تا برساند موسي به حد وسط اشد رسيده بود كه ما مبعوثش كرديم. و در آيه
 "لمهخواسته برساند در اواخر بلوغ اشد خود چنين و چنان گفت كچون مي« 4» "سَنَةً قالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ

بود و تكرار آن ن "بَلَغَ "را هم اضافه كرده، و اگر بلوغ اشد به معناي چهل سالگي باشد ديگر حاجت به ذكر "چهل سالگي
 ."حتي اذا بلغ اشده اربعين سنة ":فرمودبلكه مي

سه سالگي  واند: منظور از بلوغ اشد رسيدن به سي و يا سي پس ديگر مجالي براي گفته بعضي از مفسرين نيست كه گفته
آور است كه همسر عزيز و همچنين آن مفسر ديگر كه گفته: منظور از آن رسيدن به چهل است. عالوه بر اين، خنده .است

در ايام جواني يوسف عشقي به وي نورزد تا اينكه به چهل سالگي برسد آن وقت عاشقش شود، و او را به طرف خودش 
 .بخواند

__________________________________________________ 

 .12چون موسي به سن رشد رسيد و كمال يافت ما به او مقام حكم و علم داديم. سوره قصص، آيه (1)

 .و چون به قوت و به چهل سال رسيد گفت: پروردگارا مرا ملهم كن تا نعمت تو را سپاس گويم(2)

 .12سوره احقاف، آيه 
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آيد به معناي قول فصل و حق مطلب در هر امري است و نيز ، بطوري كه از كتب لغت برمي"آتَيْناهُ حُكْماً ":و اينكه فرمود
 -به معناي از اله شبهه و ترديد است از اموري كه قابل اختالف باشد. الزمه اين معنا اين است كه در تمامي معارف انساني

بايستي دارنده حكم داراي  -چه شرايع و آداب مربوطه به مجتمع بشري چه راجع به مبدأ باشد، چه به معاد، چه اخالق و
 .رأيي صائب و قطعي باشد

فهميده « 4» "قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ "و بعدش گفت:« 1» "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "و از اينكه به رفيق زندانيش گفت:
داده بوده همان حكم اللَّه بوده، و خالصه حكم يوسف حكم اللَّه است، و اين همان  شود كه اين حكمي كه خدا به ويمي

 .«1» "رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ "گفت:كرد و ميحكمي است كه ابراهيم از پروردگار خود مسألت مي

 151ص :  ..... [دهده و اشاره به اينكه خداوند از آن علم و حكم به همه نيكوكاران ميداد (توضيحي در مورد حكم و علمي كه خدا به يوسف )عليه السالم]

چون علمي است كه خدا به او داده، قطعا ديگر با جهل آميخته نيست. حال چگونه  "و علما "و اينكه دنبال حكم فرمود:
هاي ميخته با هواي نفس و وسوسهعلمي است و چه مقدار است كاري نداريم، هر چه باشد خالص علم است و ديگر آ

شيطاني نيست، زيرا ديگر معقول نيست كه مشوب با جهل و يا هوا و هوس باشد، چون به خدا نسبتش داده و دهنده آن 
هَ إِنَّ اللَّ "و نيز فرموده:« 2» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "علم و آن حكم را خدا دانسته، و خدا هم خود را چنين معرفي كرده:

فهميم آن حكمي را كه خدا بدهد ديگر آميخته با تزلزل و ترديد و شك نيست، و چيزي را كه او به پس مي« 2» "بالِغُ أَمْرِهِ
 .عنوان علم بدهد جهل نخواهد بود



ث عب شود بطور گزاف و لغو وها داده ميهاي الهي كه احيانا به بعضيدانيم كه اين موهبتاز سوي ديگر اين معنا را مي
شود با ساير نفوس تفاوت بسيار دارند. نفوس ديگر خطا كردار و نيست، بلكه نفوسي كه اين علم و حكم به آنها داده مي

 وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي "فرمايد:تاريك و جاهلند ولي اين نفوس چنين نيستند، و لذا خداي تعالي مي
 .«3» "ثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداًخَبُ

__________________________________________________ 

 .25سوره يوسف، آيه (1)

 .21سوره يوسف، آيه (2)

 .21پروردگارا به من حكم عنايت كن و مرا به صالحان ملحق فرماي. سوره شعراء، آيه (3)

 .41سوره يوسف، آيه (4)

 .1سد. سوره طالق، آيه رخدا به كارهايش مي(5)

سرزمين پاكيزه، گياه آن به فرمان پروردگارش درآيد، و آن زمين كه ناپاك است )گياه آن( جز به اندك درنيايد. سوره (6)
 .22اعراف، آيه 
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كند بر اينكه اين حكم و اين علم كه به هم اشاره به همين معنا است، چون داللت مي "وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ "جمله
 .يوسف داده شد موهبتي ابتدايي نبود، بلكه به عنوان پاداش به وي داده شد، چه او از نيكوكاران بود

سي به دهد، البته هر كو بعيد نيست كه از جمله مذكور نيز استفاده كرد كه خداوند از اين علم و حكم به همه نيكوكاران مي
 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ "، و چگونه چنين نباشد با اينكه آيهقدر نيكوكاريش

به اين معنا « 4» "نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِأَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ  "و نيز آيه« 1» "يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ
 .تصريح دارد

هايي كه آنها را از تاويل احاديث خوانده بوديم بينياي كه باقي مانده اين است كه: علم مورد گفتگو شامل آن پيشنكته
ين آن و ب "لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَ "فرمود:واقع شده ميان آيات سابق كه مي "حُكْماً وَ عِلْماً "شود، براي اينكه آيهمي
 .ماييددقت بفر -"ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي "كند كه گفت:اي كه كالم يوسف به رفيق زندانيش را در زندان حكايت ميآيه

 111[ ..... ص : "وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها "معناي مراوده در جمله:]

حُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ وَ قالَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ وَ "
 "است به خاطر يافتن چيزي، و كلمهبه معناي تردد و آمد و شد كردن به آرامي  "رود "كلمه :در مفردات گفته "الظَّالِمُونَ

كه به معناي سعي در  "راد، يرود "از ماده "اراده "هم كه به معناي طالب و جستجوگر علفزار است از همان ماده است "رائد
و به معناي اينست كه كسي در اراده با ت "مراوده "گويد:طلب چيزي است، انتقال يافته و به معناي خواستن شده. آن گاه مي

زاع كند يعني تو چيزي را بخواهي و او چيز ديگري را، و يا تو در طلب چيزي سعي و كوشش كني و او در طلب چيز ن
 .ديگري

راوِدُ تُ "و نيز فرموده: "هِيَ راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي "هم چنان كه خداي تعالي فرموده: "راودت فالنا عن كذا "و اگر گفته شود:
 فالني "ايش اين است كهمعن "فَتاها عَنْ نَفْسِهِ

__________________________________________________ 



شما كه ايمان داريد از خدا بترسيد و به پيغمبر وي ايمان بياوريد تا شما را از رحمت خويش دو سهم دهد و براي شما (1)
 [.....] .42نوري قرار دهد كه بدان راه رويد. سوره حديد، آيه 

رود. سوره ايم كه به كمك آن ميان مردم راه ميايم و براي او نوري قرار دادهاش كردهده بوده و زندهآن كس كه مر(2)
 .144انعام، آيه 
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يعني او  "كنداو با غالمش مراوده مي "و در سومي "او مراوده كرد با من "و در دومي "فالن شخص را از رأيش برگردانيد
 «1»نيز به اين معنا است.  "سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ "و جمله "وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ "گرداند. و در دو جملهأيش برميرا از ر

به معناي مطالبه چيزي است به رفق و مدارا و نرمي تا كاري كه در نظر است به آن چيز  "مراوده "و در مجمع البيان گفته:
كشند، ولي در مطالبه قرض زيرا با آن سرمه مي "مرود "گويندين باب است كه به ميله سرمه ميانجام يابد، و از هم

الرائد ال يكذب  "به معناي طلب چراگاه است، و در مثل آمده كه: "راد، يرود ". و اصل اين كلمه از ماده"راوده "گويندنمي
است كه به معناي بستن  "تغليق "از "غلقت "د. وگويكسي كه در جستجوي چراگاه است به اهل خود دروغ نمي "اهله

درب است آن چنان كه ديگر نتوان باز كرد، زيرا ثالثي مجرد آن به معناي صرف بستن است، و تشديد باب تفعيل مبالغه در 
 «4»رساند، و يا محكمي را. بستن است كه يا كثرت آن را مي

باشد، بنا بر اين، كلمه مي "برم به خداپناه مي "به معناي "مَعاذَ اللَّهِ "و است. "بيا "اسم فعل و به معناي "هَيْتَ لَكَ "كلمه
 .است كه قائم مقام فعل است "اعوذ باللَّه "مذكور مفعول مطلق

اين آيه شريفه در عين كوتاهي و اختصار، اجمال داستان مراوده را در خود گنجانده، و اگر در قيودي كه در آن بكار رفته و 
هاي اين داستان كه در اين سوره آمده دقت شود تفصيل مراوده نيز كه آيه در آن قرار گرفته و در ساير گوشهدر سياقي 

 .شوداستفاده مي

 111يوسف ]احساسات يوسف )عليه السالم( در كاخ عزيز مصر[ ..... ص : 

ين ه به اين طفل صغير جز به ااينك يوسف كودكي است كه دست تقدير كارش را به خانه عزيز مصر كشانده و اين خانواد
اي است از خارج مصر، و شايد تا كنون هم اسم او را نپرسيده باشند، و اگر هم پرسيده باشند يا مقدار آشنايي ندارند كه برده

اش اين معنا نيز به دست آمده كه اصال عبراني است، ولي خودش گفته است )اسمم يوسف است( و يا ديگران. و از لهجه
 .ست و از چه دودماني است معلوم نشدهاهل كجا

 چون معمول و معهود نبوده كه بردگان، خانه و دودماني معلوم داشته باشند، يوسف هم

__________________________________________________ 

 ."رود "مفردات راغب، ماده(1)

 .441و  444، ص 2مجمع البيان، ج (2)
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كند. آري او از نسب خود حرفي نزد زند، البته حرف بسيار دارد، ولي تنها در درون دلش خلجان ميخودش حرفي نميكه 
وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ  "مگر پس از چند سال كه به زندان افتاده بود، و در آنجا به دو رفيق زندانيش گفت:

 ."يَعْقُوبَ

 پرستند چيزي نگفته، مگر آنكنون از معتقدات خود كه همان توحيد در عبادت است در ميان مردم مصر كه بت مي و نيز تا



 "... مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي "موقعي كه همسر عزيز گرفتارش كرده بود كه در پاسخ خواهش نامشروعش گفت:

كند، او همواره به ياد ز لطائفي كه از صنع خدا مشاهده ميآري، او در اين روزها مالزم سكوت است، اما دلش پر است ا
گذاشت و هم به ياد آن رؤيايي است كه او را حقيقت توحيد و حقيقت معناي عبوديتي است كه پدرش با او در ميان مي

و يعقوب  داد كه خدا به زودي وي را براي خود خالص گردانيده به پدران بزرگوارش ابراهيم و اسحاقبشارت به اين مي
اي كه خداي تعالي در قعر چاه، آنجا كه سازد. و نيز به ياد آن رفتاري است كه برادران با وي كردند، و نيز آن وعدهملحق مي

همه اميدهايش قطع شده بود به وي داده بود، كه در چنين لحظاتي او را بشارت داد كه اندوه به خود راه ندهد، زيرا او در 
آيد از قبل طراحي شده، و به زودي برادران را به كاري بيت ربوبي قرار گرفته، و آنچه برايش پيش ميتحت واليت الهي و تر

 .كننددانند كه چه مياند خبر خواهد داد، و ايشان خود نميكه كرده

ت واليت اين خاطرات دل يوسف را به خود مشغول داشته و مستغرق در الطاف نهاني پروردگار كرده بود، او خود را در تح
شود، و در آينده جز با خير و جميل مواجه ديد، و ايمان داشت كه رفتارهاي جميله خدا جز به خير او تمام نميالهي مي

 .گرددنمي

ها و بالهاي پي در آري، اين خاطرات شيرين كافي بود كه تمامي مصائب و ناماليمات را براي او آسان و گوارا كند: محنت
ذيرا باشد. در برابر آنها با همه تلخي و مرارتش صبر نمايد، به جزع و فزع در نيايد و هراسان نشده راه را پي را با آغوش باز پ

 .گم نكند

 :يوسف در آن روزي كه خود را به برادران معرفي كرد به اين حقايق اشاره نموده، فرمود

 .«1» "الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ "

د ششد و قلبش در اشارات لطيفي كه از آن ناحيه ميدل يوسف ال يزال و دم به دم مجذوب رفتار جميل پروردگارش مي
ديد و آن شواهدي كه از واليت الهي مشاهده گرديد، و روز به روز بر عالقه و محبتش نسبت به آنچه ميمستغرق مي

 تر از پيششد، و بيشكرد زيادتر ميمي

__________________________________________________ 
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كرد كه چگونه پروردگارش بر هر نفسي و عمل هر نفسي قائم و شهيد است، تا آنكه يكباره محبت الهي دلش را مشاهده مي
يد او ديگر به جز پروردگارش همي ندارد، و ديگر چيزي او را از ياد پروردگارش مسخر نموده و واله و شيداي عشق الهي گرد

 .داردحتي براي يك چشم بر هم زدن بازنمي

اين حقيقت براي كسي كه در آياتي كه راجع به گفتگوهاي حضرت يوسف است، دقت و تدبر كند بسيار روشن جلوه 
 "و "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "و "ءٍما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ "و "نَّهُ رَبِّيمَعاذَ اللَّهِ إِ "آري، كسي كه در امثال: .كندمي

و امثال آن كه همه حكايت گفتگوهاي يوسف است كامال دقت نمايد، همه آن احساساتي كه  "أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ
لَّه ان شاء ال -شود، و به زودي بيان بيشتري در اين باره خواهد آمدبود، برايش روشن ميگفتيم براي يوسف دست داده 

 .تعالي

آري، اين بود احساسات يوسف كه او را به صورت شبحي درآورده بود كه در وادي آن، غير از محبت الهي چيزي وجود 
بر ساخته و به صورتي درآورده بود كه معنايش نداشت، محبتي كه انيس دل او گشته بود و او را از هر چيز ديگري بي خ

 .همان خلوص براي خداست و ديگر غير خدا كسي از او سهمي نداشت



اي است صغير از نژاد عبريان و اش درآمده بود به جز اين، كه او پسر بچهعزيز مصر در آن روزهاي اول كه يوسف به خانه
او را گرامي بدار تا شايد به درد  "ينكه به همسرش سفارش كرد كهمملوك او، شناخت ديگري نداشت. چيزي كه هست، از ا

كرده و عظمت و كبريايي آيد كه او در وجود يوسف وقار و مكانتي احساس ميبرمي "ما بخورد، و يا او را پسر خود بخوانيم
ي منتفع گشته يا به عنوان فرزندنفساني او را از راه زيركي دريافته بود و همين احساس او را به طمع انداخت كه شايد از او 

 .ديده استخود اختصاصش دهد، به اضافه آن حسن و جمال عجيبي كه در او مي

 113همسر عزيز ]احساسات همسر عزيز نسبت به يوسف )عليه السالم([ ..... ص : 

گويد كه وي در اين ميشود كه يوسف را احترام كند و به او همسر عزيز كه خود عزيزه مصر بود، از طرف عزيز مامور مي
ورزيد، و در رسيدگي و احترام به او اهتمامي به كودك آمال و آرزوها دارد. او هم از اكرام و پذيرايي يوسف آني دريغ نمي

ورزند نداشت، بلكه شباهت به پذيرايي و عزتي داد كه هيچ شباهت به اهتمامي كه در باره يك برده زرخريد ميخرج مي
 داشتند. همسرگوهري كريم و گرانبها و يا پاره جگري محبوب معمول ميداشت كه نسبت به 
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داشت و هر روزي نظير و كمال بي بديلش دوست ميعزيز عالوه بر سفارش شوهر، خودش اين كودك را به خاطر جمال بي
كه يوسف به حد بلوغ رسيد و آثار كودكيش زائل و شد، تا آنگذشت محبت او زيادتر ميكه از عمر يوسف در خانه وي مي

توانست از عشق او خودداري كند و كنترل قلب خود را در آثار مرديش ظاهر شد، در اين وقت بود كه ديگر همسر عزيز نمي
ير مديد، عشقي كه سر و ضاختيار ميدست بگيرد. او با آن همه عزت و شوكت سلطنت كه داشت خود را در برابر عشقش بي

 .او را در دست گرفته و تمامي قلب او را مالك شده بود

يوسف هم يك معشوق رهگذر و دور دستي نبود كه دسترسي به وي براي عاشقش زحمت و رسوايي بار بياورد، بلكه دائما با 
همسر عزيز  رفت، او غير از اين خانه جايي نداشت برود. از طرفياو عشرت داشت و حتي يك لحظه هم از خانه بيرون نمي

پندارد كه يوسف ياراي سرپيچي از فرمانش را ندارد، آخر مگر جز اين است كه داند، او چنين ميخود را عزيزه اين كشور مي
تواند از خواسته مالكش سر برتابد، و جز اطاعت او چه او مالك و صاحب يوسف و يوسف برده زرخريد اوست؟ او چطور مي

ها و نهاي سلطنتي براي رسيدن به مقاصدي كه دارند دست و بالشان بازتر از ديگران است، حيلهاي دارد؟! عالوه، خانداچاره
ها در اختيارشان هست، چون هر وسيله و ابزاري كه تصور شود هر چند با ارزش و ناياب باشد براي آنان فراهم است. نقشه

ن طور بوده، چون زنان چركين و بد تركيب به درون از سوي ديگر خود اين بانو هم از زيبا رويان مصر است، و قهرا همي
 .يابنددربار بزرگان راه ندارند و جز ستارگان خوش الحان و زيبا رويان جوان بدانجا راه نمي

بايستي محبتش به يوسف خيلي شديد باشد بلكه همه و نظر به اينكه همه اين عوامل در عزيزه مصر جمع بوده عادتا مي
ور شده باشد، و در عشق يوسف مستغرق و واله گشته از خواب و خوراك و هر چيز ديگري افتاده لهها در دل او شعآتش

كرد زد اول سخنش يوسف بود، و اگر سكوت ميباشد. آري، يوسف دل او را از هر طرف احاطه كرده بود، هر وقت حرف مي
قَدْ شَغَفَها  "وهايش در يوسف جمع شده بود:سراسر وجودش يوسف بود، او جز يوسف همي و آرزويي ديگر نداشت همه آرز

ساخت چه بر سر او آورد كه صبح و شام تماشاگر و عاشق و به راستي جمال يوسفي كه دل هر بيننده را مسخر مي "حُبًّا
 .شدتر ميكرد تشنهاش ميشيدايش بود و هر چه بيشتر نظاره

 114يوسف و همسر عزيز ..... ص : 



 132، ص: 11گشت ترجمه الميزان، جداد و آرزويش تيزتر مي، خود را به وصال يوسف وعده ميروز به روز عزيزه مصر

يبارويي هايي را كه اسلحه هر زكرد، و بيشتر، آن كرشمهخواست بيشتر با وي مهرباني ميو به منظور ظفر يافتن به آنچه مي
شد كه بتواند دل او را صيد كند، هم چنان كه او با حسن پرداخت، بابست، و بيشتر به غنج و آرايش خود مياست به كار مي

ه و در پنداشتكرد دليل بر رضاي او ميخود دل وي را به دام افكنده بود و شايد صبر و سكوتي را كه از يوسف مشاهده مي
 .شدتر ميكار خود جسورتر و غره

از او  ايداشت نااميد گشت، زيرا كمترين اشاره تا سرانجام طاقتش سرآمد، و جانش به لب رسيد، و از تمامي وسائلي كه
نديد، ناگزير با او در اتاق شخصيش خلوت كرد، اما خلوتي كه با نقشه قبلي انجام شده بود. آري، او را به خلوتي برد و همه 

ن رداش گدرها را بست و در آنجا غير او و يوسف كس ديگري نبود، عزيزه خيلي اطمينان داشت كه يوسف به خواسته
 .ددادننهد، چون تا كنون از او تمردي نديده بود، اوضاع و احوالي را هم كه طراحي كرده بود همه به موفقيتش گواهي ميمي

طاقت شده از عشق آن جوان، در يك جا جمعند، در جايي اينك نوجواني واله و شيداي در محبت، و زن جواني سوخته و بي
ند، و هم كزه مصر است كه عشق به يوسف رگ قلبش را به پاره شدن تهديد ميكه غير آن دو كسي نيست، يك طرف عزي

خواهد او را از خود او منصرف و به سوي خودش متوجه سازد، و به همين منظور درها را بسته و به عزت و اكنون مي
ا قاهريت و بزرگي خود را نسبت به خواند تاو را به سوي خود مي "هَيْتَ لَكَ "سلطنتي كه دارد اعتماد نموده، با لحني آمرانه
 .او حفظ نموده به انجام فرمانش مجبور سازد

يك طرف ديگر اين خلوتگاه، يوسف ايستاده كه محبت به پروردگارش او را مستغرق در خود ساخته و دلش را صاف و 
نون با همه اين شرايط با خالص نموده، بطوري كه در آن، جايي براي هيچ چيز جز محبوبش باقي نگذارده. آري، او هم اك

از نظر او  -كه به ظاهر سببند -خداي خود در خلوت است، و غرق در مشاهده جمال و جالل خداست، تمامي اسباب ظاهري
 .كند كمترين توجه و خضوع و اعتماد به آن اسباب نداردافتاده و بر خالف آنچه عزيزه مصر فكر مي

د اي را از يوسف دريافت كرشت و با اينكه هيچ انتظاري نداشت، در پاسخ خود جملهاما عزيزه با همه اطميناني كه به خود دا
 .كه يكباره او را در عشقش شكست داد

دارم، و يا من از خاندان نبوت و ترسم، و يا به عزيز خيانت روا نمييوسف در جوابش تهديد نكرد و نگفت من از عزيز مي
دارم. ترسم و يا ثواب خدا را اميد ميحشاي من است. نگفت من از عذاب خدا ميطهارتم، و يا عفت و عصمت من، مانع از ف

 و اگر قلب او به سببي 
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 "ر ازبينيم كه به غيبرد، ولي مياز اسباب ظاهري بستگي و اعتماد داشت طبعا در چنين موقعيت خطرناكي از آن اسم مي
 .نگفت، و به غير از عروة الوثقاي توحيد به چيز ديگري تمسك نجستچيز ديگري  "مَعاذَ اللَّهِ

 .نگريستهشود در دل او جز پروردگارش احدي نبوده و ديدگانش جز به سوي او نميپس معلوم مي

و اين همان توحيد خالصي است كه محبت الهي وي را بدان راهنمايي نموده، و ياد تمامي اسباب و حتي ياد خودش را هم 
گري و يا عبارت دي "برم به خدامن از تو پناه مي "گفت:لش بيرون افكنده، زيرا اگر انيت خود را فراموش نكرده بود مياز د

 :نظير آن، بلكه گفت

. و چقدر فرق است بين اين گفتار و گفتار مريم كه وقتي روح در برابرش به صورت بشري ايستاد و مجسم شد "مَعاذَ اللَّهِ "
 "عُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّاإِنِّي أَ "گفت:

«1». 



 "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ":خواهي گفت: اگر ياد خود را هم فراموش كرده بود چرا بعد از معاذ اللَّه گفت
بود و اما اين كالم كه بعد آورد بدين  "عاذَ اللَّهِمَ "گوييم: پاسخ يوسف همان كلمهو از خودش سخن گفت؟ در جواب مي

تو در  بينيمافاده كرد توضيح دهد و روشنش سازد، او خواست بگويد: اينكه مي "مَعاذَ اللَّهِ "منظور بود كه توحيدي را كه
ار و ليكن من آن را ك "أَكْرِمِي مَثْواهُ "پذيرايي من نهايت درجه سعي را داري با اينكه به ظاهر سفارش عزيز بود كه گفت:

كند، هر چند دانم. پس در حقيقت پروردگار من است كه از من به احترام پذيرايي ميخداي خود و يكي از احسانهاي او مي
 شوم، چون اجابتشود، و چون چنين است واجب است كه من به او پناهنده شوم، و به همو پناهنده ميبه تو نسبت داده مي

 .شوند، پس هيچ راهي براي ارتكاب چنين گناهي نيستاب اين معصيت ظلم است و ظالمان رستگار نميخواسته تو و ارتك

 111يان است ..... ص : توحيد خالص يوسف )عليه السالم( كه از پاسخ او در مقابل در خواست همسر عزيز )مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ( نما]

رستي پچند نكته را افاده كرد: اول اينكه او داراي توحيد است و به كيش بت "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "يوسف )ع( در جمله
ه معتقد دهند نيست، بلككنند و تدبير عالم را به آنها نسبت مياعتقاد ندارد، و از آنان كه به جاي خدا ارباب ديگري اتخاذ مي

 .ندارد است كه جز خداي تعالي رب ديگري وجود

ورزند نيست و اسباب ظاهري را مستقل در دوم اينكه او از آنان كه به زبان خدا را يكتا دانسته و ليكن عمال به او شرك مي
 داند، بلكه معتقد است هر سببي در تاثير خودتاثير نمي
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محتاج به اذن خداست، و هر اثر جميلي كه براي هر سببي از اسباب باشد در حقيقت فعل خداي سبحان است، او همسر 
ور ه عنوان رب كه متولي امداند، پس عزيز و همسرش بعزيز را در اينكه از وي به بهترين وجهي پذيرايي كرده مستقل نمي

وي شده باشند نيستند، بلكه خداي سبحان است كه اين دو را وادار ساخته تا او را گرامي بدارند، پس خداي سبحان او را 
 .گرامي داشته، و اوست كه متولي امور است، و او در شدايد بايد به خدا پناهنده گردد

برد براي اين است كه اين عمل ظلم است و ظالمان ميكند پناه به خدا ميسوم اينكه اگر در آنچه همسر عزيز بدان دعوتش 
د گردند هم چنان كه قرآن از جشوند، و به سوي سعادت خويش هدايت نگشته در برابر پروردگارشان ايمن نميرستگار نمي

 "هُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَ "يوسف، حضرت ابراهيم حكايت كرده كه گفت:
«1». 

چهارم اينكه او مربوب يعني مملوك و در تحت تربيت رب خويش، خداي سبحان است، و خود مالك چيزي از نفع و ضرر 
هد، و به همين جهت خويش نيست مگر آنچه را كه خدا براي او خواسته باشد، و يا خدا دوست داشته باشد كه او انجامش د

بطور كنايه جواب داد. نگفت: من چنين كاري  "مَعاذَ اللَّهِ "در پاسخ پيشنهاد او با لفظ صريح خواسته او را رد نكرد، و با گفتن
فت براي گبرم از شر تو و يا امثال آن، چون اگر چنين ميشوم، و يا به خدا پناه ميكنم، و يا چنين گناهي مرتكب نمينمي

از خود يادي  "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "اي اثبات كرده بود كه خود بوي شرك و جهالت را دارد، تنها در جملهول و قوهخود ح
 .كرد، و اين عيب نداشت، زيرا در مقام اثبات مربوبيت خود و تاكيد ذلت و حاجت خود بود

انه  "ت:او گف "أَكْرِمِي مَثْواهُ "برد، با اينكه عزيز گفته بود: را به كار "احسان "كلمه "اكرام "و عينا به همين علت به جاي
 .چون در اكرام، معناي احترام و شخصيت و عظمت نهفته است "احسن مثواي



و كوتاه سخن، هر چند واقعه يوسف و همسر عزيز يك اتفاق خارجي بوده كه ميان آن دو واقع شده، ولي در حقيقت 
الهي و ميان عشق و دلدادگي حيواني اتفاق افتاده، و اين دو نوع عشق بر سر  "هيمان "و "حب "كشمكشي است كه ميان

 "كلمة اللَّه "كرده يوسف را به سوي خود بكشاند و چوناند، هر يك از اين دو طرف سعي مييوسف با هم مشاجره كرده
 عليا و فوق
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اي آسماني و الهي گشته، محبت الهي از او دفاع اي است ال جرم برد با او شده و يوسف سرانجام دستخوش جذبههر كلمه
كند بر اصل مراوده، و داللت مي "وَ راوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِها عَنْ نَفْسِهِ ". پس جمله"اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ وَ "كرده است:

براي داللت بر اين معنا است كه همه اوضاع و احوال عليه يوسف و به نفع همسر عزيز جريان  "في بيتها "آوردن وصف
رساند. ، چون اين تعبير )باب تفعيل( مبالغه را مي"وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوابَ "شديد بوده، و همچنين جمله داشته و كار بر يوسف بسيار

رساند، و و مخصوصا با اينكه مفعول آن را )األبواب( با الف و الم و جمع آورده و جمع داراي الف و الم خود استغراق را مي
به اين  شود، ومعموال از سؤالي بعيد به منظور اعمال مولويت و آقايي صادر ميكه امري است كه  "هَيْتَ لَكَ "نيز تعبير به

دانسته و جز اقبال و پذيرفتن يوسف انتظار ديگري نداشته، و نيز نيز اشاره دارد كه همسر عزيز كار را از ناحيه خود تمام مي
 .به نظر او علل و اسباب از ناحيه يوسف هم تمام بوده

 ."و للَّه العزة جميعا "تر از يوسف است به خود او و همچنين از عزيزه، همسر عزيز،تعالي نزديكچيزي كه هست خداي 

جوابيست كه يوسف به عزيزه مصر داد، و در مقابل درخواست او  "...قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ  "و اينكه فرموده:
كني، زيرا او پروردگار من است، متولي به خدا پناه بردني از آنچه تو مرا بدان دعوت ميبرم پناه به خدا برد و گفت: پناه مي

 ها مرتكبامور من است، او چنين منزل و ماوايي روزيم كرد، و مرا خوشبخت و رستگار ساخته، و اگر من هم از اينگونه ظلم
 .شدمشده بودم از تحت واليت او بيرون شده، از رستگاري دور مي

 111خداي تعالي است ..... ص :  "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "د يوسف از رب در جمله:مرا]

يوسف در اين گفتار خود ادب عبوديت را به تمام معنا رعايت نموده، و همانطور كه قبال هم اشاره كرديم اول اسم جالله را 
كند مگر يك رب را و اين دي است كه عبادت نميآورد و پس از آن صفت ربوبيت را، تا داللت كند بر اينكه او عب

 .يكتاپرستي آئين پدرانش ابراهيم، اسحاق و يعقوب بوده

به شان برگشته و چنين معنا  "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "اند كه ضمير در جملهاين احتمال را هم داده« 1»اي از مفسرين عده
ماوايم را نيكو كرد و به تو سفارش كرد كه او را گرامي بدار و من اگر اآلن  دهد: رب و موالي من كه عزيز باشد منزل و

 .ام، و هرگز نخواهم كردخواهي اجابت كنم به او خيانت كردهآنچه تو مي
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 "گردد، و همان ضمير اسم آن، و خبرشاند ضمير به عزيز برمياست كه گفته« 1»وجه قول بعضي از مفسرين نظير اين 



 .خبر بعد از خبر است "أَحْسَنَ مَثْوايَ "، و جمله"ربي

ه در هم چنان كه موقعي ك "انه ال يفلح الخائنون "ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا اگر اينطور بود جا داشت بفرمايد:
و « 4» "ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ "ندان بود به فرستاده عزيز همين را گفت كهز

 ."اني لم اظلمه بالغيب "نفرمود

نست، هر چند مردم بر حسب ظاهر دادانست، زيرا او خود را آزاد و غير مملوك ميعالوه، يوسف هرگز عزيز را رب خود نمي
و به « 1» "اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "اي كه رفيقش بود گفت:كردند، به شهادت اينكه در زندان به آن بردهاو را برده تصور مي

هان را با اينكه عادة وقتي اسم پادشا "ربي "و هيچ جا تعبير نكرد به« 2» "ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ ... ":فرستاده پادشاه گفت
 ":و امثال آن( و نيز به فرستاده پادشاه گفت "ولي نعمتم "،"گاهمقبله "گويندبرند همين گونه تعبير دارند )مثال ميمي

ر قبال سته، دكه در اينجا خداي سبحان را رب خود دان "فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ
 .اينكه پادشاه را رب فرستاده او شمرد

 ."لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ "فرمايد:باز مؤيد گفته ما آيه بعدي است كه مي

 111خويشتن داراي يوسف )عليه السالم( در برابر همسر عزيز شگفت انگيز و خارق العاده بوده است ..... ص : ]

 دقت "مُخْلَصِينَوَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْوَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ  "
كامل در پيرامون داستان يوسف و دقت نظر در اسباب و جهات و شرايطي كه گرداگرد اين داستان را فرا گرفته است، و هر 

دهد كه نجات يوسف از چنگ همسر عزيز جز بطور خارق العاده آن تاثير و دخالت داشته، اين معنا را به دست مييك در 
اي كه شباهتش به رؤيا بيشتر بوده تا به يك واقعه خارجي، زيرا يوسف در آن روز مردي در عنفوان صورت نگرفته، بگونه

ن غريزه جنسي و شهوت و شبق به نهايت درجه جوش و خروش جواني و در بحبوحه غرور بوده، و معموال در اين سني
ل كرده، و عادة جمارسد، از سوي ديگر جواني زيبا و در زيبايي بديع بوده بطوري كه عقل و دل هر بيننده را مدهوش ميمي

 ر نازدهد. از سوي ديگر يوسف )ع( در دربار سلطنتي عزيز غرق دو مالحت، صاحبش را به سوي هوي و هوس سوق مي
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دارد. به هوسراني و عيش و نوش واميو نعمت، و داراي موقعيتي حساس بود، و اين نيز يكي از اسبابي است كه هر كسي را 
از سوي چهارم ملكه مصر هم در محيط خود جواني رعنا و داراي جمالي فوق العاده بود، چون عادة حرم سالطين و بزرگان 

 .هر محيطي نخبه زيبايان آن محيطند

ه و ته، و چنين بانويي عاشق و والساخو عالوه بر اين، بطور مسلم وسائل آرايشي در اختيار داشته كه هر بيننده را خيره مي
شيداي چنين جواني شده. آري، كسي به يوسف دل بسته كه صدها خرمن دل در دام زيبايي او است، از اين هم كه بگذريم 

سوابق بسياري از محبت و احترام و پذيرايي نسبت به يوسف دارد، و اين سوابق كافي است كه وي را در برابر خواهشش 
 .خاضع كند



داري در آن موقع بسيار اي خودش پيشنهاد كند، بلكه متعرض انسان شود خويشتنوي ديگر وقتي چنين ماهپارهاز س
دشوارتر است. و او مدتها است كه متعرض يوسف شده و نهايت درجه قدرت خود را در ربودن دل وي بكار برده، صدها رقم 

ا به سوي خود كشيده، پيراهنش را پاره كرده و با اين همه كشش غنج و دالل كرده، بلكه اصرار ورزيده، التماس كرده، او ر
صبر كردن از طاقت بشر بيرون است. از سوي ديگر از ناحيه عزيز هم هيچ مانعي متصور نبوده، زيرا عزيز هيچگاه از 

و او را به  دستورات همسرش سر نتابيده، و بر خالف سليقه و رأي او كاري نكرده و اصال يوسف را به او اختصاص داده
برند كه تربيتش گماشته، و اينك هر دو در يك قصر زيبا از كاخهاي سلطنتي و داراي مناظر و چشم افكنهايي خرم بسر مي

 .خود يك داعي قوي است كه ساكنان را بر عيش و شهوت وا بدارد

ي اتفاق افتاده كه تا فضاي آزاد در اين قصر خلوت اتاقهايي تو در تو قرار دارد و داستان تعرض عزيزه به يوسف در اتاق
ها از هر سو افتاده، و حتي كوچكترين روزنه هم درهاي متعددي حائل است كه همه با طرح قبلي محكم بسته شده و پرده

به بيرون نمانده، و ديگر هيچ احتمال خطري در ميان نيست. از سوي ديگر دست رد به سينه چنين بانويي زدن نيز خالي از 
عالوه بر اين، مخالطت  .پوشي تصور شود به كار برده، چون او جاي عذر باقي نگذاشته، آنچه وسائل پردهاشكال نيست

رقراري توانست با بيوسف با او براي يك بار نيست، بلكه مخالطت امروزش كليد يك زندگي گواراي طوالني است. او مي
 .يل سلطنت، عزت و ثروت برسدرابطه و معاشقه با عزيزه به بسياري از آرزوهاي زندگي از قب

 كند و سنگ سخت را آبپس همه اينهايي كه گفته شد اموري تكان دهنده بودند كه هر يك به تنهايي كوه را از جاي مي
 .رفت كه در بين باشد كه بتواند در چنين شرايطي جلوگير شودكند و هيچ مانعي هم تصور نميمي
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الحظه ممكن بود كه در كار بيايد و جلوگير شود: اول ترس از اينكه قضيه فاش شود و در دهنها بيفتد. دوم چون چند م
 .اينكه به حيثيت خانوادگي يوسف بربخورد. سوم اينكه اين عمل خيانتي نسبت به عزيز بود

اي بوده، و به فرضي كه گوشهاما مساله فاش شدن قضيه كه ما در سابق روشن كرديم كه يوسف كامال از اين جهت ايمن 
افتاد براي يك پادشاه، تفسير و تاويل كردن آن آسان بود، هم چنان كه بعد از فاش شدن مراوده از آن هم از پرده بيرون مي

همسرش با يوسف همين تاويل را كرد و آب هم از آب تكان نخورد. آري، همسرش آن چنان در او نفوذ داشت كه خيلي 
اي برنخورد، بلكه با وارونه كردن حقيقت مؤاخذه را متوجه يوسف نمود و به زندانش و به كمترين مؤاخذهزود راضيش نمود 

 .انداخت

توانست چنين اثري را داشته باشد چرا در و اما مساله حيثيت خانوادگي يوسف آنهم مانع نبود، زيرا اگر مساله حيثيت مي
ي كه خيلي بزرگتر از زنا بود جلوگير نشد با اينكه ايشان هم فرزندان ابراهيم برادران يوسف اثري نداشت و ايشان را از جنايت

از  بينيم كه حيثيت و شرافت خانوادگي مانعو اسحاق و يعقوب بودند، و در اين جهت هيچ فرقي با يوسف نداشتند؟ ولي مي
الحظاتي فت خانوادگي بلكه به مبرادركشي ايشان نشد، نخست تصميم قطعي گرفتند او را بكشند، سپس نه به خاطر شرا

ديگر او را در چاه انداخته، و چون بردگان در معرض فروشش درآوردند، و دل يعقوب پيغمبر را داغدار او كردند، آن چنان كه 
 .از شدت گريه نابينا شد

 احكام و قوانين توانست در چنين شرايطي مانع شود، زيرا حرمت خيانت يكي ازو اما مساله خيانت و حرمت، آن نيز نمي
اجتماعي و به خاطر آثار سوء آن و مجازاتي است كه در دنبال دارد، و معلوم است كه چنين قانوني تا آنجا احترام دارد كه در 
صورت ارتكاب پاي مجازات به ميان آيد. و خالصه، انسان در تحت سلطه قواي مجريه اجتماع و حكومت عادله باشد، و اما 

مايد و يا پوشي نيانتي غفلت داشته باشد و يا اصال از آن خبردار نباشد، و يا اگر خبردار شد از عدالت چشماگر قوه مجريه از خ



 .ماندديگر هيچ اثري براي اينگونه قوانين نمي -به زودي خواهيم گفت كه -مرتكب مجرم از تحت سلطه آن بيرون شود

اين همه عوامل قوي بچربد نداشته مگر اصل توحيد، يعني ايمان بنا بر اين، يوسف هيچ مانعي كه جلوگير نفسش شود، و بر 
به خدا، و يا به تعبيري ديگر محبت الهيي كه وجود او را پر و قلب او را مشغول كرده بود، و در دلش جايي حتي به قدر يك 

دست  سف آن را بهسرانگشت براي غير خدا خالي نگذاشته بود. آري، اين بود آن حقيقتي كه گفتيم دقت در داستان يو
 .گرديمدهد، اينك به متن آيه برميمي
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 172 :ص معناي اينكه اگر يوسف )عليه السالم( برهان پروردگارش را نديده بود قصد همسر عزيز را كرده بود )وَ هَمَّ بِها لَوْ ال ...([ ..... ]

هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا  وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ "پس اينكه فرمود:
ور از آيد كه منظشكي نيست كه اشاره است به چگونگي نجات يوسف از آن غائله هولناك و از سياق برمي "الْمُخْلَصِينَ

خواست و به خاطر رسيدن به آن با وي ، نجات يوسف است از آنچه كه همسر عزيز ميگرداندن سوء و فحشاء از يوسف
مشتمل بر  "أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ "همان مفادي است كه جمله "كذلك "آيد كه مشار اليهكرد. و نيز برميمراوده و خلوت مي

 .آن است

)ع( از آنجايي كه از بندگان مخلص ما بود، ما بدي و فحشاء  به اين ميشود كه يوسف "كَذلِكَ لِنَصْرِفَ "پس برگشت معناي
را به وسيله آنچه كه از برهان پروردگارش ديد از او بگردانديم. پس معلوم شد سببي كه خدا به وسيله آن سوء و فحشاء را از 

 .يوسف گردانيد تنها ديدن برهان پروردگارش بود

لَوْ ال أَنْ رَأي  "ارتكاب سوء و فحشاء باشد و الزمه اين هم اين است كه "لو ال "الزمه اين حرف اين است كه جزاء مقدر
م او به يوسف، يعني تصمي "هم "يوسف به او عينا مانند "هم "باشد، الزمه اين نيز اين است كه "وَ هَمَّ بِها "قيد براي "...

شود: اگر نبود كه يوسف د، و اين ميگيريوسف به او داخل در تحت شرط قرار مي "هم "بر معصيت باشد. پس در نتيجه
 .برهان پروردگار خود را ديد او هم ممكن بود قصد كند

اند جايز نيست كه جزاي شرط بر خود هر چند ملحق به ادوات شرط است، و علماي نحو گفته "لو ال "براي اينكه كلمه
 "وَ هَمَّ بِها "و ليكن بايد دانست كه جمله اندشرطيه قياس كرده "ان "را به "لو ال "شرط مقدم باشد، و خالصه هر چند

 "قسم خورده شده "جمله "همت به "و جمله "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ "نيست، بلكه به دليل اينكه عطف شده بر "لو ال "جزاي

ء را هم آن خواهد بود، و چون معناي جزا "قسم خورده شده "نيز "وَ هَمَّ بِها "است، پس جمله "لقد "قسم در "الم "براي
ت و معلوم اس "زنم اگر مرا بزندبه خدا قسم هر آينه او را مي "اند لذا جزاي او حذف شده، و مثل اين شده كه بگوييمداشته

 ."زنمبه خدا سوگند اگر مرا بزند من او را مي "شود:شرطيه معني اين مي "ان "كه به خاطر

عزيز قصد او را كرد و به خدا قسم او هم اگر برهان پروردگار خود به خدا قسم هر آينه همسر  "شود:پس معناي آيه اين مي
مانده چيزي ن "گوييم. و اينكه مي"را نديده بود هر آينه قصد او را كرده بود و چيزي نمانده بود كه مرتكب معصيت شود

 ع دي كه مقرون به مانگويند جز در مواربطوري كه مي "هم "كرد، براي اين است كه كلمهگوييم معصيت ميو نمي "بوده
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، و نيز مانند «4» "إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَال "و آيه« 1» "وَ هَمُّوا بِما لَمْ يَنالُوا "شود، مانند آيهاست استعمال نمي
 :شعر صخر كه گفته

 «1»النزوان. اهم بامر الحزم ال استطيعه و قد حيل بين العير و 



ديك به گرفت و نزشد بلكه تنها تصميم ميديد واقع در معصيت نميبنا بر آنچه گفته شد اگر برهان پروردگارش را نمي
لِنَصْرِفَ عَنْهُ  ":شد، و نزديك شدن غير از ارتكاب است، و لذا خداي تعالي به همين نكته اشاره كرده و فرمودهارتكاب مي

 تا او را از سوء و فحشاء -لنصرفه عن السوء و الفحشاء "و نفرموده: "تا سوء و فحشاء را از او بگردانيم -ءَالسُّوءَ وَ الْفَحْشا
 .دقت بفرماييد -"بگردانيم

 "تصميم بر گناه و ميل به آن است، و منظور از "سوء "تر آنست كه بگوييم منظور ازشود كه مناسباز اينجا روشن مي
عمل زنا است، پس يوسف )ع( نه اين كار را كرد و نه نزديكش شد، ولي اگر برهان پروردگار  ارتكاب فاحشه يعني "فحشاء

شد، و اين همان معنايي است كه مطالب گذشته ما و دقت در اسباب و عوامل دست ديد به انجام آن نزديك ميخود را نمي
 .كندبه هم داده در آن حين آن را تاكيد مي

براي قسم است، و معنايش اين  "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ "در "الم "گوييم: حرفت پرداخته مياينك به رسيدگي يك يك جمال
و معلوم است كه قصد كردن  "خواستخورم كه به تحقيق عزيز قصد يوسف را كرد به آنچه كه از او ميقسم مي "است كه

 .و تصميم گرفتن وقتي است كه اراده توأم با مقداري از عمل بوده باشد

 "قسم كه در جمله قبلي بود، و معنايش اينست كه "الم "عطف است بر مدخول "وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ "لهجم
 ."خواست اجابت كندبود نزديك بود كه او را در آنچه كه ميخورم كه اگر ديدن برهان پروردگارش نميو قسم مي

 173ص :  ..... [شودني كه ديدن آن، يوسف را از لغزش بازداشت نوعي علم شهودي بوده است كه به بندگان مخلص ارائه ميمعناي برهان و اشاره به اينكه برها]

آور باشد، چون در اين صورت به معناي سلطان است، و هر جا اطالق شود مقصود از آن سببي است كه يقين "برهان "كلمه
فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلي  "فرمايد:نامند و قرآن كريم ميجزه را برهان ميبرهان بر قلب آدمي سلطنت دارد، مثال اگر مع

 و يا« 2» "فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ

__________________________________________________ 

 .22رسيدند. سوره توبه، آيه تصميم به چيزي گرفتند كه به آن نمي(1)

 .144از شما تصميم گرفتند كه متفرق شوند. سوره آل عمران، آيه  آن هنگام كه دو طايفه(2)

 [.....] .توانم، آري ميان شتر و جهيدنش حائل شدهخواهم كاري كه مطابق حزم و تدبير است انجام دهم ولي نميمي(3)

 14عصا و يد و بيضا دو برهان از پروردگار توست براي فرعون و جمعيتش. سوره قصص، آيه (4)
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آور است، و اگر دليل و حجت را براي اينست كه معجزه يقين« 1» "يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ ":فرمايدمي
باز براي اين است كه دليل، حجت « 4» "أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "فرمايد:هم برهان ناميده و مي

 .گذاردشود، و جاي ترديدي باقي نمييقيني است، كه حق را روشن ساخته و بر دلها حاكم مي

و اما آن برهاني كه يوسف از پروردگار خود ديد هر چند كالم مجيد خداي تعالي كامال روشنش نكرده كه چه بوده، ليكن به 
ه با آن، ديگر جهل و ضاللتي باقي نمانده، كالم يوسف آنجا كه با خداي خود مناجات هر حال يكي از وسائل يقين بوده ك

وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ  "گويد:داللت بر اين معنا دارد، چون در آنجا مي -و به زودي خواهد آمد -كندمي
دليل بر اين نيز هست كه سبب مذكور از قبيل علمهاي متعارف يعني علم به  و همين خود« 1» "أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ ...

از  شود، هم چنان كهحسن و قبح و مصلحت و مفسده افعال نبوده، زيرا اينگونه علمها گاهي با ضاللت و معصيت جمع مي
به خوبي « 2» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "و آيه« 2» "أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلي عِلْمٍ "آيه



 .شوداستفاده مي

و آن  دهدپس يقينا آن برهاني كه يوسف از پروردگار خود ديد، همان برهاني است كه خدا به بندگان مخلص خود نشان مي
ر به شود كه ديگيدن آن چنان مطيع و تسليم مينوعي از علم مكشوف و يقين مشهود و ديدني است، كه نفس آدمي با د

 .مقداري در باره آن بحث خواهيم كرد -ان شاء اللَّه -كند، و ماهيچ وجه ميل به معصيت نمي

 غايت و يا تعليل است، و به "الم "در آمده "لنصرف "بر سر "كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ "كه در جمله "المي "
و اشاره مزبور اشاره است به رؤيت برهان  "لنصرف "متعلق است به جمله "كذلك "حال مال هر دو يكي است. و كلمههر 

رب كه قبال گفته بود، و كلمه سوء به معناي چيزي است كه صدورش از عبد از آن جهت كه عبد است بد باشد، و اين 
به معناي ارتكاب عمل زشتي از قبيل زنا و امثال آن  "فحشاء "مطلق معصيت و يا قصد معصيت را شامل است. و كلمه

 آيد كه سوء و فحشاء با زنااست، و ما قبال گفتيم كه از ظاهر سياق برمي

__________________________________________________ 

 .122هان اي مردم! به تحقيق برهاني از پروردگارتان براي شما آمد. سوره نساء، آيه (1)

 .32معبودي با خدا )شريك( است بگو بياوريد برهانتان را اگر راستگوييد. سوره نمل، آيه آيا (2)

 .11سوره يوسف، آيه (3)

نگري كسي را كه هواي نفس خود را خداي خود قرار داده و خداوند او را دانسته )و پس از اتمام حجت( گمراه آيا مي(4)
 .41كرده. سوره جاثيه، آيه 

 12را با اينكه دلهايشان بدان يقين پيدا كرد. سوره نمل آيه انكار كردند آن (5)
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 .و قصد زنا منطبق است

و معناي آيه اين است كه: نتيجه و يا علت اينكه او برهان رب خود را بديد اين بود كه ما فحشاء و قصد به آن را از او 
 .برگردانديم

به كار رفته اين است كه سوء و  "لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ "اين جمله، يعني در جملهو يكي از اشارات لطيف كه در 
فحشاء را از يوسف برگردانيده، نه اينكه او را از فحشاء و قصد به آن برگردانيده باشد، چون اگر بطور دومي تعبير شده بود 

و بود، و او محتاج بود كه ما او را از آن دو برگردانيم، و اين با شهادت داللت داشت بر اينكه در يوسف اقتضاي ارتكاب آن د
خدا به اينكه يوسف از بندگان مخلص بود منافات دارد. آري، بندگان مخلص آنهايند كه خداوند، خالص براي خود قرارشان 

كنند، خواه تسويل شيطان اعت نميداده، بطوري كه ديگر غير خدا هيچ چيز در آنان سهم ندارد، و در نتيجه غير خدا را اط
 .باشد و يا تزيين نفس و يا هر داعي ديگري غير خدا

ا شود: ما باست، و معنايش اين مي "كَذلِكَ لِنَصْرِفَ ... "در مقام تعليل جمله "إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ":و اينكه فرمود
بندگان مخلص ما بود، و ما با بندگان مخلص خود چنين معامله  يوسف اين چنين معامله كرديم به خاطر اينكه او از

 .كنيممي

شود كه ديدن برهان خدا، شان همه بندگان مخلص خداست، و خداوند سبحان هر سوء و فحشايي را از آيه شريفه ظاهر مي
داده  ايشان به ايشان نشانشوند، و به خاطر آن برهاني كه خدگرداند، و در نتيجه مرتكب هيچ معصيتي نمياز ايشان برمي

 .كنند، و آن عبارت است از عصمت الهيقصد آن را هم نمي

 .هاي معمول و متعارفاش علم و يقين است، اما نه از علمآيد كه اين برهان يك عامل است كه نتيجهو نيز برمي



 175اقوال بعضي از مفسرين عامه و خاصه در تفسير آيه ..... ص : 

 175[ ..... ص : "لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال ... "مفسرين عامه و خاصه در تفسير آيه: اي ازاقوال پاره]

 :شودمفسرين عامه و خاصه در تفسير اين آيه اقوال مختلفي دارند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

اند، اين است و حسن و ديگران هم نسبت دادهاز ايشان كه به ابن عباس و مجاهد و قتاده و عكرمه « 1»قول بعضي  -1
 شود: همسر عزيز قصد كرد فاحشه و گناه را،كه معناي آيه چنين مي
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 .ود را نديده بود هر آينه آن گناه را مرتكب شده بوديوسف هم همان قصد را كرد، و اگر برهان پروردگار خ

اند كه از مقام نبوت بسيار بعيد و ساحت مقدس صديق، از آن پاك و منزه است. و آن گاه يوسف را به كارهايي توصيف كرده
ه يك جايي كها هم باز شد، و آنآن توصيف اين است: يوسف تصميم گرفت كه با او زنا كند، نزديك هم رفت بند زير جامه

نشيند نشست، در آن موقع برهان پروردگارش دستگيرش شده شهوتش را باطل و از مرد در هنگام عمل زناشويي مي
 .هالكتش برهانيد

 .اندآن گاه در توصيف برهان و اينكه چه بوده حرفهاي مختلفي زده

قصود از اند، كه م، يعني برهان اختالف كردهگويد: در معناي اين آيهمثال غزالي، در تفسيري كه براي اين سوره نوشته مي
اش نشست و در گوشش گفت: دست نگهدار كه اگر اين كار را بكني از درجه اند: مرغي روي شانهآن چيست؟ بعضي گفته

 گويد: اييگزد، و ماند: يعقوب را ديد كه در كناري ايستاده انگشت به دندان ميانبياء ساقط خواهي شد. بعضي ديگر گفته
اين بود كه ديد همسر عزيز نخست چادري بر روي چيزي افكند، پرسيد  "برهان "بيني مرا؟ حسن بصري گفتهيوسف نمي

چشم و گوش پوشم كه مرا به چنين حالتي نبيند، يوسف گفت تو از يك سنگ و جماد بيكني؟ گفت: روي بتم را ميچه مي
از ضمير و سر خود  :ان و آشكارم خبر دارد حيا نكنم؟! ارباب اللسان گفتهبيند و از پنهكني و من از خدايي كه مرا ميحيا مي

اند: هخواهي كار سفيهان را بكني. بعضي ديگر گفتصدايي شنيد كه: اي يوسف! اسم تو در ديوان انبياء نوشته شده، و تو مي
زنا نرويد كه  نزديك -إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني "كف دستي ديد كه از ديوار خارج شد و بر آن نوشته بود:

ا گفت: اي رسول عصمت، نكن زيراند: سقف خانه باز شد، و صورت زيبايي ديد كه مياي گفته. عده"فاحشه و راه بدي است
هر كه كار  -عْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِمَنْ يَ "اند: سر خود را پايين انداخت ديد بر زمين نوشته شده:اي ديگر گفتهتو معصومي. طايفه

اي نزدش آمد و بال خود را به پشت او كشيد، شهوتش از اند: فرشتهبعضي ديگر گفته "شودبدي كند به همان كيفر داده مي
آيا من  :زنداند: خود عزيز را در حياط ديد كه صدا مينوك انگشتان پايش ريخت )و رغبتش تمام شد(. بعضي ديگر گفته

اند: دختري از دختران ديدند. بعضي گفتهاند: بين او و طرفش حجابي افتاد كه يكديگر را نميينجا نيستم. بعضي ديگر گفتها
بهشت را ديد و از جمال و حسن او متحير گشته، پرسيد: از كيستي؟ گفت: از كسي هستم كه در دنيا زنا نكرده باشد. و 
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اي اند: آن چاهي را ديد كه در ته آن بيچاره بود، و ديد كه فرشتهكه او براي تو حالل است و براي تو خلق شده بعضي گفته
تي اند: زليخا را به صورگر گفتهگويد: اي يوسف! آيا بيچارگي آن روزت فراموشت شده. بعضي ديلب آن چاه ايستاده مي



 .بسيار زشت ديد و از او فرار كرد

كه  -گويد: اي يوسف به سمت راستت نگاه كن، وقتي نگاه كرد اژدهايي عظيم ديداند صدايي شنيد كه ميبعضي گفته
 .بود گفتار غزالي گفت: زناكاران فردا در شكم منند، ال جرم يوسف فرار كرد. اينبزرگتر از آن قابل تصور نبود، و مي

 177نسبت داده شده است ..... ص :  (در تفاسير عامه به ساحت حضرت يوسف )عليه السالم "وَ هَمَّ بِها لَوْ ال ... "افترائات ناشايسته و اتهامات قبيحي كه در تفسير جمله:]

اش زد كه در يك اي به سينهضربهاند اين است كه يعقوب در برابرش مجسم شده و از جمله حرفهاي ديگري هم كه زده
اين روايت را الدر المنثور از مجاهد و عكرمه و ابن جبير آورده، و به غير اين،  .لحظه شهوتش از سر انگشتانش بريخت

 «1»روايات ديگري هم آورده است. 

ت و داراي مقام عصمپيغمبر  -همانطور كه قبال اثبات شد -جواب روايت سيوطي اين است كه عالوه بر اينكه يوسف )ع(
كرد، عالوه بر اين، آن صفات بزرگي كه خداوند براي او آورده و الهي بوده و عصمت، او را از هر لغزش و گناهي حفظ مي

ر از آن تتر و بلند مرتبهگذارد كه او پاك دامناش اثبات كرده جاي هيچ ترديدي باقي نميآن اخالص عبوديتي كه در باره
ود، او از بندگان مخلص ما ب "اش فرموده:پليديها را به وي نسبت دهند، مگر غير اين است كه خدا در باره بوده كه امثال اين

و نيز تصريح  "نفس خود را به من و بندگي من اختصاص داده و من هم او را علم و حكمت دادم و تاويل احاديث آموختم
كرده، ظالم و جاهل نبوده، از نيكوكاران بوده به خدا خيانت نمياي صبور و شكور و پرهيزكار بوده به او بنده "كند كهمي

 ."حدي كه خداوند او را ملحق به پدر و جدش كرده است

و چگونه چنين مقاماتي رفيع و درجاتي عالي جز براي انساني كه صاحب و جدان پاك و منزه در اركان، و صالح در اعمال و 
د آنهم گيركه به سوي معصيت گرايش يافته و بر انجام آن تصميم هم مي شود؟ و اما كسيمستقيم در احوال ميسر مي

معصيتي كه در دين خدا بدترين گناهان شمرده شده، يعني زناي با زن شوهردار، و خيانت به كسي كه مدتها باالترين 
ز آن زن نشسته كه خدمت و احسان به او و به عرض او كرده، و حتي بند زير جامه خود را هم باز نموده و در جايي ا

نشينند، آن وقت آياتي يكي پس از ديگري از طرف خدا ببيند و منصرف نشود، و نداهايي يكي پس شوهران با زنان خود مي
ي اش بزنند و شهوتش از نوك انگشتانش بريزد، و اژدهاياز ديگري بشنود و باز حيا نكند و دست برندارد، تا آنجا كه به سينه

 ور نشود ببيندكه بزرگتر از آن تص
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و از ترس پا به فرار بگذارد، چنين كسي جا دارد كه اصوال اسم انسان را از رويش بردارند، نه اينكه عالوه بر انسان شمردنش 
و رسالت هم بنشانند، و خداوند او را امين بر وحي خود نموده، كليد دين خود را به دست او بسپارد و علم او را بر اريكه نبوت 

 .و حكمت خود را به او اختصاص دهد و به امثال ابراهيم خليل ملحق سازد

ست، زيرا بعيد ني روند هيچولي از كساني كه زير بار اينگونه حرفهاي گوناگون و جعليات يهوديان و هر روايت ساختگي مي
كنند. آري، هايند كه به خاطر يك مشت روايات مجهول الهويه جد يوسف ابراهيم خليل و همسرش ساره را متهم ميهمين

 .اين چنين كساني باكي ندارند از اينكه فرزند ابراهيم يعني يوسف را در باره همسر عزيز متهم سازند

اند كه: يوسف بند شلوار زليخا را باز كرد، و خود به حالت سير كردهيوسف را چنين تف "هم "زمخشري در كشاف گفته:
اند كه يوسف بند شلوار خود را باز كرد و در ميان پاهاي زليخا در خواهد جماع كند درآمد. و نيز تفسير كردهمردي كه مي



ر شنيد كه زنهار! اي يوسف و زنها اند كه: آوازيرا چنين تفسير كرده "برهان "حالتي كه طاق و از خوابيده بود، بنشست. و
اي زليخا! ولي يوسف گوش به اين صدا نداد، دوباره شنيد، و باز توجهي نكرد، بار سوم شنيد كه دور شو از زليخا، باز در دلش 

ست به اند كه يعقوب دگزيد. و بعضي گفتهمؤثر نشد تا آنكه يعقوب در نظرش مجسم شد كه داشت سر انگشت خود را مي
 .يوسف زد و در نتيجه شهوتش از نوك انگشتانش بريختسينه 

اند اين است كه: تمامي فرزندان يعقوب هر كدام صاحب دوازده پسر شدند مگر يوسف كه اي كه زدهو نيز از حرفهاي ياوه
 .صاحب يازده فرزند شد به خاطر اينكه در آن روز كه قصد زليخا را كرد شهوتش ناقص شد

اي مباش كه پر و بال دارد ولي اگر زنا كند پر و بالش اي بلند شد كه اي يوسف! مانند پرندهحهاند كه: صيو نيز گفته
وَ إِنَّ  "اند: كف دستي بين يوسف و زليخا نمايان شد كه نه بازو داشت و نه مچ، و در آن نوشته بود:ريزد. و نيز گفتهمي

باره در آن و با آنكه آن را ديد منصرف نشد، دو "اناني موكلند بزرگوار و نويسندهبر شما نگهب -عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ كِراماً كاتِبِينَ
، "به زنا نزديك نشويد كه عملي زشت و روشي قبيح است -وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا "خواند كه نوشته:

بترسيد از روزي كه در آن روز به  -اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ وَ "باز هم دست برنداشت، آن گاه ديد كه در آن نوشته:
، باز هم متنبه نشد، ناگزير خدا به جبرئيل فرمود: بنده مرا قبل از اينكه به خطا آلوده گردد درياب. "گرديدسوي خدا بازمي

ده دهي با اينكه نام تو در ديوان انبياء نوشته شانجام ميجبرئيل پايين آمد و به يوسف گفت: اي يوسف آيا عمل سفيهان را 
 است؟
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اي به روي اند: زليخا در اين بين ناگهان برخاست و پارچهاند: تمثال عزيز را در برابر خود ديد. بعضي گفتهبعضي ديگر گفته
به اين حال ببيند، يوسف هم برخاست و گفت كه تو از سنگي كه دارم از اينكه بت من مرا بت خود انداخت و گفت: شرم مي

كني آن وقت من از خداي سميع، بصير و داناي به اسرار دلها شرم نداشته باشم؟! اين شنود شرم ميبيند و نه مينه مي
ا ل نموده، و يروايات و نظائرش رواياتي است كه حشويه و جبريه كه ديني جز دروغ بستن به خدا و انبيايش ندارند جع

 .اند، و اهل عدل و توحيد بحمد اللَّه عقايدي كه بتوان بدان خرده گرفت، ندارنددنبالش را گرفته

چنان  كرد، همداد و از توبه و استغفارش يادي ميآري، اگر از يوسف كوچكترين لغزشي سرزده بود قرآن كريم از آن خبر مي
ز ثنا بينيم كه جنون و توبه و استغفار ايشان را نقل كرده. در باره يوسف )ع( ميكه لغزش آدم و داوود و نوح و ايوب و ذي ال

 .و مدح چيزي نگفته، و در مقام ثنايش او را مخلص خوانده

فهميم كه يوسف در اين مقام و موقف بس خطرناك و باريك، ثبات قدم را از دست نداده، و با نفس خود پس بطور قطع مي
صاحبان قوت و عزم ساخته نيست كه در چنين موقعي رعايت دليل حرمت و قبح را بكنند، تا آنجا  مجاهدتي كرده كه جز از

كه از ناحيه خداي عالم مستحق ثنا گشته، هم در كتب اولين )عهدين( و هم در قرآن كه بر ساير كتب آسماني حجت بوده و 
مام را به او و نقل داستان او اختصاص داده و به غير اي تمصدق آنهاست به نيكي ياد شده، تا آنجا كه در قرآن كريم سوره

داستان او چيزي نياورده، باشد كه ياد خير او را در آيندگان زنده بدارد هم چنان كه در باره جدش ابراهيم همين رفتار را 
 .نموده، تا صلحاي بشر تا آخر دهر در عفت نفس و پاكدامني و استواري در لغزشگاهها به وي اقتداء كنند

شود  نويسند كه برگشتش به ايننماياني را كه در كتابهاي خود چيزهايي ميپس بايد گفت خدا عذاب كند آن دسته از عالم
در قرآن عربي مبين در حقش نازل كرده تا مردم  "احسن القصص "اي كامل به عنوانكه آن يوسفي كه خداي تعالي سوره

ن دو پاي يك زن زانيه نشست و بند جامه خود را باز كرد تا با او زنا كند، به وي اقتداء كنند همان پيغمبري است كه ميا
مردم بايد به چنين پيغمبري اقتدا كنند، و اگر در چنين حالي پروردگارشان مكرر از اين عمل نهيشان كرد مانند يوسف گوش 



بر ايشان بخواند، و آن توبيخها و  به هاتف غيبي نداده سرگرم كار خود باشند، و اگر هاتف غيبي سه نوبت، آيات زاجره
 تهديدهاي شديد را بنمايد، و حتي 
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وش اش افتاده باز هم گپر در آشيانهاگر ايشان را به مرغي تشبيه كند كه با غير همسر خود درآميخته و پرش ريخته و بي
اي كه به حالت طاق و از نازل شود و ايشان را به جبر از فاحشهندهند و هم چنان زناكاري را ادامه دهند تا آنكه جبرئيل 

مترين آبروترين آنان در حال زنا به كترين و بيچشمترين فواحش و زناكاران و دريدهشرمبرهنه افتاده جدا كند. راستي اگر بي
ماند و اعضايش خشك ياند برخورد كند، قطعا نبضش از حركت مبرخوردي از برخوردهايي كه براي يوسف نقل كرده

شرم و گمراه باشد كه با آن همه برخورد هم چنان به كار زشت و نامشروع خود بايستي بيشود، پس اين يوسف چقدر ميمي
 «1» .سرگرم باشد

اند با اند بعضي از مفسرين كه: اين طايفه يوسف )ع( را در اين واقعه متهم كردهدر مذمت صاحبان اين قول چه خوب گفته
نكه هر كس كمترين ارتباطي با يوسف داشته بر برائت و پاكي او شهادت داده از خدا گرفته تا خود زليخا، اما خداي تعالي اي

 -هتا آخر دو آي -"إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ "و شاهدي كه اهل خانه عزيز بوده گفته: "إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ "فرموده:
الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ  "و خود زليخا گفته: "إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ "عزيز گناه را به گردن همسرش انداخته و گفته: و اما

تگو سف كه خدا او را راس، يو"حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ "اند:، زنان اشرافي مصر گفته"عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
 ."أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ "ها را از خود دفع كرده و گفته:خوانده خودش اين تهمت

اي سبك مغز اين حرفها را از خود درست اند چرا عدهحال با اينكه همه نامبردگان به طهارت دامن يوسف گواهي داده
 :ه آنها دو چيز استگردانند؟ جهت عمدكنند، و دست به دست ميمي

 111باشد[ ..... ص : افراط در پذيرش و تسليم در برابر هر چه كه حديث نام دارد، يكي از دو علت وقوع در اين افترائات مي]

يكي از افراطشان در پذيرفتن و تسليم در برابر هر حرفي كه اسم حديث و روايت داشته باشد، و لو هر چه باشد. اينها آن 
حديث ركون و خضوع دارند كه حتي اگر بر خالف صريح عقل و صريح قرآن هم باشد قبولش نموده  چنان نسبت به
گذارند، و يهوديان هم وقتي اينها را ديدند، مشتي كفريات مخالف عقل و دين را به صورت روايات در دست و احترامش مي

 .ن را از معارف حقيقي منصرف نمودنددهان آنان انداخته و به كلي حق و حقيقت را از يادشان بردند اذهانشا

بينيد كه براي معارف دين جز حس هيچ اصل ثابتي قائل نبوده و براي مقامات معنوي انساني از قبيل نبوت و بطوري كه مي
شناسند، و با آنها معامله اوهام دائر در مجتمع اعتباري واليت و عصمت و اخالص، هيچ پايه و اصلي جز وضع و اعتبار نمي

 اند كهساني كردهان
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 .گذاري، حقيقت ديگري كه بدان متكي باشد ندارندجز قرار داد و نام

ت و گيرد و به خساسو هوسها قرار ميدر نتيجه نفوس انبياء كرام را با ساير نفوس عوام كه چون، اسباب بازي ملعبه هوي 
اند، غافل از اينكه ميان اين دو، از زمين تا آسمان فرق است. از افراد برگزيده بشر كه بگذريم كشاند قياس نمودهجهالت مي

ه ك بقيه مردم نهايت درجه تكامل نفسشان تنها اين مقدار است كه به مرحله تقوا برسند آنهم به اميد ثواب و ترس از عقاب



 .اندازداي از موارد آدمي را به حقيقت برساند، در بسياري از موارد به خطا مياگر در پاره

گويند عصمت الهي شاملش گرديده، آن وقت و اگر در يك مورد يا در مواردي با گناه مواجه شود و مرتكب نگردد مي
بخشد كه ساير قواي آدمي را و وقتي اثر خود را ميشود، كنند كه ميان آدمي و گناه حائل مياي معنا ميعصمت را به قوه

كه انسان مجهز به آن است باطل كند )مثال شهوتش از نوك انگشتانش بريزد( و خالصه آدمي را ناچار و مضطر به كار 
 .نيك و يا ترك گناه نمايد، غافل از اينكه معناي عصمت اين نيست و چنين عصمتي، بارك اللَّه ندارد

 .انسان از روي جبر و اضطرار انجام دهد نه حسن دارد، نه جمال، و نه ثوابآري، فعلي كه 

 .ان شاء اللَّه -گردداي است كه در بحثي جداگانه به زودي ايراد ميتوضيح بيشتر اين بحث محتاج به تتمه

اند ، چون نحويين گفته"رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ "فرمايد:علت دوم آن، ظاهر آيه است كه مي
 .اندشرطيه قياس كرده "ان "را به "لو ال "شود، و در اين جهتمقدم بر خودش نمي "لو ال "جزاي

دير در تق "لو ال "خواهد بود، و در نتيجه جزاي "لو ال "يك جمله تام و غير مربوط به "وَ هَمَّ بِها "و بنا بر اين نظريه، جمله
ليخا و لقد همت به ز "شود:و يا نظير آن و به عربي تقديرش چنين مي "كرداو قصد مي "شود و آن اين است كهته ميگرف

زليخا قصد او را كرد، و يوسف قصد زليخا را كرد، اگر برهان پرودگار  "يعني "و هم بها يوسف لو ال ان را برهان ربه يفعل
 .«1»شود اين معنا، همه آن خرافات قابل قبول ميو بنا بر  "شدخود را نديده بود مرتكب مي

دو  "وَ هَمَّ بِها "و جمله "لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ "و ليكن خواننده عزيز در سابق فهميد كه اين نظريه باطل است، و هر دو جمله يعني
جمله دومي حاجتي به كه در معناي جمله دومي است حذف شده، زيرا با بودن  "لو ال "جمله قسم و سوگند هستند، و جزاي

 سوگند كه زليخا -اقسم لقد همت به و اقسم لو ال أن را برهان ربه لهم بها "ذكر آن نبوده. پس تقدير كالم اينست:
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. نظير اينكه "كردوگند كه اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد زليخا را ميقصد او را كرد و س
. عالوه، اگر معنايش آن بود كه ايشان در تقدير گرفتند جا داشت "زنم اگر مرا بزندبه خدا سوگند هر آينه او را مي "گوييممي

زليخا قصد يوسف را كرد، و يوسف قصد زليخا  -ان راي برهان ربه و لقد همت به و هم بها و لو ال "آيه شريفه چنين باشد:
بدون واو( به نظر ). در حالي كه هيچ وجهي براي فصل "شدرا كرد، و اگر برهان پروردگار خود را نديده بود مرتكب مي

 .دهدرسد، و سياق اجازه آن را نمينمي

 111و اشكال آن ..... ص :  "ال ... وَ هَمَّ بِها لَوْ "سخن زمخشري در توضيح و توجيه جمله:]

قصد كردن يوسف )ع( به ميل طبعي و تحريك شدن  "هم بها "اند اين است: مراد ازاز جمله اقوالي كه در آيه گفته -2
شهوت غريزي است. در كشاف گفته: اگر بگويي چگونه ممكن است پيغمبري قصد زليخا را بكند كه با وي به معصيت 

با  برد تنها متمايل شد كهگويم: نفس يوسف با ديدن آن وضع كه عقل و اراده هر بيننده را از بين ميميدرآميزد؟ در جواب 
او مخالطت كند، و شهوت جوانيش تحريك شد به حدي كه او را به صورت كسي در آورد كه تصميم دارد عمل را انجام 

يوسف با نگريستن به برهان پروردگارش شدت آن  او، ولي "هم "دهد، و خالصه به حالتي درآورد شبيه حالت زليخا و
 .كندتحريك را شكست و اين برهان همان ميثاقي است كه مكلفين را وادار به ترك محرمات مي

ناميده شده در كار نبود صاحبش به خاطر اينكه آن را  "هم "كند: و اگر اين ميل شديد كه به خاطر شدتشآن گاه اضافه مي



تر شد، چون بزرگي صبر در برابر ابتالء به قدر بزرگي آن ابتالء است، هر قدر ابتالء سختمدح نمي به كار نبسته اين همه
زليخا توأم با تصميم بود خداوند تا  "هم "يوسف مانند "هم "شود، و اگرباشد، صابر در برابر آن مستحق مدح بيشتري مي

 .كرد كه از مخلصينش بخوانداين پايه او را مدح نمي

اين است كه نزديك بود قصد او را كند هم چنان كه در محاورات خود  "وَ هَمَّ بِها "م هست بگوييم معنايممكن ه
 .يعني نزديك بود او را بكشم، كانه دست به كار كشتنش شدم ولي نكشتم "كشتمشاگر ترس از خدا نبود مي "گوييممي

بر آن داللت كند؟ و چرا خود آن را جواب  "هم بها "جملهحذف شد تا  "لو ال "سپس اضافه كرده كه: اگر بگويي چرا جواب
هم حكم شرط را  "لو ال "آيد، براي اينكهمقدم بر آن نمي "لو ال "گويم: براي اينكه جوابمقدم نگرفتي؟ در جواب مي

، و دارد، و شرط هميشه بايد در صدر كالم واقع شود، چون حرف شرط و دو جمله شرط و جزا حكم يك كلمه را دارند
ي شود بعضي از آن را به كلي حذف كرد، البته در صورتمعقول نيست بعضي از يك كلمه بر بعضي ديگر مقدم شود، ولي مي

  .كه دليلي بر محذوف داللت كند
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هم:  "متعلق آن نگرفتي و اتفاقاگرفتي، و چرا هر دو را  "لو ال "را به تنهايي متعلق "وَ هَمَّ بِها "حال اگر بگويي چرا جمله
معنايي است كه هميشه با معاني سر و كار دارد نه با جواهر، و ناگزير در آيه شريفه بايستي از مقوله معاني  "قصد كردن

متعلق به آن شود نه به خود زليخا و يا يوسف كه از مقوله جوهرند، و چون  "هم "چيزي نظير مخالطت در تقدير بگيريم كه
يوسف و زليخا تصميم به مخالطت گرفتند اگر مانعي  "شود:خواهد پس گويا معناي آيه اين ميهمواره دو طرف ميمخالطت 

 ."شديكي از آن دو را جلوگير نمي

 "آورده، و جداي از هم فرموده: "هم "آنچه گفتي درست است و ليكن خداي سبحان در كالم خود دو تا :گويمدر جواب مي
ايم، پوشي كنيم در حقيقت يكي را لغو دانستهتوانيم از اين تكرار چشم بپوشيم، و اگر چشمو ما نمي "هم بها "و "همت به

 ."و لقد همت بمخالطته و هم بمخالطتها "پس به خاطر اينكه كالم خدا لغو نشود ناگزيريم تقدير آن را چنين فرض كنيم:

هر دو به آن رضايت دهند كه اگر يكي امتناع بورزد آن  عالوه بر اين، مقصود از مخالطت آن دو يك چيز است كه بايد
شود، و آن اطفاء شهوت زليخا به وسيله يوسف و اطفاء شهوت يوسف به وسيله زليخا است، و با ديدن غرض حاصل نمي

 «1»گيرد. قرار مي "لو ال "متعلق "هم بها "برهان خدايي و كنار كشيدن يوسف قهرا تنها جمله

مكش يوسف، ميل طبيعي و كش "هم "كند كه: منظور ازهاي زمخشري را بدينگونه خالصه ميود گفتهبيضاوي در تفسير خ
زاوار گيرد، و كسي سشهوت است نه قصد اختياري، و كشمكش شهوت امري غير اختياري است كه تحت تكليف قرار نمي

وَ هَمَّ بِها لَوْ  "مل نگهدارد. پس معنايمدح و اجر جزيل خدايي است كه وقتي بطور قهر شهوتش تحريك گردد خود را از ع
شد، و يا مشرف بر ارتكاب بود، اختيار تحريك شد و اگر برهان خدا را نديده بود مرتكب ميال أَنْ رَأي اين است كه: بي

 .«4» "كشتم او را اگر از خدا نترسيده بودممي "مانند اينكه گفته شود

 113ايراد وارد بر آن ..... ص : گفته صاحب مجمع البيان در اين زمينه و ]

 "تعيين كرده، چون معناي لغوي "هم "اند كه: مخالف معنايي است كه لغت برايو اين گفتار را بعضي اينگونه رد كرده
خواهي فعل مورد نظر را انجام اي اعمال كه كشف كند از اينكه ديگر ميقصد به انجام فعل است با مقارنتش به پاره "هم

 عبارت استدهي. و يا 
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خيزد و به سوي او خواهد مردي را بزند، اول برمياز قصد فعل به اضافه انجام بعضي از مقدمات آن، مثل اينكه كسي مي
گفته  "هم "و اما صرف ميل به زدن و يا ميل به زنا و صرف تحريك شدن شهوت و جلو آن را گرفتن، در لغترود، مي

د و نبايد زنبه سوي گناه به معناي لغويش، خود عمل زشتي است كه از يك پيغمبر بزرگوار سرنمي "هم "شود، بعالوهنمي
 "هم "ن زشت نبود ليكن صرف تحريك طبيعي رابزند، و اگر صرف طبيعت مذموم نبود و صدورش هم از پيغمبرا

 .گويندنمي

ميل طبيعي است و  "هم "شود كه گفتند مراد ازاين جواب، پاسخ يك قسمت از گفته زمخشري و بيضاوي مي :مؤلف
جواب ماند، زيرا اين حرف خود قول مستقلي است بي "و يا مشرف بر ارتكاب بود "كشمكش شهوت است ولي اينكه گفت:

زليخا قصد عمدي  "هم "يوسف فرق است، مقصود از "هم "زليخا و "هم "ناي آيه، و آن اين است كه بگوييم مياندر مع
يوسف اينست كه وي نزديك بود قصد كند، ولي قصد نكرد، به قرينه  "هم "به مخالطت و آميزش است ولي مقصود از

كه خود  -و قصد عمدي به معصيت و آميزش با زني اجنبيبينيم خداوند متعال يوسف را مدح بليغي نموده و اگر ااينكه مي
د كه شوكرد تا چه رسد به اين نحو مدح. از اينجا معلوم ميكرده بود، ديگر خداوند او را اصال مدح نمي -بدترين گناه است

 .بر عمل كند "هم "يوسف، اشراف يوسف بود يعني نزديك بود كه "هم "منظور از

معنا كنيم معنايي است مجازي كه هيچ  "نزديك شدن به هم "را به "هم "ت كه: اگر كلمهجواب اين توجيه هم اين اس
وقت نبايد لفظ را بر آن حمل كرد مگر در جايي كه نتوانيم بر معناي حقيقي حمل كنيم. و ما قبال اثبات كرديم كه ممكنست 

 .را به همان معناي حقيقيش حمل كرد و اشكالي هم وارد نشود "هم بها "جمله

اند كه منظور از آن مراجعه به حجت عقلي است كه خود حاكم عالوه بر اين، آن معنايي كه براي ديدن برهان پروردگار كرده
است بر اينكه بر هر كسي واجب است كه از نواهي شرعي و محرمات الهي پرهيز نمايد، معناي بعيدي است از لفظ رؤيت، 

تر حسي، و يا مشاهده قلبي كه خود به منزله همان ديدن به چشم و بلكه روشن شود مگر در ديدچون اين لفظ استعمال نمي
 .شوداز آنست، و اما صرف تفكر عقلي به هيچ وجه رؤيت ناميده نمي

زليخا يك معنا نيست بلكه دو معناي مختلف است،  "هم "يوسف و "هم "از ديگر اقوال در آيه اينست كه منظور از -3
يوسف اين بود كه او را به عنوان دفاع از خود كتك بزند، و  "هم "از قصد به مخالطت بود، ولي زليخا عبارت "هم "زيرا

 فرمايد: او از بندگان مخلص ما بود، و از سوي ديگر حجت، شهادت خداي تعالي است كه مي"هم "دليل بر اين اختالف دو
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 .بر گناه نبوده "هم "يوسف "هم "وم از گناهند، پس قطعاعقلي قائم است بر اينكه انبياء، معص

رد، زيرا گيبه چيزي تعلق گرفته كه بطور حقيقت مورد قصد و عزم تعلق نمي "هم "گويد: در ظاهر آيهدر مجمع البيان مي
زليخا را متعلق به يوسف  "هم "و يوسف را متعلق به زليخا "هم "فرموده: وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ )به يوسف( وَ هَمَّ بِها )به زليخا( و

گرفته و معقول نيست كه ذات آن دو مورد اراده و عزم قرار گيرد، چون معقول نيست ذات چيزي مورد اراده و عزم قرار 
در آيه را حمل بر عزم كنيم بايد چيزي محذوف در تقدير بگيريم، كه عزم و تصميم بدان تعلق  "هم "گيرد. بنا بر اين اگر

و عزم يوسف را متعلق به امر محذوفي بگيريم كه با ساحت قدس نبوتش سازگار باشد، مانند  "هم "ممكن استبگيرد. و 
زليخا بر فحشا و گناه تصميم گرفت، و خواست تا يوسف با وي  "شود:زدن زليخا و از خود دفاع كردن، پس كانه گفته مي



ا تصميم فالني را گرفتم، ي "شود:هم چنان كه گفته مي "زنددرآميزد، يوسف هم تصميم گرفت از خود دفاع نموده، او را ب
 .يعني بنا دارم او را بزنم و يا مكروهي بر او وارد سازم "برايش خيالي دارم

و بنا بر اين، معناي رؤيت برهان آن است كه خداوند به او برهاني نشان داد كه اگر بر آنچه تصميم گرفته اقدام كند، خانواده 
ه كند كه يوسف برسانند. و يا اين خيانت و فضيحت را به گردن او انداخته، وانمود ميالك نموده به قتل ميزليخا او را ه

دهد كه سوء فحشاء را كه همان قتل و گمان من درآويخت و خواستم امتناع بورزم مرا كتك زد، خداوند بدين وسيله خبر مي
 .بد باشد از او بگردانيد

 .كردر برهان پروردگار خود را نديده بود اين كار )زدن( را ميو تقدير آيه چنين است: اگ

وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ أَنَّ اللَّهَ رَؤُفٌ  "كرد( حذف شده، هم چنان كه در آيه)اين كار را مي "لو ال "و جواب
 «1»حذف شده.  "رَحِيمٌ

است، و اختالف معناي آن دو  "هم "، جز اينكه مبني بر اختالف داشتن دوو جوابش اين است كه اين حرف عيبي ندارد
خالف ظاهر است، و خالف ظاهر را در جايي بايد گفت كه نشود كالم را بر ظاهرش حمل كرد، و ما در سابق طوري معنا 

 .به يك معنا تفسير شد "هم "كرديم كه هر دو كلمه

كشند برهان چيزي باشد كه به يوسف بفهماند كه اگر زليخا را بزني هم تو را ميعالوه بر اين، الزمه اين حرف كه منظور از 
 كشتن و منظور از "سوء "كنند و منظور ازو هم رسوايت مي

__________________________________________________ 
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 .شودمعنايي است كه بطور قطع خالف آن چيزيست كه از سياق آيه استفاده مي تهمت زدن باشد، "فحشاء "

 "مه "اش اينكهرا با هم به معناي مخالطت بگيريم و خالصه "هم "توانيم هر دوو اما اينكه در مجمع البيان گفته: نمي
رام نباشد، و وقتي فرض شود  خواهد منقاد ودر آنچه كه مي "هم "گيرد كه آن كس براي صاحبانسان به كسي تعلق مي

تحقق پذيرد، چون  "همي "اش تحقق يافت ديگر معنا ندارد از آن طرف ديگر نيزدر باره "هم "كه يكي از دو طرف، معناي
معقول نيست كه اراده من به كسي تعلق بگيرد كه او خودش مرا اراده كرده، و طلب من متوجه كسي شود كه خود طالب 

 .به كسي تعلق بگيرد كه او خود در صدد تحريك من استمن است، و تحريك من 

تحقق بيابد. البته در صورتي كه يك دفعه و  "هم "و اين حرف صحيح نيست، زيرا ممكن است از دو طرف مشاجره، معناي
ند، شو خواهند به هم نزديك و با هم جمعاي در كار بيايد، مانند دو نفر كه ميبدون پس و پيش باشد، و يا عنايت زائده

كنند، و به هم رود، و گاهي هر دو با هم و به سوي هم حركت ميايستد، ديگري نزديكش ميگاهي يكي از آن دو مي
كند خواهند يكديگر را جذب كنند و متصل شوند گاهي يكي جذب ميشوند، و نيز دو جسمي كه با مغناطيس مينزديك مي

 .چسبندكنند، و به هم ميرا جذب مي شود، و گاهي يكديگرو ديگري جذب به سوي آن مي

 111وجهي كه صاحب المنار در اين مورد بيان كرده و جواب آن ..... ص : ]

به زدن و دفاع  "هم "در هر دو مورد "هم "قول ديگر در تفسير آيه مورد بحث، گفتار صاحب المنار است: منظور از -4
بار نرفت، عصباني شد و در صدد انتقام برآمد، و در دلش حالتي  است، چون وقتي زليخا با يوسف مراوده كرد و يوسف زير

آميخته از عشق و خشم و تاسف پيدا شد و تصميم گرفت يوسف را به جرم تمردش كتك كاري كند، يوسف هم وقتي ديد 



 .درنگ بزندپاي كتك به ميان آمده، آماده شد كه از خود دفاع كند، و اگر دست زليخا به او برسد، او هم بي

زيرا اين احتمال كه او زليخا را تعقيب كرده در ذهن مردم جاي  -شدو ليكن از آنجايي كه اين عمل به ضرر يوسف تمام مي
و به همين جهت خداوند به فضل خود برهاني را به او نشان داد، و به او الهام كرد كه  -شدگرفت، و يوسف متهم ميمي

يوسف هم به طرف در اتاق دويد تا در را باز كرده بگريزد، ولي زليخا هم از عقب او را براي دفاع از خود فرار را انتخاب كند، 
 .دنبال كرد، تا اينكه پشت در به او رسيد
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 "كند مگر براي عملي كههيچ وقت تحقق پيدا نمي "هم "شود براي اينكهنمي "تْ بِهِلَقَدْ هَمَّ "اما اينكه در جمله .كرد
نمود(،  "هم "خواهد انجام دهد، و عمل نامشروع زنا از كارهاي زنان نيست تا بگوييم زليخا )براي اين عملكننده مي "هم

 .اين اوال -بلكه بهره زن از اين عمل، پذيرفتن و قبول آن است از كسي كه طالب است

يرا بدانيم، ز "هم "و ثانيا يوسف از همسر عزيز اين عمل را نخواسته بود تا صحيح باشد كه ما قبول آن را از ناحيه زليخا
آيد اين است كه يوسف مبرا و منزه از اين عمل و حتي از مقدمات و وسائل آن نص آياتي كه گذشت و صريح آياتي كه مي

 .بود

را اول بايد ، زي"و لقد هم بها و همت به "چيزي اتفاق افتاده بود جا داشت در تعبير از آن بفرمايد: و ثالثا به فرضي كه چنين
بع و يوسف به حسب ط "هم "حال يوسف را كه تقاضا كننده است نقل كند، و بعد عكس العمل زليخا را حكايت نمايد، چون

 .زليخا "هم "اوست نه "هم "قيقي نيزح "هم "وضع مقدم است، زيرا بايد طبعا او اول پيشنهادي كند و

خواست عازم و جازم و مصر و رابعا اينكه از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف مي
 رفته. بنا بر اين، به هيچ وجه صحيح نيستبوده، و كمترين ترديدي نداشته، مانعي هم كه باعث تردد وي شود تصور نمي

ه او ب "هم "و قصد يوسف را كرده، حتي در صورتي كه از باب جدل فرض كنيم كه "هم "زليخا براي انجام زنا بگوييم
به معناي تصميم در مقدمات فعلي است كه  "هم "خاطر قبول درخواست يوسف و تسليم در برابر خواسته او بوده، زيرا كلمه

زليخا را به قصد زدن يوسف معنا كنيم  "هم "شت، به خالف اينكهبا ترديد انجام شود و زليخا در خواسته خود ترديدي ندا
 «1»او را توجيه نمود.  "هم "توانترين فرض ميكه در اين صورت با آسان

اين بود خالصه آنچه كه صاحب المنار در تفسير آيه مورد بحث ايراد كرده، و جوابش اين است كه اين قول از جهت معنا 
است و همه اشكاالتي كه بر آن قول وارد كرديم بر اين نيز وارد است، به اضافه اشكالي كه  با قول سوم يكي "هم "كردن

زليخا به معناي قصد زدن يوسف باشد. هيچ دليلي ندارد، و صرف  "هم "شود، و آن اين است كهتنها بر اين قول وارد مي
ي دهد پرخاش كرده و حالتبه مردي كه با او دست نمي اي از داستانهاي مشابه اين داستان اتفاق افتاده كه زناينكه در پاره

آميخته از عشق و غضب به او دست داده دليل نيست بر اينكه در زليخا هم چنين حالتي دست داده باشد، و ما بدون هيچ 
 .اي كالم خدا را بر آن حمل كنيمقرينه

__________________________________________________ 
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و بر آن چهار دليل اقامه  "را در عمل نامشروع مخالطت معنا كرد "هم "شود كلمهبه هيچ وجه نمي "و اما اينكه گفت:
 مقدماتي از حركات و اعتبار است، زيرا اين معنا كامال روشن است كه تقاضاي مخالطت از ناحيه زليخانمود، همه پوچ و بي

سكنات داشته. آري، شان هر زني در اينگونه موارد فعل است به انفعال، و عكس العملي نشان دادن است نه صرف قبول 



دارد، و اگر زليخا تنها از قبيل ناز و كرشمه و در آغوش كشيدن و امثال آن( وا مي)ها هر زني را به اعمالي اينگونه صحنه
ت ور سازد در نتيجه مجبور به اجابيده باشد كه بدينوسيله آتش غريزه جنسي او را تحريك و شعلهيوسف را در آغوش كش

ن قصد ، و بدي"زليخا قصد مخالطت با يوسف را كرد -زليخا همت بيوسف "خود نمايد همين مقدار كافي است كه بگوييم
كار يوسف است و از ناحيه زليخا تنها تسليم و قبول او را به قصد )زنا( معنا كنيم كه  "هم "برخاست، و حتما الزم نيست كه

 .هست "هم "است، تا نتوانيم بگوييم صرف تسليم نيز در لغت

خواسته عازم و از داستان يوسف و زليخا اين معنا معلوم شده كه اين زن بر آنچه از يوسف مي "و اما اينكه در آخر گفت:
وسف زليخا جمع شدن با ي "هم "بر اين صحيح نيست بگوييم مقصود ازجازم و مصر بوده و كمترين ترديدي نداشته، بنا 

اين نيز صحيح نيست، زيرا هر كسي در هر چيز كه جازم  "است چون با استنكاف يوسف چطور ممكن است زليخا جازم شود
خير. زليخا هم  رسد و گرنه،شود، حال اگر شرايط ديگر هم مساعدت كرد به آرزوي خود ميشود از ناحيه خود جازم ميمي

نسبت به اراده خود )كام گرفتن از يوسف( جازم بود، نه بر اينكه اين عمل تحقق پيدا كند هر چند كه يوسف زير بار هم 
متناع دارد و ديد كه يوسف اتوانست جازم باشد، چگونه ممكن بود، با اينكه مينرود. البته نسبت به اين معنا جازم نبود و نمي

تسليم  اشكند و در برابر خواستهدرآميزد. آري او بر اراده خود جازم بود، نه بر اينكه يوسف هم اجابتش ميحاضر نيست با او 
 .شود، و اين خيلي روشن استمي

و ال ان و لقد همت به و ل "اند: تقدير آيه چنين است:قول ديگر اين است كه كالم را حمل بر تقديم و تاخير كرده و گفته -5
زليخا قصد يوسف را كرد و اگر يوسف برهان پروردگار خود را نديده بود او هم قصد وي را كرده  -لهم بهارا برهان ربه 

تو هالك شده بودي اگر من برايت تدارك  "گويند:ولي چون برهان پروردگار خود را ديد قصد نكرد، مثل اينكه مي "بود
ارك اگر من برايت تد "و معناي اين كالم است كه: "ه بودمتو كشته شده بودي اگر من به دادت نرسيد "و يا "نديده بودم

گوييم هر چند اآلن كه اين كالم را مي "اگر من به دادت نرسيده بودم كشته شده بودي "و "نديده بودم هالك شده بودي
 .كشته شدني اتفاق نيفتاده

  :گويدو نيز مانند قول شاعر كه مي

 122، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 «1»قومي ليوم كريهة لئن لم اعجل ضربة أو اعجل  فال تدعني

 ."إِنْ كادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْ ال أَنْ رَبَطْنا عَلي قَلْبِها "فرمايد:و نيز مانند آيه قرآن كه مي

اشكال اين قول اين است كه اگر مقصود از اين حرف « 4»صاحب مجمع البيان اين قول را به ابي مسلم مفسر نسبت داده. 
اند كه در آيات قرآني تقديم و تاخيري رخ داده، مقصود آنان در جايي است كه ن حرفي باشد كه بعضي از مفسرين گفتههما

م خوردگي نظهاي متعددي باشد كه طبعا بعضي بر بعضي مقدم باشد، و در قرآن مؤخر ذكر شده باشد ولي از به همجمله
هايي كه در مقام شمردن چند چيز است، كه طبعا يكي جلوتر از ديگري بوده، طبيعي آنها اختالفي در معنا پديد نيايد، مثل جا

 وَ امْرَأَتُهُ قائِمَةٌ فَضَحِكَتْ "تر ذكر شده، چون عنايتي به رعايت نظم در كار نبوده، هم چنان كه در مثل آيهولي در قرآن عقب
همسرش ايستاده بود پس ما او را بشارت  "كه تقدير آن چنين بوده:« 1» "فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ

 ."داديم به فالن و فالن پس او خنديد

يوسف  "هم "شود، چون اگرو تقديم و تاخير در آيه مورد بحث اينطور نيست، زيرا با تقديم و تاخير جمالت معنا مختلف مي
شود، و اگر آن طور كه در قرآن آمده بعد ه نديدن برهان ميرا جلوتر فرض كنيم در اين صورت همي مطلق و غير مقيد ب

 .مقيد به شرط خواهد بود "همي "زليخا قرار دهيم "هم "از



ي آمده باشد ول "لو ال "بايستي بعد ازاست كه مي "لو ال "يوسف جواب "هم "و اگر مقصود مفسر نامبرده اين است كه
را  "لو ال "كنند ونظر علم نحو جايز نيست، و علماي نحو آن را تجويز نميچنين چيزي از  :گوييمجلوتر آمده، در جواب مي

ر كنند. مگشرطيه قياس نموده هر چه هم كه در كالم عرب بر خالف آن ببينند و يا بشنوند حمل بر خالف مي "ان "به
ي بر تاويلشان نيست و نيز دليلاينكه بگوييم اين مفسر مخالف با عقيده نحويين بوده چون ديده بر اين قياس دليلي در كار 

 .وجود ندارد

 111دو قول ديگر در اين باره ..... ص : ]

 اند: اولين باري كه زليخا به قصدو از جمله اقوال در توجيه آيه اين است كه گفته -6

__________________________________________________ 

گذارم دشمن بر من پيشدستي كند و اگر چنين نكردم قوم من ديگر مرا نميكنم و من در جنگ بر دشمن پيشدستي مي(1)
كه بر جزاي شرط داللت دارد مقدم بر شرط  "و اگر چنين نكردم ... "براي روز جنگ نخوانند. شاهد در اينست كه جمله

 .شده

 .412و  412، ص 2مجمع البيان، ج (2)

رت داديم به )تولد( اسحاق و پشت سر اسحاق يعقوب. سوره هود، آيه همسرش ايستاده بود پس بخنديد پس ما او را بشا(3)
21. 
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يوسف حركت كرد در عالم خواب بود. و اولين باري هم كه يوسف قصد زليخا را كرد باز در عالم خواب بود. يوسف چون 
ين جهت در بيداري قصد او را كرد. اين معنا را غزالي در پيغمبر بود فهميد كه زليخا سرانجام همسر او خواهد شد، و به هم

اند، چون انبياء از گناه معصومند و تفسير خود آورده و گفته كه اين وجه بهترين وجوهي است كه در معناي آيه ذكر كرده
 يت عمل يوسف درحكا "وَ هَمَّ بِها "كنند. جوابش اين است كه اگر مقصود غزالي اين بوده كه جملههرگز قصد گناه نمي

ع( زليخا را در خواب ديده و در آن عالم )عالم خواب است كه هيچ دليلي بر آن ندارد، و اگر مقصودش اين است كه يوسف 
قصد او را كرده و سپس در بيداري مخصوصا با در نظر داشتن اينكه خواب انبياء وحي است معتقد شده كه زليخا همسر 

فهماند در فهم وحي خدا وي گالويز شده، و ناگهان برهان پروردگار خود را كه به وي مياوست و بدين جهت در بيداري با 
گوييم كه وي هر چند انبياء را معصوم از گناه دانسته، ولي با دچار اشتباه شده مشاهده كرده و كنار كشيده، در جوابش مي

وسف در تلقي و گرفتن وحي دچار اشتباه شده، و تجويز اين كالمش جواز خطاء از آنان را اثبات كرده، زيرا بنا به گفته وي ي
 .چنين خطايي دست كمي از تجويز گناه و انكار عصمت ندارد

آن به  گردد و يوسف ازكه مخالطت را ظلمي شمرده بود كه اگر كسي مرتكبش شود رستگار نمي -عالوه بر اين، آيه قبلي
برد و در اين آيه زليخا را همسر شد كه يوسف آنجا پناه به خدا مي با اين حرف مناقضت دارد، پس چطور -بردخدا پناه مي

 .داندخود مي

اند، و با آن معنايي كه ما ذكر كرديم مجموعا هفت و يا هشت قول اين بود عمده اقوالي كه در معناي آيه مورد بحث گفته
فت: گاقوال چقدر مختلف شد، يكي مي شود، و خواننده عزيز به خوبي فهميد كه معناي ديدن برهان به حسب اختالفمي

گفت: آياتي از قرآن بود كه يوسف آن را شنيد، و دست بر يك سبب يقيني بود كه يوسف آن را مشاهده كرد. ديگري مي
گفت: عبارت است از علم به حرمت زنا و عذاب آن. يكي مي .نداشت، سپس امور ديگري ضميمه شد و او را منصرف ساخت



 :گفترت است از ملكه عفت. يكي هم ميگفت: عبايكي مي

بعد از فراغت از  -ان شاء اللَّه -عبارت است از عصمت و طهارت. و ما حق مطلب را از نظر خواننده گذرانديم. و به زودي
 .اي در اين باره بحث خواهيم نمودتفسير آيات مورد بحث در فصل جداگانه

 111بيان آيات ..... ص : ]

 اشاره

 "دق "همانطور كه قبال هم گفتيم به معناي مسابقه است، و كلمه "استباق "كلمه "ا الْبابَ وَ قَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍوَ اسْتَبَقَ "
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به معناي پاره  "قط "به معناي پاره كردن از طول است ولي "قد "به معناي پاره كردن است، اال اينكه "قط "و همچنين
 .به معناي پشت و جلو است "قبل "و "دبر "از عرض است، و كلمهكردن 

د و خواسته خود را زودتر به در برسانآيد كه مسابقه زليخا و يوسف، به دو منظور مختلف بوده: يوسف مياز سياق آيات برمي
از باز شدنش جلوگيري نمايد، تا كرده خود را زودتر به در برساند و آن را باز نموده از چنگ زليخا فرار كند و زليخا سعي مي

شايد به مقصود خود نائل شود، ولي يوسف خود را زودتر رسانيد و زليخا او را به طرف خود كشيد كه دستش به در نرسد در 
شد مگر به همين جهت كه در حال فرار از نتيجه پيراهن او را از باال به پايين پاره كرد، و اين پيراهن از طرف طول پاره نمي

 .ليخا و دور شدن از وي بودهز

، و "ن يافتممن او را چني -الفيته كذا "شود:به معناي يافتن است، مثال گفته مي "الفاء "كلمه "وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِ "
است  هتخوانده از اين ج "سيد "اند: اينكه قرآن او راهمان عزيز است كه شوهر زليخا بوده. بعضي گفته "سيد "مقصود از

اند، و تا كنون هم اين گفتهكه خواسته به اصطالح و عرف مصر حرف زده باشد، چون در مصر زنان، شوهران خود را سيد مي
 .اصطالح ادامه دارد

 111:  نكات موجود در گفتگوي يوسف )عليه السالم( و همسر عزيز با عزيز مصر بعد از فرار يوسف )عليه السالم( از قصد سوء زليخا[ ..... ص]

اند مجلس مراوده بعد از آنكه به شوهر زليخا برخورده "قالَتْ ما جَزاءُ مَنْ أَرادَ بِأَهْلِكَ سُوءاً إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذابٌ أَلِيمٌ "
ن ايصورت جلسه تحقيق را به خود گرفته، آري، وجود عزيز در دم در، اين تحول را پديد آورد، از آيه مورد بحث تا پنج آيه 

 .كندتغيير و ماجراي آن را بيان مي

همسر عزيز پيشدستي كرد و از يوسف شكايت كرد كه متعرض من شده و بايد او را مجازات كني، يا زندان و يا عذابي 
سخت. ليكن در باره اصل قضيه و آنچه جريان يافته هيچ تصريحي نكرد، بلكه بطور كنايه يك حكم عمومي و عقلي را در 

ز كيفر كسي كه به همسر تو قصد سوء كند ج "ت كسي كه به زن شوهرداري قصد سوء كند پيش كشيد و گفت:باره مجازا
و اسمي از يوسف نبرد كه او چنين قصدي كرده، و همچنين اسمي هم  "اين نيست كه زنداني شود و يا عذابي دردناك ببيند

از قصد سوء نبرد كه آن قصد، زنا با زن شوهردار بوده از خودش نبرد كه مقصود از همسر تو خودم هستم، و نيز اسمي هم 
 .است. همه اينها به منظور رعايت ادب در برابر عزيز و تقديس ساحت او بوده است

و اگر مجازات را هم تعيين نكرد، بلكه ميان زندان و عذاب اليم مردد گذاشت براي اين است كه دلش آكنده از عشق به او 
 داد كه بطور قطع يكي را اجازه نميبود، و اين عشق و عالقه 
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وع تحريك و خود يك ن "اهل "تعيين كند. آري، در ابهام، يك نوع اميد گشايش است كه در تعيين نيست. و ليكن تعبير به
ش عزيز و خدعه بر شوهركرد، و ليكن منظورش از اين تعبير مكر بايست چنين تعبيري ميتهييج بر مؤاخذه است، و او نمي

خواست با اين تعبير تظاهر كند كه خيلي از اين پيشامد متاسف است، تا شوهرش واقع قضيه را نفهمد، و در مقام بوده. او مي
مؤاخذه او برنيايد، آري، فكر كرد اگر بتوانم او را از مؤاخذه خودم منصرف كنم، منصرف كردنش از مؤاخذه يوسف آسان 

 .است

يوسف )ع( وقتي عزيز را پشت در ديد ابتداي به سخن نكرد، براي اينكه رعايت ادب را كرده  "راوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي قالَ هِيَ "
باشد، و نيز جلو زليخا را از اينكه او را تقصير كار و مجرم قلمداد كند بگيرد، ولي وقتي ديد او وي را متهم به قصد سوء كرد 

و  -بالبته قصر قل -. در اين كالم داللت است بر قصر"او نسبت به من قصد سوء كرد "ناچار شد حقيقت را بگويد كه:
 ."خواست و به همين منظور قصد سوء مرا كردمن او را به سوء قصد نكردم بلكه او اين معنا را مي "تقديرش چنين است:

و  كند بر سكون نفسداللت مي -كه هيچ تاكيدي از قبيل قسم و امثال قسم در آن به كار نبرده -و اين گفتار يوسف
خواسته از خود دفاع نمايد و خود را مبرا كند هيچ تملق اطمينان خاطرش و اينكه وي به هيچ وجه خود را نباخته و چون مي

رسيد تنكرده، و اين بدان جهت بوده كه در خود كمترين و كوچكترين خالف و عمل زشتي سراغ نداشت، و از زليخا هم نمي
خود را به خدا سپرده بود  "مَعاذَ اللَّهِ "همتي هم كه به وي زده بود باكي نداشت، چون او در آغاز اين جريان با گفتنو از آن ت

 .كندو اطمينان داشت كه خدا حفظش مي

 "... . وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَوَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ أَهْلِها إِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكاذِبِينَ .. "

نسبت به آن به منزله مقول قول است و ديگر  "إِنْ كانَ قَمِيصُهُ ... "به معناي گفتن است، لذا جمله "شهادت "از آنجايي كه
ه ب اند كه مقام اقتضاء دارد كه ماده قول در آنحاجتي نيست كه قبل از جمله مذكور قول در تقدير گرفته شود. بعضي گفته

 .كار رود، ولي از آنجايي كه قول اهل زليخا خاصيت شهادت را داشته از اين جهت از آن، تعبير به شهادت شده

شود و آن اين است كه اگر و اين شاهد، با گفتار خود به دليلي اشاره كرده كه مشكل اين اختالف حل و گره آن باز مي
د و يوسف از دروغگويان است، چون در اينكه از يوسف و زليخا يكي گويپيراهن يوسف از جلو دريده شده زليخا راست مي

 راستگو و يكي دروغگو بوده 
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اند، و قهرا كرد بر اينكه او و زليخا روبروي هم مشاجره كردهحرفي نيست، و پاره شدن پيراهن يوسف از جلو داللت مي
پيراهن وي از پشت سر پاره شده باشد قهرا زليخا او را تعقيب كرده و او در حال فرار  بود، ولي اگرتقصير به گردن يوسف مي

افتد، و اين خود خيلي بوده، و او خواسته وي را به سوي خود بكشد، پيراهن او را دريده، پس تقصير به گردن زليخا مي
 .روشن است

 113[ ..... ص : "قائل "تعبير شده نه به "شاهد "چرا از او به شاهدي كه براي روشن شدن حقيقت ارائه طريق كرد چه كسي بوده و]

اند كه وي مردي حكيم بوده كه گفته« 1»بعضي  :اندو اما اينكه اين شاهد چه كسي بوده مفسرين در باره آن اختالف كرده
 «2»عكرمه(. بعضي  در پاسخ عزيز كه مشكل خود را با او در ميان نهاده چنين حكم كرده است )نقل از حسن و قتاده و

اند او از جنس جن و بشر ديگر گفته« 1»بعضي  .اند پسر عموي زليخا بوده كه با عزيز در پشت در قرار داشتندديگر گفته
 "نبوده، بلكه خلقي از خاليق خدا بوده )نقل از مجاهد(. ولي اين وجوه مردود است، براي اينكه قرآن صراحت دارد بر اينكه



 .بوده "او از اهل زليخا

و از طرق اهل بيت )ع( و بعضي طرق اهل سنت نقل شده كه شاهد نامبرده، كودكي در گهواره و از كسان زليخا بوده، و به 
 .زودي رواياتش در بحث روايتي آينده خواهد آمد ان شاء اللَّه تعالي

د عقلي، و دليلي بود فكري، كه آنچه جاي تامل و دقت است اين است كه آنچه اين شاهد به عنوان شهادت آورد بياني بو
گويند، زيرا شهادت دهد به نفع يكي از دو طرف و به ضرر طرف ديگر و چنين چيزي را عرفا شهادت نمياي را مينتيجه

عبارت است از بياني كه مستند به حس و يا نزديك به حس باشد و هيچ استنادي به فكر و عقل گوينده نداشته باشد، هم 
در آيه اولي « 2» "قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ "و در آيه« 2» "شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ "چنان كه در آيه

شهادت آنها مستند به حس و در دومي مستند به قريب به حس است. آري حكم به صدق رسالت هر چند في نفسه مستند 
ليكن منظور از شهادت در اين آيه چيزي است كه مستند به آن نيست، و آن اداي حقي است كه به فكر و تعقل است، و 

بينيم همين نسبت به حقانيت آن، علم و قطع دارند و در اداي آن، مالحظه اينكه ناشي از تفكر و تعقل باشند ندارند، و لذا مي
 د فالني قائل و يا معتقد بهگوينشود، )و ميشهادت در جاهاي ديگري از آن به قول تعبير مي

__________________________________________________ 
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فالن رأي است، يعني نسبت به آن يقين دارد. خالصه كالم اينكه، چرا در آيه مورد بحث با اينكه بيان، بياني عقلي و دليلي 
ه به دفكري بود اداي آن را شهادت ناميد؟ جوابش را ممكن است اينطور بدهيم( كه بعيد نيست به غير از گفتار آن گوين

اشاره به اين باشد كه كالم مذكور بدون فكر و تعقل از آن گوينده صادر شد، و چون مستند به تفكر و  "شَهِدَ شاهِدٌ "اينكه
ه مبتني گويند كتعقل نبود، اطالق شهادت بر آن صحيح است بلكه اصال شهادت است، نه قول، چون عرفا بياني را قول مي

 .بر تامل و تفكر باشد

شود، چون كودك اگر از باب تاييد مي "گوينده اين كالم كودكي بود در گهواره "گويندبوسيله آن رواياتي كه مي اين جواب
كند، معجزه به زبان آيد، و خداوند به وسيله او ادعاي يوسف را تاييد كند. خود آن كودك در گفتارش فكر و تامل اعمال نمي

 .و چنين كالمي بيان شهادت است، نه قول

يعني وقتي عزيز پيراهن يوسف را ديد كه از پشت  "فَلَمَّا رَأي قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ "
 .سرش پاره شده گفت اين قضيه از مكري است كه مخصوص شما زنها است، چون مكر شماها خيلي بزرگ و عجيب است

 .شود كه كيستاز سياق معلوم مي "ها "ضمير بنا بر اين، مرجع

و اگر نسبت كيد را به همه زنان داد، با اينكه اين پيشامد كار تنها زليخا بود براي اين است كه داللت كند كه اين عمل از 
و  آن جهت از تو سرزد كه از زمره زناني، و كيد زنان هم معروف است. و به همين جهت كيد همه زنان را بزرگ خواند

دانيم خداوند در مردان تنها ميل و مجذوبيت نسبت به و اين بدان جهت است كه همه مي "إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ "دوباره گفت:
زنان قرار داده، ولي در زنان براي جلب ميل مردان و مجذوب كردن ايشان وسائلي قرار داده كه تا اعماق دلهاي مردان راه 

ن و اطوار سحرآميز خود دلهاي آنان را مسخر نموده عقلشان را بگيرند، و ايشان را از راههايي كه هاي فتايابند، و با جلوه



 .هاي خود بكشانند، و اين همان كيد و اراده سوء استخودشان هم متوجه نباشند به سوي خواسته

 .ليه همسرش حكم كردو مفاد آيه اين است كه: عزيز وقتي ديد پيراهن يوسف از عقب پاره شده به نفع يوسف و ع

 194 :كه گفته عزيز مصر است بعد از روشن شدن تقصير همسرش ..... ص  "يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ ... "معناي جمله:]

 قول عزيز است، يعني عزيز بعد از آنكهاين آيه مقول  "يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ "
به نفع يوسف و عليه همسرش داوري نمود به يوسف دستور داد كه از اين قضيه اعراض كند، و به همسرش دستور داد تا از 

 .خطا و گناهي كه كرده استغفار نمايد
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ت به پيشامدي كه كرد، و يوسف را زنهار داد كه قضيه را ناديده گرفته اشاره اس "يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا "پس اينكه گفت:
آيد كه يوسف به كسي گفته باشد، و جز اين هم از او انتظار به احدي نگويد و آن را فاش نسازد. و از آيات قرآني هم بر نمي

آنكه خود زليخا او را متهم كرد و او هم  بينيم در برخورد با عزيز اسمي از داستان مراوده نبرد، تارفت، هم چنان كه مينمي
 .ناچار شد حق مطلب را بيان كند

ماند؟ و آن عشق سوزان زليخا كه خواب و خوراك را از او ولي آيا داستاني كه از مدتها پيش هم چنان ادامه داشته مخفي مي
يك بارش را عزيز ديده( و گرنه زنان شود؟ آري داستاني كه مكرر اتفاق افتاده )و سلب و طاقتش را طاق نموده مكتوم مي

امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها  "اند، هم چنان كه از گفتار آنان كه گفتند:اشرافي مصر بارها نظايرش را ديده
 .شود، و معقول نيست مخفي و مستور بمانداستفاده مي -و به زودي توضيحش خواهد آمد -"حُبًّا

گناه را براي او اثبات نموده و دستور داد كه از  "وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخاطِئِينَ "و اينكه به همسرش گفت:
 "خاطئين "خداي خود به خاطر اين گناه طلب مغفرت كند، چون او با اين عمل از اهل خطا شد، و به همين جهت فرمود از

 ."تخاطئا "و نفرمود از

آيد اينها همه كالم عزيز است، نه كالم شاهد، چون كار شاهد حكم كردن و داوري نمودن و بطوري كه از سياق برمي
 .نيست بلكه كار عزيز است

 اين است "وَ اسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ "اند: اين كالم، كالم شاهد اوست نه عزيز، و معنايگفته« 1»و اين اشتباه است كه بعضي 
 .وهرت التماس كن كه تو را به خاطر اين گناهت عذاب ندهدكه به ش

معنايش اين است كه براي گناهت از خدا استغفار كن و به سويش توبه ببر، زيرا  :اندكه گفته« 4»و همچنين قول آنهايي 
 .پرستيدندپرستيدند خدا را هم ميگناه از تو بوده نه از يوسف، چون مردم آن روز در عين اينكه بت مي

ن پرستند. ما در سابق در جلد قبلي ايپرستان، به الوهيت خدا اقرار دارند ولي او را نميوجه خطاي اين گفتار اينست كه بت
برده، و اصال اسمي از متعلق ن "استغفري "كتاب كالمي در اين باره گذرانديم عالوه بر اين، آيه شريفه بيش از اين ندارد: و

 .باشدگوييم متعلق استغفار، بتها ميودند ميپرست بدانيم بتو ما چون مي

 غيرتي بوده. و ليكنكند بر اينكه عزيز مرد بيآيه شريفه داللت مي« 1»اند: و چه بسا گفته

__________________________________________________ 
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 .داشته استشود او خيلي همسرش را دوست ميآن چنان كه از آيه استفاده ميگوييم ما مي



 111ن انديشيد[ ..... ص : گفتگوي مالمت آميز زنان شهر در باره عشق زليخا به يوسف و تدبيري كه زليخا با ترتيب دادن ميهماني و ... براي رهايي از زخم زبان آنا]

نج آيه بعد اين آيه و پ "امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍوَ قالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ  "
رائن آيد و قآن متعرض داستان زنان مصر با يوسف است كه در خانه عزيز اتفاق افتاد. آنچه كه از دقت در آيه به دست مي

نمايد و با طبع قضيه هم سازگاري دارد اين است كه وقتي داستان برخورد يوسف با عزيز و آن گفت و ميحاليه هم تاييدش 
شنودها پايان يافت تدريجا خبر در شهر انتشار پيدا كرد، و نقل مجالس بانوان شد بطوري كه در مجالس خود، و هر جا كه 

ر گرفتند، كه با اينكه شوهر دارد عاشق برده خود شده، و دمينشستند اين قضيه را پيش كشيده زليخا را به باد سرزنش مي
 .عشق خود آن چنان عنان از دست داده كه با او به مراوده هم پرداخته و لكه ننگي بر دامن خود نهاده

ان دچار زندانيم كه بيشتر زدند، بلكه از در مكر و حيله بود، چون ميولي هيچ يك از آنان اين حرفها را از در خيرخواهي نمي
حسد و خودپسندي هستند، و همين دو جهت كافي است كه نگذارد آرام بگيرند. آري عواطف رقيق و احساسات لطيف، در 

، دهندزنان اثري دارد كه در مردان آن چنان اثر را ندارد. زنان در برابر هر خلقتي لطيف و طبيعتي زيبا عنان از دست مي
دارند مثل اينكه دلهايشان با رسوم ناز و كرشمه بستگي دارد، و همين معنا باعث ت ميآرايش و زينت را بيش از مردان دوس

 .شود كه حس خودپسندي و حسد را در دلهايشان طغيان دهدمي

داشتند بيشتر براي تسكين حسادت و تسالي دل و فرو كوتاه سخن، گفتگوهايي كه در پيرامون مراوده زليخا و يوسف مي
بود، و گرنه آنها تا كنون يوسف را نديده بودند، و آنچه كه زليخا از يوسف چشيده بود نچشيده بودند،  هانشاندن جوش سينه

كردند غالم زليخا مردي معمولي است، آن گاه يكي پس از و چون او ديوانه و شيدايش نشده بودند. آنها پيش خود خيال مي
 .مانند ديدن كردند، غافل از اينكه: شنيدن كي بودديگري قياسهايي مي

خالصه، آن قدر اين تهمتها بر سر زبانها گشت تا به گوش خود زليخا هم رسيد، همان زليخايي كه جز رسيدن به وصال 
خواهد، و يوسف، ديگر هيچ هم و غمي ندارد، و اگر توانگر است، هر چه را دارد براي يوسف و براي به چنگ آوردن او مي

خواهد تا شايد يوسف به خاطر عزت هم كه شده او را دوست بدارد، و به او و ين مياگر عزت دارد، عزتش را هم براي ا
 .اش برساندبخواسته او توجهي كند، و او را به خواسته

 زنند، ال جرم كساين گفت و شنودها، او را از خواب بيدار كرد و فهميد كه دشمنان و رقيبان چگونه به رسوايي او دامن مي
 ا در موعد معيني همه آنان كه زنان نزد ايشان فرستاد ت
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 .اشرافي و سلطنتي و شوهرانشان از اركان مملكت بودند در منزل وي حضور بهم رسانند

ها براي رفتن به اينگونه مجالس دارند خود را براي روز موعود آماده نموده آنها هم بر حسب عادتي كه اينگونه خانواده
 يك يك ايشان همه اين بود كه "هم "ترين آرايشها را تدارك ديده، به مجلس زليخا درآمدند، امالباسها و دلنشينبهترين 

يوسف را ببينند، و آن جواني كه ملكه مصر عاشقش شده چگونه جواني است، و تا چه حد زيبا است كه توانسته دل زليخا را 
 .صيد و او را رسوا سازد

نداشت كه آن روز همه ميهمانان يوسف را ببينند، تا حق را به جانب او داده معذورش دارند، و زليخا هم جز اين، همي 
خودشان مانند او به دام عشق يوسف افتاده ديگر مجال براي بدگويي او را نداشته باشند، و در نتيجه از شر زبانهايشان راحت 

ر زليخا بود، جا داشت از اينكه ديگران رقيب عشقش شوند و از مكرشان ايمن شود. البته در اين مقام اگر شخص ديگري غي
بترسد و يوسف را به كسي نشان ندهد، ولي زليخا از اين جهت خيالش راحت بود، چون يوسف غالم او بود و او خود را 



ه دانست يوسف كسي نيست كپنداشت، چون عزيز يوسف را براي او خريده بود. از سوي ديگر ميمالك و صاحب يوسف مي
نسبت به ميهمانان رغبتي پيدا كند، چه رسد به اينكه عاشق يكي از آنان شود. او تا كنون در برابر زيباييهاي خود زليخا 

دارد. پس  نظيريشود، او نسبت به اينگونه هواها و اميال عزت و عصمت بيتسليم نشده، آن وقت چگونه تسليم ديگران مي
ع شدند و هر كس در جاي مخصوص خود قرار گرفت و به احوالپرسي و انس و از آنكه زنان اشرافي مصر نزد ملكه جم

گفتگو پرداختند، رفته رفته موقع خوردن ميوه شد، دستور داد به يك يك آنان كارد تيزي كه قبال تهيه ديده بود داده و 
وقع تور داد يوسف كه تا آن مها را تقسيم كردند، در همين موقع كه همه مشغول پوست كندن ميوه شدند، دسبالفاصله ميوه

 .پنهان بود در آن مجلس درآيد

به محضي كه يوسف وارد شد تو گويي آفتابي درخشيدن گرفت. چشم حضار كه به او افتاد عقل از سرشان پريد، و حيرت 
وه پاره زدگي و شيدايي با كاردهاي تيز دستهاي خود را به جاي ميزده و مسحور جمال او شدند، در نتيجه از شدت بهت

كردند. آري اين، اثر و خاصيت شيفتگي و دلدادگي است، چون وقتي نفس آدمي مجذوب چيزي گردد آن هم بطوري كه 
بعد  زدگي وگردد، و اگر باز از اين هم بيشتر گردد دچار بهتعالقه و يا ترسش نسبت به آن از حد بگذرد، دچار اضطراب مي

تواند تدبير و تنظيم زده شود و مشاعر خود را از دست دهد ديگر نميكه بهت گردد و در صورتياز آن دچار خطر مرگ مي
 قواي اعضاي خود را در دست 
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داشته باشد و چه بسا در اين لحظه با سرعت هر چه تمامتر خود را به سوي همان خطري كه از آن مبهوت شده بود پرتاب 
دهان شير برود، و چه بسا بر عكس، حركت را فراموش كند، و مانند جمادات كه حركتي ندارند  نمايد، مثال با پاي خود به

بدون حركت بايستد، و چه بسا كاري كند كه قصد آن را ندارد. و نظاير اين حوادث در صحنه عشق و محبت بسيار و 
 .حكايات عشاق روزگار كه سرانجامشان به چه جنوني انجاميده معروف است

معنا فرق ميان زليخا و ساير زنان اشرافي مصر بود، چون مستغرق بودن زليخا در محبت يوسف به تدريج صورت  و همين
 اي از جمالگرفت، به خالف زنان اشرافي مصر كه در مجلس زليخا بطور ناگهاني به يوسف برخوردند، و در نتيجه پرده

ن پريد و افكار و مشاعرشان را به كلي مختل ساخت، در يوسف بر روي دلهايشان افكنده شد و از شدت محبت عقلهايشا
نتيجه ميوه را از ياد برده به جاي آن دستهاي خود را قطع كردند، و نتوانستند كنترل خود را حفظ نمايند و نتوانستند از برون 

ا هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ حاشَ لِلَّهِ م "اختيار گفتند:افتادن آنچه كه از محبت يوسف در دل يافتند خودداري كنند، و بي
 ."كَرِيمٌ

با اينكه مجلس در خانه عزيز و در دربار سلطنتي او منعقد شده بود، و در چنين مجلسي جا نداشت كه ميهمانان اينطور 
ايت را رعگستاخي كنند، بلكه جا داشت نهايت درجه ادب و وقار را رعايت نمايند، و نيز الزم بود حرمت زليخا، عزيزه مصر 

نموده حشمت موقعيت او را نگهدارند. عالوه، خود از اشراف و زناني جوان و صاحب جمال و صاحب شوهر بودند، چنين 
همه اينها جهاتي بود كه  .بايست اين چنين نسبت به يك مرد اجنبي اظهار عشق و محبت كنندنشين نميزناني پرده

گرفتند، زنان نبودند كه دنبال سر زليخا مالمتها نموده او را به باد مذمت ميبايست مانع گستاخي آنان شود. و مگر همين مي
هاي خود را فراموش نموده با يك بار ديدن با اينكه زليخا سالها با چنين جوان زيبايي همنشين بود، آن وقت چطور گفته

 .يوسف به اين حالت افتادند

كنند، و از عاقبت فضيحت باري كه زليخا بدان مبتال شده بود پرهيز از اينهم كه بگذريم جا داشت از يكديگر رودربايستي 
ديد، از او چطور شرم نمايند. عالوه بر همه اينها، آخر خود يوسف در آن مجلس حضور داشت، و رفتار و گفتار آنان را مي



 نكردند؟

نظير، خط بطالن بر همه ل بيجواب همه اينها يك كلمه است و آن اين است كه ديدن ناگهاني يوسف و مشاهده آن جما
اين حرفها كشيد، و آنچه كه قبال با خود رشته بودند )كه در مجلس چنين و چنان رعايت ادب كنيم( همه را پنبه كرد، و 

مجلس ادب و احترام را به يك مجلس عيش مبدل ساخت، كه هر كه هر چه در دل دارد با همنشينان در ميان گذاشته و از 
 اينكه
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 ."ستاي بزرگوار اسبحان اللَّه! اين جوان بشر نيست فرشته "پرده گفتند:اش چه خواهند گفت پروا نكند، لذا بيدر باره

هِ سِامْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُراوِدُ فَتاها عَنْ نَفْ "گفتند:آري، اين گفتار همان بانواني است كه در گذشته نه چندان دور در باره زليخا مي
 ."قَدْ شَغَفَها حُبًّا إِنَّا لَنَراها فِي ضاَللٍ مُبِينٍ

و در حقيقت آن حرفشان بعد از اين گفتارشان، خود عذرخواهي و پوزشي از ايشان بود، و مفادش اين بود كه آن بدگوييها كه 
سف اينك فهميديم كه يو گفتيم در صورتي كه يوسف بشري معمولي بود همه حق و بجا بود، وليما دنبال سر زليخا مي

بشر نيست، و انسان وقتي سزاوار مالمت و مذمت است كه به يك بشر ديگر اجنبي عشق بورزد و با او مراوده كند با اينكه 
نند ماتواند حاجت طبيعي خود را با آنچه كه در اختيار دارد برآورد، و اما در صورتي كه جمال آن شخص اجنبي جمالي بيمي

 .اي عنان اختيار را بگيرد ديگر سزاوار مذمت و در عشقش مستحق هيچ مالمتي نيسته از هر بينندهباشد به حدي ك

به همين جهت بود كه ناگهان مجلس منقلب شد و قيود و آداب همه كنار رفت، نشاط و انبساط وادارشان كرد كه هر يك 
رده فاش پبايستي را كنار گذاشته اسرار خود را بيآنچه از حسن يوسف در ضمير داشتند بيرون بريزند، خود زليخا هم رودر

كرديد، من او را به سوي خود توجه دادم ولي او بينيد همان بود كه مرا در باره آن مالمت مياينكه مي "ساخت و گفت:
ر دهم انجام ندهد بطواگر آنچه دستورش مي "آن گاه بار ديگر عنان از كف داده به عنوان تهديد گفت: "عصمت گزيد

. اين بگفت تا هم مقام خود را نزد ميهمانان "مسلم به زندان خواهد افتاد، و يقينا در زمره مردم خوار و ذليل در خواهد آمد
 .حفظ كند، و هم يوسف را از ترس زندان به اطاعت و انقياد وادار سازد

 111ن آن حضرت به خداي تعالي ..... ص : اشاره به شدت و سختي وارد بر يوسف )عليه السالم( در مجلس ميهماني و پناه برد]

هاي هاي زيبا و آن نگاههاي فتان نمود و نه التفاتي به سخنان لطيف، و غمزهو اما يوسف، نه كمترين توجهي به آن رخساره
 .انگيز زليخا كمترين اثري در دل او گذاشتدلربايشان كرد، و نه تهديد هول

مه جمالها، و خاضع در برابر جاللي بود كه هر عزت و جاللي در برابرش ذليل آري، دل او همه متوجه جمالي بود فوق ه
هاي زليخا كه روي سخنش با او بود هيچ توجهي ننموده، بلكه به است، و لذا در پاسخشان يك كلمه حرف نزد و به گفته

كنند، و اگر اينان مرا بدان دعوت ميبار الها! زندان در نزد من بهتر است از آنچه كه  "درگاه پروردگارش روي آورده و گفت:
 ."شومتو كيدشان را از من نگرداني دلم به سوي آنان متمايل گشته و از جاهالن مي

 پناه به  "اگر اين كالم را با آن حرفي كه در مجلس مراوده در جواب زليخا گفت كه:
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م از مقايسه كني "شونديكو ساخت، و به درستي كه ستمكاران رستگار نميخدا، او پروردگار من است كه منزلگاهم را ن
زليخا  آميزتر گذشته تا آن مجلسي كه روز قبل با حركات تحريكفهميم كه در اين مجلس به يوسف سختسياقش مي

عالوه، واقعه روز قبل مواجه بود، چون آنجا او بود و كيد زليخا، ولي امروز در برابر كيد و قصد سوء جمعي قرار گرفته. ب



 هاپوشياي بود كه در خلوت صورت گرفت، و خود زليخا هم در پنهان داشتن آن اصرار داشت، ولي امروز همه آن پردهواقعه
كند. آري، آنجا تنها زليخا بود، اينجا عده زيادي اظهار عشق و كنار رفته در برابر جمع كثيري از زنان شهر دارد معاشقه مي

اگر  اند، آنجااي بر اين معنا تصميم گرفتهخواست وي را گمراه كند، اينجا عدهند، آنجا يك نفر بود كه ميكنمحبت مي
 .كرد اينجا شرايط و مقتضيات بيشتري عليه او در كار استشرايطي زليخا را مساعدت مي

موده در دفع كيد ايشان از او استمداد لذا در آنجا تنها به خدا پناه برد ولي در اينجا رسما به درگاه خداي سبحان تضرع ن
 .نمود، و خدا هم دعايش را مستجاب نمود. كيد ايشان را از او بگردانيد، آري خدا شنوا و دانا است

در آيه مورد بحث اسم جمع است براي زن، و از اينكه  "نسوة "كلمه :گوييمدر اينجا به بحث در باره آيات برگشته مي
گويشان اند كه گفتشود كه از نظر عدد و يا از نظر موقعيت عده و يا اشخاصي بودهاستفاده مي "ةفي المدين "مقيدش كرد به

 .در انتشار قضيه و رسوايي بيشتر مؤثر بوده است

 "يزعز "كرده، و با يوسف بناي مراوده را گذاشته، و كلمهاش زندگي ميهمان زني بوده كه يوسف در خانه "امْرَأَةُ الْعَزِيزِ "و
نايش معلوم است، و اين لقب همان سيدي بود كه يوسف را از مكاريان خريداري نمود، و اين لقب مخصوص كسي بوده مع

 .كرده و لذا وقتي يوسف به رياست مصر رسيد او را هم عزيز لقب دادندكه بر كشور مصر رياست مي

بدترين  كند، و اينليخا بطور استمرار يوسف را دنبال مياند بگويند زآيد كه خواستهبرمي "تُراوِدُ فَتاها "و از اينكه فرمود:
به معناي كنيز جوان است، و استعمال فتي در غالم شايع است،  "فتاة "به معناي غالم جوان و "فتي "مراوده است، و كلمه

 ."جوانش "و شايد به همين اعتبار در اينجا آن را به ضمير زليخا اضافه نموده و فرموده

و  -سننقل از ح -يعني محبت يوسف تا شغاف قلب زليخا، يعني باطن او راه يافته بود "شَغَفَها حُبًّا "فته:و در مفردات گ
و شغاف قلب به معناي غالفي است كه « 1»و اين دو معنا نزديك بهمند.  -نقل از ابي علي -گفته شده به معناي وسط آن

 .محيط به قلب است

__________________________________________________ 
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اي از زنان شهر كه حرفهايشان در زليخا و در حق او خالي از اثر نيست گفتند: همسر عزيز و معنايش اين است كه: عده
براي او شايسته نيست، چون او زن است خواهد او را به سوي خود جلب كند، و اين بطور مستمر با غالمش مراوده دارد و مي

شرم و اين از وقاحت است كه زن با مردي بيگانه چنين كند، گر چه طبع مردان چنين اقتضايي دارد، ولي زن خيلي بايد بي
ما بايست، و حتباشد كه دست به چنين كاري بزند، عالوه بر اينكه او همسر عزيز و خودش عزيزه اين كشور است، او مي

كرد، از اين هم كه بگذريم آن كسي كه وي به او ست، آبروي خاندان و شرافت شوهر و مكانت خود را مراعات ميبايمي
دلبسته غالم اوست، ولي مثل چنين شخصيتي چرا بايد به يك غالم عبراني كه غالم خود اوست عشق بورزد و اينگونه واله 

بل تحمل بود، نه اينكه محبت را تا آنجا بكشاند كه به مراوده داشت باز هم قاو شيدايش شود، حال اگر صرفا دوستش مي
بينجامد، و او هم از اجابت خواهشش سر باز زند، و باز متنبه نشود، به اصرار و التماس بيفتد. راستي زليخا گمراهي را به حد 

 .قباحت و شناعت رسانده است

 ."ا لَنَراها فِي ضَاللٍ مُبِينٍإِنَّ "و لذا دنبال اين حرفها اين معنا را اضافه كردند كه:

به  "كرم "در مجمع البيان گفته: "يناًفَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَ أَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّ "
 .«1»سازي به منظور رسيدن به مقصود است معناي حيله



عتراضات زنان مصر را مكر به زليخا خوانده است، براي اين است كه رقبا و حسودان زليخا با اشاعه اين حرفها و اگر اين ا
نمودند، و اگر كسي را به نزد ايشان فرستاد و دعوتشان كرد، براي اين بود كه كردند و هتك حرمت ميداشتند او را رسوا مي

نند خود به عشق او مبتال سازد، و در نتيجه دست از بدگويي و مالمت او يوسف را به آنان نشان بدهد، و ايشان را هم ما
 .بازداشته او را در عشقش معذور بدارند

هاي بدين خاطر است كه سرزنش "وقتي مكر زنان مصر را شنيد "هاي زنان مصر را مكر ناميده و فرمودهبنا بر اين، اگر گفته
 .اند وي را در ميان مردم رسوا كننداستهخوايشان از در حسد و دشمني بوده، و آنها مي

اند: اگر قرآن حرفهاي ايشان را مكر ناميده براي اين است كه مقصود ايشان اين بوده كه بدين وسيله به گفته «2»بعضي 
بور جديدار يوسف نايل آيند، چون در باره حسن يوسف حرفها شنيده بودند، لذا اين بدگوييها را سردادند تا زليخا بشنود و م

 شود براي ساكت كردن آنان و براي

__________________________________________________ 
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 اينكه او را معذور بدارند دعوتشان نموده يوسف را نشانشان دهد، آن وقت خود آنان از اين فرصت استفاده نموده به خيال
 .تر استخود با يوسف قول و قراري بگذارند. ولي معناي اول به سياق آيات نزديك

 .معنايش روشن و كنايه است از اينكه ايشان را احضار نمود "أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ "و اينكه فرمود:

 ")متكايي( مهيا كرد، وگاهي به معناي تهيه ديدن و آماده كردن است، يعني براي هر يك از آن زنان تكيه "اعتدت "كلمه
و منظور از آن پشتي و يا تخت و يا هر چيزي است كه به آن  "اتكاء "اسم مفعول از -به ضم ميم و تشديد تاء -"متكاء

كه يك نوع ميوه است نيز تفسير  "ترنج "هاي بزرگان مرسوم بوده البته اين كلمه به معنايتكيه شود، هم چنان كه در خانه
به ضم ميم و  -"متكا "اند. و بعضيقرائت كرده -به ضم ميم و سكون تاء و بدون همزه -"متكا "شده. و بعضي آن را

 .اندقرائت كرده -تشديد تاء و بدون همزه

مقصود از دادن كارد به جهت پاره كردن ميوه از قبيل ترنج و امثال آن  "وَ آتَتْ كُلَّ واحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّيناً "و اينكه فرمود:
اين است كه به يوسف دستور داد كه بر آن زنان درآيد، و اين نقشه را بدان جهت  "وَ قالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ "و معناي بوده.

ريخت كه يوسف وقتي بر آنان درآيد كه خالي الذهن و مشغول ميوه و سرگرم پاره كردن آن باشند، و از ظاهر لفظ آيه 
ان مهمان پنهان بوده، حال يا در گنجه و صندوق خانه بوده و يا در اطاق ديگري آيد كه يوسف تا آن ساعت از نظر زنبرمي

 :گويدقرار داشته كه به سالن پذيرايي راه داشته، چون زليخا به يوسف مي

 ."درآي بر ايشان "گفتو اگر غير اين صورت بود مي "بيرون آي بر ايشان "

ي بود در مقابل مكر زنان مصر، تا ايشان را رسوا ساخته زبانشان را از شود كه اين نقشه از زليخا مكراز سياق استفاده مي
 .مالمت خود قطع كند، و بفهمند كه يوسف چه بر سر او آورده

و اين نقشه بسيار ماهرانه تنظيم شده بود، چون برنامه مالقات را اينطور چيده بود كه قبال براي هر يك متكايي تهيه نموده، 
اده در همه اين لحظات يوسف را از نظر آنان پنهان داشته بود، و يك باره او را به مجلس درآورده به دست هر يك كاردي د

و بطور ناگهاني به آنها نشانش داد، تا يك باره عقلها را از دست داده مدهوش جمال بديع يوسف گردند، در نتيجه كاري 
عقلي آنان شود، و آن اين است كه با ديدن او دستهاي يكند. و همين شاهد بكنند كه آدم عاقل و هوشيار چنين كاري نمي

  .خود را به جاي ميوه قطع كنند، آنهم نه يك نفر و دو نفرشان، بلكه همگي آنان دست خود را قطع كنند
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به معناي  "اكبار "از "اكبرنه "كلمه "ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَ قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ "
زدگي آن زنان، بطوري كه شعور و ادراك خود را به محض ديدن آن اعظام و بزرگداشت است، و كنايه است از حالت دهشت

كه هر كوچكي در برابر بزرگ و هر حقيري  حسن و جمال از دست دادند، و اين حالتي است طبيعي و خلقتي در عموم مردم،
ر هر گر شود بدر برابر عظيم خاضع گردد. پس هر وقت عظيم و كبيري به عظمت و كبريايي خود در برابر شعور آدمي جلوه

برد، و در نتيجه آدمي در چه كه در شعور آدمي وجود دارد و كوچكتر از آن عظيم است قاهر آمده و آنها را از يادش مي
 .گرددالش دچار خبط مياعم

به همين دليل بود كه وقتي زنان مصر يوسف را بديدند حسن و جمال او بر شعور و ادراكشان قاهر آمد، در نتيجه به جاي 
ميوه دستهاي خود را قطع كردند. و اينكه قطع را به صيغه تفعيل آورده داللت بر زيادي آن قطع دارد، هم چنان كه وقتي 

 معنايش اين است كه: او مردم را بسيار بكشت. و يا: "موتهم الجدب تمويتا "گويندو يا مي "وم تقتيالقتل الق "گويندمي
 .قحطي بسياري از مردم را نابود كرد

ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهذا  "تقديس خداست در امر يوسف، و اين جمله نظير آيه "وَ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ "و اينكه فرمود:
است. تقديس خداي سبحان، ادبي است كه معتقدين به خدا در هر امري كه در آن يك « 1» "حانَكَ هذا بُهْتانٌ عَظِيمٌسُبْ

كنند به زبان آورده نخست خدا را تنزيه و سپس به تنزيه شخص مورد نظر نوع تنزيه و تبرئه براي كسي اثبات مي
 .پردازندمي

 203 : [ ..... ص"ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ "يه السالم( و توضيح اينكه گفتند:عكس العمل زنان مصر با ديدن يوسف )عل]

تنزيه نموده  "حاش للَّه "اول خدا را با جمله "...ما هذا بَشَراً  "زنان مصر هم وقتي خواستند يوسف را تنزيه كنند و بگويند:
 .و سپس به تنزيه يوسف پرداختند

بشريت را از يوسف نفي و فرشته بودن را برايش اثبات كردند، البته اين  "هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ما "و در جمله
 پرستانند بدان معتقد بودند. و آن اين بود كه خداوندحرف هم ناشي از اعتقادي بود كه معتقدين به خدا كه يك فرقه آنان بت

و مبدء هر خير و سعادت در عالمند، و زندگي هر موجود زنده و علم و جمال و بهاء و فرشتگاني دارد كه موجوداتي شريف 
 شود، و در نتيجه خود ايشان داراي تماميسرور و ساير كماالت مورد آرزو از ناحيه آنان ترشح مي
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ياسي آيند كه به هيچ مقجمالها و زيباييهاي صوري و معنويند، و اگر فرضا به صورت بشر مجسم شوند در حسن و جمالي مي
 .د، البته انساني در نهايت حسن و بهاءكننپرستان آنها را به صورت انسان تصور ميگيري نيست و بتقابل اندازه

يه اي بزرگوار تشبو شايد همين اعتقاد سبب بوده كه به جاي توصيف حسن و جمالش و چشم و ابرويش، او را به فرشته
اند، با اينكه آتشي كه در دل ايشان افروخته شده بود، به دست حسن صورت و زيبايي منظر يوسف افروخته شده بود. كرده

اي كريم ناميدند، تا هم به حسن صورت او اشاره كرده باشند و بينيم از حسن او چيزي نگفتند، بلكه او را فرشتهميمع ذلك 
 .هم به حسن سيرتش، و هم به جمال ظاهر و خلقتش و هم به جمال باطن و خلقش و خدا داناتر است

ان اين شود كه ايشذكر شده فهميده مي "ذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِفَذلِكُنَّ الَّ "و از اينكه كالم زنان مصر مقدم بر كالم همسر عزيز



اند بگويند: تو در عاشق شدنت به يوسف ، و نخواسته«1»اند حرف را به منظور حق دادن به زليخا و معذور دانستن وي نگفته
اند، ت و شيدايي خود زدهاختيار و بطور قهر در مقام مدح و ثناي يوسف و مجذوبياي، بلكه كالمي بوده كه بيحق داشته

بدون اينكه توجه داشته باشند كه اين كالم مايه رسوايي ايشان است، و همسر عزيز هم هرگز حاضر نبود بدون چنين 
و ليكن بعد از آنكه ايشان را، هم عمال به بريدن دست به جاي ميوه، و هم قوال  "فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ "اي بگويدمقدمه

 .اي جز تصديقش نداشته باشدسوا و مفتضح كرد آن وقت خودش اين حرف را زد كه ديگر چارهر

 114اعتراف همسر عزيز در جمع زنان مصر و تهديد صريح يوسف )عليه السالم( به حبس و خواري ..... ص : ]

 "... فَاسْتَعْصَمَ قالَتْ فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ "

زمينه اين كالم زمينه دفع توهم است، كانه كسي گفته است: بعد از آنكه زنان مصر دستهاي خود را بريده و در باره يوسف 
 "... زليخا گفت -قالت "آن اعتراف را كردند زليخا چه گفت و شخصي در جواب او گفته:

ه اشاره ب "ذا "را فرع و نتيجه گفتار و كردار زنان مصر كرد، و با آوردنكالم خود  "ذلكن "بر سر "فاء "زليخا با آوردن حرف
كردند، و آن شخص را چنين توصيف كرد شخصي )يوسف( كرد كه زنان، زليخا را به خاطر عشق به آن شخص مالمت مي

اشد، و بفهمند كه كرديد. اين كار را كرد كه خود يوسف جوابشان بكه: اين همان است كه مرا در عشق به او مالمت مي
عشق به چه كسي باعث شد كه او شرافت و آبروي دودمان و عزت شوهر خود و عفت خود را به باد دهد. و معلوم است كه 

 ترين بيان آن بياني است كه شنونده را به دليل خارجيبهترين و قوي
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 .نيز همين نكته بكار رفته« 4» "رَبَّنا هؤُالءِ أَضَلُّونا "و آيه« 1» "أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ "حواله دهد، چنان كه در آيه

آن گاه پس از اين اشاره و نشان دادن، اعتراف كرد به اينكه با يوسف مراوده داشته و گفت كه من او را دنبال كرده بودم، اما 
پروا دل خود را براي آنان سفره نموده و رازي را دست از عفت خود برنداشت، و خواستار عصمت و پاكي بود، و اگر چنين بي

مواره بر مخفي ماندنش سعي داشته بيرون ريخته براي اين بود كه ديد دلهاي همه مانند دل او شيداي يوسف است، و كه ه
وَ لَقَدْ راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ  "چون همه را همدرد خود يافت شروع كرد به درد دل كردن، و اين جزئيات در جمله كوتاه

 .نهفته است "فَاسْتَعْصَمَ

يم خود را براي آنان بگفت كه از يوسف دست بردار نيست و هم به يوسف فهماند كه او را بر موافقت خود و در آخر، تصم
وَ لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ما آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَ لَيَكُوناً مِنَ  "كند، و اگر مخالفت كند سياستش خواهد كرد، و اين گفتار خود را:اجبار مي
چند از اقسام تاكيد از قبيل: قسم، نون تاكيد، و الم و امثال آن مؤكد نمود، تا برساند كه بر اين به وجوهي  "الصَّاغِرِينَ

بيند كه بتواند او را در برابر خواسته خود تسليم سازد، و اگر استنكاف كند از تصميمش جازم است، و چنين قدرتي در خود مي
كه اين زندگي آزادانه و مرفهش به سياه چال زندان، و اين روزگار  همين اآلن خود را آماده رفتن زندان بسازد آن وقت است

دهد كه هم خواسته از در بيچارگي به زنان مصر شود. اين نحوه گفتار به خوبي نشان ميعزتش به خواري و هوان مبدل مي
 .عزت و مناعت بفروشد و هم يوسف را تهديد نمايد

وده كرد و از شوهرش تقاضا نمود كه يوسف را به زندان افكند شديدتر و سازي كه در روز مراو اين تهديد از آن صحنه



 :انگيزتر است، چون در آن روز به شوهر خود گفتهول

چند  و آن تهديد به "نيست جزاي كسي كه به همسرت قصد سوء كند جز اينكه زنداني شود، و يا عذاب دردناكي بچشد "
 :تر استجهت از اين تهديد سبك

ينكه در آنجا كيفر را مردد كرد ميان زندان و عذاب اليم، ولي در اينجا جمع كرد ميان هر دو كه عبارت است از اوال براي ا
 .زندان و خواري

كنم، و طوري هم گفت كه جاي و ثانيا براي اينكه در آنجا از شوهرش تقاضا كرد، ولي در اينجا گفت خودم اين كار را مي
 ين تصميم صد در صدترديد نگذاشت، و رسانيد كه بر ا
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خواهد وادار سازد و در امر او به ن قدر در دل شوهرش نفوذ دارد كه بتواند او را به هر چه كه ميجازم است، و فهمانيد كه آ
 .هر نحوي كه دلش بخواهد تصرف كند

 111[ ..... ص : "رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ... "مناجات و استغاثه يوسف )عليه السالم(:]

 راغب در مفردات "أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ "
ك و دار به كارهاي سببه معناي از جا كنده شدن از شدت اشتياق است كه آدمي را وا "صبا، يصبو، صبوا و صبوة "گويد:مي

به  "صبوة "و در مجمع البيان گفته: كلمه«. 1» "أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ "كند، و به اين معنا است آيهكودكانه مي
 «4»معناي لطافت عشق است. 

يشان فاش نمودند، در حالي كه زليخا و زنان مصر بدون هيچ پروايي آنچه در دل داشتند بيرون ريختند. او فاش نمود، و ا
ند، زدكردند، و به خيال خود با او حرف ميخود يوسف ايستاده بود. ايشان به خيال خود توجه او را به سوي خود معطوف مي

ولي او كمترين توجهي به آنها نكرد، و حتي به يك كلمه هم زبان نگشود، بلكه توجه خود را به درگاه خداي متعال معطوف 
رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ  "ا قلبي كه جز خدا چيز ديگري در آن جا نداشت رو به سوي خداي مالك دلها نمود و گفت:داشت و ب

 ."...مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ 

ود بلكه بيان حال خ "خدايا! مرا با انداختن در زندان از شر اين زنان خالص كن "و اين كالمش دعا )نفرين( به خود نبود كه
و  دهم بر لذت معصيتخواست عرض كند: در جنب محبت تو زندان را با رضاي تو ترجيح ميدر برابر تربيت الهي بود و مي

مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ  "ي بود كه در روز خلوت با زليخا گفت:دوري از تو. و اين گفتارش نظير آن حرف
. پس در هر دوي اين دو كالم افتخار ورزيدن به داشتن چنين خدايي بزرگ و مهربان است، و تنها فرق ميان آن "الظَّالِمُونَ

 .نفرين( نيست)در ديگري زليخا را. و در هيچ يك از آن دو، دعا  دو اين است كه در يكي خدا را خطاب كرده و

وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  "چيني است براي جملهيك نوع مقدمه و زمينه "رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ... "البته جمله
 .كه در ظاهر دعا است و در واقع زبان حال است "إِلَيْهِنَّ

خوانند مخير شوم زندان را ر اين، معناي آيه چنين است: پروردگارا! اگر من ميان زندان و آنچه كه اينان مرا بدان ميبنا ب
 كنم، و از تو درخواست دارم كه سوء قصد اينان را ازاختيار مي
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شوم و به سوي آنان ميل نموده در نتيجه از جاهالن من بگرداني، چون اگر تو، كيد ايشان را از من نگرداني از جاي كنده مي
ر م فرمودي، و اگام به وسيله علمي بوده كه تو به من تعليگردم، زيرا اگر من تا كنون شر ايشان را از خود دور داشتهمي

 .گيرمشوم، و در مهلكه عشق و هوسبازي قرار ميافاضه خود را از من دريغ فرمايي من مثل ساير مردم جاهل مي

 :شوداز خود آيه به كمك سياق، چند نكته استفاده مي

رده باشد، بلكه بيان حالي بوده كه از ع( به جان خود ك)نفريني نبوده كه يوسف  "رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ ... "اول اينكه، جمله
اين  "أَحَبُّ إِلَيَّ ":خود براي پروردگارش نموده كه روي دل از زنان گردانيده و به سوي او بازگشت كرده است. و معناي

 هكنم. نه اينكه بخوانند اختيار مياست كه اگر اختيار به دست خودم باشد من زندان را بر آنچه كه ايشان مرا بدان مي
معنايش اين باشد كه پيشنهاد ايشان هم محبوب است ولي به آن مقداري كه طبع  "احب: محبوبتر "مقتضاي افعل التفضيل

 .آدمي و نفس اماره اقتضاي آن را دارد، به خالف زندان و رضاي تو كه محبوبيتش بيشتر از آن است

فاده است "إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ ... "بت دعايي كه از زبان حالاشاره است به استجا "فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ "و اينكه فرمود:
 بايست استجابتش هم، و اگر گفتار يوسف دعا )نفرين( بود مي"فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ":شود، براي اينكه دنبال آن فرمودهمي

تجابت اند كه اين جمله اس. پس اينكه بعضي توهم كرده"كيد ايشان را از وي بگردانيد "زندان باشد، و حال آنكه تنها فرمود
 .نفرين يوسف است براي رفتن به زندان، صحيح نيست

هُمْ مِنْ ثُمَّ بَدا لَ "فرمايد:يكي از ادله اين معنا خود آيات مورد بحث است كه بعد از داستان در قصه به زندان رفتن يوسف مي
و اگر  "پس، بعد از آن آيات كه ديدند بر آن شدند كه او را براي مدتي زنداني كنند -هُ حَتَّي حِينٍبَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّ

ايش اين شهم معن "فَاسْتَجابَ ... "گفتار يوسف بيان حال نبود بلكه رسما دعا )نفرين( براي به زندان رفتن خود بود و جمله
تعبير بفرمايد و  "ثم "زندان را برايش مقدر فرمود، ديگر جا نداشت بهنفرين( او را مستجاب كرد و )بود كه خداوند دعاي 

 .دقت فرمائيد -جمله را از جمالت سابقش جدا كند

 117اند[ ..... ص : عالوه بر همسر عزيز، ديگر زنان مصر كه يوسف را ديدند نيز به او دل باخته و وي را به سوي خود خوانده بوده]

را دعوت نموده، و با او مراوده كردند همانطوري كه زليخا او را به خود دعوت نمود و با او مراوده دوم اينكه زنان مصر هم او 
كرد. و اما اينكه دعوت زنان مصر به سوي خودشان بوده و يا دعوت يوسف به اين بوده كه پيشنهاد زليخا را بپذيرد، و يا هر 

هم خواهش تك تك ما را، آيه شريفه از آن ساكت است، و فقط از يك  اند خواهش او را بپذير واند، هم گفتهدو كار را كرده
 اگر كيد ايشان را از من "اي كرد و آن اين است كه فرموده:توان مختصر استفادهجمله مي
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شان دند عاشق شدنش به ايزيرا اگر زنان مصر او را به خويشتن دعوت نكرده بو "شومنگرداني من متمايل به سوي آنان مي
 .معناي روشني نداشت

 :ليكن آياتي كه راجع به پيغام يوسف به فرستاده پادشاه است از زندان، كه گفت

نان ز -فرمايدتا آنجا كه مي -برگرد به سوي خدايت پس از او بپرس داستان زناني كه دستهاي خود را بريدند چه بود "



 :هي نديديم. همسر عزيز گفتگفتند: حاش للَّه، ما بر او هيچ گنا

اآلن حق از پرده بيرون شد، من او را به سوي خويشتن خواندم و او از راستگويان است. يوسف گفت اين را گفتم تا عزيز 
اشعار به اين معنا دارد كه « 1» "رساند ...كاران را به نتيجه نميبداند من در غيابش به او خيانت نكردم چون خدا كيد خيانت

روز زنان مصر يوسف را به سوي خود دعوت نكردند، بلكه او را نصيحت كردند كه خواهش زليخا را بپذيرد، قرآن تا  در آن
ان و اگر زن "من در غياب عزيز به او خيانت نكردم "اين اندازه زنان مصر را شريك كرده، و بعد از آن، از قول يوسف فرموده:

تا  "رمود:فا هم يوسف را به سوي خويش دعوت كرده بودند بايد در اينجا ميداشتند، يعني آنهمصر بيش از اين شركت مي
 .ماييددقت فر -"من به عزيز و به غير او خيانت نكردم "و يا از قول وي چنين نقل كند: "ملك بداند كه من خيانت نكردم

وند و خود شرا ببينند كه از خود بيرسد كه زنان مصر از يوسف جمالي ولي از اين اشعار كه بگذريم عادتا محال به نظر مي
عقل و شعور خود را از دست بدهند و دستهاي خود را به جاي ميوه پاره بكنند آن گاه به هيچ وجه متعرض او نشوند، و تنها 

هاي خود بروند، چنين چيزي معموال ممكن نيست. بلكه خواهش كنند كه دل زليخا را بدست آورد و بعد برخاسته به خانه
كند به اينكه از مجلس خارج نشده باشند مگر آنكه همان باليي كه بر سر زليخا آمد بر سر ايشان هم آمده حكم ميعادت 

باشد، و در عالقه به يوسف به حد عشق رسيده باشند، همانطور كه زليخا رسيد، و از آن به بعد از خواب و خوراك افتاده، 
داشته، جان خود را نثار قدمش كنند، و او را به هر زينتي كه در وسع و صبح و شام بياد وي باشند، و جز او هم و غمي ن

طاقتشان باشد به طمع اندازند، و خود را بر سر راهش قرار داده متاع خود را بر او عرضه دارند و با تمام قدرت و استطاعت 
 .سعي كنند تا به وصال او نايل آيند. آري، طبع قضيه اينطور اقتضاء دارد

پروردگارا! زندان محبوبتر  ":شود، آنجا كه عرض كردالم يوسف بنا به حكايت قرآن نيز معاني مذكور استفاده مياز ظاهر ك
ان ، چون اگر زن"شومخوانند، و اگر كيد ايشان را از من نگرداني گرفتارشان مياست نزد من از آنچه كه اينان مرا بدان مي

 مصر تنها با او حرف زده

__________________________________________________ 
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اشي از كند، قطعا نكرد. پس اينكه با پروردگار شنوا و با خبر از حالش مناجات ميبودند از حرف زدنشان نزد خدا شكايت نمي
 .ناراحتي شديدي بوده كه از زنان نامبرده ديده

آن نيروي قدسي كه يوسف به وسيله عصمت و پاكي خود را در چنين موقع خطيري حفظ كرد، مثل يك امر سوم اينكه 
بود ديگر معنا نداشت در هر گرفتاري و فرمود، زيرا اگر يك امر دفعي ميتدريجي بوده كه خداوند آنا فانا به وي افاضه مي

بايست در اين گفتار اخيرش خدا مدد بطلبد. و ديگر اينكه مي كرده به خدا مراجعه نموده ازخطري كه عفت او را تهديد مي
 "ويدنه اينكه بگ "و اگر تو )با دادن نيروي عصمت( كيد ايشان را از من نگردانيده بودي -و ان لم تصرف عني "گفت:مي

 .تختلفي هسهاي مختلف اشارات م، گو اينكه اين جمله شرطيه زماني نيست، ولي هر چه باشد در هيئت"اگر نگرداني

دفع شر از يوسف را به صرف جديد و استجابتي جديد نسبت  "فَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ ... "بينيم خداوند در جملهو لذا مي
 .داده

اري از اگر مرا نگه ند "گويد:چهارم اينكه اين نيروي قدسي از قبيل علوم و از سنخ معارف بوده، به دليل اينكه يوسف مي
 ":هم چنان كه به همسر عزيز همين را گفت كه "شوماز ظالمان مي "گفت:و اگر غير اين بود بايد مي "شومميجاهالن 

ا به و خدا كيد خيانتكاران ر "هم چنان كه به ملك فرمود: "شوماز خائنان مي "گفت:و يا بايد مي "شوندظالمان رستگار نمي



 ."رساندنتيجه نمي

د بين آن دو )عزيز و همسرش( و بين خداي تعالي فرق قائل شده، هنگامي كه آن دو را حضرت يوسف در نحوه خطاب خو
اين عمل ظلم است  "مخاطب قرار داده به خاطر رعايت مقام و منزلتشان از جهت فهم، ظاهر امر را رعايت كرده و فرموده:

ا اما هنگامي كه خداوند ر "رساندنتيجه نمياين كار خيانت است و خدا كيد خائنان را به  ". و"شوندو ظالمان رستگار نمي
 ."اين عمل جهل است "فرمايد:كند، ميمخاطب قرار داده حقيقت امر را عرض مي

 .گرددحقيقت حال بر خوانندگان گرامي روشن مي -ان شاء اللَّه -كنيمو به زودي در چند بحثي كه عنوان مي

را از من  اگر كيد ايشان "يعني خداوند مسألت او را كه گفت: "دَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُفَاسْتَجابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْ "
ان و هاي بندگمستجاب نمود و كيد ايشان را از او بگردانيد، چون او شنواي گفته "دهمنگرداني من عنان اختيار از كف مي

 .داناي به احوال ايشان است
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 111قانون و اخالق كريمه و توحيد ..... ص :  -1بحثهايي پيرامون تقواي ديني و درجات آن در چند فصل 

 111توانند منشا اثري باشند[ ..... ص : رابطه قانون، اخالق كريمه و توحيد. و بيان اينكه قانون بدون اخالق و اخالق بدون توحيد نمي -1]

 اشاره

رسد مگر به وسيله ايماني كه آن ايمان به وسيله اخالق كريمه حفظ و آن اخالق هم به وسيله مر نميهيچ قانوني به ث :
توحيد ضمانت شود. بنا بر اين، توحيد اصلي است كه درخت سعادت آدمي را رشد داده و شاخ و برگ اخالق كريمه را در آن 

 :سازد، هم چنان كه فرمودهمند ميهاي گرانبها بهرهاز آن ميوهها را هم بارور ساخته جامعه بشريت را روياند، و آن شاخهمي

 رَبِّها وَ تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِأَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ  "
و « 1» "ارٍضِ ما لَها مِنْ قَرأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْيَضْرِبُ اللَّهُ الْ

معرفي ايمان به خدا را چون درختي معرفي كرده كه داراي ريشه است كه قطعا همان توحيد است. و نيز داراي خوردنيها 
هايي معرفي ها عمل صالحند. و نيز داراي شاخهدهد، و آن ميوههايش را ميكرده كه در هر آني به اذن پروردگارش ميوه

 .نموده كه همان اخالق نيكو از قبيل تقوا، عفت، معرفت، شجاعت، عدالت و رحمت و نظاير آن است

سعادت صعود  «4» "يْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُإِلَ "آن گاه در آيه ديگري در باره كلمه طيب چنين فرموده:
هاي طيب نموده كه همان اعتقاد حق است، و عمل به سوي خداي تعالي و تقرب به درگاه او را تنها مخصوص كلمه

 .برد كمك كار آن قرار دادهشايسته و مناسب كه آن را باال مي

شود و آدمي در زندگيش آن سعادتي را كه همواره در پي دانيم كه كمال نوعي انسان تمام نميه: همه ميبيان آن اينك
د. كارهايي كننيابد مگر به اجتماع افرادي كه در كارهاي حياتي با يكديگر تعاون ميآنست و هدفي بزرگتر از آن ندارد درنمي

 كه كثرت و تنوع آن به حدي

__________________________________________________ 

مگر نديدي خدا چگونه مثالي زد، سخن نيك چون نهال نيك است، اصلش در زمين استوار است و شاخه آن در آسمان (1)
زند شايد متذكر شوند. و حكايت سخن بد دهد. و خدا اين مثلها را براي مردم ميهميشه به اذن پروردگارش ميوه خود را مي
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 15برد. سوره فاطر، آيه كند و عملهاي شايسته آنها را باال ميسخنان خوب به سوي او صعود مي(2)
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 .آيد كه همه آنها را انجام دهداست كه از عهده يك انسان برنمي

ضروري است كه آدمي را محتاج كرده كه اجتماعي تشكيل داده به سنتها و قوانيني كه نگهدار حقوق افراد از و همين درك 
بطالن و فساد باشد تن در دهند و فرد فرد اجتماع هر يك به قدر وسع خود بدان عمل نمايند، و در زير سايه آن قوانين 

خود از نتيجه عمل ديگران برخوردار شوند، و بدون اينكه نيرومند اعمال يكديگر را مبادله نموده هر يك به قدر ارزش عمل 
 .مقتدر به ضعيف عاجز ظلم كند

شود مگر آنكه قوانين ديگري به نام قوانين جزايي ضامن اجراي داريم كه قوانين مذكور مؤثر واقع نمياين را نيز مسلم مي
تهديد به اين كند كه در قبال كار بد كيفر بد دارند، و متخلفين آن گردد، و متخلفين از آن و تجاوزكاران به حقوق ديگران را 

از ترس آن كيفرها هوس تخلف نكنند. و نيز مقررات ديگري الزم است تا عاملين به قانون را تشويق و آنان را در عمل خير 
 .ر همه سلطنت داشته باشداي الزم است تا بر همه افراد، حكومت نموده به عدل و درستي بترغيب نمايد. و نيز قوه حاكمه

گيرد كه قوه مجريه از جرم اطالع، و بر مجرم تسلط داشته باشد، و اما اگر و اين آرزو وقتي صورت عمل به خود مي
در اين  -و چقدر هم بسيار است -جرمهايي به دست مجرميني در خلوت صورت گيرد و قوه مجريه از آن خبردار نباشد

رسد. و نيز اگر چنانچه قوه مجريه ضعيف باشد و آن شود و دست قوانين به مجرمين نميصورت، باز جلو جرم گرفته نمي
 .گردندانگاري نمايد، مجرمين بر او چيره مينيرويي كه بايد نداشته باشد و يا در سياست مجرمين سهل

 گردد.تجاوزات شايع مي ثمر و تخلفات وتر از قوه مجريه باشد باز هم قوانين بيو همچنين اگر خود مجرم شخصا قوي
خواهد نفع را به خود اختصاص دهد هر طبعا سود طلب است، و مي -همانطور كه بارها در مباحث گذشته بيان شد -آدمي

 .چند به ضرر ديگران تمام شود

ام ميابد كه اين توانايي بر تخلف در خود قواي مجريه متمركز شود، و يا در شخص حاكم كه زاين مصيبت وقتي شدت مي
توانند او را به سوي عدالت همه امور را به دست دارد جمع گردد. در اين صورت است كه مردم را خوار نموده ديگر مردم نمي

اجتماعي و عمل به حق وادار نمايند. آري، در چنين وضعي قواي مجريه و يا شخص حاكم فعال ما يشاء گشته، هيچ قدرتي 
 .تواند با اراده او معارضت نمايداي نميدهتاب مقاومت او را نياورده و هيچ ارا

هاي ايشان به مردم معاصر خود پر تاريخ بشريت از اينگونه خاطرات تلخ مملو و از داستانهاي جبابره و طاغوتها و زورگويي
ي زمين وبينيم در بيشتر نقاط رتر از مراجعه به تاريخ، مراجعه به وضع موجود دنياي معاصر خود ماست كه مياست. نزديك
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ك تر تعيين شده باشد، مع ذلقوانين و سنن اجتماعي هر قدر هم عادالنه تنظيم شده باشد و هر قدر قوانين جزائيش سخت
ل افراد آن مجتمع فضائبندد، مگر آنكه در شود و جلو خالف را نگرفته را تخلف را نميآن طور كه بايد در مجتمع اجراء نمي

اخالقي حكومت كند و مردم به ملكات فاضله انساني از قبيل ملكه پيروي حق و احترام انسانيت و عدالت و كرامت و حياء و 
 .اشاعه رحمت و امثال آن پاي بند باشند

عادالنه( به خود آري، خواننده عزيز نبايد از ديدن وضعي كه كشورهاي متمدن دنيا از قوه و شوكت و نظم )به ظاهر 
هاي اخالقي وضع نشده و ضامن اجراء ندارد. اند غره گشته و مرغوب شود، چون قوانين اين كشورها بر اساس و پايهگرفته

مردم اين كشورها فكرشان فكر اجتماعي است، افرادشان جز نفع ملت و خير آن و جز دفع ضرر از ملتشان چيز ديگري را 



شان جز برده كردن ساير ملتها و دوشيدن آنها و استعمار سرزمينهايشان و مباح كردن جان و شمارند، و ملتهايمحترم نمي
مال و ناموسشان هدف ديگري ندارند. ثمره اين پيشرفت و ترقيشان اين شد كه آن ظلمهايي را كه جباران در گذشته بر 

دارد اجتماعي بر اجتماعي ديگر ظلم و ستم روا مي كردند امروزه به اجتماعات منتقل گرديده و در حقيقت امروزافراد وارد مي
اند و هر لفظي توان گفت كه الفاظ، معاني خود را از دست دادهرا گرفته است، پس مي "فرد "جاي "ملت "يعني امروزه

 آيد مقصود واقعي از آنمعناي ضد خود را به خود گرفته، اگر از حريت و شرافت و عدالت و فضيلت سخني به ميان مي
 .پيشرفت دنائت و پستي و ظلم و رذالت است

و  شود مگر اينكه بر اساس فضائل اخالقيو كوتاه سخن، سنن و قوانين اجتماع هيچ وقت از گزند تخلف و بطالن ايمن نمي
 .اش دلهاي مردم بوده باشدشرافت انسانيت تاسيس شده، و پشتوانه

جتماع و سوق انسان به سوي صالح عمل كافي نيست، مگر وقتي كه و اين فضائل اخالقي هم به تنهايي در تامين سعادت ا
ي دارد آفريدگار و معبود -كه انسان جزئي از آن است -بر اساس توحيد باشد، يعني مردم ايمان داشته باشند به اينكه عالم

 شود. خدايي كه همهييكتا، و ازلي و سرمدي، كه هيچ چيز از علم و احاطه او بيرون نيست و قدرتش مقهور هيچ قدرتي نم
اشياء را بر كاملترين نظام آفريده، بدون اينكه به يكي از آنها احتياجي داشته باشد، و به زودي خاليق را به سوي خود 

دهد، و آن را رسد، نيكوكار را به علت نيكوكاريش پاداش و بدكار را به بدي عملش كيفر ميبازگردانيده به حسابشان مي
 .كندن را مخلد در عذاب ميمخلد در نعمت و اي

اي اتكاء داشته باشد براي آدميان جز مراقبت رضاي خدا همتي باقي و اين خود روشن است كه وقتي اخالق بر چنين عقيده
 411، ص: 11شود ترجمه الميزان، جماند، در آن صورت تمامي هم آدمي اين مينمي

ي از درون دلهايشان، رادعي به نام تقوا دارند كه مانع آنان از كه يك يك كارهايش مورد رضاي خدا باشد، و چنين مردم
 .شودارتكاب جرم مي

و اگر اخالق از چنين اعتقادي سرچشمه نگيرد، براي آدمي در كارهاي حياتيش هدفي جز تمتع به متاع دنياي فاني و التذاذ 
عادالنه، و او را وادار به حفظ قوانين اجتماعي خود ماند، نهايت چيزي كه بتواند زندگي او را به لذائذ حيات مادي باقي نمي

كند، اين فكر است كه اگر من اين قوانين را رعايت نكنم و ملزم به آن نباشم اجتماع من متالشي گشته، و در نتيجه زندگي 
اي تا به پاره هايم به خاطر حفظ جامعه صرفنظر كنم،اي از خواستهشود، پس الزم است كه من از پارهخودم هم متالشي مي

ام مرا مدح و تعريف رسم، و هم اينكه مردم ما دام كه زندهديگر نايل شوم، كه اگر چنين كنم هم به بعضي از آرزوهايم مي
 .ماندكنند، و نام من در صفحات تاريخ با خطوطي طاليي باقي ميمي

شوند جريان ور مهمي كه مردم از آن آگاه مياما مساله مدح و تعريف مردم البته تا حدي مشوق هست، و ليكن تنها در ام
دارد، به خالف امور جزئي و شخصي، و يا امور مهمي كه مردم خبردار نشوند، از قبيل كارهاي سري، كه در آنجا ديگر اين 

كه  دگيرشود، و اما مساله خطوط طاليي تاريخ و نام نيك، آن هم غالبا در مواردي صورت ميدواعي مانع ارتكاب انسان نمي
گذشتگي و فداكاري در ميان بيايد، مانند كشته شدن در راه وطن و يا بذل مال و صرف وقت در ترفيع مباني پاي از جان

زند كه به حيات ديگري، ما وراي اين زندگي معتقد باشند، و كسي ها از كساني سرميدولت و امثال آن. اين چنين فداكاري
 زند، زيرا با نبود اعتقاد به يك زندگي ديگرده خرافي دست به چنين فداكاري نميكه چنين اعتقادي ندارد جز به يك عقي

گذرد تا بعد از او نامش را به نيكي ياد كنند، چون او بعد از مرگ وجود ندارد تا از آن مدح و ثنا و هيچ عاقلي از جان خود نمي
 .يا هر نفع ديگري كه تصور شود برخوردار گردد

ه به خاطر آسايش ديگران از جان خود صرفنظر كند و خود را به كشتن دهد كه ديگران به زندگي آن كدام عاقلي است ك



برسند، با اينكه بر حسب فرض، به زندگي ديگري اعتقاد نداشته باشد و مرگ را جز بطالن نپندارد. مگر اينكه اعتقادي 
 .رودالتفات از بين ميخرافي وادارش كند كه خود را به كشتن دهد كه آنهم با كمترين توجه و 

نن تواند از نقض قوانين و ساي موجب فداكاري و از خود گذشتگي نبوده نميجز توحيد و اعتقاد به عالم ديگر، هيچ انگيزه]
 412اجتماعي جلوگيري كند[ ..... ص : 

رد كه جاي توحيد را در گيرد. و چيزي وجود نداپس روشن شد كه هيچ انگيزه و محركي و لو هر چه باشد جاي توحيد را نمي
بازداري انسان از معصيت و نقض سنن و قوانين پر كند، مخصوصا اگر آن معصيت و نقض سنن از چيزهايي باشد كه طبعا 

 دد،گربراي مردم آشكار نشود و باألخص آن معصيتي كه اگر فاش شود به خاطر جهاتي بر خالف آنچه كه بوده فاش مي
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زد. هم چنان كه خودداري و تعفف يوسف از آن، بر از يوسف نسبت به زليخا سرمي -العياذ باللَّه -مانند تجاوزي كه اگر
خالف جلوه كرد، و زليخا او را به شهوتراني و خيانت متهم نمود. آري، در چنين فروضي جز توحيد هيچ مانع ديگري نيست، 

 .توانست بشودردگارش چيزي جلوگير نشد و نميهم چنان كه يوسف را جز علم به مقام پرو

 114شود ]مراتب و درجات حصول تقواي ديني و پرستش خدا بر اساس خوف، رجاء و حب ..... ص : تقواي ديني به يكي از سه امر حاصل مي -2

 اشاره

فِي  "ين هر سه در آيهحب. و ا -1رجاء  -4خوف  -1شود: و به عبارت ديگر خداي تعالي به يكي از سه وجه عبادت مي :
 .جمع شده است« 1» "الْآخِرَةِ عَذابٌ شَدِيدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ

ريب است كه م فبنا بر اين، هر شخص با ايماني بايد نسبت به حقيقت دنيا توجه داشته باشد، و بداند كه دنيا متاع غرور و دا
بيند، كشاند، ولي وقتي نزديك شود چيزي نميآيد و او را به سوي خود ميچون سراب بيابان به نظر بيننده لب تشنه، آب مي

اي داند كه در وردهد دنيا قرار نداده، ميو اگر چنين تنبهي داشته باشد ديگر هدف خود را از كارهايي كه در زندگي انجام مي
رسد، حال يا آن نتيجه، عذابي است شديد در ازاي كارهاي ديگري است كه در آنجا به نتيجه اعمال خود مياين دنيا جهان 

 .زشت، و يا مغفرتي است از خدا در قبال كارهاي نيك

تر از اين فكر كند هدف خود را خشنودي پس بر اوست كه از آن عذاب بهراسد، و به آن مغفرت اميدوار باشد. ولي اگر عالي
كند به خاطر خدا و رضاي او كند بلكه هر چه ميدهد و به خاطر نجات از عذاب و رسيدن به ثواب عمل نميقرار نمي خود
 .است

مساله  -كه اتفاقا اكثريت را هم دارا هستند -البته طبايع مردم در اختيار يكي از اين سه راه مختلف است، بعضي از مردم
دارد، اينها هر چه بيشتر به تهديد و از انحراف و عصيان و گناه بازشان مي ترس از عذاب بر دلهايشان چيره گشته و

 .پردازندترسند و در نتيجه به عبادت ميخورند بيشتر ميوعيدهاي الهي برمي

هاي الهي و ثوابها و درجاتي كه خداوند نويد داده و بعضي ديگر حس طمع و اميدشان غلبه دارد، اينان هر چه بيشتر به وعده
خورند اميدشان بيشتر شده، به خاطر رسيدن به نعمتها و كرامتها و حسن عاقبتي كه خداوند به مردم با ايمان و عمل رميب

 صالح وعده داده بيشتر به تقوا

__________________________________________________ 



ن دنيا جز كااليي فريبنده نيست. سوره در دنياي ديگر عذابي سخت هست، و هم مغفرت و خشنودي خدا، و زندگي اي(1)
 45حديد، آيه 
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 .پردازند تا شايد بدين وسيله به مغفرت و بهشت خدايي نائل آيندو التزام اعمال صالح مي

 از ترس عبادتتر از آن دو دسته است، اينان خدا را نه ولي دسته سوم كه همان طبقه علماي باللَّه هستند هدفشان عالي
كنند براي اينكه اهل و سزاوار عبادت است، چون خدا را داراي كنند و نه از روي طمع به ثواب، بلكه او را عبادت ميمي

ه اند كه خداوند پروردگار و مالك سود و اراداند و در نتيجه فهميدهاسماء حسني و صفات عليايي كه اليق شان اوست شناخته
خدا را اين  .كندهر چيز ديگري غير ايشان است، و اوست كه به تنهايي تمامي امور را تدبير ميو رضاي ايشان و مالك 

چنين شناختند و خود را هم فقط بنده او ديدند، و چون بنده شاني جز اين ندارد كه پروردگارش را بندگي نموده، رضاي او را 
كند و آنچه پردازد و ثانيا از آنچه كه ميال به عبادت خدا ميبه رضاي خود و خواست او را برخواست خود مقدم بدارد، لذا او

كند جز روي خدا و توجه به او چيز ديگر در نظر نداشته، نه التفاتي به عذاب دارد تا از ترس آن به وظيفه خود قيام كه نمي
ب او اميدوار هست، و ليكن نمايد، و نه توجهي به ثواب دارد تا اميدوار شود. گو اينكه از عذاب خدا ترسناك و به ثوا

ز من تو را ا "كند:محركش براي عبادت و اطاعت خوف و رجاء نيست. كالم امير المؤمنين )صلوات اللَّه عليه( كه عرض مي
نيز به  "كنم كه تو را اهل و سزاوار عبادت يافتمكنم بلكه بدان جهت عبادت ميترس آتشت و به اميد بهشتت عبادت نمي

 .ه داردهمين معنا اشار

اند، و آن هم رضاي خدا است، و تنها ها و اميال مختلف خود را متوجه يك سو كردهاين دسته از آنجايي كه تمامي رغبت
اند خداست، لذا محبت به خدا در دلهايشان جايگير شده است. آري، اين دسته خداي اي كه در نظر گرفتهغايت و نتيجه

ه خود خداي تعالي خود را به داشتن آن اسماء و صفات معرفي كرده. و چون او خود را اند كتعالي را به همان نحوي شناخته
به بهترين اسماء و عاليترين صفات معرفي و توصيف كرده، و نيز از آنجايي كه يكي از خصايص دل آدمي مجذوب شدن در 

 .شوددلهايشان جايگزين مي برابر زيباييها و كماالت است، در نتيجه، محبت خدا كه جميل علي االطالق است در

 "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "به ضميمه آيه« 1» "ءٍ فَاعْبُدُوهُذلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ خالِقُ كُلِّ شَيْ "از آيه شريفه

 شود كه خلقت دائر مدار حسن و اين دواستفاده مي «2»

__________________________________________________ 

 .آن است خدا پروردگار شما، معبودي جز او نيست، آفريننده هر چيز است پس او را بپرستيد(1)

 .154سوره انعام، آيه 

 2آن كس كه هر چه آفريد زيبايش كرد. سوره الم سجده، آيه (2)
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آيد كه يك يك موجودات، آيه و دليل بر وجود اه از آيات بسيار ديگري برميخلقت و حسن( متالزم و متصادق همند. آن گ)
خدا، و آنچه در آسمانها و زمين است آياتي است براي صاحبان عقل. و خالصه در عالم وجود چيزي كه داللت بر وجود او 

 .نكند و جمال و جالل او را حكايت ننمايد وجود ندارد

ه از خلقت و حسن دارند همه بر جمال ال يتناهي او داللت نموده، با زبان حال او را حمد پس اشياء از جهت انواع مختلفي ك
گويند. و از جهت انواع مختلفي كه از نقص و حاجت دارند همه بر غناي مطلق او داللت نموده و بر حسن فنا ناپذير او ثنا مي

وَ إِنْ  "كنند، هم چنان كه فرموده:احتياجي تنزيه مي با زبان حال او را تسبيح و ساحت قدس و كبريائيش را از هر عيب و



 .«1» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ شَيْ

كنند كه پروردگارشان بدان راهنمايي كرده و نشانشان داده، و آن پس اين دسته از مردم در معرفت اشياء از راهي سلوك مي
دانند، و براي هيچ موجودي نفسيت و اصالت و ل و جالل او ميراه اين است كه هر چيزي را آيه و عالمت صفات جما

هايي هستند كه با حسن خود، حسن ما وراي خود را كه نگرند كه آيينهبينند، و به اين نظر به موجودات مياستقالل نمي
با  دهند، وان ميسازند، و با فقر و حاجت خود غناي مطلقي را كه محيط به آنهاست نشگر ميحسني ال يتناهي است جلوه

 .كنندذلت و مسكنتي كه دارند عزت و كبرياي ما فوق خود را حكايت مي

و پر واضح است كه آن دسته از مردم كه نظرشان به عالم هستي چنين نظري باشد خيلي زود نفوسشان مجذوب ساحت 
هر چيز ديگري و حتي خود آنان را كند كه عزت و عظمت الهي گشته، و محبت به او آن چنان بر دلهايشان احاطه پيدا مي

سازد، و دلهايشان را به برد، و رسم و آثار هوا و هوس و اميال نفساني را به كلي از صفحه دلهايشان محو مياز يادشان مي
 :سازد كه جز خدا )عز اسمه( چيز ديگري در آن نباشد، هم چنان كه فرمودهدلهايي سليم مبدل مي

 .«4» "شَدُّ حُبًّا لِلَّهِوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَ "

دانند و خداوند را چون عالم هستي از ديدگاه محببين و مخلصين كه خدا پرستي از روي خوف و رجاء را نوعي شرك مي]
 413پرستند[ ..... ص : شايسته پرستش است مي

دانند، چون آن كس كه ميو لذا، اين طبقه دو طريق اول را كه يكي طريق خوف و ديگري طريق رجاء بود خالي از شرك ن
خواهد نه شود، پس او خودش را ميپرستد در حقيقت به منظور دفع عذاب از جان خود متوسل به خدا ميخدا را از ترس مي

كند به منظور جلب ثواب و رستگاري به نعمت و كرامت خدا را. و همچنين آن كس كه خدا را به اميد ثوابش عبادت مي
 متوسل

__________________________________________________ 

 .22گويد. سوره اسراء، آيه و هيچ چيز نيست مگر آنكه او را تسبيح نموده و حمد مي(1)

 .132و آنان كه ايمان آوردند، محبتشان به خدا بيشتر است. سوره بقره، آيه (2)

 412، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ا را، زيرا اگر راه ديگري غير از توسل به خدا سراغ داشت در جلب آن نفع و دفع خواهد نه خدشود، او هم خود را ميخدا مي
پيمود، و با خدا و عبادت او هيچ سر و كاري نداشت، و در سابق هم از امام صادق )ع( روايتي گذشت آن ضرر آن راه را مي

 :و در حديث ديگري فرمود "مگر دين غير از محبت چيزي ديگر هم هست؟ -هل الدين اال الحب "فرمود:كه مي

را  و اگر اهل محبت "اي است كه جز پاكان با آن تماسي ندارندپرستم، و اين مقام نهفتهمن او را به مالك دوستيش مي "
خوانده براي اين است كه گفتيم اين طايفه از هواي نفس و لوث ماديت منزهند. پس: اخالص در  "پاكان "در اين حديث

 .گرددت، تمام و كامل نميعبادت جز از راه محب

 117شود؟ ..... ص : چگونه محبت باعث اخالص مي -3

پوشي از لذايذ دنيوي براي رسيدن به نجات اخروي. كند، يعني چشمعبادت خدا از ترس عذاب، آدمي را به زهد وادار مي
اجتناب كند. آن كس  "واجبات يعني ترك "پس زاهد كارش اين است كه از محرمات و يا كارهايي كه در معناي حرام است



كند تا به نعمت اخروي و بهشت برين هم كه طمع ثواب دارد طمعش او را وادار به كارهايي از قبيل عبادت و عمل صالح مي
نائلش سازد پس كار عابد هم اين است كه واجبات و يا كارهايي را كه در معناي واجب است )يعني ترك حرام( بجا آورد. و 

كند و اين دو طريق هر يك صاحبش را به اخالص اهد او را وادار به ترك، و رجاء عابد او را وادار به فعل ميخالصه خوف ز
 .دارد نه اخالص براي خدا، صاحب دينبراي دين وامي

 آن، هايبه خالف طريقه سوم كه طريقه محبت است و قلب را جز از تعلق به خدا از هر تعلقي از قبيل زخارف دنيا و زينت
سازد، و قلب را منحصرا متعلق به خدا و هر چه كه اوالد و همسران، مال و جاه و حتي از خود و آرزوهاي خود پاك مي

ه سازد. آري، محبت بمي -از قبيل دين و آورنده دين و ولي در دين و هر چه كه برگشتش به خدا باشد -منسوب به خداست
 .هر چيز محبت به آثار آن نيز هست

دارد كه خدا دارد كه خدا دوست بدارد، و آن كاري را دشمن مي، چنين كسي در كارها، آن كاري را دوست ميبنا بر اين
شود كه راه عمل را شود، و اين محبت نوري ميدشمن بدارد. به خاطر رضاي خدا راضي، و به خاطر خشم خدا خشمگين مي

 و روحي« 1» "انَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِأَ وَ مَنْ ك ":سازد، هم چنان كه فرمودهبراي او روشن مي

__________________________________________________ 

اش كرديم و برايش نوري قرار داديم تا ميان مردم آمد و شد كند )مثل آيا كسي كه مرده )جهل و ضاللت( بود و ما زنده(1)
 .144نند كسي است كه در تاريكيها فرو شده ...(. سوره انعام، آيه او ما
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و همين است سر اينكه از چنين « 1» "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "دارد، هم چنان كه فرموده:شود كه او را به خيرات وا ميمي
 .گرددرا مرتكب نمي زند، و هيچ مكروه و شريكسي جز جميل و خير سرنمي

نگرد، و چشمش به هيچ يك از آنها چه بزرگ دهد نميو به هيچ به موجودي از موجودات عالم و حوادثي كه در عالم رخ مي
بيند، چون او از آنها جز اين جنبه را كه افتد مگر آنكه دوستش داشته و زيبايش ميو چه كوچك، چه بسيار و چه اندك نمي

 .بيندخدا و تجليات جمال مطلق و حسن غير متناهي و غير مشوب به نقص و مكروهند نميهاي آيات و نشانه

و به همين دليل اينگونه اشخاص غرق در نعمتهاي خدا و غرق در مسرتي هستند كه غم و اندوهي با آن نيست، و غرق در 
 د كه ديگر خوفي با آن نيست، چون همهلذت و سروري هستند كه ديگر آلوده به الم و اندوه نيست، و غرق در امنيتي هستن

شوند كه انسان سويي را درك بكند، و شر و مكروهي ببيند. و كسي كه هيچ چيزي را شر اين عوارض سوء وقتي عارض مي
بيند. پس اندوه و كند، و وقايع را جز به مراد دل و موافق با رضا نميبيند، او جز خير و جميل مشاهده نميو مكروه نمي

هر سوء ديگر و هر چيزي كه مايه اذيت باشد در چنين كسي راه ندارد. بلكه او از سرور و ابتهاج و امنيت به  ترس و
تواند بر آن احاطه يابد، و اين اش را معلوم كند، و جز خدا هيچ كس نميتواند اندازهاي رسيده كه هيچ مقياسي نميمرحله

 .اي تصور ناقصقل و پي بردن به كنه آن را ندارند، مگر به گونهاي است كه مردم عادي توانايي تعمرحله، مرحله

الَّذِينَ  "و همچنين آيه« 4» "أاَل إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ "و آيه شريفه
 .اشاره به همين معنا دارد« 1» "ظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَآمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِ

اند، چون ديگر چيزي كه ميان آنان و پروردگارشان و اين طايفه، همان مقربيني هستند كه به قرب خداي تعالي رستگار شده
رد هوا و خواهش نفس و يا مورد تلبيس شيطان حائل گردد باقي نمانده، نه در محسوسات و نه موهومات، و نه آنچه مو

 باشد، زيرا هر چه كه در برابر آنان قرار گيرد آيتي خواهد بود كه كاشف از حق تعالي است نه حجابي كه ميان آنان و

__________________________________________________ 



 .44و به روحي از خود تاييدشان كرد. سوره مجادله، آيه (1)

شوند. آنهايي كه ايمان آوردند و )در زندگي دنيا آگاه باشيد كه اولياي خدا نه خوفي بر ايشان هست و نه اندوهناك مي(2)
 .31و  34همواره( تقوا را شعار خود كردند. سوره يونس، آيه 

قيقت راه يافتگانند. سوره آنان كه ايمان آوردند و ايمان خود را آميخته با ظلم نكردند ايمني آنها راست و هم آنها به ح(3)
 [.....] .24انعام، آيه 
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ه كه كند براي ايشان از آنچكند، و كشف ميحضرتش ساتر شود، و به همين جهت خداوند علم اليقين را بر ايشان افاضه مي
كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ  "نزد او است از حقايقي كه از ديدگان مادي كور مستور است، هم چنان كه در آيه

به اين معنا اشاره « 4» "كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ "و آيه «1» "ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
در جلد ششم اين كتاب بحثي به « 1» "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ "در تفسير آيهفرموده. و در پيرامون اين معنا 

 .ميان آمد

سخن كوتاه آنكه، اين طايفه در حقيقت متوكلين بر خدا و تفويض كنندگان به سوي خدا و راضيان به قضاء او و تسليم در 
ه ملكات شود كخورد. و همين معنا باعث ميبينند و جز جميل به چشمشان نمينميبرابر امر اويند، چون گفتيم كه جز خير 

هاي كريمه كه سازگار با اين نظر كه نظر توحيد است در دلهايشان مستقر گردد، و در نتيجه همانطور كه در فاضله و خلق
هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ  "عمل مخلصند در اخالق نيز مخلص شوند، و معناي اخالص دين براي خدا هم همين است:

 «2» "مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

 111معناي اخالص، وجه اسناد اخالص عبد به خدا و اشاره به درجات عالي اخالص معصومين )عليهم السالم([ ..... ص :  -4معناي اخالص ] -4

 اشاره

اخالص عبد را به خدا نسبت داده، با اينكه بنده بايد خود را براي خدايش اينكه در آيات مورد بحث و در آيات بسياري ديگر، 
خالص كند بدان جهت است كه بنده جز موهبت خداي تعالي چيزي را از ناحيه خود مالك نيست، و هر چه را كه خدا به او 

الص كند، در حقيقت خداوند او را داده باز در ملك خود اوست. پس اگر بنده، دين خود را و يا به عبارتي خود را براي خدا خ
 .جهت خود خالص كرده است

البته در اين ميان افرادي هستند كه خداوند در خلقت ايشان امتيازي قائل شده، و ايشان را با فطرتي مستقيم و خلقتي 
لهايي سالم نشو و نما معتدل ايجاد كرده، و اين عده از همان ابتداي امر با اذهاني وقاد و ادراكاتي صحيح و نفوسي طاهر و د

 اند، و با همان صفاينموده

__________________________________________________ 

هرگز، نامه نيكان هر آينه در عليين است، و تو چه داني كه عليين چيست، كتابي نوشته است كه مقربان شاهد آنند. (1)
 .41 -12سوره مطففين، آيات 

 .3و  2ديديد. سوره تكاثر، آيه دانستيد جهنم را بطور قطع ميميهرگز، اگر به علم يقين (2)

 .152شما كه ايمان داريد! به خودتان بپردازيد. سوره مائده، آيه (3)

 .32اوست زنده، معبودي جز او نيست پس با دينداري خالص، او را بخوانيد. سوره مؤمن، آيه (4)
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اند، در حالي كه ديگران با و بدون اينكه عمل و مجاهدتي انجام داده باشند به نعمت اخالص رسيده فطرت و سالمت نفس،
د انبايستي در مقام تحصيلش برآيند، آن هم هر چه مجاهدت كنند به آن مرتبه از اخالص كه آن عده رسيدهجد و جهد مي

از آن اخالصي است كه با اكتساب بدست آيد، چون آنها تر و رتبه آن بلندتر رسند. آري، اخالص ايشان بسيار عالينمي
هر جا كه  -به فتح الم -"مخلصين "اند. و ظاهرا در عرف قرآن مقصود از كلمهدلهايي پاك از لوث موانع و مزاحمات داشته

 .آمده باشد هم ايشان باشند

نموده،  "اجتباء "رد بر اينكه خداوند ايشان راع( هستند، و قرآن كريم هم تصريح دا)و اين عده همان انبياء و امامان معصوم 
وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ  "آوري و براي حضرت خود خالص ساخته، هم چنان كه فرموده:يعني جهت خود جمع

 .«4» "جٍهُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَ "و نيز فرموده: «1» "مُسْتَقِيمٍ

ا كند، و ديگر باي را داده كه ملكه عاصمه است، و ايشان را از ارتكاب گناهان و جرائم حفظ ميو به ايشان از علم، آن مرحله
همين است، با  "ملكه عدالت "و "عصمت "شود. و فرقداشتن آن ملكه صدور گناه حتي گناه صغيره از ايشان محال مي

شوند، از اين جهت با هم فرق دارند كه با ملكه عصمت صدور معصيت رتكاب گناه مانع مياينكه هر دوي آنها از صدور و ا
 .شودشود، ولي با ملكه عدالت ممتنع نميممتنع هم مي

در صفحات گذشته هم گفتيم كه اين عده از پروردگار خود چيزهايي اطالع دارند كه ديگران ندارند، و خداوند هم اين معنا را 
 .«1» "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "فرموده:تصديق نموده و 

خواهد نخواهند، و به كلي از نافرماني او منصرف دارد به اينكه چيزي را جز آنچه كه خدا ميو نيز محبت الهي ايشان را وامي
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا  "ند جاي از آن فرموده است:شوند، هم چنان كه اين را نيز در قرآن تقرير نموده، و در چ

 .«2» "عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

__________________________________________________ 

 .22اين پيغمبران را برگزيديم و به راهي راست هدايتشان كرديم. سوره انعام، آيه (1)

 .22را برگزيد و در اين دين براي شما سختي ننهاد. سوره حج، آيه او شما (2)

 .135و  122كنند منزه است، مگر بندگان خاص خداي. سوره صافات، آيه خداي يكتا از آنچه وصف مي(3)

 .21و  24كنم، مگر آنها كه بندگان خاص توأند. سوره ص آيه به عزت تو قسم كه همگيشان را گمراه مي(4)

 441، ص: 11يزان، جترجمه الم

 441مبناي عصمت معصومين )انبياء و ائمه عليهم السالم( علم است، علمي مغاير با ساير علوم ..... ص : ]

اي است كه خطاب به پيغمبرش كند بر اينكه عصمت از قبيل علم است، يكي آيهو از جمله شواهدي كه داللت مي
كَ وَ رَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَ ما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَضُرُّونَكَ مِنْ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْ "فرمايد:مي
 "ظِيماًعَ ءٍ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ عَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَ كانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَشَيْ

 .آورديم "نساء "كه ما تفصيل معناي آن را در سوره «1»

قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  "فرمايد:اي است كه از قول يوسف ميو نيز آيه
 .ايمو وجه داللت آن را در تفسيرش بيان نموده« 4» "إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ



ناميم با ساير علوم از اين جهت مغايرت دارد شود: اول آنكه علمي كه آن را عصمت مياز اين نكته چند مطلب استفاده مي
از آن كه اين علم اثرش كه همان بازداري انسان از كار زشت و واداري به كار نيك است، دائمي و قطعي است، و هرگز 

تخلف ندارد، به خالف ساير علوم كه تاثيرش در بازداري انسان اكثري و غير دائمي است، هم چنان كه در قرآن كريم در 
 "للَّهُ عَلي عِلْمٍأَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ ا "و نيز فرموده:« 1» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "باره آن فرموده:

 .«5» "فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ "و نيز فرموده:« 2»

بياء عني انكند، زيرا با اينكه مخلصين ينيز بر اين معنا داللت مي« 3» "سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ "آيه
 و امامان، معارف مربوطه به اسماء و صفات خدا را براي ما

__________________________________________________ 

اگر كرم خدا و رحمت او شامل تو نبود، گروهي از آنها قصد داشتند، ترا از راه حق بگردانند اما جز خودشان را گمراه (1)
اد و كرم دانستي تعليم دنند. خدا اين كتاب و حكمت را به تو نازل كرد، و چيزهايي كه نميرساكنند و ضرري به تو نمينمي

 .111خدا نسبت به تو بزرگ بود. سوره نساء، آيه 

خوانند خوشتر است، و اگر نيرنگشان را از من دور نكني، زندان براي من، از گناهي كه مرا بدان مي !گفت: پروردگارا(2)
 .11گردم. سوره يوسف، آيه پيشگان ميشوم و از جهالتمايل به ايشان مي

 .12آن را انكار نمودند با اينكه دلهايشان بدان يقين داشت. سوره نمل، آيه (3)

 .هيچ ديدي كسي را كه هواي خود را معبود خود گرفت، و خدا او را با داشتن علم گمراه ساخت(4)

 .44سوره جاثيه، آيه 

عد از آنكه به حقانيت آن عالم شدند و از در بغي و كينه به يكديگر اختالف نمودند. سوره پس اختالف نكردند مگر ب(5)
 .12جاثيه، آيه 

 122كنند مگر بندگان خداوند آنهايي كه مخلص هستند. سوره صافات، آيه منزه است خداوند از آنچه براي او وصف مي(6)
 [.....] .135و 
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اند و عقل خود ما هم مؤيد اين نقل هست، مع ذلك خداوند توصيف ما را صحيح ندانسته و آيه مذكور خدا را از هبيان كرد
لم ما شود كه علم ايشان غير از عكنيم منزه نموده و توصيف مخلصين را صحيح دانسته. پس معلوم ميآنچه ما توصيف مي

 .و آن، اسماء و صفات خداست است هر چند از جهتي متعلق علم ايشان و ما يكي است،

 444ملكه عصمت با مختار بودن معصوم منافات ندارد و انصراف معصوم از گناه به اختيار اوست ..... ص : ]

دوم اينكه علم مزبور، يعني ملكه عصمت در عين اينكه از اثرش تخلف ندارد و اثرش قطعي و دائمي است، در عين حال 
تغيير نداده، او را مجبور و مضطر به عصمت  -ر بودن در افعال ارادي خويش استكه همان مختا -طبيعت انساني را

شود مگر تواند بكند با اينكه علم، خود يكي از مبادي اختيار است، و مجرد قوي بودن علم باعث نميكند؟ و چگونه مينمي
كشنده آني است، هر قدر هم كه  قوي شدن اراده را. مثال كسي كه طالب سالمت است وقتي يقين كند كه فالن چيز سم

 كند به اينكه با اختيار خود از شرب آن مايع سميكند، بلكه وادارش مييقينش قوي باشد او را مجبور به اجتناب از سم نمي
كند كه انسان را از يكي از دو طرف فعل و خودداري كند. آري، وقتي عاملي انسان را مجبور به عمل و يا ترك عملي مي



 .ون نموده و امكان فعل و ترك را مبدل به امتناع يكي از آن دو بسازدترك بير

وا أَشْرَكُ وَ اجْتَبَيْناهُمْ وَ هَدَيْناهُمْ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ لَوْ "شاهد اين مدعا آيه
كند بر اينكه شرك براي انبياء با اينكه خداوند برگزيده و هدايتشان است كه داللت مي «1» "ونَلَحَبِطَ عَنْهُمْ ما كانُوا يَعْمَلُ

يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ  "كرده ممكن است و اجتباء و هدايت الهي مجبور به ايمانشان نكرده. و اين معنا را آيه
 .رساندو نيز آياتي ديگر مي« 4» "فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ

شوند، و اگر انصرافشان را به عصمتشان نسبت دهيم مانند پس معصومين به اراده و اختيار خودشان از معصيت منصرف مي
 .دهيمانصراف غير معصومين است كه به توفيق خدايي نسبت مي

گويند انصراف معصومين از معصيت به خاطر تسديد روح القدس است نيز كه مي هم چنان كه با آن آيات و تصريح اخباري
 منافات ندارد، چون اين نسبت عينا مانند نسبت تسديد مؤمن

__________________________________________________ 

كه را بخواهد از بندگان خود و آنان را برگزيده و به سوي صراط مستقيم هدايتشان كرديم، اين است هدايت خدا كه هر (1)
 .22و  22شود. سوره انعام، آيه ثمر ميفرمايد، و اگر شرك بورزند اعمالشان بيبدان هدايت مي

وره اي. سهان اي پيغمبر برسان آنچه كه از ناحيه پروردگارت به سويت نازل شده و اگر نرساني رسالت او را نرسانده(2)
 .32مائده، آيه 
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افر ها با اختيار مؤمن و كاست به روح ايمان، و نسبت ضاللت و غوايت است به تسويالت شيطان، هم چنان كه اين نسبت
 .منافات ندارد، آن نسبت هم با اختيار معصومين منافات ندارد

دقت  -سازيداز فعل بودن خارج نميپس چيزي از اينها، فعلي )كار( را از اين جهت كه فعلي است از فاعلي با اراده و اختيار 
 .فرماييد

كند، اما نه از راه دارد و منصرف مياند خداوند آدمي را از معصيت باز مياي هستند كه گمان كردهبله، در اين ميان عده
اي هبين برود، و يا اراداش، بلكه از راه معارضه با اراده او، مثل اينكه اسبابي فراهم آورد كه اراده آدمي از گرفتن اختيار و اراده

اي بفرستد تا از تاثير اراده آدمي جلوگيري نمايد و يا مجراي آن را تغيير دهد، و آن اش خلق كند، و يا فرشتهبر خالف اراده
كند برگرداند، همانطور كه يك انسان قوي از اراده ضعيف و يا تاثير را به سوي غير آن هدفي كه طبعا انسان قصد آن را مي

 .خواهد بكند انجام دهدگذارد فرد ضعيف آن كاري را كه بر حسب طبع خود ميكند و نميجلوگيري ميآن 

اي از صاحبان نظريه مزبور جبري مسلكند، و ليكن اصلي كه مشترك ميان همه صاحبان اين نظريه است، و اين گويا پاره
ايفه معتقدند حاجت موجودات به باري تعالي تنها در هاي شبيه به آن مبتني بر آنست، اين است كه اين طنظريه و نظريه

پيدايش است، و اما در بقائشان بعد از آنكه موجود شدند احتياجي به خداي سبحان ندارند، و خداي سبحان سببي است در 
قم ت هر رتواند در حال بقاي موجوداتر و قادرتر است لذا ميعرض ساير اسباب، با اين تفاوت كه چون از ساير اسباب قوي

تصرفي كه بخواهد بكند. يكي را منع نموده، ديگري را آزاد بگذارد، يكي را زنده كند، آن ديگري را بميراند، يكي را عافيت 
 .دهد، آن ديگري را مريض كند، به يكي توسعه در رزق دهد، و ديگري را تهيدست نمايد، و همچنين ساير تصرفات ديگر

فرستد تا او را از مقتضاي طبعش كه گناه است اي ميي را مثال از شر و گناه دور بدارد فرشتهاو از آن جمله اگر بخواهد بنده
اي را به خاطر استحقاقي كه دارد جلوگيري نمايد، و مجراي اراده او را از شر به سوي خير تغيير دهد. و يا اگر بخواهد بنده

ه شر معطوفش نمايد هر چند اين تصرف ابليس به حد جبر و سازد تا از جانب خير بگمراه كند ابليس را بر او مسلط مي



 .اضطرار نرسد

كنيم كه در اعمال خير و شر هيچ و اين حرف به دليل و جدان مردود است، چون ما با و جدان خود اين معنا را درك مي
 ايلي از روي شعور و ارادهسببي كه با نفس ما منازعه نمايد و بر ما غالب شود وجود ندارد، و تنها نفس ما است كه اعما

دهد، پس هر سببي را كه دليل نقلي و عقلي و رأي اي كه قائم به آنست انجام ميناشي از شعور، و خالصه از شعور و اراده
 نفس 
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 .سببهايي است طولي، نه عرضي، و اين خود روشن است -از قبيل فرشته و شيطان -كندما اثبات مي

عالوه بر اينكه، معارف قرآني از قبيل توحيد و هر معارف ديگري كه بازگشت آن به توحيد است همه مخالف با مبناي اين 
 .نظريه است، و در خالل بحثهاي گذشته به مقدار زيادي اين مطلب تشريح شد

 114و همسر عزيز مصر[ ..... ص :  بحث روايتي ]روايتي از امام سجاد )عليه السالم( در باره داستان يوسف )عليه السالم(

 اشاره

در معاني االخبار به سند خود از امام سجاد )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي كه صدر آن در بحث روايتي گذشته نقل شد 
فرمود: يوسف زيباترين مردم عصر خود بود، و چون به حد جواني رسيد، همسر پادشاه مصر عاشق او شد و او را به سوي 

كنند. همسر پادشاه همه درها را به روي او و خواند. او در پاسخش گفت: پناه بر خدا ما از اهل بيتي هستيم كه زنا نميخود 
خودش بست، و گفت: اينك ديگر ترس به خود راه مده، و خود را به روي او انداخت، يوسف برخاست و به سوي در فرار كرد 

ال تعقيبش نمود و از عقب پيراهنش را كشيد و آن را پاره كرد و يوسف با همان و آن را باز نمود، و عزيزه مصر هم از دنب
 .پيراهن دريده از چنگ او رها شد

آن گاه در چنين حالي هر دو به شوهر او برخورد نمودند، عزيزه مصر به همسرش گفت سزاي كسي كه به ناموس تو تجاوز 
 .د باشدتواناي دردناك چه چيز ميكند جز زندان و يا شكنجه

پادشاه مصر )چون اين صحنه را بديد و گفتار زليخا را بشنيد( تصميم گرفت يوسف را شكنجه دهد. يوسف گفت: من قصد 
ام، او نسبت به من قصد سوء داشت، اينك از اين طفل بپرس تا حقيقت حال را برايت بگويد، در سويي به همسر تو نكرده

ستگان زليخا بود به منظور شهادت و فصل قضاء به زبان آورد و چنين گفت: اي همان لحظه خداوند كودكي را كه يكي از ب
ملك پيراهن يوسف را وارسي كن، اگر چنانچه از جلو پاره شده او گنهكار است و به ناموس تو طمع كرده، و در صدد تجاوز 

 .سف را به سوي خود بكشاندخواسته يوبه او برآمده است، و اگر از پشت سر پاره شده همسرت گنهكار است و او مي

شاه چون اين كالم را از طفل شنيد، بسيار ناراحت شد و دستور داد پيراهن يوسف را بياوردند، وقتي ديد از پشت سر دريده 
شده به همسرش گفت: اين از كيد شما زنان است كه كيد شما زنان بسيار بزرگ است. و به يوسف گفت: از نقل اين قضيه 

 .هار كه كسي آن را از تو نشنود و در كتمانش بكوشخودداري كن و زن
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آن گاه امام فرمود: ولي يوسف كتمانش نكرد و در شهر انتشار داد، و قضيه دهن به دهن گشت تا آنكه زناني )اشرافي( در 
خا رسيد، همه را دعوت نموده، براي آنان باره زليخا گفتند: همسر عزيز با غالم خود مراوده داشته. اين حرف به گوش زلي

اي مهيا نمود، )و پس از غذا( دستور داد ترنج آورده تقسيم نمودند و به دست هر يك كاردي داد تا آن را پوست بكنند، سفره



 نآن گاه در چنين حالي دستور داد تا يوسف در ميان آنان درآيد، وقتي چشم زنان مصر به يوسف افتاد آن قدر در نظرشا
بزرگ و زيبا جلوه كرد كه به جاي ترنج دستهاي خود را پاره كرده و گفتند، آنچه را كه گفتند: زليخا گفت اين همان كسي 

كرديد. زنان مصر از دربار بيرون آمده، بيدرنگ هر كدام بطور سري كسي نزد يوسف است كه مرا بر عشق او مالمت مي
د، يوسف هم دست رد به سينه همه آنان بزد و به درگاه خدا شكايت برد كه فرستاده، اظهار عشق و تقاضاي مالقات نمودن

اگر مرا از كيد اينان نجات ندهي و كيدشان را از من نگرداني )بيم آن دارم( كه من نيز به آنان تمايل پيدا كنم، و از جاهالن 
 .شوم. خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد زنان مصر را از او بگردانيد

گير گشت( عزيز با اينكه شهادت طفل را بر پاكي تي داستان يوسف و همسر عزيز و زنان مصر شايع شد )و رسوايي عالموق
روزي كه يوسف به زندان وارد شد،  .يوسف شنيده بود مع ذلك تصميم گرفت يوسف را به زندان بيفكند، و همين كار را كرد

ويد: گوند در قرآن كريم قصه آن دو و يوسف را بيان داشته است. ابو حمزه ميدو نفر ديگر هم با او وارد زندان شدند، و خدا
 «1»رسد. در اينجا حديث امام سجاد )ع( به پايان مي

از ابي حمزه آمده كه با روايت قبلي مختصر اختالفي دارد. و اينكه امام )ع( « 4»مؤلف: در اين معنا روايتي در تفسير عياشي 
مَعاذَ  "تفسير به قرينه مقابله است، چون كلمه "كنندما از اهل بيتي هستيم كه زنا نمي "فرموده: "اللَّهِ مَعاذَ "در تفسير كلمه

قرار گرفته و اين خود مؤيد گفته ما است كه در بيان معناي آيه گفتيم:  "إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ "در مقابل جمله "اللَّهِ
 .يددقت فرماي -اندگردد نه به عزيز مصر، كه بيشتر مفسرين گفتهسبحان برمي به خداي "انه "در كلمه "ها "ضمير

 "يوسف دست رد به سينه همه آنان زد و به درگاه خدا شكايت برد كه اگر مرا از كيد اينان نجات ندهي ... "و اينكه فرمود:
 ظهور در اين دارد كه امام )ع( جمله رب

__________________________________________________ 

 .22و  22معاني االخبار، علل الشرائع، ص (1)

 .124، ص 4تفسير عياشي، ج (2)
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السجن احب الي مما يدعونني اليه را جزء دعاي يوسف ندانسته، و اين نيز موافق با گفتار گذشته ما است كه اين جمله جزء 
 .دعاي يوسف نيست

 111[ ..... ص : "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال ... "وضيح جمله:چند روايت در ت]

و در عيون به سند خود از حمدان از علي بن محمد بن جهم روايت كرده كه گفت: من در مجلس مامون بودم در حالي كه 
ه! آيا نظر شما اين نيست كه انبياء حضرت رضا، علي بن موسي )ع( هم در نزد وي بود. مامون به او گفت: يا بن رسول اللَّ
گويد: مامون دهد تا آنجا كه ميمعصومند؟ حضرت در پاسخش فرمود: چرا محمد بن جهم حديث را هم چنان ادامه مي

قصد يوسف را كرد، چه معنا دارد؟ حضرت فرمود: زليخا  "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ ال أَنْ رَأي بُرْهانَ رَبِّهِ "پرسيد پس آيه
كرد، و ليكن از آنجايي كه معصوم بود، و و اگر اين نبود كه يوسف برهان پروردگار خود را ديد او هم قصد زليخا را مي

 .شود لذا يوسف قصد زليخا را نكردكند و مرتكب آن نميمعصوم قصد گناه نمي

 :ست كهپدرم از پدرش امام صادق )ع( نقل كرد كه فرمود: معناي آيه اين ا

زليخا قصد يوسف را كرد كه با وي عمل نامشروع را مرتكب شود و يوسف قصد او را كرد كه چنين عملي با وي نكند. 
 «1»مامون گفت: خدا خيرت دهد اي ابا الحسن. 



ايم كه روايتش خالي از ضعف نيست، ولي هر چه باشد صدر اين روايتش هر چند در سابق در باره ابن جهم گفته :مؤلف
رد او قصد ك "موافق با بياني است كه ما براي آيه كرديم. و اما آنچه كه از زبان امام رضا )ع( از جدش نقل كرده كه فرموده:

شايد مراد از آن، همان معنايي باشد كه خود حضرت رضا )ع( بيان  "كه مرتكب شود، و يوسف قصد كرد كه مرتكب نشود
مكن است منظور از آن اين باشد كه: يوسف تصميم گرفت او را به قتل برساند. داشتند. چون قابل انطباق با آن هست. و م

هم چنان كه حديث آينده نيز مؤيد آن است. و بنا بر اين جمله مذكور با بعضي از احتماالت كه در بيان آيه گذشت منطبق 
 .شودمي

مي دانشمندان اهل اسالم و علماي ساير و نيز در همان كتاب از ابي الصلت هروي روايت شده كه گفت: وقتي مامون تما
اديان از يهود و نصارا و مجوس و صابئين و ساير دانشمندان را يك جا براي بحث با علي بن موسي )ع( جمع كرد، هيچ 

دانشمندي به بحث اقدام نكرد مگر آنكه علي بن موسي به قبول ادعاي خويش ملزمش ساخت، و آن چنان جوابش را 
 .گ در دهانش كرده باشدداد كه گويي سنمي

 در اين ميان علي بن محمد بن جهم برخاست و عرض كرد: يا بن رسول اللَّه! آيا نظر شما

__________________________________________________ 

 .1، ح 12، باب 1عيون اخبار الرضا، ج (1)

 442، ص: 11ترجمه الميزان، ج

فرمايي در معناي اين كالم خدا كه در باره يوسف ي. عرض كرد: پس چه مياين است كه انبياء معصومند؟ فرمود: آر
؟ حضرت فرمود: اما اين كالم خدا معنايش اين است كه زليخا قصد يوسف را كرد )تا با "وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها "فرموده:

 لش برساند، زيرا از پيشنهاد زليخا بسيار ناراحتاو درآميزد( و يوسف قصد وي را كرد تا در صورتي كه مجبورش نمايد به قت
شده بود، خداوند هم گرفتاري كشتن زليخا را از او بگردانيد، و هم زناي با وي را، و به همين جهت است كه در قرآن 

ا او زناي ب "فحشاء "كشتن زليخا و مقصود از "سوء "چون مقصود از "كَذلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَ الْفَحْشاءَ "فرمايد:مي
 «1»است. 

مَّتْ بِهِ وَ وَ لَقَدْ هَ "و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب حليه از علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
بند  تفرموده: زليخا به يوسف طمع كرد، و يوسف هم به وي طمع كرد. و از طمع او يكي اين بود كه تصميم گرف "هَمَّ بِها

زير جامه را باز كند، در همين موقع زليخا برخاست و بتي را كه در گوشه منزلش بود و با در و ياقوت آرايش شده بود با 
 .كنيپارچه سفيدي پوشاند تا بين بت و خودش حائلي باشد. يوسف گفت: چكار مي

ن از كني و مآشامد شرم ميخورد و نه ميگفت شرم دارم كه مرا در اين حال ببيند. يوسف گفت: تو از يك بتي كه نه مي
خداي خودم كه شاهد و ناظر عمل هر كس است شرم نداشته باشم؟ آن گاه گفت: ابدا به آرزوي خودت از من نخواهي 

 «4»رسيد. و اين بود آن برهاني كه ديد. 

لمات ي كرده باشد؟ با اينكه كمؤلف: اين روايت از جعليات است، و چگونه ممكن است علي بن ابي طالب )ع( چنين فرمايش
 .او و ساير ائمه اهل بيت )ع( پر است از مساله عصمت انبياء و مذهب اين امامان در اين باره معروف است

عالوه بر اين، پوشاندن بت از طرف زليخا و انتقال يوسف به مطلبي كه عمل زليخا يادآوريش كرد برهاني نيست كه خداوند 
و هر چند كه اين مضمون در رواياتي از طرق اهل بيت )ع( نيز آمده، و ليكن آنها هم به خاطر  آن را رؤيت برهان بنامد،

اينكه اخباري آحاد هستند قابل اعتماد نيستند، مگر اينكه بگوييم زليخا برخاسته و روي بتي كه در آن اطاق بوده پوشانيده، و 
ها از ميان او و ساحت كبرياي خداوند آن چنان كه پرده اين عمل باعث شده كه يوسف آيت توحيد را مشاهده كرده باشد



برداشته و وي برهاني ديده باشد كه با ديدن آن از هر سوء و فحشايي مصون شده است. هم چنان كه قبال هم همين طور 
 اشبود و به همين جهت خداوند در باره

__________________________________________________ 
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بايستي و اين احتمال بعيد نيست، و اگر روايات نظير فوق معتبر و صحيح باشد مي "إِنَّهُ مِنْ عِبادِنَا الْمُخْلَصِينَ ":فرموده
 .همين معنا منظور آنها باشد

ع(، سه بار دچار لغزش شد، يكي آنجا )تاب آمده كه: ابو الشيخ از ابن عباس روايت كرده كه گفت: يوسف و نيز در همان ك
و در  "مرا نزد اربابت يادآوري كن "كه قصد زليخا را كرد، و در نتيجه به زندان افتاد، و يكي آنجا كه به رفيق زندانش گفت

 تر شد، و يكي آنجا كه نسبت دزدي به برادرانشمدت زندانش طوالني نتيجه به كفاره اينكه ياد پروردگارش را فراموش كرد
 .«1» "إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "و آنها هم در جوابش گفتند: "إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "داد و گفت:

اده، كسي كه چنين مقامي را مؤلف: اين روايت مخالف صريح قرآن است كه مقام اجتباء و اخالص را به يوسف نسبت د
شود كه خداوند كسي را كه داراست و خداوند او را خالص براي خود كرده و شيطان در او راه ندارد. آري، چگونه تصور مي

ترين گناهان كرده و شيطان ياد پروردگارش را از دلش بيرون برده، و او در سخنانش دروغ گفته و خداوند تصميم بر زشت
تر كرده صديق بنامد، و از بندگان مخلص و ين جرائم به زندانش افكنده و دوباره مدت زندانش را طوالنيهم به خاطر هم

؟ "ما به او حكم و علم داديم و او را براي خود برگزيديم، و نعمت خود را بر او تمام كرديم "نيكوكارش بخواند، و بفرمايد كه
م كردياي از آنها را در آنجا كه آيات را بيان ميآنها را نقل كرده، و ما پاره و از اين قبيل روايات زياد است كه الدر المنثور

 .نقل نموديم، و به هيچ يك آنها اعتمادي نيست

 111رواياتي در ذيل آيات گذشته راجع به داستان يوسف )عليه السالم( و زليخا[ ..... ص : ]

اند كه فرمود: چهار از ابن عباس از رسول خدا )ص( روايت كرده "دالئل "و نيز آورده كه احمد و ابن جرير و بيهقي در كتاب
 -1آن طفلي كه به نفع يوسف شهادت داد  -4پسر آرايشگر دختر فرعون  -1نفر به زبان آمدند با اينكه طفل صغير بودند: 

 «4»عيسي بن مريم.  -2صاحب جريح 

 :فرموده "شَغَفَها حُبًّا قَدْ "و در تفسير قمي آمده كه در روايت ابي الجارود در تفسير

 "فهميد. واش ساخت، بطوري كه غير از يوسف چيز ديگري نميمحبت يوسف زليخا را در پرده كرد و از مردم پوشيده
 «1»قلب است.  "حجاب "به معناي "شغاف "و "شغاف "به معناي "حجاب
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و نيز در همان كتاب در ضمن داستان دعوت كردن از زنان مصر و بريدن دستهاي ايشان فرموده: يوسف آن روز را به شب 



وي را ديده بودند دعوت رسيد و او را به سوي خود خواندند. يوسف آن روز  نرسانيده بود كه از طرف يك يك از زنان كه
د كنند، و اگر تو كيدارم از آنچه كه اينان مرا بدان دعوت ميتر ميبسيار ناراحت شد، و عرض كرد: پروردگارا! زندان را دوست

. خداوند هم دعايش را مستجاب نمود و كيد گردمشوم و از جاهالن ميايشان را از من نگرداني من نيز به آنان متمايل مي
 «1»ايشان را از وي بگردانيد ... 

__________________________________________________ 
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( وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ 12ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّي حِينٍ )
( قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ 13نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ

الْآخِرَةِ هُمْ هُمْ بِ ةَ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَتُرْزَقانِهِ إاِلَّ نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما ذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّ
ا وَ ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنوَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْ (12كافِرُونَ )

 (12يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ ) (38)عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَ 

اهُ  تَعْبُدُوا إاِلَّ إِيَّالْحُكْمُ إاِلَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَالَّما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إاِلَّ أَسْماءً سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ 
( يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ 25ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ )

( وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ 21ذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ )فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّ
 (24ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ )
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 .(12نظرشان رسيد كه او را تا مدتي زنداني كنند )ها كه ديده بودند به آن گاه با وجود آن نشانه
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ري فشارم، ديگو با يوسف دو جوان ديگر هم، زنداني شدند. يكي از آنها گفت من در خواب ديدم كه انگور )براي شراب( مي
د، اي يوسف تو ما را از تعبير آن آگاه كن خورنبرم و مرغان هوا از آن ميگفت من ديدم كه بر باالي سر خود طبق ناني مي

 .(13بينيم )كه تو را از نيكوكاران مي

م را خداي سازم كه اين عليوسف در پاسخ آنها گفت من شما را قبل از آنكه طعام آيد و تناول كنيد به تعبير خوابتان آگاه مي
 .(12و به آخرت كافرند ترك گفتم )ايمان من به من آموخته است زيرا كه من آئين گروهي را كه به خدا بي

كنم و در آئين ما هرگز نبايد چيزي را با خدا شريك گردانيم، و از آئين پدرانم ابراهيم خليل و اسحاق و يعقوب پيروي مي
اين توحيد و ايمان به يگانگي خدا فضل و عطاي خداست بر ما و بر همه مردم، ليكن اكثر مردم شكر اين عطا را بجا 

 .(12د )آورننمي



 .(12حقيقت( بهتر )و در نظام خلقت مؤثرترند( يا خداي يكتاي قهار )اي دو رفيق زنداني من آيا خدايان متفرق )بي

راي آن ايد، خدا هيچ دليلي بمعنا است كه خود شما و پدرانتان ساختهحقيقت و الفاظ بيپرستيد اسماء بيآنچه غير از خدا مي
الم وجود خداست و امر فرموده كه جز آن ذات پاك يكتا را نپرستيد، اين آئين محكم است نازل نكرد و تنها حكمفرماي ع

 .(25دانند )ولي اكثر مردم نمي

ا شود تيوسف گفت، اي دو رفيق زنداني من اما يكي از شما ساقي شراب شاه خواهد شد و اما آن ديگري بدار آويخته مي
 .(21باره آن از من خواستيد قطعي و حتمي است ) مرغان مغز سر او را بخورند اين امري كه در

يابد درخواست كرد كه مرا نزد صاحبت ياد كن ولي شيطان در آن حال ياد دانست نجات ميآن گاه يوسف از رفيقي كه مي
 .(24صاحبش را از نظرش ببرد، بدين سبب در زندان سالي چند بماند )
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اين آيات متضمن قسمتي از داستان آن جناب است، و آن، داستان به زندان رفتن و مدتي در زندان ماندن اوست كه مقدمه 
تقرب تام او به دربار پادشاه مصر شد، و سرانجام عزيز مصر گرديد. و در ضمن با بيان عجيبي دعوتش را به دين توحيد در 

 .كند كه براي اولين بار خود را معرفي كرد كه از دودمان ابراهيم و اسحاق و يعقوب استنموده، و بيان مي زندان، نقل

به معناي پديد آمدن رأي و نظريه است كه قبال نبوده،  "بداء "كلمه "ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّي حِينٍ "
به  "لهم "در كلمه "هم "شود در فالن موضوع براي من بداء حاصل شد، يعني رأي جديدي پيدا شد، ضميرمثال گفته مي

  .گرددعزيز و همسرش و خواص دربارش برمي
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وي در اين  كرد بر اينكه دامنداد، و داللت مياي است كه بر برائت يوسف گواهي ميآن شواهد و ادله "آيات "منظور از
از قبيل شهادت آن كودك به ضميمه اينكه پيراهن يوسف از عقب پاره شده بود،  .اند پاك استقضيه و تهمتي كه به او زده

و اينكه هر دو به طرف در پيشدستي كرده بودند. و شايد يكي ديگر از شواهد، قضيه زنان مصر و پاره كردن دستهايشان و 
واسته زنان به خرج داد، و نيز ممكن است يكي ديگر از شواهد اعتراف زليخا نزد زنان باشد عفتي باشد كه يوسف در برابر خ

 .دادام، و او عفت به خرج ميكه گفته بود: من يوسف را دنبال كرده

الم قسم است و معنايش اين است كه قسم خوردند و تصميم گرفتند كه او را حتما به  "ليسجننه "در جمله "الم "حرف
متعلق به همين  "حتي حين "است كه براي آنان حاصل شده بود، و ظرف "بدايي "يفكنند، و اين جمله تفسير آنزندان ب

 .جمله است

ن كند، و به جمله چنيلذا معناي انتظاري را افاده مي "تا حين فالن "اضافه نشده و نفرموده "حين "و از آنجايي كه كلمه
نداني كنند تا اين سر و صداها بخوابد، و مردم داستان مراوده زليخا را فراموش دهد: تصميم گرفتند مدتي وي را زمعنا مي

 .نمايند

داد براي عزيز و و معناي آيه اين است: بعد از مشاهده آن آيات و شواهدي كه بر طهارت و عصمت يوسف گواهي مي
سف را زنداني كنند، تا مردم داستان همسرش و درباريان و مشاورينش رأي جديدي پيدا شد، و آن اين بود كه تا مدتي يو

 .مراوده زليخا را كه مايه ننگ و رسوايي دربار شده بود فراموش نمايند، عزيز و اطرافيانش بر اين تصميم قسم خوردند



اند براي اين بوده كه دودمان و دربار عزيز را از رسوايي تهمت و ننگ شود كه اگر چنين تصميمي گرفتهاز اينجا معلوم مي
اند كه امنيت عموم شهر را حفظ كرده باشند، و اجازه ندهند مردم و مخصوصا ظ كنند، و شايد اين غرض را هم داشتهحف

زنان مصر مفتون حسن و جمال وي گردند، آن هم آن حسني كه همسر عزيز و زنان اشرافي مصر را واله خود كرده بود، 
 .اندازدمصر بلوايي به راه ميچنين حسن فتاني اگر آزاد گذارده شود به طبع خود در 

و از  "ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ... "ليكن از اينكه در زندان به فرستاده پادشاه گفته بود:
لَّهِ ما حاشَ لِ "و اينكه ايشان جواب داده بودند: "فْسِهِما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَ "اينكه پادشاه از زنان مصر پرسيد:

الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ  "و اينكه همسر عزيز سپس اعتراف كرده و گفته است: "عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ
د از زنداني شدن يوسف امر را بر شوهرش مشتبه كرده، و او را بر خالف آيد كه زليخا بعاز همه اينها برمي "لَمِنَ الصَّادِقِينَ

 واقع معتقد و يا ال اقل نسبت به واقع امر به شك و شبهه 
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انداخته، و خالصه آن چنان در دل شوهرش تسلط و تمكن داشته كه با ديدن همه آن آيات، مع ذلك او را بر خالف آيات و 
 .اهد معتقد كرده استشو

توان گفت كه زنداني شدن يوسف به دستور يا توسل همين زن بوده. او اين پيشنهاد را كرده تا تهمت مردم و بنا بر اين مي
را از خود دفع كند و هم اينكه يوسف را بر جرأت و مخالفتش ادب نمايد، باشد كه از اين به بعد به اطاعت و انقياد وي درآيد. 

 .كندهم كه در حضور زنان اشرافي مصر گفته بود به خوبي بر اين معنا داللت مي "لَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ ...وَ  "جمله

 133رؤياي دو همزنداني يوسف )عليه السالم( و تعبير خواب آن دو توسط يوسف )عليه السالم([ ..... ص : ]

 "... وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيانِ "

اتي هم اند، روايآيد كه دو زنداني نامبرده بردگان پادشاه بودهي غالم و برده است، و از سياق آيه برميبه معنا "فتي "كلمه
 .كنداين معنا را تاييد مي -ان شاء اللَّه تعالي -كه به زودي خواهد آمد

 "... وَ دَخَلَ "و اگر اين جمله را به جمله -"قالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً "

براي اين است كه بفهماند نقل خواب آن دو بالفاصله پس از دخول در زندان  "و قال احدهما "عطف نكرده و نفرموده:
در خواب  "اند، هم چنان كه اين گفتارشان كه گفتندنبوده، بلكه بعد از گذشتن مدتي در زندان اين خواب را ديده و نقل كرده

 .بر اين معنا اشعار دارد "امرفقاي زندانياي  "و جواب يوسف كه گفت "بينيممي

به معناي اين است كه  "أَعْصِرُ خَمْراً "اند حكايت حال گذشته است، و جملهبطوري كه ديگران هم گفته "اريني "جمله
يرد )و گفشردم تا خمر درست كنم، و اگر انگور را خمر ناميده به اعتبار آن صورتي است كه در آينده به خود ميانگور را مي

شود(، و معناي آيه اين است: در بامدادي يكي از آن دو به يوسف گفت: من در عالم رؤيا ديدم كه براي تهيه شراب، خمر مي
 .فشارمانگور مي

 و اين خواب ديگري بوده زديعني مرغ به آن نان نوك مي -"وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ "
با ذكر  . و در اين آيه شريفه در حقيقت"نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "كه رفيق ديگرش ديده. آن گاه آن دو گفتند:

 .هاي لطيف قرآن است، و اين خود از تفنن"قال "و "قال "گفتار آنان اكتفاء كرد از اينكه بگويد:

 "گردد، هر چند كلمه رؤيا ذكر نشده، و ليكن سياق داللت بر آن دارد و با جملهبه رؤيا برمي "بتاويله "در كلمه "اه "ضمير
ه به بينيم تو را نيست، بلكبه معناي )مي "نريك "درخواست تعبير خواب خود را تعليل كردند. "إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ



 :معناي( اين است كه

 412، ص: 11بينيم. ترجمه الميزان، جمعتقديم كه از نيكوكاران هستي، چون سيماي نيكوكاران را در تو مي در باره تو

ن جهت گوييم اين بداو اگر بپرسي چه ارتباطي ميان درخواست تعبير خواب با نيكوكار بودن يوسف وجود دارد؟ در جواب مي
ر از دانند، و چنين معتقدند كه اينگونه افراد زودتنفوسي تزكيه شده مي است كه نوعا مردم، نيكوكاران را داراي دلهايي پاك و

 .شوند، و انتقالشان هم از انتقال ديگران به صواب نزديكتر استديگران به روابط امور و جريان حوادث منتقل مي

ري گفت: من در خواب شود: يكي از آن دو به يوسف گفت: من در خواب چنين ديدم. ديگبنا بر اين، معناي آيه اين مي
چنان ديدم. آن گاه هر دو گفتند: ما را به تعبير آن آگاه ساز، چون معتقديم كه تو از نيكوكاراني، و امثال اين امور و اسرار 

يگران از كنند چيزهايي را كه دنهاني بر نيكوكاران پوشيده نيست، آري نيكوكاران با صفاي دل و پاكي نفسشان درك مي
 .ماننديدرك آن عاجز م

ماي وقتي آن دو زنداني با حسن ظن ناشي از ديدن سي "قالَ ال يَأْتِيكُما طَعامٌ تُرْزَقانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُما بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُما "
 يوسف )ع(نيكوكاران در چهره يوسف )ع( به آن جناب روي آوردند، و درخواست كردند كه وي خوابهايشان را تعبير كند، 

داشت غنيمت شمرده، از موقعيتي كه پيش آمده بود فرصت را براي اظهار و فاش ساختن اسرار توحيد كه در دل نهفته مي
براي دعوت به توحيد و به پروردگارش كه علم تعبير را به او افاضه فرموده، استفاده كرد و گفت: كه اگر من در اين باب 

م داده، و سزاوار نيست كه براي چنين پروردگاري شريك قائل شويم. و خالصه به بهانه مهارتي دارم، پروردگارم من تعليم
 .اين پيشامد نخست مقداري در باره توحيد و نفي شركاء صحبت كرد، آن گاه به تعبير خواب آن دو پرداخت

آنكه من تاويل و حقيقت آن آورند مگر براي شما نمي -بعنوان جيره زندانيان -و در پاسخ آن دو چنين فرمود: هيچ طعامي
كنم. آري من به اين اسرار آگاهي دارم، و همين خود شاهد صدق دعوت من است به طعام و مال آن را براي شما بيان مي

 .دين توحيد

اي به طعام برگردد، كه در اين صورت يوسف )ع( خواسته است معجزه "بتاويله "البته اين معنا در صورتي است كه ضمير در
ي وَ أُنَبِّئُكُمْ بِما تَأْكُلُونَ وَ ما تَدَّخِرُونَ فِ "نبوت خود ارائه داده باشد، نظير گفتار مسيح )ع( به بني اسرائيل كه فرمود:براي 

ن اهل بيت )ع( اي از رواياتي است كه از طرق امامامؤيد اين معنا پاره«. 1» "بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
 -وارد شده، و به زودي در بحث روايتي خواهد آمد

__________________________________________________ 
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 .ان شاء اللَّه تعالي

ما را من خيلي زود تاويل خواب ش "شودچنين ميو اما بنا بر اينكه ضمير مذكور به رؤيايي كه ديده بودند برگردد معناي آيه 
ر حقيقت و ليكن اين معنا كه د "كنمكنم، حتي قبل از اينكه طعام شما را بياورند من خوابتان را تعبير ميبرايتان بيان مي

 .وعده به تسريع در قضاي حاجت آنان است از نظر سياق آيات معناي بعيدي است

حاقَ وَ إِبْراهِيمَ وَ إِسْ بِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ ال يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ وَ اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِيذلِكُما مِمَّا عَلَّمَنِي رَ "
لوم عادي و در اين دو آيه اين معنا را گوشزد فرموده كه علم به تعبير خواب و خبر دادن از تاويل احاديث از ع "يَعْقُوبَ

اكتسابي نيست كه هر كس بتواند فرا گيرد، بلكه اين علمي است كه پروردگارم به من موهبت فرموده، آن گاه علت اين معنا 
ام، بلكه ملت پدرانم ابراهيم و اسحاق و يعقوب را را اينطور بيان كرده كه: چون من ملت و كيش مشركين را پيروي نكرده



 .امدان سبب است كه من دين شرك را واگذاشته، دين توحيد را پيروي نمودهام، و خالصه بپيروي نموده

و اگر مشركين را فاقد ايمان به خدا و روز جزا خوانده، نه از اين جهت است كه مشركين فاقد ايمان به خدا و معادند، چون 
ورزند، و در باره معاد هم قائل أ شرك ميمشركين هم خدا را قبول دارند و هم معاد را، بلكه از اين باب است كه در باره مبد

ال چه شريك ح -به تناسخند، هم چنان كه در جلد قبلي اين كتاب گذشت. و در دين توحيد، آن شركايي كه مشركين قائلند
هيچيك خدا نيستند. و همچنين تناسخ و برگشتن ارواح با بدنهاي ديگر و متنعم  -در تاثير بدانند و چه شريك در عبادت

ارواح پاك و معذب شدن ارواح ناپاك در زندگي ديگر، در دين توحيد معاد نيست و به همين جهت بود كه يوسف )ع( شدن 
 هُمْ وَ "ايمان به خدا و روز جزا را از مشركين نفي كرد، و كفرشان را نسبت به معاد با تكرار ضمير، تاكيد نمود و فرمود:

 .ايمان به خدا ندارد به طريق اولي ايمان به بازگشت به سوي خدا ندارد . آري، كسي كه"بِالْآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ

و اين كالم كه خداوند متعال از قول يوسف نقل كرده اولين باري است كه يوسف در مصر خود را و نسب خود را معرفي 
 .نموده و اظهار كرده كه اهل بيت ابراهيم و اسحاق و يعقوب است

عني خداي ي "ءٍ ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا وَ عَلَي النَّاسِ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَشْكُرُونَكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْما كانَ لَنا أَنْ نُشْرِ "
 سبحان براي ما اهل بيت راهي به شرك نگذاشته، و ما را از آن منع 
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خداست بر ما اهل بيت و بر همه مردم، اما بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نياورده،  كرده و اين منع، خود از فضل و نعمت
 .ورزندبلكه بدان كفر مي

، بايد دانست كه اين از باب جبر و الجاء نيست، بلكه از باب تاييد و "خداوند راهي به شرك براي آنان نگذاشته "اما اينكه
نبوت و رسالت اختصاص داده، و خدا داناتر است كه رسالت را در چه دودماني تسديد است، چون خداوند ايشان را به نعمت 

 .رايندگورزند، و به دين توحيد ميدهد، در نتيجه انبياء به توفيق و تاييد خداوندي از هر خطا و گناهي عصمت ميقرار مي

ايشان و بر مردم است و موجب پايداري و استمرار راه حق در ميان نوع بشر است ..... ص فضل و فيض خدا بر  (شرحي در مورد اينكه وجود مخلصين و معصومين )عليهم السالم]
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اين نيز بدان جهت است كه خداوند ايشان را تاييد  "اين از فضل خدا است بر ما اهل بيت و بر مردم "و اما اينكه فرمود:
ع و طاقتشان هست كه به آنان مراجعه نموده و به پيروي توانند و در وسنموده. و اين خود باالترين فضل است، مردم هم مي

 .ايشان رستگار و به هدايت ايشان مهتدي شوند، پس فضل بر مردم هم هست

كنند در به خاطر اين است كه اين نعمت را يعني نعمت نبوت و رسالت را كفران مي "دانندبيشتر مردم قدر نمي "و اما اينكه
نمايند. و يا به عبارتي به خاطر اين است كه نعمت توحيد را كفران حاملين آن را پيروي نمي نتيجه اعتنايي به آن ننموده،

 .پرستندگيرند و آنها را به جاي خدا مينموده از مالئكه و يا جن و انس شريك براي خدا مي

 .انداين آن معنايي است كه بيشتر مفسرين براي آيه ذكر كرده

ماند و آن اين است كه مگر مساله توحيد و نفي شرك از مسائلي است كه محتاج به ميو بنا بر اين قول سؤالي باقي 
سفارش و بيان انبياء باشد كه در اين آيه آن را نعمتي دانسته كه مردم به وسيله پيروي انبياء بدان نائل ميشوند؟ با اينكه 

اير مردم در درك آن يكسانند. و اگر مردمي نسبت اي است فطري و از مستقالت عقلي كه انبياء )ع( و سمساله توحيد مساله
 .خواهند نداي فطرت و و جدان را اجابت كنند، نه ندا و دعوت انبيا راورزند به خاطر اينست كه نميبه آن كفر مي

 هجواب اين سؤال اين است: همانطوري كه عنايت خداوند نسبت به بندگانش ايجاب كرده كه اين نوع از انسان را هم از را



 -الهام و ارتكاز عقلي مجهز به درك خير و شر و تقوا و فجور نموده و هم مجهز به درك احكام ديني و قوانين شرعيش كند
كند كه افرادي از اين نوع همچنين عنايت او واجب مي -هاي گذشته ما مكرر توضيح داده شدو وجوب اين معنا در بحث

وحيد به اي از راه تليم و مستقيم مجهز نمايد تا مالزم فطرت اصلي بوده لحظهانساني را به نفوسي طيب و طاهر و دلهايي س
 سوي شرك منحرف نگشته و در نتيجه اصل توحيد در تمامي ادوار و 
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اي است كه دلهاعصار در ميان اين نوع باقي بماند، و قرن به قرن روح سعادت هم چنان زنده بماند. دليل اين معنا همان ا
كند. چون فرض شرك و نسيان توحيد از افراد عادي انسان ممتنع نيست، و بلكه ممكن نبوت و وحي را الزم و ضروري مي

و جايز است، و وقتي امري نسبت به يك فرد جايز و ممكن باشد نسبت به همه افراد نيز جايز و ممكن است. و فرض 
يد مساوي است با فرض فساد اين نوع و بطالن غرضي كه خداوند از خلقت مشرك شدن همه افراد و فراموش كردن توح

 .اين نوع داشته

و به همين جهت بر او واجب است كه در ميان اين نوع افرادي داشته باشد كه همواره داراي اخالص در توحيد باشند و امر 
الت بيرون نمايند، و براي آنان ادله توحيد را اقامه توحيد را زنده نگهدارند، از آن دفاع نموده و مردم را از خواب غفلت و جه

نموده و شواهد و معجزات آن را ارائه دهند. و اين رابطه كه در حقيقت رابطه تعليم و تعلم است نه سوق )از ناحيه انبيا( و 
 .همواره برقرار باشد (متابعت )از ناحيه مردم

عصري در ميان مردم باشند در حقيقت مساله نبوت انبياء و امامت و اگر كسي قانع شد كه حتما چنين نفوسي بايد در هر 
ائمه را قبول كرده، و پذيرفته كه وجود انبيا )ع( فضل و نعمتي است از ناحيه خداي متعال، هم بر خود آن حضرات كه 

را  كه چنين افراديهستيشان داده و به تربيت ربوبي خود توحيد را تعليمشان داده و مبعوثشان كرده، و هم بر همه مردم 
آلودشان را بيدار كنند و در برابر غفلت و ضاللتشان از حق براي آنان نصب نموده تا حق را به يادشان بياورند و فطرت خواب

دفاع نمايند، چون اشتغال مردم به امور و اعمال مادي و ممارستشان در امور حسي ايشان را به سوي لذات جلب نموده و به 
سازد، و اگر در هر دوره و عصري مرداني خداشناس و خداپرست و افرادي كه خدا با توجه خالص به قيامت پستي وادار مي

نمايد، و واسطه فيض بين زمين و آسمان پاك و خالصشان كرده نبوده باشند، گمراهي و كوري سراسر زمين را احاطه مي
 .بردقطع و غايت خلقت باطل گشته، زمين اهل خود را فرو مي

شود كه در معناي آيه شريفه حق اين است كه آيه را بر همين حقيقت حمل نموده، آن را چنين معنا ز همين جا معلوم ميو ا
كنيم: خداوند با تاييد خود ما را چنان مؤيد كرده كه ديگر راهي به سوي شرك براي ما باقي نگذاشته، و اين مصون 

)و از اين باالتر نعمتي نيست(، زيرا نهايت درجه سعادت آدمي و  مان از شرك از فضلي است كه خدا بر ما كردهبودن
 .رستگاري بزرگش به داشتن چنين هدايتي است

و نيز فضلي است كه خدا بر همه مردم كرده، زيرا با بودن ما انبياء، مردم بعد از نسيان متذكر شده و پس از غفلت از فطريات 
 جهل رهاييگردند، و با تعليم ما از خطر خود متنبه مي

 412، ص: 11ترجمه الميزان، ج

خدا را  آورند، و اين فضلشوند و ليكن بيشتر مردم شكر اين نعمت را بجا نمييافته و بعد از انحراف و كجي، مستقيم مي
 .گردانندكنند، و به جاي اينكه با آغوش باز پذيراي آن باشند از آن روي ميكفران نموده بدان اعتنايي نمي

 :انداز مفسرين در معناي آن گفته« 1»عنايي است كه به نظر ما رسيده. ولي بعضي اين آن م



نيد، كعلم به تاويل احاديث است. و ليكن همانطوري كه مالحظه مي "ذلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنا ... "در "ذلك "مشار اليه
 .اين معنايي است كه از سياق آيه به دور است

 131ص :  .....نهفته است  "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "حجت قاطعي كه در جمله: و بيان "خير "معناي]

، ارخ "از نظر وزن وصفي است كه از ماده "خير "كلمه "يا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "
اشتقاق يافته كه اين ماده به معناي انتخاب و اختيار كردن يكي از دو چيز و يا دو عملي است كه به وجهي در  "يخار، خيرة

انجام و يا اخذ آن در ترديد باشد، و خير از آن دو، آن است كه در مطلوبيت و فضيلت، برتري بر ديگري داشته اخذ آن متعين 
عملي است كه انجام آن متعين باشد. و خير از دو چيز آن است كه از جهت انتخاب مطلوب باشد. پس خير از دو عمل، آن 

ه از اي است كباشد، مثال خير از دو مال، آن مالي است كه از جهت تمتع و استفاده مطلوبتر باشد. و خير از دو خانه، آن خانه
جهت مصاحبت بهتر باشد. و خير از دو رأي، آن رأيي تر باشد. و خير از دو انسان، آن فردي است كه از جهت سكني مطلوب

است كه اخذ به آن بهتر باشد. و خير از دو اله، آن معبوديست كه از جهت پرستش بهتر باشد. و از همين جا است كه اهل 
 :اند اصل اين كلمهادب گفته

اي است كه لمه مذكور صفت مشبههو به صيغه افعل التفضيل بوده، و ليكن حقيقت مطلب اين است كه ك "خوبتر :أخير "
 .رساندبر حسب ماده خود معناي افعل التفضيل را افاده نموده و برتري را مي

در سياق بيان دليل بر معين شدن  "... أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "از آنچه گذشت روشن گرديد كه جمله
تر اگر فرض شود كه ميان عبادت خدا و ساير معبودهاي ادعايي ترديد ستش است. و به عبارت روشنخداي تعالي براي پر

يا  هاي غير او. وشود، عبادت خداي تعالي متعين است، نه اينكه بخواهد بگويد: حق موجود تنها خداي تعالي است نه ارباب
عالي است، نه معبودهاي ديگر، زيرا اين چند معنا با كلمه اينكه بگويد: تنها معبودي كه مبدأ و معاد موجودات است خداي ت

كنند كه از جهت مطلوبيت و اخذ به نحوي تعين داشته باشد، خير سازگار نيست چون اين كلمه را در باره چيزي اطالق مي
 آيا "پس اينكه فرمود

__________________________________________________ 
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مقصودش از اين پرسش، تعين يكي از دو طرف بوده از نظر اخذ، و اخذ ارباب همان  "هاي متفرقخدا بهتر است يا ارباب
 .عبادت و پرستش آن است

ند يدند و معتقد بودپرستناميده از اين جهت بوده كه مردم مالئكه را مي "ارباب متفرق "و اگر معبودهاي مردم معاصر خود را
كه مالئكه صفات خدا و يا تعينات ذات مقدس اويند، و جهات خير و سعادت در عالم هر كدام به يكي از آنها مستند است. 

خالصه، در ميان صفات خدا نظمي طولي و يا عرضي قائل بودند كه خود مستلزم تفرقه در آنها بود، و هر صفتي را به اعتبار 
پرستيدند: يكي را اله علم و يكي را اله قدرت، يكي را اله آسمان و يكي را اله زمين، يكي را اله ارد ميشان و موقعيتي كه د

پرستيدند و آنها را مبادي شر در شمردند. و نيز جن را ميحسن و ديگري را اله حب و يكي را اله امنيت و فراواني ارزاق مي
 .دادندشتي و درد و اندوه و امثال آن را به آنها استناد ميعالم دانسته، مرگ و مير و زوال نعمت و فقر و ز

 پرستيدند، و در نتيجه خدايان متفرقي را پرستشو نيز كملين از اولياء و جباران از سالطين و پادشاهان و امثال ايشان را مي
ه كردند تا بنان درست ميكردند، چون معلوم است كه اعيان كملين و جن و ملك و همچنين بتها و تمثالهايي كه از آمي



 .وسيله آنها به آنان توجه نمايند متعدد و متفرق بودند

كند كه كلمه اللَّه در نظر برقرار نموده خود افاده مي "أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "با جمله "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ "تقابلي كه ميان جمله
و  اندازند كه خالفكند، چون تقابل ناگزير ميان دو چيز ميشود افاده ميق فهميده ميمعنا خالف آنچه را كه از ارباب متفر

 .ضد يكديگرند

بنا بر اين، كلمه مذكور علمي است )البته علميتش به خاطر غلبه در استعمال پيدا شده( كه هر جا به ميان آيد مقصود از آن 
يابد، و چنين وجودي دارد، وجود است و عدم و فناء در او راه نميذات مقدس الهي است كه حقيقت است و بطالن در او راه ن

ممكن نيست كه حد محدود و امد ممدودي برايش فرض شود، زيرا هر محدودي پس از حدش معدوم است، و هر ممدودي 
ممكن بعد از امدش باطل، پس خداي تعالي ذاتي است غير محدود و وجودي است واجب و غير متناهي. و چون چنين است 

نيست صفتي برايش فرض شود كه خارج از ذات و مباين با خود او باشد، هم چنان كه حال صفات او همين طور است، چون 
شود كه ذاتش محدود باشد و در ظرف صفت موجود نباشد، و محتاج اش اين مياگر ذات او با صفاتش مغاير باشد الزمه

 .باشد صفت را در ظرف خود نيابد

ممكن نيست ميان ذات و صفاتش مغايرت باشد ميان صفات ذاتيش از قبيل علم و قدرت و حيات نيز ممكن و هم چنان كه 
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و در ظرف قدرت و  شود، چون وقتي مثال علم غير از قدرت و حيات باشد بايد علم محدود باشدنيز باعث محدوديت مي
حيات وجود نداشته باشد، و همچنين قدرت و حيات، و اگر در داخل ذات حدودي فرض شود كه داخل حد در خارج آن وجود 

آيد. و همه اينها اموري است كه وثنيها بر حسب شود، و كثرت و حد پديد مينداشته باشد قهرا ذات با صفات هم متغاير مي
 .ر دست است بدان اعتراف دارندآنچه كه از معارف ايشان د

بنا بر اين، مثبتين خداي سبحان اگر التفات و توجه داشته باشند، شكي نخواهند داشت كه خداي سبحان موجودي است كه 
وجودش في نفسه و ثبوتش بذاته است، و غير او هيچ موجودي بدين صفت نيست، و او هر چه از صفات كمال كه دارد عين 

 .زائد بر آنباشد، نه ذاتش مي

و همچنين خود صفاتش نيز زائد بر يكديگر نيست بلكه عين هم است، پس او در عين اينكه علم است قدرت و حيات نيز 
 .هست

پس خداي تعالي احدي الذات و الصفات است، يعني در موجود بالذات بودن واحد است و هيچ چيزي در قبالش نيست مگر 
ل در وجود، و همچنين واحد در صفات است، يعني هيچ صفتي كه داراي حقيقت و آنكه موجود به وسيله اوست، نه مستق

 .شود مگر اينكه عين ذات او است، و در نتيجه او بر هر چيز قاهر است و هيچ چيز بر او قاهر نيستواقعيت باشد تصور نمي

حِدُ أَمِ اللَّهُ الْوا "توصيف نموده بگويد: اشاره به اين معاني بود كه يوسف را وادار كرد به اينكه خدا را به وحدت و قهاريت
اش شود دو تا گردد، بلكه واحدي است كه يعني او واحد است، اما نه واحدي عددي كه اگر يكي ديگر اضافه "الْقَهَّارُ
توان در قبالش ذات ديگري تصور كرد، زيرا هر چيز كه تصور و فرض شود وجودش از اوست نه از خودش. و نيز نمي
توان در قبالش صفتي فرض كرد، و هر چه فرض شود عين ذات او است، و اگر عين ذات او نباشد باطل خواهد شد، و نمي

همه اينها به خاطر اين است كه خداي تعالي وجودي است بحت )خالص( و بسيط كه به هيچ حدي محدود و به هيچ نهايتي 
 .شودمنتهي نمي

تفرق، و توصيف خداي تعالي به وصف واحد و قهار، حجت را بر خصم تمام كرد، و با اين سؤال و توصيف اربابها به وصف 
سازد، پس ذات عين صفات، اي را كه ميان ذات و صفات فرض شود باطل ميزيرا واحد و قهار بودن خداي تعالي هر تفرقه



م او را بپرستد ذات او را هم و صفات عين يكديگرند، و هر كه ذات خداي را بپرستد ذات و صفات را پرستيده، و هر كه عل
 .پرستيده، و اگر علم او را بپرستد و ذاتش را نپرستد نه او را پرستيده و نه علم او را، و همچنين ساير صفات او
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 .ممكن نيست أرباب متفرق فرض بشود و در عين حال تفرقه در عبادت الزم نيايدنه ارباب متفرق، زيرا 

اند اين است كه خداي سبحان شانش اجل و پرستان بدان اعتماد نمودهماند و عموم بتاي كه در اين ميان باقي ميشبهه
چنين است ممكن نيست بتوانيم با عبادت  ارفع از آن است كه عقول ما به او احاطه يابد و يا فهم ما او را درك نمايد، و چون

توانيم با اظهار عبوديت و خضوع در برابرش به درگاهش تقرب جوييم. آنچه براي ما امكان دارد اين متوجه او شويم، و نمي
رب قتاثير دارند شده و به وسيله آنها به درگاه او ت -كه در تدبير نظام عالمي -است كه متوجه بعضي از مخلوقات شريفه او

 ."... ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً "جوييم و آنها نزد او شفيعمان شوند، در مقام پاسخ از اين سؤال يوسف )ع( فرمود:

 141استدالل يوسف )عليه السالم( در رد پرستش آلهه و اثبات توحيد عبادي ..... ص : ]

 لَّا إِيَّاهُوا إِمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً سَ "

..." 

نخست خطاب را به دو رفيق زندانيش اختصاص داد و سپس عموميش كرد، چون حكمي كه در آن خطابست  (يوسف )ع
 .اندپرستان با آن دو نفر شركت داشتهآن دو نداشته، بلكه همه بتاختصاص به 

كنايه از اين است كه مسمياتي در وراء اين اسماء وجود ندارد، و در نتيجه عبادت ايشان در  "ما تعبدون اال اسماء "و تعبير
مادر و اله فرزند و نظاير آن صورت مقابل اسمايي از قبيل اله آسمان و اله زمين و اله دريا و اله خشكي و اله پدر و اله 

 .گيردمي

تاكيد نمود، چه از اين جمله حصر  "أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ "و اين معنا )كه در وراي اين اسماء مسمياتي وجود ندارد( را با جمله
ضع آنها را و شود، و معنايش اين است كه اين اسامي را غير خود شما كسي وضع نكرده، تنها شما و پدرانتاناستفاده مي

 .ايدنموده

به معناي برهان است  "سلطان "تاكيد كرد، چون "ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ "آن گاه براي بار دوم اين معنا را با جمله
ده اچون برهان بر عقول سلطنت دارد، و معناي جمله اين است كه: خداوند در باره اين اسماء و اين نامگذاريها برهاني نفرست

كه داللت كند بر اينكه در ما وراي آنها مسمياتي وجود دارد، تا در نتيجه الوهيت را براي آنها ثابت نموده عبادت شما و آنها 
 .را تصحيح نمايد

به عبادت برگردد، و معنا اين باشد كه: خداوند حجتي بر پرستش آنها نفرستاده، مثال براي  "بها "ممكن هم هست ضمير
بات نكرده، و يا آنها را مستقل در تاثير ندانسته تا عبادت و توجه به آنها صحيح شود، چون به هر حال امور به آنها شفاعت اث

 دست خداست، )او بايد در اين باره 
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 .اشاره به همين نكته دارد "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "اجازه دهد( و جمله

اي هيچگونه ترديدي نيست، زيرا حكم در هر امري كه تصور شود جز از ناحيه كسي كه مالك و متصرف و مفاد اين جمله ج
به تمام معناي در آن باشد صحيح و نافذ نيست و در تدبير امور عالم و تربيت بندگان مالكي حقيقي و مدبري واقعي جز 

 .ز آن اوستخداي سبحان وجود ندارد، پس حكم هم به حقيقت معناي كلمه منحصرا ا



دهد، زيرا هر دو را با هم و اين جمله، جمله مفيدي است كه هم نسبت به ما قبل خود و هم نسبت به ما بعد خود فايده مي
اش نسبت قبال گذشت. و اما فايده "ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ "اش نسبت به ما قبلش يعني جملهكند. اما فايدهتعليل مي

براي اينكه اين جمله طرف اثبات حكم را متضمن است، هم چنان كه جمله  "أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "ني جملهبه بعدش يع
 فهماند كه حكمو جمله مورد بحث مي "ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ "فرمود:قبل از آن طرف نفي حكم را متضمن بود، و مي

پس  "كسي پرسيده: "خداوند سلطان و برهاني بر آن نفرستاده "فذ است. پس كانه وقتي گفته شده:خدا در هر دو طرف نا
و به همين منظور  "خداوند امر كرده كه كسي را جز او نپرستيد "در جواب گفته شده: "در باره عبادت چه حكمي كرده؟

 .جمله را فعليه آورده

پرستيد مگر اسمايي بدون مسمي كه وضعشان نكرده ما به غير خدا نمياين است كه: ش -و خدا داناتر است -و معناي آيه
مگر خود شما و پدرانتان، بدون اينكه از ناحيه خداي سبحان برهاني بر آن آمده باشد، و داللت كند بر اينكه شفعائي هستند 

نيامده تا براي شما مجوز عبادت باشد و در درگاه خدا، و يا سهمي از استقالل در تاثير دارند. آري، چنين برهاني از ناحيه خدا 
 .مند شويد، و يا از خيرات آنها برخوردار و از شرشان ايمن گرديدشما با پرستش آنها از شفاعتشان بهره

 141است؟ )ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ...([ ..... ص :  "قيم "چرا دين توحيد دين]

رده اشاره است به توحيد و نفي شريكي كه قبال بيان ك "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ  "و اما اينكه فرمود:
به معناي قائم به امري است كه در قيام خود و تدبير آن امر قوي باشد. و يا به معناي كسي است كه  "قيم "بود. و كلمه

ه اين است كه: تنها دين توحيد است كه قادر بر اداره جامعه و قائم به پاي خود بوده دچار تزلزل و لغزش نگردد. معناي آي
سوقش به سوي سر منزل سعادت است، و آن تنها دين محكمي است كه دچار تزلزل نگشته تمامي معارفش حقيقت است و 

به  هني كهشود، و ليكن بيشتر مردم بخاطر انس ذاش رشد است و ضاللتي در آن يافت نميبطالن در آن راه ندارد، و همه
اند و در نتيجه سالمت دل و استقامت عقل را از دست محسوسات دارند، و به خاطر اينكه در زخارف دنياي فاني فرو رفته

 اند، داده
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آخرت  و ازدهند كه همه همشان زندگي ظاهر دنيا است كنند. آري، اكثريت مردم را كساني تشكيل مياين معنا را درك نمي
 .روي گردانند

همان  در بيان و توضيحش "رشد در پيروي دين توحيد است و معارفش همه حقيقت و مطابق با واقع است "اما اينكه گفتيم
 .برهاني كه يوسف )ع( اقامه كرده بود كافي است

ر زندگيش نوع انساني وقتي در سيدليلش اين است كه  "تنها دين توحيد قادر بر اداره جامعه انساني است "و اما اينكه گفتيم
شود كه سنن حياتي و احكام معاش خود را بر اساس حق و مبنايي كه مطابق با واقع باشد بنا نمايد و در مقام سعادتمند مي

 .گاهي ثابت بنا كندعمل هم بر طبق آن عمل نمايد، نه اينكه بر مبناي باطل و خرافي و فاقد تكيه

 143ص :  ..... يك برهان بر توحيد در عبادت است "ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ ... "و "... يا صاحِبَيِ السِّجْنِ "يه:اشاره به اينكه مفاد دو آ]

أَلَّا  -تا جمله -يا صاحِبَيِ السِّجْنِ "پس از همه آنچه گفته شد اين معنا روشن گرديد كه: هر دو آيه مورد بحث، يعني آيه
مجموعا يك برهان است بر توحيد در عبادت، و حاصلش اين است: هر معبودي كه فرض شود، پرستشش به  "تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ



خاطر الوهيتي است كه در ذات آن معبود است و به خاطر وجوب ذاتي وجود اوست، و خداي سبحان در وجودش واحد و قهار 
ض دارد، پس ديگر هيچ معناي صحيحي براي تعدد شود، و نه با تاثيرش مؤثري ديگر فراست، و نه دومي برايش تصور مي

شود، و اگر پرستش معبود براي اين است كه معبود مفروض شفيع در درگاه خداست، دليلي بر شفيع بودن آن آلهه تصور نمي
يده، سدر دست نيست، زيرا اگر باشد بايد از ناحيه خود خداي تعالي باشد و از ناحيه خدا هيچ دليلي بر شفيع بودن آلهه نر

عالوه بر اينكه دليل بر خالف آن رسيده است، زيرا خداوند از طريق عقل و همچنين به وسيله انبيا اين معنا را گوشزد كرده 
 .كه جز او هيچ چيزي نبايد پرستش شود

ليل بر د گردد. او گفته: اين دو آيه دواز اينجا فساد مطلبي كه بيضاوي به پيروي از كشاف در تفسير خود آورده روشن مي
متضمن آنست دليلي است خطابي، و دليل دوم  "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "توحيد است، دليل اولي كه آيه

 .متضمن آن است برهاني است كامل "ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْماءً ... "كه آيه

آن گاه اضافه كرده كه: اين طرز بيان و استقالل از باب تدريج در دعوت و الزام حجت است، كه نخست به طريق خطاب، 
كند بر اينكه آنچه را اينان آن را خدا كند، و سپس برهان اقامه ميرجحان و بهتري توحيد را بر پرستش خدايان بيان مي

زيرا استحقاق پرستش يا بالذات است و يا بالغير، و هيچ يك از آن دو در اين  نامند استحقاق خدايي و پرستش را ندارند،مي
 بتها و خدايان ادعايي وجود ندارد. آن گاه در آخر حقيقت مطلب را بطور صريح بيان نموده روي آن 
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 پسندد انگشتد و علم هم غير آن را نميكنديني كه حق قويم و دين مستقيم است، و عقل هم غير آن را اقتضاء نمي
 «1»گذارد. مي

و بعيد نيست كه كلمه خير )بهتر( كه در آيه اولي است او را وادار به چنين اشتباهي كرده، و از اين كلمه رجحان و بهتري 
 .كه در همان آيه است غفلت ورزيده "واحد قهار "خطابي را استظهار كرده، و از قيد:

مذكور تنها براي افاده بهتري خطابي نبوده و( از نظر خواننده محترم گذشت كه هر دو آيه يك برهان را  و حال آنكه )كلمه
كنند و آن برهاني كه بيضاوي از آيه دومي استفاده كرده كار آيه دومي به تنهايي نيست، بلكه هر دو آيه مجموعا اقامه مي

 .كنندآن را افاده مي

شود، البته نه آن طوري كه بيضاوي تقرير اند كه از آن دو برهان استفاده ميري تقرير كردهو چه بسا كه اين دو آيه را طو
د اي كه در عالم تاثير دارنكرده بود. و خالصه آن تقرير اين است كه: خداي واحدي كه به قدرتش بر همه اسبابهاي متفرقه

نظام  نظير -متنوعه آنها يك نظام واحد و غير متناقض االطرافقاهر باشد و آنها را طوري به راه بيندازد كه از آثار متفرقه و 
پديد آورد بهتر است از خدايان متعددي كه از هر كدام آنها يك نظام و در نتيجه  -كنيمفعلي كه در اين عالم مشاهده مي

مي اد تدبير واحد و عموهاي مختلف و تدابير متضادي بوجود آيد، و در نتيجه منجر به از هم پاشيدگي نظام عالم و فسنظام
 .آن شود

پرستيد از خدايي جز اسم، چيز ديگري ندارند، و در ايد و آنها را ميعالوه بر اينكه اين خداياني كه شما آنها را خدا خوانده
خارج نه به دليل عقل و نه به دليل نقل از مسماي آن اسماء خبري و اثري نيست، چون عقل جز بر توحيد راهنمايي 

ر بر اينكه اند مگ. نقل هم كه همان گفتار انبياء است جز بر توحيد داللت ندارد، و انبياء )ع( از ناحيه وحي مامور نشدهكندنمي
 «4»خدايي جز اللَّه پرستش نشود. 

اگر در  -تاا اللَّهُ لَفَسَدَلَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّ "فرماييد، آيه اولي را از نظر معنا نازل منزله آيهو اين تقرير بطوري كه مالحظه مي
كند و آن گاه آيه دومي را در نفي مي« 1» "شدبود هر آينه آسمان و زمين فاسد ميزمين و آسمان خدايان متعددي مي



 .اي كه خدا اجازه شفاعتشان دادهكند و هم نفي آلههالوهيت غير خدا عموميت داده هم شامل نفي آلهه بالذات مي

__________________________________________________ 

 [.....] .112تفسير بيضاوي، ط تركيه، ص (1)

 .152و  152، ص 14تفسير المنار، ج (2)

 .44سوره انبياء، آيه (3)
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اهر همانطور كه قرا مقيد كرده، چون خداي تعالي  "قهار "و اين تقرير چند اشكال دارد: يكي اينكه بدون هيچ مقيدي كلمه
بر اسباب است در تاثير آنها، همچنين قاهر بر تمامي اشياء است در ذات و صفات و آثار آنها، پس براي او نه در وجودش 

دومي هست، و نه در استقالل در ذات و تاثيرش، و با يگانه بودنش در قاهريت علي االطالق ديگر فرض ندارد كه چيزي 
و يا امري مستقل از امر او باشد، و هر معبودي كه فرض شود يا بايد در ذات و آثارش مستقل از  مستقل و بي نياز از او باشد

 .او باشد و يا تنها در آثارش. و هر دو فرض بطوري كه ظاهر شد محال است

كور مذدوم اينكه در اين تقرير فقط آيه دومي تعميم داده شده، و حال آنكه هيچ دليلي بر عموميت آن نيست، زيرا آيه 
ما أَنْزَلَ  "بطوري كه مالحظه گرديد اله بودن آلهه را منوط به اذن خدا و حكم او كرده، و اين اناطه از ظاهر آيه، يعني جمله

 وشود. و پر واضح است كه اين قسم الوهيت كه منوط به اذن خدا و حكم ااستفاده مي "اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
 .باشد الوهيت شفاعت است نه الوهيت ذاتي. و يا به عبارتي الوهيت بالغير است نه اعم از الوهيت بالذات و بالغير هر دو

 "سْتَفْتِيانِأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسِهِ قُضِيَ الْيا صاحِبَيِ السِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْ "
تاويل رؤياي آن شخصي بوده كه  "أَمَّا أَحَدُكُما ... "شود كه جمله:معناي آيه روشن است، و از قرينه مناسبت استفاده مي

 .تاويل رؤياي آن ديگري بوده است "وَ أَمَّا الْآخَرُ ... "و جمله "إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً "گفته است:

ل خالي از اشعار بر اين نكته نيست كه يكي از آن دو نفر بعد از شنيدن تاوي "قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ "و اينكه فرمود:
رؤيايش خود را تكذيب كرد و گفت كه من چنين خوابي نديده بودم. و بعيد نيست كه آن شخص، دومي بوده كه وقتي از 

خورند، خود را تكذيب كرده. و با همين اشعار آن شود و مرغان از سرش ميدي به دار كشيده مييوسف شنيد كه به زو
شود، چون در آنها چنين آمده كه دومي به يوسف گفت: من در آنچه رواياتي كه از طرق ائمه اهل بيت )ع( رسيده تاييد مي

 .كه برايت تعريف كردم دروغ گفتم و چنين خوابي نديده بودم

يعني تاويلي كه از من خواستيد حتمي و قطعي شد و  "قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ "ع( هم در پاسخش گفت:يوسف )
 .ديگر مفري از آن نيست

ميرهايي همه ض "فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ "
 گردد و هست به يوسف برمي "لبث "و در "ظن "و در "قال "كه در
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يابد گفت كه مرا در نزد ربت يادآوري پنداشت كه او به زودي نجات ميمعناي آن اين است كه: يوسف به آن كسي كه مي
 .كه عواطف او را تحريك كني شايد به وضع من رقتي كند و مرا از زندان بيرون آورد كن، و چيزي به او بگو

تعبير كرده با اينكه يوسف نسبت به آنچه كه در تعبير خواب آن دو گفته بود يقين  "پندار :ظن "و اگر از اعتقاد يوسف به
رده ر بطور قطع واقع خواهد شد، و نيز اضافه كبه شهادت اينكه دنبالش تصريح كرده به اينكه اين دو تعبي -داشت نه پندار

ود، و شدر مطلق اعتقاد استعمال مي "ظن "شايد بدين جهت بوده كه كلمه -كه خدايش علم تاويل احاديث را به او آموخته



 «1. »"الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ "در قرآن هم نظايرش هست، مانند آيه

اطالق ظن بر اعتقاد براي اين بوده كه داللت كند بر اينكه  "انداز مفسرين در پاسخ سؤال باال گفته« 4»ي و اما اينكه بعض
صريح صحيح نيست، زيرا گفتيم كه خود يوسف ت "تاويلي كه يوسف كرده از اجتهاد خودش بوده و نسبت به آن يقين نداشته

تاييد  "وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "ان هم گفته او را با جملهكرده به اينكه نسبت به وقوع آن يقين دارد، و خداي سبح
 .كرده، و اين با اجتهاد ظني منافات دارد

يوسف به آن رفيق زندانيش  "به موصول برگردد، و معنا اين باشد كه "ظن "اند كه ضمير درهم احتمال داده« 1»بعضي 
 .. اين احتمال در صورتي كه سياق با آن مساعدت كند عيبي ندارد"نين و چنان گفتشود چپنداشت از زندان رها ميكه مي

گردد، و معنايش اين است كه: بر مي "الذي "هست همه به كلمه "فَأَنْساهُ الشَّيْطانُ ذِكْرَ رَبِّهِ "ضميرهايي كه در جمله
ان آورد، و همين فراموشي باعث شد كه شيطان از ياد رفيق زنداني يوسف محو كرد كه نزد ربش از يوسف سخن به مي

 .يوسف چند سالي ديگر در زندان بماند

 .عدد كمتر از ده را گويند "بضع ". كلمه"ياد خدا "است نه "ياد كردن نزد رب ""ذكر رب "و بنا به گفته ما معناي

 141..... ص : توسل به اسباب منافاتي با اخالص ندارد، بلكه اعتماد بر اسباب با اخالص منافات دارد[ ]

و اما اينكه دو ضمير مذكور را به يوسف برگردانيم و در نتيجه معنا چنين شود كه: شيطان ياد پروردگار يوسف را از دل او 
ببرد و ال جرم در نجات يافتن از زندان دست به دامن غير آورد و به همين جهت خدا عقابش كرد و چند سال ديگر در زندان 

 ضي از مفسرينبماند، هم چنان كه بع
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 .ضعيفي است كه( با نص كتاب مخالفت دارداند: و چه بسا به روايت هم نسبت داده باشند )احتمال هم گفته

چون صرفنظر از ثنايي كه خداوند در اين سوره از آن جناب نموده تصريح كرده بر اينكه او از مخلصين بوده. و نيز تصريح 
 .كرده كه مخلصين كسانيند كه شيطان در ايشان راه ندارد

هاي ديگر نشود، زيرا اين از نهايت درجه متوسل به سببشود كه انسان به غير از خدا و اخالص براي خدا باعث آن نمي
ناداني است كه آدمي توقع كند كه بطور كلي اسباب را لغو بداند و مقاصد خود را بدون سبب انجام دهد. بلكه تنها و تنها 

اي قرينه "عِنْدَ رَبِّكَاذْكُرْنِي  "هاي ديگر دلبستگي و اعتماد نداشته باشد. و در جملهشود كه انسان به سبباخالص سبب مي
خود  "وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ... "كه داللت كند بر دلبستگي يوسف )ع( به غير خدا وجود ندارد. بعالوه جمله

 .قرينه روشني است بر اينكه فراموش كننده ساقي بوده نه يوسف

بر يوسف )عليه السالم( خرده گرفته شده و اشاره به مخالفت اين  "اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "بحث روايتي ]چند روايت كه در آنها جمله:

 147روايات با صريح قرآن ..... ص : 

 هُثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّ "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( نقل شده كه در ذيل آيه
همان شهادت كودك و پيراهن از پشت پاره شده يوسف، و )چشم و گوش خود ملك  "آيات "فرموده: مقصود از "حَتَّي حِينٍ



بود كه( آن دو را در حال سبقت گرفتن به طرف در ديد و كشمكش آن دو را شنيد، و نيز اصرار بعدي زليخا به شوهرش در 
 .مورد حبس يوسف بود

فرموده: دو غالم بودند از غالمان ملك، يكي نانوا بود، و ديگري ساقي شراب او، و آن  "عَهُ السِّجْنَ فَتَيانِدَخَلَ مَ "و در جمله
 .كس كه به دروغ خوابي نقل كرد همان نانوا بود

 تگويد: پادشاه دو نفر را گماشته بود تا از يوسف محافظدهد و چنين ميعلي بن ابراهيم قمي هم چنان حديث را ادامه مي
ز آن دو كنم. يكي اكنند، وقتي وارد زندان شدند از يوسف پرسيدند چه كاري از تو ساخته است؟ گفت: من خواب تعبير مي

شوي، و ساقي شراب دربار گشته فشارد. يوسف در تعبيرش فرمود: از زندان بيرون ميموكل، در خواب ديده بود انگور مي
بي نديده بود به دروغ گفت: من در خواب ديدم كه بر باالي سرم نان حمل رود. آن ديگري با اينكه خواشانت باال مي

، و كشدكشد و به دارت ميزنند. يوسف در پاسخش فرمود: پادشاه تو را ميكنم، و مرغان از همان باال به نانها نوك ميمي
 :خورند، مرد خنديد و گفتمرغان از سرت مي
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در جوابش فرمود: اي دوستان زنداني من! اما  -كندبطوري كه قرآن حكايت مي -ام. يوسفين خوابي نديدهمن اصال چن
شود و پرندگان از سر شود و( ساقي شراب براي صاحب خود خواهد شد و اما ديگري به دار آويخته مييكي از شما )آزاد مي

 .قطعي و حتمي استخورند اين امري كه در باره آن از من نظر خواستيد او مي

رفت و براي يوسف )ع( در زندان به بالين بيماران مي :فرمود "إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "آن گاه امام صادق )ع( در تفسير
گيرد داد، و چون آن كس كه در خواب ديده بود شراب ميكرد و زندانيان را گشايش خاطر ميآوري ميمحتاجان اعانه جمع

و همانطور كه خداوند فرموده شيطان ياد  "مرا در نزد خدايت ياد آور "زندان بيرون شود يوسف به او گفت:خواست از 
 «1» .خدايش را از خاطرش ببرد

مؤلف: الفاظ اين روايت مضطرب است، و ظاهرش اين است كه دو رفيق زنداني يوسف زنداني نبودند، بلكه گماشتگاني 
قالَ الَّذِي نَجا  "و همچنين آيه "وَ قالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ ناجٍ مِنْهُمَا "اين معنا با ظاهر آيه بودند از طرف پادشاه بر يوسف. و

 .سازگار نيست، چون خروج ايشان را از زندان نجات خوانده، و اگر زنداني نبودند نجات معنا نداشت "مِنْهُما

را پرسيده، آن جناب فرموده مقصود  "اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "ملهو در تفسير عياشي از سماعة روايت شده كه از امام معناي ج
 «4»عزيز است. 

و ابن جرير و طبراني و ابن مردويه نيز از ابن عباس روايت  "عقوبات "و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا در كتاب
ون او ماند، چگفت، آن همه در زندان باقي نميمياند كه گفت، رسول خدا فرمود: اگر يوسف آن حرفي را كه گفته بود نكرده

 «1»فرج را از غير خداي تعالي درخواست كرد. 

مؤلف: و نيز اين روايت را از ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه از ابي هريره از رسول خدا )ص( نقل كرده، و عبارت 
آن همه وقت در زندان باقي  "مرا نزد خدايت ياد آر ":روايت ايشان چنين است: خدا رحمت كند يوسف را اگر نگفته بود

 «2»اند. ماند. عكرمه و حسن و ديگران نيز مثل آن را روايت كردهنمي

 و در معناي آن روايتي است كه عياشي آن را در تفسير خود از طربال و از ابن ابي
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خداي تعالي به يوسف فرمود:  :يعقوب و از يعقوب بن شعيب از امام صادق )ع( آورده كه عبارت روايت آخري چنين است
دم، و از نظر حسن و جمال بر ديگر مردم برترت نمودم؟ مگر مگر نه اين بود كه من تو را محبوب دل يعقوب پدرت قرار دا

نه اين بود كه مكاريان را به سوي تو سوق دادم، و ايشان تو را از چاه بيرون آورده نجاتت دادند؟ و مگر نه اين بود كه من 
و از او درخواست  كيد زنان از تو بگردانيدم؟ پس چه وادارت كرد كه رعيت و مخلوقي را كه ما دون من است بلند كني

 «1»نمايي؟ حال كه چنين كردي سالياني چند در زندان بمان. 

 .و ليكن گفتيم كه اين روايت و امثال آن مخالف صريح قرآن است

و نظير آن روايتي است كه الدر المنثور از ابن مردويه از ابن عباس نقل كرده و گفته است: يوسف سه نوبت بلغزيد يكي آنجا 
ذلِكَ  "و يكي آنجا كه گفت: "إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "و يكي آنجا كه به برادرانش تهمت زد و گفت: "رْنِي عِنْدَ رَبِّكَاذْكُ "كه گفت:

و « 4. »"كنممن خود را تبرئه نمي "پس جبرئيل پرسيد آنجا كه قصد كردي چطور؟ گفت: "لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ
 .نيد در اين روايت آشكارا نسبت دروغ و تهمت به يوسف صديق )ع( دادهكبطوري كه مالحظه مي

 "، و"اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ "گانه يوسف عبارت بود از: قصد سوء به زليخا، وو در بعضي از اين روايات آمده كه لغزشهاي سه
 .كندتراها تبرئه ميدر حالي كه خداوند به نص كتابش او را از اين اف«. 1» "إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ
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 151[ ..... ص : 57تا  43(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

فِي  تٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِيوَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُالتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِسا
( وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ 22تَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ )قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِ (43)رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ 

التٍ بُ( يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعِ سُن22ْبَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ )
( قالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إاِلَّ 23خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ )

 (22قَلِيالً مِمَّا تَأْكُلُونَ )

( ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ 22دادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إاِلَّ قَلِيالً مِمَّا تُحْصِنُونَ )ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِ
 لْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ الالَّتِي قَطَّعْنَ( وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئ22َالنَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ )

( قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قالَتِ 25أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ )
( ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال 21لْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ )امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ ا

 (24يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ )



( وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي 21مَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ )وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إاِلَّ ما رَحِ
كَّنَّا لِيُوسُفَ ( وَ كَذلِكَ م22َ( قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ )22فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ )

( وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ 23فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ )
 (22كانُوا يَتَّقُونَ )
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خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه شاه گفت كه: من در رؤيا هفت گاو فربه را ديدم كه هفت گاو الغر آنها را مي
ه رؤيايم نظر كنيد مرا در بارها پيچيدند و آنها را از بين بردند( اي بزرگان! اگر تعبير رؤيا ميها بر سبزهخشكيده، )كه خشكيده

 .(21دهيد )

 .(22ين خوابهاي آشفته است و ما به تعبير چنين خوابها واقف نيستيم )گفتند: ا

 دهم، مرا بفرستيدآن كس از آن دو تن كه نجات يافته بود، و پس از مدتي بخاطر آورد، گفت من از تعبير آن خبرتان مي
(22). 

خوشه سبز و هفت خوشه خشكيده خورند و هفت اي يوسف راستگوي! در باره هفت گاو فربه كه هفت گاو الغر آنها را مي
 .(23به ما نظر بده، تا شايد نزد كسان بازگردم و آنها )حقيقت را( بدانند )

 .(22خوريد در خوشه گذاريد )كنيد، هر چه درو كرديد آن را جز اندكي كه ميگفت هفت سال پياپي كشت مي

ايد مگر اندكي كه محفوظ داريد به مصرف نهاده آن گاه از پي اين سالها هفت سال سخت بيايد كه آنچه از پيش براي آن
 .(22رسانيد )مي

ا و هعاقبت از پي اين سالها سالي بيايد كه در اثناي آن، باران زيادي نصيب مردم شود و در آن سال مردم عصير )ميوه
 .(22گيرند )هاي روغني( ميدانه

وي آمد، گفت سوي صاحبت باز گرد، و از او بپرس قصه شاه گفت: او را نزد من آريد، ولي هنگامي كه فرستاده او پيش 
 .(25زناني كه دستهاي خويش را بريدند چه بود كه پروردگار از نيرنگشان آگاه است )

خواستيد چه بود؟ گفتند: خدا منزه است ما در باره او هيچ بدي سراغ شاه به زنان گفت: قصد شما آن دم كه از يوسف كام مي
 .(21خواستم و او راستگو است )گر شد، من از او كام مي: اكنون حق جلوهنداريم، زن عزيز گفت

گويم برگرد و چنين بگو براي اين است كه عزيز بداند كه من در غيابش به او خيانت نكردم كه خدا نيرنگ و اينكه مي
 .(24رساند )خيانتكاران را به هدف نمي

دهد مگر آن را كه پروردگارم رحم كند كه سته به گناه فرمان ميكنم چون كه نفس انساني پيومن خويش را مبرا نمي
 .(21پروردگار من آمرزگار و رحيم است )

 :شاه گفت وي را نزد من آريد كه او را محرم خويش كنم، و همين كه با او صحبت كرد، گفت
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 .(22اكنون تو نزد ما صاحب اختيار و اميني )

 .(22هاي اين سرزمين را به من بسپار كه من نگهدار و دانايم )گفت خزينه



گرفت، ما رحمت خويش را به هر خواست مقام ميبدينسان يوسف را در آن سرزمين تمكن داديم كه در آن هر كجا كه مي
 .(23كنيم )رسانيم، و پاداش نيكوكاران را تباه نميكه بخواهيم مي

 .(22اند بهتر است )ايمان آورده و پرهيزگاري كردهو پاداش آخرت براي كساني كه 

 151بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اين آيات داستان خارج شدن يوسف )ع( از زندان و رسيدنش به مقام عزيزي مصر و اسبابي را كه در اين سرنوشت دخالت 
وي زده بودند رسيدگي نموده و برائت و كند، و در آن آمده كه پادشاه مصر براي بار دوم تهمتي را كه به داشت بيان مي

 .سازدپاكي او را معلوم مي

 151كند[ ..... ص : كه رؤياي پادشاه مصر را حكايت مي "وَ قالَ الْمَلِكُ ... "توضيح مفردات و جمالت آيه كريمه:]

 "... وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ "

أُ أَفْتُونِي فِي يا أَيُّهَا الْمَلَ "كند، به دليل اينكه فرموده:نشينان خود بازگو مياين خوابي بوده كه پادشاه مصر ديده و به كرسي
إِنِّي أَري حكايت حال گذشته است، و احتمال هم دارد كه اين خواب را بطور مكرر ديده، هم چنان  "و اينكه فرمود: "رُءْيايَ

 .، اين احتمال را داديم"إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ ... "و "إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً "زندانيان كه داشت: كه در خواب

و در مجمع البيان گفته:  -به معناي الغر است -جمع عجفاء "عجاف "و كلمه -به معناي چاق -جمع سمينه "سمان "كلمه
شود، و جمع بسته مي "عجاف "كه به صيغه "عجفاء "شود مگرته نمياي به صيغه فعال جمع بسصيغه فعالء در هيچ ماده

مانند حمراء و  -با ضمه عين و سكون جيم -"عجف ":بايستي در جمع آن گفته شوداين بر خالف قاعده است، و قاعدتا مي
 «1»شود حمر و خضر و بيض. خضراء و بيضاء كه در جمعشان گفته مي

 «1»است، و گرنه جمع قياسي عجفاء همان عجف است. « 4»تباع اند: اين از قبيل اديگران گفته
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د اناتباع آنست كه دو كلمه كه از نظر وزن و يا اعراب مثل هم نيستند بخاطر اينكه پهلوي هم يا در برابر هم قرار گرفته(2)
 بنا به "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "و نيز مانند "رجس و نجس "به يك وزن و يا به يك اعراب خوانده شوند مانند

 .خوانيمبايستي اولي را نجس و دومي را حيا بخوانيم ولي به خاطر رعايت اتباع چنين ميقولي كه قاعدتا مي

 .221، ص 4الكشاف، ج (3)
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مصدر باب افعال از ماده فتوا و فتيا است، در مجمع گفته: فتيا به معناي جواب دادن از حكم معني است، و  "افتاء "و كلمه
 «1»گويند. شود كه آن را فتيا نميگاهي از خود معنا جواب داده مي

اين  شود، و به هر حالگفته مي "تعبير "كه گاهي هم كه به معناي بيان تاويل رؤيا است، "عبر "از ماده "تعبرون "و كلمه
ماده از عبور نهر و امثال آن اخذ شده، و وجه مناسبتش اين است كه گويا شخص تعبيرگو، به وسيله تاويل، از رؤيا به ما 

 مجسم شده كند، و از صورت رؤيا به حقيقتي كه در عالم خواب براي صاحب خواب و مناسب با روحيات اووراي آن عبور مي



 .بردپي مي

يم و بگير -يعني بقرات -را صفت مميز "سمان "گفته: اگر شما بگوئيد كلمه "سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ "در كشاف در ذيل جمله
لمه گوئيم: اگر ككند يا نه؟ در جواب ميتا صفت سبع بوده باشد آيا معني فرق مي "سمان "بخوانيم، نه "سمانا "آن را

گاو چاق( و ايم )ايم بلكه با نوعي از آن تميز آوردهرات بگيريم قهرا عدد سبع را با خود بقرات تميز نياوردهمذكور را صفت بق
صف و "چاق "اگر آن را صفت خود سبع بگيريم عدد سبع را با جنس گاو تميز آورده و سپس آن عدد تميزدار را با صفت

 .ايمكرده

براي  گوييم:كه سبع بر آن اضافه شده باشد؟ در جواب مي -كسره فاء عجافبه  -"سبع عجاف "و اگر بپرسي چرا نفرمود:
 .شوداينكه تميز وضع شده است براي بيان جنس ولي عجاف وصف است، و با آن به تنهايي بيان حاصل نمي

اب وسه سواره و پنج اصحاب در ج -ثالثة فرسان و خمسة اصحاب "شود:و اگر بپرسي: پس چطور بطور اضافه گفته مي
اسماء  اند، و در نتيجه حكمگوئيم فارس و صاحب و راكب هر چند صفتند، و ليكن در اين مثالها جنبه اسم به خود گرفتهمي

اند جايز باشد، به اي به خود نگرفتهاند، و اين دليل نيست كه در اوصافي هم كه چنين جنبهرا در باره آنها جاري كرده
نزد من است سه )چيز( ضخيم و چهار  -عندي ثالثة ضخام و اربعة غالظ "گويند:ميبينيم هيچ وقت نشهادت اينكه مي

 .«2» ")چيز( غليظ

هاي سبز هاي خشك هم مانند سنبلهو نيز گفته است: حال اگر بگويي: آيا در آيه مورد بحث داللتي بر اين هست كه سنبله
 گوييم؟ آري چونهفت عدد بوده؟ در جواب مي
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هاي سبز، كالم براي همين عدد بنا شده است و همه جا يعني هم در گاوهاي چاق و هم در گاوهاي الغر و هم در سنبله
، و "وَ أُخَرَ يابِساتٍ "هاي خشك هم هفت عدد بوده باشد، و معناي جملهبايستي سنبلهكار بوده، پس مي پاي عدد هفت در

و در  "سُنْباُلتٍ خُضْرٍ "عطف شود بر جمله "وَ أُخَرَ يابِساتٍ "سبعا اخر يابسات باشد. و اگر بپرسي آيا جايز است كه جمله
گوييم نه، زيرا الزمه جايز بودن چنين عطفي جايز نبودن آنست، توضيح نتيجه جمله دوم محال مجرور باشد؟ در جواب مي

كند كه آن نيز محكوم به حكم اين باشد، يعني آن نيز مميز عدد سبع اقتضاء مي "سُنْباُلتٍ خُضْرٍ "اينكه عطف آن بر جمله
 .ز باشدهاي خشك غير آن هفت سنبله سبكند كه سنبلهاقتضاء مي "اخر "باشد، و حال آنكه كلمه

اند و تر اينكه اگر بخواهي اين معنا را افاده كني كه نزد من هفت نفرند كه بعضي ايستاده و بعضي نشستهبه بيان روشن
 اي، و معناي كالمت اينو قيام و قعود را به صداي زير بخواني حرف صحيحي زده "عندي سبعة رجال قيام و قعود "بگويي:

ال قيام و قعود هستند كه بعضي قائمند و بعضي نشسته، چون عدد هفت را با رجالي است كه نزد من هفت نفر مرد در ح
 .اي كه همه به صفت قيام و قعود متصفندتميز آورده

ود را ، غرض خ"اندنزد منند هفت مرد ايستاده و ديگران نشسته -عندي سبعة رجال قيام و آخرين قعود "ولي اگر بگويي:
 «1»اي. نرسانده

ت عدد هاي خشك هم هفالم هر چند مشتمل بر نكته لطيفي است، و ليكن بيش از گمان به اينكه آن سنبلهاين ك :مؤلف
 .كند، و خالصه، كالم به حدي نيست كه بتوان به گردن آن گذاشت كه بطور قطع چنين داللتي دارداند را افاده نميبوده



بينم كه هفت گاو چاق را هفت گاو الغر ت من در خواب مينشينان خود گفو معناي آيه اين است كه پادشاه مصر به كرسي
ر بينم حال حكم اين رؤيا را برايم بيان كنيد اگر از تعبيهايي خشك ديگر را ميخوردند و نيز هفت سنبله سبز و سنبلهمي

 .اي داريدخواب سررشته

است، گاهي هم به سكون  "ل "و "ح "به ضم -احالم جمع حلم "مِينَقالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِ "
بيند، و بعيد نيست كه اصل در معناي آن تصوراتي عبارت است از آنچه كه شخص نائم در خواب خود مي -خوانندالم مي

 باشد كه انسان از داخل نفس خود بدون واسطه حواس ظاهري دارد، و به همين
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نامند، چون عقل عبارت است از استقامت تفكر، و نيز از آن باب است كه حد بلوغ و مي "حلم "مناسبت است كه عقل را هم
« 1» "وقتي اطفال شما به حد حلم رسيدند -مِنْكُمُ الْحُلُمَ وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ "نامند، و در قرآن هم فرموده:مي "حلم "رشد را

كه به معناي حوصله، ضد كم تحملي  -به صداي زير حاء -"حلم "يعني زمان بلوغ و حد بلوغ عقل، و نيز از همان باب است
ف عجله است، چون حوصله عبارت از ضبط نفس و كنترل طبع است از اينكه دچار هيجان غضب شود، و در عقوبت طر

 .كند، و اين خود ناشي از استقامت فكر است

 «4»راغب در باره ريشه اين كلمه گفته كه: اصل آن حلم بكسر حاء است، و ليكن اثبات اين حرف خالي از تكلف نيست. 

 255 : م عالم نيستيم ..... صاحالم و مراد معبرين كه به پادشاه مصر گفتند رؤياي تو اضغاث احالم است و ما به تاويل احال "و "اضغاث "معناي]

گفته كه: به معناي يك دسته ريحان و يا علف و يا شاخه درخت است و جمع آن  "ضغث "و باز راغب در باره معناي كلمه
و  "يك دسته شاخه )چوب( به دست بگير -«1»خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً  "شود، كه در قرآن هم آمده آنجا كه فرموده،اضغاث مي

قالُوا  "هايي از چوب و يا ريحان تشبيه كرده و فرمودهخوابهاي پريشان را كه حقايقش روشن نيست به دستهاگر در قرآن 
 «2»براي اين بوده كه خواب پادشاه مصر به نظر ايشان يك دسته خاطرات غير مربوط به هم بوده.  "أَضْغاثُ أَحْالمٍ

يت بوده كه بفهماند ادعاي ايشان اين بوده كه خواب پادشاه صورتي هايي از احالم خوانده به اين عناو اگر يك رؤيا را دسته
اي داشته و چون يك يك آنها مشخص در هم و بر هم از رؤياهاي مختلفي است كه هر كدام براي خود تعبير جداگانه

 .نيست و با هم مخلوط شده لذا وقوف به تعبير آنها براي معبر دشوار گشته

در يك خواب از يك رؤيا به رؤياي ديگر، و از آن به رؤياي سومي و همچنين به رؤياهاي شود كه آدمي آري چه بسا مي
گردد، و در نتيجه اضغاث احالمي شود، و خصوصيات هر يك از آنها با خصوصيات آن ديگري مخلوط ميديگر منتقل مي

هم اين است كه خواب مذكور را  گردد، شاهد اين مطلبشود كه وقوف بر حقيقت يك يك آنها مشكل و بلكه ممتنع ميمي
هايي( احالم )خوابهايي( تعبير كرده، و هر دو كلمه را نكره يعني بدون الف و الم آورده، و گواهي آن دسته)به عبارت اضغاث 

 .بر گفتار ما مخفي نيست
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، هيچ صراحتي در اين ندارد كه پادشاه آنچه را گفته در يك خواب "وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَري ... "عالوه بر اين، آيه يعني جمله
هاي سبز و خشك را در خوابي را در يك خواب ديده بود، و سنبلهديده، در تورات هم دارد كه وي گاوهاي چاق و الغر 

 .ديگر

 شود كه ما تعبير ايناگر الف و الم، الف و الم عهد باشد معني چنين مي "وَ ما نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْالمِ بِعالِمِينَ "و در جمله
نباشد، آن وقت با در نظر داشتن اينكه جمع با الف و الم دانيم، و اگر براي عهد خوابها را كه در حقيقت اضغاث احالمند نمي

دانيم، بلكه تنها خوابهايي را شود كه ما تعبير همه اقسام خوابها را نميكند معناي جمله چنين مي)االحالم( افاده عموم مي
 .توانيم تعبير كنيم كه اضغاث احالم نباشندمي

كنند، و اگر مراد از اند و از خود تعبير مطلق احالم را نفي مياحالم ناميده و بهر حال منافات ندارد كه رؤياي او را اضغاث
 .احالم تنها خوابهاي صحيح بود يكي از دو جمله كافي بود يعني كافي بود كه مثال بگويند اينها اضغاث احالمند

ي مختلف و در هم شده است، و ما تعبير و خوابها "أَضْغاثُ أَحْالمٍ "ايو معناي آيه اين است كه بزرگان گفتند آنچه كه ديده
 .توانيم تعبير كنيمدانيم، بلكه تنها خوابهاي صالح و صحيح را مياينگونه خوابها و يا همه خوابها را نمي

ر هر كالمي كه بيايد به معناي جماعتي د "امت "كلمه "وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ "
شود، و مقصود از آن در آيه مورد بحث جماعتي از سال است كه در آن گفتار مورد نظر باشند و اغلب در انسان استعمال مي

است، و مراد از آن، آن سالهايي است كه گوينده اين سخن يعني ساقي پادشاه فراموش كرده بود كه يوسف را نزد او معرفي 
ند، با آنكه يوسف سفارش كرده بود كه مرا نزد صاحبت ياد آر، ولي شيطان اين سفارش را از ياد ساقي برده بود، و سفارش ك

 .يوسف باعث آن شد كه چند سال ديگر در زندان بماند

چه را كه نو معنايش اينست كه يكي از دو رفيق زنداني يوسف كه از زندان نجات يافت، و بعد از چندين سال بيادش آمد آ
يوسف بعد از تعبير خواب او درخواست كرده بود گفت: من تاويل آنچه را كه پادشاه در خواب خود ديده در اختيارتان 

 .گذارم، مرا اجازه دهيد تا در زندان نزد يوسف بروم و خبر تاويل اين خواب را برايتان بياورممي

ته جمعي آورد، براي اين بود كه حضار مجلس را كه از اركان خطاب را دس "انبئكم "و جمله "فارسلون "و اگر در جمله
دولت و سردمداران مملكت و متوليان امور مردم بودند شركت داده باشد، به دليل اينكه در زندان هم چنانچه خواهي ديد به 

 422، ص: 11لَعَلِّي أَرْجِعُ ترجمه الميزان، ج "يوسف گفت:

 "إِلَي النَّاسِ

 257 : وجود دارد[ ..... ص "يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ... "سخن فرستاده دربار مصر به سوي يوسف با آن حضرت در آيه: دقائقي كه در نقل]

 "... يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ بَقَراتٍ سِمانٍ "

 :است در اين آيه بمنظور اختصار چيزي حذف و در تقدير گرفته شده و تقدير آن چنين

يعني در پاسخ ساقي كه گفت مرا روانه كنيد،  "فارسلوه فجاء الي يوسف في السجن و قال يا يوسف ايها الصديق ... "
اش كردند او در زندان نزد يوسف آمد و گفت: اي يوسف، اي صديق نظر بده ما را در باره رؤيايي كه ملك ديده، آن گاه روانه

 .كه: مردم منتظرند من تاويل رؤياي او را از تو گرفته برايشان ببرممتن رؤيا را نقل كرده و گفته است 

قرآن كريم تمامي اين مطالب را حذف كرده آن هم طوري كه مخل به معنا نيست. و اين اسلوب از لطايف اساليب قرآن 



 .كريم است

، راي اين است كه اين شخصو اگر يوسف را صديق خوانده كه به معناي مرد كثير الصدق و مبالغه در راستگويي است ب
راستگويي يوسف را در تعبيري كه از خواب او و خواب رفيقش كرد، و همچنين در گفتار و كرداري كه از او در زندان 

 .مشاهده كرده بود بياد داشت، و خداي تعالي هم اين معنا را تصديق كرده و لذا عين گفته او را نقل نموده و رد نكرده است

اند و هفت سنبله نظر ده ما را در باره هفت گاو چاق كه طعمه هفت گاو الغر شده "ؤيا نبرده و تنها گفته:و اگر اسمي از ر
د رود، و اينكه معهوكه در مورد پرسش از حكم بكار مي "افتنا "براي اين بوده كه خود كلمه "سبز و هفت سنبله خشك

كرده ديگر حاجتي يل كالم، همه داللت بر رؤيا بودن آن ميميان او و يوسف همان مساله تعبير خواب بوده، و همچنين ذ
 .نبوده كه بر آن تصريح كند

 "ي برايو دوم "افتنا "تكرار شده اولي تعليل است براي "لعل "كه كلمه "لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ "در جمله
ريه بده زيرا در نظريه تو اين اميد هست كه من دست خالي برنگشته باشم، و مقصود اين است كه در باره اين رؤيا نظ "ارجع

 .و در پاسخ صحيح بردنم اين اميد هست كه ايشان آن را بفهمند و از حيرت و جهالت بيرون آيند

 است، چون پر واضح است كه اگر "با پاسخ برگردم -ارجع بذلك "در معناي "ارجع "شود كه جملهاز همين جا معلوم مي
يوسف در باره رؤيا نظريه بدهد و ساقي با جواب برگردد برگشتنش برگشتن كسي است كه عالم به تاويل و داناي به حكم 

 .(آن رؤيا است، پس رجوعش رجوع اوست به اتفاق و همراهي تاويلي كه از يوسف گرفته، )دقت فرمائيد

داللت دارد بر اينكه استفتايي  "لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَي النَّاسِ "گفت: و در ثاني بطور مفرد "أَفْتِنا ":و اينكه اول به صيغه جمع گفت
 كرده براي خودش نبوده بلكه بعنوان رسالت ازكه مي
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نشينان او بوده، خالصه منظورش اين نبوده كه خودش ياد بگيرد و آن گاه برود و از طرف خود تاويل و طرف شاه و كرسي
نها او را بينيم يوسف هم تاسم خود تمام كند، بلكه منظورش اين بوده كه عين گفته يوسف را براي آنان ببرد، و لذا ميبه 

 ."... كاريدمي -تزرعون "مخاطب قرار نداد، بلكه خطاب را بطور عموم كرد و گفت:

ف از اند تا با تاويل يوسر برگشتن او بودهبراي اشعار و يا داللت بر اين است كه مردم منتظ "الي الناس "و اينكه فرمود:
مند به وطن خود بوده و حيرت بيرون آيند، حال يا مقصود از مردم، عموم مردم مصر بوده و مردم مصر مردمي بيدار و عالقه

ه ك اند، چون غالبا رؤياها ناظر به اموري از شؤون زندگي آدمي استنسبت به رؤيايي كه پادشاهشان ديده اهتمام داشته
ه ورزند، پس رؤيايي كانسان نسبت به آنها اهتمام دارد، و معموال پادشاهان نسبت به شؤون مملكت و امور رعيت اهتمام مي

 -سنا "يك پادشاه ببيند در مصالح مردمش دخالت دارد، و يا مقصود از آن، تنها اولياي امور مملكت است، و اگر ايشان را
 .أي و اختيار ايشان در هر امري رأي و اختيار مردم استناميده براي اين بوده كه ر "مردم

 151كند[ ..... ص : اي كه گفته يوسف )عليه السالم( را در باره رؤياي ملك حكايت ميتوضيح الفاظ و مفاهيم آيات شريفه]

 ."لِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَقالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَ "

 "و خداي تعالي فرموده: "دأب في السير دأبا "گويند:به معناي ادامه در سير است، مي "دأب "راغب در مفردات گفته: كلمه
اي عادت ، و معن"و مسخر كرد براي شما مهر و ماه را در حالي كه دائم السيرند -وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ

، كه همواره بر آن "مانند عادت آل فرعون -كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ "دهد، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:هميشگي را هم مي
بايد هفت سال پشت سر هم و بطور مستمر كشت و  "شود:بنا به گفته وي معناي آيه چنين مي« 1»عادت مستمر بودند. 



است و معناي آيه اين است كه بايد با جد و جهد و زحمت  "تعب "به معني "دأب "ند:اديگر گفته« 4»بعضي  "زرع كنيد
 .كشت و زرع كنيد

ممكن هم هست كلمه مذكور حال باشد و معنا چنين باشد كه شما هفت سال كشت كنيد در حالي كه مستمر و يا كوشا 
 .باشيد

شود كه است ولي در معنا امر و انشاء است و بسيار مي اند كه: هر چند بصورت خبرگفته "تزرعون "مفسرين در باره كلمه
آورند تا در وجوب امتثال آن تاكيد و مبالغه كنند، و چنين جلوه دهند كه گويا اين ماموريت انجام شده امر را بصورت خبر مي
 دهند،و اينك از آن خبر مي
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 .«1» "تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ "مانند آيه

پس آنچه را  ":فرمايد، به دليل اينكه دنبالش مي"زراعت بكنيد "يعني ايمان بياوريد و جهاد بكنيد، و در آيه مورد بحث يعني
ذارند براي اش بگو اينكه يوسف )ع( دستور داد كه گندم را نكوبند و هم چنان در سنبله "اش بگذاريدكنيد در سنبلهدرو مي

د و شود بخالف اينكه آن را بكوبنتواند داخل سنبله شود، و در نتيجه گندم هر چه هم بماند خراب نمياين بود كه جانور نمي
 .شودند كه خيلي زود فاسد مياز سنبله جدا كن

اش شود: هفت سال پي در پي كشت و زرع كنيد، و هر چه درو كرديد در سنبلهبنا بر آنچه گفته شد معناي آيه چنين مي
 .بگذاريد تا فاسد نگردد، و همه را بدينگونه انبار كنيد مگر اندكي كه آذوقه آن سال شما است

 ."بْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ سَ "

جمع شديد از ماده شدت است، به معناي صعوبت و دشواري، چون در سالهاي قحطي و گراني مردم در  "شداد "كلمه
 ما يَأْكُلْنَ "فرمايد:مله بعدي كه ميو به معناي حمله آوردن است، و اين با ج "شد عليه "صعوبت و مشقتند و يا از باب

ر تمناسب "خورندايد مياز آنچه شما برايشان اندوخته -گيرند و(قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ )در آن هفت سال، مورد حمله قحطي قرار مي
 .است

مردم  است كه بهآشام اي خونو بنا بر اين، كالم مشتمل بر يك تمثيل لطيفي خواهد بود، زيرا سالهاي قحطي چون درنده
ها شده و از خود اي داشته باشند اين درنده متوجه آن ذخيرهخورد، كه اگر مردم ذخيرهآورد، و ايشان را دريده و ميحمله مي

 .شودمردم منصرف مي

به معناي احراز و ذخيره كردن است و معناي آيه اين است كه پس از هفت سال فراواني، هفت سال قحطي  "احصان "كلمه
خورند مگر اندكي را كه انبار كرده و ذخيره ايد ميكنند و آنچه شما از پيش اندوخته كردهآيد كه بر شما حمله مييد ميپد

 .ايدنموده

 ."ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "

به  -"يغيثه "به معناي اين است كه خدا او را ياري كرد، و همچنين "اغاثه "و همچنين "غاثه اللَّه "شود:وقتي گفته مي
كه مشتق از غيث به معناي باران است، پس  "غاث يغيث "است، بخالف "ينصره "، هر دو به معناي"ياء "فتحه و ضمه
از ناحيه خدا ياري  شود كه مردم در آن چند سالباشد معنايش اين مي "غوث "اگر از "فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ "اينكه فرمود:



 يابند،شوند، و از گرفتاري و مشقت گراني رهايي ميمي

__________________________________________________ 
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طي آيد، و قحشود كه در آن سال باران ميشود، و اگر از ماده غيث باشد معنايش اين ميو نعمت و بركت بر ايشان نازل مي
 .گردداز بين ايشان برطرف مي

هاي روغني و ميوه( و در آن، مردم عصير )دانه -وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "فرمايد:و اين معناي دوم از نظر جمله بعدي كه مي
اند كه معناي اول متبادر از ادعا كرده« 1»اب نبايد به اين حرف گوش داد كه بعضي تر است، و در اين بمناسب "گيرندمي

 :سياق آيه است، مگر اينكه جمله

يعني به صيغه مجهول بخوانيم كه معنايش باران ديدن است. هم چنان كه اين  "صاد "و فتح "ياء "را به ضم "يعصرون "
 .طور قرائت هم رسيده

فراواني نعمت در سرزمين مصر به باريدن باران  :اندستشرقين بر معناي دومي ايراد گرفته و گفتهاي از مو اما اينكه پاره
اند كه: نيست، بلكه به طغيان رود نيل است، چون باران در فراوان شدن نعمت در اين سرزمين اثري ندارد، در جوابش گفته

 .ودان استطغيان نيل هم از اثر زيادي باران و جريان سيل از ارتفاعات س

به معناي علف باشد، زيرا در لسان العرب گفته كه غيث به معناي  "غيث "ماخوذ از "يغاث "عالوه بر اين ممكن است كلمه
 .سازگارتر است "وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "رويد و اين از آن دو معناي قبلي با جملهعلف خودرو است كه در اثر باريدن باران مي

گيري بوسيله فشار دادن است، مانند كشي و آباز ماده عصر است كه به معناي روغن "يعصرون "-"وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "
گرفتن آب انگور و خرما جهت شيره و امثال آن، و گرفتن روغن زيتون و كنجد جهت خوردن و يا مصرف چراغ و امثال آن، 

ه دوشند. چنان كه بعمت، از پستانهاي دامها شير ميو ممكن است مراد از آن، دوشيدن باشد، يعني در آن سالهاي فراواني ن
 .اين معنا تفسير هم شده است

گردد، و يا باران رسد كه زمينهايشان سبز و خرم ميو معنايش اين است كه بعد از آن هفت سال قحطي، سالي فرا مي
كشند، و يا از پستانهاي و روغنها ميها ها شربتها و دانهشوند، و در آن سال از ميوهبارد، و يا ياري ميبرايشان مي

 .شوددوشند، و همه اينها كنايه است از اينكه نعمت بر آنان و بر چهارپايان و گوسفندانشان زياد ميحيواناتشان شير مي

بيضاوي در تفسير خود گفته: اين آيه بشارتي است براي مردم مصر كه بعد از آنكه هفت گاو چاق و هفت سنبله سبز را به 
ت سال فراواني و هفت گاو الغر و هفت سنبله خشك را به هفت سال قحطي تعبير كرد و خوردن آن گاوها اين گاوها را هف

 به اين معنا تفسير نمود كه
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دهد به اينكه بعد از آن، سال فراواني پديد خورد اينك نويدشان ميهاي هفت سال فراواني را ميههفت سال قحطي اندوخت
آيد، و بعيد نيست كه يوسف اين تاويل را بوسيله وحي درك كرده )و گرنه در خواب چيزي كه داللت بر آن كند نبوده( و مي

معنايش اين است كه سال هشتم فراواني ميشود، زيرا اگر آيد گويند هفت سال قحطي مييا از اينجا فهميده كه وقتي مي
فراواني نشود قحطي هفت سال بيشتر خواهد بود، و يا از اينجا فهميده كه همواره سنت الهي بر اين جاري بوده كه بعد از 



اند. فتهاين معنا را گعسر، يسر، و بعد از صبر، ظفر و بعد از تنگي، فراخي آورد، اين بود گفتار بيضاوي، غير او هم قريب به 
«1» 

صاحب المنار در تفسير خود در ذيل آيه مورد بحث گفته: مراد اين است كه اين سال، سالي است كه فراواني نعمت و ارزاني 
سابقه است، بطوري كه مردم بهر چه كه دلشان بخواهد و بهر چه كه ريخت و پاش كنند دسترسي دارند و آن عجيب و بي

فرا رسيدن چنين سالي جزء متن خواب پادشاه نبود، بلكه مطلبي بود زايد بر آن خواب، زيرا عدد هفت  خبر دادن يوسف از
سال قحطي بيش از اين اقتضاء نداشت كه سال هشتمش به آن شدت و خشكي نباشد و تا حدي باران ببارد كه مردم 

ف از راه قه باشد خصوصيت و تفصيلي است كه يوسسابدستشان به دهانشان برسد، و اما اينكه سالي باشد كه در فراواني بي
اي كه مقابل آن باشد و داللت بر آن كند وجود نداشته، وحي از طرف خداي عز و جل فهميده، و در متن رؤياي پادشاه قرينه

 «4»و از لوازم تعبيري كه كرد نيز نبوده. 

ا وقتي ما اند، زيرانگاري كردهت رؤيا و تاويل آنها سهلرسد او و بيضاوي و امثال ايشان در تفسير آياو ليكن آنچه بنظر مي
نْ مِتَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي  "فرمايد:در كالم يوسف )ع( كه مي

تار يوسف يابيم كه زمينه و اساس گفدقت و تدبر كنيم مي "قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ بَعْدِ ذلِكَ سَبْعٌ شِدادٌ يَأْكُلْنَ ما
اي به روي آينده ايشان باز كند تا بفهمند هفت سال فراواني و پيشگويي و خبر دادن از آينده ايشان نبوده، و نخواسته دريچه

ن ياتي عليكم سبع مخصبات ثم ياتي م "اگر منظورش اين بود جا داشت مثال بگويد:هفت سال قحطي در پيش دارند، زيرا 
آيد، آن گاه بعد از آن هفت سال قحطي هفت سال فراواني بر شما مي -بعدها سبع شداد يذهبن بما عندكم من الذخائر

 ."بردايد از بين ميآيد كه آنچه را شما ذخيره كردهمي

__________________________________________________ 

 .222، ص 1تفسير بيضاوي ج (1)

 .، ط بيروت145، ص 14تفسير المنار، ج (2)
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هاي شما شود كه همه ذخيرهآورد، و بعد از آن هفت سال گراني متوجه شما ميخالصه هفت سال فراواني بر شما روي مي
شت هفت سال ك "ه باشند راه نجات از اين پيشامد خطرناك چيست در جواب گفته باشد:خورد، آن وقت ايشان پرسيدرا مي

 "... كنيد نكوبيده ذخيره سازيدو زرع كنيد، و آنچه درو مي

گويم هفت سال كشت و زرع كنيد براي بلكه اساس كالم خود را از ابتدا نشان دادن راه نجات قرار داد، و فهماند اينكه مي
ي است كه در جلو داريد، و آن گراني و قحطي است، و اين خود روشن است و احتياجي به توضيح ندارد، و نجات از پيشامد

همين خود دليل بر اين است كه خوابي هم كه پادشاه ديده بود تجسم روشي است كه بايد در نجات دادن مردم اتخاذ كند، 
يت دارد، و آن اين است كه هفت گاو را چاق كند، تا آذوقه اي كه در قبال مسئوليت اداره امور رعو اشاره است به وظيفه

كنند تامين شود، و هفت سنبله سبز را بعد از آن كه خشك شد بهمان حالت و هفت گاو الغر كه بزودي بر ايشان حمله مي
 .بدون كوبيدن و از سنبله جدا كردن حفظ كنند

زمين در پيش دارد در خواب مجسم ديده، خود سالهاي فراواني  پس گويا روح پادشاه وظيفه آينده خود را در قبال خشمي كه
و ارزاق آن را بصورت گاو و تكثير محصول آن را بصورت چاقي، و قحطي سالهاي بعد را بصورت الغري ديده، و تمام شدن 

وظيفه خود را خورند، و ذخيره هفت سال اول در هفت سال دوم را به اين صورت ديده كه گاوهاي الغر گاوهاي چاق را مي
هاي خشك نگهداري كند بصورت هفت سنبله خشك در مقابل هفت سنبله سبز كه بايد محصول سالهاي اول را در سنبله



 .مشاهده كرده است

يوسف )ع( هم در تاويل خود اضافه بر اين چيزي نگفت، جز اينكه سه چيز را بر آن اضافه كرد كه بايد ديد از كجاي رؤياي 
 .است شاه استفاده كرده

خواهد بفهماند كه از آنچه بايد در سنبله است و اين جمله جزو تاويل نيست، و تنها مي "إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ "اول: جمله
 .توانند بمقدار حاجت هر سال خود مصرف كنندذخيره شود مي

هماند فكنند، و مياي است كه در سالهاي قحطي مصرف ميهاست كه استثناء از ذخير "إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ "دوم: جمله
در آن سالها نبايد همه ذخيره را بخورند، بلكه مقداري از آن را جهت بذر براي اولين سال كشت و زرع خود نگهدارند و هم 

نا بود گرفته، چون كه اگر ب "افٌيَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِج "اي احتياطي باشد، و گويا يوسف )ع( اين قسمت را از جملهاينكه اندوخته
يعني ديدم كه هفت گاو الغر  "اكلهن سبع عجاف "فرمود:در هفت سال دوم همه ذخيره هفت سال اول را بخورند بايد مي

  (خورند، يوسف )عآنها را خوردند، نه اينكه مي

 431، ص: 11ترجمه الميزان، ج

اند، چون اگر تمام كرده بودند شاه در نقل خواب خود فهميده كه مشغول خوردنند و هنوز تمام نكرده "خورندمي "از كلمه
 .گفت: ديدم كه آنها را خوردندمي

 ه چيزي كه اشاره بهاست، كه در متن خواب شا "ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ عامٌ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "جمله :سوم
آمدن چنين سالي كند نبوده، و گويا يوسف آن را از عدد هفت استفاده كرده كه هم در گاوهاي چاق و هم در گاوهاي الغر 

 .(شد عدد سالهاي قحطي هفت نبودهاي سبز بكار رفته )و اگر سال هشتم هم قحطي ميو هم در سنبله

هر چند بصورت پيشگويي نسبت به آينده است، ليكن كنايه است از اينكه سالي كه بعد  "عامٌثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذلِكَ  "و جمله
آيد حاجت به جد و جهد در امر زراعت و ذخيره كردن ندارند، در آن سال، ديگر مكلف به اين از هفت سال قحطي مي

 .نخواهند داشتدستورات كه گفته شد نيستند، و گردانندگان مملكت در باره ارزاق مردم تكليفي 

 وَ فِيهِ يُغاثُ النَّاسُ "و شايد به خاطر اين سه جمله بود كه در آيه مورد بحث سياق را از خطاب به غيبت تغيير داد و فرمود:
زيرا در اين تغيير سياق، اشاره است به اينكه مردم در اين سال  "فيه تغاثون و فيه تعصرون "و نفرمود: "فِيهِ يَعْصِرُونَ

 كنند، چون در آن سال خداوند بركت وبينند و ارزاق خود را تهيه ميه شما درباريان ندارند، بلكه خودشان باران مياحتياجي ب
 .كندنعمت را بر ايشان نازل مي

شود كه در كالم سابق خود گفته بود: اين نكته را يوسف از راه وحي فهميده از همين جا پاسخ گفته صاحب المنار معلوم مي
 .اي در مقابل آن نبود، و از لوازم تاويل هم نبودمتن خواب شاه قرينه بود و در

زيرا معلوم شد كه آمدن سالهاي فراواني بعد از هفت سال قحطي از خصوصياتي است كه بدون ترديد و خيلي روشن از رؤيا 
ا واني قبل از قحطي به مراتب بشود، و اما اينكه گفته بود اين سال فراواني پس از قحطي از ساير سالهاي فرااستفاده مي

تر است، مطلبي است كه وي بدون دليل گفته و از جهت لفظ، هيچ دليلي در خود آن سالها فرق دارد و نعمت در آن فراوان
 .آيه بر آن وجود ندارد

م كه رديهاي خشك را به عدد هفت توصيف نكرد معلوم شد، چون خاطرنشان كاز آنچه گفته شد وجه اين هم كه چرا سنبله
رؤيا، خود حادثه و پيشامد سالهاي فراواني و خشكي را مجسم نكرده، بلكه تجسم وظيفه عملي است كه كارگردانان مملكت 

 .در قبال اين پيشامد دارند، و بهمين جهت حاجتي به توصيف مزبور نديده و از ذكر آن اعراض كرده است

 432، ص: 11هاي ترجمه الميزان، جاينصورت ميبايستي سنبلهبخالف اينكه اگر رؤيا تجسم خود پيشامد بود، كه در 



 .(كرد )دقت فرمائيدخشك را هم به عدد هفت توصيف مي

باريدن باران و يا  "يعصرون "و جمله "يغاث "تر آنست كه مراد از جملهو نيز از آنچه گذشت اين معنا بدست آمد كه مناسب
شد، زيرا اين معاني با گاوهاي چاق و الغري كه شاه در خواب ديد مناسب و روييدن گياهان خودرو و دوشيدن چهارپايان با

 .(معهود است، و بهمين جهت در اين آيه خصوص غيث و عصر را ذكر كرده )و خدا داناتر است

 114احضار و آزاد شدن يوسف )عليه السالم( توسط ملك و پيغام يوسف )عليه السالم( براي او[ ..... ص : ]

كَيْدِهِنَّ نَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِلْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جاءَهُ الرَّسُولُ قالَ ارْجِعْ إِلي رَبِّكَ فَسْئَلْهُ ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْوَ قالَ ا "
 ."عَلِيمٌ

ن آيد تقدير چنيطبع داستان برمي در اين آيه بمنظور اختصار، حذف و اضمار بكار رفته، و بطوري كه از سياق كالم و از
فرستاده شاه كه همان ساقي وي باشد از زندان برگشت و تعبيري را كه يوسف از خواب شاه كرده بود باز گفت، آن  "بوده:

، اما ساقي به زندان بازگشت و پيغام شاه را رسانيد -گاه شاه بعد از شنيدن آن تعبير، دستور داد برويد يوسف را حاضر كنيد،
 ."-...وسف از بيرون آمدن استنكاف ورزيده گفت ي

زايي بوده و راه عالجي هم كه و پر واضح است كه خبر دادن يوسف از پيش آمدن سالهاي قحطي پي در پي، خبر وحشت
تر بوده، و شاه را كه معموال نسبت به امور مردم اهتمام و شؤون مملكت اعتناء دارد سخت نشان داده از خود خبر عجيب

دهد تا او را حاضر كنند، و حضورا با او ت تاثير قرار داده، و او را، به وحشت و دهشت انداخته، لذا بي درنگ دستور ميتح
گفتگو كند و به آنچه كه گفته است بيشتر آگاه گردد، شاهد اين معنا هم حكايت قرآن كريم است كه بعد از بيرون شدنش 

 "... نزد او آمد و با او به گفتگو پرداخت پس وقتي يوسف -فَلَمَّا جاءَهُ "فرموده:

و اينكه دستور داد يوسف را بياورند دستور احضار و دوباره برگرداندن به زندان نبود بلكه دستور آزاديش از زندان بود، زيرا اگر 
اگر حكم  داند كهمي بنا بود دوباره به زندان برگردد معنا نداشت كه يوسف از بيرون آمدن خودداري كند، زيرا يك نفر زنداني

شود احضارش احضار عفو و آزادي بوده، و چون خود را كنند كه امتثال كند، پس معلوم ميدولت را امتثال نكند مجبورش مي
اد هم داري و پيشنه -ام بحق داوري شود، نتيجه اين خودآيم، تا آنكه در بارهآزاد ديده توانسته است بگويد من بيرون نمي

براي بار دوم بگويد، او را نزد من آريد تا او را از خواص خودم قرار دهم، و حال آنكه در بار اول تنها گفته  اين شد كه شاه
 ."او را نزد من آريد "بود:

 :يوسف )ع( در گفتار خود كمال ادب را رعايت نموده به فرستاده دربار گفت

 432، ص: 11ريدند چه بود و چرا ترجمه الميزان، جنزد صاحبت برگرد و بپرس داستان زناني را كه دستهاي خود را ب "

، و در اين گفتارش هيچ اسمي از همسر عزيز به ميان نياورد، و هيچ بدگويي از او نكرد، تنها منظورش اين بود كه "بريدند
دي يشان را به بميان او و همسر عزيز بحق داوري شود، و اگر به داستان زناني كه دستهاي خود را بريدند فقط اشاره كرد و ا

اسم نبرد و تنها مساله بريدن دستهايشان را ذكر كرد براي اين بود كه سر نخ را به دست شاه بدهد تا او در اثر تحقيق به 
همه جزئيات واقف گشته و به برائت و پاكي وي از اينكه با همسر عزيز مراوده كرده باشد آگاهي پيدا كند، و بلكه از هر 

 .اند تا چه حد بزرگ بودهاند پي ببرد و بفهمد كه باليي كه بر سر او آوردهه بدو نسبت دادهمراوده و عمل زشتي ك

اين هم در حقيقت بمنظور  "إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ "و خالصه هيچ حرفي كه بدگويي از ايشان باشد نزد، مگر اينكه گفت:
 .رگاه پروردگار خود بودبد گويي از ايشان نبود، بلكه تنها نوعي شكايت به د

رگرد و نزد صاحبت ب "و چه لطافتي در گفتار يوسف )ع( در صدر آيه و ذيل آن بكار رفته كه به فرستاده شاه گفته است:



چون اين طرز بيان، خود يك نوع تبليغ حق است، در ضمن  "پروردگار من به كيد ايشان دانا است "آن گاه گفت "بپرس
إِنَّهُ  "در آنجا كه به زن عزيز گفت: "ربي "مفسرين گمان كرده بودند كه مقصود يوسف از كلمهنسبت به كساني هم كه از 

عزيز است خود تنبهي است كه يوسف شوهر زليخا  "او صاحب نعمت من است، مقام مرا گرامي داشته -رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ
 .خداي تعالي است در آنجا نيز مقصودش او است "يرب "دانسته همانطور كه در مورد بحث، مقصودش ازرا رب خود نمي

 "ه كلمهچون با در نظر داشتن اينك "ما بالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ "و نيز لطفي در اين جمله بكار برده كه گفته است:
ظيم و چه شان خطيري بوده كه شود: آن چه امر عبه معناي امر مهمي است كه مورد اهتمام باشد معنايش اين مي "بال

ايشان را دچار چنين اشتباهي كرده كه بجاي ميوه، دست خود را ببرند؟! زيرا اگر رسيدگي كني خواهي ديد جز عشق و 
 .انددلدادگي به يوسف انگيزه ديگري نداشته

همين بيان، شاه را  آري ايشان آن چنان شيداي وي شدند كه خود را فراموش كرده دست خود را بجاي ميوه بريدند، و
ع تر خودداري وي از معاشقه و امتنامتوجه كرده كه ابتالي زنان شيدا و عاشق يوسف، ابتاليي بس عظيم بوده و از آن عظيم

كردند، و اين معاشقه و اظهار دلدادگي و الحاح و اصرار ايشان از اجابت آنان بوده با اينكه جان و مال خود را نثار قدمش مي
و دو روز و يك بار و دو بار نبوده و با اين حال مقاومت كردن يك جوان و استقامت در برابر چنين زناني، كار  كار يك روز

 .هر كسي نيست و جز از كسي كه خداوند با برهان خود سوء و فحشاء را از او گردانيده، مقدور نيست
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 111السالم([ ..... ص : معلوم گرديدن بي گناهي يوسف )عليه ]

 "... قالَ ما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ ما عَلِمْنا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ "

شود، و در قرآن آمده، آنجا كه به معناي امر عظيم است كه در باره آن تخاطب و گفتگو زياد مي "خطب "راغب گفته:
 :و آنجا كه فرموده "فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ "فرموده:

گفته: يعني حق واضح و هويدا گشت، و اين در جايي  "حَصْحَصَ الْحَقُّ "و در معناي« 1» "فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ "
 "كف "ه ميانهمان نسبتي است ك "حصحص "با "حص "شود كه كاشف و وسيله ظهور آن هويدا گردد، و نسبتگفته مي

معنايش اين است كه از فالن چيز بريد، حال يا به  "حصه "شود:است، و وقتي گفته مي "كبكب "و "كب "و "كفكف "و
ود، شاي است كه از چيز يكپارچه، و بجاي بهره و نصيب استعمال ميبه معناي قطعه "حصه "مباشرت و يا به حكم ... و

جواب از سؤالي است كه در سابق گفتيم بمنظور اختصار حذف شده  "دْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِما خَطْبُكُنَّ إِذْ راوَ "و جمله:« 4»
و تقدير اين است كه گويا سائلي پرسيده: خوب بعد از آن چه شد و شاه چه  -كندو سياق بر آن داللت مي -و مقدر است

دان و درخواست يوسف را به وي رسانيد كه در باره او كرد؟ و در جواب گفته شده فرستاده شاه از زندان برگشت و جريان زن
، جريان شما چه بود آن روز كه با "ما خَطْبُكُنَّ ... "و زنان اشرافي داوري كند، شاه هم آن زنان را احضار نموده پرسيد،

تي ه او را از هر زشيوسف مراوده كرديد؟ گفتند: خدا منزه است كه ما هيچگونه سابقه بدي از او سراغ نداريم، و بدين وسيل
 .تنزيه نموده و شهادت دادند كه در اين مراوده كوچكترين عملي كه داللت بر سوء قصد او كند از او نديدند

ه به اي كرا آوردند، هم چنان كه در اولين برخورد با يوسف نيز اولين كلمه "حاشَ لِلَّهِ "و در اين جواب قبل از هر چيز كلمه
شناسيم و با اين طرز بيان خواستند بگويند تا آنجا كه ما وي را مي "حاشَ لِلَّهِ ما هذا بَشَراً "ه گفتند:زبان آوردند اين بود ك

 .در حد نهايت از نزاهت و عفت است، هم چنان كه در نهايت درجه حسن و زيبايي است

قالَ ما  "ه آورد همان وجهي است كه در جملهرا به فصل يعني بدون واو عاطف "قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ "و وجه اينكه چرا جمله



 .گفته شد "قُلْنَ حاشَ لِلَّهِ "و جمله "خَطْبُكُنَّ
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يش گناهنمايد و يوسف را در ادعاي بيريشه اين فتنه بود به سخن آمده به گناه خود اعتراف ميدر اينجا همسر عزيز كه 
اآلن حق از پرده بيرون شد و روشن گرديد، و آن اين است كه من با او بناي مراوده و معاشقه  "گويد:كند و ميتصديق مي

گردن خود انداخت، و ادعاي قبلي خود را كه يوسف را به  و با اين جمله گناه را به "را گذاشتم، و او از راستگويان است،
مراوده متهم كرده بود تكذيب نمود، و به اين هم اكتفاء نكرد، بلكه بطور كامل او را تبرئه نمود كه حتي در تمامي طول 

 .مدت مراوده من، رضايتي از خود نشان نداد، و مرا اجابت نكرد

گردد، زيرا در كالم همسر عزيز و گفتار زنان اشراف جهاتي از تاكيد بكار رفته يدر اينجا برائت يوسف از هر جهت روشن م
و با  "نم "كنند، يكي آنكه نفي سوء را بطور نكره در سياق نفي و با زيادتيكه هر كدام در جاي خود مطلب را تاكيد مي

ديگر آنكه  "ما هيچگونه بدي از او نديديم "تندآورده، و در نتيجه هر گونه بدي را از او نفي كردند و گف "تنزيه "اضافه كلمه
و شهادت خود به  "أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ "همسر عزيز عالوه بر اعتراف به گناه، تقصير را منحصر به خود كرد و گفت:

را استعمال  "مال "را بكار برد، دوم اينكه حرف "ان "يكي اينكه حرف :راستگويي يوسف را با چند ابزار تاكيد مؤكد نمود
و اين اعتراف و تاكيدها هر بدي را كه تصور شود از او  "وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ "كرد، سوم اينكه جمله را اسميه آورد و گفت:

فهماند كه يوسف به حسن كند چه فحشاء باشد، چه مراوده و چه كمترين ميل و رضايت، و چه دروغ و افتراء، و مينفي مي
 .(ود از اين زشتيها دوري كرد، )نه اينكه برايش آماده نبود و يا مصلحت نديد و يا ترسيداختيار خ

 ."ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ "

بعد از شهادت زنان به پاكي او و اعتراف  آيد اين جمالت از كالم يوسف است، و گويا اين حرف رابطوري كه از سياق برمي
 .همسر عزيز به گناه خود و شهادتش به راستگويي او و داوري پادشاه به برائت او زده است

 "و ليكن از اين قبيل حكايت قولي در قرآن بسيار است كه بدون آوردن كلمه "قال ذلك ... "هر چند در ابتداي آن ندارد
آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ  "را نقل نموده، از آن جمله مثال فرموده:، خود گفتار "گفت و يا گفتند

 :نيز فرموده، است، و "قالوا ال نفرق ... "كه تقديرش« 1» "بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
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 «1. »"وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ "

اشاره به برگردانيدن فرستاده است، يعني اينكه من از زندان بيرون نيامدم و  "ذلك "و بنا بر اينكه كالم يوسف باشد اشاره
رخواست كردم كه شاه در باره من و آن زنان داوري كند، براي اين بود كه فرستاده شاه را نزد او برگردانيدم و بوسيله او د

 .كندعزيز بداند من به او در غيابش خيانت نكردم و با همسرش مراوده ننمودم و بداند كه خداوند كيد خائنان را هدايت نمي

 .گرددبه عزيز برمي "دمخيانتش نكر -لَمْ أَخُنْهُ "و همچنين در "تا بداند -ليعلم "بنا بر اين، ضمير در



آري يوسف )ع( براي برگرداندن رسول شاه دو نتيجه ذكر كرده، يكي اينكه عزيز بداند كه من به او خيانت نكردم، و او از 
 .اي كه در باره وي و همسر خود دارد زايل گرددوي راضي و خوشنود شود، و از دل او هر شبهه

پايد رسد و ديري نمياي كه از خيانت خود در نظر دارد نميهيچ وقت به نتيجه دوم اينكه بداند كه هيچ خائني بطور مطلق
شود، و اين سنتي است كه خداوند همواره در ميان بندگانش جاري ساخته، و هرگز سنت او تغيير و تبديل كه رسوا مي

 .كندطالن آن را بر مال ميشود و بپذيرد، خيانت باطل است و باطل هم دوام ندارد، و حق بر عليه آن ظاهر مينمي

اش خيانت زنان مصر است، اگر بنا بود خائن رستگار شود زنان مصر و همسر عزيز در آنچه كردند رسوا بهترين نمونه
 .كند رسوا شدندشدند، ليكن از آنجايي كه خداوند كيد خائنان را راهبري نمينمي

م و تذكر دادن آن به پادشاه مصر و تعلي "للَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَأَنَّ ا "و گويا منظور يوسف )ع( از نتيجه دوم كه گفت:
برداري كند، و بفهماند كه وي از حقيقت داستان اطالع دارد، و چنين آن به وي اين بوده كه از لوازم فايده خبر نيز بهره

ه كند، و چنين كسي سزاوار است كنت نميكسي كه در غياب عزيز به همسر او خيانت نكرده قطعا به هيچ چيز ديگري خيا
 .بر هر چيز از جان و مال و عرض امين شود، و از امانتش استفاده كنند

ت شود از او درخواسآن گاه با فهماندن اينكه وي چنين امتيازي دارد زمينه را آماده كرد براي اينكه وقتي با شاه روبرو مي
 .هاي دولتي قرار دهدكند كه او را امين بر اموال مملكت و خزينه

 آيد كه مقصود از ملك )پادشاه( غير عزيز، همسر زليخا بوده كهو از ظاهر اين آيه برمي
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سخن از او به « 4» "وَ قالَ الَّذِي اشْتَراهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْواهُ "و جمله« 1» "وَ أَلْفَيا سَيِّدَها لَدَي الْبابِ "جملهدر 
 .ميان آمده

د از آن تتمه اند كه: اين كالم و همچنين آيه بعاز مفسرين گفته« 1»اين نظريه ما بود در باره آيه مورد بحث و ليكن بعضي 
شروع شده بود، و ليكن بزودي اشكالي را كه بر آن وارد است  "الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ "گفتار همسر عزيز است كه با جمله

 .ايراد خواهيم كرد انشاء اللَّه

 111[ ..... ص : "نَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ ...وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ال "اش گفت:مفاد سخن يوسف )عليه السالم( كه بعد از معلوم شدن بي گناهي]

 ."وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "

 من او را در غيابش "گفت:اين آيه تتمه گفتار يوسف )ع( است، و آن را بدين جهت اضافه كرد كه در كالم قبليش كه 
آمد )يعني اين من بودم كه دامن به چنين خيانتي نيالودم( و چون بويي از استقالل و ادعاي حول و قوت مي "خيانت نكردم

ذا اند، لآن جناب از انبياي مخلص و فرو رفته در توحيد و از كساني بوده كه براي احدي جز خدا حول و قوتي قائل نبوده
ت نشده اضافه كرد كه آنچه من كردم و آن قدرتي كه از خود نشان دادم بحول و قوه خودم نبود، بلكه هر فوري و تا فو

عمل صالح و هر صفت پسنديده كه دارم رحمتي است از ناحيه پروردگارم. و هيچ فرقي ميان نفس خود با ساير نفوس كه 
آدمي  كنم زيرا نفس، بطور كليمن خود را تبرئه نمي بحسب طبع، اماره بسوء و مايل به شهوات است نگذاشت، بلكه گفت:

 .دارد مگر آنچه كه پروردگارم ترحم كندها و زشتيها واميرا بسوي بدي

 "إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْالحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَ ما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ "پس در حقيقت اين كالم يوسف نظير كالم شعيب است كه گفت:



«2». 

 من او را در غيابش "اشاره است به آن قسمت از كالمش كه گفت: "كنممن نفس خود را تبرئه نمي "پس اينكه گفت:
و منظور از آن اينست كه من اگر اين حرف را زدم بدين منظور نبود كه نفس خود را منزه و پاك جلوه دهم،  "خيانت نكردم

سبت به خود حكايت كرده باشم، آن گاه همين معنا را تعليل نموده بلكه به اين منظور بود كه لطف و رحمت خداي را ن
و بالطبع، انسان را بسوي مشتهياتش كه همان سيئات و گناهان  "زيرا نفس بسيار وادارنده به سوء و زشتي است "فرمود:

 نمايد، پس اين خود از ناداني استبسيار و گوناگون است دعوت مي
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ز ميل به شهوات و بديها تبرئه كند، و اگر انسان از دستورات و دعوت نفس بسوي زشتيها و شرور كه انسان نفس را ا
 .نمايدسرپيچي كند رحمت خدايي دستگيرش شده، و او را از پليديها منصرف و بسوي عمل صالح موفق مي

 :ارددو تا فايده در برد "إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي "شود كه جملهو از همين جا معلوم مي

فهماند كه انجام كارهاي نيك هم كه گفتيم به كند، و ميرا مقيد مي "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ "يكي اينكه اطالق جمله
باشد، و چنين نيست كه آدمي آنها را بطور اجبار و الجاء از ناحيه توفيقي از ناحيه خداي سبحان است از كارهاي نفس مي

 .دخداوند انجام ده

 .كند كه اجتنابش از خيانت، رحمتي از ناحيه پروردگارش بوددوم اينكه اشاره مي

و  "همانا پروردگارم بسيار بخشاينده و مهربان است -إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "آن گاه رحمت خداي را هم تعليل نموده به اينكه:
، نواقص و معايب را كه الزمه طبع بشري است مستور غفاريت خداي را هم بر رحمت او اضافه كرد، براي اينكه مغفرت

 .سازدكند، و رحمت نيكيها و صفات جميله را نمايان ميمي

برد، هم چنان كند، نقايص و آثار نقايص را هم از بين ميآري مغفرت خداي تعالي هم چنان كه گناهان و آثار آن را محو مي
كه در اواخر جلد ششم اين كتاب در تفسير « 1» "باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ "كه قرآن كريم فرمود:

 .(آن بياني گذرانديم )كه حاصلش اين بود كه مغفرت در اينجا به محو نقيصه تعلق گرفته نه محو گناه

و  "دگارمپرور -ربي "عالي تعبير كرده بهو از جمله اشارات لطيفي كه در كالم يوسف )ع( آمده يكي اين است كه از خداي ت
 "إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي ":يك جا فرموده "إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ "اين تعبير را در سه جاي كالم خود تكرار نموده، يك جا فرموده:

در آنها بكار رفته هر كدام به نوعي  "يرب "اي كه كلمهزيرا اين سه جمله "إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "در اينجا هم فرموده:
متضمن انعامي از پروردگار يوسف نسبت بخصوص وي بوده، و به همين جهت در ثناي بر او، او را بخودش نسبت داده و 

پرست آن روز، خداي تا مذهب خود را كه همان توحيد است تبليغ نموده بفهماند بر خالف مردم بت "پروردگار من "گفت:
 "چنين نسبتي نبود لذا بجاي كلمه "وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْدَ الْخائِنِينَ "داند، و چون در جملهب و معبود خود ميتعالي را ر

 .را آورد "اللَّه "كلمه "ربي



 171اند و اشكال وارد بر آن ..... ص : دانستهرا ادامه سخن همسر عزيز مصر  "وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي ... "و "ذلِكَ لِيَعْلَمَ ... "سخن بعضي از مفسرين كه آيه:]

 و اما اينكه گفتيم بعضي از مفسرين دو آيه مورد بحث، يعني
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اند و وعده داديم كه بزودي اشكال آن را ايراد كنيم اينك الم همسر عزيز دانسته، را تتمه ك"ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ ... "
شود كه همسر عزيز بعد از آنكه به گناه خود اعتراف نموده به بنا به گفته ايشان معناي دو آيه مذكور چنين مي :گوئيممي

اوده كردم، و اين شهادتم بر اينكه او از اين اعترافم بر اينكه من او را مر "ذلك "راستگويي يوسف گواهي داد و گفت:
تا يوسف وقتي اعتراف و شهادت مرا بشنود بداند كه من در غياب او به او خيانت  "ليعلم "راستگويانست براي اين بود:

و خدا  "نَدَ الْخائِنِيوَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي كَيْ "نكردم، بلكه اعتراف نمودم كه مساله مراوده از ناحيه من بود، و او از راستگويانست
كند هم چنان كه كيد مرا كه مراوده و به زندان افكندن او بود هدايت نكرد، و سرانجام پس از كيد خيانتكاران را هدايت نمي

چند سال زنداني شدن راستگويي و پاكدامني او را برمال، و خيانت مرا نزد پادشاه و درباريانش افشاء و مرا رسوا نمود، هم 
 .كه كيد ساير زنان اشراف را هم هدايت نكردچنان 

كنم، زيرا اين من بودم كه او را بزندان افكندم تا شايد بدين وسيله او را مجبور كنم كه به و من هرگز نفس خود را تبرئه نمي
 ."بِّي غَفُورٌ رَحِيمٌإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَ "خواسته من تن در دهد، آري

بود جا و اما وجه اشكال آن، اين است كه: اين تفسير بسيار سخيف و نادرست است زيرا اوال اگر كالم، كالم همسر عزيز مي
اگر اين جمله  زيرا ()به صيغه امر "و ليعلم اني لم اخنه بالغيب "بگويد: "ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ "داشت كه در جمله

يعني اين اعتراف و  "ذلك "شود:عنوان شهادت و اعتراف زليخا باشد و به غير صورت امر گفته باشد معنايش اين مي
شهادت من براي اين بود كه يوسف بداند من اعتراف نموده و به پاكي او شهادت دادم، پس بر خواننده پوشيده نيست كه 

 .اين كالم كالمي است خالي از فايده

)به صيغه امر( يعني بايد بداند كه من در غياب او به گناه خود اعتراف و به پاكي او  "و ليعلم "گفت:بخالف اينكه اگر مي
 .شهادت دادم

عالوه بر اين الزمه اين تفسير اين است كه معناي اعتراف و شهادت باطل شود، چون اعتراف و شهادت وقتي دليل بر واقع 
رساند كه منظور از آن بيان حقيقت و اظهار حق باشد، نه اينكه يوسف بفهمد و از يوسف را مي گردد، و طهارت واقعيمي

 .رفتار او در غيابش خوشش آيد

و اگر جمله مذكور عنوان شهادت و اعتراف نباشد بلكه عنوان اعمالي باشد كه همسر عزيز در طول مدت زنداني يوسف 
ي اين شهادت دادم و اعتراف كردم كه يوسف بداند در طول مدت زندانيش به او انجام داده، و معنايش اين باشد كه من برا

ربط، زيرا او در اين مدت به وي خيانت كرده بود، خيانت نكردم، در اين صورت كالمي خواهد بود هم دروغ محض و هم بي
 چه 
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بدون هيچ گناهي به زندان افكند عالوه بر اينكه شهادت و اعترافش به هيچ چيني كرد تا او را خيانتي باالتر از اين كه نقشه
 .وجهي از وجوه داللتي بر خيانت نكردنش ندارد، هم چنان كه از نظر خواننده نيز پوشيده نيست



، با اينكه دكنثانيا اگر آيه مورد بحث كالم همسر عزيز بود معنا نداشت به يوسف ياد دهد كه خدا كيد خائنان را رهبري نمي
 "إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ "يوسف اين معنا را در روز اول كه وي بناي مراوده را با او گذاشت خاطرنشانش كرده و گفته بود:

«1». 

زندان  ها و كيد خودم بهچون من او را با نقشه -كنممن نفس خود را تبرئه نمي -وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي "ثالثا در اين صورت جمله
 .منافات دارد، و اين نيز بر خواننده پوشيده نيست "لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ "با جمله "-افكندم

ت اي از توحيد اساز آنجايي كه مشتمل بر معارف جليله "إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ "آيه
 .رود كالم زني بت پرست و ماالمال از هوي و هوس بوده باشدمياحتمال ن

 لم "و در "ليعلم "اند و آن اينكه ضمير درديگر از مفسرين وجه ديگري در معناي دو آيه مورد بحث گفته« 4»بعضي 
ت: اينها گفته اسگردد، گويا زليخا پس از اعتراف خود و شهادتش به پاكي يوسف ، به عزيز كه همسر زليخا است برمي"اخنه

كه گفتم براي اين بود كه همسرم بداند من در غياب او در خلوتهايي كه با يوسف داشتم خيانتي به او نكردم، و خالصه 
عمل منافي با عفتي از من سر نزد، و تمامي ماجرا اين بود كه من با يوسف معاشقه كردم او هم عصمت خود را حفظ كرد و 

زيد، و در نتيجه عرض و ناموس شوهر من محفوظ ماند، و من اگر يوسف را از گناه تبرئه كردم از نزديكي با من امتناع ور
فس كنم زيرا نبراي اين بود كه اين محفوظ ماندن ناموس من از ناحيه او بود نه از ناحيه من، و من نفس خود را تبرئه نمي

 .آدمي اماره به زشتيها است مگر آنكه پروردگار من رحم كند

اين وجه هم اين است كه اگر كالم مورد بحث گفتار همسر عزيز بود، و منظور اين بود كه دل شوهرش را بدست  اشكال
الْآنَ  "گرفت، زيرا جملهآورد، و هر سوء ظن و ترديدي را از دل او پاك سازد، با گفتن اين حرف نتيجه به عكس مي

ورزيده يقين آور است، و در افاده اينكه او به يوسف عشق مي "نَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَحَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِ
 ليكن گفتن اينكه
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يوسف امتناع ورزيد يقين آور نيست زيرا همسرش ممكن است پيش خود خيال كند كه او اين حرف را براي دلخوشي من 
بود غرضش رفع سوء خواهد سوء ظن مرا از بين ببرد، و حاصل آنكه اعتراف و شهادت اگر از همسر عزيز ميزند، و ميمي

 .سازدتر هم ميكند بلكه او را دل چركينها سوء ظن او را رفع نميظن شوهر بود، در صورتي كه نه تن

شود، و حال آنكه در مي "أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ "، تكرار همان جمله"...وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسِي  "بعالوه، بنا بر اين معناي جمله
شد، زيرا همه آنها بر ي بود كه بر وجه قبلي وارد ميشود. همه اينها صرفنظر از اشكاالتظاهر سياق خالف آن استفاده مي

 ."وَ قالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنا مَكِينٌ أَمِينٌ ".اين وجه نيز وارد است

م به معناي صاحب مقا "مكين "دهم، و كلمها از مقربان خود قرار مياين است كه: من او ر "أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي "معني جمله
حذف و اضمار بكار رفته و تقديرش اين است كه وقتي يوسف را نزد شاه آوردند و او  "فَلَمَّا كَلَّمَهُ "و منزلت است، و در جمله

نكه حكم خود را مقيد به امروز كرد براي با وي گفتگو كرد گفت: تو ديگر از امروز نزد ما داراي مقام و منزلتي هستي. و اي
اشاره به علت حكم بود، و معنايش اين است كه تو از امروز كه من به مكارم اخالق و اجتناب از زشتي و فحشاء و خيانت و 

ظلم، و صبرت بر هر مكروه پي بردم، و فهميدم يگانه مردي هستي كه بخاطر حفظ طهارت و پاكي نفست حاضر شدي 



ل شوي، و مردي هستي كه خداوند به تاييدات غيبي خود اختصاصت داده، و علم به تاويل احاديث و رأي صائب و خوار و ذلي
 :دانيمحزم و حكمت و عقل را به تو ارزاني داشته، داراي مقام و منزلت هستي، و ما تو را امين خود مي

ت و امانت تو عمومي است، و خالصه حكمي كه كرديم فهمانيد كه اين مكان "مَكِينٌ أَمِينٌ "و از اينكه بطور مطلق گفت:
 .هيچ قيد و شرطي ندارد

و معناي آيه اين است كه پادشاه گفت: يوسف را نزد من آريد تا خاص و خالص براي خودم قرارش دهم، و چون او را 
ي مطلق و امانتي بدون قيد و آوردند، و شاه با او تكلم كرد گفت: تو امروز با آن كماالتي كه ما در تو ديديم داراي مكانت

شرط هستي، و در آنچه بخواهي آزاد و بر جميع شؤون مملكت اميني. و اين در حقيقت حكم و فرمان وزارت و صدارت 
 .يوسف بود

 ."قالَ اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "

لق صادر كرد، يوسف از او در خواست نمود كه او را به وزارت ماليه بعد از آنكه شاه فرمان مكانت و امانت يوسف را بطور مط
هاي زمين را كه مراد از آن همان سرزمين مصر بوده باشد به وي داري منصوب كند، و امور مالي كشور و خزانهو خزانه
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آوري ور مالي كشور و ارزاق را به مباشرت خود اداره كند، و ارزاق را جمعو اگر اين درخواست را كرد به اين منظور بود كه ام
نموده براي سالهاي بعد كه قهرا سالهاي قحطي خواهد بود و مردم دچار گراني و گرسنگي خواهند شد ذخيره نمايد، و 

حقاق دارد بدهد، و از ها را در ميان مردم تقسيم كند، و به هر يك آن مقداري كه استخودش با دست خويش آن ذخيره
 .حيف و ميل جلوگيري نمايد

و خود درخواست خويش را چنين تعليل كرد كه من حفيظ و عليم هستم، زيرا اين دو صفت از صفاتيست كه متصدي آن 
 تواند چنان مقامي را تصدي كند، و از سياق آيات موردمقامي كه وي درخواستش را كرده بود الزم دارد، و بدون آن دو نمي

 .خواست گرديدآيد كه پيشنهاد پذيرفته شد، و دست بكار آنچه ميبحث و آيات بعدش برمي

 174عزت يافتن يوسف )عليه السالم( به رحمت الهي، بعد از آنكه براي ذلت او اسباب چيني كردند[ ..... ص : ]

 ."شاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَوَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَ "

تاني اشاره است به داس "كذلك "به معناي جاي گرفتن است، و كلمه "تبوء "به معناي قدرت دادن، و كلمه "تمكين "كلمه
كه با وجود اينكه غرض همسر عزيز  كه تا رسيدن يوسف به مقام عزيزي مصر بيان كرد، و آن عبارت بود از زنداني شدنش

از آن، تحقير و ذليل كردن يوسف بود مع ذلك خداوند همان را وسيله عزتش قرار داد، و ساير امور زندگيش نيز بهمين 
منوال جريان داشت، پدرش او را احترام كرد و برادران بر وي حسد برده در چاهش انداختند، و به بازرگانان فروختند تا بدين 

ه آن احترام را مبدل به ذلت كنند، خداي سبحان هم همين مكر و حيله آنان را وسيله عزت او در خانه عزيز مصر قرار وسيل
داد، زنان مصر مخصوصا همسر عزيز با وي خدعه كردند، و بناي مراوده را گذاشتند تا او را به منجالب فسق و فجور 

ر عصمت و پاكي او قرار داد، و در آخر هم زندان را كه وسيله خواري او بكشانند، خداوند همين توطئه را وسيله بروز و ظهو
 .بود باعث عزتش قرار داد

و خداوند متعال بهمين داستان زنداني شدن و محروميت يوسف )ع( از اختالط و آميزش آزادانه با مردم اشاره نموده و 
يعني ما اين چنين زحمت زندان را كه از او سلب آزادي  "أُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُوَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّ "فرموده

اي از عهاي و قطتوانست در هر بقعهاي نافذ گرديد، كه مياراده كرده بود برداشتيم، و در نتيجه صاحب مشيتي مطلق و اراده



ذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَ لِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ وَ كَ "زمين كه بخواهد منزل بگزيند، پس اين جمله به وجهي محاذي جمله
  .كه قبال در باره وارد شدن يوسف به خانه عزيز فرموده بود قرار گرفته است "الْأَحادِيثِ وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ
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 عَلي وَ اللَّهُ غالِبٌ "در اينجا به معناي جمله "نُصِيبُ بِرَحْمَتِنا مَنْ نَشاءُ "كه جملهگردد و با اين مقايسه اين معنا روشن مي
شود كه مراد اين است كه خداي سبحان وقتي بخواهد رحمت خود را به شخصي برساند، در آنجا است، و معلوم مي "أَمْرِهِ

 .از بكار بردن اراده و خواستش جلوگيري كندتواند او را كسي در خواستن او معارضه ندارد و هيچ مانعي نمي

د، زيرا كرتوانست كه مشيت خدا را در مورد احدي باطل سازد هر آينه در باره يوسف اين كار را ميو اگر سببي از اسباب، مي
 ودر خصوص او تمامي اسباب، آن هم سببهايي كه هر كدام جداگانه در ذليل كردن وي كافي بود دست بدست هم دادند، 

 حكم تنها از آن "مع ذلك نتوانستند او را ذليل كنند، بلكه بر خالف جريان اسباب، خداوند او را بلند و عزيز كرد، آري
 ."خداست

اشاره است به اينكه اين تمكين اجري بوده كه خداوند به يوسف داد، و وعده  "وَ ال نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "و اينكه فرموده
 .كنددهد، تا بدانند او اجرشان را ضايع نميه هر نيكوكاري ميجميلي است كه ب

 ."وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ "

يعني اجر آخرت براي اولياي از بندگان اوست. پس در حقيقت اين جمله وعده جميلي است كه خداوند به خصوص اولياي 
 .دهديشان است ميخود كه يوسف يكي از ا

است كه داللت دارد بر اينكه ايمان  "وَ كانُوا يَتَّقُونَ "دليل بر اينكه اين جمله وعده به عموم مؤمنين نيست جمله حاليه
معلوم است )ايشان كه همان حقيقت ايمان است ال محاله مسبوق به تقواي استمراري ايشان بوده آنهم تقواي حقيقي، و 

يابد، پس ايمان بعدي، ايمان بعد از ايمان و تقواست، و چنين ايماني همان اجراي ن ايمان تحقق نميكه( چنين تقوايي بدو
أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ كانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ  "اش فرموده:واليت اللَّه است كه در باره

 .«1» "شْري فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِالْبُ

بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات مربوط به رؤياي ملك مصر و تعبير آن به وسيله يوسف و اثبات بي گناهي آن حضرت و عزت 

 275 :يافتن او([ ..... ص 

 رد كه: من دردر تفسير قمي آمده كه: پادشاه، خوابي ديد و به وزراي خود چنين نقل ك

__________________________________________________ 

آگاه باشيد كه همانا دوستان خدا هيچ ترس و اندوهي در دل ندارند، آنها اهل ايمان و خدا ترسند، از سوي خدا پيوسته (1)
 .32 -34براي آنها بشارت است هم در دنيا و هم در آخرت. سوره يونس، آيات 

 423، ص: 11ن، جترجمه الميزا

 -هاي خشك ديگري ديدمخوردند، و نيز هفت سنبله سبز و سنبلهخواب ديدم هفت گاو چاق را كه هفت گاو الغر آنها را مي
آن گاه به وزراي خود گفت كه: اي بزرگان مملكت!  -قرائت نمودند. "سبع سنابل "را "سَبْعَ سُنْبُالتٍ "امام صادق )ع( جمله

 .سررشته داريد مرا در رؤيايم نظر دهيد، ليكن كسي معنا و تاويل رؤياي او را ندانستاگر از تعبير خواب 

يكي از دو تن يار زنداني يوسف كه نجات يافته بود و آن روز باالي سر پادشاه  "وَ قالَ الَّذِي نَجا مِنْهُما وَ ادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ "
شما را از تعبير  من "أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ "كه در زندان ديده بود و گفتايستاده بود بعد از مدتي بياد رؤياي خود افتاد 



أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنا فِي سَبْعِ  "او را مرخص كردند تا( به نزد يوسف آمد و گفت:)دهم اينك مرا بفرستيد، اين خواب خبر مي
 :يوسف در پاسخش گفت "عِجافٌ وَ سَبْعِ سُنْباُلتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ

چه درو يعني هفت سال پي در پي بكاريد و آن "تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ "
كوبيد، چون اگر همه را بكوبيد، تا هفت خوريد خرمن كرده ميرف نكنيد مگر اندكي كه ميكرديد در خوشه بگذاريد و مص

رسد كه بيند، آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن ميماند، بخالف اينكه در سنبله بماند كه در اين مدت آفتي نميسال نمي
ام رسانيد، امايد به مصرف ميذشته ذخيره كردهسالهاي سختي خواهد بود، و در آن مدت آنچه كه براي ايشان در سالهاي گ

نازل شده بود، سپس بعد از آن چند سال، سالي فرا  "ما قربتم "به صورت "ما قَدَّمْتُمْ "فرموده: آيه به جاي (صادق )ع
 .باردشوند، و در آن باران بر آنان ميرسد كه مردم در آن ياري ميمي

را به بناي معلوم و مبني بر فاعل قرائت كرد، حضرت  "يعصرون "كلمه (مؤمنين )عامام )ع( فرمود: مردي نزد علي امير ال
فشرند، آب انگور را براي شراب؟ مرد عرض كرد: يا امير المؤمنين پس چگونه قرائت كنم؟ واي بر تو چه چيز را مي :فرمود

ش اين است كه در آن سال و بعد از به بناي مجهول و مبني بر مفعول نازل شده، و معناي "يعصرون "فرمود: آيه بصورت
 :شوند، به دليل اينكه در جاي ديگر قرآن فرمودهسالهاي قحطي باران داده مي

 .«1» "وَ أَنْزَلْنا مِنَ الْمُعْصِراتِ ماءً ثَجَّاجاً "

اش نزد تادهيد، فرسفرستاده يوسف نزد پادشاه برگشته پيغام و دستور العمل را براي او باز گفت، پادشاه گفت او را نزد من آر
يوسف آمده از او خواست كه به دربار مصر بيايد، )يوسف( گفت بسوي صاحبت برگرد و از او بپرس داستان زناني كه 

 دستهاي خود را پاره كردند

__________________________________________________ 

 .12ه دار، آب روان را نازل كرديم. سوره نبا، آياز ابرهاي باران(1)

 422، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .چه بود؟ كه همانا پروردگار من به كيد ايشان عالم است

پادشاه، زنان نامبرده را در يك جا جمع كرده پرسيد جريان شما در آن روزها كه با يوسف و بر خالف ميل او مراوده 
ي از او نديديم. همسر عزيز گفت: اآلن حق كرديد چگونه بود؟ گفتند خدا منزه است كه ما كمترين عيب و عمل زشتمي

روشن و برمال گرديد، آري من با او و بر خالف ميل او مراوده داشتم، و او از راستگويان است، و اين را بدان جهت گفتم كه 
زليخا  تو معناي اين جمله از كلما -كنداو بداند من در غيابش خيانتش نكردم، و اينكه خدا كيد خيانتكاران را هدايت نمي

اضافه كرد:  ، سپس-اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم تا يوسف بداند اين بار مانند سابق بر عليه او دروغ نگفتم
 .كنم زيرا نفس وادارنده به زشتيهاست، مگر آنكه پروردگارم رحم كندمن نفس خود را تبرئه نمي

زديكان خود قرار دهم، پس وقتي نگاهش به يوسف افتاد گفت: تو امروز آن گاه پادشاه گفت: او را نزد من آريد تا او را از ن
ه هاي زمين بگمار كباشي، هر حاجتي داري بگو. يوسف گفت: مرا بر خزانهنزد ما داراي مكانت و منزلتي، و نزد ما امين مي

آن كار كرد، و همين است مقصود  او هم يوسف را مصدر .من نگهبان و دانايم، يعني مرا بر كندوها و انبارهاي آذوقه بگمار
 .«1» "وَ كَذلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْها حَيْثُ يَشاءُ "از اينكه فرمود:

ابي  قرائت كرده منافي با روايت عياشي است كه از ابن "سبع سنابل "مؤلف: اينكه صاحب تفسير قمي گفتند كه امام صادق
 اند البته اين به نقلي است كه تفسير برهان از عياشي كرده، و، قرائت كرده"سَبْعَ سُنْبُالتٍ "نقل كرده كهيعفور از آن جناب 

 .«4»آمده  "سبع سنابل "گرنه در نسخه چاپي خود عياشي نيز



ناي تقريب ه معبحسب تنزيل ب "ما قَدَّمْتُمْ "نازل شده مقصود اين است كه "ما قربتم "و اينكه گفت امام فرمود: آيه بصورت
، به بناي مجهول و مبني بر مفعول نازل شده و معنايش اين است كه "وَ فِيهِ يَعْصِرُونَ "است، و اينكه فرمود: آيه بصورت
را از ماده غوث به معناي ياري گرفته نه  "يغاث "شوند، داللت دارد بر اينكه آن جناب كلمهمردم در آن سال باران داده مي

ه معناي باران است، و اين معنا را عياشي نيز در تفسير خود از علي ابن معمر از پدرش از امام صادق )ع( از ماده غيث كه ب
 و اينكه فرمود: معناي اين جمله از كلمات زليخا« 1»روايت كرده است 

__________________________________________________ 

 .123و  122ص  1تفسير قمي، ج (1)

 .11، ح 122، ص 4ي، ج تفسير عياش(2)

 [.....] .13ح  125ص  4تفسير عياشي، ج (3)

 422، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ ... إِنَّ  "اين است كه اين اعتراف را بدان سبب كردم ... ظاهر اين است كه امام )ع( جمله
 .م همسر عزيز دانسته. و خواننده محترم بياني را كه در اين خصوص گذرانديم بخاطر داردرا از كال "رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ

و در الدر المنثور است كه فاريابي و ابن جرير و ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه به چند طريق از ابن عباس روايت 
يوسف در عجبم، خدا او را بيامرزد، براي اينكه  اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: من از صبر و بزرگواري برادرمكرده

فرستادند نزد او تا در باره خواب پادشاه نظر دهد )و او هم بدون هيچ قيد و شرطي نظر داد( و حال آنكه اگر من جاي او بودم 
مدند از ناحيه پادشاه آ دادم مگر بشرطي كه مرا از زندان بيرون بياورند، و نيز از صبر و بزرگواري او در عجبم از آنكهنظر نمي

نگ بسوي درگناهي خود را اثبات كرد، و حال آنكه اگر من بودم بيتا از زندان بيرونش كنند باز هم بيرون نرفت تا آنكه بي
 .خدايش بيامرزد« 1»گناهي خود را اثبات كند خواست بيدويدم، ولي او ميدر زندان مي

، و از طرق اهل بيت )ع( هم روايتي آمده كه عياشي آن را در تفسير خود از مؤلف: اين معنا بطريق ديگري نيز روايت شده
امام باقر و يا امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود اگر من  -ابان از محمد بن مسلم از يكي از دو امام

ه مرا از كردم مگر بشرطي كند تعبير نميجاي يوسف بودم در آن موقع كه فرستاده پادشاه نزدش آمد تا خواب وي را تعبير ك
زندان خالص كند و من از صبر يوسف در برابر كيد همسر پادشاه در عجبم كه تا چه اندازه صبر كرد تا سرانجام خداوند 

 .«4»گناهيش را ظاهر ساخت بي

ال نيست، زيرا در آن خالي از اشك -كه هم بطرق اهل سنت و هم بطرق اهل بيت )ع( نقل شده -مؤلف: اين روايت نبوي
 .(يكي از دو محذور هست، يا طعن و عيبجويي از يوسف و يا طعن بر خود رسول خدا )ص

جويي براي نجات از زندان، تدبير خوبي بكار نبرده، و حال آنكه بهترين طعن بر يوسف به اينكه بگوييم در توسل و چاره
دفش صرف بيرون آمدن از زندان نبود، زيرا همسر عزيز و همچنين تدبير همان تدبيري بود كه او بكار برد، چون آن جناب ه

درنگ آزادش سازند، و خواستند او نسبت به خواست و هواي دل آنان موافقت كند، و ايشان بيزنان اشراف مصر از خدا مي
 افتاد، به زندانش انداختند تا مجبور به موافقتشكرد به زندان نمياصال اگر موافقت مي
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 .41ص  2الدر المنثور، ج (1)

 .14، ح 122، ص 4عياشي، ج (2)

 422، ص: 11ترجمه الميزان، ج



بلكه « 1» "رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ "كنند، و او در چنين محيطي از خدا خواست تا به زندان بيفتد و گفت:
آيد در جو و محيطي قرار گيرد كه ديگر آن پيشنهادهاي نامشروع به او نشود و نيز خواست او اين بود كه اگر بيرون مي

ه آيد باز بصورت يك غالم درنيايد، بلكگناهي او در زنداني شدنش واقف گردد، و در درجه سوم وقتي بيرون ميمحيط بر بي
 .باشد اي قرار گيرد كه اليق شانشدر رتبه

اي را كه يك نفر زمامدار نسبت به ارزاق رعيت و حفظ و و لذا نخست در همان زندان به دنبال رؤياي پادشاه وظيفه
رجه و در د "او را نزد من آريد -ائْتُونِي بِهِ "اي فراهم كرد كه شاه بگويدنگهداري آن دارد بيان نمود، و بدين وسيله زمينه

رخيز تا از زندان بيرون و به نزد پادشاه رويم، امتناع ورزيد، و بيرون آمدن خود را مشروط بر دوم وقتي آمدند و گفتند كه ب
ه اش آن شد كاي چيد كه نتيجهاين كرد كه شاه ميان او و زنان اشرافي مصر به عدل و داد حكم كند، و با اين عمل زمينه

ل طعن حال آيا چنين تدبيري قاب "نزد من آريد تا از مقربان خود قرارش دهم او را -ائْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي "شاه بگويد:
است؟ و يا آنكه بهترين تدبيري است كه براي رسيدن به عزت، و نجات از بردگي و رسيدن به مقام عزيزي مصر و گسترش 

آثار، اين نتيجه را هم داشت دادن عدل و احسان در زمين ممكن است تصور شود؟ قطعا بهترين تدبير است كه عالوه بر آن 
فرساي او در راه حق و نيز به نشينان او در خالل اين آمد و شدها، به صبر و عزم آهنين و تحمل طاقتكه پادشاه و كرسي

 .علم فراوان و حكم قاطع و محكم وي پي بردند

اينكه  كردم. بام بقدر او صبر نميو اما طعن بر رسول خدا به اينكه بگوييم آن جناب فرموده باشد اگر من جاي يوسف بود
گفتيم در اين صبر و تحمل حق با يوسف بود، و آيا نسبت دادن چنين كالمي به آن جناب معنايش اعتراف به اين نيست كه 

توانست در مواردي كه صبر واجب و الزم است صبر كند؟! چرا معنايش يكي از خصوصيات پيغمبر اكرم اين است كه نمي
شا بر آن جناب كه مردم را به چنين صبري توصيه كند و خودش از انجام آن عاجز باشد، و چگونه عاجز بود همين است و حا

هاي مردم آن چنان صبر كرد كه ها و شكنجهو حال آنكه قبل از هجرتش و همچنين بعد از آن در راه خدا و در برابر اذيت
 .ثناخوانيش كرد "«4»يمٍ وَ إِنَّكَ لَعَلي خُلُقٍ عَظِ "خداي تعالي به مثل آيه

 و نيز در الدر المنثور است كه حاكم در تاريخ خود و ابن مردويه و ديلمي از انس روايت

__________________________________________________ 

 .11سوره يوسف، آيه (1)

 .2اي، سوره قلم، آيه و در حقيقت، تو بر نيكو خلقي عظيم آراسته(2)

 425، ص: 11ج ترجمه الميزان،

 :را قرائت كرده و فرمودند "ذلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ "اند كه گفت: رسول خدا آيهكرده

وَ ما  "آيد كه تو نيز قصد زليخا را كردي؟ يوسف گفت:وقتي يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او گفت: اي يوسف يادت مي
ف: اين معنا در روايات متعددي قريب بهم نقل شده، از آن جمله روايت ابن عباس است كه وقتي مؤل«. 1» "أُبَرِّئُ نَفْسِي

ت و رواي "آري خيانت نكردي حتي آن موقعي كه قصد او را كردي "يوسف اين حرف را زد جبرئيل به او طعنه زد و گفت:
 :حكيم بن جابر است كه دارد: جبرئيل گفت

، و همچنين نظير آن، روايات ديگري از مجاهد و «4» "ي كه بند شلوار را باز كرديآري خيانت نكردي حتي آن موقع "
 .قتاده و عكرمه و ضحاك و ابن زيد و سدي و حسن و ابن جريح و ابي صالح و غير ايشان آمده

وسف مقام ي و ما در بيان سابق گذرانديم كه اين روايات از روايات جعلي است كه مخالف با صريح قرآن است، آري حاشا بر
 .دروغ گفته و آن گاه بعد از طعنه جبرئيل دروغ خود را اصالح كرده باشد "لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ "صديق اينكه در گفتار



 "مْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِلَ "اند كه وقتي يوسف گفت:سرايان رواياتي جعلي بهم بافته و چنين پنداشتهزمخشري در كشاف گفته: هرزه
ات را باز و خود زليخا گفت: آري و نه آن موقع كه بند زير جامه "آري و نه آن وقت كه قصد او كردي "ت:جبرئيل گف

سرائيها بخاطر آن است كه اينان نه تنها از بهتان بستن بخدا و رسولش باكي ندارند بلكه در اين عمل با كردي. و اين هرزه
 .«1»گذاشتند يكديگر كورس و مسابقه مي

حب برگرد بسوي صا "در جمله "ربك "عياشي از سماعه نقل كرده كه گفت: من از او سؤال كردم كه مقصود از و در تفسير
 .«2»كيست؟ فرمود: مقصود عزيز است  "و خدايت

مؤلف: و در تفسير برهان از طبرسي در كتاب نبوت و او به سند خود از احمد بن محمد بن عيسي از حسن بن علي بن الياس 
آوري آذوقه پرداخت، و در آن هفت سال فرمود: يوسف به جمعكه گفت: من از حضرت رضا )ع( شنيدم كه ميروايت كرده 

فراواني، طعامهاي اندوخته را انبار كرد، و چون اين چند سال سپري شد و سالهاي قحطي فرا رسيد يوسف شروع كرد 
ر مصر و اطراف آن هيچ درهم و ديناري نماند مگر آنكه بفروختن طعام، در سال اول در برابر نقدينه از درهم و دينار، و د

 .همه ملك يوسف شد
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ر برابر زيورها و جواهرات، و در نتيجه در مصر و اطرافش زيور و جواهري هم نماند مگر آنكه به ملك و در سال دوم د
يوسف درآمد، و در سال سوم طعام را در ازاي دامها و چارپايان فروخت، و دام و چارپايي نماند مگر آنكه ملك او شد، در 

ه غالم و كنيزي هم در مصر و پيرامونش نماند مگر آنكه همه سال چهارم آن را در ازاي غالمان و كنيزان فروخت، در نتيج
اي در مصر و ها فروخت و ديگر خانه و عرصهها و عرضهدر ملك يوسف درآمدند، و در سال پنجم طعام را به قيمت خانه

مصر و ها و نهرها فروخت، و ديگر در پيرامونش نماند مگر آنكه آن نيز ملك وي شد، در سال ششم در ازاي مزرعه
پيرامونش مزرعه و نهري نماند مگر آنكه ملك وي شد و در سال آخر كه سال هفتم بود چون براي مصريان چيزي نمانده 

 .بود ناگزير طعام را به ازاي خود خريدند، و تمامي سكنه مصر و پيرامون آن برده يوسف شدند

لطنتي مانند ملك و سلطنتي كه خدا به اين پادشاه و چون احرار و عبيد ايشان همه ملك يوسف شد گفتند ما هيچ ملك و س
 .ايم، و هيچ پادشاهي سراغ نداريم كه علم و حكمت و تدبير اين پادشاه را داشته باشدداده نديده و نه، شنيده

ها كه پروردگار من در مصر و پيرامونش به من ارزاني داشته پس يوسف به پادشاه گفت حال نظرت در باره اين نعمت
رأي خود را بگو و بدان كه من ايشان را از گرسنگي نجات ندادم تا مالكشان شوم، و اصالحشان نكردم تا فاسدشان چيست 

 .كنم و نجاتشان ندادم تا خود بالي جان آنان باشم، ليكن خداوند بدست من نجاتشان داد. پادشاه گفت رأي براي توست

هل مصر را آزاد كرده و اموال ايشان را به ايشان برگرداندم، و گيرم كه تمامي ايوسف گفت: من خدا و تو را شاهد مي
همچنين اختيارات و سلطنت و مهر و تخت و تاج تو را نيز به تو برگرداندم، بشرطي كه جز به سيرت من نروي، و جز به 

 .حكم من حكم نكني

دي ه حكم تو حكمي نرانم و اگر تو نبوپادشاه گفت: اين خود، توبه و افتخار من است كه جز به سيرت تو سير نكنم و جز ب
توانستم مملكت را اداره كنم و اين تو بودي كه سلطنت مرا ساله گذشته نميامروز بر تو سلطنتي نداشته و در دوران چهارده



دهم بر اينكه معبودي نيست جز خداي تعالي، و به بهترين وجهي كه تصور شود عزت و آبرو دادي، و اينك من شهادت مي
دهم كه تو فرستاده اويي، و از تو تقاضا دارم كه بر وزارت خود باقي باشي كه تو تنها و بدون شريك است، و شهادت مياو 

 «1»نزد ما مكين و اميني. 

 مؤلف: روايات در اين مقام بسيار است، اما چون اغلب آنها ربطي به غرض تفسيري ما
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 .كنيمندارند لذا از نقل آنها خودداري مي

گويد به امام صادق )ع( عرض كردم: آيا جايز نيست كه كند كه ميو در تفسير عياشي آمده كه سليمان از سفيان نقل مي
اي گفتار خود تعريف كند(؟ فرمود: در صورتي كه ناگزير شود جايز است، مگر نشنيدهآدمي خود را تزكيه نمايد )و از خوبي 

 ":و همچنين گفتار عبد صالح را كه گفت "اجْعَلْنِي عَلي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ "يوسف را كه به پادشاه مصر گفت:
 .«1»؟ "أَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ

مْ أُبَلِّغُكُمْ رِساالتِ رَبِّي وَ أَنَا لَكُ "ن جناب از عبد صالح همان هود پيغمبر است كه به قوم خود گفته بود:مؤلف: ظاهرا مقصود آ
 ."«4»ناصِحٌ أَمِينٌ 

و در عيون به سند خود از عياشي روايت كرده كه گفته است: محمد بن نصر از حسن بن موسي روايت كرده كه گفت: 
اند كه مردي به آن جناب عرض كرد: خدا اصالحت كند، بفرما ببينم چگونه كار روايت كردهاصحاب ما از حضرت رضا )ع( 

سن پنداشته( و لذا حضرت ابي الحشما با مامون بدينجا بينجاميد؟ )و گويا سائل عمل آن جناب را با مامون عملي ناپسند مي
 ، مرد عرض كرد پيغمبر افضل از وصي است، فرمود:ع( فرمود: بگو ببينم از پيغمبر و وصي كداميك از ديگري افضلند)رضا 

 حال بگو ببينم مشرك افضل است و يا مسلم؟

 .عرض كرد البته مسلم

فرمود: عزيز مصر مشرك، و يوسف وزير او پيغمبر بود، و اين مامون مسلمان است و من وصي، يوسف از عزيز خواست تا او 
لكه ولي من چنين تقاضايي كه نكردم هيچ، ب "ي خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌاجْعَلْنِي عَل "را مسئول امور مالي كند و گفت:

فرمود: يعني حافظ بر اموال، و عالم  "حَفِيظٌ عَلِيمٌ "مامون مرا در قبول اين واليتعهدي مجبور كرد، آن گاه در معناي جمله
 .«1»به هر زبانم 

نيز « 2»مقصود آن جناب نقل به معناي آيه است، و اين روايت را عياشي  "ائِنِ الْأَرْضِاجْعَلْنِي عَلي خَز "مؤلف: اينكه فرمود:
 .در تفسير خود آورده، معاني االخبار هم آخر آن را از فضل بن ابي قره از امام صادق )ع( نقل كرده است
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 113[ ..... ص : 11تا  51(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

( وَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ ال 22وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ )
( قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ 35( فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَال كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال تَقْرَبُونِ )22فِي الْكَيْلَ وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ )تَرَوْنَ أَنِّي أُو

 (34يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ) ( وَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُم31ْوَ إِنَّا لَفاعِلُونَ )

 113ترجمه آيات ..... ص : 

 .(22برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند، او ايشان را شناخت ولي آنها وي را نشناختند )

بينيد ن برادري را كه از پدر داريد نزد من آريد، آيا نميو هنگامي كه )يوسف( بار آذوقه آنها را آماده كرد گفت: )دفعه آينده( آ
 .(22كنم و من بهترين ميزبانانم؟ )كه من حق پيمانه را ادا مي

 .(35اي از غله( نزد من خواهيد داشت و نه )اصال( نزديك من شويد )و اگر او را نزد من نياوريد نه كيل )و پيمانه

 .(31كنيم موافقتش را جلب نماييم( و ما اين كار را خواهيم كرد )سعي مي گفتند ما با پدرش گفتگو خواهيم كرد )و

اند در بارهايشان بگذاريد تا شايد پس از سپس به كارگزاران و غالمان خويش گفت: آنچه را به عنوان قيمت پرداخته
 .(34مراجعت به خانواده خويش آن را بشناسند و شايد برگردند )

و گفتگوي آنها را حكايت  -كه اينك حكمران بود! -عليه السالم()بيان آيات ]بيان آياتي كه وارد شدن برادران يوسف را بر يوسف 

 113ص :  ..... [كنندمي

 اشاره

 فصل ديگري از داستان يوسف )ع( است كه در چند آيه خالصه شده و آن 
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ان يوسف نزد وي، در خالل چند سال قحطي است تا از او جهت خاندان يعقوب طعام بخرند، و اين عبارت از آمدن برادر
خود را از كنعان به مصر نزد خود بياورد، و اين برادر، همان است « 1»اي شد كه يوسف بتواند برادر مادري مقدمه -پيشامد

لَيُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلي أَبِينا مِنَّا وَ نَحْنُ  ":تان گفتندكه با يوسف مورد حسادت برادران واقع شد و برادران در آغاز داس
و بعد از آوردن او، خود را به سايرين نيز معرفي نموده، سرانجام يعقوب را هم از باديه كنعان به مصر منتقل  «4» "عُصْبَةٌ
 .ساخت

اول برادر مادريش را احضار نمايد تا در موقعي كه خود خواست و اگر در ابتداي امر، خود را معرفي نكرد براي اين بود كه مي
كند او نيز حاضر باشد و در نتيجه صنع خداي را نسبت به آن دو و پاداشي را كه خداوند به را به برادران پدريش معرفي مي

. و اين پنج آيه اي براي احضار همه آنان باشدآن دو در اثر صبر و تقواشان ارزاني داشت مشاهده كنند و بعالوه وسيله
اي است كه يوسف براي احضار برادر مادري خود كشيد، كه اگر بار ديگر متضمن آمدن فرزندان يعقوب به مصر و نقشه

 .محتاج به طعام شدند تا او را نياورند طعام نخواهند گرفت، ايشان نيز پذيرفتند



 ."هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ "

شده، در اين جمله مطالب زيادي حذف شده، و اگر متعرض آن نگشته براي اين بوده كه غرض مهمي بدان متعلق نمي
 هاي الهي او و سپس شناختنها و منتغرض تنها بيان چگونگي پيوستن برادر مادري يوسف به وي و شركتش در نعمت

ها كه مورد غرض بوده منتخبي است از داستان يوسف و وقايعي به او بوده و اين قسمتبرادران و پيوستن خاندان يعقوب 
 .كه بعد از رسيدن به عزت مصر رخ داده است

برادراني كه براي خريدن طعام به مصر آمدند همان برادران عصبه و قوي بودند )كه او را به چاه انداختند( و برادر مادري 
كرد و اين معاني از آيات گرفت، و هرگز او را از خود جدا نميد از واقعه يوسف با او انس ميهمراهشان نبود زيرا يعقوب بع

 .شودزير به خوبي استفاده مي

داري كل، و و بين وارد شدن ايشان به مصر و بيرون آمدن يوسف از زندان و منصوب شدنش به وزارت ماليه و خزانه
ال فاصله بوده، زيرا برادران بطور مسلم در بعضي از سالهاي قحطي به مصر رسيدنش به مقام عزيزي مصر بيشتر از هفت س

آمدند تا طعامي خريداري كنند، و اين سالها بعد از هفت سال فراواني اتفاق افتاده، و ايشان از آن روزي كه يوسف را بعد از 
 بيرون شدن از
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كردند سپردند ديگر او را نديدند، و يوسف آن روز، كودكي خردسال چاه به دست مكاريان و كارواني كه از كنار چاه عبور مي
دار امر وزارت است، از هفت سال هم هست كه عهدهبود، و بعد از آن، مدتي در خانه عزيز و چند سالي در زندان و بيشتر 

بعالوه اينكه او روزي كه از برادران جدا شد يك كودك بيش نبود و امروز در لباس وزارت و زي سالطين درآمده، ديگر 
چگونه ممكن بود كسي احتمال دهد كه او مردي عبري و بيگانه از نژاد قبطي مصر باشد و خالصه چگونه ممكن بود 

 .ان حدس بزنند كه او برادر ايشان و همان يوسف خودشان استبرادر

بيند و كياست و فراست نبوت هم بخالف يوسف، كه برادران را در آن وضعي كه ديده بود اآلن نيز در همان وضع مي
 :شناسد هم چنان كه فرموددرنگ ايشان را ميكند و بيكمكش مي

 ."يْهِ فَعَرَفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكِرُونَوَ جاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَ "

 115در خواست آوردن برادر ابويني خود از برادران پدري با تشويق، تهديد و تدبير[ ..... ص : ]

 راغب در مفردات "ا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَوَ لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ قالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَ ال تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَ أَنَ "
ن ع و يا فرستادن آ، هر متاع و يا چيز ديگري است كه قبال تهيه شود، و تجهيز به معناي حمل اين متا"جهاز "خود گفته:

شود كه بعد از آنكه متاع و يا طعامي كه جهت ايشان آماده كرده و به ايشان و بنا به گفته وي معنا اين مي .«1»است 
فروخته بود بار كرد، دستورشان داد كه بايستي آن برادر ديگري كه تنها برادر پدري ايشان و برادر پدري و مادري يوسف 

 ."... ائْتُونِي بِأَخٍ "گفت:است همراه بياورند، و 

اين است كه من به شما كم نفروختم، و از قدرت خود سوء  "أَ ال تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ "و معناي ايفاي به كيل در جمله
به خود  هر كس واردينيعني من بهتر از  "وَ أَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ "استفاده ننموده و به اتكاي مقامي كه دارم به شما ظلم نكردم



كنم و اين خود تحريك ايشان به برگشتن است، و تشويق ايشان است تا در مراجعت، برادر پدري خود را اكرام و پذيرايي مي
 .را همراه بياورند

رد، و گفت كه ك " تَقْرَبُونِفَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فاَل كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال "و اين تشويق در برابر تهديدي است كه در آيه بعدي:
فت تا كنم، اين را گفروشم، و ديگر مانند اين دفعه، شخصا از شما پذيرايي نمياگر او را نياوريد ديگر طعامي به شما نمي

هُ وَ إِنَّا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَبا ":هواي مخالفت و عصيان او را در سر نپرورانند، هم چنان كه از گفتار ايشان در آيه آتيه كه گفتند
 بزودي -لَفاعِلُونَ
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 ."جهز "مفردات راغب، ماده(1)
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آيد كه برادران يوسف فرمان او را پذيرفتند و با برمي "دهيمكنيم و بهر نحو شده فرمان تو را انجام مياز پدرش اصرار مي
 .قول صريح خود، او را دلخوش ساختند اين

 "دكه بايد برادر پدري خود را همراه بياوري "اينهم معلوم است كه كالم يوسف كه در موقع برگشتن برادران به ايشان گفته:
 آنهم با آن همه تاكيد و تحريص و تهديد كه داشت، كالمي ابتدايي نبوده، و از شان يوسف هم بدور است كه ابتداء و بدون

زدند كه شايد اين مرد همان يوسف باشد كه اي اين حرف را زده باشد، زيرا اگر اينطور بود برادران حدس ميهيچ مقدمه
ورزد ما برادر پدري خود را كه برادر پدر و مادري اوست همراه بياوريم، پس قطعا مقدماتي در كار بوده كه اينقدر اصرار مي

خته و نيز از احتمال و توهم اينكه وي قصد سويي نسبت به آنان دارد بازشان داشته ذهن آنان را از چنين حدسي منصرف سا
 .است

دانيم چنين مقدماتي در كار بوده حرفي نيست و ليكن آن كلمات و گفتگوهاي بسياري كه و در اينكه بطور احتمال مي
اي هم در سياق قصه بر آنها ارد و هيچ قرينهاند هيچ دليلي از قرآن بر آنها وجود ندمفسرين در اين مقام از او نقل كرده

 .رسدنيست، و روايتي هم كه مورد اطمينان باشد به نظر نمي

 شود اين است كه يوسفكالم خداي تعالي هم خالي از تعرض به آن است، تنها چيزي كه از كالم خداي تعالي استفاده مي
 ايد؟از ايشان پرسيده كه به چه علت به مصر آمده

اند چون پدرشان قادر بر مفارقت او، و اند كه ده برادرند و يك برادر ديگر در منزل نزد پدر جا گذاشتهم جواب دادهايشان ه
شود حال چه مسافرت باشد و چه گردش و چه مانند آن، يوسف هم اظهار عالقه كرد كه دوست راضي به فراق او نمي

 .خود بياورنددارد او را ببيند و بايد بار ديگر او را همراه مي

كيل به معناي مكيل )كشيدني( است كه مقصود از آن طعام است، و  "فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَال كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَ ال تَقْرَبُونِ "
 :اينكه فرمود

يد، و و طعام بخر معنايش اين است كه حق نداريد به سرزمين من نزديك شده و نزد من حضور بهم رسانيد "وَ ال تَقْرَبُونِ "
 .معناي آيه روشن است كه خواسته است برادران را تهديد كند و )هم چنان كه گذشت( از مخالفت امر خود زنهار دهد

 ."قالُوا سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ "

سر هم و مكرر مراجعه نموده و  كلمه مراوده همانطور كه در سابق گذشت به معناي اين است كه انسان در باره امري پشت
اي يوسف دليل بر اين است كه ايشان قبال بر "سَنُراوِدُ عَنْهُ أَباهُ "اصرار بورزد و يا حيله بكار برد، پس اينكه به يوسف گفتند:

 "ند:تگذارد او را از وي دور كنيم، و اينكه گفدهد، و هرگز نميگفته بودند كه پدرشان به مفارقت برادرشان رضايت نمي



 ، و نگفتند پدرمان خود مؤيد"پدرش
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 .اين معنا است

اين است كه، آوردن او و يا اصرار به پدر و وادار نمودنش به دادن برادر را انجام  "وَ إِنَّا لَفاعِلُونَ "و معناي اينكه گفتند:
اند يوسف را دلخوش ساخته قبولي خود را في الجمله خواستهدهيم، و معناي آيه روشن است و پيداست كه با اين جمله مي

 .اعالم دارند

 ."هُمْ يَرْجِعُونَوَ قالَ لِفِتْيانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فِي رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَها إِذَا انْقَلَبُوا إِلي أَهْلِهِمْ لَعَلَّ "

 :در مفردات در معناي بضاعت گفتهبه معناي پسر است، راغب  "فتي "جمع "فتيان "

و  "ابضع بضاعة و ابتضعها "شود:اي وافر و بسيار از مال است كه براي تجارت در نظر گرفته شده باشد، گفته ميقطعه
ه فتحه ب -"بضع "و اصل اين كلمه« 4» "بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ "و نيز فرموده:« 1» "هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا "خداوند فرموده:

 -يفالن بضعة من "اي گوشت است كه قطع و بريده گردد، و نيز گفته است: عبارت معروفاست، كه به معناي پاره -باء
 .اي از تن من استمعنايش اين است كه فالني از شدت نزديكي به من به منزله پاره "اي از من استفالني بضعه

اند بضع فتهگويند: بعضي گعدد ده است، و عدد ما بين سه و ده را بضع مي و نيز گفته: بضع به كسره باء به معناي قسمتي از
 .«1»بيشتر از پنج و كمتر از ده را گويند 

 .به معناي ظرف و اثاث است. و كلمه انقالب به معناي مراجعت است "رحل "جمع "رحال "و كلمه

اند در قبيل پول و كاال در برابر طعام داده و معناي آيه اين است كه يوسف به غالمان خود گفت: هر آنچه ايشان از
كنند بشناسند كه كاال همان كاالي خود ايشان ها را باز ميروند و خرجينهايشان بگذاريد تا شايد وقتي به منزل ميخرجين

ا را بيشتر متوجه ماست، و در نتيجه دوباره نزد ما برگردند، و برادر خود را همراه بياورند، زيرا برگرداندن بها دلهاي ايشان 
 .اندازد تا برگردند و باز هم از اكرام و احسان ما برخوردار شوندكند، و بيشتر به طمعشان ميمي

__________________________________________________ 
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 111[ ..... ص : 11تا  13(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

قالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إاِلَّ كَما  (63)حافِظُونَ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلي أَبِيهِمْ قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَ
وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قالُوا  (32أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )

( قالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ 32رُدَّتْ إِلَيْنا وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ )يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا 
( وَ قالَ يا بَنِيَّ ال 33الَ اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ )حَتَّي تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِالَّ أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ ق

ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِالَّ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَيْهِ تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ



 (32لِ الْمُتَوَكِّلُونَ )فَلْيَتَوَكَّ

ءٍ إاِلَّ حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما وَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ
( وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَال تَبْتَئِسْ بِما كانُوا 32)عَلَّمْناهُ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ 

( قالُوا وَ أَقْبَلُوا 25سارِقُونَ )مْ لَ( فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّك32ُيَعْمَلُونَ )
 (24( قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ )21عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ )

قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ  (22( قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ )21) قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ
فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ  (22وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ )

قالُوا  (23ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ )وسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إاِلَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ كِدْنا لِيُ
 (22لَهُمْ قالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ )إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها 

ا ( قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِالَّ مَنْ وَجَدْن22قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ )
قاً مِنَ ثِفَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قالَ كَبِيرُهُمْ أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْ (22مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ )

( ارْجِعُوا 25أَرْضَ حَتَّي يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ )اللَّهِ وَ مِنْ قَبْلُ ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْ
لَّتِي كُنَّا فِيها وَ ( وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ ا21) إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِالَّ بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ

 (24الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ )
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 111ترجمه آيات ..... ص : 

ادرمان را اي )از غله( ندهند، لذا برو هنگامي كه آنها بسوي پدرشان بازگشتند گفتند: اي پدر! دستور داده شده كه به ما پيمانه
 .(31با ما بفرست تا سهمي دريافت داريم و ما او را محافظت خواهيم كرد )

خداوند بهترين  !گفت آيا من نسبت به او به شما اطمينان كنم همانگونه كه نسبت به برادرش )يوسف( اطمينان كردم؟
 .(32حافظ و ارحم الراحمين است )

ست خواهيم اين سرمايه ما اردانده شده گفتند: پدر! ما ديگر چه ميو هنگامي كه متاع خود را گشودند ديدند سرمايه آنها بازگ
آوريم و كه به ما پس گردانده شده )پس چه بهتر كه برادر را با ما بفرستي( و ما براي خانواده خويش مواد غذايي مي

 .(65)برادرمان را حفظ خواهيم كرد و پيمانه بزرگتري غير از اين پيمانه كوچك دريافت خواهيم داشت 

گفت: هرگز او را با شما نخواهم فرستاد جز اينكه پيمان مؤكد الهي بدهيد كه او را حتما نزد من خواهيد آورد، مگر اينكه )بر 
اثر مرگ يا علت ديگري( قدرت از شما سلب گردد، و هنگامي كه آنها پيمان موثق خود را در اختيار او گذاردند گفت: خداوند 

 .(66)اظر و حافظ است گوييم ننسبت به آنچه مي

هنگامي كه خواستند حركت كنند يعقوب( گفت: فرزندان من! از يك در وارد نشويد، بلكه از درهاي متفرق وارد گرديد و )
 اي را كه از سوي خدا حتمي است از شما دفعتوانم حادثه)من با اين دستور( نمي
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 .(32كنم و همه متوكالن بايد بر او توكل كنند )ن خدا است، من بر او توكل ميكنم، حكم و فرمان تنها از آ

توانست از آنها و چون كه از همان طريق كه پدر به آنها دستور داده بود وارد شدند، اين كار هيچ حادثه حتمي الهي را نمي



يافت( و او از بركت تعليمي كه ما به او كه از اين راه( انجام شد )و خاطرش تسكين )دور سازد جز حاجتي در دل يعقوب 
 .(32دانند )ايم علم فراواني دارد در حالي كه اكثر مردم نميداده

كنند غمگين و هنگامي كه بر يوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جاي داد و گفت من برادر تو هستم، از آنچه آنها مي
 .(32ناراحت نباش )

آبخوري ملك را در بار برادرش قرار داد سپس كسي صدا زد اي اهل قافله! شما سارق و چون بارهاي آنها را بست، ظرف 
 .(25هستيد )

 .(21ايد؟ )آنها رو بسوي او كردند و گفتند چه چيز گم كرده

 .(24شود و من ضامن )اين پاداش( هستم )گفتند جام ملك را، و هر كس آن را بياورد يك بار شتر )غله( به او داده مي

 .(21ايم )ايم در اين سرزمين فساد كنيم و ما )هرگز( دزد نبودهدانيد كه ما نيامدهبه خدا سوگند شما ميگفتند 

 .(22آنها گفتند: اگر دروغگو باشيد كيفر شما چيست؟ )

 هگفتند هر كس كه )آن جام( در بار او پيدا شود خودش كيفر آن خواهد بود )و بخاطر اين كار برده خواهد شد( ما اينگون
 .(22دهيم )ستمگران را كيفر مي

در اين هنگام )يوسف( قبل از بار برادرش به كاوش بارهاي آنها پرداخت، و سپس آن را از بار برادرش بيرون آورد، ما اينگونه 
توانست برادرش را مطابق آئين ملك )مصر( بگيرد مگر آنكه خدا بخواهد، ما راه چاره به يوسف ياد داديم او هرگز نمي

 .(23بريم و برتر از هر صاحب علمي، عالمي است )جات هر كس را كه بخواهيم باال ميدر

تعجب نيست( برادرش )يوسف( نيز قبل از او دزدي كرده، يوسف )سخت )برادران( گفتند اگر او )بنيامين( دزدي كرده )
همين اندازه( گفت وضع شما بدتر )ت، ناراحت شد و( اين )ناراحتي( را در درون خود پنهان داشت و براي آنها اظهار نداش

 .(22تر است )كنيد آگاهاست و خدا از آنچه حكايت مي

 .(22بينيم )گفتند اي عزيز! او پدر پيري دارد، يكي از ما را بجاي او بگير، ما تو را از نيكوكاران مي

 .(22ه در آن صورت از ظالمان خواهيم بود )ايم بگيريم كگفت پناه بر خدا كه ما غير از آن كس كه متاع خود را نزد او يافته

پيش  دانيد پدرتان از شما پيمان الهي گرفته وو همين كه از او نااميد شدند رازگويان به كناري رفتند، بزرگشان گفت: آيا نمي
 فرمانش را دركنم تا پدرم به من اجازه دهد، يا خدا از اين در باره يوسف كوتاهي كرديد لذا من از اين سرزمين حركت نمي

 .(25باره من صادر كند كه او بهترين حكم كنندگان است )

دانستيم گواهي نداديم و ما از غيب آگاه شما بسوي پدرتان بازگرديد و بگوييد پدر! پسرت دزدي كرد و ما جز به آنچه مي
  .(21نيستيم )

ن بوديم سؤال كن و از قافله و كاروانياني كه با )براي اطمينان بيشتر( از آن شهري كه در آ 421، ص: 11ترجمه الميزان، ج
 .(24گوييم )آنان آمديم بپرس كه ما راست مي

بيان آيات ]بيان و شرح آياتي كه بازگشتن برادران يوسف را نزد پدر و آوردن برادر تني يوسف )عليه السالم( و نگاه داشتن او 

 111كنند[ ..... ص : توسط يوسف را حكايت مي

 اشاره



آيات داستان برگشتن برادران يوسف را بسوي پدرشان و راضي كردن پدر به اينكه برادر يوسف را براي گرفتن طعام اين 
يان اي كه طرح كرده بود ببفرستد، و نيز بازگشتن ايشان را بسوي يوسف و بازداشت كردن يوسف برادر خود را با حيله

 .فرمايدمي

 ."لُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَفَلَمَّا رَجَعُوا إِلي أَبِيهِمْ قا "

به معناي گرفتن طعام است با كيل، در صورتي كه با كيل معامله شود، راغب گفته: كيل به معناي پيمان كردن  "اكتيال "
يمانه فرق دارد، اولي به معناي اين است كه مباشر پ "كلته الطعام "تعبير با "كلت له الطعام "شود:طعام است، وقتي گفته مي

 اكتلت "كردن طعام براي او من بودم، ولي دومي به اين معني است كه من طعام را با كيل و پيمانه به او دادم، و معناي
 وَ فِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ يَسْتَوْفُونَوَيْلٌ لِلْمُطَ "اين است كه با كيل از او گرفتم، و لذا خداي تعالي فرموده: "عليه

و اينكه « 1» "كالوا الناس "و در دادن تعبير كرده به "اكْتالُوا عَلَي النَّاسِ "زيرا در گرفتن تعبير كرده به "إِذا كالُوهُمْ ...
ت كه اگر ما برادر خود را همراه نبريم و او با ما به مصر نيايد ما را كيل معنايش اين اس "قالُوا يا أَبانا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ":فرموده

زيرا اين جمله اجمال آن جريانيست كه ميان آنان و عزيز مصر  "فَأَرْسِلْ مَعَنا أَخانا "دهند، به دليل اينكه دنبالش فرموده:نمي
ندهند مگر وقتي كه برادر پدري خود را همراه بياورند،  گذشته، كه به مامورين دستور داده ديگر به اين چند نفر كنعاني طعام

خواهند كه برادرشان را با ايشان روانه كند تا جيره براي پدر بيان كرده و از او مي "مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ "اين معنا را با جمله كوتاه
 .ايشان را بدهند و محرومشان نكنند

به اين منظور بوده كه شفقت خود را در باره او به پدر بفهمانند و وي را دل  "رابرادرمان  -اخانا "و اينكه تعبير كردند به
هم با آن همه تاكيد كه در آن بكار رفته در مقام  "إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "خوش و از ناحيه خود مطمئن سازند. هم چنان كه جمله

 .افاده همين غرض است
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 ."احِمِينَقالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّ "

و «. 1» "امنه يامنه امنا "شود:نسبت به سالمت است، گفته مي به معناي اطمينان قلب "امن "در مجمع البيان گفته: كلمه
شود كه آيا در باره اين فرزندم به شما اطمينان كنم همانطور كه ، اين مي"هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ... "بنا بگفته وي معناي جمله:

 شد؟در باره برادرش اطمينان كردم و در نتيجه، شد آنچه كه نبايد مي

اينست كه شما از من توقع داريد كه به گفتارتان اعتماد كنم و دلم را در باره شما گرم و مطمئن كنم، هم چنان و حاصلش 
كنيم دل دهيد ما او را حفظ مياي كه امروز ميكه قبل از اين در خصوص برادرش يوسف به شما اعتماد كردم، و به وعده

وسف داديد دل بستم، و حال آنكه من آن روز عينا مانند امروز شما را بر ببندم، همانطور كه به عين اين وعده كه در باره ي
آن فرزندم امين شمردم ولي شما در حفظ او كاري برايم صورت نداديد، كه سهل است، بلكه پيراهن او را كه آغشته به خون 

 .بود برايم آورديد، و گفتيد كه گرگ او را دريد

شد، و بخام كه اعتماد و اطمينان به آنان سودي نمياعتماد كنم به كساني اعتماد كردهامروز هم اگر در باره برادرش به شما 
 .شود رعايت امانت را نموده آن را حفظ كنندتوانند نسبت به امانتي كه به ايشان سپرده مينمي

 111[ ..... ص : "ينَفَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِ "مراد يعقوب )عليه السالم( از جمله:]



، كه " ...هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ "تفريع است بر كالم سابقش كه گفته بود: "فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "و اينكه فرمود:
اصيتي و هيچ اثر و خ فهماند كه وقتي اطمينان به شما در خصوص اين پسر، لغو و بيهوده استكند و مياستنتاج را آماده مي

ندارد، پس بهترين اطمينان و اتكال، تنها آن اطمينان و توكلي است كه به خداي سبحان و به حفظ او باشد، و خالصه وقتي 
امر مردد باشد ميان توكل به خدا و تفويض به او، و ميان اطمينان و اعتماد به غير او، وثوق به خداي تعالي بهتر و بلكه 

 .متعين است

است، و معنايش اين است كه غير خداي  "فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً "به منزله تعليل براي جمله "وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "ملهو ج
تعالي چه بسا در امري مورد اطمينان قرار بگيرد، و يا در امانتي امين پنداشته شود، ولي او كمترين رحمي به صاحب پندار 

كند، بخالف خداي سبحان كه او ارحم الراحمين است، و در جايي كه بايد رحم كند از رحمتش مينكرده امانتش را ضايع 
 كند، ودارد، او بر عاجز و ضعيفي كه امر خود را به او واگذار نموده و بر او توكل جسته ترحم ميدريغ نمي
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 .كسي كه بر خدا توكل كند خدا او را بس است

گردد كه مراد حضرت يعقوب )ع( اين نبوده كه لزوم اعتماد به خدا را از اين جهت بيان كند كه از اينجا بخوبي روشن مي
، به خالف شودوجه مغلوب سبب ديگري نميچون خداي تعالي سببي است مستقل در سببيت، و سببي است كه به هيچ 

ساير اسباب كه استقالل نداشته مغلوب خداوندند، زيرا گو اينكه اين در جاي خود صحيح و مسلم است هم چنان كه خود 
حال آنكه چنين اطميناني به غير  و چگونه چنين نباشد و« 1» "وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ "فرموده:

خدا شرك است و انبياء )ع( به نص قرآن از آن منزهند، اين قرآن است كه تصريح دارد بر اينكه يعقوب از مخلصين و 
اعتراف  "إِلَّا كَما أَمِنْتُكُمْ عَلي أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ":است، و او خود در آنجا كه فرموده بود "هداة مهديين "برگزيدگان و از ائمه

كرده بر اينكه فرزندان را در باره يوسف امين پنداشته و اگر اينگونه اعتماد كردن شرك بود به نص قرآن، يعقوب مرتكب آن 
تن آيد بعد از گرفشد، عالوه بر اينكه نسبت به برادر يوسف هم اين اعتماد را كرد و به طوري كه از آيات بعدي برمينمي

 .شان سپردپيماني خدايي او را به اي

شود مقصود يعقوب )ع( از اعتماد به خدا اعتماد به اين معنا نبوده بلكه مقصودش بيان اين معنا بوده كه لزوم پس معلوم مي
كه  اي استاختيار اطمينان و اعتماد به خدا، بر اعتماد به غير او از اين جهت است كه خداي تعالي متصف به صفات كريمه

 دهد، و به كساني كه امورشود كه چنين خدايي بندگان متوكل را فريب نمياطمينان حاصل ميبخاطر وجود آنها يقين و 
كند، چون كه او نسبت به بندگان خويش رؤوف و غفور ودود و كريم و حكيم و اند خدعه نميخود را تفويض به او كرده

 .تر ارحم الراحمين استعليم، و به عبارت جامع

شود، بخالف مردم كه اگر در امري مورد اعتماد قرار گيرند مغلوب و در مشيتش مقهور كسي نمي عالوه بر اين او در امورش
از آنجا كه اسير هوي و بازيچه هوسهاي نفسانيند چه بسا كرامت نفس و فضيلت و وفا و صفت رحمت، ايشان را به حفظ 

دارشان كند كه نسبت به آن خيانت ورزيده از آنچه كه حفظش در اختيار آنان است وادار كند، و چه بسا هوي و هوسها وا
ورزند در قدرت و اراده بر حفظ آن، استقالل و استغنايي در حفظش دريغ نمايند، بعالوه، همان كساني هم كه خيانت نمي

 .خود ندارند

غير او،  اين است كه اطمينان به حفظ خداي سبحان بهتر است از اطمينان به حفظ (و كوتاه سخن آنكه مراد يعقوب )ع



 براي اينكه او ارحم الراحمين است، و به بنده
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كند، بخالف مردم كه چه بسا رعايت عهد و امانت را ننموده به نسته خيانت نميخود، در آنچه كه او را امين در آن دا
 .مؤتمني كه متوسل به ايشان شده ترحم نكنند و به وي خيانت بورزند

حَتَّي  "رمايد:فكند چنين ميبينيم يعقوب )ع( بعد از آنكه براي بار دوم فرزندان را مكلف به آوردن وثيقه ميبهمين جهت مي
و آن اختياري را كه فرزندان در حفظ برادر خود ندارند استثناء نموده  "ونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْتُؤْتُ
فرمايد: مگر آنكه شما را احاطه كنند و قدرت حفظ او از شما سلب گردد، زيرا در اينصورت حفظ برادر از قدرت و مي

شوند، و اما اينكه حضرت يعقوب )ع( از آنان ن بيرون است، و ديگر نسبت به آن مورد سؤال پدر واقع نمياستطاعت ايشا
اي الهي بياورند تا آنجا بود كه اختيار و قدرت دارند برادر را حفظ نموده دوباره به پدر برگردانند، مثال او را خواست تا وثيقه

ظير آن بر سرش نياورند )دقت فرمائيد( از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه در نكشند، و آواره و تبعيدش نكنند، و باليي ن
يك نوع تعريض به فرزندان و طعنه به اين است كه ايشان آن طور كه بايد و يا اصال نسبت  "وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "جمله

انست امانت را رعايت ننمودند، و آيه بهر حال در به برادر خود يوسف رحم نكردند، و با اينكه پدر نسبت به وي امينشان د
 .معناي رد درخواست فرزندان است

 ."... وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ "

ين باب مشود، و بغي به معناي ظلم و زنا نيز از هبه معناي طلب كردن است، و بيشتر در طلب شر استعمال مي "بغي "كلمه
 "شود،به معناي طعامهايي است كه از شهري به شهر ديگر حمل و نقل مي "ميره "گويد: كلمهاست. در مجمع البيان مي

 :معنايش اين است كه "مرتهم

امترتهم  "و نيز "ميرا "و مصدرش "اميرهم "من جهت ايشان از شهر ديگري طعام وارد كردم، و همچنين مضارعش
 .«1»ال آنست كه باب افتع "امتيارا

ود را باز دهد كه وقتي بار و بنه خاستفهامي است كه از پدر كردند و به آيه چنين معنا مي "يا أَبانا ما نَبْغِي "و اينكه گفتند:
از  اند به پدر گفتند: ما ديگر بيشكرده و كاالي خود را در ميان طعام خود يافتند، و فهميدند كه عمدا به ايشان برگردانيده

رفتيم منظورمان خريدن طعام بود، نه تنها طعام را به سنگ تمام به ما دادند بلكه خواهيم ما وقتي به مصر ميه مياين چ
كاالي ما را هم به ما برگردانيدند، و اين خود بهترين دليل است بر اينكه منظور عزيز احترام ما است، نه اينكه قصد سويي 

 .به ما داشته باشد
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منظورشان دلخوش ساختن پدر بود، تا شايد بدين وسيله به  "يا أَبانا ما نَبْغِي هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا "پس اينكه گفتند:
احيه عزيز مطمئن باشد كه قصد سويي ندارد، و از ناحيه خود ايشان هم مطمئن باشد فرستادن برادرشان رضايت دهد، و از ن

وَ نَمِيرُ أَهْلَنا وَ نَحْفَظُ أَخانا وَ  "كه همانطور كه وعده دادند حفظش خواهند كرد، و بهمين جهت دنبال جمله مزبور گفتند:
 .اين است كه اين كيلي است آسان "كَيْلٌ يَسِيرٌ ذلِكَ "و معناي "نَزْدادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ



منظور ما از  :ماي نفي است، و معناي جمله اين است كه "ما نَبْغِي "در جمله "ما "كلمه :انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
آنچه كه در باره عزيز و پذيرايي و احترامش گفتيم دروغ بافي نبود، به شهادت اينكه اين سرمايه ما است كه به ما برگشته. و 

 :اندگفته «2»همچنين، بعضي 

ت، و سايم كيل اندكي ابه معناي اندك است و معناي جمله اين است كه اين كيل طعامي كه ما با خود آورده "يسير "كلمه
 .ما را كافي نيست، ناگزير بايد برادر را هم همراه ببريم تا سهم او را هم بگيريم

لُ وآتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قالَ اللَّهُ عَلي ما نَقُقالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّي تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ فَلَمَّا  "
 ."وَكِيلٌ

 امري است كه هم "مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ ")به كسر ثاء( به معناي چيزي است كه مورد وثوق و اعتماد قرار گيرد، و "موثق "كلمه
مورد اعتماد باشد و هم مرتبط و وابسته به خداي تعالي، و آوردن وثيقه الهي و يا دادن آن، به اين است كه انسان را بر امري 

 .ورد اطمينان از قبيل عهد و قسم مسلط كند به نحوي كه )احترام خدا در آن( به منزله گروگاني باشدالهي و م

 :گويدخورد و مياي كه سوگند ميبندد و قسم خورندهآري معاهدي كه عهد مي

د كه به خدا سوگن -كذا باللَّه الفعلن "گويد:و يا مي "با خدا عهد بستم كه فالن كار را بكنم -عاهدت اللَّه ان افعل كذا "
گذارد، بطوري كه اگر به گفته خود وفا نكند نسبت به احترام خدا را نزد طرف مقابلش گروگان مي "كنماين كار را مي

 .گروگانش زيانكار شده و در نتيجه احترام خداي را از بين برده و در نزد او مسئول هست

 ديوار را هم از جهت اينكه به معناي حفظ است، و "حاط "از ماده "احاطه "كلمه
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گويند كه بر هر چيز مسلط ء مييگويند، و خدا را از اين جهت محيط به كل شكند حايط ميمكاني را محصور و محفوظ مي
و آن را از هر جهت حافظ است، و هيچ موجودي و هيچ جزئي از موجودات از تحت قدرت او بيرون نيست، و وقتي گفته 

فالني را بال و مصيبت احاطه كرده و معنايش اين است كه بطوري به وي روي آورده كه تمامي درهاي نجات را  :شودمي
هالك و  يعني فالني "فالن احيط به "گويند:ديگر گريزگاهي ندارد، و نيز از همين باب است كه ميبرويش بسته است، و 

يْهِ وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّ "يا فاسد شد و يا درهاي نجات و خالصي به رويش بسته گرديد، خداي تعالي هم فرموده:
و بهمين معنا است جمله  "«4»وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  "موده:و نيز فر« 1» "عَلي ما أَنْفَقَ فِيها

يعني مگر آنكه دچار آن چنان گرفتاري شويد كه به كلي قدرت و استطاعت را از شما سلب  "إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ "مورد بحث:
 .را برگردانيدكند، و ديگر نتوانيد فرزندم 

 111معناي توسل به خدا، لغو و بي اثر دانستن اسباب و وسائط نيست ..... ص : ]

از وكالت است كه به معناي تسلط بر امري است كه بازگشت آن به غير شخص وكيل است، ولي وكيل قائم  "وكيل "كلمه
او را در كاري تسلط دهد تا او بجاي خودش به آن امر و مباشر در آن است، توكيل كردن ديگري هم بهمين معنا است كه 

آن كار را انجام دهد، و توكل بر خدا به معناي اعتماد بر او و اطمينان به او در امري از امور است، و توكيل خداي تعالي و 
د اجازه نتوكل بر او در امور به اين عنايت نيست كه او خالق و مالك و مدبر هر چيز است بلكه به اين عنايت است كه خداو



داده است تا هر امري را به مصدرش و هر فعلي را به فاعلش نسبت دهند، و چنين نسبتي را بنحوي از تمليك، ملك ايشان 
كرده، و اين مصادر در اثر و فعل، اصالت و استقالل ندارند و سبب مستقل تنها خداي سبحان است كه بر هر سببي غالب و 

 .قاهر است

اي كند و به منظور رسيدن به آن، متوسل به اسباب عادياست كه وقتي انسان امري را اراده مي بنا بر اين رشد فكري آن
شود در عين حال چنين معتقد باشد كه تنها سببي كه مستقل به تدبير امور است خداي سبحان كه در دسترس اوست مي

ن امر بكار بسته نفي نموده بر خدا توكل و است، و استقالل و اصالت را از خودش و از اسبابي كه در طريق رسيدن به آ
 .اعتماد كند

پس معلوم شد كه معناي توكل اين نيست كه انسان نسبت امور را به خودش و يا به اسباب، قطع و يا انكار كند، بلكه 
 معنايش اين است كه خود و اسباب را مستقل در تاثير ندانسته و معتقد
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د كه استقالل و اصالت منحصرا از آن خداي سبحان است، و در عين حال سببيت غير مستقله را براي خود و براي باش
 .اسباب قائل باشد

كند در عين توكلش بر خدا اسباب را لغو و مهمل ندانسته بينيم يعقوب )ع( بطوري كه آيات مورد بحث حكايت ميو لذا مي
گيرد، خست با فرزندان در باره برادرشان گفتگو نموده سپس از ايشان پيماني خدايي ميجويد، نو به اسباب عادي تمسك مي

كند از يك دروازه وارد مصر كند، و همچنين در وصيتي كه در آيه بعدي آمده نخست سفارش ميآن گاه بر خدا توكل مي
 .كندوكل مينشوند، بلكه از درهاي متعدد وارد شوند، و آن گاه بر پروردگارش خداي متعال ت

پس خداي سبحان بر هر چيز وكيل است از جهت اموري كه نسبتي با آن چيز دارند، هم چنان كه او ولي هر چيز است از 
جهت استقاللش به قيام بر امور منسوب به آن چيز، و خود آن امور عاجزند از قيام به امور خود، با حول و قوه خود، و نيز او 

 .ه مالك و مدبر آن استرب هر چيز است از جهت اينك

 حَتَّي "كنمهرگز برادرتان را با شما روانه نمي "لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ "ع( به فرزندان خود گفت)معناي آيه اين است كه: يعقوب 
، حال يا عهدي "تا آنكه ميثاقي را از خدا كه من به آن وثوق و اعتماد كنم بياوريد و به من بدهيد -تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ

، و از آنجايي كه اين پيمان منوط به قدرت فرزندان بوده "آوريداو را برايم مي -لَتَأْتُنَّنِي بِهِ "ببنديد و يا سوگند بخوريد كه
آتَوْهُ فَلَمَّا  ""مگر آنكه از شما سلب قدرت شود -إِلَّا أَنْ يُحاطَ بِكُمْ "بناچار صورت اضطرارشان را استثناء نموده گفت:

وييم گخدا بر آنچه ما مي -اللَّهُ عَلي ما نَقُولُ وَكِيلٌ "يعقوب )ع( گفت: "بعد از آنكه ميثاق خود را برايش آوردند -مَوْثِقَهُمْ
يعني ما همگي قول و قراري بستيم، چيزي من گفتم و چيزي شما گفتيد، و هر دو طرف در رسيدن به غرض  "وكيل باشد

لي متمسك شديم، اينك بايد هر طرفي به آنچه كه ملزم شده عمل كند، )من برادر يوسف را به دهم بر اسباب عادي و معمو
 .و شما هم او را به من برگردانيد( حال اگر كسي تخلف كرد خدا او را جزا دهد و داد طرف مقابلش را از او بستاند

 117زه وارد نشوند[ ..... ص : سبب اينكه يعقوب )عليه السالم( به پسران خود سفارش كرد از يك دروا]



 ."... وَ قالَ يا بَنِيَّ ال تَدْخُلُوا مِنْ بابٍ واحِدٍ وَ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوابٍ مُتَفَرِّقَةٍ "

اين كالمي است كه يعقوب به فرزندان خود گفته است وقتي كه فرزندانش آن موثق را كه پدر از ايشان خواسته بود آورده و 
شود كه يعقوب از جان فرزندان خود كه يازده نفر سوي مصر بودند. و از سياق داستان چنين استفاده ميآماده كوچ كردن به 

  (ترسيده نه اينكه از اين ترسيده باشد كه عزيز مصر ايشان را در حال اجتماع، وصف بسته ببيند، زيرا يعقوب )عبودند مي
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ز گيرند، و عزيطلبد، و ايشان در يك صف يازده نفري در برابرش قرار ميه آنها را نزد خود ميدانست كه عزيز مصر هممي
داند كه ايشان همه برادران يكديگر و فرزندان يك پدرند، اين جاي ترس نيست، بلكه ترس يعقوب بطوري كه هم مي

رند در حال اجتماع ببينند و چشم بزنند، و يا بر آنان اند، از اين بوده كه مردم ايشان را كه برادران از يك پدديگران هم گفته
حسد برده )و براي خاموش ساختن آتش جسد خود، وسيله از بين بردن آنان را فراهم سازند( و يا از ايشان حساب ببرند و 

 .براي شكستن اتفاقشان توطئه بچينند، يا بقتلشان برسانند و يا بالي ديگري بر سرشان بياورند

خالي از داللت و يا حد اقل اشعار بر اين معنا نيست كه  "ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ وَ "و جمله
ترسيده، گويا )و خدا داناتر است( در آن موقع كه فرزندان، مجهز و داده جدا مييعقوب )ع( از اين حوادثي كه احتمال مي

و براي خداحافظي در برابرش صف كشيدند، اين بطور الهام درك كرد كه اين پيوستگي، آنهم با اين وضع  آماده سفر شدند،
شود، و چون چنين معنايي را احساس كرد لذا سفارش رود و از عدد ايشان كم ميو هيات جالبي كه دارند بزودي از بين مي

ز يك دروازه وارد شوند، و دستور داد تا از درهاي متفرق وارد كرد كه هرگز تظاهر به اجتماع نكنند، و زنهارشان داد كه ا
 .شوند، تا شايد بالي تفرقه و كم شدن عدد، از ايشان دفع شود

سپس به اطالق كالم خود رجوع نموده از آنجايي كه ظهور در اين داشت كه وارد شدن از درهاي متعدد سبب اصيل و 
لذا كالم خود را به قيدي كه  -وجود بجز خداي سبحان در حقيقت نيست و هيچ مؤثري در -مستقلي است براي دفع بال،

من با اين سفارشم بهيچ وجه  -ءٍوَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "صالحيت آن را دارد مقيد نموده چنين خطاب كرد:
يعني من با  "إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ "نموده به اينكهآن گاه همين معنا را تعليل  "نياز كنم،توانم شما را از دستگيري خدا بينمي

 گويم كه اين سفارش سبب مستقلي است كه شماآورم، و نمياين سفارشم حاجتي را كه شما به خداوند سبحان داريد برنمي
نياز ي را از خدا بيشود، زيرا اينگونه اسباب، كسرا از نزول بال نگاهداشته و توسل به آن موجب سالمت و عافيت شما مي

سازد، و بدون حكم و اراده خدا اثر و حكمي ندارد، پس بطور مطلق حكم جز براي خداي سبحان نيست، و اين اسباب، نمي
 .شونداسباب ظاهري هستند كه اگر خدا اراده كند صاحب اثر مي

ن اينكه يعني در عي "عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ "ع( بهمين جهت دنبال گفتار خود اضافه كرد كه:)يعقوب 
ترسم متوسل به آن شويد، در عين حال توكلم به خداست، چه دستورتان دادم كه به منظور دفع باليي كه از آن بر شما مي
 .كنمدر اين سبب و چه در ساير اسبابي كه من در امورم اتخاذ مي
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بيند و احساس و اين مسيري است كه هر عاقل رشيدي بايد سيره خود قرار دهد، زيرا اگر انسان دچار گمراهي نباشد مي
ا به توانند مستقال او رتواند امور خود را اداره كند، و نه اسباب عادي كه در اختيار اوست ميكند كه نه خودش مستقال ميمي

مه امورش به وكيلي ملتجي شود كه اصالح امورش به دست اوست، و او است كه به مقصدش برسانند، بلكه بايد در ه
كند، و آن وكيل همان خداي قاهري است كه هيچ چيز بر او قاهر نيست، و خداي غالبي بهترين وجهي امورش را تدبير مي

 .نمايدذ ميكند و هر حكمي كه اراده كند انفااست كه هيچ چيز بر او غالب نيست، هر چه بخواهد مي



 111شود[ ..... ص : استفاده مي "وَ قالَ يا بَنِيَّ ... "سه نكته در باره توكل كه از آيه شريفه:]

 :پس اين آيه چند نكته را روشن ساخت

اول اينكه معناي توكل بر غير، عبارت است از اينكه آدمي غير خود را بر امري از امور تسلط دهد كه آن امر، هم با شخص 
 .ارتباط و نسبت دارد، و هم با موكلمتوكل 

بناچار  احتياج بغير خود نيستندنياز و بيدوم اينكه اسباب عادي بخاطر اينكه در تاثير خود مستقل نبوده و در ذات خود بي
شود در عين توسلش به آنها، متوكل بر غير آنها و سببي بايد كسي كه در مقاصد و اغراض زندگيش متوسل به آنها ميمي

ه فوق آنها است بشود، تا آن سبب، سببيت اين اسباب عادي را سبب شود، و در نتيجه سببيت اينها تمام گردد، كه اگر ك
چنين توكلي بكند بر طبق روش صحيح و طريق رشد و صواب رفتار كرده، نه اينكه اسباب عادي را كه خداوند، نظام وجود 

زندگي خود را بدون طريق طلب كند، كه چنين طلبي ضاللت و جهل  را بر اساس آنها بنا نهاده مهمل دانسته هدفهاي
 .است

 (بايد بدان توكل جست )و خالصه آن سببي كه تمامي اسباب در سببيت خود نيازمند به آنندسوم اينكه آن سببي كه مي

و رب و پرورش دهنده ايست كه شريكي ندارد، آري او خداونديست كه معبودي جز او نبوده و اهمانا خداي سبحان و يگانه
 .كندبر آن داللت مي "وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ "شود كه جملههر چيز است، و اين نكته از حصري استفاده مي

 ."... ا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاهاءٍ إِلَّوَ لَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "

 وارد شدنشان از "دهد )و خدا داناتر است( اين است كه مراد ازآنچه از دقت و تدبر در سياق آيات گذشته و آينده بدست مي
ند، ه باشاين باشد كه ايشان از درهاي مختلفي به مصر و يا به دربار عزيز وارد شد "آن جايي كه پدر دستورشان داده بود

چون پدرشان در موقع خداحافظي همين معنا را سفارش كرده بود، و منظورش از توسل به اين وسيله اين بود كه از آن 
 مصيبتي كه به
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سيله و فراست، احتمالش را داده بود جلوگيري كند، تا جمعشان مبدل به تفرقه نگشته از عددشان كاسته نشود، و ليكن اين
آن بال را دفع نكرد، و قضاء و قدر خدا برايشان گذرا گشته عزيز مصر برادر پدريشان را به جرم دزديدن پيمانه توقيف نموده، 
و برادر بزرگترشان هم در مصر از ايشان جدا شد و در مصر ماند، در نتيجه، هم جمعشان پراكنده شد و هم عددشان كم شد، 

 .نياز نساختاز خدايي بي و يعقوب و دستورش ايشان را

خواست حاجتي را كه يعقوب در اثر، و قضاي خود را گذرا ساخت براي اين بود كه ميو اگر خداوند نقشه يعقوب )ع( را بي
دل و در نهاد خود داشت برآورد، و سببي را كه به نظر او باعث محفوظ ماندن فرزندان او بود و سرانجام هيچ كاري برايش 

كه مايه تفرقه جمع فرزندان و نقص عدد ايشان شد، همان سبب را وسيله يعقوب به يوسف قرار دهد، زيرا صورت نداد بل
بخاطر همين بازداشت يكي از برادران بود كه بقيه به كنعان برگشته و دوباره نزد يوسف آمدند، و در برابر سلطنت و عزتش 

وده پدر و ساير بستگان خود را به مصر آورد، و پس از مدتها فراق، اظهار ذلت نموده و التماس كردند، و او خود را معرفي نم
 .پدر و برادران به وي رسيدند

 311[ ..... ص : "ءٍ ...ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "معناي جمله:]



اي كه اتخاذ كرد به است كه يعقوب و يا آن وسيلهمعنايش اين  -"ءٍما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "پس اينكه فرمود:
نياز از خدا بسازد، و آنچه را كه خداوند قضايش را رانده كه دو تن از ايشان از جمعشان جدا تواند فرزندان را بيهيچ وجه نمي
ه برادر كي ديگر ككند، و سرانجام همان كه خدا مقدر كرده بود تحقق يافت، يكي از ايشان بازداشت شد و يشوند دفع نمي

 .بزرگتر ايشان بود ماندگار مصر شد

به معني ليكن است، و معناي جمله اين است  "إِلَّا حاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضاها "در جمله "اال "اند: كلمهگفته« 1»بعضي 
 .برگردانيدكه: ليكن حاجتي كه در نفس يعقوب بود برآورد، و فرزندش را كه مدتها گمش كرده بود به وي 

در معنا  "ءٍما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "همان االي استثنائيه است، زيرا جمله "اال "بعيد هم نيست بگوئيم: كلمه
مثل اين است كه بگوييم اين سبب هيچ سودي براي يعقوب )ع( نداشت، و يا هيچ سودي براي همگي آنان نداشت، و 

 "سبب هيچ حاجتي را از ايشان برنياورد، مگر تنها آن حاجتي را كه در نفس يعقوب )ع( بود، و جمله خداوند به وسيله آن
را  دهد كه آناستيناف و جواب از سؤال مقدر است، گويا سائلي پرسيده: خداوند با حاجت يعقوب چه كرد؟ جواب مي "قضاها
 .برآورد
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 301 :اكتسابي نبوده و نتيجه اخالص در توحيد است ..... ص  -وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ -علم موهبتي به يعقوب )عليه السالم(]

 "وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ

گردد، و معنايش اين است كه يعقوب )ع( به سبب علم و يا تعليمي كه ما به او جمله به يعقوب )ع( برمي ضمير در اين -
اي داديم صاحب علم بود، و ظاهر اينكه تعليم را به خدا نسبت داده اين است كه مراد از علم يعقوب علم اكتسابي و مدرسه

كه  رساند، جمله بعد همر توحيد، آدمي را به چنين علومي مينيست، بلكه علم موهبتي است، قبال هم گذشت كه اخالص د
 كند، زيرا اگر مقصود از علمي كه خداوند به يعقوب )ع( تعليماين معنا را تاييد مي "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "فرمايد:مي

آيد و هم اسباب ظاهري را معتبر بدست مياي بوده كه هم خودش از طرق عادي داده بود همين علوم اكتسابي و مدرسه
 .دانند، زيرا بيشتر مردم راه بسوي چنين علمي دارندشمارد ديگر صحيح نبود بفرمايد: و ليكن بيشتر مردم نميمي

ي اينكه علم موهبت، در مقام مدح و ثناي يعقوب )ع( است، و با "وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ... "با در نظر داشتن اينكه جمله
را  آيد كه يعقوب بال و گرفتاري فرزندانگردد، و نيز با اينكه از سياق برميرود، و در راهنماييش گمراه نميهرگز به خطا نمي

ترين حاجت پيش بيني كرده، و بدين جهت به آن وسيله توسل جسته، و نيز با در نظر داشتن اينكه رسيدنش به يوسف مهم
خواهد حق را به مي "وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ ... "فهميم كه جملهكرده، بطور يقين ميفراموشش نمي او بوده كه هرگز

دان اي را كه بيعقوب )ع( دهد، و او را آنچه كه با فرزندانش سفارش كرد و در آخر به خدا توكل نمود تصديق نمايد، و وسيله
 .يد، و بفهماند كه بخاطر همين جهات، خداوند حاجت درونيش را برآوردتوسل جست تصويب، و توكلش را بستا

اند شود، ولي مفسرين در توجيه آن حرفهاي عجيبي زدهاين آن معنايي است كه با رعايت تدبر، از سياق آيات استفاده مي
 ... ما كانَ يُغْنِي عَنْهُمْ "اند: مقصود از جملهگفته« 1»مثال بعضي 

كه فرزندان، از آن راهي كه پدر به منظور دفع بال سفارش كرده بود داخل مصر نشدند، و به همين جهت  اين است "قَضاها
دانست كه حذر از قدر جلوگيري ع( هم مي)از آن بال كه يا حسد مردم و يا چشم زخم ايشان بوده ايمن نماندند، خود يعقوب 



ين گفتار كرد، و با گفتن آن، حاجت دروني خود را كه همان اضطراب كند، و تنها حاجتي كه در دل داشت او را وادار به انمي
 .قلبيش بود برآورده و خود را تسكين داد

 اند: معنايش اين است كه اگر خداوند مقدر كرده باشد كه چشمديگر گفته« 4»بعضي 
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 .رسد، چه از يك در وارد شوند و چه از درهاي متفرقزخمي به ايشان برسد قطعا مي

اين است كه يعقوب )ع( داراي يقين و معرفت به  "...وَ إِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِما عَلَّمْناهُ  "اند معناي جملهديگر گفته «1»بعضي 
 .اندن ما اين معرفت را به او تعليم داده بوديم، و ليكن بيشتر مردم به مقام يعقوب پي نبردهخدا بود، چو

نچه دهد كه: يعقوب )ع( به آبراي تقويت است، و به جمله چنين معنا مي "لِما عَلَّمْناهُ "در جمله "الم "اند:بعضي ديگر گفته
كند مانند كسي كرد، آري كسي كه علمي دارد و به آن عمل نميكه ما تعليمش داده بوديم عالم بود و به آن عمل هم مي

 .اندتري كه براي آيه مورد بحث كردهاست كه اصال علم ندارد. و همچنين اقوال ديگر و تفاسير عجيب

 ."يَعْمَلُونَ وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَخاهُ قالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فاَل تَبْتَئِسْ بِما كانُوا "

ناراحتي و  "ابتئاس "به معناي نزديك به خود كردن و كسي را در كنار خود نشاندن است، و "ايواء "از ماده "اوي ":كلمه
 .گرددبه برادران برمي "يعملون "غم و اندوه به خود راه دادن است، و ضمير

وي آ "ن بعد از وارد شدن به مصر به برادر خود يوسف وارد شدندو چو "وَ لَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ "و معناي آيه اين است كه:
ا ر -همان برادري كه يوسف )ع( دستور داده بود بار دوم همراه خود بياورند يعني برادر پدر و مادريش -برادر خود "إِلَيْهِ أَخاهُ

ا خبر اين جمله ي -ير زماني ناپديد شده بودمن برادر تو هستم يعني يوسفي كه از د "إِنِّي أَنَا أَخُوكَ "نزد خود برد و گفت:
فاَل  "-بعد از خبر است و يا جواب از سؤال مقدر )كه ممكن است بنيامين كرده و از يوسف پرسيده باشد تو كيستي؟(

هايي كه از در مكردند، و آن آزارها و ستاز آن كارها كه برادران مي "بِما كانُوا يَعْمَلُونَ "پس اندوه به خود راه مده "تَبْتَئِسْ
 .داشتند بخاطر اينكه مادرمان از مادر ايشان جدا بودحسد به من و تو روا مي

هايي است كه خود كنند غمگين مباش، زيرا همه، نقشهممكن هم هست معنايش اين باشد كه: از آنچه كارمندان من مي
 .ودم نگهدارمام، تا تو را بر حسب ظاهر بازداشت و در واقع نزد خمن قبال طرح كرده

آيد كه يوسف در خلوت و پنهاني خود را به برادر معرفي كرد، و او را از عمل برادران تسليت داده و از ظاهر سياق برمي
 از« 4»خاطرش را به دست آورد، بنا بر اين نبايد به گفتار بعضي 
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اش آنست كه من بجاي برادر كشته شده تو، و استدالل اند: معنيگفته "إِنِّي أَنَا أَخُوكَ "مفسران اعتنا كرد كه در معني
وسف دست دادم، بنا بر اين، ياند به اينكه بنيامين قبال به يوسف گفته بود كه من برادري داشتم از مادرم كه او را از كرده

نخواسته است با اين كالم خود را معرفي كند، بلكه خواسته است بمنظور تسلي خاطر وي بگويد من بجاي برادر از دست 
 .رفته تو هستم

بردن  ربكار رفته منافات دارد، چون غرض از بكا "إِنِّي أَنَا أَخُوكَ "اين وجه صحيح نيست، زيرا با وجوه تاكيدي كه در جمله



أَنَا )اين تاكيدات اين بوده كه بنيامين يقين كند كه عزيز مصر همان برادر او يوسف است، عالوه بر اين با جمله بعدي 
ا ر يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا( نيز منافات دارد، زيرا مخفي نيست كه اين بيان وقتي مناسب است كه بنيامين، يوسف

 .كرده استكه برادر اوست، و به وجود او افتخار ميشناخته مي

 ."لَسارِقُونَ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهازِهِمْ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ "

چيزي است كه براي سوار شدن به روي شتر  "رحل "آشامند، و كلمهبه معني ظرفي است كه با آن آب مي "سقايه "كلمه
 "ر فارسيكاروان د "به معني قومي است كه با ايشان بار و بنه كاروانيان باشد، و اين كلمه مانند "عير "افكنند، و كلمهمي

 .«1»شود اي از اوقات در يك يك آنها نيز استعمال ميشود، هر چند كه در پارهشامل مردان كارواني و شتران باردار مي

ايست كه يوسف )ع( بكار برد، و بدان وسيله برادر مادري خود را نزد خود اش بيان حيلهمعني آيه روشن است، و خالصه
خواهد خود را معرفي كند برادرش نيز نگهداشت، و اين بازداشتن برادر را مقدمه معرفي خود قرار داد، تا در روزي كه مي

 .و مكرم به كرامت او بوده باشدمانند خودش متنعم به نعمت پروردگار 

 313به برادران زده باشد نيست ..... ص :  (و اينكه اين جمله افتراء مذموم و محرمي كه يوسف )عليه السالم "أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "توضيح در مورد جمله:]

خطابي كه در اين جمله است متوجه برادران يوسف است كه برادر مادريش هم  -"قُونَثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِ "
در ميان آنان است، و هيچ مانعي ندارد كه گوينده خطابي را كه در حقيقت متوجه به بعضي از افراد يك جماعت است به 

رد خطاب از يكديگر متمايز نباشند، و همه آن جماعت متوجه سازد، البته اين در صورتي است كه افراد آن جماعت در امر مو
 .در قرآن كريم از اين قبيل خطابها بسيار است

در بار و بنه برادر پدري و مادري يوسف باشد امري بود  "سقايت "و اين عملي كه در آيه، سرقت ناميده شده كه همان وجود
 كه تنها قائم به او بود، نه به همه جماعت، و ليكن چون
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هنوز او از ديگران متمايز نشده بود لذا جايز بود خطاب را متوجه جماعت كند، و بگويد كه اي گروه! شما دزديد، و در حقيقت 
شود كه سقايت و جام سلطنتي گم شده و يكي از شما آن را دزديده كه تا ن مقامي اين ميمعناي اين خطاب در مثل چني

ا آيد برادر مادري يوسف از اول از اين نقشه بشود كداميك از شما است. و بطوري كه از سياق برميتفتيش نشود معلوم نمي
ا انكار نكرد، و حتي اضطراب و ناراحتي هم بخود خبر بوده، و بهمين جهت از اول تا به آخر هيچ حرفي نزد، و اين دزدي ر

راه نداد، چون ديگر جاي انكار و يا اضطراب نبود، زيرا برادرش يوسف خود را به او معرفي نموده و او را تسليت داده و 
كار را ب ايدلخوش ساخته بود، و قطعا در ضمن معرفي و تسليت به او گفته كه من براي نگهداري تو چنين كيد و نقشه

برم، و غرضم از آن اين است كه تو را نزد خود نگهدارم، پس اگر او را دزد خواند در نظر برادران به او تهمت زده نه در مي
نظر خود او، و خالصه اين نامگذاري نامگذاري جدي و تهمت حقيقي نبوده، بلكه توصيفي صوري بوده كه مصلحت الزم و 

 .كردهجازمي آن را اقتضا مي

ظر داشتن اين جهات، گفتار يوسف جزء افتراهاي مذموم عقلي و حرام شرعي نبوده )تا با عصمت انبياء منافات داشته با در ن
 .اي بوده كه آن را اعالم كرده استباشد( بعالوه، اينكه گوينده اين كالم خود او نبوده، بلكه اعالم كننده

وينده آن يكي از كارمندان يوسف بوده كه پيمانه را گم كرده و اند كه: گاز مفسرين در توجيه اين گفتار گفته« 1»بعضي 



)چون مسئول حفظ اثاث( بوده بدون اطالع يوسف فرياد زده كه شما كاروانيان دزديد، و خود يوسف چنين دستوري نداده، و 
 .ان بگذارندمسئول حفظ اثاث هم اطالع نداشته كه يوسف دستور داده پيمانه را در بار و بنه يكي از آن كارواني

اند كه: يوسف دستور داد آن جارچي جار بزند كه شما كاروانيان دزديد، و ليكن مقصودش اين نبود كه ديگر گفته« 4»بعضي 
ايد، بلكه مقصودش اين بوده كه شما برادرتان يوسف را از پدرش دزديديد و به چاه انداختيد. اين توجيه را پيمانه ما را دزديده
 .اندنسبت داده به ابي مسلم مفسر

آيا شما  -ا انكم لسارقون "اند كه: جمله، جمله استفهاميه است نه خبريه، و تقديرش اين است كهديگر گفته «3»بعضي 
 .رسد و وجوه بعيدي استو همزه استفهام از اولش حذف شده. و ليكن هيچ يك از اين وجوه صحيح به نظر نمي "دزديد؟
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 ."قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ "

به معناي غايب شدن چيزي از حس آدمي است، بطوري كه معلوم نشود در كجا است،  -اندبطوري كه گفته -"فقد "كلمه
گفتار ايشان است، و  "ما ذا تَفْقِدُونَ "و كاروانيان باشند، و جمله "عير "گردد، كه همانبه برادران برمي "قالوا "درضمير 

گردد، و معناي آن اين است كه برادران يوسف آيد به يوسف و كارمندانش برميبطوري كه از سياق برمي "عليهم "ضمير در
 "اي كه جار زد:شود كه جارچيايد؟ و از سياق كالم استفاده ميچه چيز گم كرده :بسوي او و كارمندانش روي آورده گفتند

از پشت سر ايشان كه به راه افتاده بودند جار زد، و ايشان بعد از شنيدن آن بطرف صاحب صدا  "اي كاروانيان شما دزديد
 .اندبرگشته

 315پيمانه ملك گم شده است![ ..... ص : ]

 ."صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌقالُوا نَفْقِدُ  "

اند: صواع همان صاع است، كه هم گفته« 1»به معناي سقايه و ظرف آبخوري است، بعضي  -به ضمه صاد "صواع "كلمه
ز ظرفي بوده كه هم در آن آب كردند، و صواع پادشاه مصر در آن روايست كه با آن اجناس را كيل ميبه معناي پيمانه

 "به سقايت "كردند، و بهمين جهت است كه در قرآن كريم يك جا از آن تعبيرخوردند، و هم به آن اجناس را پيمانه ميمي
كنند و هم مؤنث، خواند، و اين كلمه از كلماتي است كه هم معامله مذكر با آن ميمي "صواع "كند، و در جاي ديگر بناممي

 "، و در جاي ديگر ضمير مؤنث برگردانيده و فرموده:"وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ "جا ضمير مذكر به آن برگردانيده و فرموده: و لذا يك
 ."ثُمَّ اسْتَخْرَجَها

 :به معناي هر باري است كه حامل، آن را حمل كند، و راغب گفته "حمل "كلمه

 شود، وخوانده مي -به كسره حاء -"حمل "شود بنامه ميشود مانند بارهايي كه بدوش گرفتاثقالي كه در ظاهر حمل مي
 -"حمل "شود مانند جنين در باطن مادر و آب در شكم ابر، و ميوه كه در درون درخت است،بارهايي كه در باطن حمل مي

 .«4»شود ناميده مي -به فتح حاء

گاهي زعيم را در رئيس قوم كه متكفل امور  و در مجمع البيان گفته: زعيم و كفيل و ضمين، هر سه به يك معنا است، ولي
 «1»كنند. قوم است استعمال مي

وَ  "ندهكارمندان يوسف، و گوي "نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ "در اين آيه احتمالي است كه خيلي هم بعيد نيست، و آن اينكه گوينده



 خود يوسف "لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ
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 .حكم، شان او بوده باشد، چون رئيس و سرپرست مردم خود او بوده، و او بوده كه اعطاء و منع و ضمانت و كفالت و

شود كه: مثال بگوييم يوسف و كارمندانش از ايشان جواب دادند، كارمندان بنا بر اين برگشت معناي كالم به اين مي
ن خود دهيم و م، و يوسف گفت: هر كه آن را بياورد يك بار شتر )طعام( به او مي"ايمما پيمانه پادشاه را گم كرده "اند:گفته

 .شومد ميضامن اين قراردا

: خواسته است بگويد "وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ "آيد كه در تفسيراز مفسرين برمي« 1»از ظاهر كالم بعضي 
وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ  قالُوا ". و بنا به گفته اين مفسر جمله"أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ ":اين جمله تتمه كالم مؤذن است كه گفت

 .معترضه خواهد بود "... صُواعَ الْمَلِكِ

 ."قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَ ما كُنَّا سارِقِينَ "

 .روشن استاند، و بقيه الفاظ آيه نيز واضح و معناي آنها همان سرزمين مصر است كه داخل آن شده "ارض "مراد از

داللت دارد بر اينكه قبال يعني در همان اولين باري كه به مصر آمدند  "لَقَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ "و اينكه گفتند:
دستگاه عزيز در باره ايشان تفتيش و تحقيق كرده بود و يوسف دستور داده بوده است كه تمامي كاروانياني را كه وارد 

وند مورد بازجويي و تحقيق قرار بدهند، تا مبادا جاسوسهاي اجنبي و يا اشخاصي باشند كه درآمدنشان به مصر شمي
 .غرضهاي فاسدي داشته باشند

 شدند، و در اين معناباشند، پرسش مياند، و اهل كجا هستند و از چه دودماني ميو بهمين جهت از اينكه به چه مقصود آمده
يوسف اظهار داشت كه نسبت به ايشان سوء ظن دارد، و بهمين جهت از كار، محل سكونت و رواياتي هم هست كه 

دودمانشان پرسش نمود، و ايشان هم جواب دادند كه پدري پير و برادري از مادر جدا دارند، و او هم گفت بار ديگر بايد برادر 
 .ي آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم نموداز مادر جدايتان را همراه بياوريد، و بزودي روايت را در بحث روايت

مقصودشان اين بود كه چنين صفتي نكوهيده در ما نيست، و از ما و خاندان ما چنين  "وَ ما كُنَّا سارِقِينَ "و اينكه گفتند:
 .اعمالي سابقه ندارد

 ."قالُوا فَما جَزاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كاذِبِينَ "

 او و مامورينش پرسيدند: در صورتي كه واقع امر يعني مامورين يوسف )ع(، و يا خود
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دي كيفر دز چنين نبود، و شما دروغگو از آب درآمديد كيفر آن كس كه از شما پيمانه را دزديده چيست؟ و يا بطور كلي
 چيست؟

 .و توجيه نسبت دروغ به برادران دادن قريب همان توجيهي است كه در نسبت دزدي به ايشان گذشت



 317شود![ ..... ص : كيفر سارق معين شده، پيمانه از بار و بنه بنيامين )برادر ابويني يوسف )عليه السالم( يافته مي]

 ."فَهُوَ جَزاؤُهُ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ قالُوا جَزاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ "

مقصودشان از اين پاسخ اين است كه كيفر سارق و يا كيفر دزدي، خود سارق است، به اين معنا كه اگر كسي مالي را بدزدد 
ساله در آيد كه حكم اين مبرمي "دهيمما ستمگران را اينچنين كيفر مي "شود، و از جملهخود دزد برده صاحب مال مي

 .سنت يعقوب )ع( چنين بوده

براي اين بوده كه بفهماند در سرقت تنها خود  "كيفرش خود اوست ":و اگر از صيغه جمع به مفرد عدول نموده و فرمود
سارق را بايد كيفر داد، نه او و رفقايش را، پس در ميان يازده نفر اگر فردي سارق تشخيص داده شد تنها همو را بايد كيفر 

شان توقيف شود، آن گاه در چنين صورتي صاحب مال حق بدون اينكه ديگران مورد مؤاخذه قرار گيرند، و يا بار و بنهداد، 
 .دارد كه سارق را ملك خود قرار داده و هر عملي بخواهد با او انجام دهد

 ."خِيهِفَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَ "

فهماند كه جمله فرع بر مطالب قبل است، و معنايش اين است كه: پس آن گاه شروع كه بر سر جمله آمده مي "فاء "حرف
كرد به تفتيش و بازجويي تا در صورت يافتن پيمانه بر اساس همان حكم، عمل كند، لذا اول بار و بنه و ظرفهاي ساير 

ميدند فهكرد. برادران ميمان بار اول مستقيما بار و خرجينهاي بنيامين را جستجو ميبرادران را جستجو نمود، زيرا اگر در ه
اي در كار بوده، در نتيجه براي اينكه رد گم كند اول بخرجينهاي ساير برادران پرداخت، و در آخر پيمانه را از كه نقشه

 .خرجين بنيامين بيرون آورد، و كيفر بر او مستقر گرديد

 ."... نا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُكَذلِكَ كِدْ "

اي كه يوسف براي گرفتن و نگهداشتن برادر خود بكار برد، و اگر آن را كيد ناميد براي اشاره است به نقشه "كذلك "كلمه
دادند، و هميدند بهيچ وجه به دادن برادر خود بنيامين رضايت نميفاين بود كه برادران از آن نقشه سر در نياورند و اگر مي

اين خود كيد است، چيزي كه هست اين كيد به الهام خداي سبحان و يا وحي او بوده كه از چه راه برادر خود را باز داشت 
 نمايد و نگهدارد و بهمين جهت خداي تعالي اين نقشه را، هم كيد ناميده و هم به خود 
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 ."كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ "نسبت داده و فرمود:

و چنين نيست كه هر كيدي را نتوان به خداوند نسبت داد، آري او از كيدي منزه است كه ظلم باشد، و همچنين مكر و 
 .داد توان به خداوند نسبتاضالل و استدراج و امثال آن را نيز در صورتي كه ظلم شمرده نشوند مي

بيان علتي است كه باعث اين كيد شد، و آن اين است كه  "ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "و جمله
خواست برادر خود را از مراجعت به كنعان بازداشته نزد خود نگهدارد، و اين كار را در دين و سنتي كه در كشور يوسف مي
توانست بكند، و هيچ راهي بدان نداشت، زيرا در قانون مصريان حكم سارق اين نبود كه برده صاحب رما بود نميمصر حكمف

مال شود، بهمين جهت يوسف به امر خدا اين نقشه را عليه برادران ريخت كه پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارد، آن گاه 
بگويد حال اگر در خرجين يكي از شما بود كيفرش چه خواهد بود؟ ايشان  اعالم كند كه شما سارقيد، ايشان انكار كنند و او

هم بگويند: كيفر سارق در دين ما اين است كه برده صاحب مال شود، يوسف هم ايشان را با اعتقاد و قانون ديني خودشان 
 .مؤاخذه نمايد

 311[ ..... ص : "فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ "ر را نزد خود نگاه بدارد و معناي جمله:توانست بر مبناي كيش مصريان برادمراد از اينكه يوسف )عليه السالم( نمي]



توانست در دين ملك و كيش مصريان برادر خود را بازداشت كند، مگر در حالي و بنا بر اين صحيح است بگوييم يوسف نمي
 .خود تعيين كنند مجازات شوند كه خدا بخواهد، و آن حال عبارتست از اينكه آنها با جزايي كه براي

شود كه استثناء در آيه مفيد اين نكته است كه در دين مصريان مجرم را به قانون جزائي خودشان در از همين جا روشن مي
كردند، و اين قسم مجازات در بسياري از سنتهاي قومي و صورتي كه جرم دشوار باشد و او هم بدان تن دردهد مؤاخذه مي

 .قديم متداول بودسياست ملوك 

گذارد كه او را بر برادرانش خداوند در اين جمله بر يوسف منت مي -"نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ "
ند، و در كرا كه آن نيز در مقام امتنان بر يوسف بود بيان مي "كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ "رفعت داد، و اين جمله، جمله گذشته
شود، و خالصه انتها سازد كه علم از اموري است كه در يك حد معين متوقف نميعين حال اين نكته را خاطرنشان مي

 .ترندندارد، بلكه فوق هر صاحب علمي كه فرض شود كساني هستند كه از او عالم

شود و زايد بر كه عارض بر عالم مياينست كه مقصود از آن علمي است  "ذي علم "در اينجا بايد دانست كه ظاهر جمله
داللت بر مصاحبت و مقارنت دارد، نه علم خداي تعالي كه صفت ذات و عين ذات  "ذي "ذات او است، براي اينكه كلمه

اوست، زيرا علم خداوند غير محدود است، آن چنان كه وجودش غير محدود است، و علم او از حيطه اطالقات كالمي خارج 
 .است
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وقتي صادق است كه بتوان فرض فوقيت كرد، و خداي سبحان عليمي  "وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ "عالوه بر اين جمله
 .است كه فوق و تحت و وراء براي وجودش نيست، و ذاتش حد و نهايت ندارد

تعالي فوق هر صاحب علمي است، و مراد از عليم را  البته احتمال هم دارد كه جمله مذكور اشاره به اين باشد كه خداي
خداي سبحان بگيريم، و در جواب اينكه پس چرا عليم را نكره و بدون الف و الم آورد بگوييم: براي اين بود كه از باب 

 .تعظيم زبان را از تعريف او نگهدارد

 311ار و بنه بنيامين يافته شد[ ..... ص : گفتگوي يوسف )عليه السالم( با برادران پس از آنكه پيمانه گمشده از ب]

 ."... قالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "

اند و بهمين جهت يوسف را به بنيامين نسبت داده گفتند اين بنيامين قبال گويندگان اين سخن همان برادران پدري يوسف
ند: اگر اين بنيامين امروز پيمانه پادشاه را دزديد، خيلي جاي تعجب نبوده. و برادري داشت، و معنايش اينست كه برادران گفت

از او بعيد نيست، زيرا او قبال برادري داشت كه مرتكب دزدي شد، و چنين عملي از او نيز سرزد، پس اين دو برادر دزدي را 
 .ماند، و ما از ناحيه مادر از ايشان جدا هستياز ناحيه مادر خود به ارث برده

اي بوده كه برادران خود را بدان وسيله از دزدي تبرئه كردند، و ليكن غفلت ورزيدند از اينكه و اين خود يك نوع تبرئه
ي از كند، زيرا در آن كالم خود دزدي را بطور كلتكذيب مي "ما كُنَّا سارِقِينَ "شان را كه گفته بودند:گفتارشان گفتار قبلي

ه داشت، جوابشان قانع كننده و صحيح نبود، ناگزير گفتار ديگرشان كو اگر اين نفي كليت نميفرزندان يعقوب نفي كردند، 
 .مناقض با آن است، و اين تناقض بر خواننده پوشيده نيست "فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "گفتند:

از خاطرات  -و ندانسته -نموده عالوه بر اين با اين كالم خود، آن حسدي كه نسبت به يوسف و برادرش داشتند فاش
 .برداري كردندآوري كه بين خود و دو برادر پدريشان اتفاق افتاد پردهاسف

هميم ف، هم چنان كه مي"أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً ... "بريم كه در جواب ايشان فرمود:اي پي به گفتار يوسف مياز همين جا تا اندازه



به منزله بياني است كه آن را شرح  "فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ "هاين جمله تا به آخر آيه نسبت به جمل
 .دهدرا توضيح مي "فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ "عطف تفسيري است كه جمله "وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ "كند هم چنان كه جملهمي

كه يوسف اين نسبت دزدي را كه برادران به او دادند نشنيده گرفت و در دل اين است  -و خدا داناتر است -و معناي آيه
ا فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِه "پنهان داشت و متعرض آن و تبرئه خود از آن نشد، و حقيقت حال را فاش نكرد، بلكه

 و مثل اين كه كسي پرسيده  "لَهُمْ
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ما بد ش -أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً "اشد چطور در دل خود پنهان كرد، در جواب فرمود: او در جواب تصريح نكرد بلكه سربسته گفت:ب
، براي آن تناقضي كه در گفتار شما و آن حسدي كه در دلهاي شماست، و بخاطر آن جرأتي كه نسبت به "حالترين خلقيد

وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما  "د، آنهم بعد از آن همه احسان و اكرام كه نسبت به شما كرد،ارتكاب دروغ در برابر عزيز مصر ورزيدي
داند كه آيا برادرش قبل از اين دزدي كرده بود يا نه، آري يوسف به اين مقدار جواب سربسته اكتفاء او بهتر مي "تَصِفُونَ

 .نموده و ايشان را تكذيب نكرد

، گفتند كه شما از اين برادر دزدتان بدتريد، چون اگر اين، پيمانه "أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً ... "هاز مفسرين در معناي جمل« 1»بعضي 
ملك را دزديده شما برادر او را كه برادر پدري خودتان بود از پدرتان دزديديد، و خدا داناتر است بر اينكه آيا برادر او قبل از 

 .اين مرتكب دزدي شد يا نه

د يوسف اين معنا هم باشد اما گفتار ما در اين نيست كه مقصود واقعي يوسف از اين كالم چيست، ليكن ممكن است مقصو
بلكه در اين است كه برادران از اين جواب يوسف در چنين ظرفي كه خود آنان بنا ندارند اعتراف كنند كه قبال برادري بنام 

اند، و اين جواب جز بر آنچه كه ما گفتيم منطبق ن فهميدهخواهد خود را معرفي نمايد چواند، و يوسف هم نمييوسف داشته
 .فهمندشود و برادران غير آن را از آن نمينمي

 "أَنْتُمْ شَرٌّ مَكاناً "اند كه: آن چيزي كه يوسف در دل نهفته داشته و اظهارش نكرده همان جملهديگر گفته« 4»و بعضي 
ليكن اين وجه بعيد است و  "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَصِفُونَ "بعدا در ظاهر گفته است:بوده، يعني اين جمله را در دل به آنها گفته و 

 .شوداز سياق كالم استفاده نمي

 ."قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنا مَكانَهُ إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "

دارد بر اينكه برادران وقتي اين حرف را زدند كه ديدند برادرشان محكوم به بازداشت و رقيت شده، و  سياق آيات داللت
ايم كه او را به نزدش بازگردانيم و مقدور ما نيست كه بدون او بسوي گفتند كه ما به پدر او ميثاقها داده و خدا را شاهد گرفته

ز رضايت دهد يكي از خودشان را بجاي او فديه دهند، و اين معنا را با عزيز پدر برگرديم، در نتيجه ناگزير شدند كه اگر عزي
 .خواهي بجاي او نگهدار و او را رها كن تا نزد پدرش برگردانيمهر يك از ما را مي :در ميان نهاده گفتند

حام و ترقيق و استراي كه بايد خاطرنشان ساخت اين است كه الفاظ آيه طوري است كه معناي آيه روشن است، تنها نكته
 رساند، و طوري ادا شده كه حس فتوت والتماس را مي

__________________________________________________ 
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 .احسان عزيز را برانگيزد

 ."وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ إِنَّا إِذاً لَظالِمُونَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ "



كنيم،  ايم بازداشتتوانيم بغير از كسي كه متاعمان را نزد او يافتهبا اين جمله، پيشنهاد برادران را رد كرد، و گفت ما نمي
 .معناي آيه روشن است

 311:  گفتگوي برادران: چگونه بدون بنيامين نزد پدر باز گرديم؟[ ..... ص]

 ."... فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا "

 -يئس "به معناي قطع شدن طمع آدمي است از امري كه بدان طمع داشته و بصورت: "ياس "در مجمع البيان گفته:
 "ستياسا "رود، همنيز لغتي است، و بهمين جهت چون به باب استفعال مي "يايس -آيس "شود، البتهاستعمال مي "ييأس

 "عجب "،"استسخر "و "سخر "به يك معنا است مانند "استياس "و "يئس "، و نيز گفته است"استايس "شود و هممي
 ."استعجب "و

و هم  شودبه معناي كسي است كه در پنهاني و آهسته و درگوشي حرف بزند، و اين كلمه هم وصف مفرد مي "نجي "كلمه
وصف براي يك نفر شده است، و  "وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا "بحث وصف برادران شده، و در آيهوصف جمع، هم چنان كه در آيه مورد 

به معناي دو بدو در سر راز گفتن  "مناجات "شود، واين بدان جهت است كه اصل كلمه مصدر است كه صفت واقع مي
از نجوي كنندگان اسرار خود را به طرف است، كه به معناي زمين بلند است، گويا هر يك  "نجوة "است، و اصل اين ماده از

ت شود، و هم بصوركشد، و نجوي كلمه ايست كه هم بصورت اسم استعمال ميگاه باال ميكند و از خفيهديگر بلند مي
نَّمَا إِ "زدند، و دومي مانند:وَ إِذْ هُمْ نَجْوي يعني ناگهان به ايشان برخورد كه داشتند بيخ گوشي حرف مي "مصدر، اولي مانند:

به معناي دور شدن انسان از موضع خود  "براحا -برح "است، و كلمه "أنجيه "، و جمع نجي،"النَّجْوي مِنَ الشَّيْطانِ
 «1»باشد. مي

لَمَّا فَ "گردد، و معناي آيه اين است:به يوسف و احتماال به برادرش برمي "فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ "در جمله "منه "و ضمير
از يوسف كه دست از برادرشان برداشته آزادش كند، حتي به اينكه يكي  "منه "چون برادران يوسف مايوس شدند "يْأَسُوااسْتَ

و به نجوي و سخنان بيخ  "نجيا "از ميان جماعت به كناري خلوت رفتند، "خلصوا "از ايشان را عوض او بازداشت نمايد
ا يم با اينكه ميثاقي خدايي از ما گرفته كه فرزندش را بسويش بازگردانيم و يگوشي پرداختند، كه چه كنيم آيا نزد پدر بازگرد

 .شود، چه كنيم؟اي عايد ميآنكه همين جا بمانيم؟ خوب از ماندن ما چه فايده

__________________________________________________ 
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مگر  "أَ لَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَباكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ "بزرگ ايشان بقيه را مخاطب قرار داده گفت: "قالَ كَبِيرُهُمْ "
گذاريد و بتوانيد فرزند او را دانيد كه پدرتان عهدي خدايي از شما گرفت كه بدون فرزندش از سفر برنگرديد چگونه مينمي

تقصيري در امر يوسف مرتكب شديد،  "ما فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ "دانيد كه قبل از اين واقعه همو نيز مي "وَ مِنْ قَبْلُ "برگرديد؟
با پدرتان عهد كرديد كه او را حفاظت و نگهداري كنيد و صحيح و سالم به او برگردانيد، آن گاه او را در چاه افكنديد، و 

 .وانيان فروختيد، و خبر مرگش را براي پدر برده گفتيد: گرگ او را پاره كردهسپس به كار

ليفم را تا پدرم تك "حَتَّي يَأْذَنَ لِي أَبِي "خورمحال كه چنين است من از اينجا )سرزمين مصر( تكان نمي "فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ "
 "يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَ هُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ "مانم تاآنكه آن قدر ميروشن كند، و از عهدي كه از من گرفته صرفنظر نمايد، و يا 

خدا حكم كند، آري او بهترين حكم كنندگان است، او راهي پيش پايم بگذارد كه بدان وسيله از اين مضيقه و ناچاري نجاتم 



 .و يا مرگ مرا برساند، و يا راههايي ديگررسد از دست عزيز خالص كند دهد، حال يا برادرم را از راهي كه به عقل من نمي

 ... و اما ما دام كه خدا نجاتم نداده من رأيم اين است كه در اينجا بمانم، شما به نزد پدر برگرديد

 311[ ..... ص : "حافِظِينَوَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا ... وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ  "يكي از برادران: نزد پدر باز گشته بگوييد پسرت دزدي كرد و]

 ."حافِظِينَ ارْجِعُوا إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا يا أَبانا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ "

كه گفتيم پسرت دزدي كرده خود شاهد اين است كه ما در اين "وَ ما شَهِدْنا إِلَّا بِما عَلِمْنا "اند: مراد از جملهگفته «1»بعضي 
 .زنيمايم، تنها به علم خود اين حرف را ميدزديش نبوده

اند: ما اگر به عزيز گفتيم حكم دزدي اين است كه دزد برده صاحب مال شود، و اگر چنين شهادتي گفته« 4»بعضي ديگر 
 .(نكه بخواهيم عليه برادرمان شهادت داده باشيمدانستيم، )نه ايداديم تنها بخاطر اين بود كه حكم مساله را چنين مي

دانست اند، كه او از در مؤاخذه گفته بود: عزيز مصر از كجا مياند: اين كالم را در پاسخ يعقوب گفتهديگر گفته« 1»بعضي 
تر يات نزديكايد از اين دو معنا آنكه به سياق آحكم دزدي اين است كه دزد برده صاحب مال شود؟ ال بد شما به او گفته

 .است معناي اولي است

 اند: يعني ما هيچگفته "وَ ما كُنَّا لِلْغَيْبِ حافِظِينَ "در معناي اينكه فرمود:« 2»و بعضي 

__________________________________________________ 

 .، ط تهران422، ص 2(مجمع البيان ج 2و  1و  4و  1)

 111، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ه شود، براي اينكه ما علم غيب نداشته و بآيد، و در نتيجه دستگير و برده ميي نداشتيم كه پسر تو دزد از كار درمياطالع
هد برديم، و با تو چنين عداشتيم هرگز او را با خود به سفر نميظاهر حال او اعتماد كرده بوديم، و گرنه اگر چنين علمي مي

 .بستيمو ميثاقي نمي

 .دانستيمب اين است كه مراد از به غيب اين است كه او سارق بوده و ما تا كنون نميو ليكن حق مطل

دانستيم شهادت نداديم، و هيچ اطالعي و معناي آيه اين است كه پسرت دزدي كرد و ما در كيفر سرقت جز به آنچه مي
 داشتيم در شهادت خود بهاطالعي مي شود، و گرنه اگر چنيننداشتيم كه او پيمانه عزيز را دزديده و بزودي دستگير مي

 .برديمداديم، چون چنين گماني به او نميمساله كيفر سرقت، شهادت نمي

 ."وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيها وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنا فِيها وَ إِنَّا لَصادِقُونَ "

يا جريان كار ما را در نزد عزيز ناظر بودند بپرس، تا كمترين شكي يعني از همه آن كساني كه در اين سفر با ما بودند، و 
ايم، و عين واقعه همين است كه او مرتكب سرقت شد و در برايت باقي نماند، كه ما در امر برادر خود هيچ كوتاهي نكرده

 .نتيجه بازداشت گرديد

اد از كارواني كه به اتفاق آن كاروان نزد پدر آمدند اي كه در آن بودند علي الظاهر همان كشور مصر، و مرپس مراد از قريه
 .اند و مردان آن در بيرون آمدنشان از مصر و برگشتن به كنعان همراه ايشان بودندايست كه در آن قافله بودههمان قافله

فته و آن نچه به تو گو به همين جهت دنبال پيشنهاد سؤال از اهل مصر و اهل قافله گفتند كه: ما راستگويانيم، يعني ما در آ
رفع ترديد  كنيم كه برايچيزي كه برايت آورده و گفتيم كه پسرت دزدي كرده و برده شده راستگو هستيم، و لذا پيشنهاد مي

 .خودت تحقيق كن
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 اشاره

( وَ تَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ 21أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ 
تَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّي تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ ( قالُوا تَاللَّهِ تَف22ْيا أَسَفي عَلي يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ )

( يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ 23( قالَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ )22الْهالِكِينَ )
 (22وا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إاِلَّ الْقَوْمُ الْكافِرُونَ )أَخِيهِ وَ ال تَيْأَسُ

لَّهَ يَجْزِي لَيْنا إِنَّ اللَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ
( قالُوا أَ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا 22( قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ )22الْمُتَصَدِّقِينَ )

قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا  (90)يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ 
 (24( قالَ ال تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )21لَخاطِئِينَ )
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يعقوب( گفت: )چنين نيست(، بلكه ضميرها و هوي و هوستان كاري )بزرگ( را به شما نيكو وانمود كرده، اينك صبري )
  .(21نيكو بايد )بكنم(، شايد خدا همه را به من بازآرد، كه او داناي حكيم است )
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 .(22برد )غ از يوسف، و ديدگانش از غم سپيد شد، اما او خشم خود را فرو ميو از آنان روي بگردانيد، و گفت: اي دري

 .(22كني تا سخت بيمار شوي، يا بهالك افتي، )گفتند: به خدا آن قدر ياد يوسف مي

 .(23دانيد )كنم و از خدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نميگفت: شكايت غم و اندوه خويش را فقط به خدا مي

برويد و يوسف و برادرش را بجوئيد و از فرج خدا نوميد مشويد، كه جز گروه كافران از گشايش خدا نوميد  فرزندان من!
 .(22شوند، )نمي

ايم پيمانه را تمام ده، و به ما ايم، و كااليي ناچيز آوردهو چون نزد يوسف آمدند گفتند: اي عزيز! ما و كسانمان بينوا شده
 .(22دهد )پاداش ميببخشاي، كه خدا بخششگران را 

 .(22گفت: بياد داريد وقتي را كه نادان بوديد با يوسف و برادرش چه كرديد؟ )

مگر تو يوسفي؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است، خدا بما منت نهاد، كه هر كه بپرهيزد و صبور باشد خدا  :گفتند
 .(25كند )پاداش نيكوكاران را تباه نمي

 .(21ترا بر ما برتري داده و ما خطا كرده بوديم ) گفتند: به خدا كه خدا

 .(24تر است )گفت: اكنون هنگام رسيدن به خرده حسابها نيست خدا شما را بيامرزد، كه او از همه رحيمان رحيم

 315بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



ان سفر دوم خود از مصر به كنعان داستكند، كه بعد از مراجعت اين آيات، داستان گفتگوي پسران يعقوب با پدر را بيان مي
بازداشت شدن برادر مادري يوسف را به پدر گفتند، و او دستور داد تا بار ديگر به مصر برگشته از يوسف و برادرش جستجو 

 .كنند، و در آخر، يوسف خود را براي ايشان معرفي نمود

 ."مِيلٌ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُقالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَ "

 ... ارْجِعُوا إِلي أَبِيكُمْ فَقُولُوا "در اين مقام مطالب زيادي حذف شده كه جمله

را  ته و سفارش برادر بزرگتر خودكند، و تقدير آن چنين است: بعد از آنكه به نزد پدر بازگشبر آن داللت مي "فَهُوَ كَظِيمٌ
 ."... بَلْ سَوَّلَتْ "انجام داده و آنچه را كه او سفارش كرده بود به پدر گفتند، پدرشان در جواب فرمود:

 315[ ..... ص : "مْراً ...بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَ "جواب يعقوب )عليه السالم( به پسران بعد از شنيدن خبر باز داشت بنيامين و مراد او از جمله:]

حكايت جوابي است كه يعقوب به فرزندان داد، و اين كالم را به منظور تكذيب ايشان  "بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً "و جمله
 113، ص: 11نفرمود، حاشا بر آن حضرت كه چيزي را كه شواهد و ترجمه الميزان، ج

 .تواند با آن شواهد، صدق و كذب آن را تحقيق كندمايد، با اينكه ميقراين صدق در آن هست تكذيب ن

و نيز منظورش اين نبوده كه به صرف سوء ظن، تهمتي به ايشان زده باشد، بلكه جز اين نبوده كه با فراستي الهي و 
ود، اقعا هم همين طور بخدادادي پيش بيني كرده كه اجماال اين جريان ناشي از تسويالت و اغوائات نفساني ايشان بوده، و

زيرا جريان دستگير شدن برادر يوسف از جريان خود يوسف ناشي شد، كه آنهم از تسويل و اغواي نفساني برادران به وقوع 
 .پيوست

شود كه چرا يعقوب خصوص برنگشتن بنيامين را مستند به تسويالت نفساني نكرد بلكه برنگشتن او و از اينجا معلوم مي
ه و با اين جمل "اميد است خداوند همه ايشان را به من برگرداند "را مستند به آن كرد و به طور كلي فرمود:برادر بزرگتر 

آيد كه اين اظهار اظهار اميدواري كرد به اينكه هم يوسف برگردد و هم برادر مادريش و هم برادر بزرگش، و از سياق برمي
 .ابر تسويالت نفساني فرزندان از خود نشان داداميدواريش مبني بر آن صبر جميلي است كه او در بر

ي هايشود كه اين واقعه، هم چنان كه در واقعه يوسف هم گفتم از خدعهاين مي -و خدا داناتر است -بنا بر اين، معناي آيه
نم را به اكنم تا شايد خداوند همه فرزنداست كه نفس شما با شما كرده، ناگزير در قبال تسويل نفسهاي شما صبر جميل مي

 .من برگرداند

اند: معناي آيه اين است كه من اعتقاد ندارم مطلب آن طور باشد از مفسرين گفته« 1»شود اينكه بعضي از اينجا روشن مي
كنم اين نيز از تسويالت نفساني شما است، و خالصه به گفته اين مفسر خواسته است تهمت گوييد و خيال ميكه شما مي

 .نيست بزند، معناي صحيحي

، صرف اظهار اميد است نسبت به بازگشت فرزندان "عَسَي اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "و اينكه فرموده
ن جمله ايشود، زيرا اگر به اضافه اشاره به اينكه به نظر او يوسف هنوز زنده است، و بهيچ وجه معناي دعا از آن استفاده نمي

و  "ع العليمانه هو السمي "بلكه مناسب اين بود كه بگويد: "إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "اش بگويد:دعا بود مناسب نبود در خاتمه
 .و يا امثال اينها از عباراتي كه در دعاهاي منقول در قرآن كريم معهود است "انه هو الرؤف الرحيم "يا بگويد

 :ميدواري است نسبت به ثمره صبر، در حقيقت خواسته است، بگويدآري تنها اظهار ا

واقعه يوسف كه سابقا اتفاق افتاد، و اين واقعه كه دو تا از فرزندان مرا از من گرفت، بخاطر تسويالت نفس شما بود، ناگزير 
كه وعده داده بر آل يعقوب تمام  كنم و اميدوارم خداوند همه فرزندانم را برايم بياورد، و نعمت خود را هم چنانمن صبر مي



 داند چه كسيكند، آري او مي
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كند، بنا اش تقدير ميي حكمت بالغهرا برگزيند و نعمت خود را بر او تمام كند، و در كار خود حكيم است، و امور را بر مقتضا
ها مضطرب شود، و به جزع و فزع درآيد و يا از روح و بر اين ديگر چه معنا دارد كه آدمي در مواقع برخورد باليا و محنت

همان دو اسمي است كه يعقوب در روز نخست در وقتي كه يوسف  "حكيم "و "عليم "رحمت خدا مايوس گردد؟! دو اسم
كرد به زبان آورد، و در آخر هم يوسف در موقعي كه پدر و مادر را بر تخت سلطنت نشاند و همگي در نقل مي رؤياي خود را

 :گويدآورد و ميبرابرش به سجده افتادند به زبان مي

 ."يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ ... هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "

 ."عَلي يُوسُفَ وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ وَ تَوَلَّي عَنْهُمْ وَ قالَ يا أَسَفي "

ود، و شبه معناي اندوه توأم با غضب است، و گاهي در تك تك آن دو نيز استعمال مي "اسف "راغب در مفردات گفته: كلمه
ايين تر و پرابر شخص ضعيفحقيقت اسف، عبارتست از فوران خون قلب و شدت اشتهاي به انتقام، و اين حالت اگر در ب

ن دهد ... و اينكه در قرآشود و اگر در برابر ما فوق باشد حالت گرفتگي و اندوه دست ميدست آدمي باشد غضب ناميده مي
بد اللَّه ع معنايش اين است كه وقتي ما را به خشم درآوردند از ايشان انتقام گرفتيم، ابو "فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْنا مِنْهُمْ "فرموده:

داوند شوند، خخورند و خشنود ميخورد، و ليكن او اوليائي دارد كه ايشان اسف ميگفته: خداوند مانند ما اسف نمي« 1»رضا 
 .هم اسف و رضاي ايشان را اسف و رضاي خود خوانده

ا من اعالم جنگ داده است كند كه خداوند فرموده: كسي كه يكي از اولياي مرا اهانت كند بآن گاه اين روايت را نقل مي
«4». 

 گويند كظم خود را گرفت، يعنيگويد: كظم به معناي بيرون آمدن نفس است، وقتي ميمي "كظم "صاحب مفردات در باره
به معناي حبس كردن نفس است، كه خود كنايه از سكوت است، هم چنان كه در  "كظوم "جلو نفس خود را گرفت، و

 "است و زند يعني بسيار كم حرفآيد، و دم نميگويند: فالني نفسش بيرون نميره سكوت ميهنگام توصيف و مبالغه در با
يعني ندا كرد در حالي كه  "إِذْ نادي وَ هُوَ مَكْظُومٌ "يعني نفس فالني حبس شد، و از اين باب است جمله "كظم فالن

ن بهمين معنا است. و نيز از همي "مِينَ الْغَيْظَوَ الْكاظِ "نفسش گرفته شده بود، و همچنين كظم غيظ، حبس آنست و جمله
 كظم البعير اذا ترك "باب است
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 .در نسخه مفردات، رضا نقل شده ولي صحيحش ابو الحسن است(1)

 ."اسف "مفردات راغب، ماده(2)
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 «1»يعني درب مشك را بعد از پر شدنش بست.  "كظم السقاء بعد ملئه "از نشخوار كردن بازايستاد و يعني شتر "االجترار

سفيد شدن چشم به معناي سفيد شدن سياهي چشم است كه آن هم به معناي  "وَ ابْيَضَّتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ "و در جمله
شود، و ليكن از اينكه در آيه بعد يد مختصر هم جمع ميكوري و بطالن حس باصره است و هر چند اين كلمه گاهي با د

شود كه سفيدي چشم در جمله مورد بحث معلوم مي« 4» "شودپيراهن مرا ببريد و به روي پدرم بيندازيد بينا مي "فرموده:



 .شداآيد كه يعقوب بكلي نابينا شده بود، نه اينكه نور چشمش كم شده ببه معناي كوري است، و چنين به دست مي

، و بعد از آن "بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً ":و معناي آيه اين است كه يعقوب بعد از اينكه فرزندان را خطاب كرده و گفت
، و نيز بعد از آنكه در اندوه بر يوسف ديدگان خود را از دست داد، ناگزير از "يا أَسَفي عَلي يُوسُفَ "اي كه كرد و گفت:ناله
 .ن روي برگردانيد و خشم خود را فرو برد، و متعرض فرزندان نشدايشا

 ."قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّي تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهالِكِينَ "

تا از  اند: به معناي كسي است كه نه، مردهگفته« 1»به معناي مشرف بر هالكت است، و بعضي  "حرض و حارض "كلمه
يادها برود، و نه، زنده است تا اميد چيزي در او باشد ولي معناي اولي از نظر اينكه اين كلمه در آيه در مقابل هالكت قرار 

 .شود و نه جمع، چون مصدر است و مصدر هم جمع و تثنيه نداردرسد، و كلمه مذكور نه تثنيه ميتر به نظر ميگرفته مناسب

خدا سوگند كه تو دائما و ال يزال به ياد يوسف هستي و سالها است كه خاطره او را از ياد  معناي آيه اين است كه به
داري، تا حدي كه خود را مشرف به هالكت رسانده و يا هالك كني. و ظاهر اين گفتار اين بري و دست از او برنمينمي

اند، و شايد هم از اين باب باشد پدر رقت كرده اند و خالصه به وضعاست كه ايشان از در محبت و دلسوزي اين حرف را زده
كه از زيادي گريه او به ستوه آمده بودند و مخصوصا از اين جهت كه يعقوب ايشان را در امر يوسف تكذيب كرده بود، و 

 خواست درد دل خود را به خودظاهر گريه و تاسف او هم اين بود كه مي

__________________________________________________ 
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 "... نَّما أَشْكُواايشان شكايت كند، هم چنان كه چه بسا جملهِ

 "اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ كند.الَ إِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَيهم اين را تاييد مي

به معناي اندوهي است كه صاحبش نتواند آن را كتمان كند و ناگزير آن را  "بث "در مجمع البيان گفته است: كلمه.
بَّةٍ يها مِنْ كُلِّ دَاوَ بَثَّ فِ "اي، و بهمين معنا است در آيهپراكند، و هر چيزي را كه پراكنده و متفرق كني آن را بث كردهمي
«1»". 

 .پس در آيه مورد بحث كلمه مذكور، مصدري است در معناي اسم مفعول

 "... نَّما أَشْكُواو حصري كه در جملهِ

شود كه من اندوه فراوان و حزن خود را به شما و فرزندان و است و در نتيجه مفادش اين مي« 4»است از باب قصر قلب 
رد هم شود تكرار كشود و بيش از يك يا دو بار نميكنم و اگر شكايت كنم در اندك زماني تمام ميميام شكايت، نخانواده

هاشان چنين است، بلكه من تنها و تنها اندوه و حزنم را به خداي سبحان چنان كه عادت مردم در شكايت از مصائب و اندوه
نه شكايت  كند وشود، نه شكايت من او را خسته ميتوان نميكنم، كه از شنيدن ناله و شكايتم هرگز خسته و ناشكايت مي

 أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ  "و اصرار نيازمندان از بندگانش،

، و بهمين جهت بهيچ وجه از روح او مايوس و از رحمتش نااميد "دانيدو من از خداوند چيزهايي سراغ دارم كه شما نمي -
 .شومنمي

 "گفتَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَو در اينكه 



شود، اي است اجمالي به علم يعقوب به خداي تعالي، و اما اينكه اين چگونه علمي بوده؟ از عبارت قرآن استفاده نمياشاره
 .مگر همان مقداري كه مقام، مساعدت كند، هم چنان كه در سابق هم اشاره كرديم

 ."مُ الْكافِرُونَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ وَ ال تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْيا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَ "

 هم نظير آنست و -با جيم -به معناي طلب چيزي است به حس، و تجسس -با حاء -"تحسس "گويد:در مجمع البيان مي
 ، بعضي هم"ال تحسسوا و ال تجسسوا ":در حديث آمده

__________________________________________________ 

 .، ط تهران423، ص 2مجمع البيان، ج (1)

قصر بر سه قسم است قصر قلب و قصر افراد و قصر تعين، قصر قلب آنست كه مثال مخاطب نسبتي را بكسي بدهد و (2)
د مانند اينكه او بگويد منحصرا زيد آمد و متكلم بگويد آنكه آمده تنها عمرو است و متكلم از او گرفته بكسي ديگري بده

قصر افراد آنست كه مخاطب نسبت را مثال بدو كس بدهد و متكلم بيكي از آن دو منحصر كند مانند اينكه او بگويد زيد و 
در دادن نسبت در هر يك از اندوه مردد عمرو آمدند و متكلم بگويد تنها زيد آمده است، و قصر تعيني آنست كه مخاطب 

 .باشد و متكلم آن را در يكي تعيين كند مانند اين كه او بگويد زيد و يا عمرو آمده، و او بگويد تنها زيد آمده است
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اند صرفا بخاطر اختالف هاصال معناي اين دو كلمه يكي است، و اگر در اين روايت و جاهاي ديگر بهم عطف شد :اندگفته
 متي أدن "گويد:لفظ است، نه اختالف معني، مانند قول شاعر كه معناي دوري را دو بار در شعرش به دو لفظ آورده و مي

 ."شودشود و دور ميشوم، از او دور ميهر وقت نزديكش مي -منه ينا عنه و يبعد

ارند، تجسس به معناي تعقيب و جستجو كردن عيب مردم است، اند: اين دو واژه هر يك معناي بخصوصي دبعضي هم گفته
و تحسس به معناي گوش دادن به گفتگوي مردم است، و از ابن عباس فرق ميان اين دو كلمه را پرسيدند گفت: زياد از هم 

 «1»شود، و تجسس در شر. دور نيستند جز آنكه تحسس در خير گفته مي

 320 : وح و رحمت الهي گناه كبيره به معناي كفر و عدم اعتقاد به احاطه و سعه رحمت خداوند است ..... صو بيان اينكه ياس از ر "روح "معناي]

به معناي نفس و يا نفس خوش است، هر جا استعمال شود كنايه است از راحتي،  -به فتح راء و سكون واو -"روح "و كلمه
و بيچارگي و بسته شدن راه نجات در نظر انسان نوعي  كه ضد تعب و خستگي است، و وجه اين كنايه اين است كه شدت

شود، هم چنان كه مقابل آن يعني نجات يافتن به فراخناي فرج و پيروزي و عافيت، نوعي تنفس اختناق و خفگي تصور مي
راحت  ه نفساندوه را به فرج، و گرفتاري را ب -يفرج الهم و ينفس الكرب "گويند خداوندرسد، و لذا ميو راحتي به نظر مي

، پس روحي كه منسوب به خداست همان فرج بعد از شدتي است كه به اذن خدا و مشيت او صورت "سازدمبدل مي
 .گيردمي

دهد و بهر و بر هر كس كه ايمان به خدا دارد الزم و حتمي است به اين معنا معتقد شود كه خدا هر چه بخواهد انجام مي
قاهري نيست كه بر مشيت او فائق آيد و يا حكم او را بعقب اندازد، و هيچ صاحب ايماني چه اراده كند حكم مينمايد، و هيچ 

تواند و نبايد از روح خدا مايوس و از رحمتش نااميد شود زيرا ياس از روح خدا و نوميدي از رحمتش در حقيقت محدود نمي
كند آنجا كه گفتار يعقوب )ع( را حكايت ميكردن قدرت او، در معنا كفر به احاطه و سعه رحمت اوست، هم چنان كه در 

 ."إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ "فرمايد:مي

و « 4» "وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ "فرمايد:كند از قول او ميو در آنجا كه كالم ابراهيم )ع( را حكايت مي



 .همچنين در اخبار وارده، از گناهان كبيره و مهلكه شمرده شده است

__________________________________________________ 
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 ."يا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ "ناي آيه اين است كه سپس يعقوب به فرزندان خود امر كرده چنين گفت:و مع

يْأَسُوا مِنْ وَ ال تَ "اي فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش كه در مصر دستگير شده جستجو كنيد، شايد ايشان را بيابيد
 "إِنَّهُ ال يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكافِرُونَ "دارد نوميد نشويد،از فرجي كه خداوند بعد از هر شدت ارزاني مي "رَوْحِ اللَّهِ

شوند مگر مردمي كه كافرند، و به اين معنا ايمان ندارند كه خداوند توانا است تا هر غمي را زيرا از رحمت خدا مايوس نمي
 .باليي را رفع كندزايل و هر 

 311بازگشت پسران يعقوب )عليه السالم( به مصر و اظهار عجز و خضوع در برابر عزيز مصر )يوسف )عليه السالم(([ ..... ص : ]

 ."... فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ "

به معناي متاع اندك است، و در اين گفتار چند جمله حذف شده، و تقدير آن اين است كه فرزندان يعقوب  "بضاعت مزجاة "
 ... به مصر وارد شده و وقتي بر يوسف رسيدند گفتند

 اي براياند، كه بر حسب ظاهر هيچ وسيلهشود در اين سفر دو تا خواهش از عزيز داشتهبطوري كه از سياق استفاده مي
 :رسيدهبرآوردن آنها بنظرشان نمي

اند با پولي كه وافي و كافي نبوده طعامي به آنها بفروشد و با اينكه در نزد عزيز سابقه دروغ و دزدي خواستهيكي اينكه: مي
ترام نموده ن را احبهم زده بودند و وجهه و حيثيتي بر ايشان نمانده بود هيچ اميد نداشتند كه عزيز باز هم مانند سفر اول ايشا

 .و حاجتشان را برآورد

دوم اينكه: دست از برادرشان كه به جرم دزدي دستگير شده بردارد، و او را رها سازد، اينهم در نظرشان حاجتي برآورده 
 نشدني بود، زيرا در همان اول كه جام ملوكانه از خرجين برادرشان درآمد هر چه اصرار و التماس كردند به خرج نرفت، و

 .حتي عزيز حاضر نشد يكي از ايشان را بجاي او بازداشت نمايد

بهمين جهت وقتي به دربار يوسف رسيدند و با او در خصوص طعام و آزادي برادر گفتگو كردند خود را در موقف تذلل و 
عواطفش را تحريك  توانستند سعي نمودند، تا شايد دل او را به رحم آورده،خضوع قرار داده و در رقت كالم آن قدر كه مي

نمايند. لذا نخست بد حالي و گرسنگي خانواده خود را به يادش آوردند، سپس كمي بضاعت و سرمايه مالي خود را خاطر 
نشان ساختند، و اما نسبت به آزادي برادرشان به صراحت چيزي نگفتند. تنها درخواست كردند كه نسبت به ايشان تصدق 

دهند، و همانطور كه طعام مال بود آزادي شود و مال را صدقه ميدق به مال انجام ميكند، و همين كافي بود، زيرا تص
برادرشان نيز تصدق به مال بود، زيرا برادرشان علي الظاهر ملك عزيز بود، عالوه بر همه اينها بمنظور تحريك او در آخر 

  :گفتند
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 .دهد، و اين در حقيقت، هم تحريك بود و هم دعااش ميبدرستي كه خداوند به متصدقين پاد

هان اي عزيز! ما و خاندان ما را فقر و نداري از پاي  "يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ "شود:پس معناي آيه چنين مي



وافي به آنچه از طعام احتياج داريم نيست، با بضاعتي اندك كه  "بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ "اينك نزد تو آمديم "و جئنا "درآورده
ا نگاه ، پس تو به قدرت م"فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا "چيزي كه هست اين بضاعت اندك نهايت درجه توانايي ما است،

م هست جمله اخير مكن، و از طعامي كه مورد حاجت ما است كم نگذار، بر ما تصدق كن و برادر ما را آزاد ساز، ممكن ه
 .دهدخدا به تصدق دهندگان جزاي خير مي "-إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ خيرا "مربوط بهر دو حاجت باشد

اي كه در معناي دعا است ختم نمودند، در بين اين دو جمله آغاز، و با جمله "يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ "برادران، كالم خود را با جمله
و اعتراف به كمي بضاعت و درخواست تصدق را ذكر كردند، و اين نحو سؤال از دشوارترين و ناگوارترين  تهي دستي

هستند  كنند و خود جمعيتيسؤاالت است، موقف هم موقف كساني است كه با نداشتن استحقاق و با سوء سابقه استرحام مي
 .اندكه در برابر عزيز صف كشيده

 311نمايد[ ..... ص : فته، يوسف )عليه السالم( خود را معرفي مياينك كه وعده الهي تحقق يا]

كند اينجا بود كه كلمه الهي و وعده او كه بزودي يوسف و برادرش را بلند و ساير فرزندان يعقوب را بخاطر ظلمشان خوار مي
ا رادرش چه كرديد؟ و بشان گفت: هيچ يادتان هست كه با يوسف و بتمام شد، و بهمين جهت يوسف بدون درنگ در پاسخ

اين عبارت خود را معرفي كرد، و اگر بخاطر آن وعده الهي نبود ممكن بود خيلي جلوتر از اين بوسيله نامه و يا پيغام، پدر و 
برادران را از جايگاه خود خبر دهد و به ايشان خبر دهد كه من در مصر هستم، و ليكن در همه اين مدت كه مدت كمي هم 

ي را نكرد، چون خداي سبحان خواسته بود روزي برادران حسود او را در برابر او و برادر محسودش در موقف نبود چنين كار
 .ذلت و مسكنت قرار داده و او را در برابر ايشان بر سرير سلطنت و اريكه قدرت قرار دهد

 ."ونَقالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُ "

سازند و با اينكه يوسف برادران را به خطابي مخاطب ساخت كه معموال يك فرد مجرم و خطاكار را با آن مخاطب مي
فهمي كه چه كردي؟ و امثال اينها، داني؟ و يا هيچ يادت هست؟ و يا هيچ ميگويند: هيچ ميدانند مخاطب چه كرده ميمي

اي را آورد كه بوسيله آن راه عذري به مخاطب ياد دهد و به او تلقين لهچيزي كه هست يوسف )ع( دنبال اين خطاب، جم
 ."إِذْ أَنْتُمْ جاهِلُونَ "كند كه در جوابش چه بگويد، و به چه عذري متعذر شود، و آن اين بود كه گفت:
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تنها يادآوري اعمال زشت ايشان است بدون اينكه خواسته باشد توبيخ  "يهِهَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَ أَخِ "بنا بر اين جمله
اي كرده باشد تا منت و احساني را كه خدا به او و برادرش كرده خاطرنشان سازد، و اين از فتوت و و يا مؤاخذه
 .هاي عجيبي است كه از يوسف سرزد، و راستي چه فتوت عجيبيجوانمردي

 ."... نْتَ يُوسُفُ قالَ أَنَا يُوسُفُ وَ هذا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْناقالُوا أَ إِنَّكَ لَأَ "

كنند كه دخالت كند بر اينكه شواهد قطعي همه بر تحقق مضمون جمله در جايي جمله استفهاميه را با ابزار تاكيد مؤكد مي
خودش هم اعتراف كند، و گرنه گوينده نسبت دهند، و اگر جمله، استفهاميه آمده بمنظور اين است كه مخاطب شهادت مي

 .به مضمون، يقين دارد

كرد بر اينكه عزيز مصر همان برادرشان يوسف است، و لذا در سؤالشان در آيه مورد بحث هم، شواهد قطعي همه داللت مي
أَنَا  "سف هم در جوابشان فرمود؟ يو"إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ "بكار برده گفتند "ضمير فصل "و "الم "و "ان "ابزار تاكيد يعني

در اينجا برادر خود را هم ضميمه خود كرد، و با اينكه در باره برادرش سؤالي نكرده بودند، و بعالوه اصال  "يُوسُفُ وَ هذا أَخِي
 يشاننسبت به او جاهل نبودند فرمود خداوند بر ما منت نهاد، و نفرمود بر من منت نهاد، با اينكه هم منت خداي را به ا



 ."قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا "بفهماند و هم بفهماند كه ما همان دو تن برادري بوديم كه مورد حسد شما قرار داشتيم، و لذا فرمود

 :آن گاه سبب اين منت الهي را كه بر حسب ظاهر موجب آن گرديد بيان نموده فرمود

و اين جمله، هم بيان علت است و هم خود دعوت برادران است  "يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ ال  "
 .بسوي احسان

 ."قالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ "

صواب و خاطي و مخطي از خطا ، ضد "خطاء "از ايثار است، كه به معناي برتري دادن و برگزيدن است. و "آثرك "كلمه
خطا و أخطأ إخطاء به يك معنا است، و معناي آيه واضح است كه برادران اعتراف به خطاكاري خود نموده و نيز اعتراف 

 .كنند كه خداوند او را بر ايشان برتري بخشيده استمي

 313كند[ ..... ص : رد و دعايشان ميگذكنند و يوسف )عليه السالم( از آنان در ميبرادران به خطاي خود اعتراف مي]

 ."قالَ ال تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "

به معناي توبيخ و مبالغه در مالمت و شمردن يك يك گناهان است، او اگر مالمت نكردن را مقيد به امروز  "تثريب "كلمه
شمارم كه چه كرديد( براي اين بوده كه عظمت گذشت و من گناهانتان را نمي)مروز تثريبي بر شما نيست، كرده و فرموده ا

اغماض خود را از انتقام برساند زيرا در چنين موقعيتي كه او عزيز مصر است و مقام نبوت و حكمت و علم به ترجمه الميزان، 
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هم همراه است، و برادران در كمال ذلت در برابرش ايستاده به خطاكاري خود  احاديث به او داده شده و برادر مادريش
وسف و چرا ي "نمايند كه خداوند علي رغم گفتار ايشان در ايام كودكي يوسف كه گفته بودند:كنند و اقرار مياعتراف مي

او را بر آنان  "ا در گمراهي آشكارستترند با اينكه ما گروهي توانا هستيم و قطعا پدر مبرادرش نزد پدر ما از ما محبوب
 .برتري داده

يوسف )ع( بعد از دلداري از برادران و عفو و گذشت از ايشان، شروع كرد به دعا كردن، و از خدا خواست تا گناهانشان را 
وسف براي همه برادران است كه به وي و اين دعا و استغفار ي "يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "بيامرزد، و چنين گفت:

ظلم كردند، هر چند همه ايشان در آن موقع حاضر نبودند، هم چنان كه از آيه بعدي هم كه از قول بعضي از فرزندان نقل 
ان شنوم، و ايشكند كه در كنعان نزد پدر مانده بودند، و در جواب پدر كه گفت اگر مالمتم نكنيد بوي يوسف را ميمي

 شود چند نفري در برابر يوسف حضور داشتند و بزودي تفصيلش خواهداستفاده مي "تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضاَللِكَ الْقَدِيمِ "گفتند:
 .آمد ان شاء اللَّه تعالي

 314بحث روايتي ]روايتي در شرح داستان يوسف )عليه السالم( و برادران در مصر[ ..... ص : 

 اشاره

كرد شنيدم كه داستان يوسف و يعقوب را نقل مي (ير روايت كرده گفت: من از امام ابي جعفر )عدر تفسير عياشي از ابي بص
فرمود كه: وقتي يعقوب فرزند خود يوسف )ع( را ناپديد يافت اندوهش شدت كرد، و از گريه زياد ديدگانش سفيد و چنين مي

 .شد، و به شدت محتاج گشته و وضع بدي پيدا كرد

اي اندك فرستاد، و سرمايهاي از فرزندان را به مصر ميو نوبت، يك بار تابستان و يك بار زمستان عدهدر اين مدت سالي د



اي روانه ساخت و ايشان وقتي وارد مصر شدند داد تا گندمي خريداري كنند، پس سالي ايشان را در معيت قافلهبه ايشان مي
 .كه يوسف عزيز مصر شده بود

يوسف را به واليت مصر برگزيد در اين بين فرزندان يعقوب مانند سالهاي قبل براي خريد طعام آري پس از آنكه عزيز مصر 
به مصر آمدند، يوسف ايشان را شناخت ولي ايشان او را بخاطر هيئت سلطنت و عزتش نشناختند و گفت قبل از همراهان، 

بدهيد و به پول اندكشان نگاه نكنيد، بقدر  بضاعت خود را بياوريد، و بكارمندان خود گفت سهم اين چند نفر را زودتر
احتياجشان گندم به ايشان بدهيد، و چون از اينكار فارغ شديد بضاعتشان را هم در خرجينشان بگذاريد، مراقب باشيد تا خود 

  .ايشان نفهمند، كارمندان نيز دستور يوسف را عملي نمودند
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يشان گفت: من اطالع پيدا كردم كه شما دو برادر ديگر هم داريد كه مادرشان از شما جداست، ايشان آن گاه خود يوسف به ا
كنند؟ گفتند: بزرگتر آن دو برادر چند سال قبل طعمه گرگ شد، و كوچكتر آن دو هست، و ما او را نزد پدر گذاشتيم و چه مي

ا هم، آييد او رخواهد بار ديگر كه ميگفت: من خيلي دلم ميمند است. يوسف آمديم، چون پدر ما نسبت به او خيلي عالقه
گفتند: ما در  .همراه خود بياوريد، و اگر او را نياوريد، ديگر به شما سهم نخواهم داد و اعتنا و احترامي به شما نخواهم كرد

 .كنيماين باره با پدر گفتگو كرده و او را به آوردن وي راضي مي

ها را بازكردند ديدند پولهايشان در درون آنها است، گفتند: پدرجان ديگر چه زگشتند و خرجينبعد از آنكه نزد پدر با
خواهيم اين هم بضاعت ما كه دوباره به ما برگردانده شده، و سهم ما را حتي يك بار شتر هم بيشتر دادند، بنا بر اين مي

مع، نگهبان و حافظ او خواهيم بود، يعقوب )ع( در جوابشان برادر ما را با ما بفرست تا سهم او را هم بگيريم، و ما خاطر ج
فرمود: آيا به شما اعتماد كنم همانطور كه در داستان يوسف اعتماد كردم؟! اين بود تا پس از گذشتن شش ماه يعقوب )ع( بار 

 ساخت و از ايشان پيمانيديگر فرزندان را روانه مصر كرد، و بضاعت اندكي به ايشان داد و بنيامين را هم با ايشان روانه 
ر شان كند كه نتوانند او را برگردانند و دخدايي گرفت كه او را با خود برگردانند، مگر در صورتي كه گرفتاري آن چنان احاطه

 .اينكار معذور و عذرشان موجه باشد

همراه  : آيا بنيامين را همفرزندان يعقوب با كاروانيان حركت كرده وارد مصر شدند و به حضور يوسف رسيدند، يوسف فرمود
ر كند. گفت: برويد او را بياوريد، بنيامين را آوردند، دايم، اينك از بار و بنه ما حفاظت ميايد يا نه؟ گفتند: بلي آوردهخود آورده

 و آن موقع يوسف )ع( به تنهايي در دربار پادشاه بود، وقتي بنيامين داخل شد يوسف او را در آغوش گرفت و گريه كرد،
گويم فاش مكن، ترس و اندوه به خود راه كنم ناراحت مشو، و آنچه را به تو ميگفت: من برادر تو يوسفم، و از آنچه مي

 .مده

آن گاه او را با خود بيرون آورده و به برادران برگردانيد، سپس به مامورين خود دستور داد تا پولهاي ايشان را گرفته هر چه 
زودتر گندمشان را بدهند، و چون فارغ شدند پيمانه را در خرجين بنيامين بگذارند، همين كار را كردند، همين كه كاروان 

گشتند بال رسيده فرياد زدند هان اي كاروانيان شما دزديد، كاروانيان در حالي كه برميحركت كرد يوسف و ماموريتش از دن
ن ضامنم دهيم، و مايد؟ گفتند پيمانه سلطنتي را، و هر كه آن را بياورد يك بار شتر گندمش ميپرسيدند مگر چه گم كرده

ال ايم، و ما دزد نبوديم، گفتند: حين بدينجا نيامدهدانيد كه ما براي فساد در زمكه بدهم. گفتند: به خدا قسم شما خوب مي
 اگر در باريكي از شما پيدا شد و شما دروغ گفته بوديد 
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 .خود بگوئيد جزايش چيست؟ گفتند جزايش خود آن كسي است كه از بارش پيدا شود



هاي ساير برادران، و در آخر از خرجين ند به جستجوي خرجينفرمود: قبل از خرجين بنيامين شروع كردع( آن گاه مي)امام 
بنيامين بيرونش آوردند، برادران وقتي چنين ديدند، گفتند: اين پسر قبال هم برادري داشت كه مانند خودش دزدي كرده بود. 

 :يوسف گفت

و و از ما ميثاقهاي خدايي گرفته كه ا اي دارداينك از شهرهاي ما بيرون شويد، گفتند: اي عزيز اين پسر پدر پير و سالخورده
را به سالمت برايش برگردانيم، يكي از ما را بجاي او بازداشت كن و او را آزاد ساز كه اگر چنين كني ما تو را از نيكوكاران 

ر بزرگتر اايم دستگير نماييم. بناچبينيم. گفت العياذ باللَّه كه ما كسي را بجاي آن كس كه متاعمان را در بارش يافتهمي
خورم، در همين مصر ميمانم تا آنكه يا پدرم اجازه برگشتن دهد، و يا خدا در كارم ايشان گفت: من كه از اينجا تكان نمي

حكم كند برادران ناگزير به كنعان بازگشته در پاسخ يعقوب كه پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند: او مرتكب سرقت شد و پادشاه 
رفت و نزد خود نگهداشت، و اگر قول ما را باور نداري از اهل مصر و از كاروانياني كه با ما مصر او را به جرم سرقتش گ

اشك  و شروع كرد به شدت "انا للَّه و انا اليه راجعون "بودند بپرس و تحقيق كن تا جريان را برايت بگويند. يعقوب گفت:
 «1»ريختن، و آن قدر اندوهش زياد شد كه پشتش خميده گشت. 

، "صواع ملك "فرمود:روايت كرده كه گفت: از امام شنيدم كه مي (همان تفسير از ابي حمزه ثمالي از امام ابي جعفر )عو در 
 .«4»نوشيده عبارت از طاسي بوده كه با آن آب مي

 .كردمؤلف: در بعضي روايات ديگر آمده كه قدحي از طال بوده كه يوسف با آن گندم را پيمانه مي

روايت كرده كه گفت:  -اي ديگر از امام صادق )ع(و در نسخه -كتاب از ابي بصير از امام ابي جعفر )ع(و نيز در همان 
سالم بن حفصه از شما روايت كرده كه شما حرف را طوري  -و من نزد او حاضر بودم -شخصي به آن جناب عرض كرد

ته خود پيدا كني، حضرت فرمود: سالم از من چه تواني راه گريز را از گفزني كه هفتاد پهلو دارد، و به آساني ميمي
 خواهد كه بايد بداند بهخواهد كه من مالئكه را برايش بياورم، اگر اين را ميخواهد؟ آيا او ميمي

__________________________________________________ 

 .24ح  121، ص 4تفسير عياشي، ج (1)

 .21ح  122، ص 4تفسير عياشي، ج (2)
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 "زد، از آن جمله فرمود:اند، مگر اين ابراهيم خليل نبود كه به چند وجه حرف ميخدا سوگند انبياء هم چنين كاري را نكرده
 -رُهُمْيبَلْ فَعَلَهُ كَبِ "و حال آنكه بيمار نبود، و دروغ هم نگفته بود، و نيز همين جناب فرموده بود "من بيمارم -إِنِّي سَقِيمٌ

و حال آنكه نه بت بزرگ شكسته بود و نه ابراهيم دروغ گفته بود، و همچنين يوسف فرياد  "بلكه بزرگ بتها، بتها را شكسته
 .«1»زد اي كاروانيان شما دزديد، و حال آنكه به خدا قسم نه آنان دزد بودند و نه يوسف دروغ گفته بود 

 317ص :  ..... ["أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "مورانش به فرزندان يعقوب )عليه السالم( گفتند:اي كه يوسف و ماچند روايت در معناي جمله]

و نيز در همان كتاب از مردي شيعه مذهب از امام صادق )ع( نقل كرده كه گفته است، از آن جناب از معناي قول خدا در 
فرمود: آري برادران، يوسف را از پدرش دزديده بودند،  "-الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَأَيَّتُهَا  ":فرمايدباره يوسف پرسيدم كه مي

ت شما پيمانه ايد؟ نگفمقصودش اين دزدي بود نه دزديدن پيمانه سلطنتي، به شهادت اينكه وقتي پرسيدند مگر چه گم كرده
ين دليل مقصودش از اينكه گفت شما دزديد همان دزديدن ايم، بهمايد، بلكه گفت: ما پيمانه سلطنتي را گم كردهما را دزديده

 «4»يوسف است. 



و در كافي به سند خود از حسن صيقل روايت كرده كه گفت: خدمت حضرت صادق )ع( عرض كردم: از امام باقر )ع( در باره 
 :گفتار يوسف كه گفت

فرموده: به خدا نه برادران او دزدي كرده بودند و نه او دروغ گفته بود، روايتي به ما رسيده كه  "أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ "
ه، اگر حرف بلكه بزرگترشان كرد -بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "هم چنان كه ابراهيم خليل كه گفته بود

 .رگتر بتها بتها را شكسته، و نه ابراهيم دروغ گفته بودو حال آنكه به خدا قسم نه بز "زنند از خودشان بپرسيدمي

فرمود: صيقل! نزد شما چه جوابي در اين باره هست؟ عرض كردم: ما جز تسليم )در  (گويد: امام صادق )عحسن صيقل مي
دارد آمد ، دوست ميدارد، و دو چيز را دشمنگويد: امام فرمود: خداوند دو چيز را دوست ميبرابر گفته امام( چيزي نداريم: مي

دارد دروغ در راه اصالح را، و دشمن متخاصم را جهت اصالح و آشتي دادن( و نيز دوست مي)و شد كردن ميان دو صف 
بَلْ  "دارد قدم زدن در ميان راهها را )يعني ميان دو كس آتش افروختن( و دروغ در غير اصالح را، ابراهيم )ع( اگر گفت:مي

پرستند موجوداتي مقصودش اصالح و راهنمايي قوم خود به درك اين معنا بود كه آن خداياني كه مي "فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ
 جانند، وبي
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 .«1»همچنين يوسف )ع( مقصودش از آن كالم اصالح بوده است 

فرمود: مقصودش اين بود كه شما يوسف اينكه امام )ع( فرمود: مقصودش اصالح بوده منافاتي با روايت قبلي كه مي :مؤلف
رده ناي صحيحي را اراده كايد ندارد، آري فرق است ميان اينكه ظاهر كالم مطابق با واقع نباشد، يا اينكه متكلم معرا دزديده

باشد كه در مقام گفتگو از كالم مفهوم نباشد، و قسم دوم دروغ و مذموم نيست، به دليل اينكه امام فرمود: او مقصودش 
ه پرستان را متوجخواست با اين توريه برادر خود را نزد خود نگهدارد، و ابراهيم هم خواسته است بتاصالح بوده، يوسف مي

 .تواند بكندبت كاري نمي كند به اينكه

و « 2»و تفسير عياشي « 1»و كتاب معاني االخبار « 4»و در معناي سه حديث آخري اخبار و احاديث ديگري در كافي 
 .آمده« 2»تفسير قمي 

 311[ ..... ص : "قَبْلُفَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ  "چند روايت در مورد انتساب سرقت به يوسف )عليه السالم( در سخن برادران او:]

إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ  "در تفسير عياشي از اسماعيل بن همام روايت كرده كه گفت: حضرت رضا )ع( در ذيل آيه
س از زرگان يكي پفرمود: اسحاق پيغمبر، كمربندي داشت كه انبياء و ب "قَبْلُ فَأَسَرَّها يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَ لَمْ يُبْدِها لَهُمْ

 اشبرد، و عمهاش بسر ميبردند، در زمان يوسف اين كمربند نزد عمه او بود، و يوسف هم نزد عمهديگري آن را به ارث مي
گويم تا نزد تو بيايد، عمه يوسف داشت، روزي يعقوب نزد خواهرش فرستاد كه يوسف را روانه كن دوباره مياو را دوست مي

ب را كنم، آن گاه براي اينكه يعقواش ميت فقط امشب مهلت دهيد من او را ببويم فردا نزد شما روانهبه فرستاده يعقوب گف
محكوم كند و قانع سازد به اينكه چشم از يوسف بپوشد، فرداي آن روز آن كمربند را از زير پيراهن يوسف به كمرش بست، 

عدا )به دنبالش آمده( به يعقوب گفت: )مدتي بود( كمربند ارثي را و پيراهنش را روي آن انداخت و او را نزد پدر روانه كرد، ب
بينم يوسف آن را زير پيراهنش بسته، و چون قانون مجازات دزد در آن روز اين بود كه سارق برده گم كرده بودم، حاال مي



 .«3»صاحب مال شود، لذا بهمين بهانه يوسف را نزد خود برد، و يوسف هم چنان نزد او بود 

 (ر الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا )صو د
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فرموده: يوسف در كودكي بتي را كه از طال و نقره  "إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ "روايت كرده كه در ذيل جمله
آن را شكسته و در راه انداخته بود، و برادران او را در اين عمل سرزنش  ساخته شده بود و مال جد مادريش بود دزديده و

 .«1»كردند، )اين بود سابقه دزدي يوسف نزد برادران( 

تر است، زيرا از طرق ديگر هم از ائمه اهل بيت روايت شده، و مؤيد آن روايتي است كه روايت قبلي به اعتماد نزديك :مؤلف
 دارم، يوسف(، و غير ايشان وارد شده، كه روزي زندانبان به يوسف گفت: من تو را دوست ميبه طرق متعدد از اهل بيت )ع

داشت و بخاطر همان دوستي به دزدي متهم شدم، و در جوابش گفت: نه، تو مرا دوست مدار، چون عمه من مرا دوست مي
داشت و در نتيجه همسر عزيز مرا دوست ميداشت برادران بر من حسد ورزيده مرا در چاه انداختند، و پدرم مرا دوست مي

 .«4»مرا به زندان انداخت 

و در كافي به سند خود از ابن ابي عمير از كسي كه او اسم برده از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل قول خداي عز و 
داد، و به محتاجان قرض ران جا ميفرموده است: يوسف در مجالس به ديگ "إِنَّا نَراكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ "جل كه فرموده:

 .«3»نمود داد، و ناتوانان را كمك ميمي

 311نَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ ..... ص : -دو روايت در باره شكايت نزد خدا بردن يعقوب )عليه السالم(]

كه گفت: از حضرت ابي جعفر )ع( پرسيدم  از جابر روايت كرده "تمحيص "و در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب
معناي صبر جميل چيست؟ فرمود: صبري است كه در آن شكايت به احدي از مردم نباشد، همانا ابراهيم )ع( يعقوب را براي 

حاجتي نزد راهبي از رهبان و عابدي از عباد فرستاد، راهب وقتي او را ديد خيال كرد خود ابراهيم است، پريد و او را در 
غوش گرفت، و سپس گفت: مرحبا به خليل الرحمن، يعقوب گفت: من خليل الرحمن نيستم بلكه يعقوب فرزند اسحاق آ

 .بينم چه چيز تو را اينطور پير كرده؟ گفت: هم و اندوه و مرضام. راهب گفت: پس چرا اينقدر تو را پير ميفرزند ابراهيم

 :ده بود كه خداوند بسويش وحي فرستادحضرت فرمود هنوز يعقوب به دم در منزل راهب نرسي

گفت: اي يعقوب! شكايت مرا نزد بندگان من بردي! يعقوب همانجا روي چهار چوبه در، به سجده افتاد، در حالي كه مي
 كنم، خداوند هم وحيپروردگارا! ديگر اين كار را تكرار نمي

__________________________________________________ 
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آورد به احدي فرستاد كه اين بار تو را آمرزيدم، بار ديگر تكرار مكن، از آن به بعد هر چه ناماليمات دنيا به وي روي مي
 "كرد، جز اينكه يك روز گفت:ِنَّما أَشْكُوا بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَيشكايت نم

. «1» 

روايت كرده كه  (و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و ابن جرير، از مسلم بن يسار و او بدون ذكر سند از رسول خدا )ص
ري خود را به مردم بگويد و انتشار دهد از صابران نيست، آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند:ِنَّما أَشْكُوا فرمود: كسي كه گرفتا

 "بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ

«2». 

از ابن عمر از رسول خدا )ص( روايت كرده  -در كتاب شعب االيمان -مؤلف: الدر المنثور اين روايت را از ابن عدي و بيهقي
«1». 

خدمت آن حضرت عرض كردم معناي  :در كافي به سند خود از حنان بن سدير از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت و
ا چيست؟ آيا او بعد از بيست سال كه از يوسف جد "اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ "اينكه يعقوب به فرزندان خود گفت:

دانست؟ فرمود: در سحر به درگاه خدا دعا كرد، و از ود: آري، عرض كردم از كجا ميدانست كه او زنده است؟ فرمشد مي
كه همان ملك الموت باشد هبوط كرده پرسيد اي  "تريال "خداي تعالي درخواست كرد كه ملك الموت را نزدش نازل كند،

جدا  ا هم؟ تريال گفت بلكه آنها راكني و يا بيعقوب چه حاجتي داري؟ گفت: به من بگو بدانم ارواح را يكي يكي قبض مي
نه، از همين جا فهميد  :اي؟ گفتكنم، يعقوب پرسيد آيا در ميان ارواح، به روح يوسف هم برخوردهجدا، و روح روح قبض مي

 .«2» "اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَ أَخِيهِ "پسرش زنده است، و به فرزندان فرمود:

ني االخبار )نيز( به سند خود از حنان بن سدير از پدرش از آن جناب نقل كرده، و در آن دارد كه مؤلف: اين روايت را معا
د، آن كننكني يا جدا جدا؟ گفت: اعوان من جدا جدا قبض مييعقوب پرسيد: مرا از ارواح خبر بده، آيا دسته جمعي قبض مي

ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم آيا در ميان ارواح، روح رسانند، گفت: تو را به خداي گاه دسته جمعي را به نظر من مي
 .«2»يوسف هم بر تو عرضه شده يا نه؟ گفت: نه، در اينجا بود كه يعقوب فهميد فرزندش زنده است 

 و در الدر المنثور است كه اسحاق بن راهويه در تفسير خود، و ابن ابي الدنيا در كتاب
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 .1، ح 434، ص 4تفسير البرهان، ج (1)

 .11، ص 2(الدر المنثور، ج 1و  2)

 .، ط بيروت412ح  122، ص 2روضه كافي، ج (4)

 .32، ح 122، ص 4تفسير عياشي، ج (5)

 111، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 "، و حاكم، و ابن مردويه، و بيهقي در كتاب، و ابو الشيخ"اوسط "، و ابن ابي حاتم، و طبراني در كتاب"الفرج بعد الشده "
خدايت  !اند كه در آن دارد: جبرئيل آمد و گفت: اي يعقوبص( حديثي روايت كرده): از انس از رسول خدا "شعب االيمان

گويد: خوشحال باش و دلت شاد باشد كه به عزت خودم سوگند اگر اين دو فرزند تو مرده هم باشند رساند و ميسالمت مي



و يكي  اند، يكي انبياءترين بندگان من دو طائفهكنم، اينك براي مستمندان طعامي بساز، كه محبوبشان ميرايت زندهب
داني چرا چشمت را نابينا و پشتت را خميده كردم و چرا برادران بر سر يوسف آوردند آنچه را كه آوردند؟ مسكينان، و هيچ مي

دار آمد و شما از آن گوشت به او كشته بوديد و در اين ميان مسكيني روزهبراي اين كردم كه شما وقتي گوسفندي 
 .نخورانديد

خواهد با داد جارچي جار بزند تا هر كه از مساكين غذا ميخواست غذا بخورد دستور مياز آن به بعد هر گاه يعقوب )ع( مي
دار است با يعقوب افطار كه از مستمندان كه روزه زدند: هريعقوب غذا بخورد، و اگر يعقوب روزه بود موقع افطارش جار مي

 .«1»كند 

به عزت خودم سوگند بعد از آنكه  :، در خبري آمده كه خداي سبحان فرموده"فَاللَّهُ خَيْرٌ حافِظاً ... "و در مجمع در ذيل جمله
 «4»گردانم. تو بر من توكل و اعتماد كردي من هم بطور قطع آن دو را بتو باز مي

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت14ص  2الدر المنثور، ج (1)

 .، ط تهران422، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 114، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 331[ ..... ص : 111تا  13(: آيات 11سوره يوسف )]

 اشاره

( وَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ 21أْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ )اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبِي يَ
عَلي وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ فَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ  (95)( قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضاَللِكَ الْقَدِيمِ 22يُوسُفَ لَوْ ال أَنْ تُفَنِّدُونِ )

 (22( قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ )23أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ )

( فَلَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ 22يمُ )قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِ
ي حَقًّا وَ قَدْ أَحْسَنَ ها رَبِّوَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَ (99)آمِنِينَ 

وَ تِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُبِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَ جاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَ
الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ  ( رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِن155َالْعَلِيمُ الْحَكِيمُ )

هِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ ( ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَي151ْالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ )
 (154يَمْكُرُونَ )

 331ترجمه آيات ..... ص : 

 .(21شود، و همگي با خانواده خود پيش من آييد )اين پيراهن مرا ببريد و به صورت پدرم بيندازيد، كه بينا مي
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 .(22كنم )اگر سفيهم نشماريد من بوي يوسف را احساس ميو همين كه كاروان به راه افتاد، پدرشان گفت: 

 .(22گفتند به خدا كه تو در ضاللت ديرين خويش هستي )



مگر به شما نگفتم من از خدا چيزهايي  :و چون نويدرسان بيامد و پيراهن را بصورت وي افكند، در دم بينا گشت و گفت
 .(23دانيد؟ )سراغ دارم كه شما نمي

 .(22ايم )براي گناهان ما آمرزش بخواه، كه ما خطا كار بوده گفتند: اي پدر!

 .(22گفت: براي شما از پروردگارم آمرزش خواهم خواست، كه او آمرزگار و رحيم است )

و چون نزد يوسف رفتند پدر و مادرش را پيش خود جاي داد و گفت: داخل مصر شويد، كه اگر خدا بخواهد در امان خواهيد 
 .(22بود )

كنان به رو درافتادند، گفت پدر جان! اين تعبير رؤياي پيشين من است ر و مادر خويش را بر تخت نشاند، و همگي سجدهو پد
كه پروردگارم آن را محقق كرد و به من نيكي نمود كه از زندان بيرونم آورد، و شما را پس از آنكه شيطان ميان من و 

ورد كه پروردگارم در باره آنچه اراده كند دقيق است، آري او داناي حكيم است برادرانم را بهم زد از آن بيابان )بدينجا( آ
(155). 

پروردگارا اين سلطنت را به من دادي، و تعبير حوادث رؤيا به من آموختي، تويي خالق آسمانها و زمين! تو در دنيا و آخرت 
 .(151موالي مني، مرا مسلمان بميران، و قرين شايستگانم بفرما )

شان كردند، نزد ايكنيم، و تو هنگامي كه آنها همدست شده بودند و نيرنگ ميز خبرهاي غيب است كه به تو وحي مياين ا
 .(154نبودي )

بيان آيات ]بيان آيات راجع به بازگشت برادران نزد پدر با پيراهن يوسف )عليه السالم( و عزيمت آل يعقوب به مصر و ...[ ..... ص 
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 اشاره

د تا كنپذيرد، و اين آيات متضمن دستور يوسف )ع( است كه برادران را وادار مييات، داستان يوسف )ع( خاتمه ميدر اين آ
پيراهنش را به منزل پدر برده و به روي او بيفكنند، و او را در حالي كه ديدگانش بهبودي يافته با همه خاندانش به مصر 

 .يوسف به ديدار پدر و مادر نايل آمدبياورند، و ايشان نيز چنين كردند، و در آخر 

 ."اذْهَبُوا بِقَمِيصِي هذا فَأَلْقُوهُ عَلي وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيراً وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ "

نش را ادهد پيراهنش را نزد پدر ببرند، و به روي پدر بيندازند، تا خداوند ديدگتتمه كالم يوسف است كه به برادران دستور مي
 .بعد از آنكه از شدت اندوه نابينا شده بود شفا دهد

ع( اظهار فرمود، و مانند ساير اسبابي كه در اين سوره و اين )ايست كه خداوند در حق يوسف سابقهو اين آخرين عنايت بي
 داستان بود و بر خالف جهتي كه طبعا جريان 
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خواستند با آن اسباب و وسايل او را ذليل كنند، خداوند هم با همان اسباب او را عزيز كرد، ايشان مييافت جريانش داد، مي
خواستند از آغوش پدر به ديار غريبش بيندازند و بدين جهت در چاهش انداختند، خداوند نيز همين سبب را سبب راه مي

ر بر اريكه عزت و سلطنتش نشانيد، و برادرانش را در برابر تخت يافتنش به خانه عزيز و آبرومندترين زندگي قرار داد و در آخ
يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ  "سلطنتي او ذليل و خوار نموده به التماس و تضرع درآورد، تضرعي كه آيه

 .كندآن را حكايت مي "إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَمُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا 



و همچنين همسر عزيز و زنان مصر عاشق او شدند، و با او بناي مراوده گذاشتند، تا بدين وسيله او را در مهلكه فجور 
 او قرار داد، درباربيفكنند، ولي خداوند همين عشق ايشان را سبب ظهور و بروز پاكي دامن و برائت ساحت و كمال عفت 

 .مصر او را به زندان افكند، و خداوند همين زندان را وسيله عزت و سلطنت او قرار داد

اش را براي پدرش آورده به دروغ گفتند مرده، خداوند بوسيله آلودهبرادران آن روز كه وي را به چاه انداختند پيراهن به خون
ه و در آخر كوري او شد چشم وي را شفا داد و روشن كرد كوتاه سخن اينكه آلودي كه باعث اندوه و گريهمين پيراهن خون

مقدار و خوار سازند، ولي چون خدا نخواست، روز بروز بزرگتر شد، آري تمامي اسباب دست به دست هم دادند تا او را بي
 .كار خود غالب استيافت، و خدا بر خواست غير آن چيزي بود كه اسباب طبيعي بسوي آن جريان ميآنچه خدا مي

، فرماني است از يوسف )ع( به اينكه خاندان يعقوب، از خود آن جناب گرفته تا "وَ أْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ "و اينكه فرمود:
 .هاي او همه از دشت و هامون به شهر مصر درآمده و در آنجا منزل گزينندها و نتيجهاهل بيت و فرزندان و نوه

 ."فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ ال أَنْ تُفَنِّدُونِ وَ لَمَّا "

به معناي  -به فتح فا و نون -"فند "از باب تفعيل از ماده "تفنيد "به معناي قطع و انقطاع است، و كلمه "فصل "كلمه
هن يوسف، از مصر بيرون شد و از آن شهر منقطع گرديد ضعف رأي است، و معناي آيه اين است كه وقتي كاروان حامل پيرا

شنوم )هنوز به كنعان نرسيده( يعقوب در كنعان به كساني كه از فرزندانش نزد او بودند فرمود: من هر آينه بوي يوسف را مي
ئه اگر مرا تخطبينم كه ديدار او نزديك شده، و كنم و چنين مياگر مرا به ضعف رأي نسبت ندهيد، بوي او را احساس مي

رده دهم كه مرا نادان شميابم اذعان و اعتقاد داشته باشيد، ليكن احتمال مينكنيد جا دارد )كه شما نيز( به آنچه كه من مي
  .ام معتقد نشويدام كنيد، و به گفتهتخطئه
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 ."قالُوا تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ "

در مقابل جديد، و به معناي كهنه است، كه وجودش متقدم بر جديد است، اين جمله كالم بعضي از فرزندان  "قديم "مهكل
رساند كه فرزندان آن جناب در اين داستان اند. و اين خود مييعقوب است كه در آن ساعت حاضر بوده و در جواب پدر گفته

انا لَفِي إِنَّ أَب "ان تا به آخر چه اسائه ادبها به پدر نمودند، در اول داستان گفتند:اند كه از همان اول داستچه بهره زشتي داشته
 ."إِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَدِيمِ "و در آخر گفتند: "ضَاللٍ مُبِينٍ

ز آن و ظاهرا مرادشان از اين گمراهي كه در آخر گفتند، همان گمراهي است كه در اول به وي نسبت دادند، و مقصودشان ا
گمراهي محبت زياد يعقوب به يوسف است. آري ايشان چنين معتقد بودند كه از يوسف سزاوارتر به محبتند، چون مرداني 

قوي هستند كه تدبير امور خانه يعقوب و دفاع از حقوق او به دست ايشان است، اما پدرشان از راه حكمت منحرف شده دو تا 
و ندارند در محبت بر ايشان ترجيح داده و با تمام وجودش به آن دو رو كرده، و بچه خردسال را كه هيچ اثري در زندگي ا

بيند آن قدر جزع و فزع، و گريه و زاري ايشان را فراموش نموده، و وقتي هم يكي از اين دو يعني يوسف را ناپديد مي
 .شودكند تا آنكه هر دو چشمش نابود و پشتش خميده ميمي

ينكه: يعقوب در ضاللت قديم خود هست، نه اينكه مقصودشان گمراهي در دين باشد، تا بخاطر اين است مراد ايشان از ا
 :چنين حرفي كافر شده باشند، بدليل اينكه

اوال: آنچه از فصول كالم ايشان در خالل اين قصه آمده شاهد بر اين است كه ايشان موحد و بر دين پدرانشان ابراهيم و 
 .اندبوده (اسحاق و يعقوب )ع

اند مواردي نيست كه ارتباط ديني داشته باشد تا بتوانيم احتمال و ثانيا: اين دو موردي كه ايشان نسبت ضاللت به پدر داده



دهيم مقصود ايشان از اين ضاللت اين است كه دين پدر را قبول ندارند، بلكه مواردي است كه با اعمال حياتي و روش 
اينكه: پدري بعضي از فرزندان خود را نسبت به بعضي ديگر بيشتر دوست بدارد و زندگي ارتباط دارد، و آن عبارتست از 

 .تواند باشدبيشتر احترام كند، مقصودشان از ضاللت، غير اين نمي

 ."اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَفَلَمَّا أَنْ جاءَ الْبَشِيرُ أَلْقاهُ عَلي وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ  "

أَ  "به معناي حامل بشارت است، و در اينجا همان كسي است كه حامل پيراهن يوسف است، و اينكه فرمود: "بشير "كلمه
آن  فرموده بود، و "تا كي بياد يوسفي "اشاره است به آن گفتارش كه بعد از مالمت فرزندان كه "لَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ

 نَّما أَشْكُوا بارت بود از جملهِع
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 "بَثِّي وَ حُزْنِي إِلَي اللَّهِ وَ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما ال تَعْلَمُونَ

 .، و معناي آيه روشن است

 ."قالُوا يا أَبانَا اسْتَغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا إِنَّا كُنَّا خاطِئِينَ "

 ، و مقصودشان از گناهان، همان اعمالي است كه با"اي پدر ما "ندان يعقوبند، بدليل اينكه گفتند:گويندگان اين كالم فرز
 .يوسف و برادرش انجام دادند، يوسف هم قبال برايشان طلب مغفرت كرده بود

 ."قالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ "

كنم، و علت اينكه استغفار براي فرزندان را تاخير انداخت شايد ه فرمود: بزودي برايتان استغفار ميع( در اين جمل)يعقوب 
اين باشد كه تا نعمت خدا با ديدار يوسف تكميل گشته دلش به تمام معنا خوشحال گردد، و قهرا تمامي آثار شوم فراق از 

هم آمده كه تاخير انداخت تا وقتي كه در آن وقت دعا مستجاب اخبار « 1»دلش زايل شود، آن گاه استغفار كند، و در بعضي 
 .شود، و بزودي ان شاء اللَّه آن روايات خواهد آمدمي

 ."فَلَمَّا دَخَلُوا عَلي يُوسُفَ آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ "

ن اين است كه: يعقوب و خاندانش از سرزمين خود بيرون شده و بسوي مصر اي حذف شده، و تقدير آدر اين كالم جمله
 ... حركت كردند، و چون وارد مصر شدند

ظاهر  "وَ قالَ ادْخُلُوا مِصْرَ "اند: پدر و مادر را در آغوش كشيد، و اينكه فرمود:گفته "آوي إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ "مفسرين در تفسير جمله
نظور استقبال از ايشان، از مصر بيرون آمده و در خارج مصر ايشان را در آغوش گرفته بوده، و آن در اين است كه يوسف به م

ادبي را رعايت كرده كه بي  "إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ "گاه بمنظور احترام و رعايت ادب گفته است: داخل مصر شويد، و در جمله
د كننداده، و هم رعايت سنت و روش پادشاهان را كه حكم صادر ميسابقه و بديع است، چون هم به پدر و خاندانش امنيت 

نموده، و هم اينكه اين حكم را مقيد به مشيت خداي سبحان كرده تا بفهماند مشيت آدمي مانند ساير اسباب، اثر خود را 
 .گذارد مگر وقتي كه مشيت الهي هم موافق آن باشد، و اين خود مقتضاي توحيد خالص استنمي

 اند وارد مصر شوند، و بهمينتوانستهرساند كه خاندان يعقوب بدون داشتن جواز از ناحيه پادشاه نمياين سياق مي و ظاهر
 .جهت بوده كه يوسف در ابتداي امر به ايشان امنيت داد

 پدر و -ابويه "مطلب ديگري كه در اين آيه هست اين است كه خداوند در آن، كلمه

__________________________________________________ 
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اند، كه آيا پدر و مادر حقيقي يوسف بوده و يا يعقوب و همسرش را بكار برده، و مفسرين در تفسيرش اختالف كرده "مادرش
نايت است كه مادر يوسف در دوران خردسالي او از دنيا رفته بود، بوده، كه خاله يوسف است، و اگر او را مادر خوانده به اين ع

ظاهر است در  "ابوين "ولي در خود قرآن كريم چيزي كه يكي از اين دو احتمال را تاييد كند نيست، جز اينكه بگوئيم كلمه
 .پدر و مادر حقيقي

 "فعلي يوس "ني پدر و مادر و برادران و اهل بيت ايشانبعد از آنكه وارد شدند، يع "فَلَمَّا دَخَلُوا "و معناي آيه اين است كه
 و "و قال "پدر و مادرش را "ابويه "در آغوش گرفت "آوي اليه "بر يوسف )و اين همانطور كه گفتيم( در خارج مصر بوده

ين شود( و بدعرض شما نميداخل مصر شويد كه ان شاء اللَّه ايمنيد )و كسي مت "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ "گفت:
 .وسيله به ايشان جواز امنيت داد

 ."... وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً وَ قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ "

زند و مختص ه مي، به معناي سرير و تخت بلند است، و بيشتر استعمالش در تختي است كه پادشاه بر آن تكي"عرش "كلمه
به معناي باديه است، چون يعقوب در  "بدو "به معناي به خاك افتادن است، و كلمه "خرور "از "خر "به او است، و كلمه

 .باديه سكونت داشت

خود  همعنايش اين است كه يوسف، پدر و مادرش را باالي تخت سلطنتي برد ك "وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ "و اينكه فرمود:
 .زدبر آن تكيه مي

مقتضاي اعتبار و ظاهر سياق اين است كه باال بردن بر تخت، با امر و دستور يوسف، و به دست خدمتكاران انجام شده باشد، 
 رساند سجده درفرمايد: براي او به سجده افتادند، كه ظاهر امر مينه اينكه خود يوسف ايشان را باال برده باشد، چون مي

ي بوده كه چشمشان به يوسف افتاده است، پس گويا به دستور يوسف، در موقعي كه يوسف در آن مجلس نبوده اولين وقت
راي او آاند، و چون يوسف وارد شده نور الهي كه از جمال بديع و دلايشان را در كاخ اختصاصي و بر تخت سلطنتي نشانده

 .انداختيار به خاك افتادها حدي كه عنان را از كف داده و بيخود ساخته تشده ايشان را ذخيره و از خود بيمتألأل مي

 337به سجده افتادن در برابر يوسف، براي پرستش او نبوده است ..... ص : ]

 مسجود "گردد، و خالصه،آيد به يوسف برميهست به طوري كه از سياق برمي "وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً "و ضميري كه در جمله
گردد، چون سجده جز براي خدا صحيح نيست. اند: ضمير به خداي سبحان برميگفته «1»او بوده، و اينكه بعضي  "له

 دليل و از ناحيهتفسيري است بي
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 .لفظ آيه هيچ دليلي بر آن نيست

 :و نظير اين حرف در قرآن كريم در داستان آدم و فرشتگان آمده، آنجا كه فرموده

 ."«1»جَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَ "

و بايد دانست كه اين سجده براي عبادت يوسف نبوده، بدليل اينكه در ميان سجده كنندگان در داستان يوسف شخصي بوده 
گرفته، و او يعقوب )ع( است، دليل ديگر اينكه اگر اين كه در توحيد، مخلص )به فتح الم( بوده، و چيزي را شريك خدا نمي

كه يوسف است و به نص قرآن همان كسي است كه به رفيق زندانيش  "مسجود له "ده عبادت يوسف بودهسجده، سج



گذاشت چنين كاري كرد، و نميقطعا ايشان را از اين عمل نهي مي "رسد كه چيزي را شريك خدا بگيريمما را نمي "گفت:
 .هفهميم سجده، عبادت او نبودبينيم نهي نكرده، پس ميبكنند، ولي مي

اند كه يوسف را آيتي از آيات خدا دانسته و او را قبله در سجده و عبادت خود گرفتند، هم و قطعا جز اين منظوري نداشته
گذاريم، پس با كعبه، خدا گيريم و نماز و عبادت را بدان سو ميكنيم و كعبه را قبله خود ميچنان كه ما خدا را عبادت مي

است كه آيت خدا از آن نظر كه آيه و نشانه است خودش اصال نفسيت و استقاللي ندارد، شود نه كعبه و معلوم عبادت مي
 .پس اگر سجده شود جز صاحب نشانه يعني خدا عبادت نشده، و كالم در اين باره در چند جاي اين كتاب گذشت

سجده  ينكه: در آن روز تحيت مردماند صحيح نيست، از قبيل اشود كه آنچه در توجيه اين آيه گفتهاز اينجا بخوبي معلوم مي
اند: رسم آن روز در تعظيم بزرگان، سجده بوده و هنوز حكم حرمت بوده، آن چنان كه در اسالم سالم است، و يا اينكه گفته

اند كه: سجده آن روز حالتي شبيه به و نهي از سجده براي غير خدا نيامده بوده و اين حكم در اسالم آمد، و يا اينكه گفته
 .آيندكوع بوده، هم چنان كه در ميان عجمها رسم است براي بزرگان به حالت ركوع درمير

 ."قالَ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَها رَبِّي حَقًّا "

د و ماه ستاره و خورشييوسف وقتي ديد پدر و مادر و برادرانش در برابرش به سجده افتادند بياد خوابي افتاد كه در آن، يازده 
را ديده بود كه در برابرش سجده كردند، و جريان رؤياي خود را به پدر گفت در حالي كه آن روز طفل صغيري بود، وقتي 

 بياد آن روز افتاد آن خواب را تعبير به
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امروز كرد كه ايشان در برابرش به سجده افتادند: و گفت: پدر جان اين تعبير خوابي بود كه من قبال ديده بودم، خداوند آن 
 .رؤيا را حقيقت قرار داد

 331كند[ ..... ص : اي ياد ميگويد و با گذشت و جوانمردي، ستم برادران بر خود را فقط با اشارهبه جهت الطافش بر او حمد و ثنا مي يوسف )عليه السالم( خداوند را]

احسان  "وَ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ "آن گاه شروع كرد بمنظور اداي شكر خدا او را حمد و ثنا كردن، و گفت:
گار خود را در اينكه از زندان يعني باليي بزرگ نجاتش داد بياد آورد، آري خداوند آن بال را مبدل به نعمتي كرد كه پرورد

 .دهد كه زندان وسيله رسيدن به عزت و سلطنت شودداد زيرا كسي احتمال نميهرگز احتمالش را نمي

خواست، و فتوت و ه چاه افتادن نياورد، آري او نمياند اسمي از بالي بزرگ بيوسف در اين موقف كه برادران ايستاده
داد كه برادران را شرمنده سازد، بلكه با بهترين عبارتي كه ممكن است تصور شود به داستان جوانمرديش به او اجازه نمي

عْدِ أَنْ نَ الْبَدْوِ مِنْ بَوَ جاءَ بِكُمْ مِ "اي كرد، بدون اينكه مشتمل بر طعن و سرزنشي باشد و آن اين بود كه گفت:برادران اشاره
 .به معناي وارد شدن در كاري است به منظور بر هم زدن و فاسد كردن آن "نزغ "و "نَزَغَ الشَّيْطانُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي

هم زد ا را بو مقصودش از اين اشاره، اين بود كه پروردگار من بعد از آنكه شيطان در بين من و برادرانم مداخله كرد و ميان م
شد، و در آخر به جدايي من از شما منتهي گرديد، و پروردگارم مرا بسوي مصر به من احسان كرد، و شد آنچه كه نبايد مي

ها را روزيم فرمود، و آن گاه دوباره ما را بهم نزديك كرد و ها و بلندترين عزتها و سلطنتسوق داد و گواراترين زندگي
 .ابان به شهر و زندگي مدني و مترقي منتقل نمودهمگي ما را از باديه و بي

يوسف خواست بگويد: به دنبال مداخله شيطان در بين من و برادران گرفتاريها و بالهاي زيادي به سرم آمد )ولي من تنها 



پس از برم( كه خداوند به من احسان نمود، و همه آن بالها را يكي فراق و جدايي از شما و سپس زنداني شدن را اسم مي
 .ديگري برطرف ساخت

درمان و معضالتي ال ينحل بود، چيزي كه هست خداوند به لطف آري بالهاي من از حوادث عادي نبود، بلكه دردهايي بي
خود و نفوذ قدرتش در آنها نفوذ كرد، و همه را وسيله زندگي و اسباب نعمت من قرار داد، بعد از آنكه يك يك آنها وسيله 

 ."إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ "ن بودند، و بخاطر همين سه باليي كه شمرد دنبال كالمش گفت:هالكت و بدبختي م

پس در حقيقت جمله مزبور تعليل بيرون شدن از زندان و آمدن پدر از باديه است، و با اين جمله به عنايت و منتي كه خدا به 
احاطه كرده بود باليي نبود كه گره آنها باز شدني باشد، و يا احتماال او اختصاص داد اشاره كرد، و نيز آن بالهايي كه وي را 

از مجراي خود )كه هالكت وي بود( منحرف گردد، ليكن خداوند از آنجايي كه لطيف است هر چه را بخواهد ترجمه الميزان، 
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و هالكت( مرا به عوامل آسايش و راحتي مبدل كند، در بالهاي من نيز نفوذ كرد، و عوامل شدت )انجام دهد در آن نفوذ مي
 .نمود و اسباب ذلت و بردگي مرا وسايل عزت و سلطنت كرد

اي كند كه راهي بركلمه لطيف از اسماي خداي تعالي است، و اسمي است كه داللت بر حضور و احاطه او به باطن اشياء مي
اش از فروع نفوذ قدرت و علم است، هم چنان او، و احاطه حضور در آن و احاطه به آن نيست و اين لطافت از فروع احاطه

 ."«1»أَ ال يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ  "كه فرمود:

 "افةو يلطف لط -با ضمه طاء -ءلطف الشي "شودو اصل معناي لطافت، خردي و نازكي و نفوذ است، مثال وقتي گفته مي
يز ريز و نازك است، به حدي كه در نازكترين سوراخ فرو رود، و آن گاه بطور كنايه در معناي معنايش اين است كه فالن چ
 .آيدمي "لطف "شود، و اسم مصدر آنارفاق و ماليمت استعمال مي

 .است "جَعَلَها رَبِّي حَقًّا ... يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ "تعليل همه مطالب قبل از جمله "هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ "جمله

يوسف )ع( كالم را با اين دو اسم، هم ختم كرد و هم تعليل، و كالم خود را محاذي كالم پدرش قرار داد كه بعد از شنيدن 
 ... وَ كَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ "رؤياي او گفته بود:

الف و الم عهد باشد، و در نتيجه  "الحكيم "و "العليم "در "الف و الم "، و هيچ بعيد نيست بگوييم"إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
 .تصديق قول پدر را افاده كند و معنايش اين باشد كه اين همان خدايي است كه تو در روز نخست گفتي عليم و حكيم است

 ."... رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ "

بعد از آنكه يوسف )ع( خداي را ثنا گفت و احسانهاي او را در نجاتش از بالها و دشواريها برشمرد، خواست تا نعمتهايي را 
هم كه خداوند بخصوص او ارزاني داشته برشمارد در حالي كه پيداست آن چنان محبت الهي در دلش هيجان يافته كه بكلي 

ه يكباره از خطاب و گفتگوي با پدر صرفنظر كرده متوجه پروردگار خود شده و خداي توجهش از غير خدا قطع شده، در نتيج
پروردگارا اين تو بودي كه از سلطنت، سهمي بسزا ارزانيم داشتي، و از تاويل  ":گويدعز اسمه را مخاطب قرار داده مي

 ."احاديث تعليمم دادي

در حقيقت اعراض از گفته قبلي، و ترقي دادن ثناي  "وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ "و اينكه گفت:
 خداست، و يوسف )ع( در اين جمله خواسته است
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اي از مظاهر روشن و برجسته واليت الهي، از قبيل رها ساختن از زندان، آوردن خاندانش از دشت، دادن ملك بعد از ذكر پاره
و سلطنت، و تعليم تاويل احاديث، به اصل واليت الهي برگشته و اين معنا را خاطرنشان سازد كه: خداوند رب عالم است، هم 

 .در كوچك و هم در بزرگ، و ولي است، هم در دنيا و هم در آخرت

واليت او يعني قائم بودن او بر هر چيز، و بر ذات و صفات و افعال هر چيز، خود ناشي است از اينكه او هر چيزي را ايجاد 
ين جهت دلهاي اولياي او و كرده و از نهان عدم به ظهور وجود آورده، پس او فاطر و آفريدگار آسمانها و زمين است، و بهم

مخلصين از بندگانش از راه اين اسم، يعني اسم فاطر )كه به معناي وجود لذاته خدا، و ايجاد غير خود است( متوجه او 
 .شوندمي

 .«1» "قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "هم چنان كه قرآن كريم فرموده:

 341[ ..... ص : "مرا مسلم بميران و به صالحان ملحق بساز "خواهد:و از خدا مي "خدايا تو ولي من در دنيا و آخرت هستي "گويد:ينكه يوسف )عليه السالم( ميمعناي ا]

فاطِرَ  "گويد:آورد ميو لذا يوسف هم كه يكي از فرستادگان و مخلصين او است در جايي كه سخن از واليت او به ميان مي
يعني من در تحت واليت تامه توام بدون اينكه خودم در آفرينش خود  "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ

دخالتي داشته باشم و در ذات و صفات و افعالم استقاللي داشته يا براي خود مالك نفع و ضرر، و يا مرگ و حيات، و يا 
 .نشوري باشم

بعد از آنكه يوسف )ع( در قبال رب العزة، مستغرق در مقام ذلت گرديد و به واليت او  -"فَّنِي مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَتَوَ "
كند كه او در دنيا و آخرت شهادت داد، اينك مانند يك برده و مملوك كه در تحت واليت مالك خويش است درخواست مي

واليت او بر وي در دنيا و آخرت مقتضي آنست، و آن اين است كه وي را تسليم در برابر خود كند، را آن چنان قرار دهد كه 
مادامي كه در دنيا زنده است، و در آخرت در زمره صالحين قرارش دهد، زيرا كمال بنده مملوك آن است كه نسبت به 

خواهد سر تسليم فرود آورد، و در اعمال و ميصاحب و ربش تسليم باشد، و مادامي كه زنده است در برابر آنچه وي از ا
تواند و در اختيار اوست خود را اختياريه خود چيزي كه مايه كراهت و نارضايتي او است از خود نشان ندهد و تا آنجا كه مي

ع( از )چنان كند كه براي قرب مواليش صالح، و براي مواهب بزرگ او اليق باشد، و همين معنا باعث شد كه يوسف 
پروردگارش بخواهد كه او را در دنيا مسلم، و در آخرت در زمره صالحان قرار دهد، هم چنان كه جد بزرگوارش ابراهيم را به 

 چنين مواهبي اختصاص داده بود، و
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 .15آسمانها و زمين است سوره ابراهيم، آيه فرستادگانشان گفتند آيا در خدا شكي هست با اينكه او هستي بخش (1)

 124، ص: 11ترجمه الميزان، ج

لَمْتُ لِرَبِّ وَ لَقَدِ اصْطَفَيْناهُ فِي الدُّنْيا وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْ "فرمايد:اش ميقرآن در باره
ترين مراتب آنست، و آن عبارتست از و اين اسالمي كه يوسف درخواست كرد باالترين درجات اسالم، و عالي "«1»الْعالَمِينَ 

تسليم محض بودن براي خداي سبحان به اينكه بنده براي خود و براي آثار وجودي خود هيچ استقاللي نبيند و در نتيجه 
مشغول نسازد، و اين معنا وقتي به خدا نسبت داده شود  او را از پروردگارش -چه خودش و چه صفات و اعمالش -هيچ چيز

 .اش را خالص براي خود قرار دهد)و عرض شود كه خدايا تو مرا مسلم قرار ده( معنايش اين است كه خداوند بنده

ام دهاز آنچه گذشت معلوم شد كه معناي درخواست )مرا مسلم بميران( اين است كه خدايا اخالص و اسالم مرا مادامي كه زن
برايم باقي بدار. و به عبارت ديگر اين است كه تا زنده است مسلم زندگي كند، تا در نتيجه دم مرگ هم مسلم بميرد، و اين 



كنايه است از اينكه خداوند او را تا دم مرگ بر اسالم پايدار بدارد، نه اينكه معنايش اين باشد كه دم مرگ مسلم باشم، هر 
 .يا اآلن كه داراي اسالمم مرا بميران -و نه اينكه درخواست مرگ باشد و معنايش اين باشد خدا چند در زندگي مسلم نبودم،

ه شود، و آن تفسير اين است كاي از قدماي مفسرين نقل شده بخوبي روشن ميبنا بر اين، فساد آن تفسيري كه از عده
از ايشان « 1»و حتي بعضي «. 4»سبحان طلب مرگ كرده دعاي يوسف است كه از خداي  "تَوَفَّنِي مُسْلِماً "اند: جملهگفته

 .(اند كه احدي از انبياء تمنا و درخواست مرگ نكرده مگر يوسف )عاضافه كرده

 ."ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَ هُمْ يَمْكُرُونَ "

 "است و ضمير جمعي كه در (اره است به داستان يوسف )ع(، و خطاب در آن خطاب به رسول خدا )صاش "ذلك "كلمه
 .به معناي عزم و تصميم است "اجماع "گردد، و كلمهو غير آن است به برادران يوسف برمي "لديهم

 ، و جمله"اليك "، حال است از ضمير خطاب در"وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ ... "جمله

__________________________________________________ 

 .همانا ما او )ابراهيم( را در دنيا به رسالت. برگزيديم و در آخرت هم از شايستگان است(1)

 .111و  115هنگامي كه پروردگارش به او فرمود سر به فرمان ما فرود آر، عرض كرد مطيع فرمانم. سوره بقره، آيه 

 .، ط بيروت34، ص 11روح المعاني، ج (2)

 .ط بيروت 141، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 121، ص: 11ترجمه الميزان، ج

و معنايش اين است كه داستان يوسف از اخبار  "ذلِكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَيْبِ "، بيان است براي جمله"نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَ ما كُنْتَ ... "
تو نزد برادران يوسف نبودي آن وقتي كه عزم خود را جزم كردند و  غيب است، آري ما آن را به تو وحي كرديم در حالي كه

 .متفقا در صدد نقشه چيني عليه يوسف برآمدند

 343بحث روايتي ] )رواياتي پيرامون مالقات برادران با يوسف )عليه السالم( در مصر و ...([ ..... ص : 

 اشاره

ده كه در ضمن حديثي طوالني فرموده: يوسف به برادران گفت: در تفسير عياشي از ابي بصير از ابي جعفر )ع( روايت كر
آمرزد، اين پيراهن مرا كه اشك ديدگانم آن را پوشانيده ببريد و بروي پدرم امروز بر شما مالمتي نيست، خداوند شما را مي

ه در همان روز ايشان را ب گردد، آن گاه با تمامي خاندان وي نزد من آئيد، يوسفبيندازيد، كه اگر بوي مرا بشنود بينا مي
 .آنچه كه نيازمند بدان بودند مجهز نموده روانه كرد

وقتي كاروان از مصر دور شد، يعقوب بوي يوسف را شنيد و به آن عده از فرزنداني كه نزدش بودند گفت: اگر مالمتم نكنيد 
 .شنوممن هر آينه بوي يوسف را مي

راندند تا پيراهن را زودتر برسانند، و از آمدند، خيلي با شتاب ميكه از مصر ميآن گاه امام فرمود: از طرف ديگر فرزنداني 
ديدند خود ايشان هم در ديدن يوسف و مشاهده وضع او و سلطنتي كه خدا به او داده بسيار خوشحال بودند، چون مي

 .كنندسلطنت برادر عزتي پيدا مي

بود، وقتي بشير وارد شد، پيراهن را به روي يعقوب انداخت، در دم مسافتي كه ميان مصر و ديار يعقوب بود نه روز راه 
ديدگان يعقوب روشن و بينا گشته از كاروانيان پرسيد بنيامين چه شد؟ گفتند ما او را نزد برادرش سالمت و صالح گذاشتيم و 



 .آمديم

نا شد و هم خميدگي پشتش راست يعقوب در اين هنگام حمد و شكر خدا را به جاي آورده، سجده شكر نمود، هم چشمش بي
 .گرديد، آن گاه دستور داد همين امروز با تمامي خاندانش بسوي يوسف حركت كنند

 «1»راندند، تا پس از نه روز وارد مصر شدند. خود يعقوب و همسرش )ياميل( كه خاله يوسف بود حركت كرده و تند مي

 مادر بنيامين و خاله يوسف مؤلف: اين معنا كه همسر يعقوب كه با او وارد مصر شده
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 .22، ح 123، ص 4تفسير عياشي، ج (1)
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 آيد كه او مادراي از روايات آمده، ولي از ظاهر كتاب و بعضي از روايات برميبوده نه مادر حقيقي او، مطلبي است كه در عده
اند، البته ظهور اين روايات آن قدر هم قوي نيست كه بتواند قيقي يوسف بوده، و يوسف و بنيامين هر دو از يك مادر بودهح

 .آن روايات ديگر را دفع كند

وْ ال دُ رِيحَ يُوسُفَ لَوَ لَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِ "و در مجمع البيان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه
فرموده: يعقوب بوي يوسف را همان دم شنيد كه كاروان از مصر بيرون شد، و فاصله كاروان تا فلسطين كه  "أَنْ تُفَنِّدُونِ

 .«1»محل سكونت يعقوب بود، ده شب راه بود 

يوسف نزد يعقوب )ع( فرستاد، در برخي از روايات كه از طرق عامه و خاصه نقل شده چنين آمده كه پيراهني كه  :مؤلف
يفكنند خواستند در آتش بپيراهني بود كه از بهشت نازل شده بود، پيراهني بود كه جبرئيل براي ابراهيم در آن موقع كه مي

آزار شد، ابراهيم آن را به اسحاق و اسحاق به يعقوب سپرد، يعقوب نيز آن را آورد و با پوشيدن آن، آتش برايش خنك و بي
تميمه )بازوبند( درآورده و وقتي يوسف به دنيا آمد به گردن او انداخت و آن هم چنان در گردن يوسف بود تا آنكه در بصورت 

چنين روزي آن را از تميمه بيرون آورد تا نزد پدر بفرستد بوي بهشت از آن منتشر شد، و همين بوي بهشت بود كه به مشام 
 .توانيم آنها را تصحيح كنيم، عالوه بر اين، سند معتبري هم ندارندكه ما نمي يعقوب رسيد. و اينگونه اخبار مطالبي دارد

اي به عزيز مصر نوشت با اين تصور كه نظير اين روايات، روايات ديگري از شيعه و سني است كه در آنها آمده: يعقوب نامه
آزاد كند، و در آن نامه نوشت او فرزند او مردي از آل فرعون است، و از وي درخواست كرد بنيامين را كه دستگير كرده 

اسحاق ذبيح اللَّه است كه خداوند به جدش ابراهيم دستور داده بود او را قرباني كند، و سپس در حين انجام ذبح، خداوند 
 .عوض عظيمي بجاي او فرستاد، و ما در جلد دهم اين كتاب گفتيم كه: ذبيح، اسماعيل بوده نه اسحاق

روايت كرده كه گفت خدمت حضرت صادق عرض كردم: آيا برادران يوسف  "نشيط بن ناصح بجلي "زو در تفسير عياشي ا
اند و پيامبر كه نبودند هيچ، حتي از نيكان هم نبودند از مردم با تقوي هم نبودند، چگونه با تقوي بوده :پيامبر بودند؟ فرمود

 :حال آنكه به پدر خود گفتند

 «4»؟! "دِيمِإِنَّكَ لَفِي ضَاللِكَ الْقَ "
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فرزندان  و در روايتي كه از طرق اهل سنت نقل شده، و همچنين در بعضي از روايات ضعيف شيعيان آمده، كه: :مؤلف



يعقوب پيامبر بودند، اما اين روايات، هم از راه كتاب مردود است و هم از راه سنت و هم از راه عقل، زيرا اين هر سه، انبياء را 
 .(توانند انبياء باشنددانند، )و كساني كه چنين اعمال زشتي از خود نشان دادند نميمعصوم مي

وَ أَوْحَيْنا إِلي إِبْراهِيمَ وَ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ  "اند مانند آيهاط، انبياء بودهآيد كه اسبو اگر از ظاهر بعضي آيات برمي
ظهورش آن چنان نيست كه نتوان از آن چشم پوشيد، زيرا صريح در اين معنا نيست كه مراد از اسباط، همان  "«1»الْأَسْباطِ 

 :شود، هم چنان كه در قرآن آمدههاي بني اسرائيل اطالق ميان يعقوب و تيرهبرادران يوسفند، زيرا اسباط، بر همه دودم

 .«4» "وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً "

 345 : .. صدر دعا براي آمرزش فرزندان )سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي([ ... (چند روايت در مورد علت تاخير و تسويف يعقوب )عليه السالم]

به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل گفتار يعقوب به فرزندانش، كه  "فقيه "و در
 «1»فرموده: استغفار را تاخير انداخت تا شب جمعه فرا رسد.  "سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي "فرمود:

 .مؤلف: در اين معني روايات ديگري نيز هست

اند كه فرمود: اينكه برادرم ص( روايت كرده)در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابي الشيخ، از ابن عباس از رسول خدا  و
 :يعقوب به فرزندان خود گفت

 «2»منظورش اين بود كه شب جمعه فرا رسد.  "كنمبزودي برايتان از پروردگارم طلب مغفرت مي "

رسول خدا )ص( فرموده: بهترين  "بي قره از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:و در كافي به سند خود از فضل بن ا
يعقوب  :توانيد در آن وقت دعا كنيد و از خدا حاجت بطلبيد وقت سحر است، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود كهوقتي كه مي

 .«2»د كه در وقت سحر طلب مغفرت كند. و منظورش اين بو "سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي "به فرزندان خود گفت:

مؤلف: در اين معني روايات ديگري نيز هست از جمله الدر المنثور از ابي الشيخ و ابن مردويه از ابن عباس از رسول خدا 
)ص( روايت كرده كه شخصي از آن جناب پرسيد چرا يعقوب استغفار را تاخير انداخت؟ فرمود: تاخير انداخت تا هنگام سحر 

 ا برسد،فر
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 «1»چون دعاي سحر مستجاب است. 

در سابق هم در بيان آيات، كالمي در وجه تاخير گذشت )كه تاخير انداخت تا با ديدن يوسف و عزت او دلش بكلي از 
اك شود آن وقت دعا كند( و اگر يوسف )ع( با خوشي به برادران رو كرد و خود را معرفي نمود، و چركيني نسبت به فرزندان پ

اي كه مايه شرمندگي ايشان باشد نزد، و الزمه اين ايشان او را به جوانمردي و بزرگواري شناختند و او كمترين حرف و طعنه
را  شود بر اينكه يعقوب )ع( طلب مغفرتكه كرد دليل نميرفتار اين بود كه بالفاصله جهت ايشان استغفار كند هم چنان 



تاخير نيندازد، چون موقعيت يعقوب غير موقعيت يوسف بود، موقعيت يوسف مقتضي بر فوريت استغفار و تسريع در آن بود 
 .زيرا در مقام اظهار تمام فتوت و جوانمردي بود اما چنين مقتضي در مورد يعقوب نبود

 341ده يعقوب )عليه السالم( و فرزندانش در برابر يوسف )عليه السالم([ ..... ص : رواياتي در باره سج]

و در تفسير قمي از محمد بن عيسي روايت كرده كه گفت: يحيي بن اكثم از موسي )مبرقع( بن محمد بن علي بن موسي 
يكي اين بود كه پرسيد خداوند مسائلي پرسيد، آن گاه آن مسائل را بر ابي الحسن هادي )ع( عرضه داشت، از آن جمله 

مگر صحيح است كه يعقوب و فرزندانش براي يوسف سجده كنند با  "وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً "فرمايد:مي
 اينكه ايشان پيامبر بودند؟

ي يوسف عيب ندارد، چون سجده براي ابو الحسن امام هادي )ع( در جواب فرمود: اما سجده كردن يعقوب و پسرانش برا
يوسف نبوده، بلكه اين عمل يعقوب و فرزندانش طاعتي بوده براي خدا و تحيتي بوده براي يوسف، هم چنان كه سجده 

 .مالئكه در برابر آدم سجده بر آدم نبود بلكه طاعت خدا بود و تحيت براي آدم

به عنوان شكر، خدا را سجده كردند براي اينكه خدا جمعشان را يعقوب و فرزندانش كه يكي از ايشان خود يوسف بود همه 
 :گويدبيني كه خود او در اين موقع ميجمع كرد، مگر نمي

فَّنِي مُسْلِماً وَ الْآخِرَةِ تَوَي فِي الدُّنْيا رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ فاطِرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ "
 ... «4» "وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

كرديم مقداري در باره سجده پدر و برادران يوسف براي يوسف بحث كرديم، مؤلف: در سابق، آنجا كه آيات را تفسير مي
دالل كرده به گفتار يوسف كه رساند كه خود يوسف هم با ايشان سجده كرده است، و حديث استظاهر اين حديث هم مي

 پروردگارا تو بودي كه "گفت:
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تار چگونه داللت دارد بر سجده كردن خود يوسف ابهام هست و وجهش ، و ليكن در اينكه اين گف"ملكم ارزاني داشتي ...
 .براي ما روشن نيست

رفيق موسي بن محمد بن رضا )ع( نقل كرده كه به برادر  "محمد بن سعيد ازدي "اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود از
وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ  "ه من بگوييد ببينم معناي آيهخود گفت: يحيي بن اكثم به من نامه نوشته و از مسائلي سؤال كرده، اينك ب

 چيست؟ آيا راستي يعقوب و فرزندانش براي يوسف سجده كردند؟ "عَلَي الْعَرْشِ وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً

 گويد: وقتي اين مسائل را از برادرم پرسيدم در جواب گفت: سجده يعقوب و فرزندانش براي يوسف، از باب اداي شكر خدامي
 رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَ "بيني خود او در مقام اداي شكر در چنين موقعي گفته:بود كه جمعشان را جمع كرد، مگر نمي

 .«1» "عَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ ...

 .ز آن روايتي است كه قمي آوردهتر اتر است، و از نظر اشكال هم سالمو اين روايتي كه عياشي آورده با لفظ آيه موافق

وَ رَفَعَ أَبَوَيْهِ  "ع( روايت شده كه در ذيل آيه)و نيز در تفسير عياشي از ابن ابي عمير از بعضي از راويان شيعه از امام صادق 
جود ايشان عبادت فرموده: اين س "وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً "به معني تخت است، و در معناي جمله "عرش "فرمود: "عَلَي الْعَرْشِ



 «4»خدا بوده. 

و نيز در همان كتاب از ابي بصير از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود: يعقوب و فرزندانش نه روز راه پيمودند تا 
به مصر رسيدند، و چون به مصر رسيدند و بر يوسف وارد شدند، يوسف با پدرش معانقه كرد و او را بوسيد و گريه كرد، و 

اش را بر باالي تخت سلطنتي نشانيد، آن گاه به اتاق شخصي خود رفت و عطر و سرمه استعمال كرد و لباس رسمي لهخا
پس وقتي او را با چنين جالل و  -اي آمده كه سپس بر ايشان درآمدو در نسخه -سلطنت پوشيده نزد ايشان بازگشت،

 قَبْلُ يا أَبَتِ هذا تَأْوِيلُ رُءْيايَ مِنْ "دند، اينجا بود كه يوسف گفت:شوكتي ديدند همگي به احترام او و شكر خدا به سجده افتا
 ."... بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخْوَتِي

آن گاه امام فرمود: يوسف در اين مدت بيست سال، هرگز عطر و سرمه و بوي خوش استعمال نكرده بود، و هرگز نخنديده و 
 «3» .وب را جمع نموده و او را به پدر و برادرانش رسانيدبا زنان نياميخته بود، تا آنكه خدا جمع يعق
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و در كافي به سند خود از عباس بن هالل الشامي، غالم ابي الحسن )ع( از آن جناب روايت كرد كه گفت: خدمت آقايم 
برابر خدا دارند كسي را كه غذاي ناگوار بخورد و لباس خشن بپوشد و در عرض كردم: فدايت شوم، مردم چقدر دوست مي

 :خشوع كند، فرمود

عون پوشيد، و در مجالس آل فرداني كه يوسف پيغمبر، كه فرزند پيغمبر بود همواره قباهاي حرير، آنهم زربافت ميمگر نمي
گرفتند، چون مردم محتاج لباس او نبودند، مردم از او عدالت كرد، و مردم هم به لباس او ايراد نمينشست و حكم ميمي
 .دخواستنمي

مايد، كند عدالت را رعايت نگويد راست بگويد، و وقتي حكمي ميآري مردم نيازمند پيشوايي هستند كه وقتي سخني مي
زيرا خداوند نه طعام حاللي را حرام كرده و نه شراب حاللي را )حرام كرده(، او حرام را حرام و ممنوع كرده، چه كم و چه 

 «1. »"مَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِقُلْ مَنْ حَرَّ "زياد، حتي خودش فرموده

و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم نقل كرده كه گفت: خدمت امام ابي جعفر )ع( عرض كردم: يعقوب بعد از آنكه خداوند 
با يوسف زندگي كرد؟ فرمود: دو سال، پرسيدم در جمعش را جمع كرد و تعبير خواب يوسف را نشانش داد چند سال در مصر 

اين دو سال حجت خدا در روي زمين كي بود، يعقوب، يا يوسف؟ فرمود حجت خدا يعقوب بود، پادشاه يوسف، بعد از آنكه 
 ويعقوب از دنيا رفت يوسف استخوانهاي يعقوب را در تابوتي گذاشت و به سرزمين شام برده در بيت المقدس به خاك سپرد، 

 «4»از آن پس يوسف بن يعقوب حجت خدا گرديد. 

مؤلف: روايات در داستان يوسف بسيار زياد است، و ما از آنها به آن مقداري اكتفاء كرديم كه به آيات كريمه قرآن مساس و 
ضعيف بود  شارتباط داشت و ما بقي را متعرض نشديم، چون عالوه بر اينكه ارتباط زيادي با آيات نداشت بيشتر آنها يا سند

 .و يا متنش دچار تشويش و اضطراب بود



مثال از جمله رواياتي كه گفتم ارتباطي با بحث تفسير ما ندارد اين مطلب است كه در بعضي از آنها آمده كه: خداي سبحان 
سف شد، و قرار داد، و الوي همان كسي بود كه مانع بقيه برادران از كشتن يو "الوي "نبوت را در دودمان يعقوب در پشت

، و همان او بود كه در وقتي كه يوسف برادرش را به اتهام سرقت "ال تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَ أَلْقُوهُ فِي غَيابَتِ الْجُبِّ ... "گفت
 بازداشت
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روم تا آنكه پدرم اجازه دهد و يا خورم و از سرزمين مصر بيرون نميمن از جاي خود تكان نمي "نمود به برادران گفت:
 .. خداوند )هم( به شكرانه اين دو عملش نبوت را در دودمان وي قرار داد"خدايم حكم كند، كه او خير الحاكمين است

ز جمله مطالبي كه در برخي از آن روايات آمده اين است كه يوسف )ع( با همسر عزيز ازدواج كرد، و اين همسر عزيز و نيز ا
ها را پيش آورد، بعد از آنكه عزيز در خالل سالهاي قحطي از دنيا همان زليخا بود كه سالها عاشق يوسف شده و آن جريان

ن حديث صحيح باشد بعيد نيست كه خداوند به شكرانه اين كه او )زليخا( رفت يوسف او را به همسري خود گرفت. و اگر اي
الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا راوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ  "در نهايت گفتار يوسف را تصديق كرده بر عليه خود گواهي داده و گفت:

 .او را به وصال يوسف رسانده باشد "لَمِنَ الصَّادِقِينَ

 341ي در چند فصل پيرامون داستان يوسف ..... ص : گفتار

 341داستان يوسف در قرآن ..... ص : -1

يوسف پيغمبر، فرزند يعقوب ابن اسحاق بن ابراهيم خليل، يكي از دوازده فرزند يعقوب، و كوچكترين برادران خويش است 
و تعلق گرفت كه نعمت خود را بر وي تمام كند و ا مگر بنيامين كه او از آن جناب كوچكتر بود. خداوند متعال مشيتش بر اين

را علم و حكم و عزت و سلطنت دهد، و بوسيله او قدر آل يعقوب را باال ببرد، و لذا در همان كودكي از راه رؤيا او را به چنين 
ك افتادند و او را آينده درخشان بشارت داد، بدين صورت كه وي در خواب ديد يازده ستاره و آفتاب و ماه در برابرش به خا

سجده كردند، اين خواب خود را براي پدر نقل كرد، پدر او را سفارش كرد كه مبادا خواب خود را براي برادران نقل كني، زيرا 
احاديث  گزيند، و از تاويلورزند. آن گاه خواب او را تعبير كرد به اينكه بزودي خدا تو را برميكه اگر نقل كني بر تو حسد مي

 .كند، آن چنان كه بر پدران تو ابراهيم و اسحاق تمام كردآموزد و نعمت خود را بر تو و بر آل يعقوب تمام ميميبه تو 

اين رؤيا همواره در نظر يوسف بود، و تمامي دل او را به خود مشغول كرده بود او همواره دلش به سوي محبت پروردگارش 
اي كه داشت واله و شيداي پروردگار بود، و از ايص حميده و پسنديدهزد، و به خاطر علو نفس و صفاي روح و خصپر مي

 .ساختاينها گذشته داراي جمالي بديع بود آن چنان كه عقل هر بيننده را مدهوش و خيره مي

داشت، و حتي يك ساعت از او جدا نهايت دوست مييعقوب هم به خاطر اين صورت زيبا و آن سيرت زيباترش او را بي
 انگيخت، تاآمد و حسد ايشان را برمياين معنا بر برادران بزرگترش گران ميشد، نمي
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د او را گفت بايگفت بايد او را كشت، يكي ميآنكه دور هم جمع شدند و در باره كار او با هم به مشورت پرداختند، يكي مي



خود اختصاص داد، آن گاه بعدا توبه كرد و از صالحان شد، و در آخر در سرزمين دوري انداخت و پدر و محبت پدر را به 
هاي سر راه آب رأيشان بر پيشنهاد يكي از ايشان متفق شد كه گفته بود: بايد او را در چاهي بيفكنيم تا كاروانياني كه از چاه

 .كشند او را يافته و با خود ببرندمي

تا  به ديدار پدر رفته با او در اين باره گفتگو كردند، كه فردا يوسف را با ما بفرستبعد از آنكه بر اين پيشنهاد تصميم گرفتند، 
كنيم، پدر در آغاز راضي نشد و چنين عذر آورد كه هاي صحرايي بخورد و بازي كند و ما او را محافظت ميدر صحرا از ميوه

آخر راضيش كرده يوسف را از او ستاندند و با خود به  ترسم گرگ او را بخورد، از فرزندان اصرار و از او انكار، تا درمن مي
 .مراتع و چراگاههاي گوسفندان برده بعد از آنكه پيراهنش را از تنش بيرون آوردند در چاهش انداختند

سف وكنان گفتند: ما رفته بوديم با هم مسابقه بگذاريم، و يآن گاه پيراهنش را با خون دروغين آلوده كرده نزد پدر آورده گريه
 .آلوده اوسترا نزد بار و بنه خود گذاشته بوديم، وقتي برگشتيم ديديم گرگ او را خورده است، و اين پيراهن به خون

يعقوب به گريه درآمد و گفت: چنين نيست، بلكه نفس شما امري را بر شما تسويل كرده و شما را فريب داده، ناگزير صبري 
كنيد مستعان و ياور است، اين مطالب را جز از راه فراست خدادادي ا توصيف ميگيرم و خدا هم بر آنچه شمجميل پيش مي

 .نفهميده بود، خداوند در دل او انداخت كه مطلب او چه قرار است

يافت، تا آنكه ديدگانش از شدت حزن و فرو بردن ريخت و بهيچ چيز دلش تسلي نمييعقوب همواره براي يوسف اشك مي
 .اندوه نابينا گرديد

آيد، تا آن كه كارواني بر سر چاه آمده مامور سقايت خود را روانه رزندان يعقوب مراقب چاه بودند ببينند چه بر سر يوسف ميف
كردند تا از چاه آب بكشد، وقتي دلو خود را به قعر چاه سرازير كرد يوسف، خود را به دلو بند كرده از چاه بيرون آمد كاروانيان 

شد، كه ناگهان فرزندان يعقوب نزديكشان آمدند و ادعا كردند كه اين بچه برده ايشانست، و آن گاه فرياد خوشحاليشان بلند 
 .بناي معامله را گذاشته به بهاي چند درهم اندك فروختند

كاروانيان يوسف را با خود به مصر برده در معرض فروشش گذاشتند، عزيز مصر او را خريداري نموده به خانه برد و به 
فارش كرد تا او را گرامي بدارد، شايد به دردشان بخورد و يا او را فرزند خوانده خود كنند، همه اين سفارشات همسرش س

 .كردمثال او و آثار جالل و صفاي روحي بود كه از جبين او مشاهده ميبخاطر جمال بديع و بي

 عنايت لطيف و  گذراند، و اين خود اولينيوسف در خانه عزيز غرق در عزت و عيش روزگار مي

 121، ص: 11ترجمه الميزان، ج

مانندي بود كه از خداي تعالي نسبت به وي بروز كرد، چون برادرانش خواستند تا بوسيله به چاه انداختن و سرپرستي بي
او را از ياد فروختن، او را از زندگي خوش و آغوش پدر و عزت و ناز او محروم سازند، و يادش را از دلها ببرند، ولي خداوند نه 

پدر برد و نه مزيت زندگي را از او گرفت، بلكه بجاي آن زندگي بدوي و ابتدايي كه از خيمه و چادر مويين داشت قصري 
اي كه ايشان براي ذلت و خواري او كشيده سلطنتي و زندگي مترقي و متمدن و شهري روزيش كرد، بعكس همان نقشه

 .خداوند با يوسف از اول تا آخر در مسير همه حوادث به همين منوال جريان يافت بودند او را عزيز و محترم ساخت، رفتار

كرد، تا بزرگ شد و به حد رشد رسيد و بطور دوام نفسش رو به پاكي و يوسف در خانه عزيز در گواراترين عيش، زندگي مي
د به حد ولع يعني ما فوق عشق رسيد و گذاشت، و به ياد خدا مشغول بود، تا در محبت خداونتزكيه، و قلبش رو به صفا مي

خود را براي خدا خالص گردانيد، كارش به جايي رسيد كه ديگر همي جز خدا نداشت، خدايش هم او را برگزيده و خالص 
 .براي خودش كرد، علم و حكمتش ارزاني داشت، آري رفتار خدا با نيكوكاران چنين است

او گرديد، و محبت به او تا اعماق دلش راه پيدا كرد، ناگزيرش ساخت تا با او در همين موقع بود كه همسر عزيز دچار عشق 



يوسف از اجابتش سرباز زد، و  "هَيْتَ لَكَ "بناي مراوده را بگذارد، بناچار روزي همه درها را بسته او را به خود خواند و گفت
، زليخا او را تعقيب كرده هر يك "نَ مَثْوايَ إِنَّهُ ال يُفْلِحُ الظَّالِمُونَمَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَ "به عصمت الهي اعتصام جسته گفت

براي رسيدن به در از ديگري پيشي گرفتند، تا دست همسر عزيز به پيراهن او بند شد و از بيرون شدنش جلوگيري كرد، و 
 .در نتيجه پيراهن يوسف از عقب پاره شد

شت در ايستاده بود، همسر او يوسف را متهم كرد به اينكه نسبت به وي قصد سوء در همين هنگام به عزيز برخوردند كه پ
كرده، يوسف انكار كرد، در همين موقع عنايت الهي او را دريافت، كودكي كه در همان ميان در گهواره بود به برائت و پاكي 

 .يوسف گواهي داد، و بدين وسيله خدا او را تبرئه كرد

به عشق زنان مصر و مراوده ايشان با وي گرديد و عشق همسر عزيز روز بروز انتشار بيشتري  بعد از اين جريان مبتال
 .يافت، تا آنكه جريان با زنداني شدن وي خاتمه يافتمي

خواهد همسر عزيز خواست تا با زنداني كردن يوسف او را به اصطالح تاديب نموده مجبورش سازد تا او را در آنچه كه مي
خواست تا سر و صدا و اراجيفي كه در باره او انتشار يافته و آبروي او و خاندان يز هم از زنداني كردن وي مياجابت كند، عز

 .دار ساخته خاموش شوداش را لكهاو و وجهه

يوسف وارد زندان شد و با او دو جوان از غالمان دربار نيز وارد زندان شدند يكي از ايشان به وي گفت: در خواب ديده كه 
كند و مرغها از آن نان سازد. ديگري گفت: در خواب ديده كه باالي سر خود نان حمل ميفشارد و شراب ميانگور مي آب
 .خورند، و از وي درخواست كردند كه تاويل رؤياي ايشان را بگويدمي
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گرداني دربار را اشغال خواهد كرد، و رها شده سمت پيالهع( رؤياي اولي را چنين تعبير كرد كه: وي بزودي از زندان )يوسف 
خورند، و همين طور هم شد كه آن در تعبير رؤياي دومي چنين گفت كه: بزودي به دار آويخته گشته مرغها از سرش مي

حبت اجناب فرموده بود، در ضمن يوسف به آن كس كه نجات يافتني بود در موقع بيرون شدنش از زندان گفت: مرا نزد ص
 .بياد آر، شيطان اين سفارش را از ياد او برد، در نتيجه يوسف سالي چند در زندان بماند

نشينان خود بازگو كرد تا شايد تعبيرش كنند، و آن خواب بعد از اين چند سال پادشاه خواب هولناكي ديد و آن را براي كرسي
هاي شوند، و هفت سنبله سبز و سنبلهت گاو الغر ميبينم كه هفت گاو چاق، طعمه هفچنين بود كه گفت: در خواب مي

 .دانيدنشينان نظر خود را در رؤياي من بگوئيد، اگر تعبير خواب ميديگر خشكيده، هان اي كرسي

اين خواب آشفته است و ما داناي به تعبير خوابهاي آشفته نيستيم. در اين موقع بود كه ساقي شاه به ياد يوسف و  :گفتند
او از خواب وي كرده بود افتاد، و جريان را به پادشاه گفت و از او اجازه گرفت تا بزندان رفته از يوسف تعبير تعبيري كه 

 .اش ساختخواب وي را بپرسد، او نيز اجازه داده به نزد يوسف روانه

سف برداشته شود، يو وقتي ساقي نزد يوسف آمده تعبير خواب شاه را خواست، و گفت كه همه مردم منتظرند پرده از اين راز
گذاريد، مگر مقدار اندكي كه اش ميكنيد در سنبلهدر جوابش گفت: هفت سال پي در پي كشت و زرع نموده آنچه درو مي

س ايد، سپخوريد مگر اندكي از آنچه انبار كردهايد ميآيد كه آنچه اندوختهخوريد، آن گاه هفت سال ديگر بعد از آن ميمي
 .گرديدمند ميها و غالت بهرهرسد كه از قحطي نجات يافته از ميوهل، سالي فرا ميبعد از اين هفت سا

شاه وقتي اين تعبير را شنيد حالتي آميخته از تعجب و مسرت به وي دست داد، و دستور آزاديش را صادر نموده گفت: تا 
يرون آورد، او از بيرون شدن امتناع ورزيد و احضارش كنند، ليكن وقتي مامور دربار زندان مراجعه نموده و خواست يوسف را ب

 .آيم مگر بعد از آنكه شاه ماجراي ميان من و زنان مصر را تحقيق نموده ميان من و ايشان حكم كندفرمود: بيرون نمي



 تشاه تمامي زناني كه در جريان يوسف دست داشتند احضار نموده و در باره او با ايشان به گفتگو پرداخت، همگي به برائ
ها متفق گشته به يك صدا گفتند: خدا منزه است كه ما از او هيچ سابقه سويي نداريم، در اينجا ساحت او از جميع آن تهمت

ها زير سر من بود، من عاشق او شده و با او بناي مراوده همسر عزيز گفت: ديگر حق آشكارا شد، و ناگزيرم بگويم همه فتنه
پادشاه امر او را بسيار عظيم ديد، و علم و حكمت و استقامت و امانت او در نظر وي عظيم  را گذاردم، او از راستگويان است.

 آمد، دستور آزادي و احضارش را مجددا صادر كرد 
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ا ، وقتي او ردستور داد تا با كمال عزت و احترام احضارش كنند، و گفت: او را برايم بياوريد تا من او را مخصوص خود سازم
ترين وجهي تو ديگر امروز نزد ما داراي مكانت و منزلت و امانتي، زيرا به دقيق :آوردند و با او به گفتگو پرداخت، گفت

 .ايآزمايش، و به بهترين وجهي خالص گشته

، و بگردان كه در حفظ آن حافظ و دانايم -يعني سرزمين مصر -يوسف در پاسخش فرمود: مرا متصدي خزائن زمين
كند توانم كشتي ملت و مملكت را در چند سال قحطي به ساحل نجات رسانيده از مرگي كه قحطي بدان تهديدشان ميمي

شود، و در كشت و زرع بهتر و بيشتر و جمع برهانم، پادشاه پيشنهاد وي را پذيرفته، يوسف دست در كار امور مالي مصر مي
 رسد، و يوسفكند، تا آنكه سالهاي قحطي فرا ميهز با كمال تدبير سعي ميطعام و آذوقه و نگهداري آن در سيلوهاي مج

 .رهاندشان ميكند و بدين وسيله از مخمصهطعام پس انداز شده را در بين مردم تقسيم مي

ر زندان توان گفت اگزند. پس ميرسد و بر اريكه سلطنت تكيه ميدر همين سنين بود كه يوسف به مقام عزيزي مصر مي
شد، آري با اينكه زنان مصر رسيد، در همين زندان بود كه مقدمات اين سرنوشت فراهم ميرفته بود به سلطنت نمين

خواستند )براي خاموش كردن آن سر و صداها( اسم يوسف را از يادها ببرند و ديدگان را از ديدارش محروم و او را از مي
 .تچشمها مخفي بدارند، و ليكن خدا غير اين را خواس

در بعضي از همين سالهاي قحطي بود كه برادران يوسف براي گرفتن طعام وارد مصر و به نزد يوسف آمدند، يوسف به 
پرسد، در جواب شناسند، يوسف از وضع ايشان ميشناسد، ولي ايشان او را بهيچ وجه نميمحض ديدن، ايشان را مي

وچكترين از همه ما نزد پدر مانده چون پدر ما طاقت دوري و فراق او را گويند: ما فرزندان يعقوبيم، و يازده برادريم كه كمي
 .ندارد

يوسف چنين وانمود كرد كه چنين ميل دارد او را هم ببيند و بفهمد كه مگر چه خصوصيتي دارد كه پدرش اختصاص به 
 اورند، آن گاه )براي اينكه تشويقشاندهد كه اگر بار ديگر به مصر آمدند حتما او را با خود بيخودش داده است، لذا دستور مي

كند( بسيار احترامشان نموده بيش از بهايي كه آورده بودند طعامشان داد و از ايشان عهد و پيمان گرفت كه برادر را حتما 
ند متاع دگرهايشان بگذارند، تا وقتي برميبياورند، آن گاه محرمانه به كارمندان دستور داد تا بها و پول ايشان را در خرجين

 .خود را شناخته شايد دوباره برگردند

چون به نزد پدر بازگشتند ماجرا و آنچه را كه ميان ايشان و عزيز مصر اتفاق افتاده بود همه را براي پدر نقل كردند و گفتند 
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كنند كند، در همين بين خرجينها را باز مياگر نبريم به ما طعام نخواهد داد، پدر از دادن بنيامين خودداري مي ببريم و گفته:
بينند كه عزيز مصر متاعشان را هم برگردانيده، مجددا نزد پدر رفته جريان را به اطالعش تا طعام را جابجا كنند، مي

كند، تا آنكه در آخر بعد از گرفتن عهد و پيمانهايي خدايي زند، او هم امتناع ميوررسانند، و در فرستادن بنيامين اصرار ميمي
كنند كه اگر گرفتاري دهد، و در عهد خود اين نكته را هم اضافه ميكه در بازگرداندن و محافظت او دريغ نورزند رضايت مي



 .پيش آمد كه برگرداندن او مقدور نبود معذور باشند

كنند در حالي كه بنيامين را نيز همراه دارند، وقتي بر يوسف وارد مجهز شده بسوي مصر سفر ميآن گاه براي بار دوم 
گويد: من برادر تو يوسفم، ناراحت نباش، كند و ميشوند يوسف برادر مادري خود را به اتاق خلوت برده خود را معرفي ميمي

خواهم تو مرا در پياده كردن آن كمك كني( و آن اينست كه مياي دارم )كه تو بايد ام تو را حبس كنم، بلكه نقشهنخواسته
 .بيني ناراحت بشويرا نزد خود نگهدارم پس مبادا از آنچه مي

ا زند كه: اي كاروانيان! شمگذارد، آن گاه جارزني جار ميبندد، جام سلطنتي را در خرجين بنيامين ميو چون بار ايشان را مي
جام سلطنتي را، هر كه از شما  :ايد؟ گفتندآيند، كه مگر چه گم كردهردند و به نزد ايشان ميگدزديد، فرزندان يعقوب برمي

دهيم، و من خود ضامن پرداخت آنم، گفتند: به خدا شما كه خود فهميديد كه ما بدين آن را بياورد يك بار شتر جايزه مي
يد، ند: حال اگر در بار شما پيدا شد كيفرش چيست؟ خودتان بگويايم، گفتايم تا فساد برانگيزيم، و ما دزد نبودهسرزمين نيامده

 .كنيمشود، ما سارق را اينطور كيفر ميگفتند: )در مذهب ما( كيفر دزد، خود دزد است، كه برده و مملوك صاحب مال مي

ر از ند، آن گاه آخر سپس شروع كردند به بازجويي و جستجو، نخست خرجينهاي ساير برادران را وارسي كردند، در آنها نيافت
 .خرجين بنيامين درآورده، دستور بازداشتش را دادند

هر چه برادران نزد عزيز آمده و در آزاد ساختن او التماس كردند مؤثر نيفتاد، حتي حاضر شدند يكي از ايشان را بجاي او 
ر مصر ماند البته غير از بزرگتر ايشان كه او د بگيرد و بر پدر پير او ترحم كند، مفيد نيفتاد، ناگزير مايوس شده نزد پدر آمدند،

دانيد كه پدرتان از شما پيمان گرفته، مگر سابقه ظلمي كه به يوسفش كرديد از يادتان رفته؟ و به سايرين گفت: مگر نمي
ين نمايد، لذا او اي معخورم تا پدرم اجازه دهد، و يا خداوند كه احكم الحاكمين است برايم راه چارهمن كه از اينجا تكان نمي

 .در مصر ماند و ساير برادران نزد پدر بازگشته جريان را برايش گفتند

ع( وقتي اين جريان را شنيد، گفت: نه، نفس شما باز شما را به اشتباه انداخته و گول زده است، صبري جميل پيش )يعقوب 
 گيرم، باشد كه خدا همه آنان را به من مي
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اي كرد و گفت: آه، وا اسفاه بر يوسف، و ديدگانش از شدت اندوه و غمي كه برگرداند، در اينجا روي از فرزندان برتافته، ناله
ما داري، گفت: )من كه به شبرد سفيد شد، و چون فرزندان مالمتش كردند كه تو هنوز دست از يوسف و ياد او برنميفرو مي

دانيد، آن گاه كنم، و من از خدا چيزهايي سراغ دارم كه شما نميوهم را نزد خدا شكايت ميام( من حزن و اندچيزي نگفته
فرمود: اي فرزندان من برويد و از يوسف و برادرش جستجو كنيد و از رحمت خدا مايوس نشويد، من اميدوارم كه شما موفق 

 .شده هر دو را پيدا كنيد

به مصر برگشتند، وقتي در برابر يوسف قرار گرفتند، و نزد او تضرع و زاري كردند چند تن از فرزندان به دستور يعقوب دوباره 
و التماس نمودند كه به ما و جان ما و خانواده ما و برادر ما رحم كن، و گفتند: كه هان اي عزيز! بال و بدبختي ما و اهل ما 

ايم، تو به بضاعت ما نگاه مكن، و كيل ما را آمدهرا احاطه كرده، و قحطي و گرسنگي از پايمان درآورده، با بضاعتي اندك 
ود دارد. اينجا باي ترحم فرما، كه خدا تصدق دهندگان را دوست ميتمام بده، و بر ما و بر برادر ما كه اينك برده خود گرفته

منزلت او و  كه عبارت بود از عزيز كردن يوسف علي رغم خواسته برادران، و وعده اينكه قدر و)كه كلمه خداي تعالي 
تحقق يافت و يوسف تصميم گرفت خود را به برادران معرفي  (برادرش را باال برده و حسودان ستمگر را ذليل و خوار بسازد

 :كند، ناگزير چنين آغاز كرد

و تدانيد آن روزها كه غرق در جهل بوديد؟ با يوسف و برادرش چه كرديد )برادران تكاني خورده( گفتند. آيا راستي هيچ مي



يوسفي؟ گفت: من يوسفم، و اين برادر من است خدا بر ما منت نهاد، آري كسي كه تقوا پيشه كند و صبر نمايد خداوند اجر 
 .سازدنيكوكاران را ضايع نمي

گفتند: به خدا قسم كه خدا تو را بر ما برتري داد، و ما چه خطاكاراني بوديم، و چون به گناه خود اعتراف نموده و گواهي 
سازد، و سرانجام نيك، از آن كند و هر كه را بخواهد ذليل ميد كه امر در دست خداست هر كه را او بخواهد عزيز ميدادن

مردم با تقوا است و خدا با خويشتن داران است، در نتيجه يوسف هم در جوابشان شيوه عفو و استغفار را پيش كشيده چنين 
 :گفت

اوند شما را بيامرزد، آن گاه همگي را نزد خود خوانده احترام و اكرامشان نمود، سپس پردازيم، خدامروز به خرده حسابها نمي
هاي خود بازگشته، پيراهن او را هم با خود برده به روي پدر بيندازند، تا بهمين وسيله بينا دستورشان داد تا به نزد خانواده

 .شده او را با خود بياورند

روان از مصر بيرون شد يعقوب در آنجا كه بود به كساني كه در محضرش بودند گفت: برادران آماده سفر شدند، همين كه كا
به خدا قسم تو  :شنوم، اگر به سستي رأي نسبتم ندهيد، فرزنداني كه در حضورش بودند گفتندمن دارم بوي يوسف را مي

  .هنوز در گمراهي سابقت هستي
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شد و پيراهن يوسف را بصورت يعقوب انداخت يعقوب ديدگان از دسته رفته خود را بازيافت، و عجب و همين كه بشير وارد 
اينجاست كه خداوند بعين همان چيزي كه بخاطر ديدن آن ديدگانش را گرفته بود، با همان، ديدگانش را شفا داد، آن گاه به 

، دانيد؟! گفتند: اي پدر! حال براي ما استغفار كنه شما نميفرزندان گفت: به شما نگفتم كه من از خدا چيزهايي سراغ دارم ك
و آمرزش گناهان ما را از خدا بخواه ما مردمي خطا كار بوديم، يعقوب فرمود: بزودي از پروردگارم جهت شما طلب مغفرت 

 .كنم كه او غفور و رحيم استمي

قبال كرد، و پدر و مادر را در آغوش گرفت، و امنيت آن گاه تدارك سفر ديده بسوي يوسف روانه شدند، يوسف ايشان را است
قانوني براي زندگي آنان در مصر صادر كرد و به دربار سلطنتيشان وارد نمود و پدر و مادر را بر تخت نشانيد، آن گاه يعقوب 

 .و همسرش به اتفاق يازده فرزندش در مقابل يوسف به سجده افتادند

خوابي است كه من قبال ديده بودم، پروردگارم خوابم را حقيقت كرد، آن گاه به يوسف گفت: پدر جان اين تعبير همان 
 .شكرانه خدا پرداخت، كه چه رفتار لطيفي در دفع بالياي بزرگ از وي كرد، و چه سلطنت و علمي به او ارزاني داشت

ان كرده بود و آن منتي كه به دودمان يعقوب هم چنان در مصر ماندند، و اهل مصر يوسف را به خاطر آن خدمتي كه به ايش
داشتند و يوسف ايشان را به دين توحيد و ملت آبائش ابراهيم و اسحاق و يعقوب گردن ايشان داشت بي نهايت دوست مي

 .كرد، كه داستان دعوتش در قصه زندانش و در سوره مؤمن آمدهدعوت مي
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يوسف )ع( را از مخلصين و صديقين و محسنين خوانده، و به او حكم و علم داده و تاويل احاديثش آموخته، او را  خداوند
برگزيده و نعمت خود را بر او تمام كرده و به صالحينش ملحق ساخته، )اينها آن ثناهايي بود كه در سوره يوسف بر او كرده( 

 .يم )ع( ثنا گفته او را نيز در زمره ايشان اسم بردهو در سوره انعام آنجا كه بر آل نوح و ابراه
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، "البان ارا "دو زن يعقوب بودند كه هر دو دختران "راحيل "و "ليئه "گويد:از سفر تكوين مي 12تورات در اصحاح (1)
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از يك  "زنولون "و "يساكر "و "يهودا "و "الوي "و "شمعون "پسر بزرگتر يعقوب و "رأوبين "دوازده تن بودند كه
كنيز  "هبله "از "نفتالي "و "دان "، و"راحيل "به دنيا آمدند، و يوسف و بنيامين، از همسر ديگرش "ليئة "همسرش به نام

 .كنيز ليئة به دنيا آمدند "زلفه "از "اشير "و "جاد "راحيل، و

 .از وي متولد شدند "فدان أرام "اينها آن فرزندان يعقوب بودند كه در

و هاي بلهه و زلفه دچرانيد و در خانه بچهف در سن هفده سالگي بود كه با برادرانش گوسفند مييوس«: 1»گويد تورات مي
داد و اما اسرائيل )يعقوب( يوسف را بيشتر از كرد و تهمتهاي نارواي ايشان را به پدر، گزارش نميهمسر پدرش زندگي مي
ذا براي خصوص او پيراهني رنگارنگ تهيه كرد، وقتي داشت، چون او فرزند دوران پيريش بود، لساير فرزندان دوست مي
ا او دارد به همين جهت بتوانستند ببينند پدرشان يوسف را بيشتر از همه فرزندانش دوست ميبرادران ديدند، چون نمي

 .دشمن شدند به حدي كه ديگر قادر نبودند با او سالم و عليك يا صحبتي كنند

ا براي برادران تعريف كرد بغض و كينه ايشان بيشتر شد، يوسف به ايشان گفت: يوسف وقتي خوابي ديد و خواب خود ر
است بستيم، و اينك دسته من برخاسته رها را ميام بشنويد، اينك در ميان كشتزار دستهگوش بدهيد اين خوابي كه من ديده

ا فتند نكند تو روزي بر ما مسلط شوي و يهاي شما در اطراف ايستادند و به دسته من سجده كردند برادران گايستاد، و دسته
 .حاكم بر ما گردي، آتش خشم ايشان به خاطر اين خواب و آن گفتارش تيزتر شد

بار ديگر خواب ديگري ديد، و براي برادران اينچنين تعريف كرد كه: من بار ديگر خواب ديدم كه آفتاب و ماه و يازده كوكب 
اي، راي پدر نيز تعريف كرد، پدر به او پرخاش كرد و گفت: اين خواب چيست كه ديدهبرايم به سجده افتادند، اين خواب را ب
افتيم؟ سپس برادران بر وي حسد بردند، و اما پدرش قضيه را آييم براي تو به خاك ميآيا من و مادرت و يازده برادرانت مي

 .بخاطر سپرد

اند به رفتند، اسرائيل به يوسف گفت: برادرانت رفته "شكيم "همدتي گذشت تا اينكه برادران به دنبال چرانيدن اغنام پدر ب
اند، گفت پس نزديك بيا تا تو را نزد ايشان بفرستم، يوسف گفت اينك حاضرم، گفت: برو ببين شكيم يا نه؟ گفت آري رفته

 سف به شكيم آمد، درفرستاد و يو "حبرون "برادرانت و گوسفندان سالمند يا نه، خبرشان را برايم بياور، او را از دره
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بين راه مردي به يوسف برخورد و ديد كه او راه را گم كرده است، از او پرسيد در جستجوي چه هستي؟ گفت: برادرانم، آيا 
، يوسف "دوثان "گفتند: برويمچرانند؟ مرد گفت: اينجا بودند رفتند، و من شنيدم كه با يكديگر ميفند ميداني كجا گوسمي

 .راه خود را به طرف دوثان كج كرد و ايشان را در آنجا يافت

همان  نوقتي از دور او را ديدند هنوز به ايشان نرسيده، ايشان در باره از بين بردنش با هم گفتگو كردند، يكي گفت: اي
واني زشت و گوييم حيآيد، بياييد به قتلش برسانيم، و در يكي از اين چاهها بيفكنيم، آن گاه ميصاحب خوابها است كه مي



اين حرف را شنيد و تصميم گرفت يوسف را از  "رأوبين "شود؟وحشي او را دريد، آن وقت ببينيم تعبير خوابش چگونه مي
كرد او را نكشيد و دست و دامن خود را به خون او نياالييد بلكه او را در اين چاهي كه دست ايشان نجات دهد، لذا پيشنهاد 

در اين صحراست بيندازيد و دستي هم )براي زدنش( بسوي او دراز نكنيد، منظور او اين بود كه يوسف زنده در چاه بماند بعدا 
 .او به پدر خبر دهد بيايند نجاتش دهند

ا برهنه كرده پيراهن رنگارنگش را از تنش بيرون نموده در چاهش انداختند، و اتفاقا آن چاه هم و لذا وقتي يوسف رسيد او ر
 "خشك بود، آن گاه نشستند تا غذا بخورند، در ضمن نگاهشان به آن چاه بود كه ديدند كارواني از اسماعيليان از طرف

ا به روند، تا در آنجا بار بيندازند، يهوددارند به طرف مصر ميآيد، كه شترانشان بار كتيراء و بلسان و الدن دارند، و مي "جلعاد
برادران گفت: براي ما چه فايده دارد كه برادر خود را بكشيم و خونش را پنهان بداريم بياييد او را به اسماعيليان بفروشيم و 

 .ين پيشنهاد را پذيرفتنددست خود را بخونش نياالييم، زيرا هر چه باشد برادر ما و پاره تن ما است، برادران ا

گذشتند كه يوسف را از چاه باال آورده به مبلغ بيست درهم نقره به در اين بين مردمي از اهل مدين به عزم تجارت مي
اسماعيليان فروختند، اسماعيليان يوسف را به مصر آوردند، سپس رأوبين به باالي چاه آمد )تا از يوسف خبري بگيرد( ديد 

چاه نيست جامه خود را در تن دريده بسوي برادران بازگشت و گفت: اين بچه پيدايش نيست، كجا  اثري از يوسف در
 .بسراغش بروم؟

برادران، پيراهن يوسف را برداشته بز نري كشته پيراهن را در آن آلودند، و پيراهن خون آلود را براي پدر آورده گفتند: ما اين 
زندت يوسف است يا نه؟ او هم تحقيق كرد و گفت: پيراهن فرزندم يوسف است كه ايم ببين آيا پيراهن فرپيراهن را يافته

حيواني وحشي و درنده او را دريده و خورده است، آن گاه جامه خود را در تن دريده و پالسي در بر كرد و روزهاي بسياري بر 
قبول نكرد و گفت براي پسر خود تا خانه فرزند خود بگريست، همگي پسران و دختران هر چه خواستند او را از عزا درآورند 

 .دهمقبر گريه را ادامه مي
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يوسف را به مصر بردند در آنجا فوطيفار خواجه فرعون كه سرپرست شرطه و مردي مصري بود او را از «: 1»گويد تورات مي
يافت، و او در منزل آقاي مصريش به زندگي مي دست اسماعيليان خريد و چون خدا با يوسف بود از هر ورطه نجات

 .پرداخت

كرد، بهمين جهت آورد و كارش را با ثمر ميكرد خداوند در مشيتش راست ميو چون رب با او بود، هر كاري كه او مي
به او وجودش در چشم سيدش و همچنين خدمتگزاران او نعمتي آمد، در نتيجه او را سرپرست خانه خود كرد و هر چه داشت 

اش را پر بركت نمود، و اين بركت واگذار نمود، و از روزي كه او را موكل به امور خانه خود ساخت ديد كه پروردگار خانه
شده، از همين جهت هر چه داشت به دست يوسف سپرد  -چه در خانه و چه در صحراي او -پروردگار شامل همه ما يملكش

 .رفترد و پي كار خود ميخوو بهيچ كاري كار نداشت، تنها غذا مي

گويد: يوسف جواني زيبا و نيكو منظر بود، همسر سيدش چشم طمع به او دوخت، و در آخر تورات بعد از ذكر اين امور مي
 :گفت: بايد با من بخوابي. يوسف امتناع ورزيد و بدو گفت

ارد و تمامي اموالش را به من سپرده، و او آقاي من )آن قدر مرا امين خود دانسته كه( با بودن من از هيچ چيز خود خبر ند
اآلن در خانه نيست و چيزي را جز تو از من دريغ نداشته، چون تو ناموس اويي، با اين حال من با چنين شر بزرگي چه كنم 

زد، و اين ورزيد كه وي در كنارش بخوابد و با او بياميآيا خداي را گناه كنم؟ اين ماجرا همه روزه ادامه داشت، او اصرار مي
 .ورزيدانكار مي



گويد: در همين اوقات بود كه روزي يوسف وارد اتاق شد تا كار خود را انجام دهد، و اتفاقا كسي هم در خانه نبود، آن گاه مي
گفت بايد با من بخوابي، يوسف جامه را از تن بيرون آورد و در دست ناگهان همسر سيدش جامه او را گرفت در حالي كه مي

 .كرد و خود گريخت او رها

بينيد شوهر مرا كه اين مرد عبراني را به خانه راه داده كه با همسر آقايش وقتي ديد او گريخت: اهل خانه را صدا زد كه مي
گفت، همين كه من صداي خود را بفرياد بلند كردم من مالعبه و بازي كند، آمده تا در كنار من بخوابد، و با صداي بلند مي

ا در دست من گذاشت و گريخت، آن گاه جامه يوسف را در رختخواب خود گذاشت تا شوهرش به خانه آمد و با اش راو جامه
او در ميان نهاد، و گفت اين غالم عبراني به خانه ما آمده كه با من مالعبه كند؟ همين حاال كه فريادم را بلند كردم 

 .اش را در رختخواب من نهاد و پا بفرار گذاشتجامه
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همسر زن وقتي كالم او را شنيد كه غالمت به من چنين و چنان كرده خشمگين گشته يوسف را گرفت و در زنداني كه 
 .نان در زندان بمانداسيران ملك در آنجا بودند زنداني نمود و يوسف هم چ

و ليكن رب كه همواره با يوسف بود لطف خود را شامل او كرد و او را در نظر زندانيان نعمتي قرار داد، بهمين جهت رئيس 
كردند، و در حقيقت خود يوسف كردند با نظر يوسف ميزندان امور تمامي زندانيان را به دست يوسف سپرد، هر چه مي

 .رساندكرد رب به ثمرش مينمود، چون رب با او بود و هر چه او مياي نمييچ مداخلهكرد، و رئيس زندان همي

اش اين دهد كه خالصهسپس داستان دو رفيق زنداني يوسف و خوابهايشان و خواب فرعون مصر را شرح مي «1»تورات 
ف گناهي در زندان شهرباني، نزد يوس است كه. يكي از آن دو، رئيس ساقيان فرعون، و ديگري رئيس نانواها بود، كه به جرم

گيرد، ديگري در خواب ديد مرغان از ناني كه باالي سر زنداني شده بودند، رئيس ساقيان در خواب ديد كه دارد شراب مي
خورند. هر دو از يوسف تعبير خواستند يوسف رؤياي اولي را چنين تعبير كرد كه دوباره به شغل سقايت خود مشغول دارد مي

خورند، آن گاه به ساقي گفت: مرا نزد ود، و در باره رؤياي دومي گفت كه به دار آويخته گشته مرغان از گوشتش ميشمي
 .فرعون يادآوري و سفارش كن تا شايد بدين وسيله از زندان آزاد شوم، اما شيطان اين معنا را از ياد ساقي برد

ت گاو چاق خوش منظر از نهر بيرون آمدند، و هفت گاو الغر و گويد: بعد از دو سال فرعون در خواب ديد كه هفسپس مي
بد تركيب، كه بر لب آب ايستاده بودند آن گاوهاي چاق را خوردند، فرعون از خواب برخاسته دوباره به خواب رفت و در 

ي باريك هاخواب هفت سنبله سبز و چاق و خرم و هفت سنبله باريك و باد زده پشت سر آنها ديد، و ديد كه سنبله
هاي چاق را خوردند، اين بار فرعون به وحشت افتاد، و تمامي ساحران مصر و حكماي آن ديار را جمع نموده داستان را سنبله

 .برايشان شرح داد، اما هيچ يك از ايشان نتوانستند تعبير كنند

ون ديده بود براي فرعون شرح داد، فرع در اين موقع رئيس ساقيان به ياد يوسف افتاد، داستان آنچه را كه از تعبير عجيب او
دستور داد تا يوسف را احضار كنند، وقتي او را آوردند هر دو خواب خود را برايش گفته تعبير خواست، يوسف گفت: هر دو 

خواهد بكند به فرعون خبر داده هفت گاو زيبا در خواب اول و هفت سنبله زيبا خواب فرعون يكي است، خدا آنچه را كه مي
 خواب دوم يك خواب است و تعبيرش هفت سال است، و هفت گاو الغر و زشت كه به در
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 .دنبال آن ديدي نيز هفت سال است، و هفت سنبله لخت و باد زده هفت سال قحطي است

گويد: خداوند براي فرعون هويدا كرده كه چه بايد بكند، هفت سال آينده سالهاي سيري اين است تعبير آنچه كه فرعون مي
آيد كه سالهاي گرسنگي است، سپس آن هفت سال و فراواني در تمامي سرزمينهاي مصر است، آن گاه هفت سال مي

ود، و اما نظير خواهد باين گرسنگي نيز هفت سال و از نظر شدت بيكند، و فراواني فراموش شده گرسنگي مردم را تلف مي
اينكه فرعون اين مطلب را دو نوبت در خواب ديد براي اين بود كه بفهماند اين پيشامد نزد خدا مقدر شده و خداوند سريعا 

 .آن را پيش خواهد آورد

ا سرپرست اين سرزمين سازد، آري فرعون حتما بايد اين حاال فرعون بايد نيك بنگرد، مردي بصير و حكيم را پيدا كند و او ر
كار را بكند و ماموريني بر همه شهرستانها بگمارد تا خمس غله اين سرزمين را در اين هفت سال فراخي جمع نموده انبار 

 اي باشد برايهكند، البته غله هر شهري را در همان شهر زير نظر خود فرعون انبار كنند و آن را محافظت نمايند، تا ذخير
 .مردم اين سرزمين در سالهاي قحطي، تا اين سرزمين از گرسنگي منقرض نگردد

اش اين است: فرعون از گفتار يوسف خوشش آمد، و از تعبيري كه كرد گويد كه خالصهسپس مطالبي مي «1»تورات 
سپرد، و مهر و نگين خود را هم بعنوان تعجب نموده او را احترام كرد، و امارت و حكومت مملكت را در جميع شؤون به او 

اي از كتان نازك در تنش كرده طوقي از طال به گردنش آويخت و بر مركب اختصاصي خود سوارش خلعت به او داد، و جامه
زدند: ركوع كنيد )تعظيم( پس از آن يوسف مشغول تدبير نمود، و مناديان در پيشاپيش مركبش به حركت درآمده فرياد مي

 .سالهاي فراخي و سالهاي قحطي شده مملكت را به بهترين وجهي اداره نمود امور در

اش اين است كه: وقتي دامنه قحطي به سرزمين كنعان كشيد يعقوب به كند كه خالصهمي« 4»و نيز مطلب ديگري عنوان 
دان داخل مصر شدند و به فرزندان خود دستور داد تا بسوي سرزمين مصر سرازير شده از آنجا طعامي خريداري كنند. فرزن

حضور يوسف رسيدند، يوسف ايشان را شناخت ولي خود را معرفي نكرد، و با تندي و جفا با ايشان سخن گفت و پرسيد: از 
ايد تا ايم تا طعامي بخريم، يوسف گفت: نه، شما جاسوسان اجنبي هستيد، آمدهايد؟ گفتند: از سرزمين كنعان آمدهكجا آمده

 انگيزيد، گفتند: ما همه فرزندان يك مرديم كه در كنعاندر مصر فساد بر
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د شده و يكي ديگر نزد پدر ما مانده، و ما بقي اآلن در حضور توايم، و كند، و ما دوازده برادر بوديم كه يكي مفقوزندگي مي
 .شناسيم و نه فساديما همه مردمي امين هستيم كه نه شري مي

كنيم تا برادر كوچكترتان را ايم، و شما را رها نمييوسف گفت: نه به جان فرعون قسم، ما شما را جاسوس تشخيص داده
كنيد تصديق نمائيم، فرزندان يعقوب سه روز زنداني شدند، آن گاه احضارشان كرده نچه ادعا ميبياوريد، آن وقت شما را در آ

از ميان ايشان شمعون را گرفته در پيش روي ايشان كنده و زنجير كرد و در زندان نگهداشت، سپس به بقيه اجازه مراجعت 
را پر از گندم نموده پول هر كدامشان را هم در خرجينش داد تا برادر كوچكتر را بياورند. يوسف دستور داد تا خرجينهايشان 

گذاشتند، فرزندان يعقوب به كنعان بازگشته جريان را به پدر گفتند پدر از دادن بنيامين خودداري كرد و گفت: شما 
ن چيزي ابدا چنيخواهيد فرزندان مرا نابود كنيد، يوسف را نابود كرديد، شمعون را نابود كرديد، حاال نوبت بنيامين است؟ مي



 .نخواهد شد

چرا شما به آن مرد گفتيد كه ما برادري كوچكتر از خود نزد پدر داريم؟ گفتند: آخر او از ما و از كسان ما پرسش نمود و 
 گفت: آيا پدرتان زنده است؟ آيا برادر ديگري هم داريد؟

 كند؟ي داريم او را از ما مطالبه ميدانستيم كه اگر بفهمد برادر كوچكترما هم ناگزير جواب داديم، ما چه مي

اين كشمكش ميان يعقوب و فرزندان هم چنان ادامه داشت تا آنكه يهودا به پدر ميثاقي سپرد كه بنيامين را سالم برايش 
 زبرگرداند، در اين موقع يعقوب اجازه داد بنيامين را ببرند، و دستور داد تا از بهترين هداياي سرزمين كنعان نيز براي عزي

 .مصر برده و هميانهاي پول را هم كه او برگردانيده دوباره ببرند، فرزندان نيز چنين كردند

وقتي وارد مصر شدند وكيل يوسف را ديدند و حاجت خود را با او در ميان نهادند و گفتند: پولهايشان را كه دربار نخستين 
ه بودند تقديم داشتند، وكيل يوسف به ايشان خوش آمد گفت اي هم كه براي او آوردبرگردانيده بودند باز پس آورده و هديه

و احترام كرد و پول ايشان را دوباره به ايشان برگردانيد، شمعون را هم آزاد نمود، آن گاه همگي ايشان را نزد يوسف برد، 
رد، و از ان استفسار كايشان در برابر يوسف به سجده افتادند و هدايا را تقديم داشتند، يوسف خوش آمدشان گفت و از حالش

سالمتي پدرشان پرسيد، فرزندان يعقوب بنيامين، برادر كوچك خود را پيش بردند او بنيامين را احترام و دعا كرد، سپس 
اي هم براي كساني كه از مصريان حاضر بودند اي ديگر براي برادران و سفرهاي براي خودش و سفرهدستور غذا داد، سفره

 .انداختند

 131، ص: 11ه وكيل خود دستور داد تا خرجينهاي ايشان را پر از گندم كنند و هديه ايشان را ترجمه الميزان، جآن گاه ب

هم در خرجينهايشان بگذارند، و طاس عزيز مصر را در خرجين برادر كوچكترشان جاي دهند، وكيل يوسف نيز چنين كرد، 
 .بار كرده برگشتندها وقتي صبح شد و هوا روشن گرديد، بارها را بر االغ

همين كه از شهر بيرون شدند، هنوز دور نشده بودند كه وكيل يوسف از عقب رسيد و گفت: عجب مردم بدي هستيد، اين 
زند دزديديد. فرزندان يعقوب از آشامد و فال ميهمه به شما احسان كرديم، شما در عوض طاس مواليم را كه با آن آب مي

د و گفتند: حاشا بر ما از اينگونه اعمال، ما همانها هستيم كه وقتي بهاي گندم بار نخستين شنيدن اين سخن دچار بهت شدن
را در كنعان داخل خرجينهاي خود ديديم دوباره برايتان آورديم، آن وقت چطور ممكن است از خانه موالي تو طال و يا نقره 

بكشيد، و خود ما همگي غالم و برده سيد و موالي تو خواهيم بدزديم؟ اين ما و اين بارهاي ما، از بار هر كه درآورديد او را 
 .بود

وكيل يوسف بهمين معنا رضايت داد، به بازجويي خرجينها پرداخت، و بار يك يك ايشان را از االغ پائين آورده باز نمود و 
يامين را و در آخر خرجين بن مشغول تفتيش و بازجويي شد، البته او خرجين برادر بزرگ و سپس ساير برادران را بازجويي كرد

 .تفتيش كرد و طاس را از آن بيرون آورد

برادران وقتي ديدند كه طاس سلطنتي از خرجين بنيامين بيرون آمد، لباسهاي خود را در تن دريده به شهر بازگشتند، و 
در حالي كه خواري و شرمساري  آور عذرخواهي و اعتراف به گناه نمودند،هايي رقتهاي خود را تكرار و با قيافهمجددا گفته

ما ايم بازداشت كنيم، شباريد، يوسف گفت: حاشا كه ما غير آن كسي را كه متاع خود را در بارش يافتهاز سر و رويشان مي
 .توانيد به سالمت به نزد پدر بازگرديدمي

تان پدر را در جريان آوردن بنيامين يهودا نزديك آمد گريه و تضرع را سرداد و گفت: به ما و پدر ما رحم كن، آن گاه داس
شد، تا آنكه من ميثاقي محكم سپردم كه بنيامين را به كرد و بهيچ وجه حاضر نميبازگو كرد كه پدر از دادن او خودداري مي

اگر  ،توانيم پدر را ديدار كنيم، پدر ما هم پيري سالخورده استسالمت برگردانم، و اضافه كرد كه ما بدون بنيامين اصال نمي



كند، آن گاه پيشنهاد كرد كه يكي از ما را بجاي او نگهدار و او را آزاد كن، تا ايم در جا سكته ميبشنود كه بنيامين را نياورده
بدين وسيله چشم پير مردي را كه با فرزندش انس گرفته، پير مردي كه چندي قبل فرزند ديگرش را كه از مادر همين 

 .كني فرزند بود از دست داده روشن

 گويد: يوسف در اينجا ديگر نتوانست خود را در برابر حاضرين نگهدارد، فريادمي« 1»تورات 
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تي جز برادران كسي نماند، گريه خود را كه در سينه حبس كرده زد كه تمامي افراد را بيرون كنيد و كسي نزد من نماند، وق
 .بود سرداده گفت: من يوسفم آيا پدرم هنوز زنده است؟ برادران نتوانستند جوابش را بدهند چون از او به وحشت افتاده بودند

 شما يان فروختيد، و حااليوسف به برادران گفت: نزديك من بياييد، مجددا گفت: من برادر شما يوسفم و همانم كه به مصر
براي آنچه كرديد تاسف مخوريد و رنجيده خاطر نگرديد، چون اين شما بوديد كه وسيله شديد تا من بدينجا بيايم، آري خدا 

خواست مرا و شما را زنده بدارد، لذا مرا جلوتر بدينجا فرستاد، آري دو سال تمام است كه گرسنگي شروع شده و تا پنج مي
ال زراعتي نخواهد شد و خرمني برنخواهد داشت، خداوند مرا زودتر از شما به مصر آورد تا شما را در زمين سال ديگر اص

نگهدارد و از مردنتان جلوگيري كند و شما را از نجاتي بزرگ برخوردار و از مرگ حتمي برهاند، پس شما مرا بدينجا 
 .و اختياردار تمامي زندگي او و سرپرست تمام كشور مصر نمود ايد بلكه خداوند فرستاده، او مرا پدر فرعون كردنفرستاده

شو و  گويد كه: به نزد من سرازيراينك به سرعت بشتابيد و به طرف پدرم برويد و به او بگوييد پسرت يوسف چنين مي
 گوسفندان ومنزل گزين تا به من نزديك باشي، فرزندانت و فرزندان فرزندانت و « 1» "جاسان "درنگ مكن و در سرزمين

پردازم، چون پنج سال ديگر قحطي و گرسنگي گاوهايت و همه اموالت را همراه بياور، و من مخارج زندگيت را در آنجا مي
يد بيندر پيش داريم، پس حركت كن تا خودت و خاندان و اموالت محتاج نشويد، و شما و برادرم اينك با چشمهاي خود مي

كند، پس باين همه عظمت كه در مصر دارم و همه آنچه را كه ديديد به پدرم حبت ميكه اين دهان من است كه با شما ص
دهيد، و بايد كه عجله كنيد، و پدرم را بدين سامان منتقل سازيد، آن گاه خيره به چشمان بنيامين نگريست و گريه را خبر مي

رآمد، يوسف همه برادران را بوسيد و به حال سرداد، بنيامين هم در حالي كه دست به گردن يوسف انداخته بود به گريه د
 .همه گريه كرد

يوسف براي برادران به بهترين وجهي تدارك سفر ديد و ايشان را  :اش اين است كهگويد كه خالصهتورات مطلبي ديگر مي
د، برايش تعريف كردنروانه كنعان نموده، فرزندان يعقوب نزد پدر آمده او را به زنده بودن يوسف بشارت دادند و داستان را 

هاي از آبادي -يعقوب خوشحال شد و با اهل و عيال به مصر آمد، كه مجموعا هفتاد تن بودند، وقتي به سرزمين جاسان
، با آمدندرسيدند يوسف از مقر حكومت خود سوار شده به استقبالشان آمد، وقتي رسيد كه ايشان هم داشتند مي -مصر

 يكديگر معانقه نموده
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نهايت ايشان را اي طوالني كردند، آن گاه يوسف پدر و فرزندان او را به مصر آورد و در آنجا منزل داد، فرعون هم بيگريه
خيزترين نقاط، ملكي در اختيار ايشان گذاشت، و مادامي كه قحطي بود م نموده و امنيت داد، و از بهترين و حاصلاحترا



 .پرداخت، و يعقوب بعد از ديدار يوسف هفده سال در مصر زندگي كرديوسف مخارجشان را مي

كريم نيز آورده، و ما بيشتر فقرات تورات را اين بود آن مقدار از داستاني كه تورات از يوسف نقل كرده، و در مقابلش قرآن 
 .اي از آن را كه مورد حاجت بود به عين عبارت تورات آورديمخالصه كرديم، مگر پاره

 315گفتاري در چند فصل پيرامون رؤيا ..... ص : 

 315اعتناي مردم نسبت به رؤيا ..... ص :  -1

د و در اننسبت به امر رؤيا و خواب عنايت زيادي داشته -به دست آورد توان ابتداي تاريخش راكه نمي -مردم از قديم االيام
هر قوم و مردمي قوانين و موازين مختلفي براي تعبير خواب بوده، كه با آن قوانين، خوابها را تعبير و رموز آنها را كشف 

فع و ضرري كه فالش را زده بودند اند و در انتظار خير و شر و يا ننمودهاند و مشكالت اشارات آنها را حل ميكردهمي
 .نشستندمي

ا او بعد از آنكه ب "فرمايد:در قرآن كريم نيز به امر خواب اعتناء شده چنان كه رؤياي ابراهيم )ع( را در باره فرزندش آورده مي
؟ گفت: ه چيستكنم، ببين تا نظرت در اين باربينم كه دارم تو را ذبح ميبه مني رسيد گفت: اي پسرك من، در خواب مي

 .«1» "اي ... و ما ندايش كرديم كه اي ابراهيم رؤياي خود را تصديق كردياي پدرم بجاي آر آنچه كه مامور شده

زماني كه يوسف به پدرش گفت: اي پدرم! در خواب ديدم يازده ستاره  "فرمايد:و حكايت رؤياي يوسف )ع( را نقل كرده مي
 .«4» "كننده ميو شمس و قمر را كه دارند برايم سجد

 :كند كهو همچنين رؤياي دو رفيق زنداني يوسف )ع( را چنين حكايت مي

 گيرم، و ديگري گفت: من در خواببينم كه شراب مييكي از آن دو گفت: در خواب مي "

__________________________________________________ 
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خورند، ما را به تعبير آن خبر ده، كه ما تو را از نيكوكاران كنم و مرغان از آن ميبينم كه باالي سرم نان حمل ميمي
 .«1» "يابيممي

بينم هفت گاو فربه را كه هفت گاو الغر پادشاه گفت: من در خواب مي "فرمايد:مصر را حكايت نموده مي و رؤياي پادشاه
 .«2» "نشينان، نظر دهيد مرا در رؤيايمهاي خشك ديگر، هان اي كرسيخورند، و هفت سنبله سبز و سنبلهآنها را مي

ي كرديم به مادر تو آنچه وحي شدني است كه او را در و چون وح "فرمايد:و نيز از خواب مادر موسي حكايت نموده مي
 .-چون در روايات آمده كه اين وحي بصورت رؤيا بوده -."«3»صندوق بگذار و بدريا بينداز 

زماني كه خداوند ايشان را در عالم رؤيا به تو اندك نشان داد،  "فرمايد:و نيز خوابهايي از رسول خدا )ص( حكايت كرده مي
. و "«2»رديد كشديد و در اينكه به جنگشان اقدام بكنيد يا نه نزاع ميداد هر آينه سست ميكه اگر ايشان را بسيار جلوه مي

صدق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت كه: بزودي ان شاء اللَّه به مسجد هر آينه خداوند  "باز فرموده:
شويد، در حالي كه ايمن باشيد و سرهايتان تراشيده باشد و تقصير كرده باشيد، و ترسي بر شما نباشد الحرام وارد مي



 ."«3»ه و امتحان مردم ما خوابي كه به تو نشان داديم قرارش نداديم مگر فتن "فرمايد:و نيز مي ."«5»

 .كننداز دليل نقلي هم تعداد زيادي روايت از رسول خدا )ص( و امامان اهل بيت )ع( رسيده كه همه، اين معنا را تاييد مي

 دانند، و برايشو ليكن دانشمندان طبيعي اروپا، رؤيا را يك واقعيت خارجي نمي

__________________________________________________ 

 يْرُ مِنْهُ نَبِّئْنا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَراكَقالَ أَحَدُهُما إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً وَ قالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً تَأْكُلُ الطَّ "(1)
 .13سوره يوسف، آيه  "مِنَ الْمُحْسِنِينَ

تُونِي ي سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْباُلتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْوَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَر "(2)
 .43سوره يوسف، آيه  "فِي رُءْيايَ

 .12و  12. سوره طه، آيه "ي الْيَمِّإِذْ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّكَ ما يُوحي أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِ "(3)

 .43. سوره انفال، آيه "إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ "(4)

. "مَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ال تَخافُونَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْ "(5)
 .42سوره فتح، آيه 

 .35. سوره اسراء، آيه "وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ "(6)

 132، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ه اي از روانشناسان ايشان كقائل نيستند كه در باره حقيقت و ارتباطش با حوادث خارجي بحث كنند، مگر عده ارزش علمي
اند، كه از حوادث آينده و يا امور پنهاني اي از رؤياهاي صحيح استدالل كردهبه شان آن اعتنا ورزيده عليه دسته اول به پاره

يست حمل بر اتفاق و صرف تصادف نمود، و اينگونه خوابها آن قدر زياد و آوري خبر داده، بطوري كه ممكن نبطور شگفت
بطور اعجاب )ها كه گفتيم توان در باره آنها ترديد كرد، و اين دسته، از اينگونه خواببطرق معتبر نقل شده كه ديگر نمي

 .اندآوري از آينده و يا امور پنهاني خبر داده( در كتب خود نقل كرده
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اي امور پنهاني و يا مشكالت علمي و يا حوادث هيچ يك از ما نيست كه در زندگي خود خوابهايي نديده باشد كه به پاره
آينده از خير و شر داللت نكرده باشد، آري از هر كه بپرسي يا خودش چنين رؤياهايي داشته، و يا از ديگران شنيده، و چنين 

توان حمل بر اتفاق كرد و گفت كه: هيچ ارتباطي ميان آنها و تعبيرشان نيست، مخصوصا خوابهاي صريحي كه نميامري را 
 .اصال احتياج به تعبير ندارد

البته اين هم قابل انكار نيست كه رؤيا امري است ادراكي، كه قوه خيال در آن مؤثر و عامل است، و اين قوه از قواي فعالي 
شود كه عمل خود را از جهت اخباري كه از ناحيه حس المسه و يا سامعه و امثال ول كار است، بسيار مياست كه دائما مشغ

شود كه صورتهايي بسيط و يا مركب، از صورتها و يا معناهايي كه در خزينه دهد، و بسيار هم ميشود ادامه ميآن وارد مي
كه در صورت انسان تام الخلقه هست گرفته به يك يك اعضاء، از كند، مانند تفصيلي خود دارد گرفته و آنها را تحليل مي

دا جدا نمايد، مثال از اعضايي كه جكند، و يا بسائط را گرفته تركيب ميقبيل سر و دست و پا و غير آن تجزيه و تحليل مي
 .سازددر خزينه خود دارد انساني مي

ين كه كند، مانند اشود كه مطابقت نميكند، و بسيار هم ميشود كه آنچه تركيب كرده با خارج مطابقت ميحال بسيار مي
 .سر، و يا ده سر بسازدانساني بي



و كوتاه سخن اينكه اسباب و عوامل خارجي كه محيط به بدن آدمي است، از قبيل حرارت و برودت و امثال آن، و همچنين 
رافات مزاج و پري معده و خستگي و غير آن، همه شود از قبيل مرض و ناماليمات و انحعوامل داخلي كه بر آن عارض مي

 .گذارددر قوه مخيله و در نتيجه در خوابها تاثير مي

 132، ص: 11بينيم كسي كه )در بيداري و يا در خواب( حرارت و يا برودت شديد در او اثر ترجمه الميزان، جو لذا مي

كند، و كسي كه گرماي هوا در او اثر گذاشته و عرق او ه ميور و يا برف و سرمايي شديد مشاهدكرده، در خواب آتشي شعله
بيند، و نيز كسي كه مزاجش منحرف و يا دچار پري را جاري ساخته در خواب حمام گرم و يا خزينه و يا ريزش باران را مي

 .فهمدبيند كه سر و ته نداشته، چيزي از آن نميمعده شده خوابهاي پريشاني مي

اياي انساني تاثير شديدي در نوع تخيل آدمي دارد، كسي كه در بيداري دچار عشق و محبت به و همچنين اخالق و سج
دارد بطوري كه هيچگاه از ياد آن غافل نيست او در خواب هم همان شخص و همان شخصي شده و يا عملي را دوست مي

 .بيندچيز را مي

ت، و اگر ناگهاني صدايي بشنود هزار خيال كرده امور و شخص ضعيف النفسي كه در بيداري همواره دچار ترس و وحشت اس
بيند، همچنين خشم و عداوت و عجب شود، او در خواب هم همين سنخ امور را مينهايتي در نظرش مجسم ميهولناك بي

ي سدارد، و كمتر كو تكبر و طمع و نظائر اينها هر كدام آدمي را به تخيل صورتهاي متسلسلي مناسب و مالئم خود وامي
 .است كه يكي از اين سجاياي اخالقي بر طبيعتش غالب نباشد

و بهمين جهت است كه اغلب رؤياها و خوابها از تخيالت نفساني است كه يكي از آن اسباب، خارجي و يا داخلي طبيعي و يا 
مل تاثير و نحوه ع داخلي اخالقي، نفس را به تصور آنها واداشته است و در حقيقت نفس آدمي در اين خوابها همان كيفيت

 .كند، و بس، و آن خوابها حقيقت ديگري غير اين حكايت ندارندآن اسباب را در خودش حكايت مي

اين است آن حقيقتي كه منكرين واقعيت رؤيا را به انكار واداشته، و غير آنچه ما گفتيم دليل ديگري نداشته و بغير شمردن 
 .گذارند،( مطلب علمي ديگري ندارنداثر ميعوامل مزبوري كه گفتيم )در قوه خيال آدمي 

ور كلي تواند اثبات كند كه بطدانيم منتهي چيزي كه هست بايد به ايشان بگوييم دليل مذكور نميو ما هم آن را مسلم مي
ت، و سكند كه هر رؤيايي حقيقت نيهر چه رؤيا هست از اين قبيل است و حقيقت و واقعيتي ندارد، بله اين معنا را اثبات مي

 .اين غير مدعاي ايشان است، مدعاي ايشان اين است كه همه خوابها خالي از حقيقت است

يچ دارد كه ههمانطور كه گفتيم( خوابهايي در اين ميان هست كه رؤياي صالح و صادق است و از حقائقي پرده برمي)آري 
نها و بين حوادث خارجي و اموري كه كشف و پيش اي بين آتوانيم بگوييم هيچگونه رابطهراهي به انكار آن نيست، و نمي

 .بيني شده وجود ندارد

پس، از آنچه كه بيان شد اين معنا روشن گرديد كه بطور كلي هيچ يك از رؤياها خالي از حقيقت نيست به اين معنا كه اين 
 132، ص: 11ادراكات گوناگوني كه در خواب بر نفس آدمي عارض ترجمه الميزان، ج

 شود، وها و اسبابي دارند كه باعث پيدايش آنها در نفس و ظهورشان در خيال ميناميم ريشهما آنها را رؤيا ميشود و مي
كند كه اصول و اسباب آنها است، بنا بر اين )صحيح است وجود اين ادراكات حكايت از تجسم آن اصول و اسبابي مي
 از آنها عوامل طبيعي و بدني در حال خواب است، و تاويل بعضيبگوئيم( براي هر رؤيايي تعبيري هست، ليكن تعبير بعضي 

رود ديگر عوامل اخالقي است، و بعضي ديگر سببهاي متفرقه اتفاقي است، مانند كسي كه در حال فكر در امري بخواب مي
 .بيندو در خواب رؤيايي مناسب آن مي

ند( بحث و رد و قبولي كه هست همه در باره رؤيايي در آنچه گفته شد هيچ حرف و بحثي نيست و همه در باره آن متفق)



اش اسباب مزاجي و يا اتفاقي است، و نه مستند به اسباب داخلي و اخالقي است كه نه اسباب خارجي طبيعي دارد و نه ريشه
 .است و در عين حال با حوادث خارجي و حقائق كوني ارتباط هم دارد
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مورد بحث، يعني آنهايي كه با حوادث خارجي و مخصوصا حوادثي كه سابقه قبلي ندارند ارتباط دارد از آنجايي كه خوابهاي 
نا شود و عييكي از دو طرف ارتباط امري است معدوم و نيامده از قبيل بخواب ديدن اينكه پس از مدتي چنين و چنان مي

وجودي )رؤيا( و امري عدمي )حادثه نيامده( ارتباط برقرار شود، و يا به هم بشود اشكال شده است، كه معنا ندارد ميان امري 
عبارت ديگر معقول نيست ميان رؤيا و امري كه بوسيله يكي از عوامل مذكور در قبل، از حواس ظاهر و اخالقيات و انحراف 

اي از ند كه در فالن محل دفينهاي در خواب ببيمزاج وارد بر نفس نشده ارتباط برقرار گردد مثال شخصي بدون هيچ سابقه
طال و نقره نهفته است و فالن خصوصيات را هم دارد و شكل و قيافه ظرف آن هم چنين و چنان است، آن گاه از خواب 
برخاسته به آن نقطه برود و زمين را بكند، و دفينه را با عين آن خصوصيات پيدا كند، چون همانطور كه گفتيم معنا ندارد 

 .ي و امري كه به تمام معني از حواس ظاهري و باطني انسان غايب بوده ارتباط برقرار شودميان نفس آدم

شود كه نفس شخص نائم، نخست با سبب اند: اين ارتباط از اين راه برقرار ميو بهمين جهت در جواب اين اشكال گفته
از برقرار شدن ارتباط ميان نفس و آن سبب، كند، آن سببي كه فوق عالم طبيعت قرار دارد، و بعد حادثه ارتباط پيدا مي

 .شود ميان آن و خود حادثهارتباط ديگري برقرار مي

 :اندتوضيح اينكه عوالم سه گونه

 125، ص: 11ترجمه الميزان، ج

كنيم و موجودات در آن صورتهايي مادي هستند، كه بر يكي عالم طبيعت كه عبارتست از عالم دنيا كه ما در آن زندگي مي
 .يابدبق نظام حركت و سكون و تغير و تبدل جريان ميط

عالم دوم عالم مثال است كه ما فوق اين عالم قرار دارد، به اين معنا كه وجودش ما فوق وجود اين عالم است )نه اينكه فوق 
شود از آن عالم مكاني باشد( و در آن عالم نيز صور موجودات هست اما بدون ماده، كه آنچه حادثه در اين عالم حادث مي

 .كند، و آن عالم نسبت به اين عالم و حوادث آن، سمت عليت و سببيت را داردگردد و باز هم به آن عالم عود مينازل مي

عالم سوم عالم عقل است كه ما فوق عالم مثال است، يعني وجودش ما فوق آنست )نه جايش(، در آن عالم نيز حقايق اين 
اما بدون ماده طبيعي و بدون صورت مثالي، كه آن عالم نسبت به عالم مثال نيز سمت عليت و عالم و كلياتش وجود دارد، 

سببيت را دارد. نفس آدمي بخاطر تجردش، هم سنخيتي با عالم مثال دارد و هم با عالم عقل، و وقتي انسان به خواب رفت 
جه به عالم مثال و عقل كه خود، هم سنخ آنها و حواسش دست از كار كشيد، طبعا از امور طبيعي و خارجي منقطع شده متو

 .نمايداي از حقايق آن عوالم را به مقدار استعداد و امكان مشاهده ميشود، و در نتيجه پارهاست مي

حال اگر نفس، كامل و متمكن از درك مجردات عقلي بود، آن مجردات را درك نموده اسباب كاينات را آن طور كه هست 
سازد، و اگر آن مقدار كامل نبود كه بطور كليت و نوريت استحضار كند، نوريت در پيش رويش حاضر مييعني بطور كليت و 

كند، آن طور كه خود ما در به نحو حكايت خيالي و بصورتها و اشكالي جزئي و مادي كه با آنها مانوس است حكايت مي
كنيم، و مفهوم كلي عظمت را به كوه، و مفهوم يحكايت م "سريع الحركه "بيداري، مفهوم كلي سرعت را با تصور جسمي

رفعت و علو را به آسمان و اجرام آسماني، و شخص مكار را به روباه، و حسود را به گرگ، و شجاع را به شير، و همچنين غير 
 .سازيماينها را بصورتهايي كه با آن مانوسيم تشبيه و حكايت و مجسم مي



اك مجردات آن طور كه هست بوده باشد و بتواند به آن عوالم ارتقاء يابد، و گرنه اين صورتي است كه نفس متمكن از ادر
تنها از عالم طبيعت به عالم مثال ارتقاء يافته و چه بسا در آن عالم، حوادث اين عالم را به مشاهده علل و اسبابش مشاهده 

 .نمايد بدون اينكه با تغيير و تبديل تصرفي در آن بكند

افتد كه سليم و متخلق به صدق و صفا باشند، اين آن خوابهايي است كه در ات نوعا براي نفوسي اتفاق ميو اينگونه مشاهد
 .حكايت از حوادث، صريح است

 121، ص: 11كند با مثالهايي كه بدان مانوس ترجمه الميزان، جو چه بسا كه نفس، آنچه را كه در آن عوالم مشاهده مي

كند، و افتخار را بصورت تاج، و علم را اج )آينده( را بصورت جامه در تن كردن حكايت ميسازد، مثال ازدواست ممثل مي
افتد سازد، و بسيار هم اتفاق مينشيني را بصورت مرگ مجسم مينامي و گوشهبصورت نور، و جهل را بصورت ظلمت، و بي

، هم چنان كه در بيداري هم با شنيدن اسم شودكنيم، نفس ما منتقل به ضد آن ميكه در آن عالم هر چه را مشاهده مي
 .شويم، و امثال اينهاثروت به فقر، و با تصور آتش به يخ، و از تصور حيات به تصور مرگ منتقل مي

از جمله مثالهاي اين نوع خوابها، اين خوابيست كه نقل شده كه مردي در خواب ديد در دستش مهري است كه با آن دهان 
شوي و در ماه رمضان مردم با كند، از ابن سيرين پرسيد، در جواب گفت: تو بزودي مؤذن ميميو عورت مردم را مهري 

 .كنندصداي تو امساك مي

ئم شود به، خوابهاي صريحي كه نفس نااز آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه خوابهاي راست در تقسيم اولي تقسيم مي
شود. و خوابهاي غير را و بدون هيچ زحمتي با تاويل خود منطبق ميو صاحب رؤيا در آن هيچگونه تصرفي نكرده و قه

صريحي كه نفس صاحب خواب از جهت حكايت، در آن تصرف كرده حاال يا به تمثيل و يا به انتقال از معناي خواب به 
ه اصلش ب چيزي كه مناسب آن و يا ضد آنست، اين قسم رؤيا آن قسمي است كه محتاج به تعبير است تا متخصصي آن را

ام افتخار، و مرگ را به حيات، و حيات را به فرج گويد در خواب ديدهكه در رؤيا مشاهده شده برگرداند، مثال تاجي را كه مي
 .بعد از شدت، و ظلمت را به جهل، و حيرت را به بدبختي تعبير كند

ك است كه نفس صاحب خواب فقط ي شود به دو قسم يكي آن خوابهاييآن گاه قسم دوم به يك تقسيم ديگري منقسم مي
ا فوقش كند، و يكند و از آنچه ديده به چيز ديگري مناسب و يا ضد آن منتقل گشته و آن را حكايت ميبار در آن تصرف مي

 .اش دشوار نيستشود به طوري كه برگرداندن آن به اصل و ريشهاز آنهم به چيز ديگري منتقل مي

احبش به يك انتقال و دو انتقال اكتفاء ننموده، مثال از آنچه ديده به ضدش منتقل قسم دوم آن رؤيايي است كه نفس ص
شده، و از آن ضد به مثل آن ضد و از مثل آن ضد به ضد آن مثل، و همچنين بدون اينكه به حدي توقف كرده باشد انتقال 

 بتواند رؤياي مزبور را به اصلشبعد از انتقال و تصرف بعد از تصرف كرده، بطوري كه ديگر مشكل است كه تعبيرگو 
نامند، كه تعبير ندارد، براي اينكه يا دشوار است و يا ممكن نيست تعبيرش مي "اضغاث احالم "برگرداند، اينگونه خوابها را

 .كرد

از اينجا بخوبي روشن گرديد كه بطور كلي خوابها داراي سه قسم كلي هستند، يكي خوابهاي صريحي كه احتياجي به تعبير 
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تعذر، تعبير ندارد و سوم خوابهايي كه نفس در آن با حكايت و تمثيل تصرف كرده، اين قسم از خوابها است كه تعبير 
 .شودمي

بيش از اين و كامل آن موكول به كتبي است  اند، و بحثاين بود اجمال آنچه كه علماي روانشناس قديم در باره رؤيا گفته
 .كه در اين باره تدوين يافته
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الَّتِي لَمْ اللَّهُ يَتَوَفَّي الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِها وَ  "فرمايد:و در جاي ديگر مي "«1»وَ هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ  "فرمايد:يك جا مي
 ."«4»تَمُتْ فِي مَنامِها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضي عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْأُخْري 

شوند و ديگر ارتباطي با حواس ظاهري بدن ها گرفته ميو ظاهر اين دو آيه اين است كه نفوس در موقع خواب، از بدن
 .شباهت به مرگ نيستشوند كه بيل ميندارند، به نوعي به عالم ربوبي رجوع كرده و منتق

خداي تعالي در كالم خود به هر سه قسم رؤياي مذكور اشاره كرده و از قسم اول، رؤياي ابراهيم و رؤياي مادر موسي و 
هم اشاره كرد، كه چنين رؤياهايي  "أَضْغاثُ أَحْالمٍ "اي از رؤياهاي رسول خدا )ص( را آورده، و به قسم دوم هم در جملهپاره

هست، و از قسم سوم، رؤياي يوسف و رؤياهاي دو رفيق زنداني او و رؤياي پادشاه مصر را كه هر سه در سوره يوسف آمده 
 .برشمرده است

__________________________________________________ 

 .35گيرد. سوره انعام، آيه او كسي است كه شما را در شب مي(1)

كند، گيرد و آن را كه هنوز مرگش نرسيده در حال خواب روحش را قبض ميمرگ، ارواح را ميخدا است كه در موقع "(2)
 .24. سوره زمر، آيه "فرستددارد و آن را كه نكرده به بدنش ميسپس آن را كه حكم به مرگش كرده جانش را نگاه مي
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 اشاره

وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي  (104)( وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إاِلَّ ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ 151وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ )
( أَ فَأَمِنُوا أَنْ 153( وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِالَّ وَ هُمْ مُشْرِكُونَ )152) السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ

 (152تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ )

( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ 152صِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ )قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَ
رٌ نْ قَبْلِهِمْ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْذِينَ مِإِالَّ رِجاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّ

ا بَأْسُن ( حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا فَنُجِّيَ مَنْ نَشاءُ وَ ال يُرَد152ُّلِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَال تَعْقِلُونَ )
 وَ هِ( لَقَدْ كانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَري وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَي115ْعَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ )

 (111ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ

 373ترجمه آيات ..... ص : 

 .(151بورزي ايمان نخواهند آورد )و بيشتر مردم هر چند تو حرص 

 .(152خواهي، كه آن جز يادآوري براي جهانيان نيست )تو براي پيغمبري از آنان مزدي نمي

  .(152گذرند، و از آن روي گردانند )ها در آسمان و زمين هست كه بر آن ميها و نشانهچه بسيار آيه
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 .(153مان نيارند، جز اينكه مشرك باشند )و بيشترشان به خدا اي

 .(152اند كه پوششي از عذاب خدا به ايشان برسد، يا قيامت ناگهان و در حالي كه خبر ندارند بر آنان درآيد؟ )مگر ايمن شده

ن از م خوانيم، خداي يكتا منزه است، وبگو راه من اين است كه من و پيروانم با بصيرت كامل همه مردم را بسوي خدا مي
 .(152مشركان نيستم )

گرند گردند تا بنايم چرا در اين سرزمين نميكردهها را كه به آنها وحي ميايم مگر مرداني از اهل دهكدهپيش از تو نفرستاده
تر است، اند بهاند، چسان بوده است؟ و، سراي آخرت براي كساني كه پرهيزگاري كردهسرانجام كساني كه پيش از آنان بوده

 .(152كنند؟ )را تعقل نميچ

پيامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت خود هم چنان ادامه دادند( تا رسوالن مايوس شدند و گمان كردند كه )حتي )
اند، در اين هنگام ياري ما فرا رسيد، پس هر كس را كه خواستيم نجات داديم، و گروه اندك مؤمنان( به آنها دروغ گفته

 .(115شود )زيانكار بازگردانده نمي عذاب ما از قوم

در سرگذشت آنان براي صاحبان خرد عبرتي هست، اين سخني نيست كه ساخته باشند بلكه تصديق كتابيست كه پيش از 
 .(111)آن بوده و توضيح همه چيز است، با هدايت و رحمتي براي گروهي كه ايمان دارند 
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 اشاره

سازد كه ايمان كامل كه همان توحيد خالص باشد خاتمه سوره يوسف است، و در آن اين معنا را خاطرنشان مياين آيات، 
ند كه آور نيستند، هر چرسند، و اما اكثر مردم ايمانمقام عزيز، و فضيلت كميابي است كه جز تعداد اندكي از مردم به آن نمي

 .طاقت و توان خود را صرف كني تو )رسول خدا( به ايمان ايشان حريص باشي و همه

ماند آورند، ايمانشان آميخته به شرك است، پس براي ايمان محض و توحيد خالص باقي نميو آن اقليتي هم كه ايمان مي
 .مگر تعداد اندكي از مردم

خدا هم كردند، و و اين توحيد خالص همان راهي است كه رسول خدا )ص( و همچنين پيروانش با بصيرت بدان دعوت مي
كند و از عذاب ناصر او و نجات دهنده مؤمنين پيرو او از مهالك است، و از مهالكي كه توحيد و ايمانشان را تهديد مي
دهد اتشان ميكند، نجاستيصال و ريشه كني كه )وعده داده بود( بزودي گريبانگير مشركين شده مستاصل و منقرضشان مي

 .آيد چنين بوده استاش هم بطوري كه از داستانهايش برميذشتههم چنان كه سنت خدا در باره انبياي گ

  .و در داستانهاي ايشان عبرت، بيان حقيقت، و هدايت و رحمت است براي مؤمنين
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 ."وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ "

از ياد  هاي آن وبخاطر افتادنشان به روي جيفه دنيا و دلدادگيشان به زينتزيرا مگر غير اين است كه وضع بيشتر مردم 
ها را كه خدا در فطرتشان قرار داده از قبيل علم به خدا و آيات او، چنين است كه به خدا ايمان نياورند هر بردنشان آن وديعه

بياورند، )دليل بر اين معنايي كه براي  چند اي رسول گرامي من، حرص و پافشاري به خرج دهي، و دوست بداري كه ايمان
 .(آيه كرديم آيات بعدي است

 ."وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "



ر برابر د دهد: ايشان ايمان آور نيستند با اينكه تو از ايشان، در اول اين آيه واو حاليه است كه چنين معنايي به آيه مي"واو "
وييم اي، تا بگكني اجر و مزدي طلب نكردهايمانشان و يا در برابر اين قرآن كه بر تو نازل شده و داري برايشان تالوت مي

گذارد آن را در قبول اي كه به مال خود دارند نميكند، و عالقهغرامت و ضرر مالي ايشان را از ايمان آوردن جلوگيري مي
رمايد: خواهد بفبيان شان واقعي قرآن است، مي "إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعالَمِينَ "خرج كنند، و اينكه فرمود: دعوت تو و ايمان به آن

آورند آنچه را كه خداوند در دلهاي جماعات بشري به قرآن محضا و فقط مايه تذكر عالميان است، كه بوسيله آن بياد مي
ه غفلت شوند كو، پس قرآن چيزي جز ذكر نيست، بوسيله آن متذكر چيزهايي ميوديعه سپرده از قبيل علم به خدا و آيات ا

و اعراض از يادشان برده، آري قرآن از كاالهايي نيست كه بوسيله آن مال به دست آورند و يا به عزت و جاه و امثال آن 
 .برسند

 375بر حركت زمين ..... ص :  "يَمُرُّونَ عَلَيْها "اي به داللت جمله:اشاره]

 ."وَ كَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْها وَ هُمْ عَنْها مُعْرِضُونَ "

بر  مرور "اي ابتدايي بسازد، وواوي كه در اول اين آيه است حاليه است، و احتمال هم دارد استينافيه باشد و جمله را جمله
ن از آن و رسيدن به موجود بعدي آن است، بنا بر اين مرور به آيات آسماني و به معناي رسيدن به آن و گذشت "هر چيز

 .زميني به معناي مشاهده يكي پس از ديگري آنها است

و معناي آيه اين است كه بر سر راه زندگي بشر آيات بسياري آسماني و زميني وجود دارد كه با وجود خود و نظام بديعي كه 
آنها  بينند، و ديدنكند، و اين مردم اين آيات را يكي پس از ديگري ميتوحيد پروردگارشان ميدر آنها جاري است داللت بر 

 .شوندبرايشان مكرر است، و در عين حال از آنها اعراض نموده متنبه نمي

در آن صورت را حمل بر تصريح )و مرور معمولي( كنيم، نه كنايه از ديدن و اعراض كردن،  "يَمُرُّونَ عَلَيْها "و اگر جمله
 جمله مذكور از ادله فرضيه هيئت جديد خواهد شد، كه 
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ن شود كه بشر بوسيله حركت انتقالي و وضعي زميگويد: زمين داراي حركت وضعي و انتقالي است، زيرا از آن استفاده ميمي
 .گذرندپندارد كه زمين ما ايستاده و اجرام بر ما ميميگذرد، نه آن طور كه حس ما كند و مياز اجرام آسماني عبور مي

 ."وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ "

گردد، به اعتبار ايمانشان، به اين معنا كه اكثر مردم ايمان آور نيستند هر چند تو از برمي "ناس "به "اكثرهم "ضمير در
ر چند بر آيات آسماني و زميني با همه زياديش مرور كنند، و آنهايي كه از ايشان ايمان آوردند ايشان مزدي نخواهي، و ه

 .)كه همان اقليت باشند( اكثر ايشان ايمانشان آميخته به شرك است

و اگر بپرسي چگونه ممكن است آدمي در آن واحد، هم متلبس به ايمان باشد و هم به شرك، با اينكه ايمان و شرك دو 
گوييم: اين اجتماع، نظير اجتماع اعتقادات متناقض و شوند؟ جواب مياي مقابل همند كه در محل واحد جمع نميمعن

اخالقيات متضاد است، و از اين نظر ممكن است كه اينگونه امور از معانيي باشند كه في نفسه قابل شدت و ضعفند، و مانند 
اگر مطلق و بدون اضافه لحاظ شود هرگز در  "بعد "و "قرب "مثال شوند،دوري و نزديكي، به اضافه و نسبت مختلف مي

شوند، ولي اگر نسبي و اضافي لحاظ شوند، ممكن است در محل واحد جمع شوند، و با هم مطابقت محل واحد جمع نمي
با  نين اگر مكهداشته باشند، مثال در باره مكه، هم دوري صادق است و هم نزديكي، دوري از شام، و نزديكي به مدينه، همچ

 .مدينه مقايسه شود از شام دور هست، ولي اگر با بغداد مقايسه شود به شام نزديك خواهد بود



 371ص :  ا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ([ .....توضيحي در مورد نسبي و اضافي بودن ايمان و شرك و امكان اجتماع بعض مراتب آن دو با هم )وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّ]

كه حقيقتشان عبارتست از تعلق و بستگي قلب به خضوع و در برابر خدا يعني ذات واجب  -ايمان به خدا و شرك به او هم
د كه دو مطلب اضافي هستن -الوجود و بستگي آن بغير او از چيزهايي كه مالك خود و چيز ديگري نيستند مگر به اذن خدا،

 .شوندبه اختالف نسبت و اضافه، مختلف مي

نهايت تصور كنيم در بين اين دو نقطه فاصله زيادي است كه آري اگر ايمان به خدا و شرك به او را دو نقطه صرف و بي)
راهرواني در بين آن دو هر يك در يك نقطه قرار دارند( پس همانطور كه ممكن است دل آدمي يكسره بستگي به زندگي 

و بكلي هر حق و حقيقتي را فراموش كند، و نيز ممكن است مانند مخلصين از  هاي باطل آن پيدا كردهدنياي فاني و زينت
سازد منقطع گشته به تمام معنا و با تمامي دل متوجه خدا شده اولياي خدا از هر چيز كه دل را مشغول از خداي سبحان مي

خواهد نخواهد. همچنين ممكن است مياي از او غافل نشود و در ذات و صفات خود جز به او آرام نگيرد و جز آنچه او لحظه
 سهمي از آن و سهمي از اين را با هم داشته
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باشد، زيرا )همان طوري كه گفته شد( ميان اين دو نقطه منزلهاي بسياري است كه از جهت نزديكي و دوري به يكي از آن 
كند، و )راهروان در اين مراتب كم و ي از اجتماع، يك جا جمع ميدو مختلفند، و همين مراتب است كه دو طرف را به نحو

 .(يا بيش، سهمي از ايمان و سهمي از شرك را دارند

از جمله ادله بر اين مدعا اخالق و صفاتيست كه در باطن دلها جايگزين است و آدمي را بخالف آنچه كه از حق و باطل 
 كند وبينيم فالن شخص ادعاي ايمان به خدا ميگذارد، و لذا مياو اثر ميكند، و در اعمال صادره از معتقد شده دعوت مي

لرزد، و حال آنكه متوجه اين معنا هست كه هيچ در عين حال بند بند بدنش از ترس مصيبتي كه ممكن است روي بياورد مي
 .اي جز بوسيله خدا نداردكس هيچ حول و قوه

 :كند و با اينكه به راستي ايمان دارد به اينكهبه خدا ميبينيم فالن آقا كه ادعاي ايمان و نيز مي

زند، و با اينكه ايمان دارد كه خدا ضامن مع ذلك اين در و آن در مي "اش مال خداستعزت همه -فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "
به آنچه كه در دل نهفته دارد عالم  كوبد، ايمان دارد كه پروردگارشروزي است با اين حال در خانه هر كس و ناكس را مي

كند بصير است، و بر او هيچ چيز نه در آسمانها و نه در زمين گويد شنواست و به آنچه كه مياست؟ و به آنچه كه مي
 .كند و همچنينپوشيده نيست، اما در عين حال همين پروردگار را معصيت نموده حيا نمي

شود، و در اصطالح از مراتب شرك است، كه با بعضي از مراتب ايمان جمع ميپس مراد از شرك در آيه مورد بحث بعضي 
 .گويندفن اخالق آن را شرك خفي مي

اند: مراد از مشركين در آيه، مشركين مكه هستند صحيح نيست، و همچنين اينكه گفته« 1»ها بنا بر اين اينكه بعضي
تند، زيرا صاحب اين دو قول اطالق آيه را بدون هيچ دليلي از خود آيه اند: مراد از آنان، منافقين هسديگر گفته« 4»اي عده

 .اندمقيد نموده

 ."أَ فَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غاشِيَةٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "

كرده، داللت بر آن حذف شده مي "عذاب "ست، چون كلمهصفتي است كه در جاي موصوف حذف شده نشسته ا "غاشية "
آيا ايمنند از اينكه عقوبتي از عذاب خدا به ايشان برسد كه ايشان را فرا  -تاتيهم عقوبة غاشية "و تقدير كالم چنين است:

 ."گيرد و احاطه كند؟



ال از ضمير جمع است، يعني قيامت بناگهاني ح "وَ هُمْ ال يَشْعُرُونَ "به معناي فجأه و ناگهاني است، و جمله "بغتة "كلمه
 بيايد در حالي كه ايشان از آمدنش خبر نداشته باشند، چون

__________________________________________________ 

 .، ط. بيروت143ص  2(مجمع البيان، ج 4و  1)
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 .يين كند نيستآمدن قيامت مسبوق به عالمتي كه وقت آن را تع

استفهامي كه در آيه است استفهام تعجب است، و معنايش اين است كه امر ايشان در اعراضشان از آيات آسمان و زمين و 
عدم اخالصشان نسبت به ايمان به خدا و اصرارشان در غفلت، بسيار عجيب است، مگر اينها ايمنند از اينكه عذاب خدا 

 .شان كند؟بناگهاني احاطه

 371دعوت كنندگان: رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله( و پيروان او[ ..... ص :  "أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ "بيان راه: "هذِهِ سَبِيلِي "راه: اعالم]

 ."وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَقُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ اللَّهِ  "

د، با رسخداي سبحان بعد از آنكه فرمود ايمان محض و توحيد خالص بسيار عزيز الوجود و اندك است، و هر كسي بدان نمي
دا كنند، اينكه رسول خاينكه ايمان و توحيد، حق و حقيقت صريح و واضحي است كه آيات آسمانها و زمين بدان داللت مي

 .مامور نموده تا راه خود را اعالم بدارد، و آن عبارتست از دعوت به چنين توحيدي، دعوتي كه از روي بصيرت استرا  ()ص

سُبْحانَ  "بيان راه اوست، و جمله "أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ "اعالم راه اوست، و جمله "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي "پس اينكه فرمود:
تاكيد معناي دعوت به خدا و  "وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ "كند، و جملهاست كه در آن خدا را تقديس مي جمله معترضه "اللَّهِ

بيان اين جهت است كه اين دعوت بسوي خدا دعوتي نيست كه بهر طوري كه شد صورت گيرد بلكه دعوتي است كه بر 
 .كندشرك گرايش نميگيرد، و بهيچ وجه، از توحيد بسوي اساس توحيد خالص صورت مي

، خواسته بفرمايد: بار اين دعوت تنها بدوش من نيست، بلكه بدوش كساني هم كه مرا "أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي "و اما اينكه فرمود:
فهماند با اينكه راه، راه رسول خدا )ص( است، اند هست، پس با اين جمله دعوت را توسعه و تعميم داده و ميپيروي كرده

 .بار دعوت به آن تنها بدوش آن جناب نيستليكن 

روان، كند بر اينكه شركت دادن پيشود( و ليكن سياق داللت ميگو اينكه از ظاهر خود آيه اين توسعه و تعميم فهميده مي)
دعوت با  انشود نيست، زيرا سبيلي كه در آيه شريفه آمده هماستفاده مي "وَ مَنِ اتَّبَعَنِي "به اين عموميتي هم كه از جمله

بصيرت و يقين بسوي ايمان محض و توحيد خالص است و معلوم است كه در چنين سبيلي تنها كساني شركت دارند كه در 
دين مخلص براي خدا باشند و عالم به مقام رب العالمين و داراي بصيرت و يقين بوده باشند، و چنين نيست كه هر كس كه 

بود او نيز شريك در اين دعوت بوده باشد، و نيز چنين مقام مقامي نيست كه حتي  بر او صادق "تابع رسول خدا )ص( "كلمه
 آن پيروان و مؤمنيني هم كه خدا در آيه قبلي از مشركينشان خواند و به غفلت از پروردگار و ايمني از مكر او و اعراض از 
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 .آيات او مذمتشان كرده بود به آن نائل شوند

آري كسي كه غافل از خدا و ايمن از عذاب خدا و اعراض كننده از آيات او و از ياد او است چگونه ممكن است داعي بسوي 
شماري دارندگان اين اوصاف را به ضاللت و كوري و خسران توصيف كرده، و او باشد؟ با اين كه خداي تعالي در آيات بي

 .شودجمع نمياين سنخ اوصاف با هدايت و ارشاد بهيچ وجه 



 ."... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري "

را در دعوت مردم بيان نموده،  (بعد از آنكه خداي سبحان حال مردم را در ايمان به خود و سپس حال رسول خدا )ص
ست، و از اغراض مادي كه بدان وسيله مزدي به دست آورده نفعي خاطرنشان ساخت كه دعوت پيامبر ناشي از رسالت الهي ا

 كند كه آنچه گفتيم يك مطلب تازه و جديدي نبوده، بلكه سنت الهيكسب كند نيست، اينك در اين آيه اين معنا را بيان مي
م از ميان همين مرداند، بلكه هاي دينيش جريان داشته است، انبياي گذشته نيز فرشته نبودهبوده كه همواره در دعوت

شدند، مرداني از اهالي آباديهاي خود بودند و با مردم آبادي خود نشست و برخاست ميكردند و همه ايشان را مبعوث مي
عوتشان داشته تا بسوي او دشناختند، با اين تفاوت كه خداوند به ايشان وحي فرستاده و ايشان را بسوي آنان گسيل ميمي

اي هكند، براي قوم او هم مئونه زيادي ندارد تا بگفتهرسول خدا )ص( مامور شده و دارد دعوت مي كنند عينا همين طور كه
اش همين است كه در روي زمين سير و تفكر كنند، تا ببينند عاقبت كساني كه قبل از ايشان او ايمان پيدا كنند، مئونه

ده، ها در آمهند ديد كه بالد ايشان بصورت مخروبهاند به كجا كشيد كه اگر چنين سيري را شروع كنند خوازيستهمي
زباني از سرانجام كار آن اقوام خبر داده، اثر كفر و هايشان خالي و ويران گشته است، و آن آثار بخوبي و با زبان بيخانه

 .دهدلجاجت و تكذيب آيات خدا را نشان مي

كند مگر به كند، و دعوت نمييز ديگري دعوت نميكردند به چپس رسول خدا )ص( جز به آنچه انبياي سلف دعوت مي
چيزي كه خير و صالح مردم در آن است، و آن اين است كه تقوي پيشه نموده از خدا بترسند تا رستگار گشته به سعادت 

عقل ت دائمي و نعمت سرمدي در خانه باقي نائل آيند، و خانه آخرت بهتر است براي كساني كه تقوي پيشه كنند، آيا )باز هم(
 .كنيد؟نمي

 371تطبيق دعوت پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله( با دعوت پيامبران پيش از آن حضرت ..... ص : ]

و ز اوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري دعوت رسول خدا )ص( را با دعوت رسوالن قبل ا "پس جمله
د اند براي اين است كه بفهماند: انبياء از خوهاي خود بودهكند، حاصل اينكه توصيف ايشان به اينكه اهل آباديمي تطبيق

 آن مردم بوده و از جنس
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م هم با اند مردكردند و نزد ايشان معروف و سرشناس بودهمالئكه و حتي از غير خود ايشان نبودند و در ميان آنان زندگي مي
 .اندايشان نشست و برخاست داشته

، زيرا مردان از زنان داراي روپوش زودتر شناخته "مرداني بودند "مؤيد اين معنا توصيفي است كه از ايشان كرده و فرمود
 .شوندمي

ي همان انذاري كه امتهاي گذشته را با كند يعنرا انذار مي (، امت پيغمبر اسالم )ص"أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ... "و در جمله
 .آن انذار نمود، آنان نشنيدند و در نتيجه وزر و بال كار خود را چشيدند

ه همان كنند كبيان نصيحت است، و اينكه آنچه كه بدان دعوت مي "وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَ فَال تَعْقِلُونَ "و جمله
 .ش چيزي جز تمامي خيرات و همه سعادات نيستتقوي باشد بدنبال

 311[ ..... ص : "حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ... "معناي آيه:]



 ."... حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُنا "

هر دو به يك معني است ليكن بعيد نيست بگوييم دومي از جهت  "استيئاس "و كلمه "ياس "ند: كلمهگويعلماي لغت مي
ه هاي آن، و نزديك شدن باينكه از باب استفعال است به معناي نزديك شدن به ياس است، بخاطر ظاهر شدن آثار و نشانه

 .گويند، ولي ياس حقيقي و قاطع نيستياس را هم عرفا ياس مي

شد، و معناي مجموع آن اين است كه: اين متعلق غايتي است كه از آيه قبلي استفاده مي "حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ ... "جمله
 هاي ايشان بكلي نابود شده است، اين رسوالن،ها، و گفتيم كه قريهرسوالن كه گفتيم مرداني بودند مانند تو از اهل قريه

مردم، هم، هم چنان لجاجت نموده آنان به عذاب خدا انذارشان كرده و اينان  كردند، وقوم خود را هم چنان دعوت مي
پذيرفتند، تا آنكه رسوالن از ايمان آوردن قوم خود مايوس شدند )و يا نزديك بود مايوس شوند( و مردم گمان كردند آن نمي

س بود كه ياري ما انبياء را دريافت، پكس كه به پيغمبرشان گفته عذابي چنين و چنان دارند دروغشان گفته، در اين موقع 
هر كه را خواستيم نجات داديم، و آنها همان مؤمنين بودند، و باس ما يعني عذاب سخت ما از قوم مجرم درنگذشت و همه 

 .را فرا گرفت

وحِيَ إِلي نُوحٍ وَ أُ "اما مايوس شدن رسوالن از ايمان آوردن قوم خود، همان معنايي است كه در داستان نوح آورده و فرموده:
 و نيز« 1» "أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ

__________________________________________________ 

 .13اند. سوره هود، آيه آورد مگر همانها كه ايمان آوردهبه نوح وحي شد كه از قوم تو ديگر كسي ايمان نمي(1)

 121، ص: 11جترجمه الميزان، 

« 1» "لِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراًوَ قالَ نُوحٌ رَبِّ ال تَذَرْ عَلَي الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَ ال يَ ":فرموده
 .شودو نظير آن در داستان هود و صالح و شعيب و موسي )ع( نيز ديده مي

تان نوح اند، اين نيز نظير مطلبي است كه در داساينكه فرمود: امتهاي ايشان چنين پنداشتند كه به انبيايشان دروغ گفتهو اما 
و همچنين در داستان هود و صالح آورده، و در داستان موسي و « 4» "بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذِبِينَ "آورده كه قومش گفته بودند:

 .«1» "عَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسي مَسْحُوراًفَقالَ لَهُ فِرْ "فرعون فرموده

 "و اما اينكه فرمود: نتيجه ايمان مؤمنين ياري آنان شد اين نيز نظير آيه:َ كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

ر داستان قوم هود اي از امتها اين معنا را آورده از آن جمله دباشد، و همچنين در ضمن داستان هالكت پارهمي .«4»
و در « 3» "نَجَّيْنا صالِحاً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "و در داستان قوم صالح فرموده:« 2» "نَجَّيْنا هُوداً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ "فرموده:

 .انهاي ديگرو همچنين در داست« 2» "نَجَّيْنا شُعَيْباً وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ":داستان قوم شعيب فرموده

 لِكُلِّ وَ "گذرد، اين نيز در آيات بسياري بطور عمومي و خصوصي ذكر شده، در آيهو اما اينكه فرمود: باس ما از مجرمين نمي
بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ  "و آيه« 2» "أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

 .و همچنين آيات ديگر ذكر شده« 2» "مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ

__________________________________________________ 

اجر و ده جز فنوح گفت پروردگارا! احدي از كفار را در زمين باقي مگذار، چون اگر باقيشان بگذاري بندگانت را گمراه نمو(1)
 .42و  43زايند. سوره نوح، آيه كافر نمي

 [.....] .42پنداريم. سوره هود، آيه بلكه ما شما را دروغگو مي(2)

 .151پندارم. سوره اسراء، آيه فرعون بدو گفت: من اي موسي تو را مردي جادو شده مي(3)



 .22همواره ياري مؤمنين حقي بوده است بر ما. سوره روم، آيه (4)

 .33ما هود را با آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه (5)

 .33ما صالح را با آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه (6)

 .22شعيب و آنان كه با وي ايمان آوردند نجات داديم. سوره هود، آيه (7)

د. شونرسولشان آمد بينشان به حق و عدالت داوري شد، و ايشان ستم نميو براي هر امتي رسولي است، پس چون (8)
 .22سوره يونس، آيه 

 .14و چون خداوند براي قومي بدي بخواهد، كسي را از آن گريز نيست، و جز خدا وليي نخواهد داشت. سوره رعد، آيه (9)
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اند، دليل بر آن هم اين است كه آيه شريفه همانطور كه گفتيم با ورد بحث ذكر كردهاين بود بهترين معناهايي كه براي آيه م
ال اند كه خالي از اشكمضموني كه دارد غايت و سرآمد مضمون آيه قبلش است، و در اين ميان معاني ديگري براي آيه آورده

 .نيست، و ما متعرض نشدن به آن را بهتر دانستيم

 ."... هِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِلَقَدْ كانَ فِي قَصَصِ "

به معناي تجاوز از حالي به حالي است، و اما عبور تنها، مختص به تجاوز از  "عبر "گويد: اصل كلمهراغب در مفردات مي
مخصوص به حالتي است كه انسان بوسيله آن از شناختن چيزي كه قابل مشاهده است به  "عبرة "و "اعتبار "آب است ... و

 "در اين آيات عبرت است -إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً "رسد. هم چنان كه خداي تعالي فرمود:چيزي كه قابل مشاهده نيست مي
د گردد، احتمال هم داربه انبياء، كه يكي از ايشان يوسف، صاحب داستان اين سوره است برمي "قصصهم "ضمير در« 1»

خورم كه در داستانهاي انبياء و يا يوسف و برادرانش عبرت قسم مي "ن باشد:كه به يوسف و برادرانش برگشته و معنا چني
، و اين داستان كه در اين سوره آمده حديثي افترايي نبود، ليكن تصديق كتاب آسماني قبل از "است براي صاحبان عقل
 .قرآن يعني تورات است

ت از آنچه كه مردم در دينشان كه اساس سعادت دنيا و آخرتشان هم بيان و تميز هر چيزي اس -"ءٍ ...وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْ "
است بدان نيازمندند، و هم هدايت بسوي سعادت و رستگاري است، و هم رحمت خاصي است از خداوند به مردمي كه بدان 

 .شوندايمان آورند، آري از اين نظر رحمت خاص الهي است كه مردم با هدايت او بسوي صراط مستقيم هدايت مي

 311[ ..... ص : "ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ "بحث روايتي ]رواياتي در معناي جمله!

 اشاره

ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ  "در تفسير قمي به سند خود از فضيل از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
شوند در هايي كه ارتكاب ميفرموده: مقصود از آن، شرك طاعت است، نه شرك در عبادت، يعني معصيت "نَمُشْرِكُو

 «4»اند. حقيقت شرك در اطاعت است و گنهكاران با گناه خود شيطان را اطاعت كرده

__________________________________________________ 

 ."عبر "مفردات راغب، ماده(1)

 .، ط قم122ص  1قمي، ج تفسير (2)
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و در تفسير عياشي از محمد بن فضيل از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه فرمود: مقصود شركي است كه به حد كفر نرسيده 
 «1»باشد. 

 وده: مقصود از اين شركو نيز در همين كتاب از مالك بن عطيه از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه شريفه فرم
اين است كه كسي بگويد: اگر فالني نبود من هالك شده بودم، و اگر فالني نبود من به فالن منفعت و فالن خير 

رسيدم، و اگر فالني نبود زن و بچه من از دستم رفته بودند، زيرا چنين كسي براي خدا در ملك او شريكي قايل شده كه مي
ر خدا اگ "گويد عرض كردم: حال اگر كسي چنين بگويد:كند. آن گاه مييا بال را از او دفع ميدهد، و آن شريك روزيش مي

 .«4»اين خوبست و اشكالي ندارد  :چطور آيا اين هم شرك است؟ فرمود "شدمفالني را نرسانده بود من هالك مي

وَ ما يُؤْمِنُ  "فرمايي در آيهيدم چه ميو نيز در همين كتاب از زراره روايت كرده كه گفت: از حضرت ابي جعفر )ع( پرس
 :؟ فرمود"أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ

 .«1»يكي از مثالهاي اين شرك اين است كه كسي بگويد: نه بجان تو 

ق و الي مقصود آن حضرت اين است كه كسي بغير خدا قسم بخورد، چون غير خدا را به نحوي تعظيم كرده كه ذاتا :مؤلف
 .مستحق آن نيست، و اخبار در اين باره زياد است

 313علي )عليه السالم( است ..... ص :  "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي ... "در آيه: "مَنِ اتَّبَعَنِي "دو روايت در بيان اين كه مراد از:]

هِ قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّ "آيهاز ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل  "سالم بن مستنير "و در كافي به سند خود از
 .«2»فرمود: مقصود رسول خدا )ص( و امير المؤمنين و اوصياي بعد از آن حضرتند  "عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي

آيه فرموده: مقصود از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل همان  "ابي عمرو زبيري "و نيز در همين كتاب به سند خود از
علي است كه اولين پيرو او در ايمان به خدا و تصديق نبوت اوست، و از ميان امتي كه او در آن امت و بسوي آن امت 

مبعوث شده اولين كسي كه قبل از همه خلق به آنچه او از ناحيه خدا آورده ايمان آورده و هرگز به خدا شرك نورزيده ايمان 
 .«2»با ظلم )كه همان شرك باشد( نكرده علي است خود را مشوب و آميخته 

 مؤلف: اين دو روايت مؤيد آن بياني است كه در ذيل آيه گذرانديم، و در معناي آن دو،

__________________________________________________ 

 .24ح  122، ص 4تفسير عياشي، ج (1)

 .23ح  455، ص 4تفسير عياشي، ج (2)

 .25، ح 122، ص 4ج  تفسير عياشي،(3)

 .، ط بيروت33، ح 242، ص 1اصول كافي، ج (4)

 [.....] .1، ح 25، ص 4اصول كافي، ج (5)
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 .روايات ديگري نيز هست، كه بعيد نيست ذكر مصداق در همه آنها از باب تطبيق باشد

ع( پرسيدم: مقصود خداوند از اينكه )گفت: از امام صادق  و نيز در كافي به سند خود از هشام بن حكم روايت آورده كه
 .«1»بلند داشتن خداست، يعني اظهار پاكي خدا از هر بدي از روي غيرت بندگي  :چيست؟ فرمود "سُبْحانَ اللَّهِ "فرمود:

 "م خدا كه فرموده:و نيز در همين كتاب به سند خود از هشام جواليقي روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي كال
 .«4»سؤال كردم، فرمود: معنايش اين است كه خدا منزه است  "سُبْحانَ اللَّهِ



از حسن بن علي از پدرانش از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي وي  "سيار "و در كتاب معاني به سند خود از
نيا را هرگز از پيغمبر و يا امامي از جنس بشر خالي نگذاشته؟ را مخاطب قرار داده فرمود: مگر تا كنون ندانستي كه خداوند د

إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري كه خبر  "-يعني بسوي خلق -"وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ "مگر خداوند نبوده كه فرموده:
ن را ائمه و حكام قرار نداده، و اگر فرستاده، بسوي انبياء داده از اينكه هيچوقت مالئكه را بسوي زمين مبعوث نكرده، و ايشا

 .«1»فرستاده 

 314[ ..... ص : "حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ... "چند روايت در معناي آيه:]

روايت كرده كه گفت: در مجلس مامون حاضر شدم، در حالي كه رضا  "علي بن محمد بن جهم "و در عيون به سند خود از
: گوييد كه انبياء معصومند؟ فرمودبن موسي )ع( نزد او بود، مامون از آن جناب پرسيد: يا بن رسول اللَّه مگر شما نمي علي

حَتَّي  "گويد: مامون به ابي الحسن عرض كرد: پس بفرما معناي آيهچرا، راوي حديث را هم چنان ادامه داده تا آنجا كه مي
فرمايد: تا آنكه رسوالن از قوم چيست؟ رضا )ع( فرمود: خداوند مي "نُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جاءَهُمْ نَصْرُناإِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَ ظَ

اند، در اين موقع بود كه ياري ما ايشان را دريافت خود مايوس شدند، و قوم ايشان گمان كردند كه به رسوالن دروغ خبر داده
«2». 

است كه ما براي آيه كرديم، و بعضي از روايات كه دارد رسوالن احتمال دادند كه نكند آن  مؤلف: اين روايت مؤيد معنايي
 .كسي كه براي ايشان وحي آورده شيطان بوده كه خود را بصورت فرشته درآورده، روايات قابل اعتمادي نيست

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت15ح ، 112، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .، ط بيروت11، ح 112، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .425، ص 1عيون االخبار الرضا، ج (3)

 .1عيون األخبار ج (4)
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چطور رسول خدا )ص( نترسيد از  :و در تفسير عياشي از زراره روايت كرده كه گفت: به حضرت صادق )ع( عرض كردم
آيد از القائاتي باشد كه شيطان در دلش بيندازد؟ فرمود: خداوند وقتي يكي از بندگان از ناحيه خدا برايش مي اينكه مبادا آنچه

به  آيد عينا مانند چيزهايي كهكند، و آنچه كه از ناحيه خدا برايش ميخود را رسول خدا بگيرد، سكينه و وقار را بر او نازل مي
 .«1»آور است بيند يقينچشم مي

اند كه گفت: غذايي درست كردم و الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابراهيم از ابي حمزه جزري روايت كردهو در 
اي از اصحابمان را كه از آن جمله سعيد بن جبير و ضحاك بن مزاحم بودند به آن غذا دعوت نمودم، )در آن ميان( عده

لُ وَ ظَنُّوا حَتَّي إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُ "كني:ا عبد اللَّه! اين حرف را چگونه قرائت ميجواني از قريش از سعيد بن جبير پرسيد يا اب
كنم اي كاش اين سوره را نخوانده بودم سعيد گفت: درست است رسم آرزو مي؟ زيرا من هر وقت بدينجا مي"أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا

م خود مايوس شدند و مردمي كه آن رسوالن بسويشان گسيل شده و معنايش اين است كه تا آنكه رسوالن از تصديق قو
اند. ضحاك گفت: اگر براي حل اين اشكال تا يمن رفته بودم كم بود بودند چنين پنداشتند كه به رسوالن دروغ خبر داده

«4». 

__________________________________________________ 



 .پ تهران، چا153، ح 451، ص 4تفسير عياشي، ج (1)

 .، ط بيروت21، ص 2الدر المنثور، ج (2)
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 311سوره رعد ..... ص : (13)

 311[ ..... ص : 4تا  1(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ 1رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ )المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ 
بِّكُمْ ياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَ يُفَصِّلُ الْآتَرَوْنَها ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّي يُدَبِّرُ الْأَمْرَ

نَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ ( وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اث4ْتُوقِنُونَ )
( وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ 1) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

 (2يُسْقي بِماءٍ واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلي بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )

 311ترجمه آيات ..... ص : 

 .بنام خداي رحمان و رحيم

 .(1دارند )هاي كتاب خداست، و آنچه از پروردگارت به تو نازل شده درست است، ولي بيشتر مردم باور نميالمر، اينها آيه

خدا همان كسي است كه آسمانها را بدون ستوني كه ببينيد برافراشته، سپس به عرش استيال يافت و خورشيد و ماه را به 
ه معاد دهد تا شايد بكند و آيات را او توضيح ميكنند، كارها را او تدبير مي، كه هر يك در مدتي معين سير ميخدمت گرفت

  .(4و قيامت ايمان بياوريد )
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را با روز ها و جويهايي قرار داد و از هر قسم ميوه دو صنف پديد آورد، شب اوست كه زمين را بگسترد، و در آن كوه
 .(1پوشاند، كه در اينها براي گروهي كه بينديشند عبرتها است )مي

هاي پهلوي هم هست و با باغهايي از انگور و كشت و نخل، از يك بن و غير يك بن، كه از يك آب سيراب در زمين، قطعه
براي گروهي كه تعقل كنند عبرتهاست  ايم، كه در اينهاهاي بعضي از آنها را بر بعضي ديگر مزيت دادهشوند، و ما ميوهمي

(2). 

 317بيان آيات ]آهنگ كلي سوره: اثبات آيت بودن و حقانيت قرآن كريم ..... ص : 

 اشاره



غرض اين سوره بيان حقيقت قرآني است كه بر رسول خدا )ص( نازل شده، و اينكه اين قرآن معجزه و آيت رسالت است، و 
؟ "چرا آيتي از ناحيه پروردگارش نازل نشد "نشمرده و به عنوان تعريض بر آن گفتند: اما اينكه كفار آن را آيت و معجزه

 .گفتارشان مردود است، و رسول خدا )ص( نبايد به آن اعتنا كند، و ايشان هم سزاوار نيست كه چنين سخني بگويند

لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِ "فرمايد:دليل بر اين معنا هم آيه ابتداي سوره است كه مي
و نيز  "وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ "فرمايد:، و آيه آخر سوره است كه مي"يُؤْمِنُونَ

 .است، كه مكرر از ايشان حكايت شده "رَبِّهِ لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ "جمله

دهد به اينكه اين قرآن كه بر تو نازل شده حق است، حقي و خالصه بيان اين است كه رسول خدا )ص( را مخاطب قرار مي
كند توحيدي است كه آيات تكويني از قبيل بپاداشتن كه مخلوط به باطل نيست، زيرا آنچه كه اين قرآن بدان دعوت مي

مانها، گستردن زمين، تسخير آفتاب و ماه، و ساير عجايبي كه خدا در تدبير آسمانها و زمين و غرايبي كه در تقدير آنها آس
 .بكار برده، همه بر آن داللت دارند

و نيز دليل ديگر بر حقانيت آن، اخبار و آثار گذشتگان است كه رسوالن با بيناتي بسويشان آمدند، و ايشان كفر ورزيده و 
كذيبشان كردند، و خدا هم ايشان را به گناهانشان بگرفت، اين است آنچه كه اين كتاب مشتمل بر آن است، و همين خود ت

 .كندآيتي است كه بر رسالت تو داللت مي

و اينكه گفتيم تعريضشان به قرآن مردود است، دليلش اين است كه اوال تو شاني بجز انذار مردم نداري، و اينطور نيست كه 
 .ر وقت هر كاري بخواهي بكني بتواني، تا آنكه از تو معجزاتي دلبخواه خود تراشيده به مثل اين كلمات بر تو تعريض كننده

 122، ص: 11اند در وسع آيات و معجزات نيست ترجمه الميزان، جو ثانيا هدايت و اضالل هم آن طور كه ايشان پنداشته

اند هدايت شوند، و از ضاللت برهند، زيرا هدايت و ضاللت اي كه ايشان پيشنهاد كردهتا انتظار داشته باشند با آوردنت معجزه
 .كندبه دست خداست، او است كه بر اساس نظامي حكيمانه هر كه را بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه مي

كالم  دليل براي تو كافي است كه خدا دردر جوابشان همين يك  "تو فرستاده خدا نيستي -لَسْتَ مُرْسَلًا "و اما اينكه گفتند
 .اي كه در قرآن تو است شاهد آنستخود به رسالت تو شهادت داده، و معارف حقه

و « 1»، "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ... "از جمله حقايق باهر و واضحي كه در خصوص اين سوره آورده، حقيقتي است كه جمله
فَلِلَّهِ الْمَكْرُ  "و جمله« 1» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "و جمله« 4» "مَئِنُّ الْقُلُوبُأاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْ "جمله
 .متضمن آنست «2» "جَمِيعاً

 311مكي بودن سوره رعد و اشاره به اقوال ديگر در اين مورد[ ..... ص : ]

« 2»آيد تماميش در مكه نازل شده، و از بعضي ش و از مطالبي كه مشتمل بر آنست برمياين سوره بطوري كه از سياق آيات
 "عبد اللَّه بن سالم "همگي آن مكي است مگر آخرين آيه آن كه در مدينه در شان :انداز مفسرين هم نقل شده كه گفته

 .اندنسبت داده "مقاتل "و "به كلبي "نازل شده، و اين قول را

وَ  "بينيم كه مضمون آخرين آيه آن، همان مضمون اولين آيه آنست كه فرموده:ل صحيح نيست، زيرا ميو ليكن اين قو
 ."الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ

، "... هِ الْجِبالُوَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِ "اند: تمامي سوره در مدينه نازل شده مگر دو آيه از آن، يكي آيهديگر گفته« 3»بعضي 
اند. اين نيز صحيح نيست، بخاطر نسبت داده "قتاده "و "عكرمه "و "حسن "و يكي هم آيه بعدي آن، و اين قول را به

 .كندمضاميني كه دارد، زيرا مضامين آن با وضعي كه مسلمين در مدينه داشتند تطبيق نمي



شده  ، در مدينه، و بقيه در مكه نازل"ينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ ...وَ ال يَزالُ الَّذِ "اند: تنها آيهديگر گفته« 2»بعضي 
 است. و گويا صاحب اين قول اعتماد كرده است بر وصفي كه

__________________________________________________ 

 .44و از آسمان، آبي فرستاد. سوره بقره، آيه (1)

 .42گيرد. سوره رعد، آيه نها( با ياد خدا دلها آرام ميآگاه باشيد كه )ت(2)

 .12كند و اصل كتاب مشيت در پيش او است. سوره رعد، آيه خدا هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مي(3)

 .24پس همه مكر و تدبيرها در نزد خدا است. سوره رعد، آيه (4)

 .ط بيروت، 112، ص 2(تفسير مجمع البيان، ج 3و  5)

 .، ط بيروت22، ص 11روح المعاني، ج (7)
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اند، و چون ديده كه آيه مذكور با آن وضع انطباق دارد، گفته كه در مسلمين بعد از هجرت به مدينه و قبل از فتح مكه داشته
ننده خواهد ديد معناي آيه با وضع آن روز مدينه نازل شده، و ليكن بزودي در تفسير خود آيه بياني خواهد آمد كه خوا

 .مسلمين در مدينه تطبيق ندارد

 ."... المر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ "

 آن افتتاحبا  "الر "، و"الم "هايكه اين سوره با آن افتتاح شده مجموع حروفي است كه سوره "الف، الم، ميم، راء "حروف
اي از معارفي است كه در اين دو صنف سوره به آنها اشاره شود، هم چنان كه معارفي كه در اين سوره بيان شده مجموعهمي

 .شده، و ما اميدواريم ان شاء اللَّه العزيز در آينده نزديكي شرحي در اين باره بدهيم

هاي اتصالي كه بهم دارند، و با در نظر گرفتن اين معنا كه نشانهظاهر سياق اين آيه و دو آيه بعدي آن، با در نظر داشتن 
ر شمارند، و با اينكه همه اينها بعالم وجود را از بلند داشتن آسمانها و گستردن زمين و تسخير شمس و قمر و غير اينها مي

با در نظر گرفتن اين معنا  توحيد خداي سبحان داللت دارند، كه سراپاي قرآن كريم و دعوت حقه آن همين توحيد است، و
فرمايد: اگر در تفصيل اين آيات، تدبر و تفكر كنيد يقين به مبدأ و معاد، و علم به اين معنا برايتان حاصل كه آيات مذكور مي

 .شود كه آنچه بر پيغمبر نازل شده حق استمي

 311تاب وحي ..... ص : و داللت آن بر آيات كتاب طبيعت و ك "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ "معناي جمله:]

ين كند همبدان اشاره مي "تلك "شود كه: مراد از آياتي كه كلمهبا در نظر داشتن اين قرائن و معاني، ظاهر آيات اين مي
هم مجموع عالم كون  "كتاب "اند، و مراد ازموجودات عالم كون، و اشياي خارجي است كه در نظام عام الهي مسخر شده

به وجهي همان لوح محفوظ است، و يا به نوعي از عنايت و مجاز مراد از آن، قرآن كريم است،  توان گفتاست كه مي
 .بخاطر اينكه مشتمل بر آيات كوني است

بنا بر اين، در اين آيه اشاره به دو نوع از داللت است، يكي داللت طبعي كه آيات كوني و وجودي از آسمان و زمين و ما بين 
ديگري داللت لفظي كه آيات كريمه قرآن كه از ناحيه خداي تعالي بر پيغمبرش نازل شده، دارد و آن دو بر توحيد دارد، 

 وَ "، و جمله"تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ "استدراكي است متعلق به هر دو جمله، يعني جمله "وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَ "جمله
 .نه تنها به جمله آخري فقط "الْحَقُّ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

 "تلك "شود: اين موجودات و نظامي كه در عالم كون است )و اگر با لفظچنين مي -و خدا داناتر است -آن گاه معناي آيه



كه اشاره به دور است اشاره كرد براي اين بود كه ارتفاع مكانت و عظمت آنها را برساند( آيات كتاب عمومي تكويني است 
 كند بر اينكه خداي سبحان واحد است و براي او شريكي در ربوبيت نيست، و قرآني كه بسوي تو نازل شده داللت مي كه
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 -كندشود كه افاده حصر مياستفاده مي "الحق "در "الم "و اين خلوص از حرف -حق خالص است و در آن باطل نيست،
به آن  آورند، نهكه در داللتش قاطع است، و اين قرآن حق است، و ليكن بيشتر مردم ايمان نمي پس اين آيات، آياتي است

 .شودآيات ديدني و نه به اين آيات شنيدني كه نازل شده، و از لحن كالم، مالمت و عتاب فهميده مي

ست كه آنچه بسوي تو نازل شده رساند، و مفادش اين احصر را مي "الحق "پس، از آنچه گذشت معلوم شد كه الم در كلمه
 .فقط و فقط حق است، نه اينكه باطل محض و يا آميخته به باطل باشد

 ، و معناي"كتاب "و كلمه "آيات "، معناي كلمه"اسم اشاره "مفسرين در تركيب اين آيه، و معناي مفردات آن از قبيل
اهرتر اند كه ظند قول مختلف و متنوع اختالف كردهچيست به چ "اكثر الناس "است، و اينكه مراد از "الحق "حصري كه در

تر به سياق آيات، همان معنايي است كه ما ذكر كرديم، و هر كه بخواهد اقوال ايشان را به تفصيل ببيند از همه و مناسب
 .بايد به كتب مطول مراجعه كند

 ."اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِاللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها ثُمَّ  "

به ضم عين  -"عمد "ايستد، و جمع آن، همچيزي است كه خيمه به آن تكيه دارد و مي "عمود "گويد:راغب در مفردات مي
اند، و نيز در قرآن كريم عمدهم قرائت كرده "فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ "و در آيه -به فتح عين و ميم "عمد "آيد و هممي -و ميم
 .، اسم جمع عماد است نه جمع-به دو فتحه -اند: عمدگفته« 4»و بعضي «. 1» "بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "آمده:

و غرض اين آيه ياد دادن دليل ربوبيت پروردگار متعال است، و اينكه او واحد است و شريك ندارد، و آن آسمانها است كه 
با چشمتان ببينيد هم چنان مرفوع و بلند است، و در آن نظامي جريان بدون پايه و ستوني كه بر آن تكيه داشته باشد و شما 

چرخند، و ناچار بايد كسي باشد كه به اين امور قيام بكند، آسمانها را دارد، شمسي و قمري دارد كه تا زماني معين در آن مي
 را تدبير نمايد و اين آيات را از يكديگر بدون پايه بلند كند، نظام در آنها را منظم سازد شمس و قمر را مسخر كند، امور عالم

جدا نموده يك به يك شرح دهد، تا شايد شما به لقاي پروردگارتان يقين كنيد، پس آن كسي كه قائم به تدبير عالم و 
 .تفصيل آيات است همان خداست، و در نتيجه تنها رب همه عالم او است، و رب ديگري غير او نيست

__________________________________________________ 

 ."عمد "مفردات راغب، ماده(1)

 [.....] .، ط بيروت23، ص 11روح المعاني، ج (2)
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 391 :[ ..... ص "ترونها "بر وحدانيت رب و مدبر عالم و وجه آوردن قيد: "الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ ... "وجه داللت آيه:]

 :شود كهمعنايش اين مي "الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "پس اينكه فرمود:

اي كه باعث شد آسمان مسلط بر زمين شود و اي گذاشت، فاصلهخداوند آسمان را از زمين جدا كرد و ميان آن دو فاصله
 .ه زمين بفرستد، و همچنين آثار ديگراشعه خود را بر زمين بتاباند و باران و صاعقه خود را ب

پس آسمان بر باالي زمين بدون ستوني محسوس، كه انسان اعتماد آن را بر آن احساس كند ايستاده، در نتيجه هر انساني 
گذارد جابجا بشود، و آن را از فرو ريختن از بايد متوجه بشود كه ال بد كسي هست كه آن را بدون ستون نگهداشته و نمي



 .نگه داشته است مدارش

تر از استقرار زمين در مدار خود نيست، و هر دو آري هر چند استقرار آسمانها در مستقر بلند خود بدون پايه و ستون، عجيب
 اند، و البته اين ايستادن از طريق اسبابيدر اين بابت محتاج به خداي تعالي هستند و با قدرت و اراده او در مدار خود ايستاده

به  نياز از احتياجختص به همان زمين و آسمان است، و تازه اگر آسمانها بوسيله پايه هم ايستاده بودند باز بياست كه م
خداي تعالي و قدرت و اراده او نبودند، پس تمامي موجودات در تمامي احوالشان محتاج بسوي خداي تعالي هستند، احتياج 

 .شودمطلقي كه هيچوقت و در هيچ حالي برطرف نمي

ا اي محتاج به علتي است كه آن ربيند و معتقد است كه هر حادثهدر عين اينكه قانون عليت كلي را مي -و ليكن انسان
وقتي بعضي از حوادث را مقرون به علت  -ايجاد كند، و در فطرتش جستجوي از علل حوادث و امور ممكنه نهفته شده

كند گردد، و ديگر از ديدن آن تعجب نميشود، خود بخود قانع مير ميبيند، و اين ديدنش چند بار در برابر حواسش تكرامي
 .آيدو در صدد جستجوي از علت آن برنمي

آيد، آن گاه سقفي را مشاهده كند كه بر باالي ولي وقتي ديد هر جسم ثقيلي كه از هوا رها شود مستقيما به زمين فرود مي
آيد، و آن قدر جستجو كند، و در جستجوي علت آن برميتد، قهرا تعجب ميافاي ندارد نميزمين زده شده و با اينكه پايه

 اي يافت، و باز سقف ديگري ديد و جستجوي ديگريكند تا پايه و ستوني براي آن پيدا كند، وقتي براي آن سقف، پايهمي
به  شده براي بارهاي بعديكرد و پايه ديگري يافت و همچنين چند نوبت اين معنا مكرر شد ديگر مغزش از جستجو متوقف 

 .داند كه هر چيز بلندي حتما پايه و اركاني داردخيزد، چون ميجستجو برنمي

اما اگر به امري برخورد كه خارق اين كليت و اين عادت مالوف باشد، مانند اجرام آسماني كه هر يك در مدار خود ايستاده 
، در اين موقع كه ناگهان و مثل كسي كه از خواب بيدار شده باشد دلش اي اعتماد داشته باشدزند بدون اينكه بر پايهدور مي

 .زنداز جاي كنده شده، براي جستجوي علت آن پر مي
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ارند، مقصودش داي كه شما ببينيد نو آسمانها را وصف كرد به اينكه پايه "رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "پس اينكه فرمود:
وصفي توضيحي بوده و مفهوم نداشته باشد، )و نتوان  "ترونها "اين نبوده كه آسمانها اصال پايه ندارند، و در نتيجه وصف

 .(هاي نديدني داردنتيجه گرفت كه پس پايه

د پس كه پايه ندارنهاي محسوس ندارند، تا بنا بر اين در تقدير معنايش اين شود: حال و نيز مقصودش اين نبوده كه پايه
ها داشتند مثل ساير چيزهايي كه پايه دارند آن پايهخدا آنها را بدون وساطت سببي سر پا نگهداشته است، و اگر پايه مي

 .گذاشت بيفتند، و ديگر احتياجي به خداي سبحان نداشتندنمي

پندارد كه تنها چيزهاي استثنايي را كه علل و ميآري معناي آيه شريفه اين نيست، هم چنان كه اوهام عاميانه همين را 
 .دهند مانند امور آسماني و حوادث جوي و روح و امثال آناسباب آنها معلوم نيست به خدا نسبت مي

زيرا كالم خداي تعالي صريح در اين است كه: اوال هر چيزي كه اسم چيز بر آن اطالق شود جز خداي تعالي، همه مخلوق 
و نيز « 1» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "خلق و امري خالي و بدون استناد به خدا نيست، هم چنان كه فرمود: خدا است، و هيچ

 .«4» "أَال لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "فرمود:

كند بر اينكه سنت اسباب در تمامي اجزاي عالم جريان دارد، و خدا بر صراط مستقيم است )كه همان و ثانيا تصريح مي
 .(صراط عليت و سببيت است

و با اين حال، ديگر معنا ندارد كه اين سنت در بعضي از امور جريان داشته باشد اما در اموري كه به نظر ما استثنايي هستند 



اي از حوادث از قبيل حوادث زميني را با واسطه اسبابش به خدا نسبت دهيم و بعضي جريان نداشته باشد و در نتيجه پاره
 .تثنائيات خلقت( را بدون واسطه و سبب مستند به او كنيمديگر )اس

بنا بر اين اگر مثال سقفي را ديديم كه روي پايه خود ايستاده بايد بگوييم به اذن خدا و با وساطت اين سبب خاص ايستاده، و 
وص به طت اسبابي مخصاگر جرمي آسماني را ببينيم كه بدون ستون ايستاده باز هم بايد بگوييم كه به اذن خدا و با وسا

 .خود، مانند طبيعت خاص يا جاذبه عمومي ايستاده
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ند خواهد فطرت خواب رفته بشر را بيدار كاينها نيست، بلكه وجه آن اين است كه مي "بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "جملهوجه تقييد به 
 .تا به جستجوي سبب آن برخيزد، و پس از جستجو، در آخر به خداي سبحان پي ببرد

كه بزودي  "الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ "نظير اين مسلك را در آيه بعدي هم بكار برده و فرموده:
 .توضيحش خواهد آمد ان شاء اللَّه

 313در مقام اثبات وحدت خداي تعالي در ربوبيت است ..... ص :  "اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ ... "آيه شريفه:]

توحيد در ربوبيت و بيان اين جهت بوده كه خداي سبحان  -يدآبطوري كه از سياق آيات برمي -و چون مطلوب در اين مقام
ثُمَّ اسْتَوي عَلَي  ":، فرمود"رَفَعَ السَّماواتِ ... "تنها رب هر چيز است و ربي بغير او نيست، نه اثبات اصل صانع. لذا دنبال

ه و عالم را بهم متصل و اجزايش را بهم مربوط كه خود دليل بر تدبير عمومي داشت "الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ ...
 .سازد، اين را فرمود تا اثبات كند كه رب همه و مالك مدبر آن يكي استمي

كند اين معنا را منكر نيستند كه خالق عالم و موجد ها كه قرآن با ايشان مناظره ميدر توضيح آن بايد گفت كه( وثني)زيرا 
برايش نيست، و اين همان خداي سبحان است، بلكه تنها چيزي كه هست معتقدند كه  آن يكي است و در ايجاد آن شريكي

خداوند تدبير هر شاني از شؤون عالم و هر نوعي از انواع آن را به يكي از موجودات قوي واگذار كرده، مثال تدبير زمين را به 
و مرگ، هر كدام را به يكي سپرده، و آن يكي، آسمان را به يكي انسان و حيوان و تري و خشكي و جنگ و صلح و حيات 

اند تا از ما راضي شوند و خير خود را به ما رسانيده از شرورشان ايمن گرديم، بنا بر اين در موجودات قوي، شايسته پرستش
ر او يرد مردمي كه چنين اعتقاد دارند، تنها بايد اثبات وحدت ربوبيت كرد نه توحيد در ذات خدا، و اينكه واجب الوجودي غ

ها آن را انكار نكرده و هيچ ضرري شوند، زيرا اين مطالب اموري هستند كه وثنينيست و تمامي موجودات به او منتهي مي
 .زندبه ايشان نمي

 "لهي جماي است براكه در صدر آيه جاي گرفته مقدمه "الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "شود جملهاز اينجا معلوم مي
، نه اينكه در اقامه برهان، مقصود بالذات باشد، بنا بر اين و زان اين صدر نسبت به ذيلش و زان "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ...

و نظاير آنست نسبت به ذيل « 1» "إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ... "آيه
 .آن

 "ترونها "، و جمله"رفع "متعلق است به "بِغَيْرِ عَمَدٍ "شود كه جملهو نيز روشن مي
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« 1»ها اي كه ديدني باشد بلند كرده است، و اما اينكه بعضيعمد است، و مراد اين است كه آنها را بدون پايه "وصف
ماواتِ رَفَعَ السَّ "ت از شنيدنايست مستانفه و نو كه غرض آن دفع دخلي است كه ممكن اسجمله "تَرَوْنَها "اند جملهگفته

يند كه ستون بيعني مي "ترونها "ستون است؟ در جواب گفته شد:به ذهن شنونده بيايد و بپرسد به چه دليل بي "بِغَيْرِ عَمَدٍ
 .ندارد، وجه بعيدي است

تراكم باالي زمين و ابرها مگر اينكه مراد از سماوات را مجموع جهت باالي زمين با همه اجرام، از نجوم و كواكب و هواي م
 .بدانيم، زيرا مجموع اينها بدون پايه ايستاده و براي انسان هم مشهود است

 22گفتار در معناي عرش و معناي استواء و تسخير در سوره اعراف آيه  -"ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ "
 .گذشت

اند: يعني هر يك از آن دو تا اجلي معين جريان دارند، كه وقتي آن در معناي اين جمله گفته -"مُسَمًّي كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ "
ايستند، اما ممكن است، بلكه رجحان هم دارد كه بگوييم: ضميري كه حذف شده ضمير جمع است كه به اجل سررسيد مي

حكمي است عمومي كه همه اين اجسام محكوم به آن  گردد، زيرا حكم جريان و سير،همه آسمانها و شمس و قمر بر مي
 .هستند

 .گفتاري در معناي اجل مسمي گذرانديم بدانجا مراجعه شود 1و ما در تفسير سوره انعام، آيه 

 314معناي تدبير و مراد از تدبير امر عالم )يُدَبِّرُ الْأَمْرَ([ ..... ص : ]

است كه چيزي را دنبال چيزي بياوري، و مقصود از آن اين است كه اشياي متعدد و به معناي اين  "تدبير ""يُدَبِّرُ الْأَمْرَ "
مختلف را طوري تنظيم كني و ترتيب دهي كه هر كدام در جاي خاص خود قرار بگيرد، بطوري كه به محض تنظيم، آن 

شدن اصل، و فساد اجزاء، و اي كه هر كدام دارد حاصل گردد و به خاطر متالشي غرضي كه از هر كدام آنها داري و فائده
 .تزاحم آنها با يكديگر غرض مختل نشود

معنايش اين است كه امور خانه و تصرفاتي را كه مربوط به آنست منظم نمود، بطوري كه  "دبر امر البيت "گويند:وقتي مي
 .وضع آن رو به صالح گذاشت و اهل آن از فوايد مطلوب آن برخوردار شدند

 ترين نظم منظمبهمين معنا است كه اجزاي آن را به بهترين و محكمتدبير امر عالم هم 
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 است كه مخصوص سازد، بطوري كه هر چيزي بسوي غايت مقصود از آن متوجه گشته و سير كند، و همين آخرين كمالي
به او است، و منتهي درجه و اجل مسمايي است كه به سوي آن گسيل شده، همچنين مجموع آن را با نظمي عام عالمي 

منظم سازد، بطوري كه سراپاي عالم هم متوجه غايت كلي خود كه همان رجوع و بازگشت به خداست بشود و در نتيجه بعد 
 .از دنيا آخرت هويدا گردد



 315و اينكه مراد از آيات تكويني است يا آيات كتاب وحي ..... ص :  "يل آياتتفص "معناي]

ا بر ، همان آيات تكويني است، و بن"آيات "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق برمي -"يُفَصِّلُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ "
بعضي ديگر جدا و متمايز و بعد از جدا شدن، متمايز شود، و اين خود از  شود كه بعضي ازاين مي "تفصيل آيات "اين، مراد از

سنتهاي الهي است كه اشياء را از هم جدا و هر كدام را از ديگري متمايز سازد، و از هر كدام، آنچه كه در ذات و باطنش 
ز طالح، و نيكوكار از مجرم متمايز نهفته است بيرون آورد، در نتيجه نور از ظلمت، و حق از باطل، و خير از شر، و صالح ا

 .گردد

، زيرا روز لقاي پروردگار، همان روز ساعت و قيامت "لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ "بينيم دنبال جمله مورد بحث فرمود:و لذا مي
إِنَّ يَوْمَ  "ا سازد، و فرموده:هم ناميده و وعده داده كه در آن متقين را از مجرمين و فجار جد "يوم الفصل "است كه آن را

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ  "و نيز فرموده:« 4» "وَ امْتازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ "و نيز فرموده:« 1» "الْفَصْلِ مِيقاتُهُمْ أَجْمَعِينَ
 .«1» "مِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَالطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَ

و مشهورتر در نزد مفسرين اين است كه مراد از آيات، آيات كتابهايي است كه از ناحيه خدا نازل شده، بنا بر اين، مقصود از 
از حقايق آن در كتابهايي كه بر انبياء  برداريشود از شرح آن و بيان و پردهتفصيل آيات به منظور جدا ساختن، عبارت مي

روردگار رود به لقاي پنازل شده، تا مردم در آنها تدبر و تفكر كنند و حقايق آنها را بفهمند، زيرا در اين صورتست كه اميد مي
 .شان يقين پيدا نموده به سوي او بازگشت كنند

 .تر و با سياق آيات سازگارتر استما گذرانديم روشناين نظريه مشهورتر است در بين مفسرين، و ليكن آن معنايي كه 

 "ه "و به جاي ضمير "لعلكم بلقائه "و نفرمود: "لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ "و اگر فرمود:
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 .22امروز اي مجرمين از هم جدا شويد. سوره يس، آيه (2)

تا خدا پليد را از پاكيزه جدا و ممتاز كند، و بعضي از پليدها را با بعضي درآميزد و يك جا در جهنم قرار دهد، كه آنها (3)
 .12اند. سوره انفال، آيه خودشان زيانكار بوده
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را آورد وجهش اينست كه خواست در اثبات ربوبيت خدا اصرار و تاكيد كند و به اين معنا اشاره نمايد كه  "ربكم "اسم ظاهر
آن كسي كه عالم را خلق، و امر آن را تدبير نموده و در نتيجه رب آن شده او رب شما نيز هست، پس ربي جز رب واحد 

 .نيست و او شريكي ندارد

 311[ ..... ص : "هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ... "ها و آيات تكويني:برخي از نشانه]

 ."... وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً "

ر ها هستند كه دو به معناي ثابت و برقرار است، و مراد از آن در اينجا كوه "رسي "و از ماده "راسيه "جمع "رواسي "كلمه
به معناي چيزيست كه فرد نباشد، و بر مجموع هر دو امري كه ميانشان ازدواج  "زوج "جايگاه خود ثابت و استوارند، و كلمه

 "آن دو زوجند -هما زوج "توان گفت:گردد، يعني هم ميشود، هم چنان كه بر يكي از آن دو نيز اطالق مياست اطالق مي
شود تا داللت تاكيد مي "اثنين "با كلمه "زوجان "، و در بسياري از موارد كلمه"دآن دو، دو زوجن -هما زوجان "و هم گفت



شود(، هم چنان كه در آيه كند بر اينكه مقصود از آن، دو عدد است نه چهار عدد، )چون به يك حساب، دو زوج، چهار تا مي
 .مورد بحث، اين تاكيد آمده

اي كه بشود در آن زندگي كرد و حيوان دن است، يعني زمين را به نحو شايستهبه معناي گستر "مَدَّ الْأَرْضَ "در "مد "كلمه
 .و نبات و اشجار در آن پديد آيند، گسترده كرد

شود، و اينكه گستردن زمين را به خداي تعالي نسبت داد به منزله تمهيد و مقدمه براي جمله ايست كه به آن ملحق مي
 .گفتيم كه مقدمه است براي جمالت بعد "لَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهاال "چنان كه نظير اين را در آيه گذشته

گردد، و كالم طوري ريخته شده كه هر جمله، فرع برمي "ارض "به كلمه "فيها "ضمير در -"وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً "
بيان تدبير خدا براي امور سكنه زمين از انسان و حيوان است،  -اناتر استو خدا د -جمله قبلي خودش است، و غرض از آن

كه چه تدابيري در حركت آنها براي طلب رزق، و در سكونشان جهت آسايش بكار برده و بهمين منظور زمين را گسترده 
در آن  شد وكسره گسترده ميتوانست در آن ادامه زندگي دهد، و اگر هم يكرد انسان و حيوان نميكرد، كه اگر گسترده نمي
داشت باز هم صالح براي زندگي نبود، چون آبهايي كه در آن ذخيره شده بر سطح آن جريان پستي و بلندي وجود نمي

برجا در آن ميخكوب كرده و آنچه آب هاي بلند و پايآمد، و لذا خداي تعالي كوهيافت و زراعت و بستاني به وجود نمينمي
سازد، و ها روان ميهايي بر دامنهها ذخيره نموده و نهرهايي از اطراف آنها جاري و چشمهد در آن كوهفرستاز آسمان مي

آورد، هاي مختلف تلخ و شيرين و تابستاني و زمستاني و اهلي و جنگلي ببار ميكند، و ميوهكشتزارها و باغات را سيراب مي
سازد، آري شب و روز سرما و گرما را ها است بر زمين مسلط مياصلها و حو شب و روز را كه دو عامل قوي در رشد ميوه

 122، ص: 11آورند و اين دو نيز در نضج و نمو و ترجمه الميزان، جبه وجود مي

 .انبساط و انقباض موجودات زمين تاثير دارند

نت و ها را در طلب رزق و سكوو نيز روشني و تاريكي را كه تنظيم كننده حركات حيوانات و انسان است و سعي و كوشش آن
 .آورندكند ببار مياستراحتشان منظم مي

ها راه را براي جاري شدن نهرها و جاري شدن نهرها راه را دار، و كوههاي ريشهپس گستردن زمين، راه را براي ايجاد كوه
اغراض مذكور به نحو كمال  هاي نر و ماده و رنگهاي مختلف آن هموار ساخته، با ايجاد شب و روزبراي پيدايش ميوه

 شريك در ربوبيت كشفگردد، و در همه اينها تدبيري است متصل و متحد كه از وجود مدبري حكيم و واحد و بيحاصل مي
 .كند، و در همه اينها آياتي است براي مردمي كه تفكر كنندمي

 397 :ن طنطاوي در تطبيق اين جمله با نر و ماده بودن گياهان ..... ص قرار داد و بيا "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "ها رامعناي اينكه خداوند ميوه]

هايي كه ممكن است وجود يابد، در زمين انواع متخالف يعني و از جميع ميوه -"وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "
 .شيريني و غير آن، و از حيث تري و خشكي آن قرار دادو مختلفي از حيث نوع، از حيث تابستاني و زمستاني، از حيث 

است، و بنا بر اين تفسير، مقصود از دو زوج، دو صنف خواهد بود كه يك  "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "اين معناي معروف در تفسير كلمه
تثنيه به منظور  دي كهصنف با صنفي ديگر مخالف باشد، چه اينكه صنف سومي داشته باشد يا نداشته باشد، نظير ساير موار

، رجوع بعد از رجوع است، هر چند از نظر "كرة "كه مقصود از تثنيه« 1» "ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ "تكرار آمده، مانند آيه
 .كثرت خيلي زياد شود

ها زوج قرار داده، في از ميوهگفته است: خداوند در زمين از هر صن "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "طنطاوي در تفسير جواهر در ذيل جمله
گيرد، علم جديد هم اين معنا را كشف نموده و ثابت يعني دو تا يكي نر و يكي ماده، كه ازدواج آنها در گلهاشان صورت مي



بندد مگر اينكه نر و ماده آن با هم درآميزند، چيزي كه هست گاهي عضو نر با كرده كه هر درخت و زراعتي ميوه و دانه نمي
ماده و درخت و بوته ماده هست، مانند بيشتر درختان، و گاهي عضو نر در يك درخت است و عضو ماده در درختي خود 

 .ديگر، مانند درخت خرما

آن دسته كه عضو نر و ماده هر دو در يك بوته هستند گاهي هر دو در يك گل قرار دارند، و گاهي در دو گل، اولي مانند 
 .«4»ماده آن در يك گل قرار دارند، و دومي مانند بوته كدو  بوته پنبه، كه عضو نر با عضو

__________________________________________________ 

 .2پس دوباره نگاه كن، سوره ملك، آيه (1)

 .تفسير طنطاوي(2)
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و ليكن ظاهر آيه كريمه با آن مساعدت ندارد، اي است كه هيچ ترديدي در آن نيست، گفتار وي هر چند از حقايق علميه
شوند كه آن درختها زوج و دو تايي ها زوج و دو تا هستند، نه اينكه از درختي خلق ميزيرا ظاهر آن اين است كه خود ميوه

ها را از وهميو همه  -و كل الثمرات جعل فيها من زوجين اثنين "باشند، و اگر مقصود، درختهاي آنها بود، مناسب بود بفرمايد:
 ."دو جفت قرار داد

و « 1» "سُبْحانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْواجَ كُلَّها مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ "ولي البته اين مطلبي كه وي گفته ممكن است از مثل آيه
ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ وَ مِنْ كُلِّ شَيْ "و آيه« 4» "وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ "همچنين از آيه

 .استفاده شود« 1» "تَذَكَّرُونَ

، نر و ماده و شيرين و ترش، و ساير اصناف است، و بنا بر اين "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ "اند: مراد ازديگر از مفسرين گفته« 2»بعضي 
رين شوند، مانند شيهر كدام از آن دو به صفاتي كه بيشتر از يكي است مختلف مي زوجان چهار تا خواهند بود، نر و ماده كه

 .و غير آن، تابستاني و مخالف آن

 .كنيد معناي صحيحي نيستو ليكن اين معنا همانطور كه مالحظه مي

. شود بعد از آنكه روشن بودميپوشاند، و در نتيجه هوا تاريك يعني با ظلمت شب نور روز را مي -"يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ "
مراد از آن، پوشاندن هر يك از شب و روز است طرف مقابل خود را، و اينكه شب دنبال روز  :اند كههم گفته« 2»بعضي 

 .«3»اي كه بر اين معنا داللت كند در بين نيست آيد و روز دنبال شب و ليكن قرينهمي

كند بر چون تفكر در نظامي كه بر اين عالم جريان دارد و حاكم بر آنست، و حكم مي -"كَّرُونَإِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَ "
اينكه ابعاض اين عالم مربوط بهم و ماليم و سازگار با همند، و همه را روي هم و هر جزئي از اجزاي آن را متوجه غايتهاي 

 خاص بخود ميكند خود

__________________________________________________ 

 .13منزه است آن كس كه همه زوجها را از روئيدنيهاي زمين خلق كرده. سوره يس، آيه (1)

 .و فرستاديم از آسمان آبي را پس رويانديم در زمين هر زوجي كه در نوع خودش نيكو است(2)

 .15سوره لقمان، آيه 

 .22يات، آيه و از هر چيز زوجي آفريديم تا شايد شما متذكر شويد. سوره ذار(3)

 .255، ص 4تفسير القرآن العظيم، ج (4)

 [.....] ، ط بيروت121، ص 2تفسير مجمع البيان، ج (5)



به معني پوشانيدن و از نظر مخفي و مستور داشتن است، بنا بر اين مناسب است كه پوشانيدن، به  "اغشاء "بعالوه،(6)
 .ي و اظهار كه خاصه روز استتاريكي و ظلمت كه مخصوص شب است نسبت داده شود نه روشن
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كاشف از اين است كه اين نظام بستگي به تدبير واحد عقلي دارد كه در نهايت اتقان و محكمي است، و اين خود داللت 
در  ست كهگردد، قادري اكند بر اينكه رب واحدي دارد كه در ربوبيتش شريك نداشته، عالمي است كه دچار جهل نميمي

شود، و نسبت به تمامي موجودات و مخصوصا انسان عنايت و توجه دارد و او را بسوي سعادت قدرتش مقهور كسي نمي
 .دهداش سوق ميجاودانه

 ."... وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ "

ايست كه از بيخ تنه درخت روئيده باشد مثال گفته به معناي شاخه و جوانه "صنو "گويد: كلمهراغب در مفردات مي
 -و فالن صنو ابيه "،"اين دو، دو شاخه از يك درخت خرما است كه از ريشه آن جوانه زده -هما صنوا نخلة "شود:مي

ان، و جمع آن صنوان است، هم چنان كه در قرآن كريم هم و تثنيه صنو، صنو "فالني شاخه و جوانه پدر خويش است
گفته: اين كلمه به معناي چيز خوردني است، كه هم با ضمه  "اكل "و نيز در باره كلمه«. 1» "صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ "آمده:

ره است به معناي يك بار براي م "اكلة "و "أُكُلُها دائِمٌ "شود، خداي تعالي فرمود:كاف و هم با سكون آن خوانده مي
 .«4»بر وزن لقمه است  "اكله "خوردن و

 311وجود اختالف، تنوع، و تمايز در خلقت مستند به اختالف اراده مسبب االسباب عز و جل است ..... ص : ]

ست، و همه يو معناي آيه اين است كه: دليل اينكه گفتيم نظام جاري در عالم قائم به تدبير مدبري است كه خود جزء عالم ن
هايي كنند، اين است كه در زمين قطعهاشياء بالطبع در برابرش خاضعند، و بر وفق مشيت او و آن طور كه او بخواهد سير مي

رويد كه خود از هست نزديك بهم و همسايه هم كه خاكش از نظر طبع شبيه بهم است و در آنها باغهاي انگور مي
و طعم و درشتي و ريزي و لطافت و خوبي بسيار با هم مختلفند، و همچنين هايي است كه از نظر شكل و رنگ ميوه

رويد كه جنس و صنف آنها مختلف است، گندم و جو اين محل با گندم وجوه محل ديگر مختلف است. و نيز حاصلهايي مي
ت و همه ينكه زمين يكي اسزنند، و بعضي مثل هم نيستند، با ارويد كه بعضيها مثل همند، و از يك ريشه جوانه ميخرما مي

 .شوند، و ما بعضي را بر بعضي بخاطر مزيت مطلوبي كه در صفات آنست برتري داديماز يك آب مشروب مي

حال اگر كسي بگويد: اين اختالفات مربوط به طبيعتي است كه هر كدام براي خود دارند، و يا بخاطر عوامل خارجي است 
 شكل و رنگكند، و به هر يك كه در آنها اثر مي

__________________________________________________ 

 ."صنو "مفردات راغب، ماده(1)

 ."اكل "مفردات راغب، ماده(2)
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دهد، زيرا علومي كه متعرض شناسايي اشجار و گياهان است و طبيعت خواص آنها را بطور مخصوص و صفاتي جداگانه مي
 .داند كه در كيفيت تكوين آنها و آثار و خواص آنها دخالت دارندكند هر يك از آنها را معلول عواملي ميان ميمشروح بي

پرسيم كه جهت اين اختالفي كه در عوامل داخلي و خارجي هست چيست، و چه گوييم: بله، و ليكن ما نيز ميدر جواب مي
ارشان هم مختلف گردد؟ و اگر علت اين اختالف را هم سراغ دهي باز باعث شده كه اين علتها مختلف شوند، و در نتيجه آث



اي كه مشترك ميان تمامي موجودات جسماني بوده و يك، يك پرسيم، تا منتهي شوي به مادهاز علت اختالف آن علت مي
ند علت اين توااي كه در تمامي موجودات يكي است، نمياجزاي آن ماده با هم شبيهند و معلوم است كه چنين ماده

بينيم بوده باشد، پس جوابي جز اين نداري كه ما فوق تمامي سببها سببي است كه هم ماده عالم را ايجاد اختالفات كه مي
شماري به كار برده، و به عبارت ديگر، در اين ميان سبب واحدي است داراي كرده و هم در آن، صورتها و آثار گوناگون و بي

بود هيچ چيزي از هيچ هاي او نميهاي مختلف اوست كه اگر اختالف ارادهالفات، مستند به ارادهشعور و اراده كه اين اخت
 .شدچيز ديگر متمايز نمي

و بر هر دانشمند متدبري الزم است كه توجه داشته باشد و از اين نكته غفلت نورزد كه اين آيات كه اختالف خلقت را 
كند، كما اينكه بعضي خيال در عين حال قانون علت و معلول را هم انكار نميداند، مستند به اختالف اراده خداوند مي

ا تغيير هاند، زيرا اراده خداي سبحان مانند اراده ما صفتي نيست كه عارض بر ذات باشد، و در نتيجه ذات با تغيير ارادهكرده
فت شود )در نظر شيعه، اراده صاشياء انتزاع مي هاي گوناگون، صفت فعل خداست و از علل تامه و اسبابيابد، بلكه اين اراده

شود، اين اجمال مطلب است تا ان شاء اللَّه در محل فعل است نه صفت ذات( و اختالف آن باعث اختالف در ذات نمي
 .مناسبي توضيحش از نظر خواننده بگذرد

إِنَّ  "شد لذا دنباله آن فرمود:ام نميقرآن كريم از آنجايي كه برهانش مبني بر مقدماتي عقلي است كه بدون آن حجت تم
 ."فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

ما برتري  ":را به خداي تعالي نسبت داده و فرموده "اكل "از بياني كه گذشت اين معنا روشن گرديد كه اگر اختالف در
بدون  "رفع سماء "ا وسائط آن ببرد، مانندبدون اينكه اسمي از واسطه اين اختالف و ي "اكل "داديم بعضي را بر بعضي در

پايه ديدني، كه بدون ذكر واسطه به خود خداوند نسبت داده، و همچنين گستردن زمين، و قرار دادن جبال و انهار كه در 
 .ها را اسقاط كردههمه آنها واسطه
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جايش كنده شده به جستجو و بحث از سبب اين اختالف برخيزد، و پس از جستجويش سرانجام به خدا كه مسبب و قاهر بر 
 .همه اسباب است پي برد

ين و چنان ه چنفرمود اوست كدر اين آيه شريفه التفات لطيفي از غيبت به تكلم با غير به كار رفته، )با اينكه قبال همه جا مي
و بعيد نيست نكته آن اين باشد كه سبب حقيقي را با  "ما برتري داديم بعضي را بر بعضي در اكل ":كرد( در اينجا ميفرمايد

كوتاهترين بيان معرفي كند، گويا كسي گفته است بعضي از آنها نسبت به بعضي ديگر برتري دارند، و سبب اين برتري جز 
اند اظهار رسخود گوينده خود را معرفي نموده، و با صيغه تكلم مع الغير كه تعظيم را مي خداي سبحان كسي نيست، آن گاه

كند كه خود اوست آن سببي كه دانشمندان در جستجويش هستند، و ساير اسباب همگي بسوي حضرت وي منتهي 
 .بعضي گردند، آن گاه تمامي اين مطالب را مختصر كرده و فرمود: ما برتري داديم بعضي را برمي

، خالي از اشعار به اين معنا نيست كه در اين بين غير از خداي سبحان اسباب الهي نيز در كارند، كه به "ما "و همين تعبير به
شوند. از آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه سياق آيه مورد بحث امر او عمل نموده، و همه به خداي سبحان منتهي مي

ت است نه بر اثبات صانع و يا توحيد او، و خالصه آن حجت اين است كه اختالف اثري كه سياق اقامه حجت بر توحيد ربوبي
دارد كه همه مستند به سببي هستند ما در موجودات هست با اينكه ماده اصلي همه آنها يكي است از اين حقيقت پرده برمي

خداي سبحان است و او رب آنست، و ربي وراي اين اصل مشترك كه انتظام آن از مشيت و تدبير اوست، پس مدبر عالم، 
از مفسرين استفاده « 1»غير او ندارد. اين است خالصه حجتي كه آيه در مقام اقامه آنست، پس اينكه از كلمات بعضي 



 .شود كه آيه در مقام اثبات اصل صانع است صحيح نيستمي

رد بحث در مقام احتجاج عليه وثني مذهبان است، كه آيد، آيات موعالوه بر آنچه گفته شد، به طوري كه از سياق آيات برمي
كنند، در عين حال به وحدت واجب الوجود اعتراف داشته، در عين اينكه وحدت ربوبيت را منكرند و ارباب گوناگوني اثبات مي

 .دخداي عز اسمه را قبول دارند، و با اينكه قبول دارند، معنا ندارد براي اثبات او عليه ايشان استدالل شو

 اند: آيه مورد بحثاز مفسرين به اين اشكال تنبه و آگاهي يافته و گفته« 4»و لذا بعضي 
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كند ولي اين نيز مردود است، زيرا از سياق آيات دليلي بر اين مدعا عليه دهري مذهبان عرب كه منكر صانعند احتجاج مي
 .نيست

وَ فِي الْأَرْضِ  "و حجت "وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ ... "و نيز اين معنا روشن شد كه فرق ميان دو حجت و دليل، يعني حجت
شود، و ارتباط و اتصالي كه در اين است كه اولي توحيد ربوبيت را از وحدتي كه در كثرت مشاهده مي "...طَعٌ مُتَجاوِراتٌ قِ

 .رساند كه مدبر آن يكي استشود اثبات مينمايد و ميتدبير همه موجودات عالم با همه كثرتش ديده مي

اص و آثار در موجوداتي كه در شرايط واحدي قرار دارند اثبات ولي دومي به عكس اولي اين مدعا را از طريق كثرت خو
رساند كه اختالف آثار و خواص موجودات با اينكه اصل همه يكي است خود كاشف از وجود مبدئي است كه كند، و ميمي

 است فوق اين كند، و خود امري است ما وراي طبايع اين موجودات، و سببياين آثار و خواص مختلف و متفرق را افاضه مي
 .اسباب كه گفتيم اصلشان واحد است، و او رب همه است، و ربي غير او نيست

دليلي بود كه مدعا را از هر  "اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ ... "و اما آن حجتي كه قبل از اين دو حجت اقامه شده بود يعني جمله
دهد، كه عبارتست از وحدت كثير و جمع مساله تدبير را تذكر مي "الْأَمْرَ يُدَبِّرُ "كرد، زيرا هم در جملهدو طريق اثبات مي

كند كه خود تكثير واحد و تفريق مجتمعات است، و تفصيل را يادآوري مي "يُفَصِّلُ الْآياتِ "متفرقات، و هم در جمله
شود، پس بهمين دليل رب آن حاصلش اين است كه امر عالم با همه تشتت و تفرقي كه دارد تحت تدبير واحدي اداره مي

دهد، و هر يك را از ديگري جدا و نيز واحد است و آن خداي سبحان است، و خداي تعالي است كه آيات را تفصيل مي
گردد، و اين همان معاد است، پس خداوند متعال از اين سازد، و در نتيجه سعيد از شقي، و حق از باطل جدا ميمتمايز مي

 .«1» "لَعَلَّكُمْ بِلِقاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ "فرمايد:يكي مبدأ و ديگري معاد، و در باره معاد مي :گيردمي برهان خود دو نتيجه

 411بحث روايتي ..... ص : 

وَ فِي  "و او بطور مرفوعه از اهل علم و فقاهت از آل محمد )ع( روايت كرده كه فرمود: "خطاب اعور "در تفسير عياشي از
 معنايش اين است كه "عٌ مُتَجاوِراتٌالْأَرْضِ قِطَ
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ره زار است، عينا مانند مردمي خيز و پاك و اين ديگري شويك قطعه زمين در مجاورت قطعه ديگري است، آن يكي حاصل



 .«1»كه در مجاورت مردمي ديگر هستند، ولي از سنخ ايشان نيستند 

و  "انالكشف و البي "، و ثعلبي در كتاب"شرف المصطفي "در كتاب "خركوشي "و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از
كه وي به سند خود از جابر بن عبد اللَّه روايت ، )عبارت روايت از فضل بن شاذان است( "امالي "فضل بن شاذان در كتاب

اند، و من فرمود: مردم هر يك از يك شجرهكرده كه گفت: من از رسول خدا )ص( شنيدم كه به علي بن ابي طالب )ع( مي
صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ  "ايم، آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند:و تو هر دو از يك شجره

 "گويد: اين روايت راشوند كه آن من و توايم، تفسير برهان مي، يعني مردم همگي از يك آب سيراب مي"يُسْقي بِماءٍ واحِدٍ
من و علي از يك شجره، و مردم از  "در كتاب خصائص خود از سلمان آورده، و در روايت ديگري چنين آمده: "نطنزي
كند: حديث جابر بن عبد اللَّه را طبرسي و علي بن عيسي در كتاب ، صاحب برهان اضافه مي"گوني هستندهاي گوناشجره

 .«4»اند كشف الغمه نيز آورده

مؤلف: روايت مذكور را سيوطي در الدر المنثور از حاكم، و ابن مردويه از جابر آورده كه گفت: شنيدم رسول خدا )ص( 
هاي مختلف و من و تو هر دو از يك شجره هستيم، آن گاه رسول خدا )ص( اين آيه را رهفرمود: اي علي! مردم از شجمي

 .«1» "وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ "تالوت فرمود:

ذر، ابو الشيخ، و ابن مردويه از ابو و نيز در الدر المنثور است كه ترمذي، )وي روايت را حسن دانسته( بزار، ابن جرير، ابن من
« 2»فرموده: دقل و فارسي  "وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلي بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ "اند كه در ذيل آيهروايت كرده (هريره از رسول خدا )ص

 .«2»و شيرين و ترش 
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 414[ ..... ص : 1تا  5(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ وَ  فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أُولئِكَوَ إِنْ تَعْجَبْ 
حَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثاُلتُ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو ( وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ ال2ْأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ )

 (3مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ )

 414ترجمه آيات ..... ص : 



ساني شويم؟! آنها كزنده مي گويند: راستي وقتي خاك شديم از نوپس اگر شگفت آري، شگفت از گفتار آنان است كه مي
 .(2اند )اند، آنان به گردنهايشان غلها دارند، آنان اهل جهنمند و در آن جاودانههستند كه به پروردگارشان كافر شده

 انگيز نازل شده و پروردگارتآنان پيش از رحمت، از تو تقاضاي تعجيل در عذاب دارند، با اينكه پيش از آنان بالهاي عبرت
 .(3در باره ستم كردنشان صاحب مغفرت است، و هم پروردگارت عذاب شديد دارد ) به مردم

 414بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

گفتند، از آن جمله گفته بودند: چطور اي از حرفهايي است كه مشركين در رد دعوت و رسالت مياين دو آيه عطف بر پاره
زنده شود؟، و نيز گفته بودند: چرا پس آن عذابي كه ما را از آن ممكن است آدمي بعد از مردن و خاك شدنش بار ديگر 

اي هكند؟، آن گاه پس از نقل گفتهاش عمل نميگويد پس چرا به اين وعدهشود و اگر او راست ميترساند نازل نميمي
 .دهدايشان جوابشان را مي
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 ."مْ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍوَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُ "

به معناي اين است كه امري كه سببش براي انسان معلوم نيست بر نفس  "عجب و تعجب "در مجمع البيان گفته است:
را به گردن  به معناي طوقي است كه با آن دست "غل "آدمي هجوم آورد، )و انسان بناگهاني به او برخورد نمايد( و كلمه

 .ببندند «1»

خداوند متعال در افتتاح كالم خود به حقيقت معارف ديني كه در كتاب خود بر پيغمبرش نازل كرده اشاره فرمود و چنين 
كند، و اصول آن معارف عبارت بود از: توحيد و رسالت و معاد، آن گاه داستان فهماند كه آيات تكويني نيز به آنها رهبري مي

اي كه در اين باره اقامه نمود توحيد ربوبيت و معاد را به گانهري آيات تكويني را تفصيل داده و از حجتهاي سهداللت و رهب
طور صريح نتيجه گرفت، كه مساله حقيت رسالت، و كتاب نازل شده كه معجزه و آيت آن است نيز از لوازم آن دو نتيجه 

 .بود

پس به تصريح( نتيجه گرفت و زمينه براي ذكر شبهات كفار در باره اين اصول بعد از اينكه اين اصل را )نخست به اشاره و س
هاي آنان در باره گانه فراهم شد اينك در آيه مورد بحث به شبهه ايشان در امر معاد، و در آيات بعد به شبهات و گفتهسه

 .فرمايدرسالت و توحيد اشاره مي

خداي متعالي اين شبهه را به عنوان  "أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ "اند:شبهه ايشان در امر معاد اين است كه گفته
آور و سزاوار تعجب است ذكر فرموده، چون بطالن و فساد گفتارشان آن قدر واضح بود كه هيچ انسان اينكه سخني شگفت

اني بدان قائل شود از مصاديق عجب خواهد بود، و لذا داند، و با اين حال اگر انسسليم العقلي ترديد در آن را جايز نمي
 ."... وَ إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ":فرمود

كه حتما  -كند اين است كه: اگر از تو احيانا تعجبي سر بزندبدان ارشاد مي "تعجب "و معناي جمله بطوري كه حذف متعلق
آور است و لزوما بايد از آن شگفتي پس اين كالم ايشان تعجب -زند، چون هيچ انساني خالي از تعجب نيستهم سرمي

كني، و اين تركيب )يعني حذف متعلق تعجب( كنايه از وجوب تعجب از گفتار ايشانست چون بطالنش واضح است و هيچ 
 .پسنددخردمندي آن را نمي



 به قرينه سياق، "جَدِيدٍ أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ "در جمله "تراب "و مقصودشان از
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شود، زيرا در آن موقع انسان كه هيكلي گوشتي به شكلي مخصوص خاكي است كه بدن آدمي پس از مرگ بدان تبديل مي
اعضاي خاص و مجهز به قوايي به قول ايشان مادي است بطور كلي معدوم شده است، و چيزي كه بكلي و از و مركب از 

 .گردد؟شود و دوباره بصورت مخلوقي جديد برمياصل نابود شده چگونه مشمول خلقت مي

 411ص :  دالئل و جهات انكار و استبعاد زنده شدن بعد از مرگ و پوسيده شدن، و رد و جواب هر يك .....]

اين شبهه ايشانست در باره معاد، كه خود جهات مختلفي دارد، و خداي سبحان در كالم خود از يك يك آن جهات و 
 .مناسب هر كدام جوابي داده كه ريشه شبهه را از بيخ و بن بركنده است

ه جوابي داده شده كه مگر قبال كيكي از آن جهات، اين استبعاد است كه خاك برگردد و انساني تمام عيار شود، از اين شبهه 
زنده بود از چه خلق شده بود؟، و مگر غير اين بود كه مواد زميني بصورت مني و نطفه درآمده سپس علقه شده سپس مضغه 

ان بينيم و از صرف امكهاي آن را ميگشته و سپس بصورت بدن انساني تمام عيار درآمده است؟! و با اينكه همه روزه نمونه
پيوندد، ديگر چه جاي ترديد است كه مشتي خاك روزي دوباره انساني تمام عيار گردد؟! هم چنان كه ه وقوع ميدرآمده ب

 مُضْغَةٍ نْعَلَقَةٍ ثُمَّ مِ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ "خودش فرموده:
 .«1» "مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ ...

گردد، و از اين، جواب داده شده يكي ديگر از موارد استبعاد اين است كه بطور كلي چيزي كه معدوم شده دوباره موجود مي
نا وَ ضَرَبَ لَ "ود:به اينكه: خلقت نخست چطور ممكن بود، اين نيز به همان نحو ممكن است، هم چنان كه خداي تعالي فرم

 .«4» "مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ

 رشود، و ديگر ذاتي ندارد تا با خلقت جديد لباس وجود به تن كند، بله دجهت سوم اينكه انسان وقتي مرد، ذاتش معدوم مي
 يابد؟ذهن اشخاص تصوري از او هست، و ليكن انسان خارجي نيست، پس چه چيز اعاده وجود مي

 خداي تعالي در كالم خود از اين نيز جواب داده و چنين فرموده كه: انسان، عبارت از

__________________________________________________ 

د پس )بدانيد كه( همانا ما شما را از خاك از نطفه، سپس از خون بسته باشياي مردم! اگر در شك برانگيخته شدن مي(1)
 .2شده، سپس از پارچه گوشتي تمام خلقت و غير تمام خلقت خلق كرديم ... سوره حج، آيه 

ه كند؟ بگو زندو براي ما مثلي زد و خلقت خود را فراموش كرده گفت: چه كسي اين استخوانهاي پوسيده را زنده مي(2)
 [.....] .79و  22د آنها را كسي كه در اولين بار خلقشان كرد. سوره يس، آيه كنمي
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بدن مركب از مشتي اعضاي مادي نيست تا با مرگ و بطالن تركيب و متالشي شدنش بكلي معدوم شود، بلكه حقيقت او 
كه به اين بدن مركب مادي تعلق يافته، و اين بدن را در  -و يا اگر خواستي بگو حقيقت او نفس او است -روحي است علوي

اندازد، و زنده ماندن بدن هم از روح است، بنا بر اين هر چند بدن ما به مرور زمان و گذشت اغراض و مقاصد خود بكار مي
 نابود شدنشود، اما روح، كه شخصيت آدمي با آن است باقي است، پس مرگ معنايش رود و متالشي ميعمر از بين مي



انسان نيست، بلكه حقيقت مرگ اين است كه خداوند روح را از بدن بگيرد، و عالقه او را از آن قطع كند، آن گاه مبعوثش 
نمايد، و بعث و معاد هم معنايش اين است كه خداوند بدن را از نو خلق كند و دوباره روح را به آن بدمد، تا در برابر 

 .تدپروردگارش براي فصل قضاء بايس

كُمْ اوَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّ "فرمايد:خداوند در اين باره مي
شويد و است كه شما با مردن در زمين گم نمي كه حاصلش اين« 1» "مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلي رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ

ند، و كبه آن داللت مي "ما "و "شما "گرديد، بلكه ملك الموت كه موكل بر مرگ است آن حقيقتي را كه لفظمعدوم نمي
د، گرديشود، آن گاه وقتي مبعوث شديد بسوي خدا برميماند و گم نميگيرد و در قبضه او باقي ميعبارت از جانها است مي

 .شود، و باز شما شمائيدو دوباره بدنهاي شما بجانهايتان ملحق مي

پس براي آدميان حياتي است باقي كه محدود به عمر فاني دنيا نيست، و عيشي است دائمي در عالم ديگري كه با بقاي 
ن به خدا و عمل صالح اي ندارد مگر آنچه كه در زندگي اولش از ايماخداوندي باقي است، و انسان در زندگي دومش بهره

 .انداز نمودهكسب كرده، و از مواد سعادتي كه امروز براي فردايش پس

پس اگر آدمي حق را پيروي كند، و به آيات خدا ايمان بياورد، در زندگي ديگرش به كرامت قرب و نزديكي به خدا، و به 
ز ياد بگرايد، و فقط به دنيا توجه داشته باشد و ا گردد، و اگر به پستي و به سوي خاكشود سعادتمند ميملكي كه كهنه نمي

خدا اعراض نمايد، در زندگي ديگرش در شقاوت و هالكت خواهد بود و مغلول به غل و زنجير نوميدي و خسران محشور 
 .خواهد شد، و در مهبط لعنت و حضيض بعد قرار خواهد گرفت، و از اصحاب آتش خواهد گرديد

و تامل كافي و وافي در اين بياني كه گذشت نظر كرده باشد اين معنا برايش روشن شده است خواننده محترم اگر به دقت 
 ، صرف تهديد به"أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ ... "كه آيه

__________________________________________________ 
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نيست، هم چنان كه انسان در نظر بدوي  "أَ إِذا كُنَّا تُراباً أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ "اند:عذاب براي صاحبان اين حرف كه گفته
 .كند، بلكه جوابي است كه به الزمه گفته آنان دادهخيال مي

 411عالمين است ..... ص : بيان اينكه الزمه انكار معاد انكار عالم ربوبي و در حقيقت كفر به رب ال]

شود، اين گويند: وقتي آدمي مرد و خاك شد انسانيت و شخصيتش نيز باطل ميتوضيح اينكه: الزمه گفتار ايشان كه مي
كند، است كه انسان عبارت باشد از يك صورت مادي كه قائم به اين هيكل بدني مادي است كه با حياتي مادي زندگي مي

، حيات ديگري هميشگي داشته باشد كه با بقاي پروردگار متعال باقي بماند، و به سعادت قرب او بدون اينكه بعد از مرگ
 .رسيده و نزد او رستگار گردد

اش و به عبارت ديگر الزمه گفتار ايشان اين است كه حيات آدمي محدود باشد بهمين زندگي مادي دنيا، بدون اينكه دامنه
بد دوام داشته باشد، و اين در حقيقت انكار عالم ربوبي است، زيرا اعتقاد به وجود ربي كه بعد از مرگ را هم بگيرد و الي اال

 .معاد نداشته باشد )همانند كوسه ريش پهن است و( معنا ندارد

و الزمه چنين اعتقادي اين است كه: هم آدمي مقصور باشد در مقاصد دنيوي و هدفهاي مادي و توسن همت تا همانجا 
از درك آن نعمتهاي دائمي و ملك عظيمي كه نزد خدا دارد قاصر باشد، و ديگر براي تقرب به خدا سعي و  براند، و فهمش



كوشش نكند، و از امروزش براي فردايش نيندوزد و مانند دست بسته معلولي كه قادر به حركت و كوشش نيست، و 
 .يگر سراي خود كاري انجام دهدتواند ضروريات زندگي خود را تامين نمايد، او نيز نتواند براي دنمي

الزمه چنين وصفي اين است كه آدمي در شقاوتي هميشگي و عذابي دائم باشد، چون استعداد سعادتي را كه خدا به او داده 
گانه همانهايي است كه خداوند در آيه مورد توانست با آن طي طريق كند عاطل و باطل ساخت، و اين لوازم سهبود و مي

اره است اش "أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ "پس اينكه فرمود: "أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ... "شاره كرده و فرموده است:بحث بدانها ا
زد هاي مقيم و دائمي كه نبه الزمه اولي كالم منكرين معاد، و آن عبارت بود از عالم ربوبي و زندگي جاوداني و كفران نعمت

 .آنها خداست، و پوشاندن

اشاره است به الزمه دومي كالمشان، و آن عبارت بود از گرائيدن به زمين و  "أُولئِكَ الْأَغْاللُ فِي أَعْناقِهِمْ "و اينكه فرمود:
ركون به سوي هوي و مقيد بودن به كنده و زنجير جهل و غلهاي انكار، )و اگر به خاطر خوانندگان محترم مانده باشد( در 

تواند بياني در اين باره گذرانديم، كه اينگونه تعبيرات قرآني، تعبيرات حقيقي است نه مجازي، خواننده مي جلد اول اين كتاب
 .بدانجا مراجعه نمايد
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 بود از مكثشان در اشاره است به الزمه سوم انكار شان، كه عبارت "أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "و اينكه فرمود:
 .عذاب و شقاوت

 ."... وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُالتُ "

به معناي طلب تعجيل در كار است، و تعجيل هم به معناي جلو انداختن آنست قبل  "استعجال "در مجمع البيان گفته: كلمه
گفته است كه: به معناي هر خصلتي است كه نفس آدمي از آن خوشش  "سيئه "تش فرا رسد، و در معناي كلمهاز آنكه وق

 "كه به معناي خصلتي است كه نفس را مسرور و خوشحال سازد، و كلمه "حسنه "نيايد و از آن ناراحت شود، و نقيض آن
به ضم ميم و  -"مثله "است، و اگر در مفرد، -ضم ثاءبه فتح ميم و  -"مثله "به معناي عقوبتها است، كه مفردش "مثالت

شود. و بخوانيم، هم چنان كه جمع غرفه، غرفات مي -به ضم ميم و ثاء -"مثالت "بخوانيم جمع آن را بايد -سكون ثاء
 «اندخوانده -به فتح ثاء -و مثالت -به سكون ثاء -بعضي جمع آن را مثالت

معناي گرفتاري و ناماليمي است كه به انسان روي آورد و آدمي را ضرب المثل ديگران راغب هم در مفردات گفته مثله به .
به ضمه و  -سازد، و ديگران از چنان گرفتاري خود را بر حذر بدارند، و معنايش همان معناي نكال است، و جمع آن مثالت

 به سكون -اند و هم مثالتخوانده -مه ثاءبه ض -آيد، و بعضي آيه قرآن را، هم مثالتمي -ميم و يا فتحه آن، و ضمه ثاء
 .«4»شود و هم به سكون آن مانند عضد كه هم به ضمه ضاد خوانده مي -آن

گردد كه در آيه قبل مورد بحث بودند، است به كفاري بر مي "يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ "ضمير جمعي كه در جمله
اين است كه ايشان از باب استهزاء و مسخره كردن رسول خدا )ص(، بجاي  "به سيئه قبل از حسنهاستعجالشان  "و مراد از

و  "وَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثاُلتُ "فرمايد:درخواست رحمت و عافيت درخواست عذاب كرده بودند، به دليل اينكه دنبالش مي
يه، مراد از سيئه، آن عقوبتهايي خواهد بود كه بر امتهاي گذشته نازل شد ايست حالبا در نظر داشتن اينكه جمله مذكور جمله

 .و ايشان را منقرض ساخت

و معناي آيه چنين خواهد بود: كساني كه كفر ورزيدند، بعد از آنكه شنيدند كه تو از عذاب الهي انذارشان كردي، و قبل از 
ه خيال خود تو را مسخره كرده باشند، با اينكه خبر داشتند از آنكه از خدا طلب رحمت و عافيت كنند طلب عذاب كردند تا ب

 عذاب الهي و عقوبتهايي



__________________________________________________ 
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 ."مثل "مفردات راغب، ماده(2)

 215، ص: 11ترجمه الميزان، ج

ورزيدنشان به پيغمبرشان فرستاد، و اين آيه در مقام تعجب است كه با اينكه چنين  كه بر سر امتهاي گذشته به جرم كفر
 .ورزندعلمي دارند چگونه باز به تو كفر مي

 411ص :  شود[ .....و نكاتي در باره عفو و عقاب الهي كه از آيه استفاده مي "إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ ... "معناي جمله:]

اي اي است استينافي )نو( و يا جمله، يا جمله"وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ "و جمله
ي ارساند كه پروردگار تو داراي رحمت واسعهكند و ميآوري درخواست عذاب ايشان را افاده مياست حاليه، كه سبب شگفت

است كه مردم را در جميع احوالشان و حتي در حال ظلمشان شامل است، هم چنان كه داراي غضبي شديد است، و با اينكه 
كنند، و در خواست عذاب شديد او را رحمت او بر غضبش پيشي دارد پس چرا از رحمت واسعه او و مغفرتش اعراض مي

د نكته كند چناين امر عجيبي است! از اين معنا كه سياق، آن را افاده ميكنند؟ راستي نمايند، و در اين باره عجله هم ميمي
 :شوداستفاده مي

پرستند خداي تعالي را رب خود براي افاده اين جهت است كه ايشان چون مشرك و بت "ربك "اول اينكه: تعبير به كلمه
 .دانديدانند، و در ميان ايشان تنها رسول خدا )ص( است كه خدا را رب خود منمي

دوم اينكه: مراد از مغفرت و عقاب، اعم از مغفرت و عقاب دنيوي و اخروي است چون مشركين در سيئه و عقوبت دنيوي 
هم كه خدا در جوابشان فرمود: اقوام قبل از ايشان را از بين برد، عقوبتهاي دنيوي  "مثالت "كردند، هم چنان كهعجله مي

 .شدهبوده، كه بر ايشان نازل مي

وه بر اين، عفو و مغفرت اختصاص به بعد از مرگ و يا روز قيامت ندارد، و همچنين آثار آن دو نيز تنها مختص به قيامت عال
 :نيست، و قبال هم مكرر از نظر خواننده محترم گذشت كه

ي شامل ظالم هم در اش را وسيع كند، و هر كه را بخواهد بيامرزد، حتتواند مغفرت خود را گسترده و دامنهخداوند تعالي مي
د تواناش را جبران كند، هم چنان كه ميحين ظلمش بشود، و در صورتي كه حكمت اقتضاء كرد او را نيز آمرزيده، مظلمه

 :عقاب نمايد، كما اينكه فرمود

 .«1» "مُإِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِي "

و يا  "ائبينللت "و يا "للمؤمنين "تعبير كرد و نفرمود: "للناس "و بخاطر همين نكته بود كه خداي تعالي از مورد مغفرت به
وي  تواند،امثال آن. بنا بر اين، هر فردي از افراد بشر بدون استثناء ملتجي به رحمت خدا گردد و از او مغفرت بخواهد او مي

 كافر را بيامرزد، حال چه

__________________________________________________ 

 .112اگر آنان را عذاب كني پس آنان بندگان تواند، و اگر آنان را ببخشي پس همانا تو عزيز و حكيمي. سوره مائده، آيه (1)
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 .باشد و چه مؤمن، چه مرتكب كبيره باشد چه صغيره

شود، و خداي سبحان فرموده اگر مشرك طلب مغفرت شركش را بكند، با همين طلب مغفرت، مؤمن ميچيزي كه هست 



رُ أَنْ إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِ "آمرزد، و معلوم است كه اين وقتي است كه مشرك به دين توحيد برنگشته باشد:كه مشرك را نمي
 .«1» "يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ

و  -پس اينها كه در آيه مورد بحث، كافر شدند الزم بود با ايمان آوردن به خدا و رسول او از خداي تعالي طلب مغفرت كنند،
و از او بخواهند كه شركشان را و يا گناه ديگري كه از فروعات شركشان بود بيامرزد، و يا  -در اين طلب خود عجله كنند

د اقل از خدا بخواهند كه عافيت و بركت و بهترين مال و اوالد روزيشان كند، كه اگر چنين اينكه در عين ظلم و شركشان ح
داد، حتي حاجت آن كسي را هم كه ايمان به او نياورده و منقاد و كردند خداوند به رحمت واسعه خود حاجتشان را ميمي

سازد هم چنان كه اوند با شرك و ظلم نميفرمان بردار او نشده است، اگر چه از مغفرت خدا محرومند چون آمرزش خد
 .«4» "وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "خودش فرمود:

گويا براي اين بود كه شنونده خيال نكند خداوند فعال واجد  "غافر "و يا "غفور "و نفرمود: "لَذُو مَغْفِرَةٍ ":سوم اينكه فرمود
ت و احتمال نيامرزيدن در كار نيست، و حال آنكه اينطور نيست، بلكه خواسته است مغفرت تمامي ستمگران و ستم آنان اس

بگويد: نزد خدا آمرزش تمامي مردم هست، حتي آمرزش ظلمهاي ايشان، و در جايي كه آمرزيدن صالح باشد هيچ مانعي 
 .جلوگير آمرزش او نيست، نه اينكه همين اآلن آمرزيده باشد

 :بحث معناي ديگري استفاده كرد، و آن اين است كهممكن هم هست از جمله مورد 

داشت، تواند هر كه را بخواهد بيامرزد، و اگر هم وصف مغفرت را اصال نميخداي تعالي مغفرت و آمرزش مردم را دارد و مي
تن با داش "ةذو مغفر "آمرزيد، باز هم ظالم نبود )خالصه اينكه كلمهكرد و احدي را نميو در نتيجه بر گنهكاران غضب مي

شود كه آن را اعمال هم بكند( كه بر كسي اطالق مي "غافر "و "غفور "سازد به خالف كلمهمغفرت و به كار بردن آن مي
ا با خورد، و ليكن اين معنهايي را كه ما براي آيه شريفه برشمرديم بر هم مياي از نكتهو اگر اين معنا مراد باشد وضع پاره

 .تظاهر سياق سازگار نيس

__________________________________________________ 

 .آمرزدآمرزد ولي غير آن را براي هر كه بخواهد ميهمانا خداوند كسي را كه به او شرك ورزد نمي(1)

 .22سوره نساء، آيه 

 .2كند. سوره جمعه، آيه خدا مردم ستمگر را هدايت نمي(2)
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اين آيه ميان معتزله و غير ايشان از اهل سنت مشاجراتي برپا شده، و آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلي بر تقييد  در معناي
 .وجود دارد« 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "آن به قيدي نيست، مگر قيدي كه در آيه

 411.... ص : بحث روايتي ] )روايتي در باره وعده عفو و وعيد عذاب([ .

وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلي ظُلْمِهِمْ وَ إِنَّ  "در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه
شد، ميگوارا ن گفته است كه: رسول خدا )ص( فرمود: اگر عفو و گذشت خداوند نبود زندگي براي احدي "رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقابِ

 .«4»پرستيدند( نمودند )و خداي را نميو اگر وعيد و تهديد به عقابش نبود، همگي مردم به مغفرت خداوندي اتكال مي

__________________________________________________ 

 .22آمرزد اين را كه به وي شرك بورزند. سوره نساء، آيه خداوند نمي(1)



 .ط بيروت 22، ص 2ج  الدر المنثور،(2)
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 413[ ..... ص : 11تا  7(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

لُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ ( اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ ك2ُوَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ )
( سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ 2( عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ )2ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ )الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ

( لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما 15بِالنَّهارِ ) بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ
 (11)نْ دُونِهِ مِنْ والٍ بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فاَل مَرَدَّ لَهُ وَ ما لَهُمْ مِ

( وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَالئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ 14هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّحابَ الثِّقالَ )
لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال  (11اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ ) الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي

( وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ 12)ءٍ إاِلَّ كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إاِلَّ فِي ضَاللٍ يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ
( قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ 12مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ )

عاً وَ ال ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْ
 (13ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ )أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ
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 414ترجمه آيات ..... ص : 

ت رساني، و هر گروهي را رهبري هسشود، تو فقط بيمكساني كه كافر شدند گويند چرا از پروردگارش آيتي به او نازل نمي
(2). 

 .(2زد او به اندازه است )كنند، و همه چيز ناي چه بار دارد، و رحمها چه كم و زياد ميداند كه هر موجود حاملهخدا مي

 .(2داناي غيب و شهود، و بزرگ و متعال است. )

از شما هر كه سخن آهسته بگويد و يا آن را بلند كند، و هر كه در شب نهان حركت كند و يا در روز روشن )در علم خدا( 
 .(15تفاوت است )بي

كنند، و خدا نعمتي را كه نزد رمان خدا حفاظت ميبراي انسان ماموراني است كه از جلو رو و از پشت سرش، او را از ف
گروهي هست تغيير ندهد، تا آنچه را كه ايشان در ضميرشان هست تغيير دهند، و چون خدا براي گروهي بدي بخواهد هيچ 

 .(11)اي نيست تواند جلو آن را بگيرد و براي ايشان غير از خدا اداره كنندهنمي

 .(14آورد )نماياند، و ابرهاي گرانبار پديد مياميد شما مياوست كه برق را براي بيم و 

فرستد، و هر كه را خواهد دچار آن كند، مع ذلك آنها در ها ميرعد بستايش او، و فرشتگان از بيم او تسبيح گويند! صاعقه
 .(11گير است )باره خدا مجادله كنند، و او سخت

كنند، آنان همانند كسي هستند كه دو وانند به هيچ وجه اجابتشان نميخدعوت حق خاص اوست، و كساني كه جز او را مي



دست خود را به سوي آب برد، كه آب به دهانش رسد، اما آب به دهانش نخواهد رسيد، و دعاي كافران جز در گمراهي 
 .(12نيست )

 .(12كنند )گاهان سجده خدا ميهايشان بامداد و شبانهر چه در آسمانها و زمين هست به رغبت يا كراهت و همچنين سايه

ود و ايد، با اينكه ايشان اختيار سبگو پروردگار آسمانها و زمين كيست؟ بگو خدا است، بگو پس چرا غير او را اولياء گرفته
زيان خويش را ندارند، بگو آيا كور و بينا يكسان است؟ و آيا ظلمات و نور يكسان است؟ آيا آنها شريكاني براي خدا قرار 

اند؟ و خلقتها به نظر ايشان در هم شده است؟ بگو خالق همه چيز خداست، و او اند )و( همانند خلقت خدا خلقتي كردهدهدا
 .(13يگانه و مقتدر است )

 414بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ول خدا كند كه رسرا با اين بيان رد مي، و آن "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "اين آيات متعرض گفتار كفار است كه گفتند:
 212، ص: 11)ص( بجز پيغمبري انذار كننده نيست كه ترجمه الميزان، ج

بسوي شما فرستاده، آن گاه  -كندكه در همه قرون مردم را بسوي حق هدايت مي -خداوند او را بر اساس سنتي كه دارد
 .كنددنباله همين پاسخ را تعقيب مي

 415در جواب خواسته نابجاي آنان ..... ص :  "تو فقط بيم دهنده هستي "و خطاب "شودچرا از جانب پروردگارش آيتي بر او نازل نمي "اينكه گفتند: مقصود كافران از]

 "... وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "

يافت و( ميان حق و باطل حكم نموده، امت )گمراه( را نفرين انبياء تحقق ميمقصود از اين آيه آن معجزاتي نيست كه )به 
ا ت "وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ "از آن اسم برده و فرمود: "سيئه "كرد، و در آيه قبلي هم به عنوانهالك مي

بود جا زگار نيست، زيرا اگر مقصود از آيه، آن گونه آيات ميبگويي همان مطلب را تكرار كرده، چون سياق با اين احتمال سا
 ."... و يقولون لو ال "فرمود:داشت كه مي

كردند، و خالصه، معجزه قرآن بلكه مراد از آن، معجزاتي است غير از قرآن كه كفار به رسول خدا )ص( اقتراح و پيشنهاد مي
ند پس كردعجزه ديگري نظير معجزات موسي و عيسي و ديگران طلب ميكردند، و ماعتنايي ميرا تحقير نموده و به آن بي

 .اندتعريض و توهيني است از ايشان كه به قرآن كرده "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ":در حقيقت اينكه گفتند

غ دهد تا به ايشان ابالول گراميش ياد مياين جمله جوابي است كه خداوند تعالي به رس -"إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "
كند، و اگر خطاب را متوجه رسول خدا )ص( نمود نه آنها، و نفرمود كه اين جواب را به ايشان ابالغ كند، و خالصه اگر اسمي 

مقدار  آناز ايشان نبرد براي اين بود كه به آنان تعريض نموده بفهماند كه استحقاق جواب ندارند، چون نه علم دارند و نه 
بطوري كه از بيشتر آياتي كه اقتراحات ايشان  -كنندعقل و فهمي كه الزم است، زيرا از اين كه از خود معجزه پيشنهاد مي

لق داشته اي بطور مطاند رسول بايد قدرت غيبيكردهشود كه ايشان خيال ميچنين استفاده مي -آيدكند برميرا حكايت مي
 .بتواند ايجاد كند و هر چه را از او بخواهند به وجود آوردباشد، كه هر چه را بخواهد 

و حال آنكه رسول، جز بشري مثل خود آنان نيست، و تفاوتش همين است كه خدا او را بسوي ايشان فرستاده تا از عذاب او 
 الهي در مخلوقاتش انذارشان كند و از اينكه از عبادت او استكبار بورزند و در زمين فساد كنند زنهارشان دهد، چون سنت



همواره بر اين جريان داشته كه خلق خود را بسوي كمال مطلوبش هدايت كند و بر آنچه كه صالح معاش و معاد ايشان 
 .است داللت فرمايد

پس رسول، خودش به خودي خود بشري است مثل آنان يعني او نيز همانند آنان مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور 
 213، ص: 11اي ترجمه الميزان، جتبليغ رسالت پروردگار خود وظيفه خود نيست، و جز

فرستد، پس درخواستشان از ندارد، و اما معجزات، امرش به دست خداست، او است كه اگر بخواهد آيات و معجزات را مي
 .رسول از ناداني محض است

از تو  -و بهترين معجزات است و در اختيار ايشان هست با اينكه قرآن بزرگترين -شود: ايشانبنا بر اين، معناي آيه چنين مي
ا اي هستي كه ايشان راي، تو تنها هدايت كنندهخواهند با اينكه تو در باره معجزه هيچكارهاي بر طبق دلخواه خود ميمعجزه

فر هادي و راهنما كني، چون سنت خداوند در بندگانش بر اين جريان يافته كه در هر مردمي يك ناز راه انذار هدايت مي
 .مبعوث كند تا ايشان را هدايت نمايد

 شود، يا بايدگري كه مردم را بسوي حق هدايت كند خالي نميآيد كه زمين هيچ وقت از هدايتاز اين آيه شريفه برمي
د اول در جل پيغمبري باشد و يا هادي ديگري كه به امر خدا هدايت كند، و در گذشته در جلد دوم اين كتاب در بحث نبوت و

 .اي مطالب مربوط به اين مطلب گذشتآن در ابحاث امامت، پاره

 411داند و بعضي وجوهي كه در اين باره گفته شده است ..... ص : را مي "كنندها كم و زياد ميآنچه رحم "معناي اينكه خداوند]

 ."ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ ما تَزْدادُ وَ كُلُّ شَيْ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "

فالن  -ءغاض الشي "شودشود و هم متعدي، هم گفته ميهم الزم استعمال مي "غاض "گويد: مادهراغب در مفردات مي
ه كه ، در قرآن كريم هم بهر دو نحو آمد"فالن چيز را ناقص كردند -غاضه غيره "شود، و هم گفته مي"چيز ناقص شد

سازد، و يعني آن را فاسد مي -كندآنچه رحمها ناقص مي -وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "،"آب ناقص شد -و غيض الماء ":فرمايدمي
به معناي محلي است كه آب در آنجا بايستد و زمين آن را  "غيضة "و كلمه "آورد كه بزمين فرو ميرودبصورت آبي درمي

 .«1»اي شب ظلماني است به معن "ليلة غائضة "ببلعد، و

 "ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي ، و يكي در جمله "اي كه در آيه ذكر شده يكي در جملهگانهتر آن است كه امور سهو بنا بر اين، مناسب
ت ي اشاره اساشاره به سه تا از كارهاي رحم در ايام حمل باشد، و بگوئيم اول "ما تَزْدادُ "، و يكي در جمله"ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ

ريزد و ها ميكنند، و دومي اشاره است به خوني كه در رحمبه جنيني كه رحمهاي زنان در خود جاي داده، آن را حفظ مي
 كند مانندرساند، و سومي اشاره باشد به خون حيضي كه رحم آن را به خارج دفع ميها آن را به مصرف غذاي جنين ميرحم

اي روايات وارده از امامان اهل بيت بينند، و همين معاني از پارهگاهگاهي در ايام حمل ميخون نفاس و يا خوني كه زنان 
 شود، و)ع( نيز استفاده مي
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 .انددهچه بسا كه آن را به ابن عباس هم نسبت دا

كنند، ها از نه ماه كم ميآن مقدار وقتي است كه رحم "ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "و بيشتر مفسرين بر آنند كه مراد از دومي، يعني
و نيز بر آنند كه مراد از  -كنند.ها كمتر از نه ماه وضع حمل ميولي برخي از رحم -چون مدت حمل و بارداري نه ماه است،



 .كنندها از نه ماه زياد ميآن مدتي است كه بعضي از رحم "زْدادُما تَ "سومي، يعني

را بدين  "غيض "و ليكن اشكال اين تفسير اين است كه هيچ شاهدي كه بر آن داللت كند در دست نيست، چون اگر واژه
 .در آيه نيستاي ايم، و استعاره هم قرينه الزم دارد كه قرينهمعنا بگيريم در حقيقت نوعي استعاره بكار برده

آن مقدار مدتي است كه از اقل مدت حمل  "ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "مراد از :انداز مفسرين نقل شده كه گفته« 1»و از بعضي 
ط اي كه كمتر از شش ماهگي بدنيا بيايد سقيعني شش ماه كمتر باشد، كه در حقيقت مقصود سقط جنين است، )زيرا بچه

 .آيندهايي هستند كه بعد از آخرين مدت حمل به دنيا ميآن بچه "دُما تَزْدا "است( و مراد از

 .زيادي در آن است "زياده "، نقصان در مدت حمل، و مراد از"غيض "اند: مراد ازديگر نقل شده كه گفته« 4»از بعضي 

ين دو وجه نيز دليل و شد، زيرا بر اشود همان اشكالي است كه به وجه قبلي وارد مياشكالي كه به هر دو وجه وارد مي
اي نداريم، عالوه بر اين، خواننده به خوبي فهميد كه مناسبتر به سياق آيه، كم و زيادي خوني است كه در رحم قرينه

 .ريزدمي

 417هر موجودي به امر و حكم خدا، محدود به حد و مقداري است ..... ص : ]

گردد، زيرا معني حد هر چيزي است كه با آن متعين شده و از غير خود ممتاز مي به "مقدار "-"ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ كُلُّ شَيْ "
هيچ چيزي نيست كه لباس وجود به خود گرفته باشد كه في نفسه و از غير خود متعين و ممتاز نباشد، چون اگر متعين 

ت حد تجاوز نكند يك حقيقتي اس يافت، و اين معني، يعني اينكه هر موجودي حدي داشته باشد كه از آنبود وجود نمينمي
وَ  "و مانند:« 1» "ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ "كه قرآن پرده از روي آن برداشته و مكرر خاطر نشان ساخته است، مانند:

 .چنين آياتي ديگرو هم «4» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍإِنْ مِنْ شَيْ

 پس وقتي بنا شد هر چيزي محدود به حدي باشد كه از آن تجاوز نكند، و در نزد خدا و
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به امر او محكوم به آن حد باشد، و به هيچ وجه از نزد خدا و احاطه او بيرون نرود، و هيچ چيز از علم او غايب نباشد هم 
ال  "و نيز فرمود:« 4» "ءٍ مُحِيطٌأاَل إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْ "و نيز فرمود:« 1» "ءٍ شَهِيدٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "نان كه خودش فرمود:چ

زياد اي چه باري دارد، و رحمها چه مقدار كم و محال است كه خداي تعالي نداند كه هر ماده« 1» "يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ
 .كنندمي

اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي  "تعليلي براي صدر آن، يعني جمله "ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ كُلُّ شَيْ "بنا بر اين، ذيل آيه، يعني جمله
 .، خواهد بود"...

ر ه خدا بر هر چيزي عالم است، و باي است براي آيه قبلي، زيرا مضمون آنها اين است كاش نظير دنبالهاين آيه با آيه بعدي
رساند، و هر چيزي براي او خاضع است، پس او سزاوارتر به ربوبيت است، و نيز امر هر چيز قادر است، و دعا را به اجابت مي

 .آيات به دست اوست، نه به دست تو، و تو منذري بيش نيستي



 411است و جز خداي سبحان كسي غيب نمي داند[ ..... ص : معناي غيب و شهادت و اينكه خداوند عالم الغيب و الشهادة ]

 ."عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ "

بت ء واحد ممكن است نسدو معني از معاني نسبي هستند، يعني يك شي -بطوري كه مكرر شنيديد -"شهادت "و "غيب "
ي از خال -همانطور كه گذشت -و اين بدان سبب است كه موجوداتبه چيزي غيب و نسبت به چيزي ديگر شهادت باشد، 
شوند، بنا بر اين، هر چيزي كه داخل در حد و احاطه چيز ديگري باشد حدود نيستند، و هرگز از حدود خود جدا و منفك نمي

رج باشد، آن چيز داخل، براي آن ديگري شهادت است چون مشهود ادراك آنست، و هر چيزي كه از حد چيز ديگري خا
 .براي آن چيز ديگر غيب خواهد بود چون مشهود ادراكش نيست

داند، اما اينكه غيب جز براي خدا معلوم گردد كه: جز خداي سبحان، كسي غيب نمياز همين جاست كه به خوبي روشن مي
جودي خود و به شود جهتش اين است كه علم، خود يك نوع احاطه است، و معني ندارد كه چيزي به خارج از حد ونمي

اجنبي از احاطه خود احاطه يابد، و اما اينكه خدا عالم به غيب است جهتش اين است كه وجود خدا محدود به حدي نيست و 
تواند خود را بوسيله چهار ديوار حد خود از خدا پنهان بدارد، پس در حقيقت براي او به هر چيز محيط است، و هيچ چيز نمي

 .اي غير خدا غيب باشدخدا غيب نيست هر چند بر

 شود كه همه چيز برايو بنا بر اين، معني علم خدا به غيب و شهادت در حقيقت اين مي
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 .12همانا خدا بر هر چيز ناظر است. سوره حج، آيه (1)
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يابد، هم غيبش و هم شهادتش براي او شهادت است، و آن غيب و شهادتي كه در باره موجودات نسبت به هم تحقق مي
 .خدا شهادت است

اينست كه امور كه ممكن است علم صاحبان علم به آن احاطه يابد،  "وَ الشَّهادَةِ عالِمُ الْغَيْبِ "و به عبارت ديگر، معني جمله
يعني اموري كه خارج از حد وجودشان نيست، و همچنين آن اموري كه ممكن نيست علم صاحبان علم به آن تعلق گيرد، به 

تعالي معلوم و مشهود است، چون او خاطر اينكه از حد وجودشان خارج است، هم آن قسم و هم اين قسم هر دو براي خداي 
 .به تمام اشياء احاطه دارد

 411بودن خداي تعالي ..... ص :  "متعال "و "كبير "معناي]

از معاني  "صغر "و در مقابلش واژه "كبر "اين دو اسم از اسماي حسناي خداوند متعال است، واژه -"الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ "
از نظر تفاوتي كه در كوچكي و بزرگي حجم دارند بعضي با بعضي ديگر مقايسه شوند، آن  متضايفه هستند، زيرا وقتي اجسام

جسمي كه به اندازه حجم جسم ديگر و بعالوه مقداري زيادتر دارد، نسبت به آن بزرگ، و آن ديگري نسبت به اين كوچك 
 .است

ي كه با معناي -اند، و از معاني مورد استعمال آنردهليكن استعمال اين دو كلمه را توسعه داده و در غير اجسام نيز استعمال ك
اينست كه بگوييم كبريايي او معنايش اينست كه تمامي كماالت هر چيز را واجد و  -ساحت قدس خداي تعالي سازگار باشد



 .تيادگوييم او كبير است معنايش اينست كه او كمال هر صاحب كمالي را دارد با زيبدان احاطه دارد، پس وقتي كه مي

 "تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً "رساند، هم چنان كه آيه، كه مبالغه در علو را مي"تعالي "صفتي است از باب "متعال "واژه
ته، پس بكار رف "تعاليا "، كه به جاي"تعالي "مفعول مطلق است براي كلمه "عُلُوًّا كَبِيراً "بدان داللت دارد، زيرا كلمه« 1»

، اما اينكه گفتيم: علي است، براي اينكه او بر هر چيزي علو و سلطنت دارد، "متعال "است و هم "علي "سبحان، هم خداي
و اما اينكه گفتيم: متعال است، براي اينكه نهايت درجه علو را دارد، چون علو او از هر علوي بزرگتر است، پس او آن چنان 

 .تسلط داردعاليي است كه بر هر عالي ديگر از هر جهت 

 :فرمود "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "شود كه چرا دنبال جملهاز همين جا معلوم مي

، چون مفاد مجموع آن دو اسم اين است كه خداي سبحان به هر چيزي محيط، و بر هر چيز مسلط است، "الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ "
كند تا با غيبتش از حيطه علم او خارج هيچ غيبي بر او غلبه نمي و هيچ چيزي به هيچ وجهي از وجوه بر او مسلط نيست، و

 شود، هم چنان هيچ شهادتي هم بر او مسلط

__________________________________________________ 
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 .او عالم به غيب و شهادت است براي اين است كه او كبير و متعال است نيست، پس اگر

 ."سَواءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَ سارِبٌ بِالنَّهارِ "

رفتن، روان شدن اشك، و نيز رفتن  به معناي در سرازيري "سرب "، و همچنين كلمه-به فتحه سين و را -"سرب "كلمه
و بنا به « 1»اينچنين در مفردات آمده،  "مرا و مرورا -مر "بر وزن "سربا و سروبا -سرب "شود:باشد، گفته ميدر هر راه مي

كه كلمه مورد بحث است به معناي رونده در راه است، كه رفتن خود را علني كند و پنهان  "سارب "گفته صاحب مفردات،
 .ندارد

 :اين آيه نسبت به آيه قبل به منزله نتيجه است، و معناي مجموع آن دو چنين است كه

وقتي خداي سبحان عالم به غيب و شهادت است و علمش نسبت به آن دو علي السويه است، پس براي او باز علي السويه 
داند و گفتار هر دو را قسم را مي است كه شما گفتار خود را آهسته بگوئيد و يا بلند بگوييد چون خداي سبحان هر دو

گويد برايش مخفي بماند، و نيز براي او علي السويه است راه رفتن شنود بدون اينكه گفتار آن كس كه آهسته سخن ميمي
كند تا ناظران پي بكارش نبرند، و آن كس كه در روز روشن پيمايد و از تاريكي شب استمداد ميآن كس كه در شب راه مي

 .خبر بماندداند، نه اينكه از راه روي شبروان بيكند، خداوند راه رفتن هر دو را ميرود و خود را پنهان نميراه ميو علني 

 411كنند )لَهُ مُعَقِّباتٌ ...([ ..... ص : مراد از اينكه انسان پي گيرندگاني )نگهباناني( دارد كه او را از امر خداوند حفظ مي]

 ."... مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِلَهُ مُعَقِّباتٌ  "

گردند، ولي همه به يك مرجع برمي "يحفظونه "و "خلفه "،"يديه "،"له "آيد كه ضميرهاي چهارگانهاز ظاهر سياق برمي
اي شته باشد، و قبل از اين ضمائر كلمهسخن در اين است كه آن مرجع چيست؟ هر چه باشد بايد قبل از اين ضمائر قرار دا

 "ه، كه در آيه قبل در جمل"من "كه شايستگي و تناسب مرجعيت هر چهار ضمير را داشته باشد نيست بجز كلمه موصول
ه ، قرار داشت، و آن همان انسان است كه خداوند در جميع احوالش از او با خبر است، و همين انسان ك"مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ ...

 .معقباتي در پيش رو و پشت سر دارد



، "معقبات از پيش رو "رسد كهبه معناي آمدن و يا آوردن بعد از آنست، و با اين حال چنين به نظر مي "تعقيب هر چيز "و
معنا نداشته باشد، چون گفتيم معناي معقب، چيزيست كه از دنبال و پشت سر انسان بيايد، پس ناگزير بايد آدمي را چنين 

يا أَيُّهَا  "چرخند، و اتفاقا خداوند از اين راه هم خبر داده و فرموده:رود و معقبات، دورش ميور كرد كه در راهي ميتص
 الْإِنْسانُ

__________________________________________________ 

 ."سرب "مفردات راغب، ماده(1)
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كند بر رجوع آدمي به ، و نيز در معناي اين آيه آيات ديگري است كه داللت مي«1» "كَ كَدْحاً فَمُالقِيهِإِنَّكَ كادِحٌ إِلي رَبِّ
، بنا بر اين، براي آدمي كه بر حسب اين ادله «1» "وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ "و جمله« 4» "وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ "پروردگارش، مانند جمله
 .عقيب كنندگاني است كه از پيش رو و از پشت سر مراقب او هستندگردد تبسوي پروردگارش برمي

اين هم از مشرب قرآن معلوم و پيداست كه آدمي تنها اين هيكل جسماني و اين بدن مادي محسوس نيست، بلكه موجودي 
ه و شعور است مركب از بدن و نفس و شؤون و امتيازات عمده او كه همه مربوط به نفس او است، نفس او است كه اراد

گيرد و پاي ثواب و عقاب، راحت و الم، و سعادت و شقاوت به ميان دارد، و بخاطر داشتن آن، مورد امر و نهي قرار مي
دهند، هر چند نفس بدون بدن كاري زند، و ايمان و كفر را به او نسبت ميآيد، و كارهاي زشت و زيبا از او سر ميمي

 .بردهاي خود آن را به كار مياري را دارد كه نفس براي رسيدن به مقاصد و هدفكند و ليكن بدن جنبه آلت و ابزنمي

شود و هم امور يابد، هم امور مادي و جسماني را شامل مي، توسعه مي"مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ "بنا بر اين، معناي جمله
جسم او احاطه دارد بعضي از آنها در پيش روي او قرار  روحي را پس همه اجسام و جسمانياتي كه در طول حيات ايشان به

اند، و همچنين جميع مراحل نفساني كه آدمي در مسيرش بسوي پروردگارش گرفته، و بعضي در پشت سر او واقع شده
ب و گيرد، و قرب و بعدها و سعادت و شقاوتها و اعمال صالح و طالح و ثواپيمايد، و جميع احوال روحي كه به خود ميمي

 .كند، همه آنها يا در پشت سر انسان قرار دارند و يا در پيش رويشعقابهايي كه براي خود ذخيره مي

و اين معقباتي كه خداوند از آنها خبر داده در اينگونه امور از نظر ارتباطش به انسانها دخل و تصرفهايي دارند، و اين انسان 
فع و ضرر، مرگ و حيات، و بعث و نشور خود نيست و قدرت بر حفظ هيچ كه خداوند او را توصيف كرده به اينكه: مالك ن

يك از خود و آثار خود را ندارد، چه آنها كه حاضرند و چه آنها كه غائبند، و اين خداي سبحان است كه او و آثار حاضر و 
 :ز فرمودهو ني« 2» "اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ "كند، و در عين اينكه فرموده:غائب او را حفظ مي

__________________________________________________ 

اي انسان! غافل مباش از آن روزي كه با هر رنج و مشقت كه در راه اطاعت و عبادت حق بكوشي عاقبت به حضور (1)
 .3سوره انشقاق، آيه  .شويروي و به مالقات او نائل ميپروردگار خود مي

 .21. سوره يس، آيه گرديدو به سوي او بازمي(2)

 .1گرديد. سوره عنكبوت، آيه و به سوي او برمي(3)

 .3خداوند بر ايشان حافظ است. سوره شوري، آيه (4)
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إِنَّ وَ  "فرمايد:در عين حال وسائطي را هم در اين حفظ كردن، اثبات نموده و مي« 1» "ءٍ حَفِيظٌوَ رَبُّكَ عَلي كُلِّ شَيْ "
 .«2» "عَلَيْكُمْ لَحافِظِينَ



پس اگر خداي تعالي آثار حاضر و غايب انساني را بوسيله اين وسائط كه گاهي آنها را حافظين ناميده و گاهي معقبات خوانده 
فرمود، هر آينه فنا و نابودي از هر جهت آنها را احاطه نموده و هالكت از پيش رو و پشت سر بسويشان حفظ نمي

ت، چيزي كه هست همانطور كه حفظ آنها به امري از ناحيه خداست همچنين فناي آنها و فساد و هالكتشان به امر شتافمي
خداست، زيرا ملك هستي از آن اوست و جز او كسي مدبر و متصرف در آن نيست، اين آن حقيقتي است كه تعليم قرآني 

 .يكن حاجتي به ايراد آنها نيستكند، البته آيات در اين معاني بسيار است لبدان هدايت مي

 :فرمايدكنند آن نيز به امر خدا است هم چنان كه قرآن كريم ميو اگر مالئكه عملي مي

 ."«2»ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ  ":فرمايدو نيز مي« 1» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "

كنند، همچنين از امر كنند به امر خدا ميشود كه اين معقبات )نگهبانان(، همانطور كه آنچه حفظ مين جا معلوم مياز همي
كنند، چون فنا و هالكت و فساد هم به امر خداست همانطور كه بقا و استقامت و صحت، به امر خداست، پس خدا حفظ مي

ه يابد مگر باز بمر خدا، و هيچ يك از آنها تركيبش انحالل و فساد نمييابد مگر به اهيچ مركب جسماني و مادي دوام نمي
يابد مگر به امر خدا، و هيچ يك از آنها دچار امر خدا، در معنويات هم هيچ حالت روحي و يا عمل و يا اثر عملي دوام نمي

 .اش بسوي او استگشت همهاش از آن خداست و برشود مگر باز به امر خدا، آري امر، همهحبط و زوال و فساد نمي

 "كنند، و چون چنين است ناگزير بايد جملهكنند، از امر خدا نيز حفظ ميبنا بر اين، معقبات، همانطور كه به امر خدا حفظ مي
 .بهمين معنا تفسير و حمل شود "يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

غَيِّرُ ما إِنَّ اللَّهَ ال يُ "فرمايد:مله مورد بحث با جمله بعديش كه ميو از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه وجه اتصال و ارتباط ج
خواهد جمله مورد بحث را تعليل كند، و معناي چيست، و اينكه در حقيقت جمله مذكور مي "بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

 مجموع آن دو اين است

__________________________________________________ 

 .41و پروردگارت بر هر چيزي حافظ و نگهبان است. سوره سبا، آيه (1)

 .15بدرستي كه بر شما نگهباناني هست. سوره انفطار، آيه (2)

 .4فرمايد سوره نحل، آيه خداوند مالئكه را به همراهي روحي كه از امر اوست. نازل مي(3)

 .42كنند. سوره انبياء، آيه به امر او عمل مي گيرند، و ايشاناز او در گفتار سبقت نمي(4)
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كه خداي تعالي اين معقبات را قرار داده و بر انسان موكل كرده تا او را به امر خدا از امر خدا حفظ نمايند، و از اينكه هالك 
شود و يا از وضعي كه دارد دگرگون گردد نگهدارند، چون سنت خدا بر اين جريان يافته كه وضع هيچ قومي را دگرگون 

ود را دگرگون سازند، مثال اگر شكرگزار بودند به كفران مبدل نمايند، و يا اگر مطيع نسازد مگر آنكه خودشان حاالت روحي خ
بودند عصيان بورزند، و يا اگر ايمان داشتند، به شرك بگرايند، در اين هنگام خدا هم نعمت را به نقمت، و هدايت را به 

 ...سازد، و همچنين اضالل، و سعادت را به شقاوت مبدل مي

 413[ ..... ص : "إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ "ه:مقصود از جمل]

اش اين است كه خداوند چنين حكم رانده و حكمش را حتمي ، چكيده"... إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ "و اين جمله، يعني جمله
دهد مربوط به حاالت نفساني خود انسان باشد، كه اگر آن حاالت موافق با نسان ميهايي كه به اكرده كه نعمتها و موهبت

ها و موهبتها هم جريان داشته باشد، مثال اگر مردمي بخاطر استقامت فطرتشان به خدا ايمان فطرتش جريان يافت آن نعمت



وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ  "شود، هم چنان كه فرمود:هاي دنيا و آخرت بسويشان سرازير آورده و عمل صالح كردند، به دنبال آن نعمت
و مادامي كه آن حالت در دلهاي ايشان دوام « 1» "الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُوا

يشان حال خود را تغيير دادند خداوند هم وضع رفتار خود را داشته باشد اين وضع هم از ناحيه خدا دوام يابد، و هر وقت كه ا
 .عوض كند و نعمت را به نقمت مبدل سازد

ممكن هم هست كه از آيه، عموميت هم استفاده بشود يعني نقمت را هم شامل شده چنين افاده كند كه: ميان تمامي 
نوع تالزم است، پس اگر مردمي داراي ايمان و ، يك -چه در جانب خير و چه در جانب شر -حاالت انسان و اوضاع خارجي

هاي ظاهري و باطنيش را به ايشان ارزاني بدارد، و همين كه ايشان وضع خود را اطاعت و شكر باشند خداوند هم نعمت
 تغيير دادند و كفر و فسق ورزيدند خدا هم نعمت خود را به نقمت مبدل كند، و همين طور دچار نقمت باشند تا باز خود را

 ... همين كه تغيير دادند و به اطاعت و شكر بازگشتند باز هم نقمتشان به نعمت مبدل شود، و همچنين .تغيير دهند

 413بين اعمال خير و آثار نيك خارجي مالزمه هست ولي بين اعمال شر و آثار سوء آنها مالزمه نيست ..... ص : ]

، زيرا "وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ ":دنباله آن دارد كه و ليكن ظاهر سياق با اين عموميت مساعد نيست، مخصوصا
نعمت قبلي ايشان است نه اعم از نعمت و نقمت، چون جمله  "ما بقوم "اين دنباله بهترين شاهد است بر اينكه مقصود از

 كند، ومذكور تغيير را توصيف مي

__________________________________________________ 

شدند، همانا ما درهاي بركات آسمان و زمين را بر روي آنان و اگر مردم شهر و ديار همه ايمان آورده و پرهيزگار مي(1)
 .23گشوديم، و ليكن تكذيب كردند. سوره اعراف، آيه مي
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وضع  شود كه مقصود ازدهيم فهميده ميه عذاب و بدبختي تغيير ميفرمايد وضعشان را باز اينكه در توصيف معناي آن مي
 .(قبليشان نعمت و خوشي ايشان است، )دقت بفرمائيد

كه « 1» "وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ "فرمايد:عالوه بر اين، خداي سبحان خود مي
اي سازد، و اين خود دليل است بر اينكه در جانب شر مالزمهكند و آثار آنها را محو مياري از سيئات عفو ميرساند از بسيمي

اش مالزمه هست، هم چنان كه در ميان اعمال انسان و آثار سوء خارجي نيست. بخالف جانب خير كه ميان آن و آثار حسنه
فرموده خداوند آثار نيك كارهاي « 4» "راً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلي قَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّ "نظير آيه

 .بردنيك را از بين نمي

 إِذا وَ "در اينجا ممكن است گفته شود: همانطور كه آيه فوق داللت بر مالزمه ميان كارهاي نيك و آثار حسنه آن دارد جمله
گويد: وقتي خدا بدي را هم بر مالزمه كارهاي زشت و آثار سيئه آن داللت دارد، زيرا مي "هُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُأَرادَ اللَّ

 .تواند جلوگيرش شود، و خالصه حتمي است، و اين خود همان مالزمه استبراي مردمي بخواهد هيچ كس و هيچ چيز نمي

ايست كه به قصد اصلي ايراد نشده بلكه در ضمن سخن به ميان آمده، توضيح اينكه هگوئيم: جمله مذكور جملدر جواب مي
بعد از آنكه فرمود هر چيزي نزد او به مقدار است، و اينكه براي هر انساني معقباتي هست كه او را به امر وي و از امر وي 

و در نعمتهايي كه به او دادند دچار گذارند هالك شود و يا وضعش دگرگون گشته و يا در وجودش حفظ كنند، و نمي
 دهد، مگر آنكهاضطراب گردد، و همه ايشان به حكم خدا به حال خود باقي هستند، و خداوند هيچ تغييري در وضعشان نمي

ها، قضايي حتمي بود، تغيير ايشان خود را تغيير دهند، كه در اين صورت واجب است بدانند همانطور كه ابقاي نعمت



گيرد و امرش به دست خدا ها به نقمت نيز امور محكم و حتمي است كه هيچ مانعي جلو تحققش را نمينعمتها و سعادت
 .است، و غير خدا كسي را در آن دخالتي نيست

و خالصه مقصود از جمله مورد بحث افاده اين معنا است كه مردم در قبضه قدرت خدايند و هيچ مفري از حكم خدا ندارند، 
 .و نه در طرف شر نه در طرف خير

 شود كه: وقتي خداوند براي مردمي بدي بخواهد )كه البتهپس معناي آيه اين مي

__________________________________________________ 

رسد همه از دست اعمال زشت خود شما است در صورتي كه خدا بسياري از اعمال بد و آنچه رنج و مصيبت به شما مي(1)
 .15سوره شوري، آيه  آمرزد.را مي

و اين بدان جهت است كه خدا تغيير دهنده نعمتي كه بر قومي داده نيست مگر آنكه ايشان خود را تغيير دهند. سوره (2)
 [.....] .21انفال، آيه 
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شوند( هيچ كس نيست كه از  خواهد مگر آنكه ايشان خود را تغيير دهند، و از زي عبوديت و مقتضيات فطرت خارجنمي
 .شقاوت و نقمت، و يا عذاب او جلوگيري به عمل آورد

و مفسر آنست و معناي  "وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ "اين جمله عطف بر جمله -"وَ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ "
بحان واليي نداشته باشند كه متولي امرشان شود، قهرا كسي را نخواهند داشت رساند، وقتي مردم غير از خداي ستعليل را مي

 .هايش را عليه ايشان اجراء سازدكه جلو خداوند متعال را بگيرد و نگذارد خواسته

معنا  اين -رساند، و خدا داناتر استبطوري كه سياق هم مي -پس از همه آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه آيه شريفه
هايي هستند كه ايشان را در مسيري كه كند كه براي هر فردي از افراد مردم بهر حال كه بوده باشند معقبافاده مي را

مي كنند و نبسوي خدا دارند تعقيب نموده، از پيش رو و از پشت سر در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان مي
وت، كه خود امر ديگر خداست متغير شود، و اين امر ديگر كه حال را تغيير گذارند حالشان به هالكت و يا فساد و يا شقا

گذارد كه مردم خود را تغيير دهند، در اين هنگام است كه خدا هم آنچه از نعمت كه به ايشان دهد وقتي اثر خود را ميمي
ديگر جلوگيري از آن نيست، چون  خواهد، و وقتي بدي را براي مردمي خواستدهد، و بدي را بر ايشان ميداده تغيير مي

بشر غير خداوند والي ديگري كه متولي امورش شود ندارد تا آن والي از نفوذ اراده و خواست خداوند جلوگيري به عمل آورد، 
 :گرددو از اين معنا چند مساله روشن مي

 415شود[ ..... ص : روشن مي "لَهُ مُعَقِّباتٌ ... "و ... كه از آيه شريفه: پنج مساله راجع به: حافظ بودن خداوند، تغيير وضع اقوام با تغيير در انفس ايشان]

ءٍ وَ كُلُّ شَيْ "د:فرموايست كه در خالل آيات قبلي قرار گرفته و مياول اينكه: آيه شريفه به منزله بيان تفصيلي براي جمله
تمامي اشياء در نزد خدا حدودي است ثابت و غير متغير و غير فهماند براي ، زيرا اين جمله بطور اجمال مي"عِنْدَهُ بِمِقْدارٍ

شوند، آيه مورد بحث اين اجمال را در خصوص انسان تفصيل متخلف، و بهمين جهت هيچگاه از علم او دور و مستور نمي
ايشان را  ي متعلقاتدهد كه انسانها هر كدام معقباتي از پيش رو و از پشت سر دارند كه موكل بر ايشانند تا ايشان و تماممي

 .از خطر هالكت و دگرگوني حفظ نمايند، و دچار هالكت و دگرگوني نشوند مگر به امر ديگر خدا

دوم اينكه: هيچ چيز از انسان از جان و جسم و اوصاف و احوال و اعمال و آثارش نيست مگر آنكه ملكي از طرف خداوند 
خدا بطور دوام چنين هست تا آنكه خودش وضع خود را تغيير موكل بر آنست تا حفظش كند، و وضعش در مسير بسوي 



اي دارد كه متصدي دهد، پس اينكه خدا حافظ است و او مالئكهدهد، در آن صورت خدا هم وضع خود را در باره او تغيير مي
 .حفظ بندگانند خود يك حقيقتي است قرآني
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ور، كه گفتيم امر خداست، امر ديگري در اين بين در كمين مردم هست تا ايشان چه وقت سوم اينكه: غير از حقيقت مذك
گذارد كه مردم وضع خود را تغيير دهند، در وضع خود را تغيير دهند، و خداوند در باره آن امر فرموده كه: وقتي اثر خود را مي

 .دهدميهايش را تغيير اين هنگام است كه خداوند هم بوسيله اين امر نعمت

ا م "اش فرموده:است كه اختالف و تخلف ندارد، و در باره "اجل مسمائي "و يكي از موارد تاثير آن امر آمدن و سر رسيدن
 .«4» "ال يُؤَخَّرُ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذا جاءَ "و نيز فرموده:« 1» "خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي

چهارم اينكه: امر خداوند بر متون اشياء و حواشي آنها در هر حالي مسلط است، و هر چيزي چه در حال ثبات و چه در حال 
تغيرش مطيع امر او و خاضع در برابر عظمت اوست، و اينكه هر چند امر الهي ابعاضي داشته و آن ابعاض با هم مختلفند، اما 

شود كه در عين حال نظام واحدي دارند كه تغيير و امر معقب و حافظ و امر تغيير دهنده نعمت تقسيم ميدر عين حال به 
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ  ":و نيز فرموده« 1» "إِنَّ رَبِّي عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "اش فرموده:تبديل ندارد، و خداوند در باره

 .«4» "كُونُيَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَ

پنجم اينكه: از قضاياي حتمي و سنت جاريه الهي يكي اين است كه همواره ميان احسان و تقوي و شكر خدا، و ميان توارد 
ها و تضاعف بركات ظاهري و باطني و نزول و ريزش آن از ناحيه خدا مالزمه بوده و هر قومي كه احسان و تقوي و نعمت

 اند روز بروز بيشتر كرده است، همبر ايشان باقي داشته، و تا مردم وضع خود را تغيير ندادهاند خداوند نعمت را شكر داشته
 .كنندچنان كه آيات زير بدان اشاره مي

« 2» "خَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَوا فَأَوَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُري آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ لكِنْ كَذَّبُ "
 و« 3» "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ "و
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 .راي سرآمدي معينما آسمانها و زمين و آنچه راي كه در ميان آن دو است خلق نكرديم جز بحق و ب(1)

 .1سوره احقاف، آيه 

 .2شود. سوره نوح، آيه بدرستي كه وقتي اجل خدا برسد تاخير انداخته نمي(2)

 .23همانا پروردگار من بر صراط مستقيم است. سوره هود، آيه (3)

 .24شود. سوره يس، آيه همانا وقتي خداوند چيزي راي بخواهد و بگويد: باش موجود مي(4)

لي گشاييم، وها ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند، ما درهاي بركات راي از آسمان و زمين برويشان مياهل قريهو اگر (5)
 .23تكذيب كردند، ناگزير ما نيز به آنچه كردند گرفتارشان ساختيم. سوره اعراف، آيه 

م، آيه ه عذاب من شديد است. سوره ابراهيكنم و اگر كفر بورزيد بدانيد كاگر شكر بورزيد به يقين نعمتتان راي زياد مي(6)
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 .«1» "هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ "

ر شود و اما اينكه اگاين بود آنچه، از ظاهر آيه در باره مالزمه ميان شيوع صالح در قومي، و دوام نعمت برايشان استفاده مي
ان شود آيه شريفه از تالزم ميد و يا از بعضي از ايشان سر بزند نقمت و عذاب هم برايشان نازل ميفساد در قومي شايع شو



دهد و عذاب شود اين است كه: خداوند وقتي روش خود را تغيير ميآنها ساكت است، نهايت چيزي كه از آيه استفاده مي
ب امكان دارد نه اينكه به فعليت درآوردنش واجب باشد فرستد كه مردم رفتار خود را عوض كرده باشند، البته اين مطلمي

 :فرمايدشود، و بهمين جهت سياق را تغيير داده ميزيرا اين از آيه استفاده نمي

 :فرمودخواست سياق را تغيير ندهد بايد ميبا اينكه اگر مي "وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَال مَرَدَّ لَهُ "

تا آنكه مردم رفتار خود را عوض كنند كه در اين صورت  -ا بانفسهم فيريد اللَّه بهم من السوء ما ال مرد لهحتي يغيروا م "
 ."خداوند آن گونه بدي را براي ايشان خواسته است كه احدي نتواند آن را جلوگير شود

كند است كه صريحا داللت مي« 4» "مْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍوَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُ "مؤيد اين معنا هم آيه
گردد، و خدا مردم را در آن تغييرات عفو اي از تغييرات مردم، اجراء نمياي از تغييرات خدا در هنگام پارهبر اينكه پاره

ر وضع آخرت و دنياي او و امور فرمايد و اما اينكه آيا فرد هم عينا مانند قوم و جمعيت است و صالح و فساد عمل او دمي
آيد اين است كه ميان اعمال صالح يك فرد و ميان صالح گذارند يا نه؟ آنچه كه از كالم الهي برميمادي و معنوي او اثر مي

 كند، و ليكن آيات داللتي برهاي مزبور هم تغيير ميهاي معنويش رابطه هست، و در صورت تغيير آن، نعمتآخرت و نعمت
 .هاي مادي و جسمانيش نداردميان نعمترابطه 

 417ها[ ..... ص : منديها و بهرهجهت و حكمت وجود تالزم بين اعمال صالح و نعمت]

و حكمت همه اينها هم روشن است، زيرا تالزم مذكور، مقتضاي حكم توافق و سنخيتي است كه در اجزاي نظام عالم برقرار 
دهد، آري خداوند براي انواع، غاياتي قرار داده و آنها را مجهز به سيرش سوق مياست و هر نوعي را بسوي غايت و نهايت 

ء واحدي كرده، كه ميان وسائل رسيدن بدان غايات آفريده، و در ميان اجزاي اين نظام، تالئم و توافقي نهاده كه همه را شي
 يت واجزائش معانده و تضادي نيست، و مقتضاي آنها اين است كه: هر نوعي در عاف
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 .35آيا جزاي احسان جز احسان است. سوره الرحمن، آيه (1)

هاي شما رسد بخاطر كارهايي است كه بدست خود كرديد، و خدا از بسياري از كردهها به شما ميو آنچه از مصيبت(2)
 .15گذرد. سوره شوري، آيه مي
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نعمت و كرامت، تا به غايت خود برسد. و ميان انواع موجودات، غير از نوع آدمي گويا هيچ نوع ديگري از مقتضاي فطرت 
 .شوداصلي خود منحرف نمي

زند و نوع انسان هم اگر مانند ساير انواع از مقتضاي فطرت اصليش منحرف نگردد، عالم بر طبق سعادت و نعمت او دور مي
يابد، و اما اگر منحرف شد و فساد در ميان آن رايج گرديد، تعادل ميان اجزاي كون بر هم خورده و همين خود جريان ميو 

شود كه نعمت از او هجرت نموده نظام زندگيش مختل گردد، و در نتيجه فساد در دريا و خشكي عالم بخاطر باعث مي
چشاند تا شايد برگردند. و پوشيده اند به ايشان مياز آنچه را كه كرده شود، و خدا كيفر بعضياعمال نارواي آدمي ظاهر مي

 :نيست كه اين معنا مربوط به نوع است نه شخص، و بهمين جهت گفتيم كه

هاي عمومي آنان است نه بين اشخاص، زيرا چه بسا افرادي كه در نوع به هدف نرسند و تالزم ميان صالح نوع و نعمت
برسد، و بايد برسد، آري اگر بخاطر انحراف يك فرد و دو فرد، نوع، از سعادت خود محروم مانده به ليكن خود نوع به هدف 

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما  "شود، و )حال آنكه( خدا فرموده:غايت و هدف نرسد مستلزم لعب و بازي در خلقت مي



 .«1» "بَيْنَهُما العِبِينَ

 .اين كتاب در چند بحثي كه در باره اعمال گذرانديم راجع به اين موضوع نيز قدري حرف زديمو ما در جلد دوم 

 مورد است، و آن ايناز آنچه گذشت اين معنا روشن شد كه آن اعتراضي كه به آيه شريفه شده است تا چه حد باطل و بي
شود كه مردم با گناه، وضع خود را دگرگون يها دگرگون مكند و نعمترساند: وقتي وضع قومي تغيير مياست كه آيه مي

توان عموم را به جرم خواص مؤاخذه نمود، و وجه و اين بر خالف آن مساله اي است كه در شرع آمده كه نمي .كنند
 .فسادش هم اين است كه اين معنا بكلي اجنبي از مفاد آيه است

 411[ ..... ص : "... لَهُ مُعَقِّباتٌ "اختالف شديد مفسرين در معناي آيه شريفه:]

كند، ولي ساير مفسرين در تفسير آن از جهات مختلفي اي از مطالب كه دقت و تدبر در آيه آن را افاده مياين بود پاره
 .انداختالفات شديدي راه انداخته

در  "من "ن كلمهگفته: مرجع آ« 4»است، يكي  "لَهُ مُعَقِّباتٌ "در جمله "هاء "از آن جمله، اختالفشان در مرجع ضمير
ديگر گفته كه: ضمير مزبور « 1»، است، كه ما در سابق نقلش كرديم و آن را اختيار نموديم. يكي "... مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ "جمله
 دهدگردد، و چنين معنا ميبرمي "اللَّه "به نام
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 .12و زمين و ما بين آنها است به بازيچه خلق نكرديم. سوره دخان، آيه  و ما آنچه در آسمانها(1)

 .121، ص 11، جزء 2(مجمع البيان، ج 1و  2)
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يد كه در آكنند. و اشكال اين قول اينست كه الزم ميايست معقب، كه از جلو و عقب انسان را حفظ ميكه براي خدا مالئكه
هيچ نكته  شود كه بدونه بايد ضميرها به يك مرجع برگردند( ضماير اختالف پيدا كنند عالوه بر اين سبب مييك سياق )ك

 .التفات بكار رفته باشد "مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "و جهتي در جمله

حفظ  دهد كه مالئكه آن جناب راگردد، و آيه شريفه اين معنا را تذكر ميديگر گفته: به رسول خدا برمي «1»يكي 
شود كه ظاهر آيه با آن كنند. اشكال اين قول هم همان اشكال قول قبلي است كه گفتيم موجب اختالف ضميرها ميمي

اش اين است كه آيه شريفه مربوط و متصل با آيات قبل نباشد، چون در آيات قبل اسمي مساعدت ندارد، عالوه بر اين الزمه
 .از رسول خدا )ص( برده نشده بود

گردد. و اين وجه از مقدر است برمي "سارِبٌ بِالنَّهارِ "كه در جمله "من "ديگر گفته: ضمير مذكور به كلمه «2»مفسري 
 .تر است كه بزودي اشكاالتش را خواهيم گفتهمه وجوه گذشته سخيف

بوده،  "معتقبات "گفته: اصل آن« 1»اند، يكي كرده "معقبات "و از جمله اختالفات ايشان اختالفي است كه در معناي كلمه
 "قبهاعت "شود:است، و وقتي گفته مي "اعتقب "نقل به قاف شده و در قاف اصلي ادغام گشته، و معتقبات از "تا "حرف

معنايش اين است كه مردم عليه او  "اعتقب القوم عليه "شودمعنايش اين است كه او را حبس كرد، و وقتي گفته مي
 .انددود و خطا دانستههمدست شدند. و ليكن اين وجه را مر

ديگر گفته: از باب تفعيل و از مصدر تعقيب است كه به معناي دنبال كسي رفتن است، و از اين جهت آن را « 2»يكي 
كند، و مالئكه را از اين نظر معقبات ناميده كه آدميان را در مسير بسوي تعقيب گويند كه گويا پاشنه )عقب( او را لگد مي

 .كنندشوند و او را حفظ مياز آدمي جدا نمي -همانطور كه در سابق گفته شد -وكنند خدا تعقيب مي



روند و اند: مراد از معقبات يك دسته از مالئكه شب و روزند كه نويسندگان نامه اعمالند دسته روز ميديگر گفته «5»بعضي 
 آيند، و به اين حساب، مالئكهمامورين شب دنبالشان فرود مي
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 "لَهُ مُعَقِّباتٌ "روز دنبال مالئكه شب و مالئكه شب دنبال مالئكه روز آمد و شد دارند. و ليكن اين وجه با ظاهر جمله
را  اعمال او -يحفظون عليه "به معناي "كننداو را نگهداري مي -يحفظونه "اش اين است كه جملهسازد، بعالوه الزمهنمي

 .بوده باشد "نويسندمي عليه او

اند: مراد از معقبات، نگهبانان و گارد مخصوص سلطنتي و آجودان و افسران مخصوص دربارند كه ديگر گفته« 1»بعضي 
نند به ككنند، و معناي آيه اين است كه آنها كه وقتي حركت ميافتند، و آنها را اسكورت ميدنبال ملوك و امراء به راه مي

آورند كه همان ملوك و امراء باشند، و براي ايشان دنبال رواني از افسران است كه اطرافشان را بند مي اصطالح راهها را
پر و پايه خواهند به خيال خود از قضا و قدر خدا نگهداريشان كنند. و اين وجه عالوه بر اينكه وجهي بياحاطه نموده، مي

 .است، در حقيقت بازي كردن با كالم خداست

اند: جمله مذكور گفته «4»است، كه بعضي  "مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ "اختالفات مفسرين اختالفشان در معناي: و از جمله
كنند. غافل از اينكه تعقيب تنها از متعلق به معقبات است، و معنايش اين است كه: معقبات، او را از جلو و عقب حفظ مي

 .پشت سر است

است و در كالم تقديم و تاخيري شده، و ترتيب كالم چنين بوده:  "يحفظونه "اند: متعلق به جملهديگر گفته «3»بعضي 
 .يحفظونه من بين يديه و من خلفه من امر اللَّه. و ليكن هيچ دليلي بر اين وجه در دست نيست

واقع من بين يديه و من  "ر آناند: متعلق به مقدري از قبيل وقوع و احاطه و امثال آن دو است، و تقديهم گفته« 2»بعضي 
بوده است، و يا به نحو تضمين است كه معني چنين ميشود: له معقبات،  "محيط من بين يديه و من خلفه "و يا "خلفه

. و اين "ندكنكنندگاني است كه او را از دو طرف و پشت سر احاطه ميبراي او تعقيب -يحيطون به من بين يديه و من خلفه
 .نقل كرديم وجه را سابقا هم

اند: مراد از آن، جلو و عقب مكاني است، و معقبات او گفته« 2»اند، بعضي باز در همين جمله از جهت ديگري اختالف كرده
 .كنندرا از جلو و عقب از مهالك و خطرات حفظ مي

 اند: مراد از آن دو، اعمال گذشته و آينده اوست، كه مالئكه همه راديگر گفته« 3»بعضي 
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 .ين دو وجه و اين دو اختصاص وجود نداردكنند. و ليكن هيچ دليلي بر اعليه او حفظ و ضبط مي

شؤون جسمي و روحي گذشته و فعلي انسان است. و اين همان وجهي  "بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ "اند: مراد ازبعضي ديگر گفته
 .است كه نقل كرده و آن را اختيار نموديم

آن را به معناي يحفظون « 1»اند، بعضي كرده "يحفظونه "و نيز از جمله اختالفات ايشان اختالفي است كه در معناي جمله
 .اندبه معناي حفظ از خصوص ناماليمات گرفته« 4»عليه گرفته، و بعضي به معناي مطلق حفظ، و بعضي 

ه كجا اند، كه اين جار و مجرور متعلق بكرده "مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "و باز از جمله موارد اختالف مفسرين اختالفي است كه در جمله
هِ وَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ "و صفتي است از براي آن، هم چنان كه در جمله "لَهُ مُعَقِّباتٌ "اند: متعلق به جملهگفته «3»است، بعضي 

 .دو صفت ديگري براي آنست. ولي اين توجيه با ظاهر آيه سازگار نيست "يحفظونه "و "مِنْ خَلْفِهِ

در آن به معناي باي سببيه و يا به معناي  "من "و كلمه "يحفظونه "جمله اند: متعلق است بهديگر گفته «4»بعضي 
 .كنندمعقبات، او را بوسيله امر خدا و يا با امر خدا حفظ مي :مصاحبت است، و معناي آيه چنين است كه

آيه چنين  ايابتدائيه و يا نشويه است، و معن "من "است و ليكن كلمه "يحفظونه "اند: متعلق بهديگر گفته «2»بعضي 
 .كنند، در حالي كه ابتداء حفظ و يا منشا آن امر خداستاست كه: او را حفظ مي

به آيه  است، و "عن "به معناي "من "است، و ليكن كلمه "يحفظونه "اند: درست است كه متعلق بهديگر گفته« 3»بعضي 
كنند. آن گاه امر را به معناي يش بگيرد، نگهداري ميدهد كه: او را از اينكه امر خدا بر او حلول نموده و فراچنين معنا مي

كنند و هر وقت گناهي اند كه: معقبات خدا او را از عذاب خدا حفظ ميباس و عذاب تفسير كرده، و آيه را اينطور معنا كرده
ه ر بيندازد تا شايد كاش تاخيخواهند تا عذاب و مؤاخذه، و يا امضاي شقاوت را در بارهبكند از خداي سبحان برايش مهلت مي

 توبه نموده و برگردد. و اغلب اين وجوهي كه نقل كرديم فسادش براي

__________________________________________________ 

 .25، ص 11تفسير طبري، ج (1)

 .25، ص 11تفسير ابي السعود، ج (2)

 .111، ص 11تفسير روح المعاني، ج (3)

 .12، ص 12تفسير الكبير، ج (4)

 .، ط بيروت124، ص 2تفسير مجمع البيان ج (5)

 .114ص  11تفسير روح المعاني، ج (6)

 214، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .خواننده روشن است و حاجتي به بيان ندارد

ل ، به ما قب"فِهِ ...لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْ "و از جمله اختالفات ايشان اختالف نظرهايشان در وجه اتصال جمله
اند: . كه معنايش گذشت. و بعضي ديگر گفته"سارِبٌ بِالنَّهارِ "اند: متصل است به جملهاز ايشان گفته« 1»است، كه برخي 

انطور ست كه همو معنايش اين ا "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي و يا به جمله "متصل است به جمله
داند همچنين نگهبانان را بر ايشان گمارده تا حفظشان كنند. بعضي كه خداوند حمل هر حامله و يا غيب و شهادت را مي

، و معنايش اين است كه رسول خدا )ص( بوسيله مالئكه محفوظ "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ "اند: متصل است به جملهديگر گفته« 4»



ابق كند، و در س، كه بنوعي آن را بيان مي"ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍكُلُّ شَيْ "است كه متصل است به جملهاست. و ليكن حق اين 
 .گذشت

يكي  اند،، كرده"إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ ... "و نيز از جمله موارد اختالف مفسرين اختالفي است كه در ربط و اتصال جمله
، و معناي مجموع آن دو اين است كه هر چند بر نزول عذاب "وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ ... "آيهگفته: متصل است به « 1»

فرستد مگر بر كسي كه بداند وضعش دگرگون شده است، حتي اگر بداند كه در كنند و ليكن خداوند عذاب نميعجله مي
 شوند كه ايمان خواهند آورد بر آن جمعكساني متولد ميآورند و يا از صلبشان جمعيتي كساني هستند كه بعدها ايمان مي

 .فرستدعذاب نمي

و معناي مجموع آن دو اين است كه وقتي ملوك و  "سارِبٌ بِالنَّهارِ "اند: آيه مذكور متصل است به جملهبعضي ديگر گفته
 ا باطل ساخته و مستوجب عذابامراء مرتكب گناه شدند در حقيقت از رسم عبوديت بيرون گشته، و استحقاق حفاظت خود ر

، و "يَحْفَظُونَهُ ... "شوند. و اين وجه با وجه قبلي از سياق كالم دورند، و حق مطلب اين است كه آيه مذكور تعليل جملهمي
 .كند، و توضيحش در سابق گذشتبيان علت اين است كه چرا خداوند او را حفظ مي

 ."الثِّقالَ "وَ طَمَعاً وَ يُنْشِئُ السَّحابَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً "

 ."ثقال "چون جمع بود صفت آن را نيز جمع آورده، فرمود: -به فتحه سين -"سحاب "كلمه

 از ارائه است كه يا به معناي اظهار و نشان دادن چيزيست كه قابل رؤيت "يريكم "و
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 "يريكم "باشد تا بيننده آن را ببيند، و يا به معناي انسان را داراي صفت رؤية و ديدني قرار دادن است، و تقابلي كه ميان:
 .كندمعناي اول را تاييد ميهست  "ينشئ "و

هستند، يعني برق را به شما نشان داد تا هم بترسيد و هم طمع  "يريكم "دو تا مفعول له براي "خَوْفاً وَ طَمَعاً "و دو كلمه
بوده باشند، و چنين معنا دهند كه خدا آن كسي است  "كم "كنيد، و ممكن است كه مصدر به معناي فاعل، و حال از ضمير

 .را به شما نشان داد در حالي كه شما صاحبان خوف و رجا بوديدكه برق 

و معناي آيه اين است كه خدا آن كسي است كه برق را در برابر چشمان شما ظاهر كرد تا دو صفت خوف و رجا را در شما 
ترسند، و اهل آن مي شود، دريانوردان ازترسد، و حاضرتان به آن اميدوار ميهويدا سازد، كما اينكه مسافر شما از آن مي

 .شوندترسند، و اميدوار بارانش مياش ميكنند، مردم همه از صاعقهخشكي آرزويش را مي

 .كشندكند كه بار سنگين آب را بدوش ميو آن كسي است كه با انشاء خود ابرهايي خلق مي

بكار برد لطافتي است كه از نظر  و در اينكه در خصوص آيت برق، كلمه ارائه را و در خصوص آيت سحاب كلمه انشاء را
 .«1»خواننده پوشيده نيست 

 ."... وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ "

 .آيندجمع صاعقه است كه عبارتست از پاره آتشهايي كه از رعد و برق توليد شده و از آسمان فرو مي "صواعق "كلمه

 "كه يك طرف بخواهد حرف خود را بر ديگري بقبوالند، و اين واژه از مادهبه معناي نزاع قولي است،  "جدل "و كلمه



 "حليما -ماحل "مصدر باب مفاعله از -به كسر ميم -"محال "گرفته شده. و كلمه "طناب را محكم تابيدم -جدلت الحبل
ن منظور ندترند، و بهميسازي كند تا معلوم شود كدام نيروماست كه به معناي اين است كه يكي عليه ديگري مكر و صحنه

 .نمايدبراي اظهار معايب و بديهاي آن ديگري جدل مي

ه پرستان، )كمعنايش )و خدا داناتر است( اين است كه بت "وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ "بنا بر اين، جمله
هايي كنند، و حجتباره ربوبيت خداي تعالي مجادله مي ها متوجه ايشان است( دروجه كالم در اين آيات و در اين حجت

 نظير تمسك بروش پدران براي

__________________________________________________ 

ن دهد بلكه ارائه و نشان دادزيرا براي برق فايده خوف و طمع را ذكر فرموده كه آفرينش آن في نفسه اين فائده را نمي(1)
 .حابخواهد بخالف سمي
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نمايند، ولي از اين معنا غافلند كه خداي سبحان شديد المماحله است، چون او به اثبات ربوبيت اربابهاي خود درست مي
 .معايب و بديهاي ايشان آگاه، و بر اظهار آن معايب و رسوا ساختن آنان قادر است

 434جاب( براي خدا است و در برابر او نه غير او[ ..... ص : معناي دعا و بيان اينكه حق دعا )دعاي مست]

 "... ءٍلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ

 "، به معناي توجه دادن نظر مدعو است بسوي داعي كه غالبا با لفظ، يا اشاره صورت ميگيرد، و"دعوت "و "دعا ".
به معناي پذيرفتن دعوت داعي، و روي آوردن بسوي اوست، اين است معناي دعا و اجابت، و اما  "اجابت "و "استجابت

 .درخواست حاجت در دعا، و برآوردن حاجت در استجابت، جزء معنا نيست، بلكه غايت و متمم معناي آن دو است

وجه و نظري باشد كه اگر بخواهد بتواند نظر خود را متوجه بله، اين جهت در مفهوم دعا خوابيده كه بايد مدعو، صاحب ت
داعي بكند، و نيز بايد صاحب قدرت و تمكني باشد كه از استجابت دعا ناتوان و عاجز نگردد، و اما دعا كردن و خواندن 

 .دداشته باش كسي كه درك و شعور نداشته، يا قدرت بر برآوردن حاجت را ندارد دعاي حقيقي نيست، هر چند صورت دعا را

 "... وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ "و جمله "لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ "و چون در آيه شريفه ميان جمله

گويد دعا و خواندن غير خدا خالي از استجابت، و دعاي كافران در ضاللت است، ناگزير مقابله افتاده و در دومي مي
است كه دعوت حق با دعوت باطل اين فرق را دارد كه در دعوت حق مدعو دعوت فهميم كه مقصود از جمله اولي اين مي

 .(كند )اما دعوت باطل چنين نيستشنود، و البته استجابت هم ميرا مي

و اين خود از صفات خداي تعالي و تقدس است، چون او شنوا و قريب و مجيب، )جوابگوي دعا( و غني و داراي رحمت 
هاي خود و در گفته« 4» "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "و نيز فرمود:« 1» "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "است، هم چنان كه فرمود:

 .هيچ شرطي در استجابت دعا نكرده، جز اينكه حقيقت دعا محقق شود و تنها او دعوت و خوانده شود نه غير او

است، به اين عنايت كه حق و باطل « 1»يا از قبيل اضافه حقيقيه  بنا بر اين، اضافه دعوت حق، اضافه موصوف بر صفت، و
كنند، يك قسم از دعا، دعاي حق است كه هرگز از استجابت تخلف ندارد، و گويا دعا را ميان خود به دو قسم تقسيم مي

 قسم ديگر دعاي باطل است، و آن دعايي
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 .شنود و يا قدرت بر استجابت نداردشود، مانند دعا و خواندن كسي كه دعا را نميهدايت نمياست كه بسوي هدف اجابت 

پس آيه مورد بحث از اين جهت مرتبط به آيات قبل است كه در آن آيات قبل قدرت و علم عجيب خدا را خاطرنشان 
خاص اوست و او همانطور كه عالم و قادر دهد كه حقيقت دعا و استجابت هم ساخت، و در اين آيه اين معنا را تذكر ميمي

است اجابت كننده دعا هم هست، و اين معنا را در آيه از دو طريق اثبات نموده، يكي طريق اثبات حق دعا براي خدا، و يكي 
 .نفي آن از غير خدا

رساند، و جمالت بعد را مي انحصار "له "است، كه مقدم بودن ظرف "لَهُ دَعْوَةُ "دار اثبات حق دعا براي خدا جملهاما عهده
نِهِ وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُو "كند، و اما متكفل نفي آن از غير خدا جملهكند اين انحصار را تاييد ميهم كه از غير خدا نفي مي

آن خداياني كه مشركين  :فرمايداست، كه مي "بِبالِغِهِءٍ إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ ال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ
خوانند قادر بر استجابت دعاي آنان نيستند، و اين معنا را در مواردي از كالم مجيدش بيان نموده. زيرا آن خدايان يا مي

ا ارباب آن اراده، و ي جانند، كه نه شعور دارند و نهپرستند، كه پر واضح است اجسامي بيبتهايي هستند كه عوام مشركين مي
هستند،  پرستند، و متنبه به آنپرستان ميبتها از مالئكه و يا جن و يا روحانيات كواكب و يا بشرند، كه بعضي از خواص بت

كه نه مالك نفع و ضرري براي خود هستند، و نه اختياردار مرگ و حيات و نشور خودند تا چه رسد به اينكه مالك نفع و 
ات غير خود باشند، به خالف خداي تعالي كه مالك كل است، و همه ملك و همه قوت تنها براي او است. ضرر و مرگ و حي

 .گاهي در غير او نيستپس هيچ مطمعي و طمع

 435كند[ ..... ص : خواند بيان ميتمثيلي كه حال كسي را كه غير خدا را مي]

آن از غير او، يك صورت را استثناء كرده، و آن صورت نظير  بعد از اثبات اختصاص دعوت حق و استجابت براي خدا، و نفي
 ."كَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَي الْماءِ لِيَبْلُغَ فاهُ وَ ما هُوَ بِبالِغِهِ "مثلي است كه خود قرآن زده و فرموده:

ا برداشته ب رتوضيح اينكه شخص عطشان وقتي بخواهد آب بياشامد، ناگزير بايد نزديك آب شده كف دست را باز كند و آ
آب دور است  اي كه ازبنوشد، يعني به لب رسانده رفع عطش كند، اين راه حقيقي و صحيح رفع تشنگي است، و اما لب تشنه

كند جز همين را كه كف دست را باز خواهد سيراب شود، و از آن اسباب و مقدماتي كه گفتيم هيچ يك را عملي نميو مي
رسد، و از آب نوشيدن تنها صورت آن را نشان داده، و ن كسي هرگز آبي بدهانش نمينموده نزديك دهان ببرد، كه چني

 .تقليد آن را درآورده است

 213، ص: 11خواند مثل همين تقليد درآور است كه از دعا جز صورت ترجمه الميزان، جو مثل كسي كه غير خدا را مي

را اين بتها و خدايان دروغين در استجابت دعا و قضاي حوائج، همان آورد. زيخالي از معنا، و اسم خالي از مسماي آن را نمي
اثر را دارند كه آن آقاي تقليد درآور در رفع عطش خود دارد، يعني همانطور كه دست به دهان بردن اين، صورتي از آب 

 .پرستان هم تنها صورتي از دعا كردن است و خاصيت ديگري نداردخوردن است، دعا و خواندن بت

ه تنها ، استثنايي نيست كه بر خالف حكم كلي مستثني منه باشد بلك"إِلَّا كَباسِطِ كَفَّيْهِ ... "شود كه استثناءاينجا معلوم مي از
صورتي از استثناء است كه منظور از آن تقويت حكم در جانب مستثني منه است، نه اينكه بخواهد فردي را از آن كلي خارج 

ر رسند مگاي نميخوانند با خواندنشان به نتيجهاست كه مشركين و آنها كه غير خدا را ميسازد، و خالصه مفادش اين 



 .اي نرسند، كه معنايش تاكيد در همان به نتيجه نرسيدن استاينكه به نتيجه

فْعاً وَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ "و اين خود از لطافتهاي كالم خداي تعالي است كه از جهتي نظير آيه
 :است و به بياني كه ان شاء اللَّه خواهد آمد مؤكدتر از آن است. از آنچه گذشت روشن گرديد كه "ال ضَرًّا

پس  گردد،شود و بهيچ وجه رد نميباشد كه مستجاب ميحق دعا است و آن دعائي مي "لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ "اوال: مراد از جمله
است. صحيح نيست، چون هيچ  "ال اله اال اللَّه "اند: مرا از آن، كلمه اخالص و شهادت بهدر معنايش گفته« 1»اينكه بعضي 

 .دليل و شاهدي در سياق آيه ندارد

 :شودرا اظهار كنيم تقدير آن چنين مي "وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ... "و ثانيا: اگر ضمائر در جمله

 .دكننها دعاي اين مشركين را بهيچ وجه مستجاب نميخوانند آن خوانده شدهآنها را بجاي خدا ميكساني كه مشركين 

م است و در كالم، حذف و اختصار بكار رفته و معناي كال "ءٍال يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْ "و ثالثا: استثناء در آيه استثناء از جمله
اجابت  -ينيلونهم شيئا اال كما يستجاب لباسط كفيه الي الماء ليبلغ فاه ... ء و الال يستجيبون لهم بشي "اين است كه:

دهند مگر همانند كسي كه از آب دور است و براي رفع عطش كنند ايشان را به هيچ چيز، و هيچ چيزي به ايشان نمينمي
 ."... ا رفع كندبرد تا به دهانش برساند و عطش خود رخود از روي تقليد دو دست خود را به طرف آب مي

__________________________________________________ 
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م دهيرا در معناي استجابت درآوريم، براي اين بود كه احتمال مي "نيل "و اگر در معنايي كه كرديم و خواستيم كلمه
 .ثال آن باشداستجابت متضمن معناي نيل و ام

د و اين جمله عالوه بر تاكي "وَ ما دُعاءُ الْكافِرِينَ إِلَّا فِي ضَاللٍ "خداي سبحان در آخر آيه، گفتار خود را تاكيد نموده و فرمود:
كند، و آن اين است كه هيچ دعائي نيست مگر آنكه غرض آن، خداي مطالب قبل، به يك حقيقت اصيل ديگر نيز اشاره مي

چون او است عليم و قدير و غني و صاحب رحمت، پس براي دعا هيچ راهي نيست مگر همان راه توجه به  سبحان است،
دهد رابطه دعاي خود و هدف دعا را از خواند و آن را غرض و هدف قرار ميخداي تعالي، بنا بر اين كسي كه غير خدا را مي

مين معنا است كه چيزي از راه خود بيرون شود و راهي دست داده، و در حقيقت دعايش راه را گم كرده، چون ضاللت به
 .بپيمايد كه آن را به مطلوبش نرساند

 ."وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "

را بر زمين نهادن است، هم چنان كه در باره برادران يوسف  به معناي به رو بر زمين افتادن و پيشاني و يا چانه "سجود "
سجود مصدر، و سجده بناي مره است يعني « 4» "يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً "و نيز فرموده:« 1» "وَ خَرُّوا لَهُ سُجَّداً "فرمايد:مي

 .يك سجود

با  -"كره "اگر محركش امري خارجي باشد، آن را ، به معناي كاريست كه آدمي با مشقت آن را انجام دهد، حال"كره "و
تلفظ كنند و اين لفظ در برابر و  -به ضمه كاف -"كره "خوانند، و اگر محركش داخلي و نفساني باشد آن را -فتحه كاف

 .است "طوع "مقابل

 "، و"آصال "ر مقابلد "غدو "از ساعات اول روز است، و در قرآن كريم، "غداة ... "و "غدوة "گويد:راغب در مفردات مي
 :قرار گرفته، يك جا فرموده "عشي "در مقابل "غداة

 "قني ". و بايد دانست كه غدو جمع غداة است، هم چنان كه"بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ "و يك جا فرموده "بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "



 .«1»)نيزه( است  "قناة "جمع

است، پس  "اصيل "است، و اصل هم جمع -با ضمه همزه و صاد -"اصل "جمع "آصال "و در مجمع البيان گفته: كلمه
است، و از اين جهت اين ساعت از روز معين بين عصر و غروب آفتاب را آصال  "اصل "اش كلمهآصال جمع الجمع و ماده

 .«2»اند كه گويي ريشه و مبدأ شب است گفته
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 431زمين است، تعابير مختلفي است از ذلت حقيقي همه چيز در برابر خداي تعالي ..... ص : ها و تسبيح، سجود سؤال و قنوت آنچه در آسمان]

دهد، مثال باالنشيني كه به منظور تجسم رياست، و جلو افتادن اعمال اجتماعي كه انسان به منظور اغراض معنوي انجام مي
و كوچكي، و بر زمين افتادن كه به منظور نهايت كه بمنظور تمثل سيادت و آقايي، و خم شدن كه به منظور اظهار حقارت 
شود، نام اين اعمال را به غرضهاي آنها نيز داده و ذلت و افتادگي سجده كننده در قبال عزت و علو مقام مسجود انجام مي

م خوانند، و همي گويند، سيادت و آقايي را هم تقدمنامند، مثال همان طور كه جلو افتادن را تقدم ميآنها را هم بهمان نام مي
گويند، و همانطور كه به خاك گويند، حقارت و كوچكي را هم ركوع ميچنان كه انحناء و خم شدن مخصوص را ركوع مي

گويند، همه اينها به اين عنايت است كه برسانند كه منظور از اين اعمال گويند، تذلل را هم سجود ميافتادن را سجده مي
 .ج آن است، و گرنه هيچ غرضي به خود آن اعمال تعلق نگرفته استاجتماعي همان غرضها و نتائ

و به همين نظر است كه قرآن كريم اينگونه اعمال و نظائر آن از قبيل قنوت و تسبيح و حمد و سؤال و امثال آن را به همه 
و  «2» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ شَيْ وَ إِنْ "فرمايد:، و نيز مي«1» "كُلٌّ لَهُ قانِتُونَ "فرمايد:دهد و ميموجودات نسبت مي

 "وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "فرمايد:و نيز مي «1» "يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "فرمايد:نيز مي
«2». 

وقوعش در ظرف اجتماع بشري اين است كه: غايات و  و فرق ميان اين امور، در صورت انتسابش به موجودات، و در صورت
غرضهاي آنها، در قسم اول به حقيقت معنايش موجود است، بخالف قسم دوم، كه غرض از آن امور، به نوعي از وضع و 

 يابد، مثال ذلت موجودات و افتادگي آنها در برابر ساحت عظمت و كبريايي خداوند ذلت و افتادگي حقيقياعتبار تحقق مي
است، بخالف به رو افتادن و زمين ادب بوسيدن در ظرف اجتماع بشري كه بر حسب وضع و اعتبار، ذلت و افتادگي است، به 

شود، ولي از آن تعظيم و اظهار ذلت فهميده افتد كه اين به خاك افتادن و سجده انجام مينشانه اينكه بسيار اتفاق مي
 .شودنمي

از همان نظري است كه اشاره نموديم، و اگر اختصاص داد به  "سْجُدُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِوَ لِلَّهِ يَ "پس اينكه فرمود:
 :و نفرمود "مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ":صاحبان عقل و فرمود

 ما في السماوات و االرض، با اينكه اين سجده و ذلت، اختصاص به آدميان و فرشتگان ندارد،
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، بر اين "و ظاللهم ... "فرمايد:و همانطور كه در آيه سوره نحل كه از نظر خواننده گذشت و ذيل آيه مورد بحث هم كه مي
كنند، به خاطر اين است كه روي سخن در اين آيات با مشركين است، و ده ميداللت دارد كه تمامي موجودات خدا را سج

عليه ايشان احتجاج شده است، گويا خواسته است ايشان را وادار كند كه به طوع و رغبت خدا را سجده كنند، همانطور كه 
كند، و به همين را سجده مي كنند، و حتي سايه ايشان هم اوساير عقالي آسمان و زمين او را به طوع و رغبت سجده مي

 .(عنايت بود كه سجده سايه ايشان را به رخ كشيد تا در واداري مشركين مؤكدتر باشد )دقت بفرمائيد

 431متصور است ..... ص :  "كره "ولي در مورد انسان تسليم و تذلل به "طوع است "تذلل و تواضع همه موجودات در برابر خدا ذاتي و به]

دانست كه تذلل و تواضع همه موجودات در برابر ساحت پروردگارشان خضوع و تذلل ذاتي است، كه هيچ  اين را نيز بايد
موجودي از آن منفك، و آن از هيچ موجودي متخلف نيست، پس بطور مسلم خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش 

اش كراهت و يا هيچ چيز ندارد تا در بارهخواهد بود، و چگونه به سفارش و اكراه باشد و حال آنكه هيچ موجودي از خود 
 "فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ "امتناع و سركشي تصور شود، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

«1». 

و رغبت بوده و راهي براي تصور اكراه  كند كه سجده موجودات در برابر خداي تعالي به طوعو اين عنايت هر چند ايجاب مي
باقي نگذارد، و ليكن عنايت ديگري در اين بين هست كه چه بسا نسبت اكراه را تا حدي براي بعضي از موجودات، يعني 

اي از موجودات در اجتماع تزاحم قرار گرفته، و با اينكه خود مجهز به انسان تصحيح كند، و آن عنايت اين است كه پاره
گذارند اين موجودات به غايات و هدفهاي خود نائل شوند، هستند، مع ذلك چه بسا سببهاي ديگري هستند كه نمي طبايعي

آري موجوداتي كه در عالم ما قرار دارند كه عالم ماده و دار تزاحم است چه بسا در رسيدن به هدفهاي مقتضيات طبايع خود، 
آنها بر خالف اقتضاي طبيعت اينها باشد، و پر واضح است كه هر چه بر به موانع گوناگون و مختلفي برخورند كه اقتضاي 

 .خالف طبيعت باشد مكروه است، هم چنان كه ماليم طبيعت مطلوب است

اي از بنا بر اين، موجودات اين نشئه در جميع شؤون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر امر خدا هستند، و ليكن در پاره
عت آنها است از قبيل: مرگ و فساد و بطالن آثار و آفات و مرضها و امثال آن، سجود و خضوعشان شؤون كه مخالف طبي

 كرها، و در آنچه كه موافق طبع

__________________________________________________ 

سوره  رغبت آمديم. پس به آسمان و زمين گفت به طوع و رغبت و يا جبر و كراهت هم كه شده بيائيد، گفتند به طوع و(1)
 [.....] .11فصلت، آيه 
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آنها است از قبيل: حيات و بقاء و رسيدن به هدف و پيروزي و كمال، بطور طوع و انقياد و مانند خضوع مالئكه است كه خدا 
 .كننددهد نافرماني ننموده و عمل ميرا در آنچه كه دستورشان مي



اند: مراد از سجده، سجده معمولي و به رو افتادن بر از مفسرين ظاهر شد كه گفته« 1»د گفتار بعضي از آنچه گذشت فسا
كنند، منتهي سجده مؤمن از روي رغبت است زمين است بطوري كه پيشاني را بر زمين بگذارد، و جميع موجودات سجده مي

 .اندسن نسبت دادهباشد. اين گفته را به حولي سجده كافر از روي ترس از شمشير مي

اند: مراد از سجده به رو افتادن بر زمين نيست، بلكه مراد خضوع است، و جميع ديگر كه گفته «4»و همچنين گفتار بعضي 
موجودات در برابر خداي تعالي خاضعند، با اين تفاوت كه خضوع مؤمن به طوع، و خضوع، كافر به كره است، چون كافر در 

 .اندقضاي خدا راضي نيست، و اين قول را به جبائي نسبت دادهبرابر آالم و امراض به 

اند: مراد از آيه، خضوع جميع موجودات، در آسمانها و زمين، از صاحبان عقل و فاقدان و همچنين قول ديگران كه گفته
 .كه مختص به صاحبان عقل است كرده از باب تغليب بوده "من "آنست، و اگر تعبير به

 441ها[ ..... ص : موجودات براي خدا، به صبح و شام اختصاص داده شده است و وجه اسناد سجود به سايهوجه اينكه سجود ]

سايه اجسام غليظ و ستبر در سجده به خداي تعالي به خود اجسام ملحق شده، با  "ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "و در جمله
اينكه سايه، امري است عدمي و عبارتست از نرسيدن نور بخاطر حائل شدن جسم در برابر نور، و سرش اين است كه هر 

شود، و همچنين ري خارجي نظير آثار امور وجودي دارد، مثال كم و زياد ميچند سايه امري است عدمي، و ليكن آثا
 اي از وجودتوان گفت در عين عدمي بودن بهرهكند، پس ميگيرد كه حواس ما آن را حس مياختالفات ديگري به خود مي

 .د استدارد كه با همان مقدار از وجود و همان مقدار از آثار، در برابر خداي تعالي خاضع و ساج

و اگر سجده موجودات را به صبح و شام اختصاص داده و حال آنكه مختص به آن دو وقت نيست بلكه در تمامي آنات 
اند كه: با اين تعبير خواسته است دوام را برساند، و اين تعبير را در جايي گفته« 1»هست، سرش آن نيست كه بعضي 

باطراف  ":تر آن بود كه بفرمايدخواست تاييد و ابديت را برساند مناسبر ميكنند كه بخواهند ابديت را برسانند. زيرا اگمي
 تا در "النهار

__________________________________________________ 
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وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ  "نتيجه همه ساعات قبل از ظهر و بعد از ظهر را شامل شود، هم چنان كه در آيه
 .بكار برده «1»لَعَلَّكَ تَرْضي 

، و در گيردبح و شام صورت ميبلكه نكته آن )و خدا داناتر است( اين است كه كم و زياد بودن سايه اجسام، هميشه در ص
سازد، ولي در هنگام ظهر و وسطهاي روز چه نتيجه در آن موقع در حس بيننده، سقوط بر زمين و ذلت سجود را مجسم مي

، و معناي آيدشود كه ديگر كم و زياديش محسوس نيست و به نظر ساكن ميشود و يا آن قدر كوتاه ميبسا سايه معدوم مي
شود و شكي نيست كه منظور از نسبت دادن سجده به در صبح و شام محسوس است، محسوس نميسجود آن طور كه 

ها بر زمين و مجسم نمودن افتادگي سجود است، نه اينكه مقصود تنها و تنها بيان اطاعت سايه اجسام بيان سقوط سايه
تَفَيَّؤُا ءٍ يَوَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ أَ "تكويني سايه در جميع احوال و آثارش باشد، دليل اين معنا هم آيه شريفه:

، است كه عنايت مزبور، در آن به خوبي چشمگير و «4» "ظِاللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ ...



 .هويداست

در دعوت حق خود متوسل به آن شده باشد، حاشا از قرآن و اين مطلب يك كالم شعري، و تصويري خيالي نيست كه قرآن 
 .كه چنين كند با اينكه صريحا فرموده: اين كالم شعر نيست

تر از اوهام، و ثابت و استوار در نظر عقل سليم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور آري حقايقي كه عالي
رد كه ممكن باشد براي حس نوعي ظهور يافته به وجهي تمثل و تجسم اي مواشود آن را تجسم نمود، در پارهاست و نمي

يابد، در چنين موارد البته بايد از حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسيط را از راه حس متوجه آن حقايق نمود، 
 ي است ساخت، و اين قسمو آن گاه ايشان را از اين راه منتقل به مرحله عقل سليم كه مسئول درك حقايق و معارف حقيق

 .شودحس و خيال، حس و خيال حق است، و حق هم مؤيد آنست، و اعتماد به آن، شعر و خيالبافي و يا باطل شمرده نمي

بينيم خداي تعالي براي سايه گسترده اجسام، در صبح و شام سجده قائل شده، از همين باب است، چون اين و اينكه مي
 شعورند كه به منظور سجده به زمينها نيز مانند صاحبان سايه

__________________________________________________ 

پروردگارت( مشغول شو تا باشد كه به مقام )هايي از شب تار و اطراف روز روشن به تسبيح اي رسول ...( آنات و لحظه)(1)
 .115رفيع شفاعت نائل شوي. سوره طه، آيه 

آيند، و با تذلل براي خدا سجده هاي آن از راست و چپ ميبينند كه سايها خلق كرده نميمگر آن چيزها را كه خد(2)
 .22كنند، سوره نحل، آيه مي
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 .افتندمي

 441به بيان تسبيح رعد[ ..... ص :  "وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ "جهت اختصاص جمله:]

انگيز رعد را بدين زيرا در اين جمله آواز هول "وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ "فرمود:جمله گذشته كه ميو نيز از همين باب است 
 گويد كه: خداوند شبيه مخلوقاتسازد كه مشغول تنزيه خداست، و دارد ميجهت تسبيح خوانده كه زباني گويا را مجسم مي

خواند، و تمامي موجودات عالم با وجودهايشان ا و برقها مبشر آنند ثنا مينيست، و او را در برابر رحمتش كه بادها و ابره
گوي خدايند، چون وجودهايشان قائم و معتمد بر وجود اوست، و اين قسم تسبيح، تسبيح ذاتي موجودات است، و تسبيح

وضع و اعتبار هست ربطي داللتش هم بر معنا داللت ذاتي و عقلي است، و به داللتهاي لفظي كه در آوازها و اصوات به 
انگيز خود در گوش و خيال آدمي آن تسبيح كند، و ليكن رعد با صوت هولدالن را متوجه آن تسبيح نميندارد و اذهان ساده
سازد، و بهمين جهت هم خداوند رعد را نامبرده تا اذهان ساده و بسيط را به آن تسبيح ذاتي كه قائم به ذاتي را مجسم مي

 .شود منتقل نمايداست و بدون صدا و لفظ انجام مي ذات هر موجود

 و در ذيل "رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها "و قريب بهمين باب است آنچه كه در ابتداي سوره گذشت كه در ذيل جمله
 :، گفتيم"وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ ... "جمله

تعالي، به اموري تمسك كرده كه اسباب و علل ظاهريش از انظار پوشيده است، نه براي  اينكه در استدالل به ربوبيت خداي
اين است كه سببيت خداي تعالي تنها در آن نوع از موجودات است، و در اموري كه اسبابش معلوم است خداوند هيچگونه 

مومي است، كند بر اينكه قانون سببيت، عمينيازند، زيرا قرآن كريم تصريح سببيتي نداشته و آن موجودات از خداي تعالي بي
و خداوند، فوق تمامي اسباب و موجودات است. بلكه استدالل به امور مذكور بدين منظور است كه افهام ساده و بسيط را 



ن آبيدار نموده، و مساله احتياج به سبب را بوجه بهتري در نظر آنان مجسم سازد و ايشان را وادار كند تا سبب آن امور و 
حوادث به اصطالح استثنايي را جستجو نموده در نهايت به اولين سبب، يعني خداي سبحان منتهي شوند، و اين معنا در 

 .قرآن كريم بسيار مورد استفاده قرار گرفته است

حال  نو خالصه: علت اينكه قرآن افتادن سايه اجسام را در صبح و شام بر زمين، سجده ناميده بر اين اساس است كه در اي
معناي سجده ذاتي را كه در ذوات اشياء است با مثالي حسي ممثل نموده، حس آدميان را براي درك معناي سجده ذاتي 

 .سازدكند، و براي چنين مردماني راه انتقال به اين حقيقت عقلي و غير حسي را آسان ميبيدار مي

آيد، آن وقت حيف نيست اين معارف و معاني دست مياين آن معنايي است كه از تدبر و دقت در كالم خداي تعالي به 
 لطيف را حمل بر استعاره شعري نموده، يا آن را مجاز بدانيم و 

 221، ص: 11ترجمه الميزان، ج

خواهد به وجود بگوئيم نسبت سجده به سايه دادن كنايه از اين است كه سجده هم منقاد امر اوست، و آن طور كه او مي
كند؟ اش هم سجده مييم: مقصود از سايه خود صاحب سايه است، چون وقتي كسي سجده كند قهرا سايهآيد؟ و يا بگوئمي

 .توان آن معاني لطيف و دقيق را گذاشته، كالم خداي را بر چنين معاني واهي حمل نمودآري بهيچ وجه نمي

 ."فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّاقُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَ  "

دهد به اينكه با مشركين احتجاج كند، در حقيقت به منزله خالصه آيات سابق اين آيه بخاطر اينكه رسول خدا را فرمان مي
 .است

كردند كه: تدبير آسمانها و زمين و آنچه در آنها است با نشان ميترين بيان اين معنا را خاطرزيرا آيات سابق با روشن
باشد، و اوست مالك آن چيزهايي كه خاليق بدان نيازمندند، و تدبير خداست، هم چنان كه خلقت و پيدايش آنها از او مي

و مالك هيچ نفع و  آنها هم ناشي از علم و قدرت و رحمت اوست، و هر چيز غير از او مخلوق و مدبر )به فتح با( است
 .دهد كه تنها او رب است و بسضرري براي خود نيست. و اين بيان نتيجه مي

دهد كه نتيجه آن را بر مشركين مسجل نموده، بعد از تالوت آيات سابق و اينك بعد از آن بيان، به پيغمبرش دستور مي
كيست آنكه مالك و مدبر بر امر آسمانها و زمين و  -مَنْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "روشن شدن حق از ايشان بپرسد:

، چون مشركين معاند و لجباز بودند و "اللَّه "دهد كه خودش در جواب بگويد:آن گاه دستورش مي "موجودات در آنها است؟
ن حجت و كيفهماند كه مشرحاضر نبودند به آساني به توحيد و يگانه بودن رب اقرار كنند، عالوه بر اين بطور تلويح مي

 .رودشود، و حرف به خرجشان نمياستدالل سرشان نمي

مايد، و آن نترين بيان اثبات ميآن گاه به كمك آن نتيجه، نتيجه دومي را گرفته كه مساله بطالن شرك آنان را به روشن
اشد، پس فع و ضرر باين است كه خود او مالك ن -كه با دالئل سابق اثبات شد -نتيجه اين است كه: مقتضاي ربوبيت خدا

هر چه جز اوست مالك نفع و ضرري براي خود نيست تا چه رسد براي غير خود، پس اتخاذ ربي غير از خداي تعالي، و 
فرض اينكه غير او كساني اولياي امور بندگان باشند، يعني مالك نفع و ضرر ايشان باشند، در حقيقت فرض اوليائي است كه 

 .ولياي مفروض، مالك نفع و ضرر خود نيستند تا چه رسد به نفع و ضرر ديگراناولياء نباشند، چون گفتيم ا

يات سابق بر آ "قُلْ أَ فَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّا "اين است آن معنايي كه از تفريع جمله 0
همين است، و معناي آن اين است كه وقتي خداوند سبحان رب آسمانها و زمين  شود، و غرض از تفريع مذكوراستفاده مي

 باشد ديگر اعتقاد و ادعاي 
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اينكه غير خدا چيزهاي ديگري اولياء باشند ادعايي است كه خودش تكذيب كننده خود است، و معنايش اين است كه در 
باشند، و اين خود تناقض صريح است به اينكه اوليائي غير اولياء و اربابي بدون ربوبيت عين داشتن واليت، واليت نداشته 

 .باشند

گيري از آيات قبلي است دقت كنيم خواهيم ديد كه برگشت و اگر در آنچه گذشت كه گفتيم آيه مورد بحث به منزله خالصه
ير از ، بگوئيد ببينيم كيست پروردگار آسمانها و زمين غمفاد آيه همانند اين است كه بگوئيم: حال كه آنچه گفتيم معلوم شد

 گيريد؟خدا؟ آيا هنوز هم غير از خدا اوليائي كه مالك نفع و ضرري نيستند مي

دهد كه چنين و چنان و خالصه بجاي تفريع، پيغمبرش را دستور مي "بگو آيا هنوز هم ... "و اگر بجاي جمله باال فرمود:
را تكرار كرده بدين منظور بوده كه بفهماند مشركين با پليدي جهل و عنادي كه دارند اليق  "بگو "بگو، و چند بار هم كلمه

 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي "اين نيستند كه خدا ايشان را مستقيما مورد خطاب قرار دهد، و اين خود از لطائف نظم قرآن كريم است.
 ."تُ وَ النُّورُالْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُما

دهد كه اين دو مثال را ص( دستور مي)بعد از آنكه در آيات قبل حجت را بر مشركين اتمام نمود در اين آيه به رسول خدا 
براي ايشان بزند، با يكي حال مؤمن و كافر را بر ايشان مجسم سازد و بفرمايد: كافر كه با وجود تماميت حجت حق و با 

اقلي شود، و هيچ عشود، و مؤمن با همان آيات بينات بينا ميشود، با همان حجتها كور ميم حق نميوجود آيات بينات، تسلي
داند. و با دومي وضع ايمان و كفر را بيان كند و بفرمايد: كفر به حق، ظلمات است، و ايمان به حق، اين دو را يكسان نمي

 .داندا كه در آن نور قرار دارد مساوي نمينور است، و هيچ عاقلي كافر را كه در آن ظلمات، و مؤمن ر

ند و به داشتداشتند در برابر حق تسليم شده از باطل دست برميمي -كه مدعي آنند -پس مشركين هم اگر عقل سليمي
 .آوردندخداي واحد ايمان مي

 444و آله مورد ندارد[ ..... ص :  توحيد خالق به معناي توحيد رب است و با اعتقاد به وحدانيت خالق، اعتقاد به ربوبيت ارباب]

 ."أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ ... وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "

گفتار خداي تعالي با مشركين، در آيات قبل در سياق خطاب بود، ولي در اين آيه ناگهان سياق عوض شده حالت غيبت به 
، اين التفات براي اين بود كه "عليهم "و يا "جعلوا "فرموده "عليكم "و يا "جعلتم ":مايدگيرد و بجاي اينكه بفرخود مي

است، و از رسول خدا )ص( هم نخواسته كه آن  (بفهماند از اينجا ديگر روي سخن با ايشان نيست، بلكه با رسول خدا )ص
 .را به مشركين القاء كند

 222، ص: 11ن است دوباره مانند سياق قبل، به ترجمه الميزان، جآن گاه در جواب احتمالي كه جمله باال متضمن آ

ا ، ت"ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُقُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "دهد كه جواب را به ايشان القاء كند، و فرموده:رسول خدا )ص( دستور مي
ص( شده نه از مشركين، و مقصود )ور بود از رسول خدا كه متضمن احتمال باطل مذك "ام جعلوا "داللت كند بر اينكه سؤال

اين است كه به رسول خدا )ص( توحيد خالق را ابتداء به ايشان القاء كند نه به عنوان جواب، سرش هم همين است كه 
و نيز آيات ديگر، خالق را يكي « 1» "وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "مشركين نيز به مفاد آيه

اي براي القاء توحيد باقي دادند و ديگر زمينهكرد، جواب صحيح ميدانستند، و اگر رسول خدا )ص( از ايشان سؤال ميمي
 .ماندنمي

توحيد ربوبيت  رپرستان معتقد نبودند به اينكه خداوند در خلقت و ايجاد عالم شريك دارد، بلكه مخالفتشان با اسالم دآري بت
 .بود نه در توحيد الوهيت به معناي خلق و ايجاد



 اند خود مبطل اعتقاد ايشان بهدانستهو همين كه به توحيد خالق و موجد تسليم بوده و خلقت و ايجاد را منحصر در خدا مي
چ از آن خدا باشد ديگر هي كرد، چون وقتي خلق و ايجاد فقط و فقطشركاي در ربوبيت بود، و حجت را عليه ايشان تمام مي

 .موجودي استقالل در وجود و در علم و قدرت نخواهد داشت، و با نبود اين صفات كماليه، ربوبيت معنا ندارد

پس مشركين هيچ راهي براي اعتقاد به ربوبيت غير خدا ندارند، مگر آنكه توحيد خالق را انكار نموده و سهمي از خلقت و 
يز قائل باشند، ولي قائل نبودند، و همين زمينه باعث شد كه خداوند احتمال باطل مذكور را تنها ايجاد را براي آلهه خود ن

 .براي پيغمبرش بيان بكند، و مشركين را در بيان آن. مخاطب قرار ندهد، و پيغمبرش را هم مامور به نقل آن نكند

ت گويا به پيغمبرش فرموده: حجت در وحداني "لْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَ "بنا بر اين، در جمله
كه اي ندارند جز اينربوبيت، بر عليه مشركين تمام است، چون تنها خدا آفريدگار و ايجاد كننده عالم است، و ايشان چاره

 دارند؟ با خدا شريكند، و آيا ايشان چنين اعتقادي بگويند شركائي كه ايشان معتقد به ربوبيت آنها هستند در امر خلقت نيز

اند؟ و چون با مخلوقات خدا مشتبه شده ناگزير و آيا معتقدند كه شركاي ايشان هم مخلوقي مانند مخلوقات خدا خلق كرده
 اند؟بطور اجمال قائل به ربوبيت آنها نيز شده

دهد كه با يك جمله كوتاه ريشه اين احتمال به او دستور ميبعد از آنكه اين حجت را با پيغمبر گراميش در ميان گذاشت، 
 :باطل را بكلي قطع كند، و آن اين است كه

__________________________________________________ 

و سوره زمر،  42و اگر از ايشان بپرسي چه كسي آسمانها و زمين راي آفريد؟ مسلما خواهند گفت خدا. سوره لقمان، آيه (1)
 .12يه آ

 223، ص: 11ترجمه الميزان، ج

، و اين جمله كوتاه هم ادعا است و هم دليل، صدر آن ادعا است و ذيلش دليل "ءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُقُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "
و  خلقت داشته باشدآن، و حاصلش اين است كه خداي تعالي در خالقيتش واحد است و شريكي ندارد، و چگونه شريك در 

 .حال آنكه او وحدتي دارد كه بر هر عدد و كثرتي قاهر است

نيز مطالبي راجع به قاهريت خدا و واحد بودن او گذشت، و « 1» "أَ أَرْبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواحِدُ الْقَهَّارُ "در تفسير آيه
 .دهديت را نتيجه ميدر آنجا روشن شد كه مجموع اين دو صفت صفت احد

، كه چرا از خطاب قبلي ناگهان به غيبت منتقل شد "أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ ... "پس، از آنچه گذشت علت تغيير سياق در جمله
 .(روشن گرديد، )دقت بفرمائيد

ت، و نفي و توحيد او در ربوبيو اين را هم بدانيد كه بيشتر مفسرين ميان آياتي كه از قرآن كريم در صدد اثبات ربوبيت خدا 
شريك از او است، و آياتي كه در مقام اثبات اصل صانع است، خلط كرده، و امر بر ايشان مشتبه شده است، )لذا خواننده را به 

 .(نمائيمدقت بيشتري توصيه مي

عليه )علي  "هادي "بر طبق آنها )از باب جري بر مصداق(كه  "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل جمله:

 441باشد[ ..... ص : السالم( مي

 اشاره



 "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه "عبد الرحيم قصير "در كافي به سند خود از
 ... «4»و هادي علي است رسول خدا )ص( فرمود: من منذرم،  :فرموده

« 3»و قمي « 2»و عياشي « 2»، صفار در بصائر الدرجات «1»مؤلف: اين معنا را كليني در كافي، صدوق در معاني االخبار 
اند، و معناي فرمايش رسول خدا )ص( كه در تفسيرهاي خود و همچنين غير ايشان به سندهاي مختلف زيادي روايت كرده

 عليانا المنذر و  "فرمود:

__________________________________________________ 

 .12حقيقت بهترند يا خداي يكتاي قاهر. سوره يوسف، آيه آيا خدايان متفرق بي(1)

 .، ط بيروت2، ح 124، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .442امالي صدوق، ص (3)

 .15بصائر الدرجات، ص (4)

 .451، ص 4تفسير عياشي، ج (5)

 .122، ص 1، ج تفسير قمي(6)
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اين است كه من مصداق منذرم، چون انذار به معناي هدايت با دعوت است، و علي مصداق هادي بدون دعوت  "الهادي
است، چون او امام است و دعوتي ندارد، نه اينكه مراد از منذر، رسول خدا )ص( باشد، و مراد از هادي علي )ع(، چون اين 

 .با ظاهر آيه منافات دارد معنا

، و ديلمي و ابن عساكر و ابن نجار، روايت "المعرفة "و در الدر المنثور است كه: ابن جرير و ابن مردويه، و ابو نعيم در كتاب
نهاد و فرمود: من  اشنازل شد، رسول خدا )ص( دست خود را بر سينه "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "اند كه وقتي آيهكرده

منذرم، آن گاه دست بر شانه علي نهاد و فرمود: تو هادي هستي يا علي، هدايت يافتگان بعد از من بوسيله تو هدايت 
 .«1»شوند مي

، از عطاء ابن سائب، از سعيد بن جبير، از ابن عباس از رسول خدا )ص( "الكشف "مؤلف: اين روايت را ثعلبي هم در كتاب
 .روايت كرده

به سند خود از ابراهيم بن حكم بن ظهير، از پدرش، از حكم بن جرير، از ابي بريده اسلمي، روايت  "مستدرك "و حاكم در
آب( آوردند، در حالي كه علي بن ابي طالب نزد او بود، رسول خدا )ص( بعد از )كرده كه رسول خدا )ص( دستور داد طهور 

 يعني خود حضرت رسول )ص( و آن "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ "ود چسبانيد، و خواند،آنكه وضو گرفت دست علي را گرفته به سينه خ
 :گاه دست علي را به سينه خود او گذاشت، و خواند

دهم ، آن گاه به او فرمود: تو مشعل فروزان خالئق و غايت هدايت و امير قرايي و من بر اين شهادت مي"وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "
 .«4»كه تو چنيني 

 "ما نزل من القرآن في امير المؤمنين "حاكم و از كتاب "شواهد التنزيل "مؤلف: اين روايت را ابن شهر آشوب از كتاب
 .«3»مرزباني، نقل كرده 

م )وي ، و حاك"االوسط "، و ابن ابي حاتم، و طبراني در كتاب"زوائد المسند "و در الدر المنثور است كه عبد اللَّه بن احمد، در
إِنَّما أَنْتَ  "اند كه در تفسير جملها صحيح دانسته(، و ابن مردويه، و ابن عساكر، از علي بن ابي طالب )ع( روايت كردهروايت ر

 فرموده: رسول خدا منذر، و من هاديم، و در نقل ديگري فرموده: منذر رسول خدا "مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ



__________________________________________________ 

 .، ط بيروت22، ص 2الدر المنثور، ج (1)

 [.....] .مستدرك حاكم(2)

 .21، ص 1مناقب ابن شهر آشوب، ج (3)
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 .«1»ص(و هادي مردي از بني هاشم است، كه مقصود خود آن جناب است )

 .ده استشمار ديگري آممؤلف:و از طرق اهل سنت در اين باره روايات بي

و در كتاب معاني االخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: به حضرت صادق )ع( عرض كردم: در تفسير 
 .«4»فرمائيد؟ فرمود: هر امامي هادي هر قومي است در زمان خودشان چه مي "إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "جمله

رمود: چيست؟ ف "وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ "از فضيل روايت كرده كه گفت: از امام صادق پرسيدم معناي جمله و در كافي به سند خود
 .«1»كند هر امامي هادي مردمان قرني است كه وي در ميان آنان زندگي مي

إِنَّما أَنْتَ  "يهعرض كردم معناي آ (كند كه گفت: به امام صادق )عو در همان كتاب به سند خود از ابي بصير روايت مي
چيست؟ فرمود: رسول خدا )ص( در تفسير آن فرموده: من منذرم، و علي هادي است، حال به نظر تو  "مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ

گري وجود دارد؟ عرض كردم: فدايت شوم، همواره از شما هادياني يكي پس از اي ابا محمد! آيا در امروز هادي و هدايت
 .داشته تا نوبت به شخص شما رسيدهديگري وجود 

اي كه در حق مردي )امامي( نازل شده با مردن آن مرد فرمود خدا رحمت كند اي ابا محمد، اگر اينچنين بود كه وقتي آيه
 .«2»مرد ولي قرآن كريم در بازماندگان جاري است چنانچه در گذشتگان جاري بود مرد، قرآن ميمي

شمول آيه شريفه به علي )ع( از باب جري بر مصداق  :گفتيمدعاي قبلي ما است كه ميمؤلف: اين روايت شاهدي بر م
گفتند: آيه در حق علي )ع( نازل يابد، و مقصود از رواياتي هم كه مياست، كه از همين باب بر باقي ائمه )ع( نيز جريان مي

 .شده، همين جري است

ي اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْث "گفت: از حضرت صادق )ع( معناي آيه:و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم روايت كرده كه 
 :را پرسيدم، فرمود "وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ

 ،"وَ ما تَزْدادُ "اي است كه حمل نشده باشد، و مقصود ازآن نطفه "ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "مقصود از

__________________________________________________ 

 .ط بيروت 22، ص 2الدر المنثور، ج (1)

 .معاني االخبار(2)

 .، ط بيروت1، ح 121، ص 1كافي، ج (3)

 .، ط بيروت1ح  124، ص 1كافي، ج (4)
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 .«1»است  "الذكر و االنثي جميعا "

 .ند بيشتر از يكي استبه دليل روايت آينده فرز "الذكر و االنثي جميعا "مؤلف: مراد از

 "ما تحمل "روايت كرده كه فرمودند: مقصود از (و در همان كتاب از محمد بن مسلم و غير او، از امام باقر و امام صادق )ع



وَ ما  "آن چيزيست كه حمل نباشد، و مقصود از "ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ "هر فرزندي است، چه دختر باشد و چه پسر، و مقصود از
 .«4»زياده از يك دختر و يا يك پسر است  "تَزْدادُ

 441[ ..... ص : "اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ "رواياتي در معناي:]

امام صادق )ع( است كه و در كافي به سند خود از حريز، از كسي كه نامش را نبرده، از يكي از دو امام، يعني امام باقر و يا 
 هر حملي است كه كمتر از نه "غيض "فرموده: "اللَّهُ يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ "در تفسير آيه

اش خون ديد، ملگيهر حملي است كه بيشتر از نه ماه باشد پس هر وقت كه زن در ايام حا "ما تَزْدادُ "ماه باشد، و مقصود از
 .«3»شود به عدد همان ايام كه خون ديده روزهاي حملش زياد مي

 .از قدماي مفسرين نيز نقل شده است« 2»مؤلف: اين معنا معناي ديگري است كه از بعضي 

ده كه در و در معاني األخبار به سند خود از ثعلبة بن ميمون، از بعضي از اصحاب ما اماميه، از امام صادق )ع( روايت كر
 :فرموده "عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ "تفسير جمله

 .«2»آن است كه بوده  "شهادت "آنست كه هرگز نبوده، و "غيب "

ايست كه فعليت به خود نگرفته باشند، و تازه ء نيست، بلكه امور بالقوهمعدوم و ال شي "هرگز نبوده "مراد از جمله :مؤلف
 .ب است نه معناي آن، و اين خود واضح و روشن استهمين هم يكي از مصاديق غي

 "، و ابن مردويه، و ابو نعيم در كتاب"كبير "و در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم، و طبراني در كتاب
مده، آ اند كه گفت: اربد بن قيس و عامر بن طفيل به مدينه، از طريق عطاء بن يسار از ابن عباس روايت كرده"الدالئل

 (خدمت رسول خدا )ص
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 .11، ح 452، ص 4عياشي، ج (1)

 .14، ح 452، ص 4عياشي، ج (2)

 .، ط بيروت4ح  14، ص 3فروع كافي، ج (3)
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 225، ص: 11ترجمه الميزان، ج

رسيدند در حالي كه آن جناب نشسته بود ايشان پيش رويش نشسته، عامر عرض كرد اگر مسلمان شوم آيا امتيازي براي من 
 ا زمامداري بعد از خودت را برايشوي؟ فرمود: تو با ساير مسلمانان در نفع و ضرر شريك و يكساني، اربد گفت آيقائل مي

دهي؟ فرمود: نه، زمامداري نه براي تو است و نه براي قوم تو و ليكن زمامداري قوم خودت را خواهي داشت، من قرار مي
اربد گفت: پس كرك )پشم جانداران( را براي من قرار بده و خاك )سلطنت در زمين( از آن تو باشد، رسول خدا )ص( فرمود 

كنم، رسول خدا )ص( فرمود: خدا جلويت گشت گفت: مدينه را عليه تو پر از سواره و پياده مياز نزد آن جناب برمينه. وقتي 
 .گيردرا مي

كنم تا از تو غافل شود، تو با شمشير كارش را وقتي اربد و عامر بيرون شدند، عامر گفت: اي اربد من سر محمد را گرم مي
كند كه با ما اي جز گرفتن ديه ندارند، چون براي ايشان صرف نميته شد مردم چارهبساز، چون بعد از آنكه محمد كش

پردازيم. اربد گفت: حاضرم، ناگزير دوباره، برگشتند، عامر گفت: اي محمد! چند بجنگند، ما هم خونبهاي او را به ايشان مي



ا هم خلوت كردند، عامر نيز ايستاده مشغول گفتگو قدمي با من بيا با تو حرف دارم، رسول خدا )ص( هم برخاسته كنار ديوار ب
شد، در اين ميان اربد خواست شمشير خود را از غالف بيرون آورد دستش در دسته شمشير خشكيد و نتوانست شمشير را 

به  بكشد، و از موقع مقرر دير شد، رسول خدا )ص( نگاهش به اربد و تالش او افتاد و از هر دوي آنها روي برگرداند، عامر
 .زده و ترسناك شدي؟ اربد گفت: دستم را به دسته شمشير گذاشتم خشك شداربد گفت: چرا بهت

رسيده و پياده شدند، سعد بن معاذ و اسيد بن حضير  "به حره رقم "ناچار هر دو از نزد رسول خدا )ص( بيرون شده، آمدند تا
ن برخوردند اسيد فرياد زد تكان نخوريد دشمنان خدا، خدا كردند، در آن منزل به ايشاكه از پشت سر، ايشان را تعقيب مي

شما را لعنت كند، آن گاه حمله كرد، عامر از سعد پرسيد رفيقت كيست؟ سعد گفت: اين اسيد بن حضير كتائب است، گفت: 
 .به خدا قسم اگر اسيد باشد پدرش حضير از رفقاي سابق من بود

حركت  "خريب "اي را فرستاد و اربد را هالك نمود، و عامر از رقم به طرفرسيدند خداوند صاعقه "رقم "تا آنكه به خود
اللَّهُ  "كرد، در خريب خداوند او را به زخمي دچار نموده، در همانجا هالكش كرد، و در قرآن كريمش در اين باره فرموده:

 ... يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثي

كنند، و در باره هالكت آن گاه ابن عباس گفت: معقبات، رسول خدا )ص( را از امر خدا حفظ مي "لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ
 "وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ ...هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ  "اربد فرموده

«1». 
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كرد در آخر آن آمده كه لبيد در مرگ برادرش اربد گريه مي مؤلف: اين معنا از طبري و ابي شيخ از ابن زيد نيز روايت شده، و
 :گفتو مي

 السماء و االسد« 4»اخشي علي اربد الحتوف و ال ارهب نوء 

 «1»فجعني الرعد و الصواعق با لفارس يوم الكريهة النجد 

رد، چون آيات مذكور ظهور ليكن آنچه در اين روايت در شان نزول آيات مورد بحث آمده با سياق آيات، سوره سازگاري ندا
 .سازددر اين دارد كه در مكه نازل شده، بلكه با سياق خود آيات مورد بحث هم بنا بر آن معنايي كه كرديم نمي

 451[ ..... ص : "لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ .. "چند روايت در ذيل آيه شريفه:]

 يَدَيْهِ وَ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ "اند كه در تفسير آيهالشيخ از علي )ع( روايت كرده و نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابو
 ايست كه او را از اينكه در زير آوار برود واي نيست مگر آنكه با او مالئكهفرموده: هيچ بنده "مِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ

اي او را بدرد و يا غرق شود و يا بسوزد حفظ كنند، ولي وقتي قضا و قدر الهي بيايد او را بدست يا در چاه بيفتد و يا درنده
 «2»سپارند. قضا و قدر مي

، و ابن ابي الدنيا و ابن عساكر، از آن جناب نقل شده، و نيز رواياتي "القدر "در اين معنا رواياتي از ابي داوود در كتاب :مؤلف
 .رسيده است (صادق )عاز امام باقر و امام 

نْ لَهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِ "و در تفسير عياشي از فضيل بن عثمان از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: امام )ع( آيه
 .«2»باشد ، را براي ما تالوت نموده، فرموده: از جمله مقدمات مؤخرات كه معقباتند، باقيات صالحات مي"خَلْفِهِ ...

 مؤلف: ظاهر اين عبارت اين است كه باقيات صالحات از مصاديق معقباتي است كه در
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 .23، ص 2الدر المنثور، ج (1)

 دهدر لغت به معناي ستاره در حال غروب است و ليكن در عرف عرب عبارتست از آثار خوب و بدي كه به عقي "نوء"(2)
 .ايشان ستارگان دارند

ترسم بر جان اربد بيمناك بودم كه مبادا حوادث مرگبار او را از من با اينكه از نحوست ستارگان و برج اسد نمي :ترجمه(3)
 .من بگيرد، و اتفاقا همين طور شد رعد و صاعقه در روز بدي آن يكه سوار شجاع را از من گرفته مرا داغدارش ساخت

 [.....] .22، ص 2، ج الدر المنثور(4)

 .12، ح 452، ص 4تفسير عياشي، ج (5)

 224، ص: 11ترجمه الميزان، ج

آن  كند يعنيكند، و معلوم است كه جز بوسيله مالئكه موكل حفظ نميآيه آمده، كه صاحبش را از مقدرات سوء حفظ مي
ني د، پس برگشت معناي روايت بهمان بياكناي كه بر آن موكل است حفظ ميباقيات صالحات، صاحبش را بوسيله مالئكه

 .است كه ما قبال در ذيل آيه ايراد نموديم

كند. نه مالئكه موكل بر آنها، اين معنا ممكن هم هست بگوئيم خود آن باقيات صالحات به اذن خدا صاحبش را حفظ مي
 .گرددهم به آنچه در بيان قبلي گذشت برمي

 451[ ..... ص : "لَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ ...إِنَّ ال "رواياتي در بيان مراد از:]

فرمود: خداوند قضاي حتمي و در همان كتاب از ابي عمر و مدائني از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: پدرم همواره مي
ز او سلب نكند، مگر آنكه خود بنده كاري كند كه مستوجب سلب اي نعمتي را كه به او ارزاني داشته ارانده كه از هيچ بنده

إِنَّ اللَّهَ ال  "كند، و اين همانست كه در قرآن كريم فرموده:نعمت شود، در آن صورت آن نعمت را بخاطر آن گناه سلب مي
 .«1» "يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

إِنَّ اللَّهَ ال يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي  "احمد بن محمد از ابي الحسن الرضا )ع( روايت كرده كه در ذيل آيهو نيز در همان كتاب از 
 .«4»فرموده: پس زمام امور به دست خداست  "يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَ إِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فاَل مَرَدَّ لَهُ

 .ره است بهمان بياني كه ما در معناي آيه گذرانديممؤلف: اين روايات اشا

گفت: از و در معاني االخبار به سند خود از عبد اللَّه بن فضل از پدرش روايت كرده كه گفت: از ابا خالد كابلي شنيدم كه مي
ز: ظلم بر مردم، ترك دهند عبارتند افرمود: گناهاني كه نعمت را تغيير ميع( شنيدم كه مي)زين العابدين علي بن الحسين 

 إِنَّ اللَّهَ ال "اش فرموده:عمل خيري كه بدان عادت شده، كفران نعمت، و ترك شكر، و اين همانست كه خداي تعالي در باره
 .«1» "يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ  ")ع( روايت كرده كه در ذيل آيهو نيز در همان كتاب به سند خود از حسن بن فضال از حضرت رضا 
فرموده خوف براي مسافر و طمع براي حاضر و مقيم است، )مسافر خواهان نبود آن، و حاضر خواهان آنست(  "خَوْفاً وَ طَمَعاً

«2». 

 و در تفسير نعماني از اصبغ بن نباته از علي )ع( روايت كرده كه در تفسير
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 .«1»فرموده: مقصود آنست كه مكر خداوند شديد است  "يدُ الْمِحالِوَ هُوَ شَدِ "جمله

مردي را نزد يكي از فراعنه عرب  (و شيخ در امالي به سند خود از انس بن مالك روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص
فرستاد تا او را بسوي خداي عز و جل دعوت كند، مرد دعوت خود را كرد، فرعون نامبرده پرسيد: بگو ببينم اين خدايي كه 

ص( برگشته گفته او را نقل كرد، حضرت )خواني آيا از نقره است يا از طال يا از آهن؟ مرد نزد رسول خدا مرا بسويش مي
رگرد و دعوت خود را مجددا برسان. عرض كرد يا رسول اللَّه او از پذيرفتن دعوتم سركشي كرد. فرمود: )به تو فرمود: ب

گويم( برگرد. مرد برگشته و او را بدين توحيد دعوت نمود، او هم همان پاسخ اولي را داد، در همين بين قطعه ابري در مي
 :ه سرش را برد و او را هالك كرد، آن گاه اين آيه نازل شداي بر سر او انداخت و كاسآسمان غرش كرده صاعقه

 ."«4»وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ فَيُصِيبُ بِها مَنْ يَشاءُ وَ هُمْ يُجادِلُونَ فِي اللَّهِ وَ هُوَ شَدِيدُ الْمِحالِ  "

 اشتيم، به اضافه اينكه در اينگفتاري كه در آخر اين روايت داريم، همان گفتاريست كه در آخر داستان عامر و اربد د :مؤلف
، نازل شد، و حال آنكه جمله مزبور قسمتي از آيه است و اگر بنا "وَ يُرْسِلُ الصَّواعِقَ ... "خبر دارد كه دنبال داستان مزبور آيه

ل معنا ندارد كه نصف آيه نازل نازل شود، و در شان نزو "وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ... "بايد از اول، يعني ازبود آيه نازل شود مي
 .گردد

 453ها و زمين است براي خدا[ ..... ص : روايتي در مورد سجود هر كه در آسمان]

وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي  "گويد: ابي الجارود از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيهو قمي در تفسير خود مي
كنند همان كسانيند كه در اسالم به دنيا فرموده: اما آنهايي كه از اهل زمين، خدا را سجده مي، "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ...

كنند، عبارتند از كساني كه: از كنند، و اما آنهايي كه كرها سجده مياند، كه خداي را به طوع و رغبت خود سجده ميآمده
 .«1»كند شان خدا را در صبح و شام سجده ميايهكنند ساند، و اما آنها كه سجده نميروي ناچاري مسلمان شده

مؤلف: ظاهر اين روايت با سياق آيه كريمه مخالفت دارد، زيرا سياق آيه شريفه سياق بيان عموميت قهر خداي تعالي از راه 
دهد بر ميخهاي ايشان است، و اين بيان بيان عظمت و علو او نسبت به آنچه كه در آسمانها و زمينند و حتي نسبت به سايه

 از اينكه سجده موجودات و
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 .تفسير نعماني(1)

 .امالي شيخ طوسي(2)

 .، ط قم131، ص 1تفسير قمي، ج (3)

 222، ص: 11ترجمه الميزان، ج

كه سجده را به معناي سر به زمين آيد هاشان حقيقت سجده است نه سر به زمين نهادن، ولي از ظاهر روايت برميسايه
گويد: اين سجده در عموم اهل زمين و آسمان هست در بعضي به طوع و رغبت و در بعضي ديگر به كره نهادن گرفته و مي
بيه به ها شافتد و همان به زمين افتادن سايههاشان به زمين ميكنند سايهاي ديگر كه خودشان سجده نميو اجبار، و در پاره

 .رسانداست، و اين معنا معنايي است كه هيچ جاللتي براي خداي كبير متعال نمي سجده



ويد: گخورد سازگار نيست، )زيرا روايت ميبه چشم مي "وَ ظاِللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "عالوه بر اين با عموميتي كه در جمله
تر عموميتي است كه در كند( و از آن جمله واضحسجده ميسايه همه آنان  :گويدكند ولي آيه ميسايه يك طايفه سجده مي

ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظاِللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي آيهَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ
 "مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَالسَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ 

 "دهد نه تنها اهل آسمان و زمين كه از ضميراست، زيرا در اين آيه سجده را به سايه تمامي موجودات نسبت مي «1»
 .شددر آيه مورد بحث استفاده مي "هم

__________________________________________________ 

فرستد و از راست و چپ همه به سجده شم نگشودند ببينند كه هر موجودي چگونه سايه خود را به هر جانب ميآيا چ(1)
 .خدا با كمال فروتني مشغولند

هيچ تكبر، و با كمال تذلل به عبادت خدا مشغولند. سوره هر چه در آسمانها و زمين است از جنبندگان و فرشتگان همه بي
 .22و  22نحل، آيه 

 222، ص: 11الميزان، ج ترجمه

 455[ ..... ص : 11تا  17(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

ثْلُهُ مِهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْ
مْثالَ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ

سْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ الفْتَدَوْا بِهِ أُولئِكَ لَهُمْ ( لِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْني وَ الَّذِينَ لَمْ ي12َ)
أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا  ( أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُو12َسُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمِهادُ )

( وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ 45( الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ )12الْأَلْبابِ )
 (41يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ )

قْبَي الْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولئِكَ لَهُمْ عُرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً وَ يَدْرَؤُنَ بِوَ الَّذِينَ صَبَ
( 41واجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ وَ الْمَالئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ )( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَز44ْالدَّارِ )

 نْ يُوصَلَ وَ( وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أ42َسَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ )
( اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا 42يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ )

 (43الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إاِلَّ مَتاعٌ )

 223، ص: 11زان، جترجمه المي

 451ترجمه آيات ..... ص : 

خداوند از آسمان آبي نازل كرد و از هر دره و رودخانه به اندازه هر يك سيالبي جريان يافت، و سپس سيل بر روي خود 
ا رگدازند نيز كفي مانند آن دارد، خدا حق و باطل كفي حمل كرد، بعضي چيزها كه براي ساختن زيور يا ابزار در آتش مي



ا را ماند، خدا مثلهدهد در زمين ميشود، ولي چيزي كه به مردم سود ميزند، و اما كف به كنار افتاده نابود ميچنين مثل مي
 .(12زند )چنين مي

ر اند اگر همه مال جهان و نظياند نتيجه نيك دارند، و كساني كه وي را اجابت نكردهكساني كه پروردگارشان را اجابت كرده
 .(18)داشته باشند، به فداي خويش خواهند داد، آنها بد حسابي دارند، جايشان جهنم است، كه بد جايگاهي است آن را 

داند آنچه از پروردگارت به تو نازل شده حق است، با آنكه كور است يكسانند؟! فقط صاحبان خرد متذكر آيا كسي كه مي
 .(12شوند )مي

 .(45كنند )شكني نميپيمانكنند و آنها كه به پيمان خدا وفا مي

د ترسند، و از بدي حساب بيم دارندارند، و از خداي خويش ميو كساني كه آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده پيوسته مي
(41). 

ق اايم پنهان و آشكارا انفو كساني كه به طلب رضاي پروردگارشان صبوري كرده، نماز به پا داشته، و از آنچه روزيشان داده
 .(44كنند، ثواب آن سرا خاص ايشان است )اند، و بدي را با نيكي رفع ميكرده

بهشتهاي جاوداني كه خودشان هر كه از پدران و همسران و فرزندانشان شايسته بوده داخل آن شوند، و فرشتگان از هر 
 .(41شوند )دري بر آنها وارد مي

 .(42عاقبت آن سراي )درود بر شما براي آن صبري كه كرديد، چه نيك است 

، و در گسلندشكنند، و چيزي را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده ميو كساني كه پيمان خدا را پس از محكم كردنش مي
 .(42كنند، لعنت و بديهاي آن سراي براي آنان است )زمين تباهي مي

كند، ولي آنان بزندگي دنيا شادمان ميدهد و براي هر كه بخواهد تنگ خدا روزي را براي هر كه بخواهد گشايش مي
 .(43اند، و زندگي اين دنيا در قبال آخرت جز متاع ناچيزي نيست )شده

 451بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

بعد از آنكه در ذيل آيات قبل حجت را عليه مشركين تمام نمود و آن گاه فرق ميان حق و باطل را، و فرق ميان كساني كه 
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي "كساني كه طالب اينند بطور وضوح بيان نموده و فرموده: گيرند وآن را مي

  ."الظُّلُماتُ وَ النُّورُ

 222، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 ايمان به خدا و عملكند به بيان تفصيلي فرق ميان دو طريق، يعني طريق حق، كه همان اينك در اين آيات شروع مي
صالح است، و طريق باطل كه عبارت از شرك و عمل زشت است. و همچنين فرق تفصيلي ميان اهل آن دو طريق، يعني 

مؤمنين و مشركين. و اينكه طايفه اول را سالمت و خانه آخرت نصيب است، و بهره طايفه دوم لعنت و سرانجام بد است، و 
 .نمايددهد، و براي هر كه بخواهد محدود ميه بخواهد گسترش مياينكه خدا روزي را براي هر كس ك

 457[ ..... ص : "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً ... "وصف طريق حق و باطل و بيان حال اهل حق و باطل با ذكر يك مثال:]



سازد، آن گاه ا روشن ميسرآغاز همه اين مطالب را با مثالي شروع كرده كه وضع حق و باطل و اثر خاص هر يك از آن دو ر
 .كندكالم را بر اساس آن مثل ادامه داده، وصف حال دو طريق و دو فريق را بيان مي

 ."... أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً "

هاي پايين كه همه آبهاي كوه در هاي بزرگ است، البته دامنهبه معناي دامنه كوه "وادي "در مجمع البيان گفته: كلمه
اند، براي همين است كه ديه نيز مال ناميده "ديه "شود، اگر خونبها را هم از اين ماده گرفته وگي در آن جمع ميمواقع بارند

به معناي قرين شدن چيزي است به  "قدر "پردازند، و كلمهآوري شده و در عوض كشته شده ميزيادي است كه جمع
باشد، كه در اين صورت يعني در صورتي كه مساوي آن شد  چيزي ديگري، بطوري كه از آن چيز هيچ كم و زيادي نداشته

شود، و در ميان قراء، حسن كلمه مذكور را به سكون دال قرائت كرده، و از نظر معنا تفاوتي ندارد، چون هر دو قدر آن مي
 :شودلفظ يكي و لغت آنها مختلف است، هم گفته مي

 .در يك وجب، و ليكن مصدرش تنها بسكون دال استشود بقفالني بقدر يك وجب پارچه داد، و هم گفته مي

به معناي بدوش گرفتن چيزي است، البته بدوش گرفتني كه با نيروي حامل صورت گيرد، و از جمله موارد  "احتمال "كلمه
 "زبد "شود: فالني بر روي فالن شخص فرياد زد و او تحمل كرد و عصباني نشد، و كلمهاستعمالش اين است كه گفته مي

 "نشيند، و از همين باب است كف ديك و كف سيل، و كلمهه معناي كف جوشان و كثافتي است كه روي مايع جوشيده ميب
 "گوينداست و به معناي انداختن است، مثال مي "همز "و معناي اصلي آن "غثاء "شود بر وزنكه با مد خوانده مي "جفاء

معنايش اين است كه من آن  "جفأت الرجل "گويندداخت، و يا ميمعنايش اين است كه مسيل كف ان "جفا الوادي، جفاء
 .معنايش اين است كه كف را از ديك گرفتم "اجفات القدر بزبدها "گويند:مرد را در كشتي به زمين افكندم، و يا مي

 222، ص: 11فراء گفته: هر چيزي كه بعضي از اجزايش به بعضي ديگر منضم شود در لغت عرب بر وزن ترجمه الميزان، ج

 ."جفاء "و "غثاء "،"قماش "،"حطام "آيد، مانندمي "فعال "

 "توقدت النار "و "انقدت النار "و "استوقدت النار "از ايقاد به معناي افكندن هيزم در آتش است، و در "يوقدون "كلمه
ونت به معناي سك "مكث "كلمهبه معناي هر چيزي است كه از آن تمتع و بهره ببرند، و  "متاع "بهمين معنا است، و كلمه

 "و باب تفعل كه -بضمه كاف -"مكث "و باب -بفتح كاف -"مكث "در مكان است، به تدريج و مرور زمان. و در باب
 .«1»آيد، همه به اين معنا است مي "تمكث

 451بودن موجودات و افعال ..... ص :  "باطل "و "حق "معناي]

ن شود ثبات نداشته، و بديعناي چيزيست كه پس از وارسي كردن معلوم مينقيض حق و به م "باطل "راغب گفته است:
گاهي هم نسبت به عمل و گفتار بكار برده  "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ "معنا است در آيه

 "، و مصدر آن"لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ "و نيز فرموده: "ا يَعْمَلُونَوَ بَطَلَ ما كانُو "شود، چنانچه خداوند فرموده:مي
 «4»آيد اين بود آنچه كه از گفتار راغب مورد احتياج بود. ، مي"بطالن "و "بطل "،"بطول

با خارج  ي وقتيبنا بر اين بطالن هر چيزي بدين معنا است كه انسان براي آن چيز يك نوع وجود و واقعيت فرض بكند، ول
كند آن طور كه فرض شده بود مطابق با خارج نباشد. و حق بر خالف آنست و عبارتست از چيزي كه فرضش با تطبيقش مي

 .خارج تطبيق كند

بنا بر اين صفت حق و باطل دو صفتي است كه در اصل مختص به اعتقاد بوده، و اگر غير اعتقاد را هم حق و يا باطل 
 .برندر ميخوانده عنايتي بكا



بنا بر اين، گفتن اينكه آسمان باالي سر ما و زمين زير پاي ما است گفتاري است حق، چون واقع و خارج با آن تطبيق 
شدند كند، بخالف اينكه بگوييم آسمان زير پاي ما، و زمين باالي سر ما است، كه چون در واقع آن ثباتي كه فرض ميمي

اي كه برايش تقدير و فرض شده صورت ي حق است كه بر طبق آن غايت و نتيجهندارند و باطل است. و يك فعل وقت
گيرد، مانند خوردن براي سير شدن كسب و كار براي به دست آوردن روزي و خوردن دواء براي صحت، و اما اگر آن نتيجه 

 .و غرض كه برايش در نظر گرفته شده بدست نيايد آن فعل باطل است

وقتي حقند كه در خارج وجود داشته باشند، مانند وجود حق تعالي، و اما اگر چيزي وجود ندارد،  و همچنين موجودات خارجي
ء باطل است، و همچنين اگر موجود باشد و ليكن آن خواص وجودي كه برايش و مع ذلك معتقد بوجودش باشيم آن شي

 فرض شده نداشته باشد، آن

__________________________________________________ 

 .. ط تهران423، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 ."بطل "مفردات راغب ماده(2)
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نيز باطل است، مثل اينكه ما معتقد به استقالل و بقاي موجودي ممكن الوجود باشيم، زيرا هيچ موجودي غير خداي تعالي 
س از اين جهت باطل است، هر چند از جهت اصل وجودش حق بوده اين خاصيت را واجد نيست، و استقالل و بقاء ندارد، پ

 .باشد

 :گويدشاعر مي

 ء ما خال اللَّه باطل و كل نعيم ال محالة زائل اال كل شي

و آيه كريمه مورد بحث از آيات برجسته قرآني است كه در باره طبيعت حق و باطل بحث نموده، و بدو تكون و كيفيت ظهور 
وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ  "سازد و سنت خداي سبحان را كه در وصفش فرموده:از آن دو را خاطرنشان مي و آثار خاصه هر يك

كند. خداي تعالي اين بيان را در ضمن مثلي در خصوص حق و باطل بيان مي "وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا "و "تَحْوِيلًا
اند، و اند، و نه سه مثل كه بعضي ديگر پنداشتهيك مثل است نه دو مثل كه بعضي گمان كردهو البته مثل مزبور  -آوردمي

 شود، و آن اين استآري يك مثل است كه به چند مثل منحل مي -گذردان شاء اللَّه توضيحش به زودي از نظر خواننده مي
ه فعلي است ك "انزل ". و اينكه فرموده"دَرِها فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياًأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَ "كه فرموده:

اگر بطور نكره و بدون الف و الم آمده، براي  "ماء: آبي "فاعلش خداي سبحان است، و به خاطر وضوح، اسم نبرده. و كلمه
خود آب، بدون اينكه با چيزي مخلوط و يا  اين است كه بر نوع داللت كند، كه عبارت است از آبي خالص و صاف، يعني

 .دچار دگرگوني شده باشد

ها، از نظر بزرگي و كوچكي، بلندي و كوتاهي، و را هم نكره آورده براي اين است كه بر اختالف آن وادي "اودية "و اگر
شود نه وادي، از باب جاري ميكمي و زيادي ظرفيت آنها داللت كند. و اگر جريان را به خود واديها نسبت داده با اينكه آب 

توصيف نموده، بدين جهت  "رابي "را به كلمه "زبد "گوييم ناودان جاري شد. و اگرمجاز در اسناد است، نظير اينكه مي
آيد، و همه اينها كه گفتيم سياق چرخد و باال ميبه معناي گردنده است، و كف همواره بر روي سيل مي "رابي "است كه

 .تر است از آبهاي معموليرد. و اگر به سيل مثل زده بدين جهت است كه كف انداختن، در سيل روشنداللت بر آن دا

هايي و معناي آيه اين است كه خداي سبحان از آسمان كه در جهت باال قرار دارد بوسيله بارانها آبي را فرود آورد و در مسيل
با هم مختلفند هر كدام به قدر مخصوص خود يعني در مسيل بزرگ ها قرار دارند و از نظر وسعت و بزرگي كه در محل باران



، هاي جاري در هر مسيلبقدر ظرفيت آن و در مسيل كوچك به قدر ظرفيتش آب جاري گرديد و سيل براه افتاد، پس سيل
 كفي
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 .گردنده به روي خود انداخت، بطوري كه روي آب را پوشانيد

مِمَّا يُوقِدُونَ  "نشويه است، و مقصود از "مما "در "من "كلمه -"ا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُوَ مِمَّ "
ين ا سازند. و معنايشگري است، كه از آنها زينت آالت و اثاث زندگي ميانواع فلزات و مواد ارضي قابل ذوب و ريخته "عَلَيْهِ

دمند تا از آن )طال و نقره( زينت و يا از آن شود، بلكه از آنچه هم كه آتش بر آن مياست كه تنها كف از سيل ناشي نمي
د چرخآيد مانند كف سيل، و همچون آن بر روي ماده مذاب مي)آهن و مس و غيره( اثاث زندگي درست كنند، كفي پديد مي

 .آيدو باال مي

كند، همانطور كه كف را از يعني خدا اين چنين حق و باطل را اثبات و مشخص مي -"اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَكَذلِكَ يَضْرِبُ  "
 .سازدسيل و از طال و نقره و مس جدا مي

و از قبيل اين است كه  -و خدا داناتر است -بنا بر اين مقصود از زدن حق و باطل به همديگر يك نوع تثبيت است
يعني  -ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَ الْمَسْكَنَةُ "فرمايد:، يعني خيمه را برافراشتم. و يا اينكه قرآن مي"خيمه زدممن  "گوييممي

يعني بين ايشان  -فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ ":فرمايدو نيز مي "خداوند ذلت و مسكنت را بر ايشان واقع ساخته و ثابت كرد
رب ض ""بر ايشان راهي در دريا باز و اثبات كن -فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ "فرمايد:و نيز مي "ديواري بنا و ايجاد شد

گويند از همين باب است، زيرا در ضرب المثل نيز ممثل بوسيله مثل تثبيت و نصب العين را هم كه ضرب المثل مي "المثل
رد در حقيقت ملزوم اطالق شده و از آن الزم اراده شده است، زيرا گردد، و در تمام اين مواشود، و وضعش روشن ميمي

ضرب )زدن( كه عبارت از گذاشتن چيزي روي چيزي ديگري است بفشار و قوت، عادتا خالي از تثبيت آن در آن ديگري 
زنيم درد و يرا مكنيم، و وقتي حيواني كوبيم، ميخ را در محل تثبيت و پابرجا مينيست، مثال وقتي چكش را بروي ميخ مي

سازيم و در همه اين موارد ملزوم كه همان ضرب است اطالق شده، و الزم كه تثبيت است، ناراحتي را در جسم او وارد مي
 .اراده شده

ه، و تقدير تحذف و تقدير بكار رف "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ "اند در جملهشود اينكه مفسرين گفتهاز اينجا معلوم مي
صحيح  -بر حسب اختالفي كه دارند -است "مثل الحق و مثل الباطل "، و يا"كذلك يضرب اللَّه مثل الحق و الباطل "آن

 .اند، و دليلي هم كه بر آن داللت كند در دست ندارندثمر انداختهجهت خود را به زحمت بينيست، و بي

ند منظور بود، جا داشت جمله مزبور در آخر كالم واقع شود. هم چنان كه در اعالوه بر اين، اگر آن معنايي كه مفسرين گفته
واقع شده و با بودن اين جمله ديگر چه حاجت به تقدير گرفتن  "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ "آخر كالم خداي تعالي جمله

 است؟ 
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اند باألخره بهمان معنايي است كه ما كرديم، زيرا مثل بودن نايي كه آقايان كردهاز اين هم كه بگذريم تازه برگشت مع
شود كه حق مانند آب و فلزات ثابت گشته، و داستان سيل و كف، و فلزات مذاب، و كف آنها براي حق و باطل، باعث مي

عنا تمام ر مذكور نيست و بدون آن مثبوت باطل مانند ثبوت كف سيل و كف فلزات خيالي باشد، پس باز هم احتياج به تقدي
 .است

در اين جمله ميان دو نوع كف، يعني كف سيل و كف  -"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ "



ت كه در خصوصيتي كه براي آنها ذكر فلزات جمع نموده، با اينكه قبال هر يك را جدا جدا آورده بود، و اين بدان جهت اس
روند، و اند، و آن خصوصيت اين است كه هر دو به خشك شدن سيل و سرد شدن فلز از بين ميكند هر دو مشتركمي

 .بهمين جهت قبال خاطرنشان ساختيم كه آيه شريفه متضمن يك مثل است، هر چند كه به چند مثل منحل گردد

بدان جهت است كه  "آنچه براي مردم سودمند است "نياورده و به جاي آن فرموده "ء: آبما "و اگر در اين جمله اسمي از
داللت كند بر اثر مختص بحق، و آن اين است كه مردم از آن منتفع گشته، و آن همان غايت و هدفي است كه همه در پي 

 .آنند

شود، متالشي تي كه آتش بر آن ميدمند بيرون مينشيند، و يا از فلزاو معنايش اين است كه: اما كفي كه بر باالي سيل مي
مانند و مورد استفاده قرار شوند در زمين باقي ميمند ميگردد، و اما آب خالص و يا فلز كه مردم از آن بهرهو باطل مي

الم هايي كه خداوند در كشود، و معنايش اينست كه مثلبا اين جمله گفتار ختم مي "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ ".گيرندمي
آورد مانند همين مثلي است كه در اين آيه در تميز حق از باطل آورده، آنچه را كه به درد مردم در معاش خود براي مردم مي

 .خورد بيان نموده استو معادشان مي

 411سازند[ ..... ص : مون ميهايي هستند كه ارباب بصيرت را به حقايق عالم غيب رهنحوادث خارجي در عالم شهادت، خود مثل]

اشاره باشد به خود آمدن باران و به راه افتادن سيل و به ذوب كردن فلزات و كف آن  "كذلك "و بعيد هم نيست كه كلمه
دو، و خالصه اشاره به خود اين حوادث خارجي باشد، نه به گفتن آنها، و در نتيجه داللت كند بر اينكه اين گونه وقايع و 

كند، دهد مثلهائيست كه صاحبان خرد و بصيرت را به حقايق عالم غيب رهنمون ميدر عالم شهادت رخ ميحوادثي كه 
كند، و ذكرش مكرر در قرآن كريم همانطور كه خود موجودات، اين عالم آياتيست كه به آنچه در عالم غيب است داللت مي

 .ا آيت بودن آنها فرق بسياري نيستآمده. و اين خود روشن است كه ميان مثل بودن اين مشهودات و ي

 411شود[ ..... ص : چند مطلب راجع به كليات معارف الهي كه از مثل كف، در آيه شريفه، استفاده مي]
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شود شود در حقيقت مانند باراني كه از آسمان به زمين نازل مياي تعالي به موجودات افاضه ميوجودي كه از ناحيه خد -1
باشد، و از گردد. در اصل از هر صورت و محدوديت و اندازه خالي ميرحمتي است كه از ناحيه خداوند به موجودات افاضه مي

وند، مانند آب باران كه اگر داراي قدر معين و شكلي معين شناحيه خود موجودات است كه محدود به حدود و داراي اندازه مي
گيرهاي مختلف است، كه هر كدام قالب يك اندازه معين و شكلي معين است، موجودات عالم هر كدام به شود بخاطر آبمي

 .گيرندايست الهي ميمقدار ظرفيت و قابليت و استعداد خود، وجود را كه عطيه

 "د آيهكند، ماننو بس عظيم كه آيات بسياري از كالم الهي بدان داللت و يا ال اقل اشاره مي و اين خود اصلي است اساسي
جمله  و از« 4» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "و آيه« 1» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ

 .داللت دارد "قدر "آيات داله بر آن تمامي آياتي است كه بر

شوند گو اينكه خارج از افاضه آسماني و تقدير كننده آنند، و ليكن در عين ناميده مي "اقدار "و يا "مقدرات "و اين امور كه
و نيز « 1» "لَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُإِ "گيرند، هم چنان كه فرموده:حال خارج از ملك خدا نيستند، و بدون اذن او صورت نمي

و  ترشود كه هم دقيقو با انضمام اين آيات به آيات مورد بحث اصل ديگري استفاده مي« 2» "بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً "فرموده:



 .هم داراي مصاديق بيشتر است

هاي مختلف، بدون كثافات صورت رآمدنش در آن قالبهاي عالم، و به قالب دمتفرق شدن اين رحمت آسماني در مسيل -2
نخواهد گرفت و خواه ناخواه فضوالتي بر باالي آنها خواهد نشست، چيزي كه هست آن فضوالت باطل و از بين رفتني 

است، بخالف خود رحمت نازله، كه حق است، يعني بقاء و ثبوت دارد، اينجاست كه تمامي موجودات بدو قسم تقسيم 
 :شوندمي

 .دواميكي حق يعني ثابت و باقي، و ديگري باطل يعني زائل و بي

 آنچه حق است از ناحيه خداست، ولي آنچه باطل است مستند به او نيست، هر چند كه

__________________________________________________ 

از آن بر عالم خلق جز به قدر معيني و هيچ چيز در عالم نيست جز آنكه منبع و خزينه آن نزد ما خواهد بود ولي (1)
 .41فرستيم. سوره حجر، آيه نمي

 .3و براي شما هشت قسم از چهارپايان ايجاد كرد. سوره زمر، آيه (2)

 [.....] .141اش بسوي اوست. سوره هود آيه بازگشت امور همه(3)

 .11بلكه براي خداست همه امور. سوره رعد، آيه (4)
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 :و در باره باطل فرموده«. 1» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "شود، هم چنان كه فرموده:به اذن او موجود مي

 «4. »"وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا "

و غير زائل است و پس آنچه موجود در عالم است چه حق و چه باطل، همه آنها مشتمل بر يك جزء حق است، كه ثابت 
ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ  "كند، هم چنان كه فرموده:حق پس از بطالن جزء باطلي كه در آنست بسوي خدا عودت مي

إِنَّ الْباطِلَ كانَ  ":ز فرمودهو ني« 2» "وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ "و نيز فرموده« 1» "ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّي
 .«3» "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ "و نيز فرموده:« 2» "زَهُوقاً

 413هيچ امر حقي معارض و مزاحم حق ديگر نيست ..... ص : ]

شود، بلكه هر حقي ساير حقها را در حم آن نميكند، و مزااز احكام حق يكي اين است كه با حق ديگر معارضه نمي -3
دهد، اين نكته از آيه مورد بخشد، و آنها را به سوي سعادتشان سوق ميطريق رسيدن به كمالشان كمك نموده و سود مي

ي و اينكه گفتيم هيچ حق« 2»بخشد شود، زيرا بقاء و مكث را معلق بحق نموده كه مردم را سود ميبحث بخوبي استفاده مي
معارض و مزاحم حق ديگر نيست مقصودمان نفي تعارض در بين موجودات اين عالم نيست، چه عالم مشهود ما عالم تنازع 
و تزاحم است، آتشش را آبي خاموش، و آبش را آتشي فاني و زمينش خوراك گياهان و گياهش طعمه حيوانات و حيواناتش 

برد. بلكه مرادمان اين است كه همين موجودات در عين افتراس مي صيد يكديگرند، و دوباره زمينش همه را در خود فرو
دل و يك جهتند و هر كدام براي رسيدن به غرض نوعي خود از ديگران استمداد يكديگر، در تحصيل اغراض الهي يك

ل و تحصيكنند، مثل آنها مثل تيشه و چوب است براي نجار، كه در عين تزاحم و تعارضشان در خدمت كردن به نجار مي
 غرض او كه همان

__________________________________________________ 

 .35حق از ناحيه پروردگار تو است. سوره آل عمران آيه (1)



 .42آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است باطل نيافريديم سوره ص، آيه (2)

 .1ايم. سوره احقاف، آيه نيافريده آسمانها و زمين و آنچه در آن دو است جز بحق و تا اجلي معين(3)

 .24كند. سوره يونس آيه خداوند حق را بوسيله كلماتش تثبيت مي(4)

 .21بدرستي كه باطل از بين رفتني است سوره اسري، آيه (5)

انبياء  هبينيد كه باطل از بين رفتني است، سوراندازيم تا آن را از بين ببرد پس ناگهان ميبلكه حق را به جان باطل مي(6)
 .12آيه 

داشتند با در نظر داشتن اينكه گفتيم حق، مفيد براي مردم ها با هم مزاحمت و يا معارضه ميتوضيح اينكه اگر حق (7)
 .شدند و اين خود ضرري استاست پس يكي از حقها آن حق ديگر را از بين برده در نتيجه مردم از آن منتفع نمي
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كنند، و مثل دو كفه ترازو است كه در عين ناسازگاري با هم در سنجيدن تن درب و پنجره باشد يكديگر را كمك ميساخ
 .كاال مطيع صاحب خويشند

ثمر كند و بدون هيچ اصالحي افساد، بخالف باطل كه معارض غرض حق است، و همه سعيش آنست كه كوشش حق را بي
 .و بدون هيچ نفعي ضرر برساند

رَ لَكُمْ وَ سَخَّ "بينيم كه در آيات بسياري آسمانها و زمين را مسخر آدمي معرفي نموده و مثال فرموده:در قرآن كريم مي و اگر
اش از اين باب است كه گفتيم تمامي موجودات كارهايي را صورت همه« 1» "ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِنْهُ

 .شوندپيمايند كه منتهي به حصول غرض پروردگار ميع آنها است، ولي در عين حال راهي ميدهند كه مقتضاي طبمي

شود، و تفاصيل احكام صنع و ايجاد را نتيجه اين بود آن اصول از معارف الهي كه گفتيم از آيه مورد بحث استفاده مي
 .عجائبي از اين گونه حقايق بدست خواهد آمد دهد. و اگر در آياتي كه متعرض حق و باطل است تدبر و امعان نظر شود،مي

اين را نيز بايد دانست كه اصول مذكور همانطور كه در امور محسوس و حقايق خارجي جريان دارد، در علوم و اعتقادات نيز 
جاري هست، و مثل اعتقاد حق در دل مؤمن مثل آب نازل شده از آسمان و جاري در مسيلها است كه هر يك با اختالفي 

ود، و شه در وسعت و ظرفيت دارند به قدر ظرفيت خود از آن استفاده نموده، مردم از آن منتفع گشته، دلهايشان زنده ميك
افتد و ماند، بخالف اعتقاد باطل در دل كافر كه مثلش مثل كفي است كه بر روي سيل ميخير و بركت در ايشان باقي مي

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ  "كه فرموده:رود، هم چنان گذرد كه از بين ميچيزي نمي
 .«4» "يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ

 ."... بُوا لَهُلِلَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْني وَ الَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِي "

به معناي محل فراهم  "مكان ممهد "شود، وبه معناي بستر و فراشي است كه براي صاحبش گسترده مي "مهاد "كلمه
شده و آماده است. و جهنم را بدين جهت مهاد خوانده، كه براي استقرار كفار آماده شده است، چون كفر ورزيدند و كارهاي 

 .زشت مرتكب شدند

 همانطور كه قبال هم اشاره كرديم همه متفرع بر آن مثلي -تا نه آيه -بعدش اين آيه و آيات

__________________________________________________ 

 .11و مسخر كرد براي شما آنچه را كه در آسمانها و آنچه را كه در زمين است از ناحيه خود. سوره جاثيه، آيه (1)

دند بهمان ايمانشان كه قول ثابت و حق است هم در دنيا و هم در آخرت پايدار و ثابت خداوند كساني را كه ايمان آور(2)
 .42كند. سوره ابراهيم، آيه سازد، و خدا ستمگران را گمراه نموده، و هر چه بخواهد ميقدم مي
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قاد حق و ايمان به حق و استجابت و پذيرفتن دعوت است كه در آيه قبلي آورده شد، و در همه آنها خداي سبحان آثار اعت
 كند. شاهد بر اين مطلب سياقحق، و همچنين آثار سوء اعتقاد به باطل و كفر بحق و نپذيرفتن دعوت به حق را بيان مي

ان را ه ايمخود آيات است، زيرا مطلبي كه در آنها آمده پيرامون عاقبت امر ايمان و سرانجام كفر است، و اينكه عاقبت محمود
 .كند، هر چند دو برابر نعمتهاي دنيا باشدهيچ چيز جبران نمي

 415كه اجابت كنندگان دعوت پروردگارشان داراي آن هستند[ ..... ص :  "حسني "منظور از]

ند اگفته« 1»همان عاقبت حسني و سرانجام نيك باشد. و اينكه بعضيها  "حسني "و بنا بر اين اظهر اين است كه منظور از
اجر نيك، و يا بهشت است اگر چه بالمال حرف صحيحي است، چون عاقبت محموده ايمان و عمل  "حسني "منظور از

صالح مثوبت و اجر الهي است و آنهم بهشت است، و ليكن مثوبت و بهشت از آن جهت كه مثوبت و يا بهشت است در اين 
 .منتهي اليه مجاهدات ايشان است منظور است مقام مقصود نيست، بلكه از اين جهت كه عاقبت امر ايشان و

ئِكَ لَهُمْ أُول "فرمايد:ايست كه در آيات بعدي بعد از تعريف ايشان به صفات مختصشان ميو مؤيد آن، بلكه دليلش جمله
 ."... عُقْبَي الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها

در جاي جمله ديگري نشسته  "مْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً وَ مِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِلَوْ أَنَّ لَهُ "و نيز بنا بر آنچه كه گفته شد، جمله
رسانده، و آن را حذف نموده تا بر اهميت و فخامت آن داللت كند و بفهماند شر و بدبختي آن چنان كه غايت و هدف را مي

 .زا است كه قابل ذكر نيستآور و دهشتهول

تيجه و يا چيزي كه ن -آيدكنند چيزي بر سرشان ميشود: كساني كه دعوت پروردگار خود را اجابت نميپس معنا چنين مي
كه يكي از خصوصيات آن اين است كه اگر آنچه نعمت در زمين  -شوداستجابت و سرانجام نيك آنست از ايشان فوت مي

نست بدهند و بلكه دو برابر آن را بدهند كه ما فوق هست كه نفوس بشري از آن التذاذ دارد و آرزوي هر انساني رسيدن به آ
تر: اگر اين عده نهايت درجه آرزوهاي توانند آن را بدست آورند. و به عبارت خالصهكند، و نميآرزوهاست جبران آن را نمي

را كه بخاطر  زندگي را بدست آورده باشند و بلكه ما فوق آن را داشته باشند و بخواهند همه آنها را بدهند و آن نعمت
 .توانند بدست آورنداند بدست بياورند، هرگز نميسرپيچي از دعوت خدا از دست داده

 در بعضي از كلمات امير المؤمنين علي )ع( هم آمده كه

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت132، ص 2تفسير مجمع البيان، ج (1)
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آن گاه خداي  "آيد قابل وصف نيستآنچه بر سرشان مي -غير موصوف ما نزل بهم "در باره آثار سوء سرپيچي فرموده:
سُوءُ  "و "أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ "فرمايد:تعالي از همين سرانجام بدي كه قابل وصف نيست خبر داده مي

بي است كه ناراحت كننده است و مايه مسرت نيست، و بهمين جهت در حقيقت اضافه سوء به حساب، از آن حسا "الْحِسابِ
 .باب اضافه صفت به موصوف است

، يعني بد مهادي است مهادي كه بر "وَ بِئْسَ الْمِهادُ ":كندسپس بهمين سوء عاقبت اشاره نموده آن را چنين مذمت مي
 .جاي گيرند ايشان آماده شده و بنا است در آن

كه مشتمل بر كلمه اشاره هم هست در محل تعليل است براي افتداء و  "أُولئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسابِ ... "و مجموع جمله



ان كنم )زيرا( او همشود: من با فالني چنين و چنان ميبازخريد، و در كالم عرب تعليل با اشاره زياد است، مثال گفته مي
 .ان كردكسي است كه چنين و چن

اين است: براي كساني كه اجابت كردند دعوت حق پروردگارشان را سرانجامي نيك است،  -و خدا داناتر است -و معناي آيه
شوند براي خالصي از آن، ما فوق آنچه را كه ممكن است و كساني كه استجابت نكردند او را سرانجامي دارند كه راضي مي

آيد متضمن و يا مقارن حسابي سخت و استقرار در جهنم عاقبت بدي كه بر سرشان ميآرزويش را بكنند فديه بدهند، زيرا 
 .است، آري مهادشان بدترين مهاد است

و اگر در آيه شريفه به جاي ايمان و كفر، استجابت و عدم استجابت آمده بخاطر رعايت تناسب با مثلي است كه در آيه قبلي 
 .ها و فراگرفتن هر يك از آب باران تشبيه نموده استست با قبول واديزده شده. ايمان را كه همان قبول دعوت ا

 411و مقايسه آنان با جاهالن به حق ..... ص :  "أُولُوا الْأَلْبابِ "وصف گروندگان به حق و]

 ."رُ أُولُوا الْأَلْبابِأَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّ "

ال آن دو كند، و سرانجام حاستفهام در اين آيه استفهام انكاري، و در جاي تعليل بكار رفته و مضمون آيه قبلي را تعليل مي
 .نمايدطائفه را از جهت پذيرفتن دعوت حق و نپذيرفتن آن بطور تفصيل بيان مي

 "شانگير گشته و دلهايين طائفه كه دعوت پروردگار خود را پذيرفتند جايو خالصه بيان مزبور اين است كه حق در دلهاي ا
گردد، كه آثار و بركات يك دل واقعي را دارد، و آن آثار عبارتست از تذكر و بينايي. و نيز از و دلهاي حقيقي مي "الباب

باشند  "أُولُوا الْأَلْبابِ "كه همانشوند اين است كه صاحبانشان خواص اين گونه دلها كه صاحبانش با آن خواص شناخته مي
 بر وفاي به عهد خدا پايدارند، و آن عهدي را كه خداوند به فطرتشان از ايشان )و از همه 
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صله  هكنند، و نيز بر احترام پيوندهايي كه خداوند ايشان را با آنها ارتباط داده استوارند، يعني هموارگرفته نقض نمي (كس
 .شمارندكنند، و از در خشيت و ترس از خدا پيوند خويشاوندي را كه از لوازم خلقت بشر است محترم ميرحم مي

اري دو نيز از خواص دلهاي اين طائفه اين است كه در برابر مصائب و همچنين اطاعت و معصيت صبر نموده و خويشتن
شوند و )بجاي معصيت( بوسيله انفاق متوجه درگاه پروردگار خود مي گزارند وكنند، و )بجاي ناشكري و جزع( نماز ميمي

 .كنندنمايند، و )بجاي ترك طاعت و سرپيچي( سيئات خود را با حسنات خود محو ميوضع جامعه خود را اصالح مي

ات مثوب باشند، و در آن بهشتبنا بر اين، چنين كساني داراي سرانجامي نيك و محمود كه همان بهشت برين است مي
گردند، چنان محشور و مصاحب مي -از قبيل پدران و همسران و دودمان خود -شود و با صالحاناعمال نيكشان منعكس مي

كنند، چون در دنيا آيند، و سالم ميفرشتگان هم از هر دري بر ايشان درمي .كردندكه در دنيا هم با ارحام خود مصاحبت مي
 .شودد، اينها آثار حق است كه در آن سرا بدين صورتها منعكس مياطاعات و عبادات مختلف بجا آورن

ه كأَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي همانطور كه قبال هم گفتيم، استفهامي است  "و اينكه فرمود:
ا نفي نموده، بفرمايد: كسي كه علم بحق در دلش جاي گرفته با خواهد تساوي ميان آن دو طائفه ردر آن انكار است، و مي

كسي كه نسبت به حق جاهل است برابر نيستند. و اگر جاهل بحق را به وصف كوري توصيف كرده براي اشاره به اين معنا 
نيز آن دو را كور و بينا ناميده.  "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ ... "است كه عالم به حق بينا است، هم چنان كه در آيه

پس علم به حق، بصيرت است و جهل به آن كوري است. و اگر تذكر را از خواص صاحبان علم شمرده براي اين است كه 
 .بصيرت مفيد تذكر هم هست



ست كه و معنايش اين ا "مَنْ يَعْلَمُ ...أَ فَ "اين جمله در مقام تعليل مضمون قبلي است كه فرمود: "إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ "
اين دو طائفه يكسان نيستند، بلكه صاحبان علم يك نحوه تذكر و بيداري دارند كه صاحبان كوري و جهل آن تذكر را 

ه ك ناميده، براي اين است كه به يك دعوي ديگر داللت و اشاره كرده باشد، "أُولُوا الْأَلْبابِ "ندارند. و اگر صاحبان علم را
دهد، گويا گفته است اين طايفه يكسان نيستند زيرا يكي از اين دو تذكري دارد كه ديگري ندارد، خود فائده تعليل را هم مي

 .و اين بدان جهت است كه اينها داراي الباب و قلوبند بخالف آن ديگر كه فاقد آنند

 ."ثاقَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِي "

 عطف  "ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ "آيد كه جمله دومي، يعني جملهاز ظاهر سياق برمي
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كنند، كنند، همان عهدي است كه به آن وفا ميتفسيري جمله اولي است، و بنا بر اين، منظور از )ميثاقي كه آن را نقض نمي
كرد، آن عهدي است كه به زبان فطرت خود با بقرينه آيه قبلي كه تذكر ايشان را ذكر ميو منظور از اين عهد و ميثاق هم 

پروردگار خود بستند كه او را يگانه بدانند، و بر اساس توحيد و يكتايي او عمل نموده آثار توحيد را از خود نشان دهند. آري، 
شده، اين عهدي است كه انسان در فطرت خود با  آدمي بر فطرت توحيد خداي تعالي و نيز بر فطرت لوازم توحيد خلق

 .خداي تعالي بسته است

و عهد و ميثاقي هم كه به وسيله انبياء و رسل و به دستور خداي سبحان از بشر گرفته شده، و خالصه آن احكام و شرايعي 
 .اند همه از فروع اين ميثاق فطري است، چون اديان همه فطريندهم كه انبياء آورده

 411شود و محاسبه و مؤاخذه، فرع بر تشريع و ابالغ است ..... ص : به اينكه حجت الهي فقط از طريق فطرت تمام نمي اشاره]

 ."... وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ "

وَ  "د:فرمايشهادت ذيل آيه كه ميامر تشريعي است كه از ناحيه وحي نازل شده باشد، به  "امر "ظاهر اين است كه منظور از
ند نه ك. آري، حساب و مؤاخذه بر احكام نازله در شريعت است كه احكام تشريعي فطرت را تاييد مي"يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ

بر احكام فطرت به تنهايي. و اين مسلم است كه مثال اگر احكام ظاهري و شرعي مربوط به قبح ظلم و خوبي عدالت به 
فين شوند، هر چند كه مستضعي مستضعف نرسد، در قيامت مانند آن كساني كه به ايشان رسيده است مؤاخذه نمياشخاص

هم به فطرت خود زشتي ظلم و خوبي عدالت را درك بكنند، در ابحاث گذشته نيز بيان كرديم كه حجت الهي از طريق 
نَ لِلنَّاسِ لِئَلَّا يَكُو "ت منضم گردد، هم چنان كه فرموده:شود، بلكه بايد طريق وحي نيز به فطرفطرت به تنهايي تمام نمي

 .«1» "عَلَي اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

اي كه خدا به آن امر فرموده كه از معروفترين مصاديق كند بر هر صلهآيه مورد بحث از آنجايي كه مطلق است داللت مي
 :فرموده آن صله رحم است، كه در وجود آن تاكيد نموده و

 .«4» "وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ "

و اين اشاره به آن است كه  "وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ "و نيز در تاكيد آن در ذيل آيه مورد بحث فرموده:
ا بترسند و آن را ترك نكنند كه ترك آن عمل زشتي است، و ترك صله رحم مخالفت امر خدا است، پس جا دارد مردم از خد

 در نامه اعمال آدمي ضبط
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 .132تا آنكه بعد از آمدن پيغمبران براي مردم عليه خدا حجتي نباشد. سوره نساء، آيه (1)



 .1مكنيد. سوره نساء، آيه  خدا را در نظر آريد( و در باره ارحام كوتاهي)(2)

 232، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .گرددشود، و باعث سوء حساب ميمي

 411و موارد استعمال هر يك ..... ص :  "خوف "و "خشيت "فرق ميان]

اين است كه خشيت به معناي تاثر قلب از اقبال و روي آوردن شر و يا نظير آن  "خوف "و "خشيت "و ظاهرا فرق ميان
و خوف به معناي تاثر عملي انسان است به اينكه از ترس در مقام اقدام برآمده و وسائل گريز از شر و محذور را هم است، 

بينيم خداي سبحان در توصيف انبياء )ع( فراهم سازد، هر چند كه در دل متاثر نگشته، دچار هراس نشده باشد، و لذا مي
كند، و حال آنكه خوف را در بسياري از ، و ترس از غير خدا را از ايشان نفي مي"«1»اللَّهَ  وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا "فرمايد:مي

وَ إِمَّا تَخافَنَّ مِنْ  ":فرمايدو نيز مي« 4»فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي  "فرمايد:جاها براي آنان اثبات نموده، از آن جمله مي
ترسند، و در موارد آن نفي و اين اثبات بهمين است كه بگوئيم انبياء از غير خدا هيچ نمي)و جمع ميان « 1» "قَوْمٍ خِيانَةً

 .(اندمذكور در باال در مقام پيش گيري برآمده

و بعيد نيست برگشت كالم راغب در فرق ميان خوف و خشيت نيز بهمين باشد، او گفته است: فرق ميان اين دو اين است 
با تعظيم و بيشتر اوقات از دانايي ناشي شود، و لذا خداي سبحان آن را به علماء اختصاص كه خشيت خوفي است كه توأم 

)و پر واضح است كه مقصود از خوف در اين موارد همان ترس دروني  "إِنَّما يَخْشَي اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ "فرمايد:داده مي
 .(است

شود و هم از اند: خوف هم از ناحيه مكروه حاصل ميان اين دو واژه گفتهديگر كه در فرق مي« 2»و همچنين گفتار بعضي 
شود من از مرض خوف دارم، و هم گفته مي :شودناحيه كسي كه ممكن است اين مكروه را به آدمي برساند هم گفته مي

نه از خود مكروه، و لذا من خوف دارم از اينكه فالن چيز مريضم كند، بخالف خشيت كه تنها از آورنده مكروه و شر است، 
ن از مرض ترسيدم(. و اگر برگشت اي -شود: خشيت المرضمن از خدا ترسيدم )ولي گفته نمي "خشيت اللَّه "شود:گفته مي

 .كالم به همان معنايي نباشد كه ما گفتيم، كالمي قابل نقض خواهد بود و كليت نخواهد داشت

ده اند اغلبي است، نه كلي، يعني در بيشتر موارد استعمال دين دو كلمه گذاشتهاند: فرقهايي كه ميان ايديگر گفته« 2»بعضي 
 .شود، نه در همه آنهامي

 اند: اصال فرقي ميان اين دو لغت نيست. ولي آياتي كه ما بعنوانديگر گفته« 3»بعضي 
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 [.....] .12خدا. سوره احزاب، آيه  ترسند از احدي مگر ازو نمي(1)

 .32موسي در خود احساس ترس نمود. سوره طه، آيه (2)
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 .ندكمثال آورديم اين گفتار را رد مي

 471باشد[ ..... ص : و اشاره به اينكه جهت عمل و الهي بودن آن مقصود حق گرايان مي "صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ "معناي:]



 ."... وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ أَنْفَقُوا "

ه اشخاص مورد نظر آيه همه اقسام صبر را دارند، يعني هم صبر در موقع برخورد به رساند كاينكه صبر را مطلق آورده مي
اءَ وَجْهِ ابْتِغ "مصيبت، و هم صبر بر اطاعت حق، و هم صبر در برابر معصيت را. و ليكن مع ذلك صبرشان را مقيد به قيد

رشان است. پس اگر خداوند مدحشان كرده نه از كنند فقط و فقط به منظور رضاي پروردگانموده، يعني اگر صبر مي "رَبِّهِمْ
اين نظر است كه صفات ممدوحي دارند، بلكه مدحشان از اين جهت است كه اين صفت ممدوح يعني صبرشان بخاطر 
خداست، چون كالم در آن صفاتشان است كه از استجابتشان نسبت به دعوت خدا نشو و نما نموده، و از آنجا سرچشمه 

اند كه همه آنها حق است، نه هر اند و باور كردهت آنچه از ناحيه پروردگارشان نازل شده علم بهم رساندهگرفته كه به حقيق
دانند، هر چند كه ارتباطي به عبوديت و ايمان به پروردگار نداشته صفتي كه مردم آن را در ميان خود ممدوح و پسنديده مي

اطر خدا باشد، نه به خاطر جلوگيري از عجز، و يا عجب به نفس، و يا باشند. آري، صبري از نظر قرآن ممدوح است كه به خ
داران، خويشتن داريشان بخاطر جلب افكار عمومي است، و زبان تعريف اين و آن، و يا غير آن، زيرا بسياري از خويشتن

 :حالشان اين است كه

 «1»و قولي كلما جشات و جاشت مكانك تحمدي او تستريحي 

جهت الهي عمل و يا فكر و يا نيت است. و جهت الهي عمل و يا فكر آن صفت و صورتي است  "ربهموجه  "و مقصود از
وَ اللَّهُ  "كه عمل نزد خدا دارد و آن عبارتست از اجر و مزدي كه نزد خداست، و با بقاء خدا باقي است، هم چنان كه فرموده:

 :و نيز فرموده« 4» "عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ

 .«2» "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "و نيز فرموده:« 1» "نْدَ اللَّهِ باقٍوَ ما عِ "

اين است كه نماز را بر پا داشتند، يعني نگذاشتند ساقط شود، و به اجزاء و شرايط  "وَ أَقامُوا الصَّالةَ "و معناي اينكه فرمود:
 .دآن خللي وارد نساخته و آن را ترك ننمودند و خوارش نداشتن

__________________________________________________ 

اين شعر از عنتره شيباني يكي از شش نفر شجاع معروف عرب است و معناي آن اين است: هر وقت در مواقع خطرناك (1)
نايت دم ثشوي و مرگفتم آرام باش، زيرا از دو حال بيرون نيستي، يا كشته ميآمد بخود ميدلم به تپش و اضطراب درمي

 .شويكشي و از شر دشمن آسوده ميكنند، و يا ميگويند، و ستايشت ميمي

 .122و خدا نزد اوست بهترين پاداش. سوره آل عمران، آيه (2)

 .23و آنچه نزد خداست ماندني است. سوره نحل، آيه (3)

 .22همه چيز نابود شدني است مگر وجه او. سوره قصص، آيه (4)

 221، ص: 11ترجمه الميزان، ج

را بر صبر عطف نموده از باب عطف خاص بر عام است، تا به قول بعضي اهميت و عظمت آنها را  "انفاق "و "صالة "و اگر
 .برساند

مطلق انفاق اعم از واجب و غير واجب است، چون آيه  "وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً "و مقصود از انفاق در جمله
 .فه در مكه نازل شده، كه هنوز آيات راجع به زكات واجب نازل نشده بودشري

ضي از كنند، چون بعنموده براي اين است كه بفهماند حق انفاق را استيفاء مي "سِرًّا وَ عَالنِيَةً "و اگر انفاق را مقيد به قيد
ازل . پس كسي كه به خدا و به آنچه خدا نانفاقات است كه بايد پنهاني صورت گيرد، و بعضي ديگر علني دادنش بهتر است

كرده ايمان دارد الزم است امر تكليفي را ادا كند از آن جمله حق انفاق را ادا نموده آنجا كه مظنه رياء و سمعه يا توهين و 



 نيآبروريزي در كار است پنهاني بدهد، و آنجا كه مايه تشويق مردم بر احسان و معروف و دفع تهمت و امثال آنست عل
 .بپردازد

ند، شوبه معناي دفع است، و معناي آيه اين است: وقتي به گناهي تصادفا آلوده مي "درأ "ماده -"وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "
كند، حال كنند كه نيكيش از بدي آن گناه بيشتر است، و يا حد اقل معادل آنست و آثار سوء آن را جبران ميكار نيكي مي

سنات گناهان را ح "اند:اينكه اين گناه را بوسيله كار نيك جبران نمايند و يا بوسيله توبه لكه آن را بشويند، چون فرمودهچه 
 :اند. و هم فرموده"برداز بين مي

ه . و نيز چه اينكه خود مرتكب شده باشند، و يا ديگران نسبت ب"كسي كه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده باشد "
ايشان انجام داده باشند مثل اينكه به ايشان ظلم كرده باشند، و ايشان با عفو و احسان تالفي كنند، و يا به ايشان جفا كرده 

رويي جبران نموده باشند، و يا منكري ديده و از آن نهي كرده باشند، و يا ترك معروفي باشند ايشان به حسن خلق و گشاده
 .دسراغ داشته بدان امر كرده باشن

 .همه اينها درأ )دفع( سيئه به حسنه است، و دليلي از ناحيه لفظ آيه كه داللت كند بخصوص يكي از اينها وجود ندارد

 471وجوهي كه در باره جهت اختالف در بيان وصف اولوا األلباب گفته شده است ..... ص : ]

 -1شش صفت تعبير به لفظ مضارع آمده و فرموده: تعبيرهاي مختلف شده، در  "اولي االلباب "در آيه شريفه در بيان صفات
يدرءون. و در سه جاي ديگر به لفظ ماضي آورده و  -3يخافون  -2يخشون  -4و يصلون  -1و ال ينقضون  -4يوفون 

 .انفقوا -1اقاموا  -4صبروا  -1فرموده: 

اين اختالف تنها به منظور تفنن در اند كه نقل شده كه در توجيه اين اختالف تعبير گفته« 1»و از بعضي از مفسرين 
معناي حرف شرط و جمله  "الذين "است، و از آنجايي كه صله و موصول "الذين "فصاحت است، چون همه اين افعال، صله

 "يو يا بگوي "ان ضربت ضربت "دهد، چه اينكه بگوييدهد، و در جمله شرطيه ماضي و مضارع يك معنا ميشرطيه را مي
 هر دو حال در "ان تضرب اضرب
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 .. ط بيروت124، ص 11تفسير روح المعاني، ج (1)
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زنم، از اين رو در جمله صله و موصول نيز چه ماضي بياوري و چه مضارع هر دو به يك معنايش اين است كه اگر بزني مي
 .معنا است

گيرد كه اند: اگر لفظ ماضي، صله موصولي واقع شود، و يا صفت نكره عامي بگردد، دو وجه به خود ميعلماي نحو گفته و لذا
هر دو جايز است، يكي اينكه همان معناي ماضي )گذشته( را بدهد، و يكي اينكه معناي مستقبل )آينده( را، و هر دو جور در 

 أَنْ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ "و دومي مانند "آنهايي كه مردم به ايشان گفتند -لَهُمُ النَّاسُالَّذِينَ قالَ  "قرآن آمده، اولي مانند
 ."مگر آنكه پيش از دست يافتن تو بر ايشان توبه كنند -تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ

عناي ماضي و مضارع الغاء هاي نظير آن نسبت به مو ليكن اين جواب خالي از اشكال نيست، زيرا اگر در شرط و جمله
شود كه لوازم معناي گذشته و آينده نيز لغو گردد، مثال الزمه معناي ماضي شود، صرف اين معنا باعث نميخصوصيت مي

تحقق و قطعي بودن آنست، و الزمه معناي مضارع اين است كه عمل استمرار داشته باشد، اين دو عنايت در ماضي و 
له شرطيه و نظائر آن زمان ملغي باشد. و چون اين دو عنايت اال و ال بد بايد محفوظ بماند مضارع هست هر چند كه در جم



پس هنوز سؤال از اينكه چرا در اوصاف اولوا االلباب تعبير آيه مختلف شده تعدادي به صورت ماضي و تعدادي ديگر به 
 .صورت مضارع آمده؟ بجاي خود باقي است

 :شود كه خواسته است در پاسخ اين سؤال بگويدين استفاده ميديگر از مفسر« 1»از گفتار بعضي 

مراد از اوصاف مذكور در آيه، يعني وفاي به عهد، و صله رحم، و خشيت، و ترس، همانا استمرار و دوام آنهاست، و ليكن در 
ور ده كه اوصاف مذكخصوص صبر و همچنين نماز و انفاق، عنايتي بوده كه به لفظ ماضي آورده. اما عنايت در صبر اين بو

شود كه قبال صفت صبر را داشته باشد. پس صبر يابد مگر بر اساس صبر، و خالصه كسي داراي آن اوصاف ميتحقق نمي
 .نسبت به آن اوصاف ديگر نحوه تقدمي دارد، و بدين جهت آن را به لفظ ماضي آورده

آنها و شان آنها اهتمام و عنايت زيادتري بكار برده باشد،  و اما عنايت در نماز و انفاق آنهم عبارت از اين است كه نسبت به
 .لذا از آنها نيز به لفظ ماضي تعبير كرده

ولي اين جواب هم قانع كننده نيست، زيرا بعضي از صفاتي كه به لفظ مضارع آمده اهميتش كمتر از صبر و نماز و انفاق 
به عهد خدا و اجابت دعوت فطرت و خالصه ايمان به خداست،  دانيم مقصود از آن وفاينيست، مانند وفاي به عهد، كه مي

 .توانست وجه اين اختالف باشد، جا داشت از وفاي به عهد نيز به لفظ ماضي تعبير كندو اگر صرف اعتنا به شان مي
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وَ أَقامُوا  "،"وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ "اين است كه مجموع جمالت -و خدا داناتر است -رسداما آنچه نظر من مي
در مقام بيان يك معنا هستند، و آن اينكه  "يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "و "وَ أَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً "،"الصَّالةَ

آورند و محرمات را ترك دهند، يعني واجبات را به جا ميدارندگان اوصاف مذكور در مقام عمل، عمل صالح انجام مي
، بنا بر اين .نمايندكنند، و اگر هم احيانا چيزي از اين اعمال صالح از ايشان فوت شود آن را با حسنات خود تدارك ميمي

مقصود باالصاله همان سه جمله اول است كه مربوط به عمل صالح است، و جمله چهارمي كه راجع به تدارك و تالفي 
 .آيد، مقصود به تبع است نه باالصالهخللي است كه احيانا در عمل پديد مي

و  "مود:فركرد و مير ميگوئيم: ممكن بود در اين چهار جمله نيز به لفظ مضارع تعبيحال كه اين نكته روشن گرديد مي
 "يئةيدرءون بالحسنة الس "و "و ينفقون مما رزقناهم سرا و عالنية "،"و يقيمون الصالة "،"الذين يصبرون ابتغاء وجه ربهم

 .رساندو ليكن ديگر آن نكته اصالت و تبعيت را نمي

بَرُوا الَّذِينَ صَ "نحاء صبر را دارا هستند فرمودلذا براي اينكه بفهماند اولوا االلباب در مقام عمل مستمر در صبرند و جميع ا
تا برساند  "وَ يَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ "آن گاه براي اينكه دوام مراقبت ايشان را در مقام عمل برساند فرمود: "ابْتِغاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ

ان و يا نمازشان و يا انفاقاتشان واقع شود فورا آن را ايشان آن قدر مراقب اعمال خود هستند كه اگر احيانا خللي در صبرش
 .كنندجبران و تالفي مي

به كار  "إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ ... "و اين عنايت از نظري شبيه به عنايتي است كه در آيه
را ماضي و دنبال آن تنزل را مضارع آورده، تا بفهماند نزول  "استقاموا "و "قالوا "ز اول در دو جارفته، زيرا در اين آيه ني

 .و استقامت است نه اينكه خواسته باشد استمرار نزول مالئكه را افاده كند "رَبُّنَا اللَّهُ "مالئكه فرع بر گفتن

 473است ..... ص :  "سوء الدار "و عهد شكنان و مفسدان را "عقبي الدار "معناي اينكه اولوا األلباب و پذيرندگان حق را]



 .سرانجام محمود و پسنديده است، چون عاقبت حقيقي همين است "عُقْبَي الدَّارِ "و معناي

آري، هيچ چيز در عالم بر حسب آن فطرت و جبلتي كه خداي تعالي بر آن فطرتش آفريده جز به عاقبتي كه مناسب خودش 
گردد، و عاقبت بد در حقيقت بطالن عاقبت است، و معنايش اين است كه فالن كس و يا اشد منتهي نميو مايه سعادتش ب

عاقبت شده، در حالي كه خدايش خلق كرده بود براي رسيدن به عاقبت. و اگر فالن چيز بخاطر خللي كه در آن بوده بي
 .عاقبتي استقبت بد در واقع بيگويند، از باب توسع و مجاز است، و گرنه عاعاقبت بد را عاقبت مي

. و اگر سرانجام دو قسم بود، يكي نيك و "ايشان را است سرانجام "و بهمين جهت در آيه شريفه مطلق ذكر شده و فرموده
شود سرانجام همان سرانجام محمود است، و لذا در فرمود: ايشان را است سرانجام نيك. پس معلوم مييكي بد، بايد مي

لَهُمْ  "د:فرمايبلكه مي "لَهُمْ عُقْبَي الدَّارِ "فرمايد:بل اين آيات است، و متعرض حال كفار است هيچ وقت نميآياتي كه متقا
 آيد . و از همين جا بدست مي"سُوءُ الدَّارِ
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 معنايش سرانجام "عُقْبَي الدَّارِ "ت. پسهمين دار دنيا است، و مقصود از دار دنيا هم زندگي دار دنيا اس "دار "كه مقصود از
 .زندگي دنيا است

 474مژده به صله رحم كنندگان كه با ارحام صالح خويش در بهشت عدن جمع خواهند شد[ ..... ص : ]

 ."جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ "

معنايش اين است كه فالني در چنين  "فالن عدن بمكان كذا "شودمعناي استقرار است، وقتي گفته مي به "عدن "كلمه
گويند كه جواهرات در آن استقرار دارند، مي "معدن "مكاني استقرار يافت. كان جواهرات زميني و فلزات را هم بدين جهت

 .قرار و خلود و سالمتي و ايمني از هر جهت را داردبه معناي بهشتهايي است كه نوعي از است "جَنَّاتُ عَدْنٍ "پس

شود كه: عقبي الدار ، و در نتيجه معنايش اين مي"عقبي الدار "عطف بيان و يا بدل است از كلمه "جَنَّاتُ عَدْنٍ "كلمه
بيعت بر آن طعبارتست از بهشت عدن و خلود. و بنا بر اين پس از زندگي دنيا بر حسب آن ناموسي كه خداوند آن زندگي را 

و ناموس مطبوع نموده زندگي واحد و متصلي است كه ابتدايش رنج و بال و آخرش آسايش و نعمت و سالمتي است. و يا به 
 :عبارتي اولش دنيا و آخرش آخرت است، و اين همان حقيقتي است كه خداوند از زبان اهل بهشت حكايتش نموده و فرموده

 .«1» "ذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُوَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ "

م( قرار گرفته، و عاقبت اين حق )صله رح "يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ "آيه مورد بحث به بياني كه خوانديد در قبال آيه
دهد به اينكه به زودي به صلحاي ارحام و كند، و ايشان را نويد مينمودند بيان ميرا كه اولوا االلباب بدان عمل 

 .پيوندندمي -ها و برادران، و خواهران، و غير ايشاناز قبيل پدران و مادران و ذريه -دودمانشان

ك همه نامبردگان باال را شامل است، چون با اينكه اسم مادران در آن نيست مع ذل "آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَّاتِهِمْ "جمله
ها و اوالد آنان هم جزو شامل ايشان است، و برادران و خواهران و عموها و دايي "ازواج "مادران همسران پدرانند كه كلمه

 .شود. و در آيه شريفه اختصار لطيفي بكار رفته استشامل آنان مي "آبائهم "هاي پدرانند، كه كلمهذريه

 ."الئِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِوَ الْمَ "

 .اين عقبي، سرانجام اعمال صالحي است كه در هر بابي از ابواب زندگي بر آن مداومت دارند

كنند و خود را از گناه دور خدا را اطاعت مي داري نموده،گردند ايشان خويشتنو در هر موقعي كه ديگران منحرف مي
 .نمايند، و اين صبرشان با خوف و خشيت توأم استدارند، و مصائب را تحمل ميمي



__________________________________________________ 

ت هر جا كه بخواهيم منزل اش در باره ما وفا كرد و زمين را به ما به ارث داد تا از بهششكر آن خدايي را كه به وعده(1)
 .22گزينيم. سوره زمر، آيه 
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حكايت كالم مالئكه است كه اولوا االلباب را به امنيت و سالمتي  "سَالمٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَي الدَّارِ "جمله
 .گز دستخوش زشتي و مذمت نگردددهند، سرانجامي كه هرجاوداني، و سرانجام نيك نويد مي

 ."... وَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ "

ار كه در اين آيه در وصف حال كف "وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ "كند. و جملهاين آيه حال غير مؤمنين را به طريق مقابله بيان مي
رساند كه اعمال دو وصف وفاي بعهد اللَّه و صله براي مؤمنين ذكر شده بود، و ميآمده در مقابل اوصافي است كه بعد از 

شود، عمارتي كه به سعادت نوع انساني و رشد صالح تنها عاملي است كه باعث اصالح زمين و عمارت و آباداني آن مي
 .گردد. و ما بيان اين معنا را در دليل نبوت عامه گذرانديمجامعه بشري منتهي مي

ةُ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَ "ر آخر آيه مورد بحث خداي تعالي سزاي عمل ناقضين عهد، و سرانجام كار ايشان را بيان نموده فرموده:د
به معناي دور كردن از رحمت و طرد از كرامت است، و ايشان از رحمت و كرامت خدا دور  "لعنت "و ."وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

اند، چون سرانجام باطل جز نابودي و هالكت چيز ينكه حق را كنار گذاشته و در باطل فرو رفتهشوند مگر بخاطر انمي
 .ديگري نيست

 ."... اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ "

ودان اولوا سازد و آن اين است كه بهره اين دو طائفه، يعني عاقبت محمود و بهشت جااي را خاطرنشان مياين آيه نكته
االلباب، و لعنت و جهنم ناقضين عهد، خود يك نوع رزقي است كه خداي تعالي هر كه را بخواهد و بهر طور بخواهد از آن و 

 .دادنش الزام و يا منعي بوده باشددهد، بدون اينكه در بهرهيا از اين، روزي و بهره مي

گيرد، و به طور ظامي كه در حق و باطل قرار داده صورت ميكند كه اين عمل خداي تعالي بر وفق نو نيز خاطرنشان مي
گيرد. آري، سرانجام اعتقاد به حق و عمل بر طبق آن به ارتزاق از بهشت و سالمتي دائمي منتهي استمرار هم صورت مي

 .انجامدشود، و اعتقاد به باطل و عمل بر وفق آن به لعنت و دوزخ و عيش ناگوار ميمي

 475[ ..... ص : "مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ وَ "معناي جمله:]

آن اين  آيد، مقصود ازبطوري كه از سياق برمي "وَ فَرِحُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتاعٌ "و اينكه فرمود:
و ليكن ناقضين عهد به خاطر تمايل به ظاهر زندگي دنيا و زينتهاي آن، از  است كه رزق حقيقي همانا رزق آخرت است،

ي كنند، و حال آنكه زندگاند، و در نتيجه به داشتن آن خوشحالي ميزندگي و رزق آخرت غافل گشته، به دنيا اعتماد نموده
 .اده كرددنيا متاع و وسيله است و مقصود بالذات نيست، و بايد از آن براي زندگي ديگر استف

 و بنا بر اين، اگر زندگي دنيا را با زندگي آخرت مقايسه كنيم و مجموع آن دو را در نظر بگيريم، 
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وقتي حق است كه به نظر آلي و مقدمي لحاظ شود، و منظور از آن كسب رزق آخرت و وسيله زندگي آن سراي بوده باشد. 
آن خود باشد، و به نظر استقاللي لحاظ شود، خود يكي از مصاديق باطل خواهد بود، كه چون  اما اگر بر عكس، منظور از



حَياةُ وَ ما هذِهِ الْ "اي ديگر فرموده:گيرد، هم چنان كه در آيهرود و مورد انتفاع قرار نميكف سيل پس از خشكيدن از بين مي
 .«1» "لْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَالدُّنْيا إِلَّا لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدَّارَ ا

 471بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

أَمَّا فَ "كند نقل كرده كه در ذيل آيهدر احتجاج از امير المؤمنين )ع( در ضمن حديثي كه در پيرامون احوال كفار بحث مي
در اين جا عبارت از گفتاري است كه ملحدين در  "زبد "فرموده: "النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِالزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ 

گردد. و اما آن كالمي كه مردم از آن باره قرآن گفته بودند، و گفتاريست كه در موقع تجزيه و تحليل، باطل و مضمحل مي
كند، و دلهاي بشر آن را نه در آينده باطلي بدان رخنه نمي است، كه نه در هنگام نزول و "تنزيل "گردند همانمنتفع مي

 .«4»در اينجا همان دلها است، كه قرارگاه علم و حكمت است  "ارض "پذيرد. و مقصود از كلمهمي

منظور حقيقي از كالم خداست. و مقصود از گفتار ملحدين در باره قرآن، آن تفسيرهايي است كه  "تنزيل "مقصود از :مؤلف
فرموده برخي از مصاديق باطل است، و آيه شريفه عام است، و همانطور كه در  (كنند، و آنچه امام )عبه رأي خود مي ايشان

 .شودگذشته گفتيم شامل همه باطلها مي

نَ بِعَهْدِ اللَّهِ الَّذِينَ يُوفُو "اند كه در تفسيرو در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از قتاده روايت كرده
بر شما باد وفاي به عهد و اينكه ميثاق را نشكنيد، زيرا خداوند از آن نهي كرده، و در باره آن  :گفته "وَ ال يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ

به شديدترين وجه اعالم خطر كرده و آن را در حدود بيست و چند جاي قرآن به عنوان خيرخواهي شما آورده، و حجت بر 
دانند كه عظمت هر چيزي به مقداري است كه خدا عظمتش داده باشد، و ار داده، و اهل فهم و عقال و دانشمندان ميشما قر

دار نيست و دين ندارد آن ايمان ندارد كسي كه امانت "اند كه در خطبه خود فرموده:از رسول خدا )ص( براي ما نقل كرده
 .«1» "بند نيستكس كه به عهد خود پاي
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كه قتاده عهد و ميثاق را حمل كرده بر عهد و ميثاقهاي دائر ميان مردم، و حال آيد از ظاهر اين روايت به خوبي برمي :مؤلف
 .آنكه خواننده گرامي بياد دارد كه گفتيم ظاهر سياق آيه مخالف اين معنا است

 477... ص : [ .."وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ... "رواياتي در باره صله رحم و پيوند ارتباط با آل محمد )عليهم السالم( در ذيل جمله:]

و در كافي به سند خود از عمر بن يزيد روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( از معناي كالم خداي عز و جل كه 
 :سؤال كردم، فرمود "وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ "فرموده:

 .«1»مقصود همان خويشاوندانت است 

اند كه چه كساني منظور در اين آيه :ز او روايت كرده كه گفت: خدمت امام صادق )ع( عرض كردمو نيز به سند ديگري ا



بايد با ايشان پيوند نمود؟ فرمود: اين آيه در حق خويشان آل محمد )ص( نازل شده، ولي آيه عام است و شامل قرابت خود 
 :شود. آن گاه فرمودتوهم مي

 .«4»فالن آيه فقط در فالن موضوع نازل شده گويند زنهار از كساني مباش كه مي

معنايش اينست كه آيات قرآن كريم در صورتي كه عموميت داشته باشد نبايد منحصر به يك معنايش كرد، زيرا  :مؤلف
قرآن ظهر و بطني دارد، و خداي تعالي مودت و دوستي ذوي القرباي پيغمبرش را كه خود يكي از مصاديق صله رحم است 

عالوه بر اينكه روايت آتيه نيز « 1»قُلْ ال أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي  "اش رسالت قرار داده، و فرموده:اجر و پاد
 .كندبر اين معنا داللت مي

 "ونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَوَ الَّذِينَ يَصِلُ "و در تفسير عياشي از عمر بن مريم روايت شده كه گفت: از امام صادق )ع( از آيه
سؤال كردم، فرمود: يكي از معانيش صله رحم است، ولي نهايت درجه و بهترين مصاديق آن اين است كه با ما پيوند داشته 

 .«2»باشي 

عليه( از موسي بن جعفر صلوات اللَّه )و نيز در همان كتاب از محمد بن فضيل روايت كرده كه گفت: من از عبد صالح 
پرسش نمودم، در جواب فرمودند: مقصود رحم آل محمد )ع( است كه  "وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ "معناي آيه

گويد: پروردگارا! پيوند كن با آن كس كه با من پيوند ميكند و قطع كن با آن كس كه با من آويزان بر عرش است، و مي
 .«2»و اين آيه در تمامي ارحام جريان دارد  كند،قطع مي

 مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست، و ما در جلد چهارم اين كتاب در تفسير اوائل

__________________________________________________ 

 [.....] .42ح  123، ص 4اصول كافي، ج (1)

 .. ط بيروت42، ح 123، ص 4اصول كافي، ج (2)

 .41سوره شوري، آيه (3)

 .42ح  452، ص 4تفسير عياشي، ج (4)

 .452ح  452، ص 4تفسير عياشي، ج (5)
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 .سوره نساء اين معنا را كه رحم آل محمد )ع( آويزان بر عرش است بيان نموده و توضيح داديم

 :ه )ع( روايت كرده كه فرمودو در كافي به سند خود از سماعة بن مهران از ابي عبد اللَّ

وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ  "از جمله چيزهايي كه خداي تعالي عالوه بر زكات در اموال واجب كرده مساله صله رحم است، كه فرموده:
 .«1» "ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ

 .مؤلف:اين روايت را عياشي نيز در تفسير خود آورده

 471[ ..... ص : "وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ ":چند روايت در ذيل جمله]

شد با و در تفسير عياشي از حماد بن عثمان از امام صادق )ع( روايت كرده كه به مردي فرمود: اي فالني! تو را چه مي
وَ  "آيه يبرادرت؟ عرض كرد: فدايت شوم! من حقي بر او داشتم خواستم حقم را از او بگيرم. حضرت فرمود: بگو ببينم معنا

ترسند خداوند بر آنان ظلم و جور روا بدارد؟ نه به خدا قسم، چيست؟ آيا معنايش اين است كه مي "يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ
 .«4»ترسند اينكه حسابشان را به دقت رسيدگي نمايند بلكه مي



 .اندهنيز نقل كرد« 2»و صاحب تفسير قمي « 1»مؤلف: اين روايت را صاحب معاني االخبار 

فرموده:  "وَ يَخافُونَ سُوءَ الْحِسابِ "و نيز در همان كتاب از هشام بن سالم، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ذيل آيه
گيري است. و نيز فرمود: معنايش اين است كه گناهان را به حساب بياورد و حسنات را سوء حساب همان مداقه و خرده

 .«2»نياورد 

كه در اين حديث آمده در احاديث ديگر به طرق ديگري نيز از آن جناب روايت شده. و معناي اينكه حسنات  ايمؤلف: دنباله
، دليل اين كنندآيد اين است كه در اثر مداقه خلل و نواقصي از آن پيدا كرده از اين نظر غير قابل اعتنايش ميبه حساب نمي

 .معنا روايت آتيه است

 آورند ولي حسناتشانآن حضرت نقل كرده كه در ذيل آيه فرمود: سيئات ايشان را به حساب مي و در همان كتاب از هشام از
 .«3»آورند و همين استقصاء معناي سوء الحساب است را به حساب نمي

و در همان كتاب از جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: نيكي به پدر و مادر و صله رحم، 
وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخافُونَ سُوءَ  "سازد، آن گاه تالوت فرمودند:حساب را آسان مي

 .«7» "الْحِسابِ

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت2، ح 222، ص 1فروع كافي، ج (1)

 .12ح  415، ص 4(تفسير عياشي، ج 1و  2)

 .معاني االخبار(4)

 .. ط قم131، ص 1تفسير قمي، ج (5)

 .25و  12ح  415، ص 4تفسير عياشي، ج (6)

 .42، ح 452، ص 4تفسير عياشي، ج (7)
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روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( فرمود: جنت  (از ابن مردويه از علي )ع "جَنَّاتُ عَدْنٍ "و در الدر المنثور در تفسير
 .«1»و آن گاه موجود شده است  "كن "عدن درختي است كه خداوند به دست خود نشانده و فرموده:

 471روايتي در باره صبر و اقسام آن ..... ص : ]

روايت كرده كه فرمود: رسول خدا و در كافي به سند خود از عمرو بن شمر يماني، و بدون ذكر بقيه رجال سند، از علي )ع( 
صبر در مصيبت، و صبر در طاعت، و صبر در معصيت، هر كس بر مصيبتي صبر كند تا  :)ص( فرمود: صبر بر سه قسم است

نويسد، كه ما بين هر درجه تا درجه ديگر به قدر ما بين با خوشي و تحمل آن را بگذراند خداوند برايش سيصد درجه مي
نويسد، كه ميان هر درجه با درجه . و كسي كه بر اطاعت خدا صبر كند، خداوند برايش ششصد درجه ميآسمان و زمين باشد

نويسد، ديگر به قدر ما بين مغز زمين تا عرش فاصله باشد. و كسي كه بر معصيتي صبر كند خداوند نهصد درجه برايش مي
 .«4»عرش فاصله باشد  كه ميان يك درجه تا درجه ديگر به قدر ميان مغز زمين تا منتهاي

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت22، ص 2الدر المنثور، ج (1)



 .، ط بيروت12، ح 21، ص 4اصول كافي، ج (2)
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 411[ ..... ص : 35تا  17(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

( الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ 42)كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ وَ يَقُولُ الَّذِينَ 
كَذلِكَ  (42وا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ )( الَّذِينَ آمَن42ُقُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ )

ونَ بِالرَّحْمنِ قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ لِتَتْلُوَا عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وَ هُمْ يَكْفُرُ
لَمْ مْرُ جَمِيعاً أَ فَ( وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي بَلْ لِلَّهِ الْأ15َهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ )عَلَيْ

جَمِيعاً وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ  يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ
 (11دارِهِمْ حَتَّي يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَ )

( أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما 14فَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ )وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَ
رُوا مَكْرُهُمْ وَ كَفَلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ ا

لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  (33)صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ 
جْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي ( مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ت12َمِنْ واقٍ )

 (12الْكافِرِينَ النَّارُ )
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 411ترجمه آيات ..... ص : 

كند، شود؟ بگو خدا هر كه را بخواهد گمراه ميياي از پروردگارش به او نازل نمگويند: چرا معجزهكساني كه كفر ورزيدند مي
 .(42كند )و هر كه بسوي او بازآيد او را هدايت مي

گيرد، آگاه باشيد كه تنها با ياد خدا دلها آرامش پيدا آنها كساني هستند كه ايمان آورده و دلهايشان به ياد خدا آرامش مي
 .(42كند )مي

 .(42ح انجام دادند خوشي و سرانجام نيك از آن ايشان است )همان كساني كه ايمان آورده و عمل صال

هم چنان تو را در امتي فرستاديم كه پيش از آنها امتهايي در گذشته آمدند و رفتند تا آنچه را به تو وحي كرديم بر آنان 
من بر او توكل  ورزند، بگو پروردگار من اوست، كه خدايي جز او نيست،بخواني در حالي كه ايشان به رحمان كفر مي

 .(15كنم، و رجوع من بسوي اوست )مي

د، سودشان شدنشد، و يا مردگان بوسيله آن سخن گفته ميشد، و زمين شكافته ميها حركت داده ميو اگر بوسيله قرآن كوه
ر د و ندانستند كه اگاند، از ايمان اينان مايوس نشدنداد، كه همه كارها به اراده خداست، آيا مگر كساني كه ايمان آوردهنمي

خورند، و يا به اي هولناك برميكرد و پيوسته كافران به سزاي كردارشان به حادثهخواست همه مردم را هدايت ميخدا مي
 .(11كند )آيد؟ تا خدا وعده خويش را بياورد، كه خدا خالف وعده نمينزديك ديارشان فرود مي



پس كساني را كه كافر بودند مهلتي دادم و آن گاه مؤاخذه كردم، و ديدي عقوبت نيز پيغمبران پيش از تو را استهزاء كردند 
 .(14كردن من چه سخت بود؟ )

آنكه مراقب اعمال همه كسانست با غير او يكي است؟ آنان براي خدا شريكاني قرار دادند، بگو نام آنها را بگوييد، آيا 
نه،  گوييد؟ناسد خبر دهيد و يا صورتا سخني ظاهري )و تو خالي( ميشخواهيد خدا را از شريكان زميني كه آنان را نميمي

 .(11بلكه براي كساني كه كافرند نيرنگشان آرايش گرفت، و از راه به در شدند، و هر كه را خدا گمراه كند راهنمايي ندارد )

 .(12و نگهداري ندارند )تر است، و از عذاب خدا حافظ در زندگي اين دنيا عذابي دارند، و عذاب دنياي ديگر سخت

اند، اين است كه در آن جويهاي روانست، ميوه و سايه آنها دائمي است، اين سرانجام بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده
 .(12اند، و سرانجام كافران جهنم است )كساني است كه پرهيزگاري كرده

 411يمان آوردن نيست ..... ص : بيان آيات ]هدايت به دست خدا است و صرف وجود آيت معجزه سبب ا

 اشاره

 يعني چرا  "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "گردد، كه گفتند:بار ديگر به گفتار كفار برمي
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م؟ خداوند ان بگرائياز ناحيه پروردگارش آيتي بر او نازل نشد كه ما ببينيم و با ديدنش هدايت شويم و از شرك بسوي ايم
دهد به اينكه هدايت و ضاللت اثر آيت و مستند به آن نيستند، بلكه مستند به خود خدايند، خداست كه هر كه را پاسخ مي

 .كندبخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه مي

او آرامش و  قلبي باشند كه بياد و سنت او بر اين جريان يافته كه كساني را هدايت نمايد كه بسوي او بازگشت كنند، و داراي
اند كه داراي سرانجام نيك و عاقبت خيرند، و كساني را گمراه كند كه به آيات واضحه و اطمينان داشته باشد، اين دسته

روشن او كفر بورزند، كه ايشان راست عذاب در دنيا در حالي كه عذاب آخرتشان دشوارتر است، و بغير از خدا هم كسي 
 .ندنگهدار ندار

 بينيد با بودن ايناي مانند قرآن؟ و اينكه مياي بهتر از معجزهاگر بدون مشيت او هدايت امكان داشت ديگر چه وسيله
اند، خود بهترين شاهد است بر اينكه امر هدايت بدست خداست، و او نخواسته است اي هدايت نيافتهمعجزه روشن هم عده

ه از كساني را ك "وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ "وشته شده، و خود فرموده:كساني هدايت شوند كه ضاللت بر ايشان ن
 .اهل كفر و مكر، خداوند گمراهشان كرده باشد ديگر هدايت شدني نيستند

 ."نْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَوَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَ "

 :پردازد. و مقصود كفار از اينكه گفتنددر اينجا به كالم كفار بازگشته و به جواب مي

 دانيم، چرا آيتي نيامد كه ما بوسيله آن هدايت شويم؟اين بوده كه ما قرآن را آيت نمي "چرا آيتي بر او نازل نشد ... "

وَ لَوْ أَنَّ  "و جمله "قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ "ايشان اين بوده جمالت بعدي آيه است، يعني جمله دليل بر اينكه مقصود
 ."... وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ "و جمله "قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ ... بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً

 :دهد كه به ايشان بگويدپيغمبر خود دستور ميبينيم خداوند در پاسخشان به زيرا مي

فهماند كه مساله هدايت مربوط و مستند به آيه نيست تا اگر نازل ، و مي"إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ "
 خداي سبحان است، اوست كه هر شود هدايت شوند، و اگر نازل نشود گمراه گردند، بلكه مساله هدايت و ضاللت مستند به



 .كندكه را بخواهد هدايت و هر كه را بخواهد گمراه مي

 و چون زمينه طوري بود كه ممكن بود از اين جواب توهم كنند كه مساله هدايت و 
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 :نفرمود ضاللت دائر مدار مشيتي گزاف و نامنظم است، لذا براي اينكه چنين توهمي پيش نيايد

كند هدايت مي -يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنابَ "، بلكه فرمود:"كند بسوي خود كسي را كه بخواهدهدايت مي -يهدي اليه من يشاء "
، و روشن ساخت كه استناد قضيه به مشيت پروردگار خود بر اساس سنتي "بسوي خود هر كه را كه بسوي او بازگشت نمايد

پذيرد. آري، خداي تعالي هدايت كسي را ، و بر طبق نظام متقني است كه هرگز خلل نمياست كه دائما جريان داشته
شد و گردان باگيرد كه از خداي رويخواهد كه خود او بسوي خدا بازگشت بكند، و مشيتش بر ضاللت كسي تعلق ميمي

 .بسوي او بازگشت نكند

عقايدش مغلول به غلهاي اهواء نباشد، خداوند او را با اين پس كسي كه متصف به صفت انابه و رجوع بحق باشد و افكار و 
شود هر چند آيات فرمايد، و كسي كه افكار و عقايدش آزاد از قيد اهواء نباشد گمراه ميقرآن( هدايت مي)دعوت حقه 

اتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ ال وَ ما تُغْنِي الْآي "گردد هر چند كه معجزه هم باشد، آري:مستقيم و روشن باشد، و از آيات منتفع نمي
 ."يُؤْمِنُونَ

ان اللَّه يضل بمشيته من لم ينب اليه و يهدي  "در تقدير: "إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ ... "آيد كه جملهاز همين جا بدست مي
شيتش رجوع نكند، و به مكند كسي را كه به سوي او است، يعني خداوند به مشيتش گمراه مي "اليه بمشيته من اناب اليه

 .كند كسي را كه بسوي او بازگشت نمايدهدايت مي

 «1»گردد. و اينكه بعضي به خداي تعالي برمي "يَهْدِي إِلَيْهِ "در جمله "اليه "گردد كه ضمير درو نيز اين معنا روشن مي

 "گرددبرسول خدا )ص( برمي "اندهديگر گفت« 4»اي صحيح نيست. و همچنين اينكه عده "گرددبه قرآن برمي "اندگفته
 .وجه استبي

 ."الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "

 .اطمينان به معناي سكون و آرامش است، و اطمينان به چيزي به اين است كه آدمي با آن دلگرم و خاطر جمع شود

فهماند انابه همان ايمان و ، و مي"من اناب "آيد كه صدر آيه بيان ذيل آيه قبل است، يعني بيان جملهاز ظاهر سياق برمي و
سازد براي اينكه مشمول عنايت و اطمينان قلب است با ذكر خدا، البته اين از ناحيه عبد است كه او را آماده و مستعد مي

كند، و اعراض از حق در طرف ضاللت، خود زمينه را آماده براي اضالل خدايي مي عطيه الهي گردد، هم چنان كه فسق و
 لذا

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت122، ص 11(تفسير روح المعاني، ج 4و  1)
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 .«4» "فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ "و نيز فرمود: «1» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ ":فرموده

 414و بيان اينكه ايمان صرف ادراك نيست، بلكه عبارتست از ادراك توأم با تسليم و قبول قلبي ..... ص :  "ايمان "اشاره به معناي]

نيست كه انسان بداند و درك كند كه خدا حق است، زيرا مجرد دانستن و درك كردن مالزم با و ايمان به خدا به صرف اين 
و « 1» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "سازد، هم چنان كه خودش فرموده:ايمان نيست، بلكه با استكبار و انكار هم مي



گيريم كه ايمان صرف ادراك نيست، بلكه عبارتست از پذيرايي و قبول ه ميسازد، پس نتيجدانيم ايمان با انكار نميچون مي
مخصوصي از ناحيه نفس، نسبت به آنچه كه درك كرده. قبولي كه باعث شود نفس در برابر آن ادراك و آثاري را كه اقتضاء 

 را قبول نموده، مانند خود نفسدارد تسليم شود، و عالمت داشتن چنين قبولي اين است كه ساير قوا و جوارح آدمي نيز آن 
 .در برابرش تسليم شود

توانند بينيم بسياري از اشخاص با علم و درك زشتي و پليدي عملي، معذلك به آن عمل اعتياد دارند و نمياينجاست كه مي
نتيجه تسليم درك  اند، ولي ايمان به آن ندارند، و درخود را از آن بازدارند، براي همين است كه فقط قبح آن را درك كرده

ون درنگ دست اند بداند، و بعد از تسليم توانستهبينيم كه عالوه بر درك تسليم هم شدهشوند. و بعضي ديگر را ميخود نمي
 .از آن كار بردارند و اين همان ايمان است

صَدْرَهُ لِلْإِسْالمِ وَ مَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ  "و اين همان معنايي است كه از آيه شريفه
 .شوداستفاده مي «4» "ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّما يَصَّعَّدُ فِي السَّماءِ

پس هدايت از ناحيه خداي سبحان اقتضاي امري را از قلب و يا صدر و يا نفس آدمي دارد كه نسبت آن امر با آن هدايت 
سوره انعام از آن به شرح صدر و توسعه سينه تعبير كرده، و در  142ول و انفعال است به امر مورد قبول، كه در آيه نسبت قب

آيه مورد بحث آن را ايمان و اطمينان قلب ناميده، و آن عبارت از اين است كه آدمي خود را در قبول امر، مقبول در امنيت 
 ببيند و قلبش با

__________________________________________________ 

 [.....] .43كند مگر تبهكاران را. سوره بقره، آيه و با آن گمراه نمي(1)

و چون بسوي باطل ميل كردند خداوند هم دلهايشان را گريزان از حق و متمايل بباطل كرد، و خدا مردم تبهكار را (2)
 .2كند. سوره صف، آيه هدايت نمي

 .12ر حالي كه دلهايشان بدان يقين داشت. سوره نمل، آيه آن را انكار كردند د(3)

اش را سازد، و هر كه را بخواهد گمراه سازد سينهاش را پذيراي اسالم ميپس هر كه را خدا بخواهد هدايت كند سينه(4)
رسد. سوره ميكند، بطوري كه پذيرفتن اسالم و حق در نظرش مانند باال رفتن به آسمان غير ممكن گنجايش ميتنگ و بي
 .142انعام، آيه 
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گردان آن تسكين و آرامش يابد، و آن امر در قلبش راه پيدا كند و در آن جايگزين شود، بدون اينكه قلب مضطرب و يا روي
 .شود

 415شود[ ..... ص : ي حاصل ميمعناي ترس از خدا و توضيح اينكه چرا با ياد خدا هم خشيت و ترس و هم سكون و اطمينان قلب]

است، و در نتيجه  "آمنوا "عطف تفسيري بر جمله "وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ "شود كه جملهاز همين جا معلوم مي
 .فهماند كه ايمان به خدا مالزم به اطمينان قلب بوسيله ياد خداستمي

منافات ندارد، زيرا ترسي كه در « 1» "نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْإِ "فرمايد:و اين با آيه سوره انفال كه مي
اين آيه آمده ترسي نيست كه با اطمينان منافات داشته باشد، بلكه حالتي است قلبي كه طبعا قبل از آمدن اطمينان عارض 

لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ اللَّهُ نَزَّ "شود، هم چنان كه آيهقلب مي
 .كندهم اين معنا را افاده مي« 4» "جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلي ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَي اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ



شود، و اما نقمت و عذاب و ناراحتي هر چه كه باشد در حقيقت ح اينكه: هر نعمتي از ناحيه خداي سبحان نازل ميتوضي
چيزي نيست كه از ناحيه او نازل شده باشد، چون امر وجودي نيست، بلكه امري است عدمي، و عبارت است از افاضه نكردن 

ما يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فاَل مُمْسِكَ لَها وَ  "چنان كه آيه شريفهخدا و امساك او از رساندن نعمت و انزال رحمت، هم 
 .كندهم آن را افاده مي« 1» "ما يُمْسِكْ فَال مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ

يد، اشود، و چون ترس هميشه از شري است كه ممكن است پيش بيو وقتي مسلم شد كه هيچ شري از ناحيه خدا نازل نمي
شود خداوند از انزال گيريم كه حقيقت ترس از خدا همانا ترس آدمي از اعمال زشت خويش است كه باعث مينتيجه مي

رحمت و خير خود امساك و خودداري كند، بنا بر اين هر وقت كه دل آدمي به ياد خدا بيفتد اولين اثري كه از خود نشان 
و گناهان خود گشته، آن چنان متاثر شود كه عكس العملش در جوارح، لرزه  دهد اين است كه ملتفت قصورها و تقصيرهامي

 اندام باشد. دومين اثرش اين است كه متوجه پروردگارش

__________________________________________________ 

 .4، آيه افتد. سوره انفالآيد دلهايشان بهراس ميمؤمنين تنها آنهايند كه وقتي ياد خدا به ميان مي(1)

ز گردند و تن كساني كه اخدا بهترين گفتار را بصورت كتابي يك نواخت نازل كرده، در حالي كه آياتش بهم برمي(2)
گيرد، اين است هدايت خدا، كه با آن هر ترسند از آن لرزيده، و سپس دلهايشان بياد همان پروردگار آرام ميپروردگارشان مي

 .41ه را خدا گمراه كند، ديگر رهبري نخواهد داشت. سوره زمر، آيه كه را خواهد هدايت كند، و هر ك

در رحمتي كه خدا به روي مردم باز كند كسي جلوگير آن نيست، و اگر امساك و دريغ بورزد كس ديگري نيست كه بعد (3)
 .4از خدا آن را بفرستد. سوره فاطر، آيه 
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 .يابدرت اوست، و در نتيجه خاطرش سكون يافته و بياد او دلش آرامش ميشود كه هدف نهايي فطمي

 411أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ( و اينكه مراد از ذكر اعم از ذكر لفظي است ..... ص : )گيرد توضيحي در باره اينكه دلها فقط به ذكر خدا آرام مي]

كرده كه برگشتش به ذكر لفظي است، او گفته است: خداوند تعالي يك جا ذكر را  معنايي "ذكر "صاحب مجمع البيان براي
مايه اطمينان قلب دانسته و در جايي ديگر باعث وجل و ترس قلب خوانده، اين بدان جهت است كه مقصود از ذكر در اولي 

د راي تالفي آن نيست، آدمي وقتي به ياآيد، و منتهاي او كه كسي را يابه ياد آوردن ثوابها و نعمتهاي اوست كه بشمار نمي
شود، بياد آوردن عقاب گيرد. و مقصود از ذكر در آنجا كه باعث ترس و اضطراب قلب ميافتد دلش آرام مينعمتهاي او مي

 .«1»كند خدا و انتقام اوست كه بياد هر كه بيايد آرامش را از او سلب مي

به معناي  "كرذ "سازد چنان كه در چند جاي قرآنمعناي قرآن گرفته بهتر ميالبته اين تفسير با تفسير كسي كه ذكر را به 
 .و امثال آن« 1» "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ "و نيز فرموده:« 4» "وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ "خود قرآن آمده، از آن جمله فرموده:

و بلكه مقصود از آن مطلق انتقال ذهن و خطور قلب و ليكن ظاهر اين است كه مقصود از ذكر، اعم از ذكر لفظي است 
د اي صورت گيرد. شاهدش اين است كه بعاست، چه اينكه به مشاهده آيتي و برخوردن به حجتي باشد، و يا به شنيدن كلمه

با  -أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "فرمايد:بعنوان قاعده كلي مي "الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ":فرمايداز آنكه مي
باشد، چه اينكه لفظي باشد، و چه اي عمومي است كه شامل همه انحاء ذكر ميو اين خود قاعده "گيردياد خدا دلها آرام مي

 .غير آن، و چه اينكه قرآن باشد و يا غير قرآن

تنبيهي است براي مردم به اينكه متوجه پروردگار خود بشوند و با ياد او  "طْمَئِنُّ الْقُلُوبُأاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَ "و در اينكه فرمود:



دلهاي خود را راحت سازند، چون آدمي در زندگي خود هدفي جز رستگاري به سعادت و نعمت نداشته، و بيمي جز از برخورد 
نعمت و نقمت به دست اوست همان خداي سبحان ناگهاني شقاوت و نعمت ندارد، و تنها سببي كه سعادت و شقاوت و 

است، چون بازگشت همه امور به اوست، و او است كه فوق بندگان و قاهر بر آنان و فعال ما يشاء و ولي مؤمنين و 
 پناهندگان به اوست، پس ياد او براي نفسي كه اسير حوادث است و همواره در
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رود و به مي داند به كجاجستجوي ركن وثيقي است كه سعادت او را ضمانت كند، و نفسي كه در امر خود متحير است و نمي
دارو مايه راحتي و آرامش مارگزيده است. برند و براي چه آمده، مايه انبساط و آرامش است، آن گونه كه نوشكجايش مي

رساند، و پس از بكار بردن آنا فانا احساس نشاط دارو ركون و اعتماد نموده، خود را به آن ميهمانطور كه مارگزيده به نوش
 .نمايد، نفس نيز از ياد خدا اين احساس را ميكندسالمتي و عافيت مي

ن پيدا يابد، و اضطرابش تسكيكند با ذكر خدا اطمينان ميپس هر قلبي بطوري كه جمع محلي بالف و الم )القلوب( افاده مي
ر اثر از دكند. آري، اين معنا حكمي است عمومي كه هيچ قلبي از آن مستثناء نيست، مگر اينكه كار قلب بجايي برسد كه مي

دست دادن بصيرت و رشدش ديگر نتوان آن را قلب ناميد، البته چنين قلبي از ذكر خدا گريزان و از نعمت طمانينه و سكون 
 "و نيز فرموده« 1» "فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ "محروم خواهد بود هم چنان كه فرموده:

 .«1» "نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ":و نيز فرموده« 4» "لَهُمْ قُلُوبٌ ال يَفْقَهُونَ بِها

مقدم آمده، در  "تطمئن "بر خود فعل يعني "بِذِكْرِ اللَّهِ "شود، چون متعلق فعل يعنياز ظاهر الفاظ آيه انحصار فهميده مي
كند، زيرا يابد. بيان گذشته ما نيز اين معنا را روشن ميديگري اطمينان نميفهماند كه دلها جز به ياد خدا به چيز نتيجه مي

گفتيم كه دلهاي آدميان كه همان نفوس مدركه باشد هيچ هدفي جز رسيدن به سعادت و امنيت از شقاوت ندارد، و بهمين 
تي غالب و از جهتي مغلوب زند و چون هيچ سببي از اسباب نيست مگر آنكه از جهجهت است كه دست به دامن اسباب مي

بد، يااست، و تنها سبب غالب و غير مغلوب خداي سبحان و خداي غني و ذو الرحمه است، پس تنها به ياد او دلها آرامش مي
و اگر دلي به ياد غير او آرامش يابد، دلي است كه از حقيقت حال خود غافل است و اگر متوجه وضع خود بشود بدون درنگ 

 .گرددطراب ميدچار رعشه و اض

اند، يكي اين ، زده"... الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ "اي مفسرين در اين آيه يعني در تفسير آيهحرفهايي كه پاره
در آيه  "حُسْنُ مَآبٍ طُوبي لَهُمْ وَ "مبتداء و جمله "الَّذِينَ آمَنُوا "ايست استئنافي و ابتدايي و كلمهاست كه اين آيه جمله

 "لُوبُأَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُ "بدل از جمله ابتدائيه است و جمله "الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ "بعدي خبر آنست، و جمله
 .جمله معترضه ايست ما بين مبتداء و خبر آن. و ليكن اين سخن كالمي بيهوده است
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 411كه از آثار اطمينان و آرامش قلب است ..... ص :  "معيشت طوبي "مراد از حيات طيبه و]

 .1 "الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ "

اي موصوف محذوف، و آن تر( است، و صفتي است برمؤنث اطيب )پاكيزه -بضم فاء -"فعلي "بر وزن "طوبي "كلمه
عبارتست از حيات و يا معيشت، زيرا نعمت هر چه كه باشد از اين رو گوارا و مورد  -آيدبه طوري كه از سياق برمي -موصوف

غبطه است كه مايه خوشي زندگي است، و وقتي مايه خوشي و سعادت است كه قلب با آن سكون و آرامش يابد و از 
دهد مگر آنكه به خدا ايمان داشته باشد و عمل امش و سكوني براي احدي دست نمياضطراب خالص شود، و چنين آر

 .صالح كند، پس تنها خداست كه مايه اطمينان خاطر و خوشي زندگي است

آيد ايمن و سالم است، و چگونه نباشد و حال آنكه به ستوني تكيه زده آري، چنين كسي از شر و خسران در آنچه پيش مي
پذيرد. او خود را در تحت واليت خداي تعالي قرار داده، هر چه برايش تقدير كند، مايه سعادت اوست، اگر كه انهدام نمي

 .چيزي به وي عطا كند خير اوست، و اگر هم منع كند باز خير اوست

ؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُ "هم چنان كه خودش در وصف اين زندگي طيب فرموده:
 وَ "و در وصف كساني كه با ذكر خدا داراي اطمينان قلب نيستند فرموده:« 1» "وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

 .«4»الْقِيامَةِ أَعْمي  مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ

ده، به تر خوانده، و پاكيزگي بيشتر براي آنان قائل شو بعيد نيست اينكه در آيه مورد بحث زندگي و معيشت مؤمنين را پاكيزه
منظور اشاره به اين نكته باشد كه زندگي به هر حال خالي از طيب نيست، چيزي كه هست در مورد كساني كه به ياد خدا و 

 .رامش قلب هستند طيب بيشتري دارد، زيرا زندگي آنان از آلودگي به ناگواريها دور استداراي آ

تر، است، يعني براي آنان است زندگي و يا عيشي طيب "معيشة طوبي -و يا -لهم حياة "در تقدير: "طُوبي لَهُمْ "پس جمله
مقدم  است "لهم "نكره بر خبرش كه همان ظرفخبر آنست. و اگر مبتداي  "لهم "مبتداء و كلمه "طوبي "بنا بر اين كلمه

شده، براي اين بوده كه زمينه گفتار زمينه تهنيت بوده است، و در مثل چنين مقامي آنچه مايه تهنيت است را از در استعجال 
 آورند تا شنونده به همين مقدار هم كه شده زودتر خرسند گردد، هم چنان كه در بشارتها به جايزودتر به زبان مي
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داريم، و هر كس عمل صالح كند، چه مرد و چه زن در حالي كه ايمان داشته باشد، ما او را به عيش طيب زنده مي(1)
 .22دهيم. سوره نحل، آيه كردند پاداش ميمزدشان را بهتر از آنچه كه مي

كنيم. سوره زندگي تنگ و ناگواري خواهد داشت و روز قيامت او را كور محشور ميو كسي كه از ياد من اعراض كند (2)
 [.....] .142طه، آيه 
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 ."بشري لك "گويند:مي "لك البشري "عبارت

اد خدا داراي كنند، و در نتيجه با يو كوتاه سخن، در آيه مورد بحث كساني را كه ايمان به خدا آورده و عمل صالح مي
دهد. و از همين جا معلوم شوند، به رسيدن به زندگي و عيشي طيب و سرانجام نيك بشارت مياطمينان قلب دائمي مي

گردد. آري همانطور كه قبال هم گفتيم طيب عيش از آثار اطمينان قلب شود چگونه آيه به آيات قبل خود متصل ميمي



 .است

اينكه معنايش فرح و چشم  -1فرموده: در معناي اين جمله چند قول است  "بي لَهُمْطُو "در مجمع البيان در ذيل جمله
اينكه زندگي ايشان خير و  -1نقل از ضحاك  -اينكه زندگي اينان مورد غبطه است -4نقل از ابن عباس  -روشني است

معنايش اين است كه  -2د. نقل از مجاه -بهشت از آن ايشان است -2نقل از ابراهيم نخعي  -كرامت است براي خودشان
نقل از ابن انباري، وي گفته: طوبي صيغه فعلي  -نقل از زجاج. و حال خوش براي ايشان است -زندگي پاك براي آنها است

 .است "طيب "از ماده

طوبي  -3ي نقل از جبائ -ترين اشياء كه همان بهشت است براي ايشان استاند: طوبي لهم يعني پاكيزهبعضي ديگر گفته
طوبي لهم يعني چه  -2نقل از قتاده  -طوبي لهم يعني نيك است براي ايشان -2يعني گوارا باد ايشان را زندگي طيب 

طوبي درختي است در  -10طوبي لهم، يعني دوام خير براي آنها است  -2نقل از عكرمه  -خوبست آنچه براي ايشان است
نقل از عبيد بن  -اي از آن وجود داردنه هر يك از مؤمنين شاخهاش در منزل رسول خدا )ص( است، و در خابهشت كه ريشه

عمير و وهب و ابي هريره و شهر بن حوشب. و از ابي سعيد خدري نيز بدون ذكر سند نقل شده است. اين بود آنچه كه مورد 
 .«1»حاجت ما بود از كالم صاحب مجمع البيان 

 .ز ظاهر آيه استفاده شده باشدو بيشتر اين معاني از باب انطباق است، نه اينكه ا

 ."... كَذلِكَ أَرْسَلْناكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِها أُمَمٌ "

اشاره به سنت جاريه از دعوت امم به  "كذلك "مصدر ميمي از توبه و به معناي رجوع است. اشاره به كلمه "متاب "كلمه
د و هدايت هر كه را بخواهد خود بر طبق نظامي است كه در رجوع به دين توحيد است و اينكه گمراه كردن هر كه را بخواه

 .خدا و ايمان به او و سكون قلب به ياد او و عدم رجوع به او جريان دارد

و معناي آيه اين است كه: تو را در امتي فرستاديم كه قبل از ايشان امتهاي ديگري بودند و گذشتند، و اين ارسال، نظير 
بق سنتي است كه همواره در عالم جريان داشته، ارسال تو نيز بدين منظور بوده كه بر امتت آنچه را كه همان ارسال و بر ط
 كنيم تالوت كني، و براي آنها مضامينبه سويت وحي مي
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 .ورزنداين كتاب را تبليغ كني و حال آنكه آنها به رحمان كفر مي

و براي ايشان كه به ما كفر  "با اينكه ظاهر سياق اقتضاء داشت بفرمايد "به ما "و نفرمود "به رحمان "و اگر فرمود:
كه  -خوانده )ص( بر ايشان ميبدان جهت بود كه اشاره كند به اينكه نپذيرفتن وحيي كه رسول اللَّ "ورزند تبليغ نماييمي

در  "چرا آيتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نشده "و اعتنا نكردنشان به امر آن و اعتراضشان به اينكه -همان قرآن باشد
حقيقت كفران رحمت عمومي الهي است، رحمتي كه اگر آن را بپذيرند و بدان عمل كنند متضمن سعادت دنيا و آخرت آنان 

 .است

 411[ ..... ص : "إِلَيْهِ مَتابِ "ي جمله:معنا]

دهد به اينكه مساله در اين جمله رسول گرامي خود را دستور مي -"قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتابِ "
معبودي نيست جز او، من بر او توكل بگو او پروردگار من است،  "توحيد را به صراحت به ايشان گوشزد كند، و فرمود:



ف آنچه كه بر خال -، يعني او تنها پروردگار من است بدون اينكه شريكي با او باشد."گاه من بسوي اوستكنم و بازگشتمي
ه درگاه بدانم و حوائجم را تنها و تنها او براي من ربوبيت دارد، من نيز تنها او را قائم به جميع امور خود مي -ايدشما پنداشته
 .دارماو عرضه مي

شود كه مساله توكل كردن بر خدا، و بازگشت را تنها بسوي او دانستن، از آثار ربوبيت و متفرع بر از اينجا كامال روشن مي
شود كه: او وكيل من است و من به سوي او به معني مالك و مدبر است. پس حاصل معنا اين مي "رب "آنست، چون

 .گردمبازمي

آيد كه گاه( بگيريم، الزم ميتوبه از گناهان است، چون اگر به معناي اولي )بازگشت "متاب "اند: منظور از كلمهتهبعضي گف
 .بوده باشد، و اين خالف ظاهر است "عليه توكلت "كلمه مزبور تاكيد جمله

ت، يم كه تاكيد بودن خالف ظاهر اسشود، عالوه اين را هم قبول ندارليكن ما قبول نداريم كه اگر به آن معنا باشد تاكيد مي
 .و مطلب در هر دو جهت روشن است

است، يعني بازگشت من و شما به سوي اوست. و  "اليه متابي و متابكم "،"اليه متاب "اند: معنايديگر گفته «1»بعضي 
خدا )ص( و  ت رسولليكن اين معنا مستلزم حذف و تقديري است كه هيچ دليلي بر آن نيست، و صرف اينكه در واقع بازگش

شود كه ما آن را در تقدير آيه هم مقدر بدانيم، بدون اينكه در كالم چيزي امتش به سوي خداست باعث و مصحح اين نمي
 .كه موجب آن باشد وجود داشته باشد

 ."لْمَوْتي بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاًوَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ا "

 ها اين است كه آنها را از ريشه كنده از جايي به جايي ديگر انتقالمقصود از براه انداختن كوه
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دهند، و مقصود از تقطيع زمين، اين است كه آن را قطعه قطعه سازند، و مقصود از به سخن آوردن مردگان، اين است كه 
ايشان را براي پرسش از اينكه بعد از مرگ چه بر سرشان آمده زنده كنند، تا از گفته آنان بر حقيقت آخرت استدالل نمايند، 

 .ن پيشنهاد كفار و مقصود ايشان از آيت همينها بودهچو

ايست كه به عنوان آثار قرآن فرض شده، )كه به فرضي هم كه قرآن چنين آثاري و اينها امور عجيب و غريب و خارق العاده
 "كرد بر اينكه جزاءلت ميدر كالم بود و دال "بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً "شدند( و چون جملهداشت باز اين كفار هدايت نميمي

 .چيست، لذا جزاء شرط مزبور حذف گرديده است "لو

 411ترين آيات الهي نيز اثري در هدايت گمراهان نخواهد داشت ..... ص : هدايت و ضاللت به دست خدا است و بدون مشيت او شگفت]

ند و كنهايي كه پيشنهاد ميبوط به آيهاين آيات بطوري كه دانستي در مقام بيان اين معنا است كه مساله هدايت مر
نيست، بلكه امر هدايت به دست خداست، كه هر كه را بخواهد گمراه و هر كه را كه  "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ ... "گويند:مي

 وَ مَنْ رُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِبَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْ "نمايد. و همچنين آيات بعدي، از قبيلبسويش انابه كند هدايت مي
لٍ وَ ما كانَ لِرَسُو "و آيه "وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ ... "، و همچنين آيه"يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ

 .و همچنين آيات قبل، همه در اين سياق قرار دارند و در مقام بيان اين معنا هستند "أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...

، "هدايت نخواهند شد مگر آنكه خدا بخواهد "كه گفتيم حذف شده چيزي نظير اين است كه بگوييم: "لو "بنا بر اين، جزاء



كند و زمين را پاره ها را از ريشه ميهداشت كه كوو معناي آن اين است كه: اگر هم فرض كنيم كه قرآن چنين اثري مي
آورد، مع ذلك با ديدن اين گونه آثار، هدايت شونده نيستند، مگر آنكه خدا بخواهد، نمود و مردگان را بزبان درميپاره مي

بلكه امر تمامي آن بدست خداست، و زمام هيچ امري بدست غير او نيست تا كسي توهم كند كه اگر آيتي عظيم و عجيب و 
اش بدست خداست، و هدايت هم )كه خود شد ممكن بود اين كفار را هدايت كند، نه، بلكه امر همهغريب و مدهش نازل مي

 .امري است از امور( مربوط به مشيت او است

لَيْهِمْ كُلَّ لَّمَهُمُ الْمَوْتي وَ حَشَرْنا عَوَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَيْهِمُ الْمَالئِكَةَ وَ كَ "شود به آيهو بنا بر اين آيه شريفه از نظر معنا شبيه مي
 .«1» "ءٍ قُبُلًا ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُشَيْ

يان و مقصود ب "هر آينه اين قرآن است "كه حذف شده چيزي نظير اين است كه بگوييم: "لو "اند: جزاءگفته« 4»و بعضي 
 ست كه قرآن در قدرت بيان و نفوذ كالم نهايتعظمت شان قرآن، و اين نكته ا

__________________________________________________ 

و اگر فرشتگان را بر ايشان نازل كنيم و مردگان با ايشان سخن گويند و همه چيز را گروه گروه نزد آنان جمع آوريم، باز (1)
 .111م، آيه آورند مگر آنكه خدا بخواهد. سوره انعاهم ايمان نمي

 .، ط نجف424، ص 3تفسير التبيان ج (2)

 224، ص: 11ترجمه الميزان، ج

اي باالتر از كنند چه معجزهدرجه را دارد، و اين از جهالت كفار است كه از قرآن اعراض نموده پيشنهاد معجزه ديگري مي
ها را از جاي كنده يا زمين را پاره پاره اين قرآن كه در رفعت قدر و عظمت به حدي است كه اگر قرآني فرض شود كه كوه

ه يا در هر دو جمله بمنظور منع خلو است نه منع جمع( قطعا همين قرآن خواهد بود، كند و يا مردگان را به زبان آورد )كلم
 .ليكن خداوند قرآن را اين چنين نازل نكرده

 411گفته شده است ..... ص :  "وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ ... بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً "وجوهي كه در معناي آيه شريفه:]

 .است« 1» "لَوْ أَنْزَلْنا هذَا الْقُرْآنَ عَلي جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ "و بنا بر اين معنا، آيه شريفه در معناي آيه

و  " جَمِيعاًلْأَمْرُبَلْ لِلَّهِ ا "و ليكن اين معنا با سياق آيات به بياني كه گذشت مساعد و سازگار نيست، و مخصوصا با جمله
ح سازد، و به زودي توضيهيچ نمي "أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً "همچنين با جمله بعدي:

بَلْ لِلَّهِ  "راند در تفسيخواهد آمد. و لذا مفسريني كه آيه را به معنايي كه نقل شد تفسير كرده -انشاء اللَّه -اين ناسازگاري
 :«4»اند اند و گفتهو ربطش بما قبل، خود را به زحمت انداخته "الْأَمْرُ جَمِيعاً

معنايش به ضميمه صدر آيه اين است كه اگر قرآني فرض شود كه چنين اثري به آن بدهند همين قرآن خواهد بود، و ليكن 
ه اش فقط ببلكه آن را بهمين صورتي كه هست نازل كرده، چون امر همهخداي سبحان چنين كاري را با اين قرآن نكرده، 

 .دست او است

م شود، و اگر انجااين است كه اين گونه امور خارق العاده با قرآن انجام نمي "بل "اند: حاصل معنايديگر گفته« 1»بعضي 
 .بدست او است و بسگيرد، چون همه امور شود به وسيله ديگري كه در تحت اراده خداست انجام مي

ست، و عطف بر محذوف ا "بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً "اند: بهتر اين است كه بگوييم جمله مورد بحث يعنيديگر گفته «4»بعضي 
 ."اش بدست خداستاختيار هيچ امري بدست تو نيست، بلكه همه "تقدير اين است كه

با هيچيك از اين چند معنا مساعدت ندارد، و حق معنا كه با سياق  كند كه سياقو ليكن خواننده محترم خود داوري مي



اعراض از خود جمله شرطيه سابق باشد و جزاء آن در تقدير گرفته شود. و همانطور  "بل "سازگار باشد همان است كه كلمه
اي بكند ها را از جكوهاگر هم قرآني نازل شود كه فرضا  "كه گفتيم تقدير جمله شرطيه و جزائش چيزي نظير اين باشد كه

 و زمين را قطعه قطعه سازد و مردگان را
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 .41ديدي. سوره حشر، آيه اگر اين قرآن را به كوهي نازل كرده بوديم آن را از ترس خدا خاشع و شكافته مي(1)

 .، ط بيروت145، ص 2و الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي( ج  ، ط بيروت.123، ص 11(روح المعاني، ج 2و  1و  2)

 221، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 ."شوند مگر آنكه خدا بخواهدبه زبان آورد باز اينان هدايت نمي

 413[ ..... ص : "عاًأَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِي "سه وجه در معناي آيه:]

 ."أَ فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشاءُ اللَّهُ لَهَدَي النَّاسَ جَمِيعاً "

 :انداين آيه تفريع بر مطالب قبل است، و در معناي آن سه وجه گفته

اند كه اين معنا بر گفته« 4»است و نيز بعضي  "علم "بر اساس لغت هوازن به معناي "ياس "اند: كلمهگفته« 1»بعضي  -1
حيم بن س "اند به شعر يكي از شعراي نخع به نامباشند است. و استدالل كردهاي از نخع ميكه قبيله "حي "مبناي لغت
 :كه گفته است "وثيل رباحي

 «1»اقول لهم بالشعب اذ ياسرونني ا لم تيأسوا اني ابن فارس زهدم 

 :كه گفته است "ح بن عديربا "اند به شعرو نيز استدالل كرده

 «2»ا لم ييأس االقوام اني انا ابنه و ان كنت عن ارض العشيرة نائيا 

ها را از شود كه وقتي اسباب، قدرت هدايت اينان را ندارند، حتي قرآن هم اگر كوهو بنا بر اين لغت، حاصل تفريع اين نمي
ت اش به دستواند ايشان را هدايت كند. و چون امر همهورد باز نميجاي بركند و زمين را پاره پاره كند و مردگان را به زبان آ

كرد، خواست همه مردم را هدايت ميخداست لذا واجب است مؤمنين بدانند كه خدا هدايت كفار را نخواسته، چون اگر او مي
 .نخواهند يافتچه مؤمنين را و چه كفار را، اما او كفار را هدايت نكرد و در نتيجه ايشان راه نيافتند، و 

 "أَ فَلَمْ يَيْأَسِ "است، چيزي كه هست جمله "نااميدي "همان معناي "ياس "اند: معناي كلمهديگر گفته« 2»بعضي  -2
معناي علم را هم متضمن است، و مقصود بيان اين جهت است كه مؤمنين الزم است بدانند كه خدا هدايت كفار را 

 .كرد، و ايشان از اينكه كفار هدايت شوند براي هميشه نااميد باشندهدايت مي خواست همه مردم رانخواسته، و اگر مي

ا فلم يعلم الذين آمنوا ان اللَّه لم يشأ هدايتهم و لو يشاء لهدي الناس جميعا ا و لم  "شود:پس در حقيقت تقدير كالم اين مي
 يعني: آيا كساني كه ايمان "ييأسوا من اهتدائهم و ايمانهم

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت145، ص 2، ط بيروت. و الجامع ألحكام القرآن )تفسير القرطبي ج 123، ص 11(روح المعاني، ج 4و  1)

 .دانيد من فرزند يكه سوار زهدم هستممن در آن دره هنگامي كه اسيرم كردند به ايشان گفتم مگر نمي(3)

 .امهر چند كه از سرزمين عشيره خود دور افتاده -نند كه من همين فرزند اويمدامگر اقوام نمي(4)

 .، ط بيروت123، ص 2تفسير القرطبي، ج (5)

 222، ص: 11ترجمه الميزان، ج



كرد؟ و آيا هنوز از هدايت خواست همه مردم را هدايت ميدانند كه خدا هدايت كفار را نخواسته و اگر مياند هنوز نميآورده
 اند؟ايمان كفار مايوس نشدهو 

 لَهَدَي لَوْ يَشاءُ اللَّهُ "تضمين شده و از متعلق علم تنها جمله شرطيه يعني "ياس "آن گاه به منظور اختصار، معناي علم در
 .به آن نسبت داده شده است "النَّاسَ جَمِيعاً

أَنْ  "ود را دارد و متضمن معناي علم نيست، و جملههمان معناي ظاهري خ "أَ فَلَمْ يَيْأَسِ "اند: جملهبعضي ديگر گفته -3
هم  "يأسي "، البته با تقدير حرف باء، و متعلق"آمنوا "هم مربوط به آن نيست، بلكه متعلق است به جمله "لَوْ يَشاءُ اللَّهُ

 :يعني "ا من ايمانهما فلم ييئس الذين آمنوا بان لو يشاء اللَّه لهدي الناس جميع "محذوف شده، و تقدير كالم چنين است:

 كند از اينكه كفار ايمان آورند؟اند آنها كه ايمان دارند به اينكه اگر خدا بخواهد همه مردم را هدايت ميآيا هنوز مايوس نشده

تر وجه وسطي است. و به هر حال، آيه شريفه خالي از اشاره اين بود سه وجهي كه در معناي آيه گفته شده، و از همه معتدل
كردند شايد كفار ايمان بياورند و شايد هم اين اميد ايشان ناشي از گفتار كفار بود كه ن نكته نيست كه مؤمنين آرزو ميبه اي
، لذا پيش خود اميدوار شدند كه شايد آيتي غير از قرآن نازل بشود و در نتيجه كفار "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "گفتند:مي

ند و لذا از رسول خدا )ص( درخواست كردند كه خواسته كفار را اجابت كند. خداي تعالي با آيه مورد بحث، و در ايمان بياور
آيات ديگري در كالم مجيدش ايشان را از ايمان آوردن آنان مايوس نمود. و اين گونه آيات هم در مكه و هم در مدينه نازل 

و آيه « 1» "سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ ":فرمايديشده، مانند، آيه شريفه سوره يس كه مكي است و م
وَ ال  "«4» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "فرمايد:ششم سوره بقره كه مدني است و مي

 ."لَّهَ ال يُخْلِفُ الْمِيعادَذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِما صَنَعُوا قارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ حَتَّي يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اليَزالُ الَّ

ل دعوت حقه همان كفر ورزيدنشان به رحمان، در قبا "بِما صَنَعُوا "دهند بر اينكه منظور از جملهسياق آيات شهادت مي
 به معناي مصيبتي "قارعه "اسالم است. و كلمه
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 .15آورند. سوره يس، آيه يكسان است بر ايشان چه انذارشان بكني و چه انذارشان نكني ايمان نمي(1)

 .3وره بقره، آيه آورند. سكافران را يكسان است بترساني يا نترساني ايمان نمي(2)

 222، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .است كه انسان را بكوبد

 415ها[ ..... ص : تهديد كفاري كه در ابتداي دعوت اسالم انكار و دشمني پيشه كردند به نزول مصيبت]

ن عالئم و نيز در آگردد، و و در آيه شريفه تهديد و وعيد قطعي است براي كساني كه كفر ورزيدند به عذابي كه هرگز برنمي
 .كند تا خود آن عذاب موعود فرا رسدمقدمات آن عذاب ذكر شده، كه يكي پس از ديگري بروز مي

د و ورزند بخاطر آنچه كردنو معناي آيه اين است كه: ال يزال مصيبتهاي كوبنده بر سر اينها كه به دعوت حقه تو كفر مي
هاي خانه شان فرود آمده، همواره بدين حال هستند، تا آنكه آن عذابي ديكيآيد، و يا در نزكفري كه به رحمان ورزيدند مي

 .پذيردكند و گفتارش تغيير نميشان داده برسد، چون خداي تعالي خلف وعده نميكه خداوند وعده

ز او همچنين دقت در حوادثي كه بعد از بعثت و قبل  -به شهادت مضامين آياتش -دقت در اينكه اين سوره مكي است،
رخ داده، و بررسي حوادثي كه بعد از هجرت تا قبل از فتح اتفاق افتاده، اين معنا را به دست  (هجرت رسول خدا )ص

همان كفار عرب از اهل مكه و غير ايشان است كه در  "كساني كه كافر شدند -الَّذِينَ كَفَرُوا "دهد كه منظور از جملهمي



 .ار و عناد را به نهايت رسانده، در انگيختن فتنه و فساد پافشاري نمودندابتداي دعوت اسالم آن را رد نموده، انك

ها و قتل و غارتها از پايشان درآورد. و كفار اطراف مكه است كه جنگ "ها بر سرشان آمدآنان كه مصيبت "و مقصود از
ناگوار در پيرامون شهرشان اتفاق اند كه حوادث اهل مكه "هاشان فرود آمدهاي خانهآنها كه مصائب در نزديكي "مقصود از

. نمودرفت و وحشت و اندوه و ساير آثار سوء آن خواب و خوراك را از ايشان سلب ميافتاد، و دودش به چشم آنها نيز ميمي
 .عذاب شمشير است كه در روزهاي بدر و احد و ساير غزوات با آن روبرو شدند "شان دادهعذابي كه وعده "و مقصود از

انست اين عذابي كه خداوند در اين آيه كفار را بدان تهديد نموده غير آن عذابيست كه در سوره يونس كه تفسيرش و بايد د
تا آنجا كه  "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "گذشت بدان انذار كرده و فرمود:

زيرا آيه سوره يونس تهديدي است عمومي در باره همه « 1» "وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "ر دوم فرمود:براي با
امت، و اما اين آيات تهديد و وعيدي است در خصوص كفار قريش و غير ايشان كه در ابتداي دعوت رسول خدا )ص( عليه 

 .نمودنددعوتش قيام مي

 در جلد اول اين كتاب در سوره بقره در تفسير آيه قبال هم
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هر جا كه در  "الَّذِينَ كَفَرُوا "گفتيم: كه منظور از« 1» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "
 كردند، هم چنانقرآن بطور مطلق آمده باشد معاندين از مشركين عرب است، كه در ابتداي دعوت اسالم عليه آن قيام مي

 .اسالم ايمان آوردندهر جا كه بدون قيد آمده باشد سابقين در اسالمند، كه در اول دعوت  "الَّذِينَ آمَنُوا "كه مقصود از

ر آنها اي در ايراد بيشتاين را نيز بايد دانست كه مفسرين در آيه شريفه مورد بحث اقوال گوناگوني دارند، كه چون فائده
 ان -نديديم از ايرادش خودداري نموديم. عالوه بر اينكه آنچه ما خود اختيار نموده و آورديم براي اهل بحث كافي است، و

 .ر بحث روايتي آتيه بعضي از آن اقوال را خواهيم آوردد -شاء اللَّه

 ."وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ "

يه قبلي كند بر اينكه تهديد در آ اين آيه تاكيد همان وعيد قطعي است كه در آيه قبلي كرده بود، به بيان نظائر آن تا داللت
صرف تهديد نيست و آن چنان نيست كه دليلي بر وقوعش نباشد، بلكه از امكان وقوع گذشته، وقوع هم يافته است، و آن 

 .«4» "الْأَوَّلِينَ لَقَدْ وُعِدْنا هذا نَحْنُ وَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ "چنان نيست كه كفار پيش خود پنداشته و گفتند:

آري، قبل از تو )اي پيغمبر اسالم( بفرستادگان ديگر نيز كفر ورزيدند، و استهزاء كردند، و معجزات دلبخواه پيشنهاد كردند، 
كنند، ورزند و با وجود معجزه قرآن، معجزات ديگري از پيش خود پيشنهاد ميعينا همين طور كه اينان به دعوت تو كفر مي

داند كه عقاب من چگونه است، گيرم، و كس نميدهم و سپس ايشان را به عذاب خود ميرا هميشه مهلت مي من هم كفار
عذاب  توانند تحمل كنند؟ پس وقتيتوانند از آن بگريزند؟ و يا چيزيست كه ميآيا صرف تهديد است؟ و يا چيزيست كه مي

ذاب من واقع شدني است، و بايد از كارهايي كه نظير افعال آنان من بر امتهاي گذشته نازل شده اينها نيز بايد بدانند كه ع
 .است بپرهيزند تا آنچه بر سر آنان آمد بر سر اينان نيايد

اند آيه مورد بحث تسليت و مايه دلگرمي رسول خدا )ص( است از مفسرين گفته« 1»شود اينكه بعضي و از اينجا معلوم مي
 .صحيح نيست
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 [.....] .3سوره بقره، آيه (1)

از اين تهديدها به ما و پدرانمان زياد شده ولي اين حرفها جز همان خرافات قديم چيز ديگري نيست. سوره نمل، آيه (2)
32. 

 .، ط بيروت122، ص 11روح المعاني، ج (3)

 222، ص: 11ترجمه الميزان، ج

فهماند بدين منظور بوده كه ب "فامليت للذين استهزءوا "با اينكه جا داشت بفرمايد: "يْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوافَأَمْلَ "و اگر فرمود:
استهزاء كفر بوده، هم چنان كه كفرشان كفر استهزاء بوده، پس ايشان كافراني استهزاء كننده به آيات خدا بودند، هم چنان 

چرا  "گفتند:قرآن را كه خود آيت خدا بود انكار نموده، از در استهزاء ميكه معاصرين رسول خدا )ص( همين طور بودند، 
 ."شودآيتي از ناحيه پروردگارش بر او نازل نمي

 417كند[ ..... ص : معناي قائم بودن خداي تعالي بر هر نفس و به آنچه مي]

 ."هِ شُرَكاءَأَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ وَ جَعَلُوا لِلَّ "

د به معناي كسي است كه به نوعي مدبر آن باش "ءالقائم بشي "به معناي مسلط بودن بر چيزي است و "ءالقائم علي شي "
كند. اما قيامش بر هر نفس، براي اينكه او محيط به ذات و خداي سبحان، هم قائم بر هر نفس است، و هم قائم به آنچه مي

كند، براي اين است كه او مدبر امر اعمال آن است و و ناظر ذات آنست. و اما قيامش به آنچه ميآن و قاهر بر آن و شاهد 
هاي اعمال ضبط نموده، سپس آنها را دهد، و اعمالش را در صحيفهآن را از مرتبه حركت و سكون به مرحله عمل تحول مي

 .سازدلت، و نعمت و نقمت، و جنت و نار، متحول ميبصورت ثوابها و عقابهاي دنيا و آخرت، و قرب و بعد، و هدايت و ضال

هترين دهد به بكند هر كه را بخواهد، و پاداش مياين آيه متفرع است بر آيات قبل، بدين بيان كه: خداي سبحان هدايت مي
ر پس او قائم ب دهد بشديدترين عقاب، و وقتي همه امور بدست اوست،كند هر كه را بخواهد، و كيفر ميها، و گمراه ميثواب

هاي هر نفس، و مسلط بر آن، و مدبر نظام اعمال آنست، و با اين وصف آيا كسي معادل او هست تا هر نفس و قائم به كرده
 در الوهيت شريك او باشد؟

داللت بر آن محذوف  "اءَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَك "، حذف شده، و جمله"أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ ... "شود كه خبر مبتداء، دراز اينجا معلوم مي
 ... كند، )و تقديرش چنين است: ا فمن هو قائممي

 .(آيا كسي كه قائم بر هر نفس است ... كسي هست كه شريك او باشد؟ -هل يشاركه احد

در  "من "اند، كه منظور ازاند، مطلبي است كه به ضحاك نسبت دادهاي كه در تفسير آيه گفتهپايهو از سخنان سخيف و بي
مالئكه است، نه خداي تعالي، چون مالئكه هستند كه موكل بر اعمال  "أَ فَمَنْ هُوَ قائِمٌ عَلي كُلِّ نَفْسٍ بِما كَسَبَتْ "جمله

 و سخافت "آيا مالئكه كه به امر خدا موكل بر اعمال مردمند شركاي خداي سبحانند؟ "مردمند، و معناي آيه اين است كه:
 .ت از سياق آيات اجنبي استنهاياين قول از آنست كه بي

 ."قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ "

 222، ص: 11دوباره با بيان ديگري كه از بيان سابق اخذ شده ترجمه الميزان، ج "وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ "بعد از آنكه فرمود:

 .ن را باطل نموده استگفتارشا

 411احتجاجي بي سابقه عليه مشركين: اوصاف و فضائل شركاي خدا را بيان كنيد.[ ..... ص : ]



دهد به اينكه با ايشان به نوعي كه در باب خود عجيب و بي سابقه است احتجاج نموده، به پس پيغمبر خود را دستور مي
صفات است كه هر چيزي را متعين، و شؤون و آثار آن را مشخص  ايشان تكليف كند اين شركاء را توصيف كنيد، چون

كند. و اگر اين بتها شركاي خدا و شفعاي درگاه او باشند بايد صفاتي داشته باشند كه با داشتن آن صفات به چنين شان و مي
 ق و مالك و مدبر است، ومقامي رسيده باشند، همانطور كه خداي تعالي از اين نظر معبود است كه حي و عليم و قدير و خال

شوند جز اسامي هبل و الت و عزي شود و معرفي ميبهمين جهت رب هر چيزيست. و ليكن بتها وقتي اسمشان برده مي
 .شودصفت و فضيلتي كه بخاطر آن شريك خدا شده باشند براي آنها شمرده نمي

در اينجا منقطعه، و به معناي بل  "ام "، و كلمه"عْلَمُ فِي الْأَرْضِأَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِما ال يَ "دهد از ايشان بپرسدسپس دستور مي
پرستي و شرك ورزي شما اين است كه خدا را خبر دهيد از چيزي كه خود او خبر ندارد، چون است. يعني: بلكه معناي بت
او  كه شريك ديگر ازداشت، و شريك در تدبير خلق چيزي نيست داشت حتما خودش اطالع مياگر او در زمين شريكي مي

فهمد كه حتما مدبري غير خودش وجود خبر بماند، زيرا باألخره از اينكه شخص ديگري تدبير ديگري در خالئق دارد ميبي
 .دارد

و خداي سبحان خود به تنهايي مدبر تمامي امور است، و او از غير خودش هيچ تدبير و اثري در اين باب نديده، چه اثر 
 .مخالف و چه موافق

كنند. دليل بر اينكه خدا شريكي براي خود سراغ ندارد، اين است كه او قائم بر تمامي نفوس و واقف است به آنچه نفوس مي
و به عبارت ديگر هم خلق از اوست، و هم امر، و او به شهادت برهاني كه جاي ترديد در آن نيست بر هر چيزي شهيد و 

 .ناظر است

 "قُلْ أَ تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِما ال يَعْلَمُ فِي السَّماواتِ وَ ال فِي الْأَرْضِ ":فرمايديه ديگري است كه ميو كوتاه، سخن، اين آيه نظير آ
«1». 

دهيد كه براي خدا شركائي هست صرف گفتار، و ، بلكه اين خبري كه مي"أَمْ بِظاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ "كند كهآن گاه اضافه مي
 .«4» "إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ "فرمايد:ايست كه ميجمله نظير آيه خالي از حقيقت است. و اين
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اند: منظور از ظاهر قول، ظاهر كتابيست كه از ناحيه خدا نازل شده باشد، و حاصل آيه و از بعضي مفسرين نقل شده كه گفته
 .شريك بودن اين بتها داريد، و نه دليلي نقلي، ولي اين معنا از الفاظ آيه بعيد است اين است كه نه دليل عقلي بر الوهيت و

پرستان در پرستش بتها و شريك خدا قرار دادن آنها متردد بودند، زيرا و اما وجه ارتباط ميان اين سه دليل، اين است كه بت
ي ندارند، چون در بتهاي خود اوصافي كه داللت بر از هر طرف اشكال بر ايشان وارد بود اگر بگويند شريك خدايند، دليل

ين اند، زيرا معنايش ااند، دروغ گفتهالوهيت آنها بكند سراغ ندارند، و اگر ادعا كنند كه چنين اوصافي در بتهاي خود ديده
ان صرف لقلقه زبخبر باشد. و اگر به شود كه ايشان به وجود شركاي خدا پي برده باشند، ولي خداوند از وجود آنها بيمي

لي اند خدا را فريب دهند، و خدا بزرگتر از اين حرفها است، خياكتفاء كنند، بدون اينكه حقيقتي داشته باشد در حقيقت خواسته
 .هم بزرگتر است

ه از زبان زند كزمخشري در كشاف گفته: اين احتجاج و اسلوبهايش بسيار عجيب است، و خود با زباني رسا و شيوا فرياد مي



 .«1»بشر نيست، مگر كسي معرفت و يا انصاف نداشته باشد 

 ."بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَ صُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ "

اين است كه اين دليلها را  به معناي اعراض و آيه شريفه اعراض از دليلهاي ذكر شده و لوازم آنست، و معنايش "بل "كلمه
شوند بخاطر هيچ يك از اين وجوه كه گفتيم نيست، بلكه علتش تنها اين واگذار، زيرا اينان اگر براي خدا شريك قائل مي

 .است كه شيطان شرك را در نظرشان جلوه داده و بدين وسيله از راه خدايشان باز داشته است

دانند كه صرف ادعا، بتها را شريك بر شركت اين شركاء ندارند، و اين را هم ميچون اينان علم دارند بر اينكه هيچ حجتي 
پرستي و الوهيت بتها و جلب توجه عامه بسوي آنها، تنها و تنها بدست آوردن پول سازد، ليكن هدفشان از ترويج بتخدا نمي

ر لجبازي و دشمني با تو نسبت به عبادت و زخارف دنيا است، و چون دعوت تو سد راه منافع ايشان است، از اين نظر از د
كنند، تا هم سد راه تو شوند، و بتها تعصب به خرج داده، مردم را بيش از پيش بسوي بت و بسوي توسل به آن دعوت مي

 .همه مردم را گمراه كنند

و نه  نيست، نه دليلي،شيطان هم اين مكر و نقشه را در نظر آنان جلوه داده، و گرنه هيچ سبب ديگري در مشرك بودن آنان 
 ها را در نظرجهت ديگري، و هر چند شيطان اين نقشه
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عين حال خداوند گمراهشان كرد و از آنان زينت داده و گمراهشان ساخته. و ايشان هم مردم را گمراه نمودند، و ليكن در 
 .اي نخواهد داشتنعمت هدايت محرومشان نمود، و كسي كه خدا او را گمراه كرده باشد هدايت كننده

 "لَهُمْ عَذابٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ واقٍ "

ي به معناي نگهدار "وقاية "اسم فاعل از ماده "واق "است. و كلمه "مشقة "ل است از مادهصيغه افعل تفضي "اشق "كلمه.
 .است

وَ ما لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ  "كند. و مقصود از جملهدر اين آيه بطور اختصار عذابي را كه در آيات سابق وعده داده بود بيان مي
 "واقٍ

 .عنايش اين است كه به هيچ وجه كسي را ندارند كه شفاعتشان كندنفي شفاعت و تاثير آن در حق ايشان است، و م

 511وعده به مؤمنان در مقابل وعيدي كه به كافران داده شد[ ..... ص : ]

 ."ارُذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي الْكافِرِينَ النَّلَّمَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ أُكُلُها دائِمٌ وَ ظِلُّها تِلْكَ عُقْبَي ا "

 .به معناي توصيفي است كه موصوف را ممثل و مجسم نمايد "مثل "كلمه

 كند، تا هم آن را بيان كردهدر آيه شريفه وعده جميلي را كه در قبال وعيد كفار به مردم پرهيزگار اختصاص داده بيان مي
گيري از نتيجه سعي كفار و مؤمنين در مسير بسوي پروردگار و مه كالم كه خالصهباشد، و هم اينكه زمينه براي خات

 .بازگشتشان بسوي اوست، فراهم گردد

بايست مؤمنين را قرار داده باشد، بدين منظور است كه اشاره كند بر اينكه و اگر در قبال كفار متقين را قرار داد، با اينكه مي
آيند كه عالوه بر ايمان، عمل صالح هم داشته باشند، چون اگر ايمان به خدا داشته كساني به اين عاقبت حسني نائل مي

 .باشند و عمل صالح نكنند مؤمن به خدا و كافر به آيات او خواهند بود



 "و از جمله اشارات لطيفي كه در اين آيه به كار رفته اين است كه در مقابله اول ميان مؤمنين و مشركين، از آنان به
موده تعبير ن "كافرون "و از اينان به "الذين اتقوا "تعبير كرده، و در آخر از آنان به "الذين كفروا "و از اينان به "متقون
 .است

در  "كافرون "و "متقين "و صفت "كفروا "و "اتقوا "و بعيد نيست كه در اين اختالف تعبير اشاره باشد به اينكه فعل ماضي
عمالشان در دنيا يك عمل اعتبار شده است، و الزمه آن اين است كه يك بار بودن عمل اينجا يك مدلول دارند، و مجموع ا

كافرون و  "كه داللت بر صدور فعل دارد با تعبير "الَّذِينَ اتَّقَوْا "و "الَّذِينَ كَفَرُوا "عين استمرار آن باشد، و به اين اعتبار تعبير
رسانند، و آن عبارتست از منحصر ساختن موصوف بر صفتش، فاد را ميكند يك مكه داللت بر اتصاف و استمرار مي "متقون

 ورزند و دسته ديگر فقط در و اينكه يك دسته فقط كفر مي
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 شود، مدتيدارند، و اما آن كساني كه اعمالشان و كفر و ايمانشان استمرار نداشته هر لحظه عوض ميراه ايمان قدم برمي
صه هنوز گرايند و خالگردد، و يا چندي بر طريق ايمانند، سپس به كفر ميزند سپس مبدل به ايمان مياز ايشان سرميكفر 

 .ددقت فرمائي -اند، و روي سخن در اين آيات با آنان نيستاند، از سياق اين آيات خارجبر يك طريق معين استوار نشده

كه در  "اكَكَذلِكَ أَرْسَلْن "اين را نيز بايد خاطرنشان سازيم كه در آيات قبلي وجوه مختلفي از التفات به كار رفته بود، مانند
و  م وحدهمتكل "فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا "غايب اعتبار شده است، و باز در جمله "بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ "آن خداوند متكلم مع الغير و در

 كه خداوند "ارسلناك "غايب اعتبار شده است، و وجه آن روشن است، چون تعبير به مثل "وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ "در جمله
متكلم با غير اعتبار شده است بدين جهت بوده كه داللت كند بر اينكه در اين ميان وسائطي مثال از قبيل مالئكه وحي 

كه خداوند غايب اعتبار شده است براي اين بوده كه داللت كند بر اينكه هر  "لَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاًبَلْ لِ "دخالت دارند، و در جمله
 .كندامري چه با واسطه و چه بدون واسطه به مقام الوهيت خداي تعالي كه قيوم بر هر چيز است برگشت مي

ريك اي كه شبراي داللت بر اين است كه خداي تعالي در حقيقت واسطه "مْفَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُ "و تعبير به مثل
 .كنندو يا شفيع او باشد ندارد، آن چنان كه كفار ادعا مي

، و با ائفهكند به سرانجام كار دو طهمانطور كه گفتيم اشاره مي "تِلْكَ عُقْبَي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ عُقْبَي الْكافِرِينَ النَّارُ "آن گاه جمله
 .يابداين جمله بحث در پيرامون مؤمنين و مشركين از نظر آثاري كه حق و باطل در عقايد و اعمالشان دارد خاتمه مي

سَّماءِ ماءً أَنْزَلَ مِنَ ال "گانه قبل است كه با آيهگانه كه مورد بحث ما است تتمه آيات دهو بخاطر داريد كه گفتيم اين آيات نه
 .شدشروع مي "...

 511حث روايتي ..... ص : ب

 اشاره

فرمود: به  "أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "در تفسير عياشي خالد بن نجيع از جعفر بن محمد )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 .«1»يابند، چون او ذكر خدا و حجاب خداست محمد بن عبد اللَّه )ص( نيز قلوب طمانينه مي

__________________________________________________ 

 .22، ح 411، ص 4تفسير عياشي، ج (1)



 254، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .نيز رسول خدا )ص( ذكر ناميده شده "قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا "مؤلف: در آيه

 511عليهم السالم( مصاديق ذكر خدايند[ ..... ص : )و بيان اينكه پيامبران )صلي اللَّه عليه و آله( و اهل بيت او  "لْقُلُوبُأَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ ا "رواياتي در ذيل جمله:]

 "أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ "ص( وقتي آيه)و در الدر المنثور است كه ابو الشيخ از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
 :رو به اصحابش نموده فرمودنازل شد 

خدا و رسولش داناتر است. فرمود: كسي به ياد خدا است كه خدا و  :دانيد معناي اين آيه چيست؟ عرض كردندهيچ مي
 .«1»رسولش را و اصحاب مرا دوست بدارد 

وبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أاَل بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُ "ص( آيه)و در تفسير عياشي روايت كرده كه نزد رسول خدا 
داني اينان چه كسانيند؟ عرض كردم چه كساني هستند يا اي پسر ام سليم هيچ مي :را تالوت كردم، حضرت فرمود "الْقُلُوبُ

 .رسول اللَّه؟ فرمود: ما اهل بيت و شيعيان ما

وقتي اين آيه  :بن ابي طالب )ع( از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي
نازل شد حضرت فرمود: اينها كسانيند كه خدا و رسولش و اهل بيت رسولش را به راستي، نه به دروغ دوست بدارند، و 

 .«4»دارند مؤمنين را شاهد و غايبشان را دوست بدارند، آري بياد خداست كه يكديگر را دوست مي

همه اين روايات از باب تطبيق مصداق بر عام است. آري رسول خدا )ص( و اهل بيت طاهرينش و برگزيدگان از  :مؤلف
آيد. و اما آيه شريفه اعم است و بر هر يادي داللت صحابه و مؤمنين، مصاديق ذكر خدايند، چون خدا بوسيله ايشان بياد مي

 .دارد

 511[ ..... ص : "طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ "يل جمله:چند روايت در باره شجره طوبي در ذ]

و در تفسير قمي از پدرش از محمد بن ابي عمير از هشام بن سالم از ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در ضمن حديث 
 :معراج، رسول خدا )ص( فرمود

در  پيمايد وهفتصد سال پر بزند، دور آن را نمي ناگهان درختي ديدم كه اگر مرغي را روانه كنند كه دور آن پرواز كند و تا
بهشت هيچ منزلي نيست مگر آنكه از آن درخت يك شاخه در آن خانه سركشيده از جبرئيل پرسيدم اين چه درختي است؟ 

 .«1» "طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ "گفت درخت طوبي است، كه خداي تعالي فرموده

 :اي از آن طرق چنين آمدهيت شده كه در پارهمؤلف: اين معنا به طرق بسياري روا

 جبرئيل از ميوه آن درخت چيده به من داد، من آن را خوردم، خداوند آن را به پشت من منتقل

__________________________________________________ 

 .، ط بيروت22، ص 2(الدر المنثور، ج 4و  1)

 .، ط قم132، ص 1تفسير قمي، ج (3)
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كرد، وقتي به زمين پايين آمدم با خديجه هم بستر شدم، و او به فاطمه باردار شد، و از آن به بعد هيچوقت فاطمه را نديدم 
 .مگر آنكه بوي درخت طوبي را از او استشمام كردم

ز ناحيه پروردگارم در خصوص برادرم و فرمود: اي فاطمه بشارتي ا (و در كتاب خرائج آورده كه رسول خدا )ص( به فاطمه )ع



پسر عمويم به من رسيده و آن اين است كه خداوند فاطمه را به علي تزويج كرده و به رضوان خازن بهشت دستور داد تا 
اي از نور خلق كرد، و به هايي حمل كرد، پس مالئكهدرخت طوبي را تكان دهد، و آن به عدد دوستداران اهل بيت من رقعه

ماند مگر آنكه اي داد، و چون قيامت بپا شود و اهلش جابجا شوند دوستداري از دوستداران ما نميخطي و رقعه هر ملك
 .«1»دهند، كه سند برائت از آتش دوزخ است ها را به او مييكي از آن رقعه

بن حمامه از رسول خدا  مؤلف: و در تفسير برهان از موفق بن احمد روايت كرده كه در كتاب مناقب به سند خود از بالل
نظير اين معنا را نقل كرده است. و نيز اين معنا را از ام سلمه و سلمان فارسي و علي بن ابي طالب نقل كرده، و در آن  ()ص

 :چنين آمده كه

ند، و كوقتي خداوند مالئكه را بر تزويج فاطمه به علي بن ابي طالب گواه گرفت، دستور داد تا درخت طوبي بار خود را نثار 
آنچه از زيور و زينت داشت فرو ريزد. درخت طوبي آنچه را داشت نثار كرده، مالئكه و حور العين آنها را جمع كردند تا به 

 .قريب به اين معنا را از حضرت رضا )ع( نيز روايت كرده« 4»يكديگر هديه داده، و تا قيامت به يكديگر افتخار نمايند. 

وايت كرده كه به سند خود از كلبي از ابي صالح از ابن عباس نقل كرده كه گفت: طوبي درختي و در مجمع البيان از ثعلبي ر
اش در خانه علي در بهشت است و در خانه هر مؤمني يك شاخه از آن وجود دارد. آن گاه گفته است: اين است كه ريشه

 .«1»روايت را ابو بصير هم از امام صادق )ع( نقل كرده است 

رهان از تفسير ثعلبي بطور رفع )بدون ذكر سند( از جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: از رسول خدا و در تفسير ب
هايش بر اهل بهشت سايه اش در خانه علي و شاخه)ص( از معناي طوبي سؤال شد، فرمود: درختي است در بهشت كه ريشه

 اش در خانه من ورديم فرمودي ريشهافكنده. پرسيدند يا رسول اللَّه ما قبال از تو سؤال ك

__________________________________________________ 
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هايش بر اهل بهشت است؟ فرمود: ه علي و شاخهاش در خانفرمايي ريشههايش روي سر اهل بهشت است و حاال ميشاخه
 .«1»آري خانه من و علي در بهشت يكي است، و يك جا است 

مؤلف: نظير اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز به سند خود از حاكم ابي القاسم حسكاني به سند خود از موسي بن جعفر 
 .«4»از پدرش از پدرانش )ع( از رسول خدا )ص( روايت كرده 

آيد كه در مقام تفسير آيه نبوده، مؤلف: و در اين معنا روايات بسياري از طرق شيعه و اهل سنت آمده، و از ظاهر آنها بر مي
بلكه ناظر به بطن آيه است، چون حقيقت معيشت طوبي همان واليت خداي سبحان است كه از اين امت علي )ع( صاحب 

ؤمنين اهل واليت، اتباع و پيروان اويند، و خانه او در بهشت نعيم كه بهشت آن واليت و اولين گشاينده باب آن است، و م
 .دقت فرمائيد -واليت است با خانه رسول خدا )ص( يكي است، و تزاحم و اختالفي ميان آن دو نيست

گفته  "كْفُرُونَ بِالرَّحْمنِوَ هُمْ يَ "اند كه در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن جريح روايت كرده
سْمِ بِ "است: اين مربوط به آن وقتي است كه رسول خدا )ص( در حديبيه با قريش معاهده بست، و در اول آن چنين نوشت:

 هايمان تنهاشناسيم، و ما در نوشتهنويسيم و او را نميآنها اعتراض كردند كه ما رحمان را نمي "اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
 .«1»، تو نيز بايد چنين بنويسي، اينجا بود كه اين جمله نازل شد "بسمك اللهم "نويسيممي



مؤلف: صاحب الدر المنثور اين روايت را از ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابي الشيخ، از قتاده نيز نقل كرده، و خواننده محترم 
حديبيه از حوادث بعد از هجرت است. عالوه بر اينكه  آيد كلي است، و صلحداند كه آيات بطوري كه از سياقش برميمي

سياق خود آيه مورد بحث نيز با اين روايات سازگار نيست، زيرا معنا ندارد يك جزء آيه در باره صلح حديبيه، و ساير اجزايش 
 .در باره حوادث ديگر نازل شده باشد

 514[ ..... ص : "بِهِ الْجِبالُ ... وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ "رواياتي ديگر در ذيل آيه:]

ول اند كه گفت: مشركين به رسو در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم، ابو الشيخ و ابن مردويه از عطيه عوفي روايت كرده
 هاي مكهشد كوهخدا )ص( گفتند: چه مي

__________________________________________________ 
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پرداختيم، و يا مسافت زمين را كردي، تا در آنجا به كشت و زرع ميانداختي و سرزمين ما را وسيع ميرا براي ما به راه مي
كرد، و يا مردگان را جهت ما زنده كه سليمان براي مردمش بوسيله باد زمين را قطع مي كردي، آن طوربرايمان قطع مي

وَ لَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ  "كرد. خداوند در پاسخشان اين آيه را فرستاد:نمودي، آن چنان كه عيسي براي مردمش زنده ميمي
 ... يعني آيا هنوز براي مؤمنين روشن نشده است كه "يْأَسِ الَّذِينَ آمَنُواأَ فَلَمْ يَ "فرمايد:تا آنجا كه مي "...الْجِبالُ 

 دهي؟ گفت آري از ابي سعيد خدري ازبه عطيه عوفي گفتند: آيا اين روايت را به يكي از صحابه رسول خدا )ص( نسبت مي
 .«1»كنم رسول خدا )ص( روايت مي

 .مؤلف: قريب به اين مضمون روايات ديگري نيز هست

شد كه چنين اوصافي داشته باشد همين قرآن است گويد: معصوم فرموده: يعني اگر قرآني يافت ميو در تفسير قمي مي
«4». 

و در كافي از محمد بن يحيي از احمد بن ابي زاهر، و يا شخص ديگر، از محمد بن حماد از برادرش احمد بن حماد از 
وَ لَوْ أَنَّ  "فرمايد:كرده كه در ضمن حديثي فرمود: خداي تعالي در كتابش مي روايت (ابراهيم از پدرش از ابي الحسن اول )ع

ه در ايم، همان كتابي كهقُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتي و اين ماييم كه كتاب را به ارث برد
 .«1»كند ... اندازد و شهرها را پاره پاره، و مردگان را زنده ميمي ها را به راهآنست چيزهايي كه كوه

 .مؤلف: سند اين دو روايت ضعيف است

 .«2»و در الدر المنثور است كه ابن جرير از علي )ع( روايت كرده كه آيه را بصورت ا فلم يتبين الذين آمنوا قرائت كرده 

 .«2»مؤلف: اين قرائت از ابن عباس هم روايت شده 

و در مجمع البيان است كه علي )ع( و ابن عباس و علي بن الحسين )ع( و زيد بن علي و جعفر بن محمد )ع( و ابن ابي 
 مليكه و جحدري و

__________________________________________________ 

 .34، ص 2الدر المنثور، ج (1)



 .، ط قم132، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 .، ط بيروت2، ح 443، ص 1اصول كافي، ج (3)

 .31، ص 2(الدر المنثور، ج 2و  4)

 253، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 .«1»است  "أَ فَلَمْ يَيْأَسِ "اند، ولي قرائت مشهور همانابو يزيد مدني أ فلم يتبين قرائت كرده

 بِما يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ وَ ال "و در تفسير قمي است كه در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( آمده كه در تفسير آيه
اينست كه عذاب به قوم  "أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ دارِهِمْ "فرموده: قارعة به معناي نقمت است، و مقصود از جمله "صَنَعُوا قارِعَةٌ

يز مانند اينها عاصي و ديگري نازل شود، ولي آنان از ديدن و شنيدنش معذب شوند، و آنهايي كه عذاب به آنها رسيده ن
كافرند، و با اينكه اينان از ديدن و شنيدن سرنوشت آنان بايد پند بگيرند و از كفر و عصيان دست بردارند، پند نگرفته هم 

اي كه خدا به مؤمنين داده بيايد، ايشان را نصرت داده كفار را خوار و ذليل دهند تا آنكه وعدهچنان به كفر خود ادامه مي
 .«4»سازد 

__________________________________________________ 

 .424، ص 3مجمع البيان، ج (1)

 .132، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 252، ص: 11ترجمه الميزان، ج

 517[ ..... ص : 41تا  31(: آيات 13سوره الرعد )]

 اشاره

يْهِ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِهِ إِلَ وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّما
يًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِ (36)أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ 

 بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ آيَةٍ إِالَّ( وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُساُلً مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ ب12ِال واقٍ )
وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ  (12يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ ) (12كِتابٌ )

 (25الْبَالغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ )

( وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ 21سابِ )يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِأَ وَ لَمْ 
 (24كُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَي الدَّارِ )قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَ سَيَعْلَمُ الْ

 517ترجمه آيات ..... ص : 

ايم از اين قرآن كه به تو نازل شده شادمانند، ولي بعضي از احزاب، برخي از آن را و كساني كه به آنان كتاب آسماني داده
ت من خوانم و بازگشبسوي او مي ام كه خداي يگانه را بپرستم، و به او شرك نورزم،كنند، بگو من دستور يافتهانكار مي

 .(13بسوي اوست )

ما اين چنين قرآن را قانوني به زبان عرب نازل كرديم، اگر با وجود اين دانشي كه به سوي تو آمده، هوسهاي آنها را پيروي 



 .(12كني، در قبال خدا دوست و نگهداري نخواهي داشت )
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اي راني را فرستاديم كه همسران و فرزنداني داشتند، و هيچ پيغمبري حق نداشت جز با اجازه خدا معجزهپيش از تو نيز پيغمب
 .(12بياورد كه براي هر مدتي كتابي است )

 .(12كند، و اصل همه كتابها نزد خداست )خدا هر چه را بخواهد محو يا اثبات مي

يم به تو نشان بدهيم و يا عمر تو را به سر بريم در هر حال وظيفه تو فقط ااي از آن عذاب را كه به آنها وعده دادهو اگر شمه
 .(25تبليغ است، و حساب كردن با ماست )

كند، و هيچ كس را ياراي جلوگيري يا رد دهيم، خدا حكم ميبينند كه ما داريم اين سرزمين را از اطرافش نقصان ميآيا نمي
 .(21احكام او نيست و او سريع الحساب است )

كند، و داند كه هر كس چه مياند ولي تدبيرها همه خاص خداست، ميكردهاند نيز نيرنگ ميكساني كه پيش از اينان بوده
 .(24دانند كه عاقبت آن سراي از آن كيست )بزودي كافران مي

 511بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 .كندتعقيب مي "لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "گفته بودند:اين تتمه آيات سابق است، و در آن باز هم گفتار كفار را كه 

 511توضيحي در مورد خوشحال شدن اهل كتاب از نزول قرآن ..... ص : ]

 ."... وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ "

يهود و نصاري، و يا اين دو طائفه با مجوس است، چون معهود از اطالقات قرآن  "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "ظاهرا منظور از
كنند از اينكه قرآن به تو نازل شده، جهتش اين است كه اين فرمايد اهل كتاب خوشحالي ميهمين است. و اما اينكه مي

 ا پيامبر نداشتند، بلكه حوادث به وجودسوره مكي است و تاريخ اثبات كرده كه يهود، در اوائل بعثت و قبل از آن، عنادي ب
 .آمده بعد از هجرت بوده است

و آن عنادي كه ايشان را واداشت آن حوادث شوم را ببار بياورند همه بعد از هجرت بود، و حتي در اوائل هجرت هم جمعي 
كه اين همان پيغمبري است  از ايشان دعوت اسالم را پذيرفته، بر نبوت خاتم االنبياء )ص( شهادت دادند، و شهادت دادند

 :فرمايدكه در كتابهاي آنان بشارت به آمدنش داده شده، و قرآن همين معنا را از ايشان حكايت نموده مي

 .«1» "وَ شَهِدَ شاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلي مِثْلِهِ فَآمَنَ وَ اسْتَكْبَرْتُمْ "

 دين حق بودند و هيچگونه عنادي و اما نصاري، قومي از ايشان نيز در آن روزگار بر

__________________________________________________ 

 .15و شاهدي از بني اسرائيل بر مثل قرآن گواهي دهد و ايمان آورد و شما تكبر ورزيد؟ سوره احقاف، آيه (1)
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اراي حبشه به طوري كه در داستان هجرت مسلمين به حبشه نقل نسبت به دعوت اسالم نشان ندادند، مانند قومي از نص
الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ مِنْ  "شده، و همچنين جمعي از غير مردم حبشه، هم چنان كه قرآن كريم در باره امثال آنان فرموده:



 .«4» "يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ وَ مِنْ قَوْمِ مُوسي أُمَّةٌ "و نيز فرموده:« 1» "قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ

و همچنين مجوس آن روز هم در انتظار بعثت و فرج خاتم االنبياء )ص( و ظهور ديني كه حق و عدالت را گسترش دهد بسر 
 .ورزيدندبردند و مانند مشركين با حق دشمني و عناد نميمي

ور دارد كه منظور از اهل كتاب همين يهود و نصاري و مجوس باشد، با در نظر داشتن اين زمينه، آيه در اين معنا ظه
انند م -مخصوصا اهل حق از نصاري كه معتقد بودند به اينكه مسيح بشري است كه خداوند او را به نبوت ارسال داشته

 .-نجاشي و اصحابش

يكش ندانسته مردم را بسوي او دعوت بگو من مامور شدم كه خدا را بندگي كنم، و كسي را شر "فرمايد:ذيل آيه هم كه مي
 .تر است كه با نصاري باشدكند و خيلي روشن است كه خطاب در اين جمله مناسبآن را تاييد مي "كنم

اي از احزاب الف و الم عهد است، و معنايش اين است كه پاره "االحزاب "الف و الم در -"وَ مِنَ الْأَحْزابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ "
 كنند، و آن آياتي است كه داللت بر توحيد و نفي تثليث واي از آنچه به تو نازل شده را انكار مياب، كسانيند كه پارهاهل كت

 .نفي ساير عقائد باطله و معارف و احكام دستخورده اهل كتاب دارد

د كننارد بر اينكه مقصود از آن بعضي كه انكارش مياين جمله داللت د -"قُلْ إِنَّما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ ال أُشْرِكَ بِهِ "
دهد كه ايشان را به رساند، و در آيه ديگري هم پيغمبر خود را دستور ميآياتي است كه توحيد در عبادت و اطاعت را مي

بُدَ إِلَّا مَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْقُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِ "فرمايد:موافقت با آن آيات و آن معارف دعوت نمايد، و مي
 .«1» "اللَّهَ وَ ال نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَ ال يَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ

__________________________________________________ 

 .24آورند. سوره قصص، آيه آن ايمان ميكساني كه قبل از قرآن كتابشان داديم به قر(1)

 .122گردند. سوره اعراف، آيه از قوم موسي كساني بودند كه به حق هدايت يافته و به آن دين بازمي(2)

بگو اي اهل كتاب! بيائيد از آن كلمه حق كه ميان ما و شما يكسان است پيروي كنيم، به اينكه: بجز خداي يكتا هيچ (3)
يزي را با او شريك قرار ندهيم و برخي، برخي را بجاي خدا به ربوبيت تعظيم نكنيم. سوره آل عمران، كس را نپرستيم و چ

 .32آيه 
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 فرمايد: بازگشت من به سوي اوست. بنا بر اين در اول كالمدر اين جمله كالم را پايان داده، مي -"إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَآبِ "
ام كه تنها خدا را پرستش كنم، و فرمايد: من مامور شدههدف خود و ديگران را، و در آخر آن سيره خود را بيان نموده مي

خوانم، و كنم، و مردم را جز به سوي او نميعمل و دعوتم بر اين اساس باشد، و بر همين سيره هم در ميان مردم رفتار مي
 .كنمجعه نميدر هيچ امري از امورم جز به او مرا

قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي وَ سُبْحانَ  "رساند كه آيهبنا بر اين ذيل آيه، همان معنايي را مي
 .كردآن را افاده مي «1» "اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

كند، و آيه چنين معنا مساله معاد باشد كه در اين صورت تعليل را افاده مي "إِلَيْهِ مَآبِوَ  "ممكن هم هست منظور از جمله
 .كنم، چون بازگشت من، تنها به سوي اوستدهد: من فقط به سوي او دعوت ميمي

 511كَ گفته شده است ..... ص : وَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَفْرَحُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْ "وجوه ديگري كه در بيان مراد از:]



را به اصحاب رسول خدا  "الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ "را كه در آيه است به قرآن، و جمله "كتاب "از مفسرين كلمه« 4»بعضي 
كه همان قريش و ساير  -اند كه عليه رسول خدا )ص( حزب تشكيل دادندرا به اعرابي تفسير كرده "احزاب ")ص( و كلمه

 .و گرفتاريهايي براي آن حضرت درست كردند -بايل بودندق

را بر اصحاب  "الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ "و ليكن اين تفسير صحيح نيست، زيرا معهود نيست و سابقه ندارد كه قرآن كريم جمله
ار است كه اين معني تكراش اين رسول خدا )ص( اطالق كرده باشد. عالوه بر اينكه اگر آيه را اينطور تفسير كنيم الزمه

 .(كندشود )زيرا آيه بعدي نيز همين معني را ذكر مي

ضي از بع "و چه بسا گفته باشند كه مقصود از اين جمله تنها يهود، و مقصود از كتاب، تورات است، و مراد از اينكه فرمود
و اگر  .ف احكام تحريف شده تورات استآن آياتي است كه مشتمل بر احكامي خال "كننداي از قرآن را انكار مياحزاب پاره

ست و گوييم درست ابگويي انكار چنين آياتي اختصاص به بعضي از يهود نداشت، بلكه همه يهود آن را منكر بودند، مي
كردند، و بقيه يهود هم خوشحال ليكن بعضي از يهود بدون فرح و خوشحالي از نزول قرآن، آن دسته از آيات را انكار مي

 كردند. آن گاه براي اثبات اين معناهم آن دسته را انكار مي بودند و

__________________________________________________ 

اي رسول ما به امت( بگو روش من و پيروانم همين است كه خلق را با بينايي و بصيرت به خدا دعوت كنيم و خدا )(1)
 .152يه منزه است و من از كافران نيستم. سوره يوسف، آ

 .، ط بيروت143، ص 2تفسير القرطبي، ج (2)
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 .اندكالم را طوالني كرده

اري يهود و نص "احزاب "عموم مسلمين، و منظور از "الذين "اند: منظور از موصولو از بعضي از مفسرين نقل شده كه گفته
 .است "و اليه مآبي و مآبكم "تقدير "وَ إِلَيْهِ مَآبِ "د در جملهانو مجوس است. باز از بعضي ديگر نقل شده كه گفته

 .اي هم در تعقيب آنها و پاسخ از آنها نيستو ليكن اين اقوال هيچ دليلي از ظاهر لفظ آيه ندارند، و فائده

 ."كَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَ ال واقٍوَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ حُكْماً عَرَبِيًّا وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ ما جاءَ "

به كتابيست كه در آيه قبلي بود، و مقصود از آن جنس و عموم كتابهاي نازل شده بر انبياء گذشته است،  "كذلك "اشاره
 .مانند تورات و انجيل

زل شود همين است. هم چنان كه در آيه ديگر قضاء و فرمان است، چون شان كتابي كه از آسمان نا "حكم "و منظور از
پس كتاب از يك نظر حكم الهي است، و از « 1» "وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ "فرموده:

 .ندانه حكمت كه بعضي گفته "حكم "يك نظر حاكم ميان مردم است، و اين است معناي

صفت است براي حكم، و اشاره است به اينكه اگر كتاب را به زبان عربي كه زبان رسول خدا )ص( است نازل  "عربيا "كلمه
 "فرموده براي اين بوده كه سنت او بر اين جاري شده كه هر پيغمبري را به زبان قوم خودش بفرستد، و در اين باره فرموده:

و اين معنا پوشيده نيست كه خود شاهد است بر اينكه مراد از اهل كتابي كه در « 4» "ا بِلِسانِ قَوْمِهِوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّ
آيه قبلي آمده يهود و نصاري است، و اصوال روي سخن در اين آيات به ايشان است هم چنان كه آيات سابق متعرض حال 

 .مشركين بود

 511هاي اهل كتاب ..... ص : ز پيروي خواستهنهي شدن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( ا]



هاي اهل كتاب است، كه نه تنها در اين آيه بلكه نهي از پيروي خواسته "وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ ... "بنا بر اين منظور از جمله
جزاتي دلبخواه غير از بارها در قرآن كريم از آن نهي فرموده، و عمده جهت آن اين است كه اهل كتاب از پيش خود مع

نمودند. عالوه بر اينكه اهل كتاب كردند، هم چنان كه مشركين از آن حضرت معجزاتي طلب ميمعجزه قرآن پيشنهاد مي
 نسخ

__________________________________________________ 

 .411ند. سوره بقره آيه كنو با ايشان كتاب را بحق فرستاد تا حكم كند ميان مردم، در آنچه اختالف مي(1)

 [.....] .2و ما هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر به زبان قومش. سوره ابراهيم، آيه (2)
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پنداشتند، و انتظار داشتند رسول خدا )ص( پيرو احكام ديني ايشان باشد. اين دو جهت و مخصوصا جهت احكام را محال مي
 .داشته ايشان را به اين طمع وامياولي عمده جهتي بود ك

يهود و نصاري( كتاب نازل كرديم، بر تو نيز اين قرآن را )شود: هم چنان كه بر اهل كتاب بنا بر اين معناي آيه چنين مي
هاي نازل كرديم، بزبان خودت، و در حالي كه مشتمل بر حكم الهي، و يا در حالي كه حاكم بين مردم است، و تو اگر خواسته

هل كتاب را پيروي كني، و مانند ايشان طمع بداري كه بغير قرآن آيت ديگري بر تو نازل شود، و يا با ايشان مداهنه نموده، ا
 گيريم، و در آن وقت است كه بغيراي از احكام منسوخه و يا تحريف شده ايشان تمايل كني، ما تو را به عقوبت ميبه پاره

را از عذاب خدا نجات نتواند داد. بنا بر اين مخاطب در اين آيه تنها رسول خدا )ص( خدا دادرسي نخواهي داشت و كسي تو 
 .انداست، نه امت، آن چنان كه بعضي خيال كرده

 511اند[ ..... ص : انبياء )عليهم السالم( در آوردن آيه و معجزه داراي اختيار و استقالل نبوده]

 ." أَجَلٍ كِتابٌقَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ  "

دهد، و او را از چنين ص( را از پيروي اهل كتاب نهي فرمود: اينك حقيقت حال را به وي تذكر مي)بعد از آنكه رسول خدا 
 .كند كه بر خدا توكل نموده، در امورش به او بازگشت نمايدي مايوس ساخته، وادار ميطمع

و آن حقيقت اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه انبياء )ع( از جنس خود بشر باشند، و اصوال مساله ارسال رسل از 
تياردار چيزي از مختصات آن باشند، مثال داراي طريق متعارف و مالوف صورت گيرد، نه اينكه انبياء مالك غيب عالم و اخ

اي كه يك قوه غيبيه باشند كه با داشتن آن هر چه بخواهند بكنند. قادر علي االطالق باشند و در نتيجه هر آيه و معجزه
امور  و همهبخواهند و يا از ايشان طلب كنند بياورند، بلكه ايشان مانند ساير مردم هستند و هيچ اختياري از خود ندارند، 

 .بدست خداست

ت كه اش اقتضاء بكند، و اينطور نيسفرستد كه حكمت الهيفرستد، و البته وقتي مياو است كه اگر بخواهد آيه و معجزه مي
 گردد، بلكه براي هر زمانيهمه اوقات در مصلحت و حكمت برابر باشند، و گرنه حكمت باطل گشته، نظام خلقت مختل مي

 .ن، و حكمي است مساعد آن، و بهمين جهت براي هر وقتي يك آيه مناسب استحكمتي است مناسب آ

 "ند. و جملهكبدان اشاره مي "وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَ ذُرِّيَّةً "اين است آن حقيقتي كه گفتيم جمله
 هم اشاره به آن  "وَ ما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
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توانند بكنند كه خواهند مستقل نيستند و تنها، كاري را ميمطلبي است كه گفتيم انبياء قدرت غيبيه نداشته، در آنچه كه مي



 .اذن خداوند ياورشان باشد

اين است: براي هر زماني حكمي است رانده شده و مخصوص آن زمان كه اين نيز  "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ "و معناي اينكه فرمود:
 .و مساله سنت جاري خدا و تقديرات او بدان اشاره داشت "إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ "اشاره است بهمان مطلبي كه استثناء

دهد، و ليكن همو در هر وقت و هر آيتي كند و بهر چه بخواهد اذن ميپس خداي سبحان است كه هر چه بخواهد نازل مي
 .شودبراي هر وقتي كتابي است كه او نوشته و به جز آنچه در آن نوشته واقع نميدهد، زيرا كند و بدان اذن نميرا نازل نمي

از باب قلب است، و اصل  "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ "جمله "اند:كرده و گفته« 1»آيد كه تفسيري كه بعضي از آنچه گذشت برمي
 كند وكه در آن وقت نازلش مي بوده، يعني براي هر كتابي عمري معين و وقتي مخصوص است "لكل كتاب اجل "آن

سير تف "مردم بايد بر طبقش عمل كنند، پس براي تورات وقتي، و براي انجيل مدتي، و براي قرآن سرآمدي معين است
 .صحيح و قابل اعتناء نيست

 ."يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "

شود من نوشته را محو كردم، معنايش اين است كه خطوط بردن آثار آنست، وقتي گفته مي هر چيز به معناي از بين "محو "
اين  "وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ "سوره شوري فرمود: 42هاي آن را از بين بردم. و معناي اينكه در آيه و نقشه

لَّيْلَ وَ جَعَلْنَا ال "، و نيز فرموده:"فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً ... "د، هم چنان كه فرموده:براست كه خداوند آثار باطل را از بين مي
، يعني اثر بيناكنندگي را از شب گرفتيم. پس معناي محو «4» "وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً

ن معنايش اين است كه آفتاب سايه و اثر آن را از بي "نسخت الشمس الظل "شود:معناي نسخ است. وقتي گفته مي قريب به
 .برد

در آيه شريفه در مقابل محو، لغت اثبات آمده، چون اثبات به معناي بر جا گذاشتن هر چيزيست به طوري كه از آنجايش 
، معنايش اين است كه من ميخ را در زمين محكم "ثبت الوتد في االرضا "شود:تكان نخورد و نلغزد، مثال وقتي گفته مي

 كوبيدم آن چنان كه ديگر كنده

__________________________________________________ 
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نا كننده )بينندگان است( بياورديم. سوره ما شب و روز را آيتي قرار داديم، پس آثار شب را محو نموده، آيت روز را كه بي(2)
 .14اسري، آيه 
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نشود و تكان نخورد. بنا بر اين نقطه مقابل اثبات محو است كه به معناي ازاله آثار چيزيست بعد از آنكه اثبات و جايگزين 
 .شودشده باشد، و ليكن بيشتر در نوشته استعمال مي

 514كند و ام الكتاب نزد او است ..... ص : خداي تعالي در هر وقت و مدتي كتاب و حكم قضايي دارد، محو و اثبات مي مراد از اينكه]

 و از طرف ديگر متصل "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ "از يك طرف متصل شده به جمله "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "و اينكه جمله
قهرا ظهور در اين يافته كه منظور از محو كتاب و اثبات آن، در زمانهاي معين است، پس  "أُمُّ الْكِتابِ وَ عِنْدَهُ "است به جمله

نمايد. كند و كتاب ديگري اثبات ميكتابي كه خداوند در يك زماني اثبات كرده، اگر بخواهد در زمانهاي بعد آن را محو مي
 .سازدگري را محو ميپس خداي سبحان ال يزال كتابي را اثبات و كتاب دي

هاي كتاب را عبارت بدانيم از آيت و معجزه و نشان دهنده اسماء و صفات خداوندي، و در نظر بگيريم بنا بر اين اگر ما نوشته



كه وجود هر چيزي آيت خداست، در اين صورت صحيح است بگوييم خداوند ال يزال و همواره و در هر آن مشغول محو 
و نيز  «1» "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها "ر است، هم چنان كه خودش فرموده:آيتي و اثبات آيتي ديگ

 :فرموده

 .«4» "وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ "

 "هت و قيدي بدان نخورده نسبت به جملبا در نظر داشتن اينكه مطلق اس "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "پس اينكه فرمود:
شود: براي هر وقتي كتاب مخصوصي است، پس كتابها به كند، و معنايش اين ميمعناي تعليل را افاده مي "لِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٌ

 كند، كتاب ديگريشوند، و چون خداي سبحان در كتابي كه بخواهد تصرف نموده، آن را محو مياختالف اوقات مختلف مي
نمايد، پس اختالف كتابها به اختالف اوقات ناشي از اختالف تصرفات الهي است، نه اينكه از ناحيه خود به جايش اثبات مي

آنها باشد كه هر وقتي كتابي داشته باشد كه بهيچ وجه قابل تغيير نباشد، بلكه خداي سبحان است كه آن را تغيير داده، كتاب 
 .نمايدديگري به جايش اثبات مي

ه ب "ام "معنايش اين است كه نزد خدا اصل كتاب و ريشه آن وجود دارد، چون كلمه "وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "اينكه فرمود: و
 .گرددمعناي اصل هر چيز است كه از آن ناشي گشته و بدان باز مي

__________________________________________________ 

يه آوريم. سوره بقره، آبريم مگر آنكه آيتي مانند آن و يا بهتر از آن ميو يا از يادها نميكنيم هيچ آيتي را نسخ نمي(1)
153. 

 .151و چون آيتي را به آيتي تبديل كنيم سوره نحل، آيه (2)
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، چه اختالف حال كتاب و كنداين جمله توهمي را كه ممكن است به ذهن كسي برسد دفع نموده، حقيقت امر را بيان مي
محو و اثبات آن و دگرگون شدن احكام نوشته شده و قضاء رانده شده در آن، چه بسا آدمي را به اين توهم وادارد كه قضايا 

و امور عالم نزد خداي سبحان هم وضع ثابتي نداشته، حكم او هم تابع علل و عوامل خارجي است، عينا مانند احكام ما 
شعور، و يا به توهم بيندازد كه اصال احكام الهي گزاف و بيهوده است، و نه خودش به حسب ذات تعين آدميان و صاحبان 

 .كنددارد، و نه چيزي از خارج در تعين آن اثر مي

مطلق است،  -بكسر الم -اند كه خدايي كه ملكلوحان توهم كردههم چنان كه چه بسا صاحبان عقل بسيط و ساده
كند، و با آزادي مطلق و بدون رعايت هيچ قيد و شرطي، و هيچ طريقه و نظامي هر بخواهد مي سلطنتش مطلق، و هر چه

توان صورتي ثابت و نظامي معين براي افعال و قضاياي او تصور دهد، و با اين حال ديگر نميعملي كه بخواهد انجام مي
ءٍ عِنْدَهُ وَ كُلُّ شَيْ "و نيز فرموده:« 1» "لْقَوْلُ لَدَيَّما يُبَدَّلُ ا "نمود. در حالي كه )بر خالف اين توهم( خودش فرموده:

 .و همچنين آياتي ديگر« 4» "بِمِقْدارٍ

، يعني اصل و ريشه عموم كتابها و آن امر ثابتي "وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ "در جمله مورد بحث اين توهم را دفع نموده و فرموده:
ش ها دستخوكنند، همانا نزد اوست. و آن اصل مانند اين شاخهت بدان بازگشت ميهاي دستخوش محو و اثباكه اين كتاب

شد ديگر معنا نداشت كه اصل كتابها خوانده شود، بلكه آن شود، و اگر آن هم دستخوش محو و اثبات ميمحو و اثبات نمي
 :كي از دو جهت بودداشت محو و اثبات آنها بخاطر يهم مانند اينها بود، و اگر اين كتابها اصلي نمي

ت، كه گذاشيا بخاطر اين بود كه عوامل خارجي اقتضاء محو يكي و اثبات يكي ديگر را داشت و در محو و اثبات آنها اثر مي
شد، عينا مانند ما ممكنات كه محكوم عوامل خارجي در اين صورت خداي تعالي مقهور و مغلوب عوامل و اسباب خارجي مي



 .شودخداوند محكوم چيزي نمي "ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "زيرا به حكم هستيم، و اين غلط است،

، زيرا گيرد. اين نيز صحيح نيستبود كه اصوال كارهاي او تابع هيچ نظامي نبوده بلكه گزافي صورت ميو يا بخاطر اين مي
سازد، و ساحت ذات مربوط ميگزاف بودن مستلزم اختالل نظام خلقت و تدبير عام و واحدي است كه موجودات را به هم 

 تر ازخداوندي بزرگتر و منزه
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 .42شود. سوره ق، آيه گفتار نزد من دگرگونه نمي(1)

 .2و هر چيز نزد او به مقدار است. سوره رعد، آيه (2)
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 .«1» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ "فرموده: اين معنا است، هم چنان كه

ها شود كه: خداي سبحان در هر وقت و مدتي كتاب و حكم و قضايي دارد، و از اين نوشتهپس خالصه مضمون آيه اين مي
دهد، و در وقت كند. يعني قضايي كه براي مدتي رانده تغيير ميا بخواهد اثبات ميهر كدام را بخواهد محو و هر كدام ر
راند، و ليكن در عين حال براي هميشه قضايي ال يتغير و غير قابل محو و اثبات هم ديگر به جاي آن، قضاي ديگري مي

 و محو و اثبات آنها نيز بر حسب اقتضاي گيرند،دارد، و اين قضاء ال يتغير اصلي است كه همه قضاهاي ديگر از آن منشا مي
 .آن قضاء است

 511شود[ ..... ص : استفاده مي "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "نكاتي كه در باره محو و اثبات قضايا و احكام الهي، از آيه:]

 :گرددبنا بر اين از آيه شريفه چند نكته روشن مي

و بعبارت  -شودي است عمومي كه تمامي حوادثي كه به حدود زمان و اجل محدود مياول اينكه حكم محو و اثبات حكم
ما  "گردند، هم چنان كه فرموده:دستخوش آن مي -ديگر تمامي موجوداتي كه در آسمانها و زمين و ما بين آن دو است

 .«4» "مُسَمًّي خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ

كند و هر خداوند هر چه را بخواهد محو مي ":شود كه در آيه شريفه به طور اطالق فرمودهو اين نكته از اينجا استفاده مي
شود كه ما از اطالق آن صرفنظر نموده، ، و صرف اينكه مورد آيه مساله نبوت است باعث نمي"نمايدچه را بخواهد اثبات مي

ص بزنيم، زيرا مورد مخصص نيست. از همين جا فساد گفتار كساني كه آيه را به معناي خاصي عموميت آن را تخصي
 :اندديگر گفته« 2»اي اند: محو و اثبات همان نسخ احكام است. عدهگفته «3»شود. آري، بعضي اند معلوم ميگرفته

اهد آنها را محو نموده، به جاي آن اطاعت و يا محو و يا اثبات مباحاتي است كه در نامه اعمال نوشته شده كه اگر خدا بخو
اند: محو گناهان مؤمنين و اثبات گناهان كفار است كه جزاء نباشد. عده سوم گفتهنويسد، تا عمل صاحبش بيمعصيت مي

ها و اند: مربوط به محنتديگر گفته« 2»و عده  .كندخداوند با آنان به فضل خود، و با اينان به عقوبت خود معامله مي
 مصائب و
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ما آسمانها و زمين و ما بين آن دو را به منظور لعب و به لغو نيافريديم، و آنها را جز به حق خلق نكرديم. سوره دخان، (1)
 .12و  12آيه 

 .1يديم. سوره احقاف، آيه آسمانها و زمين و آنچه كه در آنها است جز بحق و اجلي معلوم نيافر(2)

 .، ط بيروت132، ص 11(روح المعاني، ج 2و  3)



 .، ط بيروت32، ص 11تفسير الكبير، ج (5)
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همان  "محو "اندتنگي معيشت و امثال آن از اموري است كه دعا و صدقه در تغيير آنها دخالت و اثر دارد. بعضي ديگر گفته
محو نسلهاي پيش، و «: 1»اند اي گفتهتبديل سيئات است به حسنات. عده "اثبات "گناهان است، نه توبه، واز بين بردن 

اند مقصود محو ماه و اثبات آفتاب است، كه آيت شب را محو نموده، روز را كه گفته« 4»اثبات نسلهاي بعد است. و بعضي 
اند: راجع به ارواح گفته« 2»اي محو دنيا، و اثبات آخرت است. عده اند:گفته« 1»كند. و بعضي وسيله بينايي است اثبات مي

دارد. قول كند و هر كدام را بخواهد نگه ميگيرد، هر كدام را كه بخواهد رها مياست كه خداوند در حال خواب آنها را مي
گذارد و هر كدام را باقي مي ديگر اينكه راجع به اجلهاي نوشته شده در شب قدر است كه هر كدام را بخواهد بهمان حال

 .دهدبخواهد تغيير مي

اين اقوال و امثال آن اقوالي است كه در خود آيه دليلي بر آنها نيست تا آيه را به آن معاني تخصيص دهيم، و بدون هيچ 
م بينيما مي ترديدي آيه اطالق دارد. عالوه بر اينكه مشاهدات خود ما نيز به ضرورت و بداهت شاهد و مطابق آنست، زيرا

كه مساله دگرگوني و تحول در تمامي اطراف عالم جريان داشته، هيچ موجودي وقتي در دو زمان مقايسه شود به يك حالت 
ماند، و حتما دستخوش تغيير و تحول شده، حاال يا ذاتش متحول شده، و يا صفاتش، و يا اعمالش. و در عين حال باقي نمي

بينيم ثابت مانده، و تغيير نيافته، چون هيچ چيز از آن حالي كه بر آن عش اعتبار شود ميوقتي في حد ذاته و بر حسب وقو
 .پذيردحال واقع شده تغيير نمي

پس براي تمامي موجودات ديده شده دو جهت است، يك جهت تغير كه از اين جهت دستخوش مرگ و زندگي، و زوال و 
پذيرد. حال، اين دو جهت، يا كه از آن جهت بهيچ وجه دگرگوني نمي شود، و يك جهت ثباتبقاء، و انواع دگرگونيها مي

همان كتاب محو و اثبات و ام الكتاب است، و يا دو چيز ديگريست كه از آثار آن دو كتاب و متفرع بر آنها است. به هر حال، 
 .گرددآيه شريفه قابل تطبيق بر اين دو جهت هست، و در نتيجه شامل تمامي موجودات مي

ته دوم اينكه خداي سبحان در هر چيزي قضاء و قدري ثابت دارد كه قابل تغيير نيست، و همين خود دليل فساد گفتار نك
د اند به روايات و دعاهاي متفرق كه داللت داراند: هر قضايي قابل تغيير است و آن گاه استدالل كردهكساني است كه گفته

 "اند:كند، مانند دعائي كه از ائمه )ع( و از بعضي صحابه روايت شده كه گفتهيبر اينكه دعاء و صدقه مقدرات سوء را دفع م
، و همچنين نظاير اين مضمون. "اي از آنجا محو كن، و در زمره سعداء بنويسپروردگارا اگر اسم مرا در زمره اشقياء نوشته
 ولي بايد بدانيد كه اين راجع به مقدرات غير
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 .حتمي است كه ما نيز منكر آن نيستيم

اجع به اين كه ان شاء اللَّه در آينده نزديكي ر -نكته سوم اينكه قضاء دو قسم است، يكي قابل تغيير و يكي غير قابل تغيير
 .حث خواهد شدمطلب ب

 ."وَ إِنْ ما نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ وَ عَلَيْنَا الْحِسابُ "

ي زائده مفيد تاكيد است، دليل زائده و تاكيد بودن آن اين  "ما "شرطيه و "ان "تركيب يافته از دو جمله: "ان ما "كلمه
 .در آخر فعل بعديش نون تاكيد آمده است كه



سازد، و آن اين است كه تنها سرگرم كار انذار و تبليغ اي را كه به عهده رسول خدا )ص( است روشن مياين آيه وظيفه
ند، حتي اند نكباشد، و به هيچ وجه توجهي به هواها و خواسته كفار نكند، و مانند ايشان آرزوي رسيدن آيتي كه اقتراح كرده

 .نتظر اثر تبليغات خود و يا نزول عذاب بر آنان نيز نباشدم

 .شود در دنيا نيز برقرار استو اين آيه داللت دارد بر اينكه حساب الهي همانطور كه در آخرت برقرار مي

 511[ ..... ص : "أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "معناي آيه شريفه:]

 ."أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "

ايد، و از نماين كالم به منظور عبرت آمده. بعد از آنكه آنان را به هالكت تهديد كرده بعبرت از سرنوشت گذشتگان وادار مي
ه است از كشتن و هالك كردن اهل آن، و بنا بر شود كه پرداختن به زمين و كم نمودن از اطراف آن، كنايآن استفاده مي

بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَ فاَل يَرَوْنَ أَنَّا  "فرمايد:ايست كه مياين آيه شريفه از نظر مضمون، نظير آيه
 .«1» "ونَنَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها أَ فَهُمُ الْغالِبُ

بينند كه ما به سرزمين ايشان پرداختيم، و يكي پس از مگر اهل مكه نمي "اند: مراد اين است كهگفته« 4»و اينكه بعضي 
 ترسند كه به شهرهاي ايشانديگري قراء و قصبات ايشان را از ايشان گرفته و براي مسلمانان فتح كرديم و چطور نمي

صحيح نيست، زيرا اين سوره مكي است، و وقتي نازل شده كه هيچ فتحي نصيب  "يريمبپردازيم، و از ايشان انتقام بگ
 مسلمانان نشده بود، زيرا فتوحات مسلمين بعد از هجرت شروع شد. عالوه بر اينكه آيات مورد
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آنكه عمرشان زياد شد، )و آن گاه منقرضشان ساختيم( آيا هنوز هم  ور كرديم، تابلكه ما ايشان و پدرانشان را بهره(1)
 .22كنيم، آيا باز هم ايشان غالبند. سوره انبياء، آيه پردازيم، و از اطرافش ناقص ميبينيد كه ما به زمين مينمي

 .، ط بيروت125، ص 11، جزء 2مجمع البيان، ج (2)
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 .ناظر به هالكت آنان در جنگ بدر و احد و امثال آنست كه بعدها اتفاق افتاد نه به فتح مكه بحث و تهديد آن

مقصود از اين جمله اين است كه غلبه از خداي سبحان است، اوست  -"وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَ هُوَ سَرِيعُ الْحِسابِ "
تواند از حكم او جلوگيري كند. آري، خداي نفوذ ندارد، و در نتيجه نميكند و در قبال حكمش حكم احدي كه حكم مي

كند، بدون اينكه فاصله دهد تا ديگران بتوانند در آن تصرف نموده و اخالل سبحان هر عملي را به مجرد وقوعش حساب مي
 .كه در ذيل آيه سوره انبياء گذشت است "أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ "در معناي جمله "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ... "كنند. پس جمله

 ."... وَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعاً "

يعني كساني هم كه قبل از ايشان بودند مكر كردند و ليكن مكرشان سودي به ايشان نبخشيد و نتوانستند ما را از اينكه به 
انع شوند، پس تنها خداي سبحان مالك مكر و همه آن است، و مكر هر كس را به زمين بپردازيم و از اطرافش بكاهيم م

 .گرداندصاحبش برمي

اين جمله در مقام تعليل مالكيت خداي تعالي نسبت به همه مكرها است. به اين بيان كه  -"يَعْلَمُ ما تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ "
خبر باشد، و گرنه اگر بداند كه چه قشه مكر كننده بيگيرد كه طرف يعني شخص مكر شده از نمكر وقتي صورت مي

 .آيد نقشه او را خنثي بسازداي برايش ريخته شده در صدد بر مينقشه

كند كه مساله انتهاي امور به عواقبش از مسائل اين جمله حجت را تمام نموده، ادعا مي -"وَ سَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَي الدَّارِ "



ه گردد. و كفار بپذيرد، و بطور كلي هر امري به عاقبتش منتهي ميبديهي است كه در هيچ موردي تخلف نميضروري و 
زودي خواهند ديد كه سرانجام نيك از آن كيست، بنا بر اين هيچ حاجتي نيست به اينكه براي فهماندن اين حقيقت 

 .استدالل را تعقيب نموده، طوالني كنيم

 511[ ..... ص : "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ "مورد محو و اثبات احكام و قضاياي الهي در ذيل بحث روايتي ]رواياتي در

 اشاره

وَ  "اند كه گفته است: وقتي آيهدر الدر المنثور است كه ابن شبيه، ابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم از مجاهد روايت كرده
و ساخته كنيم كه كاري از تنازل شد مشركين قريش گفتند: اي محمد گمان نمي "بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِما كانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ 

 باشد، و به حكم اين آيه خداوند سرنوشت ما را و همه كس را تعيين كرده، )خالصه خدا ما را چنين كرده، كه بر مسلك
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ند در پاسخشان اين آيه را فرستاد كه: و تهديدشان كرد به اينكه هر پيشامدي را كه بخواهيم براي او خود باقي باشيم( خداو
 .«1»آوريم پيش مي

مؤلف: بيان آيه شريفه آن طور كه در سابق گفتيم اجنبي از مضمون اين روايت است، عالوه بر اينكه در ذيل روايت آمده كه 
تواند بر همان تقديرش ب و هر چيز ديگري كه براي بندگانش مقدر كرده باشد، ميخداوند هر چه را كه از ارزاق و مصائ

تواند آن را محو كند. و در روايت ديگر از جابر نقل شده كه رسول خدا )ص( در ذيل جمله مورد بحث باقي بگذارد، و مي
ها و عمرها يكي را محو و يكي را زياد كند، و همچنين از اجلخداوند از رزق مردم يكي را محو و يكي را زياد مي "فرموده

 .و حال آنكه آيه شريفه عموميت دارد، ناگزير بايد بگوييم مساله محو و اثبات ارزاق و آجال از باب مثال است "كندمي

يَمْحُوا  "و نيز در همان كتاب است كه ابن مردويه، از ابن عباس روايت كرده كه شخصي از رسول خدا )ص( از معناي آيه
سؤال كرد، حضرت فرمود: اين در شب قدر و مربوط به فراز و نشيب محو و اثبات زندگاني و ارزاق  "هُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُاللَّ

 .«4»پذيرد بندگان است، و اما حيات و مرگ و شقاوت و سعادت، دستخوش، تغيير نشده از آنچه تقدير است زوال نمي

ص( و ائمه اطهار )ع( و صحابه وارد )وايات بسيار زيادي است كه از رسول خدا اين روايت عالوه بر اينكه معارض ر :مؤلف
شده، با اطالق آيه نيز معارض است، و با دليل عقلي هم سازگاري ندارد. نظير آن از ابن عمر از رسول خدا )ص( نيز وارد 

 ."و و اثبات نيستمگر شقاوت و سعادت و حيات و موت، كه قابل مح "شده كه در ذيل آيه مذكور فرموده:

اند كه فرمود: از رسول خدا )ص( از اين آيه و نيز در همان كتابست كه ابن مردويه و ابن عساكر از علي )ع( روايت كرده
 :پرسش نمودم حضرت فرمود

ن است يسازم، و آن اآيند با تفسير آن روشن ميكنم، و ديدگان امتم را كه بعد از من ميديدگانت را با تفسير آن روشن مي
كه صدقه در صورتي كه با شرائطش انجام شود، و احسان به پدر و مادر و به طور كلي كار نيك كردن، شقاوت را به سعادت 

 .«1»كند مبدل نموده عمر را طوالني، و از پيشامدهاي بد جلوگيري مي
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 .اي از مصاديق چيز ديگري نداردمؤلف: اين روايت بيش از ذكر پاره

 "وايت كرده كه در ذيل آيهو در كافي به سند خود از هشام بن سالم و حفص بن بختري و غير آن دو، از امام صادق )ع( ر
شود، و چيزي كه محو و نابود است فرموده: و آيا جز اين است كه چيزي كه ثابت است محو مي "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ

 .«1»گردد اثبات مي

 .«4»مؤلف: اين روايت را عياشي هم در تفسير خود از جميل از آن جناب نقل كرده 

اي از فرمود: پارهع( شنيدم كه مي)ي از فضيل بن يسار روايت آورده كه گفت: من از حضرت ابي جعفر و در تفسير عياش
اي ديگر اموري مشروط و موقوفند كه خداوند هر كدام را بخواهد شوند، و پارهامور، اموري حتمي هستند كه ناگزير واقع مي

هيچكس از اين امور اطالع ندارد. و اما آنچه كه به وسيله انبياء خبر  نمايد، وكند و يا اثبات مياندازد و يا محو ميپيش مي
 .«1»داده ناگزير واقع خواهد شد، چون خداوند راضي نيست كه خود و يا مالئكه و يا انبيايش تكذيب شوند 

فضيل از آن  صاحب كافي هم آن را به سند خود از« 2»مؤلف: اين روايت در همان كتاب به طريق ديگري نيز آورده شده. 
 .«2»حضرت نقل كرده است 

اي از گفت: اگر آيهو در همان كتاب از زراره از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: علي بن الحسين همواره مي
 "آيه :دادم پرسيدم كدام آيه؟ فرمودكتاب خدا نبود هر آينه شما را به آنچه كه بوده و آنچه كه تا قيامت خواهد شد خبر مي

 .«3» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

آيد كه خدا خواسته است خالئقش با جهل به حوادث آينده زندگي مؤلف: معناي اين حديث اين است كه از آيه شريفه برمي
 پذيرند، و دو اصل اساسيعادي را نميكنند، تا به ضروريات زندگي خود قيام نمايند، چون اگر عالم باشند هدايت اسباب 

افتد. آري، اگر حوادث آينده بطور كامل براي آنان هويدا و مكشوف شود، زندگي كه همان خوف و رجاء است از اعتبار مي
 شود. و همين جهت باعثاين غرض الهي كه ادامه زندگي عادي بشر است فاسد مي

__________________________________________________ 
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داد خداوند با محو و اثبات و بداء خود، او را تكذيب نموده، خالف امام از آينده خبر ندهد، نه اينكه اگر خبر ميشده است كه 
آورد، چون آن جناب از اين جهت در امن بود. بنا بر اين تعارضي ميان اين روايت و آنچه را كه او خبر داده بود پديد مي

 .روايات قبلي نيست

 511و توضيحي در مورد اينكه حصول بداء مستلزم تغير علم خداي تعالي نيست ..... ص :  "ءبدا "رواياتي در مورد]



 :و در همان كتاب از فضيل بن يسار از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

چه  رخداي تبارك و تعالي كتابي نوشته كه در آن تمامي آنچه بوده و خواهد بود ثبت شده، و آن را پيش روي خود نهاده، ه
نمايد، هر اندازد، هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات مياندازد و هر چه را بخواهد تاخير ميرا بخواهد جلو مي

 .«1»شود شود، هر چيز را نخواهد نميچه را كه او بخواهد موجود مي

 :باز در همان كتاب از ابن سنان از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود

اندازد، هر چه را بخواهد محو و هر چه را اندازد و هر چه را بخواهد تاخير مياي را كه بخواهد جلو ميخداوند هر حادثه
كند، و نزد اوست ام الكتاب. و نيز فرمود: هر چه را كه خدا بخواهد قبل از اينكه ايجادش كند در علمش بخواهد اثبات مي

آيد مگر آنكه قبال در علمش موجود بوده براي او چيزي بدون اطالع و علم نمي موجود است، و هيچ چيزي براي او پيش
 .«4»آيد پيش نمي

اند: خبر بداء روايات در باب بداء از ائمه )ع( بسيار زياد وارد شده، و با كثرتي كه دارد ديگر نبايد به گفته آنها كه گفته :مؤلف
 .خبر واحد است اعتناء نمود

كند، و از نظر اين روايات علم خداي فرمائيد بداء به معناي علم بعد از جهل را نفي ميكه مالحظه ميو اين روايت بطوري 
شود، بلكه بداء، به معناي ظهور امري است از ناحيه خداي تعالي تعالي كه عين ذات اوست مانند علم ما مبدل به جهل نمي
 .محو اول و اثبات ثاني و خداي سبحان عالم به هر دو استبعد از آنكه ظاهر مخالف آن بود. پس بداء عبارت است از 

تواند انكارش كند، براي اينكه براي امور و حوادث دو وجود پيش بيني و و اين حقيقتي است كه هيچ صاحب عقلي نمي
 و شود: يك وجود به حسب اقتضاي اسباب ناقص از قبيل شرط و يا علت و يا مانعي است كه قابل تخلف است،تصور مي

يك وجود ديگري بر حسب اقتضاي اسباب و علل تامه آن كه اين وجود بر خالف وجود اول وجوديست ثابت و غير مشروط 
 .و غير متخلف

 كند، يعني كتاب محو و اثبات و كتابو آن دو كتابي كه آيه مورد بحث معرفي مي
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اي از ناحيه ام الكتاب، يا عبارتند از همين دو مرحله از وجود، و يا مبدء آن دو. هر چه باشد اين مساله كه امري و يا اراده
 .اضح كه جاي هيچگونه ترديد در آن نيستايست ورفت، مسالهخداي تعالي ظاهر گردد كه خالف آن توقع مي

 و نفي -آيدهم چنان كه از احاديث ائمه اهل بيت )ع( برمي -رسد اين است كه نزاع در ثبوت بداءو آنچه ما به نظرمان مي
رود. و به همين جهت بود كه آن، هم چنان كه ديگران معتقدند، نزاعي است لفظي كه با كمي دقت خود به خود از بين مي

اي اختصاص به اين مساله نداديم، با اينكه روش ما اين بود كه براي هر مساله علمي بحثي ا در اين كتاب بحث جداگانهم
 .اختصاص دهيم

ول به بداء كنند كه قدليل ما بر اينكه نزاع در بداء نزاع لفظي است، اين است كه آنهايي كه منكر آنند، چنين استدالل مي
و حال آنكه اين استلزام در بداء ما آدميان است، و در ما است كه مستلزم تغير علم است، و اما  مستلزم تغير علم خداست،

 .بداء به آن معنايي كه در روايات آمده مستلزم چنين اشكالي نيست



ما يَشاءُ وَ يَمْحُوا اللَّهُ  "و در الدر المنثور است كه حاكم از ابي درداء نقل كرده كه گفت: رسول خدا )ص( آيه را به صورت
 .«1»كرد قرائت مي -بدون تشديد باء -"يُثْبِتُ

 513اشاره به مرگ علماء و اخيار است ..... ص :  "أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "چند روايت در مورد اينكه:]

 "نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "تفسير جمله ص( در)و همو آورده كه ابن مردويه از ابي هريره روايت كرده كه گفت: رسول خدا 
 .«4»فرمود: مقصود از ناقص كردن اطراف زمين، از بين بردن علماء است 

 :و در مجمع از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ذيل همين جمله فرمود

 .«1»مقصود مرگ علماء و فقهاء و اخيار است 

كه او اسم برده، از جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: علي بن  و در كافي به سند خود از محمد بن علي از شخصي
سرعت مرگ، و يا  "أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "فرمود: اين كالم خدا كه فرمود:الحسين )ع( همواره مي

 "نقص اطراف "ند، آن گاه فرمود: مقصود ازككشته شدن ما خاندان رسالت را بر نفس من گوارا مي
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 .«1»مرگ علماء است 

اين باشد كه در اين آيه خداوند ميراندن علماء را به خودش نسبت داده، نه بغير، و همين، نفس را آرامش گويا مراد  :مؤلف
 .سازددهد و مرگ يا كشته شدن را در كامم گوارا ميمي

__________________________________________________ 
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 515[ ..... ص : 43(: آيه 13سوره الرعد )]

 اشاره

 (21كِتابِ )وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْساَلً قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْ

 515ترجمه آيه ..... ص : 

نيستي، بگو خدا و آن كس كه علم كتاب نزد اوست براي گواهي ميان من و گويند تو فرستاده خدا كساني كه كافر شدند مي
 .(21شما بس است )

 515بيان آيه ..... ص : 



 اشاره

كند كه در ابتداء سوره آورده و فرموده گفتار در آن را عطف بر كالمي مي "و "اين آيه، آخرين آيه اين سوره است، و با حرف
. و اين سومين باريست كه بر منكرين حقيقت كتاب "إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْمِنُونَوَ الَّذِي أُنْزِلَ  "بود:

 .كند به اين كه خداوند و آنها كه علم به اين كتاب دارند بر رسالت خاتم النبيين گواهنداللَّه حمله نموده، استشهاد مي

 "... فَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًاوَ يَقُولُ الَّذِينَ كَ "

سول خدا دانند، و لذا از رزمينه گفتار در اين سوره بيان اين جهت بود كه كفار منكر حقيقت كتابند و آن را آيتي الهي نمي
كردند، هم چنان كه در اين سوره در خالل آياتش چند نوبت اين معنا را از كفار حكايت )ص( درخواست آيتي غير آن مي

 و از آن نمود، 
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جوابي داد كه كالمشان را به خودشان برگردانيد، و كانه وقتي اين جواب را شنيده و از آمدن آيتي غير قرآن مايوس شدند، 
 لَسْتَ "ناگزير اصل رسالت را انكار كردند، چون آيت بودن قرآن را قبول نداشتند، و آيت ديگري هم نيامد و لذا گفتند:

 ."تو اصال پيغمبر نيستي -مُرْسَلًا

 511كه در جواب انكار رسالت پيامبر اسالم )صلي اللَّه عليه و آله( آمده است ..... ص :  "قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "شرح و توضيح مراد از جمله:]

عليه ايشان  "قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "كند كه با جملهقين ميخداوند به پيغمبر خود تل
اقامه حجت كند، و اين جمله حجتي است قاطع، نه صرف كالمي خطابي، و نه حواله به چيزي كه راهي به تحصيل علم به 

 .آن نباشد

اين جمله استشهاد به خداي سبحان است كه خود ولي امر رسالت است، و شهادت  -"شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْقُلْ كَفي بِاللَّهِ  "
 "داند( زيرا امثال جملهگويد نه صرف اينكه ميدر اينجا شهادت تاديه است، نه شهادت تحمل تنها، )خالصه، خداوند مي

مكرر در قرآن كريم آمده و آيت و معجزه بودن قرآن هم ضروريست كه از ناحيه  "تَقِيمٍإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، عَلي صِراطٍ مُسْ
خداوند آمده، و شامل شدن آن بر تصديق رسالت، آنهم به داللت مطابقي كه مورد اعتماد همه است نيز ضروريست، و 

 .شهادت تاديه هم همين است، كه شاهد به علم ضروري شهادت دهد

اند كه: خداوند آن قدر ادله و براهين بر رسالت خاتم النبيين ن شهادت خداوندي را چنين تفسير كردهاز مفسري «1»بعضي 
اقامه و اظهار نموده كه ديگر احتياجي به شهادت هيچ شاهدي نيست. و اگر اقامه حجت را كه فعل است شهادت ناميده، با 

كند، و بلكه از آن قوي چون اقامه حجت كار شهادت را مياينكه شهادت از مقوله قول و گفتار است، تسميه مجازي است، 
 .تر و مؤثرتر است

و اين تفسير در حقيقت همان تفسيريست كه ما براي آيه كرديم، چيزي كه هست مفسر نامبرده هدف را از غير راهش 
ي اي جاودانه خود معجزهتعقيب كرده است، زيرا ادله و حجتهاي داله بر حقيقت رسالت خاتم االنبياء )ص( يا قرآن است ك

كنيد پاسخ پيشنهاد است، و يا غير قرآن از ساير خوارق عادت و معجزات است، و آيات اين سوره به طوري كه مالحظه مي
كفار را با قسم دوم نداده، و با آنكه از آن راه جواب نداده معني ندارد با همان راه استشهاد كند. پس قطعا استشهاد به قرآن 

ناد به قرآن هم از اين جهت است كه قرآن آيت و معجزه بر صدق رسالت است، يعني كالم الهي است كه است و است
دهد، و با اين كه به قرآن استشهاد شده، و قرآن هم معجزه و هم از مقوله كالم است ديگر چه برسالت آن جناب شهادت مي



 معنا دارد كه
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 .ما شهادت را از مقوله فعل گرفته و آن را شهادت مجازي بدانيم

 .عالوه بر اينكه ممكن است قبول نكنيم كه داللت فعل خداي تعالي بر صدق رسالت اقواي از قول و كالم او باشد

 اين است كه آنچه در قرآن در باره تصديق "كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ "عناي جملهپس حاصل بحث اين شد كه م
 .رسالت آمده شهادت الهي بر رسالت است

 517اند[ ..... ص : اقوال مختلفي كه در تفسير جمله فوق گفته]

ايم، چون شهادت تحمل به معناي ا فاسد نمودهو اما اگر شهادت را به معناي شهادت تحمل بگيريم، به كلي معناي آيه ر
ديدن و ناظر بودن و علم داشتن بما وقع است، و هيچ معنا ندارد كه مساله مورد بحث، يعني صدق رسالت آن جناب را به 

ص( علم خدا ارجاع داده و علم خدا را حجت عليه خصم بدانيم، زيرا خصم راهي به علم خدا ندارد تا بفهمد آيا رسول خدا )
 .بنددگويد و يا به خدا افتراء ميدر دعوي خود درست مي

از مفسرين « 1»يعني در شهادت ميان من و شما كساني كه علم كتاب را دارند كافيند. بعضي  -"وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "
خواهد  خداي سبحان "كسي كه من: "لوح محفوظ است. و بنا بر اين تفسير، مقصود از موصول "كتاب "اند: مقصود ازگفته

 :بود، در حقيقت گفته است

 ."كند در شهادت خدايي كه نزد اوست علم كتابكفايت مي "

ولي اين تفسير صحيح نيست، زيرا اوال خالف ظاهر عطف است، چون اول كفايت خدا را گفته بود و ديگر معنا نداشت كه 
 .دا را بر ذات خدا عطف كرده است، و اين قبيح و غير فصيح استتكرار كند. و ثانيا بنا بر اين تفسير، ذات و صفت خ

به خدا سوگند جز خدا كسي ديگر  ":كند كه گفته استاين تفسير را از حسن نقل مي« 4»بينيم وقتي زمخشري و لذا مي
الذي يستحق بقل كفي  "شود:گويد: بنا به گفته حسن معناي آيه چنين مي، تفسير او را توجيه نموده مي"مقصود نيست

بگو آن كس كه مستحق عبادت است و آن كس كه  -العبادة، و بالذي ال يعلم علم ما في اللوح اال هو شهيدا بيني و بينكم
 "و براي تصحيح كالم مزبور لفظ جالله "علم لوح محفوظ نزد كسي جز او نيست، بس است براي شهادت بين من و شما

برگردانيده، تا هر دو به صورت وصف درآمده، عطف  "الذي "را به "من "و لفظ "بادةالذي يستحق الع "را به معناي "اللَّه
هم عطف صفت بر صفت شود، و حكم شهادت به ذات داده شود. چيزي كه هست، دو صفت مذكور در دادن حكم دخالت 

 .دقت فرمائيد -دارند، همانطور كه در خود حكم دخالت دارند
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شود كه دهد به عبارت ديگري بر گردانيم تا معني بدهد، باعث نميليكن صرف اينكه عبارتي را كه معناي مستقيمي نمي
 بطور كلي احكام الفاظ باطل گشته، هربگوييم پس عبارت اول صحيح و مفيد معنا است زيرا اگر اين حرف صحيح باشد 

 .شودكالم باطلي صحيح و هر سخن صحيحي باطل مي



عالوه بر اينكه اگر در آنچه ما در معناي اين شهادت گفتيم دقت شود و بدانيم كه مراد از آن تصديق قرآن كريم است بر 
طور كه زمخشري به معناي وصفيش گرفته نيست، آن  "اللَّه "رسالت خاتم االنبياء، آن گاه خواهيم دانست كه كلمه جالله

بلكه مراد از آن ذات خداي تعالي است، و شهادت را به ذات مقدس و مستجمع جميع صفات كمال نسبت داده، چون 
يدٌ شَهِ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُقُلْ أَيُّ شَيْ "شهادت چنين كسي از هر شهادتي بزرگتر است، هم چنان كه خود قرآن فرموده:

اند: منظور از كتاب تورات و انجيل، و يا فقط تورات است، و معنايش اين است كه ديگر گفته« 1»اي . عده"بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ
اند براي شهادت بين من و شما، زيرا ايشان از بشارتهايي كه در باره من در كتابشان آمده خبر دارند، و علماي كتاب كافي

 .انداب خود خواندهاوصاف مرا در كت

ولي اين تفسير نيز صحيح نيست، زيرا در آيه شريفه شهادت آمده، نه صرف علم. و از سوي ديگر، اين سوره در مكه نازل 
نويسند در آن ايام احدي از علماي اهل كتاب ايمان نياورده بود، و كسي از ايشان به رسالت آن جناب شده و بطوري كه مي
 .ا اين حال معنا ندارد احتجاج را مستند به شهادتي كند كه هنوز احدي آن را اقامه نكرده باشدشهادت نداده بود، و ب

اند، مانند عبد اللَّه بن سالم و تميم داري و اند: مراد آن عده از علماي اهل كتابند كه اسالم آوردهديگر گفته« 4»بعضي 
 .د اللَّه بن سالم استاند: مراد تنها عبگفته« 1»جارود و سلمان فارسي و بعضي 

 .ولي جواب اين گفتار هم اين است كه گفتيم اين سوره در مكه نازل شده، و نامبردگان در مدينه مسلمان شدند

 .انداند: مراد، عبد اللَّه بن سالم است، از دعوي خود سخن دفاع نمودهآنهايي كه گفته

دارد كه بعضي از آياتش در مدينه نازل شده باشد، ممكن است اند: مكي بودن سوره منافات با اين نبعضي از ايشان گفته
 .سوره مورد بحث در مكه نازل شده باشد، و خصوص اين آيه در مدينه

 گوئيم: اوال صرف اينكه ممكن است اين يك آيه در مدينه نازلو ما در جوابشان مي
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شده باشد دليل نيست بر اينكه در مدينه نازل شده، مگر آنكه روايت صحيحي كه بتوان به آن اعتماد نمود اين احتمال را 
 .ه نازل شده استاند بر اينكه اين سوره در مكآيد مفسرين تصريح كردهتاييد كند، عالوه بر اينكه از نقل برمي

هاي مكي هاي مكي آيات مدني وجود دارد، در آن موارديست كه آيات مدني در خالل سورهاي از سورهو ثانيا اينكه در پاره
قرار داده شده است، نه در مثل آيه مورد بحث كه در آخر سوره قرار دارد، و به آيات اول سوره مرتبط است، و معنا ندارد 

 .به هم چند سال به تاخير بيفتد بعضي از كالم مرتبط

اند: چه عيب دارد كه آيه مورد بحث هم مكي باشد، و از علمايي خبر دهد كه بعدها در مدينه بعضي ديگر از ايشان گفته
 .مسلمان شدند، و به رسالت آن جناب شهادت دادند

ر پاسخ كساني كه در مكه به آن جناب شود، زيرا معنا ندارد دجواب اين است كه باعث خرابي حجت، و سقوط آن حجيت مي
گفته شود: شما امروز بدون دليل او را تصديق بكنيد، و دليل او بعدها به شما  "تو پيغمبر نيستي -لست مرسال "گويندمي

 .دهندشوند، و بر رسالت او شهادت ميخواهد رسيد، چون مردمي از علماي اهل كتاب مسلمان مي

: اين شهادت، شهادت تحمل است، و الزم نيست كه شاهد در حين شهادت ايمان داشته باشد، اندبعضي ديگر از ايشان گفته
 كسي كه نزد او علم كتاب ")بلكه آنچه الزم است علم شاهد است، نه ايمان او( پس ممكن است آيه مكي باشد و مقصود از

 .چند كه در زمان نزول آيه ايمان نياورده باشندعبد اللَّه بن سالم، و يا غير او از علماي يهود و نصاري، باشد، هر  "است



اشكال اين وجه اين است كه در اين صورت استدالل آيه به علم علماي اهل كتاب خواهد بود، هر چند خود آن علماء 
 اعتراف به رسالت آن جناب ننموده، و ايمان نياورده باشند، و اگر اين استدالل صحيح بود، جا داشت استدالل به علم خود

اي بر ايشان نمانده بود در اينكه قرآن كالم خداي تعالي كفار بكند، چون حجت بر خود آنان تمام بود، و ديگر جاي شبهه
اند، پس چه باعث شد كه علم خود خصم را گذاشته و به علم اهل كتاب است، و چنين كساني قطعا علم به اين معنا داشته

 .تاب در كفر به رسالت و انكار آن مشترك بودنداستدالل كند، و حال آنكه مشركين و اهل ك

 .عالوه بر اينكه قبال گفتيم كه شهادت در آيه شهادت اداء است، نه شهادت تحمل

 ديگر ايشان كه ابن تيميه باشد حرف عجيب و غريبي زده، و گفته است: اين« 1»بعضي 
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 .آيه به اتفاق همه در مدينه نازل شده است، و حال آنكه چنين اتفاقي در كار نيست

اند منظور از كتاب، قرآن كريم است، و معناي آن اين است كه هر كس اين كتاب را فرا گرفته و بدان بعضي ديگر آنان گفته
در آن تخصص يافته باشد، او گواه است بر اينكه قرآن از ناحيه خداست، و من هم كه آورنده آنم فرستاده عالم گشته و 

تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ  ":گردد، كه فرموده بودخدايم، در نتيجه خاتمه سوره به ابتداء آن برمي
أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّما  "شود كه فرمود:و آخر سوره به اول آن و همچنين به وسط آن عطف مي "لنَّاسِ ال يُؤْمِنُونَوَ لكِنَّ أَكْثَرَ ا

 ."أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمي إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ

دن قرآن و دفاع از آن است، در قبال توهيني كه كفار از آن كرده، و مكرر و اين گفتار از خداي سبحان در حقيقت ياري كر
 ."لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ "گفتند:

البته براي افاده اين معنا جا داشت كه صريحا متعرض وضع قرآن شده بفرمايد قرآن بزرگترين آيت بر رسالت است، و ليكن 
اهد تا اين غرض را ايفاء كرده باشد، و از بزرگترين شو "هِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِقُلْ كَفي بِاللَّ "فرمود:

 .اين معنايي كه براي آيه كرديم اين است كه آيه شريفه مثل بقيه آيات اين سوره در مكه نازل شده است

شريفه در حق علي )ع( نازل شده و همچنين رواياتي كه در اين باره وارد شده  اند: آيهو با همين بيان گفته جمعي كه گفته
به كسي از گروندگان به رسول خدا )ص( منطبق گردد، قطعا به علي  "وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "شود. پس اگر جملهتاييد مي

از تمامي امت مسلمان داناتر به كتاب خدا بود. و )ع( منطبق خواهد شد، چون او بود كه به شهادت روايات صحيح و بسيار، 
اگر هيچ يك آن روايات نبود جز روايت ثقلين كه هم از طرق شيعه و هم از طرق سني بما رسيده در اثبات اين مدعا كافي 

لي الحوض ما عاني تارك فيكم الثقلين، كتاب اللَّه و عترتي، اهل بيتي لن يفترقا حتي يردا  "بود، زيرا در آن روايت فرمود:
گذارم: يكي كتاب خدا، و يكي عترتم، من در ميان شما دو چيز بس بزرگ مي -«1»ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا 

شوند تا كنار حوض بر من درآيند، و شما ما دام كه به اين دو تمسك جوييد بعد از اهل بيتم، اين دو هرگز از هم جدا نمي
 ."من هرگز گمراه نخواهيد شد
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 531علي )عليه السالم( است ..... ص :  "مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "بحث روايتي ])رواياتي در اين باره كه مراد از:

روايت كرده كه در ذيل آيه مورد بحث فرمود:  (خود از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر )ع در كتاب بصائر الدرجات به سند
 .«1»مقصود علي )ع( است 

و در همان كتاب اين روايت را با چند سند از جابر و بريد بن معاويه و فضيل بن يسار از امام ابي جعفر )ع( و به سند  :مؤلف
بن كثير هاشمي، از ابي عبد اللَّه )ع(. و به سند خود از سلمان فارسي از علي )ع( روايت  خود از عبد اللَّه بن بكير و عبد اللَّه

 .«4»نموده است 

و در كافي به سند خود از بريد بن معاويه روايت كرده كه در تفسير آيه مورد بحث فرمود: ما را منظور داشته كه اولمان و 
 .«1»ع( است افضلمان و بهترين ما بعد از رسول خدا )ص( علي )

و در معاني االخبار به سند خود از خلف بن عطيه عوفي از ابي سعيد خدري روايت كرده كه گفت: من از رسول خدا )ص( از 
پرسش نمودم فرمود: او جانشين برادرم سليمان  "قالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ ":معناي گفتار خداي جل ثنائه كه فرموده

ر كيست؟ منظو "قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "بود، گفتم: يا رسول اللَّه! در آيهبن داوود 
 .«2»فرمود: او برادرم علي بن ابي طالب است 

عرض كردم: اين پسر عبد اللَّه ع( )و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن عطا، روايت كرده كه گفت: خدمت حضرت ابي جعفر 
پدر اوست، آيا صحيح است، يا نه؟ فرمود: دروغ  "مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "بن سالم بن عمران چنين معتقد است كه منظور از

 .«2»گويد، منظور علي بن ابي طالب است مي

لم و ابي حمزه ثمالي و جابر بن يزيد، از ابي و در تفسير برهان از ابن شهر آشوب روايت كرده كه گفته است: محمد بن مس
 جعفر )ع(، و علي بن فضال و فضيل بن داوود از
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ع( و بطريقي كه اسم نبرده، از )ابي بصير از امام صادق )ع(، و احمد بن محمد كلبي و محمد بن فضيل از حضرت رضا 
موسي بن جعفر )ع(، و از زيد بن علي، و از محمد بن حنفيه و از سلمان فارسي و از ابي سعيد خدري و اسماعيل سدي 

هُ قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَ "در آيه "مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "ر ازاند: منظواند كه همگي گفتهروايت كرده
 .«1»علي بن ابي طالب )ع( است  "عِلْمُ الْكِتابِ

بد يت كرده، و از عو در تفسير برهان از ثعلبي در تفسير خود به سند خود از معاويه از اعمش از ابي صالح از ابن عباس روا
 :اللَّه عطاء از ابي جعفر نيز روايت شده كه شخصي به او گفت

عبد اللَّه بن سالم است، آيا صحيح است يا نه، او )يعني هم ابن  "مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "اند منظور از جملهمردم گمان كرده
 .«4»است  عباس و هم حضرت ابي جعفر( گفت: نه، منظور علي بن ابي طالب

؟ عبد اللَّه بن سالم است "مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "و نيز روايت شده كه شخصي از سعيد بن جبير پرسيد: منظور از جمله



 .«1»گفت: نه، چطور ممكن است او باشد با اينكه اين سوره در مكه نازل شده است؟ 

ن منصور، ابن جرير، ابن منذر ابن ابي حاتم و نحاس در كتاب مؤلف: اين روايت را سيوطي هم در الدر المنثور از سعيد ب
 .«2»اند ناسخ خود از سعيد بن جبير روايت كرده

و در تفسير برهان هم از فقيه ابن المغازلي شافعي روايت كرده كه او به سند خود از علي بن عابس نقل كرده كه گفت: من 
به ابي مريم گفت: اي ابا مريم! علي را بان حديثي كه از ابي جعفر برايم نقل  و ابو مريم وارد شديم بر عبد اللَّه بن عطا، او

كردي حديث كن. ابو مريم گفت: من نزد ابي جعفر نشسته بودم كه پسر عبد اللَّه بن سالم گذشت، گفتم خدا مرا فدايت 
ع( است آن )بن ابي طالب كند، اين پسر آن كسي است كه نزد او علم كتاب است؟ گفت: نه، و ليكن صاحب شما علي 

انَ أَ فَمَنْ ك "، و نيز فرمود:"وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "كسي كه آياتي از كتاب خدا در شانش نازل شده، و از آن جمله فرمود:
 .«2» "سُولُهُ ...إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَ ":، و نيز فرمود"عَلي بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شاهِدٌ مِنْهُ

 و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن مردويه از طريق عبد الملك بن عمير، روايت
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اند كه محمد بن يوسف بن عبد اللَّه بن سالم گفته است: عبد اللَّه بن سالم گفته: خداوند در قرآن در باره من اين آيه را كرده
 .«1» "قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ "نازل كرده:

ؤلف: و نظير اين معنا از ابن مردويه، از زيد بن اسلم، از پدرش و از جندب، نيز روايت شده. ولي خواننده عزيز حال روايت را م
اي در خداوند در قرآن هيچ آيه :از آنچه گذشت بدست آورد، عالوه بر اينكه ابن منذر از شعبي روايت كرده كه گفته است

 .رده استباره عبد اللَّه بن سالم نازل نك

 و الحمد للَّه رب العالمين
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