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:  ص([ ..... اسْتَوي الْعَرْشِ عَلَي الرَّحْمنُ) عرش بر خدا استواي از مراد بيان در رواياتي]

476 ....................................................................................................... 144 

 نياب و محكمات به قرآن متشابهات ارجاع در السالم عليهم بيت اهل ائمه روش و طريقه]

 142 .............. 477:  ص[ ..... اثبات مقام در هم و نفي مقام در هم دقيقه، معارف و حقائق

 در ردهك اكتفاء خدا از نقص جهات نفي به كه پيروانشان و تابعين و صحابه اكثر روش نقد]

 142 ............................................... 478:  ص.... [ .اندنمودهمي سكوت متشابه آيات

 در (ايبيراهه) راهي قرآن متشابه آيات تفسير در دسته هر كه( مؤوله و مفوضه) طائفه دو]

 123 ...................................................................... 490:  ص[ ..... اندگرفته پيش

 126 ........................................................ 496:  ص[ ..... 19 تا 8 آيات(: 02) طه سوره]

 126 ......................................................................................................... اشاره

 120 .............................................................................. 497:  ص.....  آيات ترجمه



 شدنش مامور و رسالت به( السالم عليه) موسي برگزيدن چگونگي كه آياتي بيان] آيات بيان

 124 ................................. 498:  ص ..... [كنندمي حكايت را فرعون دعوت به طور كوه در

 124 ...................................................................................................... اشاره

 122 ......................................... 484:  ص[ ..... موسي با خدا تكلم مورد در توضيحي]

 فَاعْبُدْنِي أَنَا إِلَّا إِلهَ ال اللَّهُ أَنَا إِنَّنِي "(:السالم عليه) موسي به تعالي خداي خطاب شرح]

 122 .................................................................................... 481:  ص[ ..... "...

 122 ...... 481:  ص[ ..... اندگفته "لِذِكْرِي الصَّالةَ أَقِمِ وَ ":جمله ذيل در كه ايعديده وجوه]

 ص[ ..... "بدارم پنهانش نزديكست -أُخْفِيها أَكادُ ":فرمود قيامت باره در اينكه از مقصود]

 :486 ..................................................................................................... 123 

 شارها و "مُوسي يا بِيَمِينِكَ تِلْكَ ما ":استفهام با( السالم عليه) موسي رسالت وحي آغاز]

 121 .......................... 489:  ص[ ..... عصا باره در جواب و سؤال شدن بدل و رد وجه به

488:  ص[ ..... بيضاء يد و عصا شدن اژدها(: السالم عليه) موسي به آيه دو دادن نشان]

 ............................................................................................................. 126 

 رسالت به ماموريت از بعد خداوند از( السالم عليه) موسي هايدرخواست توضيح و شرح]

 120 ................................................... 024:  ص...([ .....  صَدْرِي لِي اشْرَحْ رَبِّ قالَ)

 دنش زاده ماجراي در او بر خدا پيشين تمن تذكار و( السالم عليه) موسي ادعيه استجابت]

 122 ............................................. 026:  ص[ ..... دشمن دامان در يافتنش پرورش و

 و مصر از يافتن نجات در (السالم عليه) موسي به خدا ديگر تفضالت و هامنت آوري ياد]

 123 .................................. 209 : ص...[ .....  و مدين در اقامت و شعيب دختر با ازدواج

:  ص([ ..... السالم عليه) موسي به خداوند خطاب در "لِنَفْسِي اصْطَنَعْتُكَ وَ ":جمله از مراد]

044 ....................................................................................................... 121 

 مقام به قائم( "يَخْشي أَوْ يَتَذَكَّرُ لَعَلَّهُ ":جمله مانند در) خدا كالم در اميد اظهار اينكه بيان]

 اب فرعون سوي به( السالم عليه) موسي ارسال سر باره در رازي فخر از سخني رد و است

 120 ........................................................... 043:  ص[ ..... او نياوردن ايمان به علم



[ ..... كردند نگراني اظهار فرعون طغيان و عقاب از هارون و موسي اينكه وجه به اشاره]

 124 ................................................................................................ 046:  ص

 او دعوت و فرعون نزد رفتن باره در هارون و موسي به خداوند اوامر در كه دقائقي و نكات]

 122 ....................................................................047:  ص[ ..... است رفته كار به

048:  ص([ ..... السالم عليه) موسي داستان به مربوط آيات ذيل در رواياتي] روايتي بحث

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

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

 نينالمؤم امير باره در( آله و عليه اللَّه صلي) گرامي پيامبر دعاي از است حاكي كه روايتي]

 شركت و هارون وزارت درخواست و( السالم عليه) موسي دعاي مشابه ،(السالم عليه)

 122 ................................................................... 002:  ص[ ..... امرش در او دادن

 خدا از( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر كه را ي "امر "كه "المعاني روح "صاحب سخن رد]

 حمل حق به دعوت و ارشاد بر بنمايد او شريك آن در را( السالم عليه) علي تا خواسته

 122 ........................................................................... 004:  ص[ ..... است كرده

 121 ...................................................... 001:  ص[ ..... 78 تا 18 آيات(: 02) طه سوره]

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

 126 .............................................................................. 006:  ص.....  آيات ترجمه

 و "مُوسي يا رَبُّكُما فَمَنْ ":گفت كه فرعون سؤال اين اعتقادي ريشه بيان] آيات بيان

 و آلهه اتخاذ در روششان و خدا باره در آنان ديدگاه و پرستان بت مذهب پيرامون توضيحي

 120 ..................................................................................... 009:  ص[ ..... ارباب

 120 ...................................................................................................... اشاره

 124 ........ 032:  ص[ ..... است شده نقل فرعون اعتقاد و مذهب باره در كه مختلفي اقوال]

 ءٍشَيْ كُلَّ أَعْطي الَّذِي رَبُّنَا ":فرمود كه( السالم عليه) موسي جواب دقائق و نكات توضيح]

[ نمود معرفي را العالمين رب چيز همه هدايت و خلق برهان قالب در كه "هَدي ثُمَّ خَلْقَهُ

 122 ........................................................................................... 034:  ص..... 



[ دبرمي سؤال زير كرده استبعاد را معاد كه "الْأُولي الْقُرُونِ بالُ فَما ":فرعون ديگر سؤال]

 122 ........................................................................................... 031:  ص..... 

 بيان و "... كِتابٍ فِي رَبِّي عِنْدَ عِلْمُها ":فرمود كه( السالم عليه) موسي جواب شرح]

 122 ..................................................... 031:  ص[ ..... مقام با آن ارتباط و مناسبت

.... . ...[ شودمي منجر ساحري و توطئه به( السالم عليه) موسي ساختن متهم به گفتگو]

 636 ................................................................................................ 012:  ص

 و فرعون به( السالم عليه) موسي موعظه در "كَذِباً اللَّهِ عَلَي تَفْتَرُوا ال ":جمله از مقصود]

 630 ............................................... 242 : ص[ ..... است پرستي بت از نهي فرعونيان

 634 .. 013:  ص[ ..... آن برابر در مردم العمل عكس و( السالم عليه) موسي اندرز تاب باز]

 نگران از مقصود باره در كه وجوهي و "مُوسي خِيفَةً نَفْسِهِ فِي فَأَوْجَسَ ":جمله معناي]

016:  ص[ ..... است شده گفته ساحران سحر مشاهده از بعد( السالم عليه) موسي شدن

 ............................................................................................................. 632 

 632 ............... 012:  ص[ ..... آنان آوردن ايمان و ساحران به( السالم عليه) موسي غلبه]

 و فكري تحول از حاكي كه او، تهديدات و فرعون عتاب مقابل در مؤمنان بليغ جواب]

 611 ............................................... 010:  ص[ ..... باشدمي ايمان از بعد آنان معنوي

.... ([ .فرعون و( السالم عليه) موسي داستان به مربوط آيات ذيل در روايت دو]) روايتي بحث

 610 ................................................................................................... 017:  ص

 614 ...................................................... 019:  ص[ ..... 89 تا 92 آيات(: 02) طه سوره]

 614 ......................................................................................................... اشاره

 614 .............................................................................. 018:  ص.....  آيات ترجمه

[ ورهس اين در( السالم عليه) موسي داستان از فصل آخرين به مربوط آيات بيان] آيات بيان

 612 .............................................................................................. 062:  ص..... 

 612 ...................................................................................................... اشاره

 اضافه از مراد بيان و "اهْتَدي ثُمَّ صالِحاً عَمِلَ وَ آمَنَ وَ تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّي وَ ":آيه معناي]

 612 ......................064:  ص[ ..... صالح عمل و خدا به ايمان بر "اهْتَدي ثُمَّ "قيد كردن



 اب اسرائيل بني شدن گمراه و "طور "به( السالم عليه) موسي رفتن به راجع آيات بيان]

:  ص...[ .....  و انآن سوي به (السالم عليه) موسي گشت باز و سامري گوساله پرستش

061 ....................................................................................................... 663 

 خواست باز جواب در سامري كالم كه "... بِهِ يَبْصُرُوا لَمْ بِما بَصُرْتُ قالَ ":آيه معناي]

[ تسا شده گفته آن معناي در كه مختلفي وجوه و كندمي حكايت را( السالم عليه) موسي

 664 ........................................................................................... 070:  ص..... 

 662 ............................................................................. 077:  ص.....  روايتي بحث

 662 ...................................................................................................... اشاره

 "... تابَ لِمَنْ لَغَفَّارٌ إِنِّي وَ ":آيه در "اهْتَدي ثُمَّ ":جمله از مقصود آن بر بنا كه ايتيرو]

 603 ......................................... 079:  ص[ ..... است (السالم عليهم) بيت اهل واليت

 از مراد اينكه و "واليت "معناي سه به اشاره و اسرائيل بني به آيه اختصاص عدم بيان]

 603 ................................. 279 : ص[ ..... است كدامين( السالم عليهم) بيت اهل واليت

 601 .... 092:  ص[ ..... اسرائيل بني پرستي گوساله داستان اطراف در روايت چند بررسي]

:  ص[ ..... ندارند حجيت شرعيه احكام غير در سند صحت صورت در حتي آحاد روايات]

097 ....................................................................................................... 602 

 602 .................................................... 082:  ص[ ..... 441 تا 88 آيات(: 02) طه سوره]

 602 ......................................................................................................... اشاره

 602 .............................................................................. 082:  ص.....  آيات ترجمه

 602 ................................................................................. 084:  ص.....  آيات بيان

 602 ...................................................................................................... اشاره

[ شودمي استفاده اعمال تجسم "... يَحْمِلُ فَإِنَّهُ عَنْهُ أَعْرَضَ مَنْ ":آيه از اينكه به اشاره]

 603 ........................................................................................... 080:  ص..... 

 603 ............................... 083:  ص[ ..... زُرْقاً يَوْمَئِذٍ الْمُجْرِمِينَ نَحْشُرُ وَ ":جمله معناي]

 مَنْ إِلَّا اعتشف نبخشيدن سود و اصوات خشوع داعي، پيروي: قيامت روز در آدميان حال]

 606 ...................................................................... 081:  ص[ ..... الرَّحْمنُ لَهُ أَذِنَ



 كي قرآن كه شودمي استفاده آن از اينكه به اشاره و "... بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ ال وَ ":آيه معناي]

 602 .............................. 322:  ص[ ..... است گرديده نازل تدريجا ديگر بار و دفعتا بار

 602 .................................... 324:  ص([ ..... گذشته آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 602 ...................................................................................................... اشاره

 602 ............................................. 320:  ص[ ..... تعالي خداي رؤيت نفي در روايتي]

 602 ........................... 323:  ص[ ..... "... بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ ال وَ ":آيه ذيل در روايت چند]

 602 .................................................. 321:  ص[ ..... 406 تا 441 آيات(: 02) طه سوره]

 602 ......................................................................................................... اشاره

 602 .............................................................................. 321:  ص.....  آيات ترجمه

 643 ................................................................................. 321:  ص.....  آيات بيان

 643 ...................................................................................................... اشاره

 عليه) آدم داستان در اشمادي زندگي و زميني طبع حسب بر آدمي نوع حال تمثيل]

 643 .................................................................. 326:  ص[ ..... او هبوط و( السالم

 رد آن آوردن مفرد وجه و "فتشقي "كلمه معناي و همسرش و آدم با ابليس دشمني علت]

 646 ............................................................. 329:  ص[ ..... "... آدَمُ يا فَقُلْنا ":آيه

 بودن معصوم به توجه با "هَدي وَ عَلَيْهِ فَتابَ "و "فَغَوي رَبَّهُ آدَمُ عَصي وَ ":جمله معناي]

 640 ....................... 344:  ص([ ..... السالم عليه) آدم جمله آن از و( السالم عليهم) انبيا

( ضنك معيشت) تنگ زندگي داراي خدا ياد از گردانانروي اينكه مورد در توضيحي]

 642 ................................................................................ 341:  ص[ ..... هستند

 642 ......................... 346:  ص [ .....خدا ياد از معرضان نمودن محشور نابينا از مقصود]

[ (گذشته آيات از ديگر برخي و "... آدَمَ إِلي عَهِدْنا لَقَدْ وَ ":آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 642 .............................................................................................. 349:  ص..... 

 620 .................................................. 301:  ص[ ..... 431 تا 407 آيات(: 02) طه سوره]

 620 ......................................................................................................... اشاره



 620 .............................................................................. 301:  ص.....  آيات ترجمه

 620 ................................................................................. 301:  ص.....  آيات بيان

 620 ...................................................................................................... اشاره

 تاخير از حاكي كه "... رَبِّكَ مِنْ سَبَقَتْ كَلِمَةٌ ال لَوْ وَ ":آيه مراد و معنا توضيح و شرح]

 624 .... 306:  ص[ ..... باره اين در وجوه برخي و. است اسراف و كفر برابر در دنيوي عذاب

 وجوه و اقوال و "... غُرُوبِها قَبْلَ وَ الشَّمْسِ طُلُوعِ قَبْلَ رَبِّكَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ ":آيه مراد و مفاد]

 622 .................................... 308:  ص[ ..... اندگفته آن پيرامون مفسرين كه ايعديده

:  ص[ ..... رساندمي رضا مقام به را انسان خدا تحميد و تسبيح چگونه اينكه به اشاره]

330 ....................................................................................................... 623 

[ "عَلَيْها اصْطَبِرْ وَ بِالصَّالةِ أَهْلَكَ أْمُرْ وَ ":آيه در( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر اهل از مراد]

 621 ........................................................................................... 331:  ص..... 

 و "... عَيْنَيْكَ تَمُدَّنَّ ال وَ "و "... رَبِّكَ بِحَمْدِ سَبِّحْ وَ ":آيات ذيل در اتيرواي]) روايتي بحث

 620 ........................................................................................ 337:  ص...([ ..... 

 624 ............................................. 312:  ص.....  دارد آيه 440 و است، مكي انبياء سوره(21)

 624 ....................................................312:  ص[ ..... 41 تا 4 آيات(: 04) األنبياء سوره]

 624 ......................................................................................................... اشاره

 622 .............................................................................. 312:  ص.....  آيات ترجمه

 622 ............................... 314:  ص[ ..... انبياء مباركه سوره كلي مفاد و غرض] آيات بيان

 622 ...................................................................................................... اشاره

310:  ص([ ..... حِسابُهُمْ لِلنَّاسِ اقْتَرَبَ) مردم به -قيامت -حساب شدن نزديك معناي]

 ............................................................................................................. 622 

 مستلزم كه) اعراض و( است توجه عدم متضمن كه) غفلت بين جمع باره در كه وجوهي]

 622 ....... 311:  ص[ ..... است شده گفته "مُعْرِضُونَ غَفْلَةٍ فِي هُمْ وَ ":جمله رد( است توجه

 623 ....................... 316:  ص.....  كالم قدم و حدوث معناي پيرامون فصل چند در گفتاري



 نبود قديم اينكه بيان و "سخن -كالم "واقعيت و حقيقت تحليل و تجزيه] اول فصل

 623 ................................................................. 316:  ص[ ..... نيست متصور كالم

[ ..... هيچكدام؟ يا او صفت يا است متكلم فعل بودن، كالم جهت از كالم آيا] دوم فصل

 621 ................................................................................................ 319:  ص

 كشف را ضماير مكنونات اينكه جهت از كالم براي ديگر معنايي به اشاره] سوم فصل

318:  ص[ ..... است بوده مورد بي قرآن قدم و حدوث باره در بحث اينكه بيان و كندمي

 ............................................................................................................. 626 

 626 ......................................................................... 318:  ص: ..... چهارم فصل

 أَهْلَ فَسْئَلُوا "و "... مُحْدَثٍ رَبِّهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ يَأْتِيهِمْ ما ":آيه ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 622 .......................................................................... 319:  ص ..... [(... و "... ذِّكْرِال

 623 ................................................. 364:  ص[ ..... 33 تا 46 آيات(: 04) األنبياء سوره]

 623 ......................................................................................................... اشاره

 621 .............................................................................. 360:  ص.....  آيات ترجمه

 626 ................................................................................. 363:  ص.....  آيات بيان

 626 ...................................................................................................... اشاره

 فرينشآ اينكه به ،(آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر دعوت حقانيت و معاد حقيقت بر استدالل]

 626 .................... 363:  ص[ ..... است نبوده لعب و لهو انگيزه به و عبث زمين و آسمان

.....  [اندگفته "لَدُنَّا مِنْ لَاتَّخَذْناهُ لَهْواً نَتَّخِذَ أَنْ أَرَدْنا لَوْ ":آيه معناي در مفسرين كه وجوهي]

 620 ................................................................................................ 366:  ص

[ لباط و حق باره در اشاراتي و "... لِالْباطِ عَلَي بِالْحَقِّ نَقْذِفُ بَلْ: آيه مفاد و معني توضيح]

 624 ............................................................................................ 369:  ص.... 

 همطلق مالكيت آثار از( عبادت در استمرار و عبوديت در استغراق) الهي درگاه مقربان حال]

 622 ........................................................................... 370:  ص[ ..... است الهي

 [ .....موحدين با آنان اختالف مورد و الوجود، واجب به پرستان بت بودن معتقد به اشاره]

 033 ................................................................................................ 371:  ص



 اللَّهُ إِلَّا آلِهَةٌ فِيهِما كانَ وْلَ ":جمله در خدا، جز آلهه وجود نفي بر استدالل توضيح و تقرير]

 031 ..................................................... 371:  ص ..... [شبهه دو به پاسخ و "لَفَسَدَتا

( يَفْعَلُ عَمَّا يُسْئَلُ ال) خداوند نشدن خواست باز پيرامون مفسران كه وجوهي بررسي]

... [ ..است او مطلقه مالكيت از ناشي خدا افعال از سؤال عدم كه وجه اين اختيار و اندگفته

 036 ................................................................................................ 377:  ص

 بحثي اين و است مصلحت داراي او افعال اينكه معناي و تعالي، خداي حكمت در گفتاري

 034 .................................................................. 394:  ص.....  قرآني و فلسفي است

 032 .............................................................................. 391:  ص[ ..... آيات بيان]

 032 ...................................................................................................... اشاره

 032 .... 391:  ص[ ..... پيشين آسماني كتب و قرآن مقابل در مشركين از "برهان "مطالبه]

 هُمْ وَ بِالْقَوْلِ يَسْبِقُونَهُ ال و خدايند مُكْرَمُونَ عِبادٌ بَلْ آلهه نه كه مالئكه، وصف و حال بيان]

 032 ........................................................................ 397:  ص[ ..... يَعْمَلُونَ بِأَمْرِهِ

( فَفَتَقْناهُما رَتْقاً كانَتا) آنها "رتق "از بعد زمين و هاآسمان "فتق "بيان با كه برهان تقرير]

 016 ............. 382:  ص[ ..... است شده اقامه تدبير و ربوبيت در تعالي خداي توحيد براي

 ه،مالئك وصف باطل، بر حق به قذف: به مربوط گذشته آيات ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 014 ........................................................... 381:  ص...([ .....  و آلهه نفي بر استدالل

 012 ................................................. 388:  ص[ ..... 17 تا 31 آيات(: 04) األنبياء سوره]

 012 ......................................................................................................... اشاره

 012 .............................................................................. 122:  ص.....  آيات ترجمه

 012 ................................................................................. 124:  ص.....  آيات بيان

 012 ...................................................................................................... اشاره

 بيان با ،(آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر مرگ به مشركين بستن اميد به تعالي خداي پاسخ]

 012 ....................................................................... 124:  ص[ ..... مرگ عموميت

 063 ......... 120:  ص[ ..... كريم قرآن آيات در و لغت در "نفس "استعمال موارد و معاني]



 061 ................................. 123:  ص[ ..... "مرگ -موت "كلمه مالاستع موارد و معني]

121:  ص[ ..... انسان نوع به آن مفاد اختصاص و "الْمَوْتِ ذائِقَةُ نَفْسٍ كُلُّ ":جمله معناي]

 ............................................................................................................. 061 

 060 .......... 129:  ص...[ .....  و آيدمي ناگهاني كه آتشي به كننده استهزاء كافران تهديد]

 062 ............................ 140:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 062 ................................................. 141:  ص[ ..... 77 تا 19 آيات(: 04) األنبياء سوره]

 062 ......................................................................................................... اشاره

 062 .............................................................................. 141:  ص.....  آيات ترجمه

 003 ................................................................................. 146:  ص.....  آيات بيان

 003 ...................................................................................................... اشاره

 001 ....................147:  ص[ ..... ذكر و ضياء فرقان،: به "تورات "تسميه وجه به اشاره]

 را او رشد ابراهيم به ما ":فرمود اينكه و است "مُبارَكٌ ذِكْرٌ "قرآن اينكه از مقصود]

 006 ............................................................................... 149:  ص[ ..... "داديم

 006 .................... 148:  ص[ ..... خود پرست بت قوم با( السالم عليه) ابراهيم گفتگوي]

 هُمْكَبِيرُ فَعَلَهُ بَلْ قالَ ":بتها شكستن از بعد خود قوم با( السالم عليه) جناب آن محاجه]

 002 ..................................................................................... 101:  ص[ .... "...

 نيتكوي امر به( السالم عليه) ابراهيم براي آتش شدن "سالم "و "برد "اينكه به اشاره]

107:  ص[ ..... است اسباب و علل سلسله از ما اطالعات محدوده از خارج تعالي خداي

 ............................................................................................................. 002 

 و مقصد به رساندن هدايت از مراد "بِأَمْرِنا يَهْدُونَ أَئِمَّةً جَعَلْناهُمْ وَ ":جمله در اينكه بيان]

 002 ................................................. 109:  ص[ ..... است تكويني امر "امر "از مراد

 هن است تسديد وحي "... الْخَيْراتِ فِعْلَ إِلَيْهِمْ أَوْحَيْنا وَ ":آيه در وحي از مراد نكهاي توضيح]

 003 . 108:  ص[ ..... كندمي افاده را الهي تاييد و تسديد به ائمه بودن مؤيد و تشريع وحي



 نانداخت آتش در و نمروديان و( السالم عليه) ابراهيم داستان باره در تيروايا] روايتي بحث

 006 ............................................................ 130:  ص([ ..... السالم عليه) حضرت آن

 006 ...................................................................................................... اشاره

[ داد قرار او ذريه و( السالم عليه) ابراهيم در را امامت خداوند اينكه به راجع ترواي چند]

 000 ........................................................................................... 131:  ص..... 

 004 ................................................. 136:  ص[ ..... 84 تا 79 آيات(: 04) األنبياء سوره]

 004 ......................................................................................................... اشاره

 004 .............................................................................. 137:  ص.....  آيات ترجمه

 002 ................................................................................. 139:  ص.....  آيات بيان

 002 ...................................................................................................... اشاره

 و واحد حكم جناب دو آن حكم اينكه شرح و "... يَحْكُمانِ إِذْ سُلَيْمانَ وَ داوُدَ وَ ":آيه بيان]

 002 .......................................................... 139:  ص[ ..... است بوده خطا از مصون

.. [ ...او به "لبوس صنعت "تعليم و( السالم عليه) داود با هامرغ و هاكوه تسخير معناي]

 002 ................................................................................................ 114:  ص

 نَلِسُلَيْما وَ) شام زمين سر سوي به( السالم عليه) سليمان امر به باد جريان از مقصود]

 002 .................................................................... 110:  ص...([ .....  عاصِفَةً الرِّيحَ

 ينكها و "عَلَيْهِ نَقْدِرَ لَنْ أَنْ فَظَنَّ مُغاضِباً ذَهَبَ "(السالم عليه يونس) النون ذو اينكه معناي]

 : ص[ ..... "الظَّالِمِينَ مِنَ كُنْتُ إِنِّي سُبْحانَكَ أَنْتَ إِلَّا إِلهَ ال أَنْ ":كرد ندا ظلمات در سپس

111 ....................................................................................................... 041 

 إِذْ سُلَيْمانَ وَ داوُدَ وَ ":آيه ذيل در سليمان و داوود حكم باره در روايت چند] روايتي بحث

 040 ............................................................................... 117:  ص[ ..... "كُمانِيَحْ

 040 ...................................................................................................... اشاره

 اشاره( السالم عليهم) مريم و زكريا يونس، ايوب، به كه آياتي ذيل در ديگر رواياتي]

 040 ................................................................................ 118:  ص.. [ ...داشتند

 042 ............................................... 110:  ص[ ..... 440 تا 80 آيات(: 04) األنبياء سوره]



 042 ......................................................................................................... اشاره

 042 .............................................................................. 113:  ص.....  آيات ترجمه

 042 ................................................................................. 111:  ص.....  آيات بيان

 042 ...................................................................................................... اشاره

[ ..... آن در "امت "از مراد و "فَاعْبُدُونِ رَبُّكُمْ أَنَا وَ واحِدَةً أُمَّةً أُمَّتُكُمْ هذِهِ إِنَّ ":آيه معناي]

 042 ................................................................................................ 111:  ص

 اعمال از ايمان با توأم كه كساني مالاع اينكه بيان و دين امر در مردم اختالف نكوهش]

 042 ............................................ 116:  ص[ ..... است مقبول آورندمي جاي به صالح

 به اشاره و "يَرْجِعُونَ ال أَنَّهُمْ أَهْلَكْناها قَرْيَةٍ عَلي حَرامٌ وَ ":آيه معناي در مختلف وجوه]

 023 ................................... 119:  ص[ ..... انجامدمي مجتمع فساد به فرد فساد اينكه

 026 ........................ 162:  ص[ ..... جاوداني عذاب به مشركين تهديد و معاد آوري ياد]

 روز در را آسمان شدن پيچيده هم در كه "... السِّجِلِّ كَطَيِّ السَّماءَ نَطْوِي يَوْمَ ":آيه معناي]

 020 ............................................................... 463 : ص[ ..... كندمي حكايت قيامت

 عِبادِيَ يَرِثُها الْأَرْضَ أَنَّ...  كَتَبْنا لَقَدْ وَ ":آيه در "وارثت "و "ذكر "،"زبور "از مقصود]

:  ص[ ..... است -دو هر -اخروي و دنيوي وراثت بر ناظر آيه اينكه بيان و "الصَّالِحُونَ

161 ....................................................................................................... 022 

 ييُوح إِنَّما) آنند به منتهي و توحيد فروع از اسالم احكام و معارف تمامي اينكه به اشاره]

 022 ........................................................ 167:  ص ..... [(... واحِدٌ إِلهٌ إِلهُكُمْ أَنَّما إِلَيَّ

169:  ص[ ..... كننده استهزاء مشركان به( آله و عليه اللَّه صلي) خدا رسول خطر اعالم]

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

 از يكي محاجه و "جَهَنَّمَ حَصَبُ...  تَعْبُدُونَ ما وَ إِنَّكُمْ ":آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 023 ................. 172:  ص[ ..... آيه اين نزول از بعد( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر با مشركين

 023 ...................................................................................................... اشاره

 قَتْسَبَ الَّذِينَ إِنَّ ":آيه مصاديق از شيعيانش و( السالم عليه) علي اينكه باره در روايتي]

 026 ................................................... 173:  ص[ ..... باشندمي "... الْحُسْني مِنَّا لَهُمْ



 عليهم) محمد آل قائم باره در "... الزَّبُورِ فِي كَتَبْنا لَقَدْ وَ ":آيه كه معني اين در روايتي]

 020 ........................................................ 171:  ص ..... [است او اصحاب و( السالم

 020 ...................................... 176:  ص.....  دارد آيه 79 و شده نازل مدينه در حج سوره(22)

 020 ....................................................... 176:  ص[ ..... 0 تا 4 آيات(: 00) الحج سوره]

 020 ......................................................................................................... اشاره

 020 .............................................................................. 176:  ص.....  آيات ترجمه

 020 ................................................................................. 176:  ص.....  آيات بيان

 020 ...................................................................................................... اشاره

 "عَظِيمٌ ءٌشَيْ "اشزلزله كه قيامت به تهديد آيات بيان و حج سوره كلي مفاد به اشاره]

 024 ......................... 177:  ص.....  "أَرْضَعَتْ عَمَّا مُرْضِعَةٍ كُلُّ تَذْهَلُ "روز آن در و است

 و "مٌعَظِي ءٌشَيْ السَّاعَةِ زَلْزَلَةَ إِنَّ رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ أَيُّهَا يا ":آيه ذيل در روايتي]) روايتي بحث

 022 ...................... 178:  ص([ ..... آيه اين نزول از بعد( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر سخن

 022 ..................................................... 194:  ص[ ..... 46 تا 3 آيات(: 00) الحج سوره]

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

 022 .............................................................................. 190:  ص.....  آيات ترجمه

 و حق راه در متزلزالن باطل، بر كنندگان اصرار: مردم از صنف سه الحال وصف] آيات بيان

 022 ................................................................................... 193:  ص[ ..... مؤمنان

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

[ ..... "... يُضِلُّهُ فَأَنَّهُ تَوَلَّاهُ مَنْ أَنَّهُ عَلَيْهِ كُتِبَ ":فرمود شيطان از پيروي باره در اينكه از مراد]

 022 ................................................................................................ 191:  ص

191:  ص[ ..... گياه و انسان خلقت چگونگي بيان با نشور، و بعث در ترديد و ريب رفع]

 ............................................................................................................. 023 

199:  ص [ .....نبات و انسان خلقت كيفيت بيان از نتيجه پنج استنتاج مورد در تفصيلي]

 ............................................................................................................. 020 



 هُديً ال وَ عِلْمٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فِي يُجادِلُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ ":آيه در "هدي "و "علم "از مقصود]

 024 .................................................................................... 184:  ص[ ..... "...

 گردانندمي روي هاآزمايش در و خواهندمي يشاندنيا براي را دين كه ديگر صنفي وصف]

 022 ...................................... 181:  ص...([ .....  حَرْفٍ عَلي اللَّهَ يَعْبُدُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ)

 [اندگفته آن باره در كه وجوهي و "... اللَّهُ يَنْصُرَهُ لَنْ أَنْ يَظُنُّ كانَ مَنْ ":آيه مفاد و معني]

 022 ........................................................................................... 181:  ص..... 

 ما الْأَرْحامِ فِي نُقِرُّ ":جمله و "مُخَلَّقَةٍ غَيْرِ وَ مُخَلَّقَةٍ "از مراد باره در رواياتي] روايتي بحث

 023 ........ 189:  ص ..... ["... رَيْبٍ فِي كُنْتُمْ إِنْ النَّاسُ أَيُّهَا يا ":هآي در "مُسَمًّي أَجَلٍ إِلي نَشاءُ

 023 ...................................................................................................... اشاره

 دين طالبان باره در كه "حَرْفٍ عَلي اللَّهَ يَعْبُدُ مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ ":آيه ذيل در روايت چند]

 026 ...................................................................... 124:  ص[ ..... است دنيا براي

 020 ................................................... 123:  ص[ ..... 01 تا 47 آيات(: 00) الحج سوره]

 020 ......................................................................................................... اشاره

 020 .............................................................................. 123:  ص.....  آيات ترجمه

 020 ................................................................................. 121:  ص.....  آيات بيان

 020 ...................................................................................................... اشاره

 الَّذِينَ "و "مجوس "،"صابئين "،"نصاري "،"هادُوا الَّذِينَ "،"آمَنُوا الَّذِينَ "از مراد]

 020 ..... 121:  ص[ ..... "كندمي حق به حكم آنان بين قيامت در خدا ":فرمود كه "أَشْرَكُوا

 ردمم از بسياري تشريعي سجده و خدا برابر در موجودات تكويني( تذلل و خضوع) سجده]

 022 ............................ 127:  ص[ ..... "الْعَذابُ عَلَيْهِ حَقَّ ":كه ديگر بسياري استكبار و

 هب اختالفاتشان همه و منقسمند "مبطل "و "محق ":دسته دو به مختلف مذاهب تمامي]

 022 .............................................. 129:  ص[ ..... گرددمي بر خدا ربوبيت در اختالف

 022 .............................................. 142:  ص[ ..... مجوس باره در روايتي] روايتي بحث

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



 نكهاي به باشد معتقد كه هر: است آمده روايت در اينكه و خداوند مشيت باره در توضيحي]

 022 .............................................. 140:  ص[ ..... نيست موحد بوده مريد ازل از خدا

 هب اختالفاتشان همه و منقسمند "مبطل "و "محق ":دسته دو به مختلف مذاهب تمامي]

 033 .............................................. 140:  ص[ ..... گرددمي بر خدا ربوبيت در اختالف

 031 ............ 143:  ص[ ..... "رَبِّهِمْ فِي اخْتَصَمُوا خَصْمانِ هذانِ ":آيه ذيل در روايت چند]

 031 ................................................... 141:  ص[ ..... 37 تا 01 آيات(: 00) الحج سوره]

 031 ......................................................................................................... اشاره

 036 .............................................................................. 146:  ص.....  آيات ترجمه

 و خدا راه كه نيكسا تهديد و الحرام مسجد در عبادت در مؤمنين همه برابري] آيات بيان

 030 ........................................................... 147:  ص[ ..... بندندمي را الحرام مسجد

 030 ...................................................................................................... اشاره

 رْطَهِّ وَ "(:السالم عليه) ابراهيم به الهي دستور از مقصود و مردم براي كعبه شدن معبد]

 030 .................................................................. 148:  ص[ ..... "... لِلطَّائِفِينَ بَيْتِيَ

 032 ................................ 104:  ص[ ..... حج اخروي و دنيوي منافع مورد در توضيحي]

 032 ..................... 100:  ص[ ..... حج مناسك به مربوط آيات جمالت و مفردات توضيح]

 إِنَّهافَ) نيست خارجي اعمال به قائم و است قلبي و معنوي امري "تقوي "اينكه به اشاره]

 011 .................................................................. 109:  ص([ ..... الْقُلُوبِ تَقْوَي مِنْ

 016 ................................................. 132:  ص[ ..... خدا براي كردن قرباني حكمت]

 آن در ظلم ،(دِالْبا وَ فِيهِ الْعاكِفُ سَواءً) مكه در مردم برابري باره در رواياتي] روايتي بحث

[ ..... (لَهُمْ مَنافِعَ لِيَشْهَدُوا) حج بر مترتب منافع و...(  بِظُلْمٍ بِإِلْحادٍ فِيهِ يُرِدْ مَنْ وَ) مقدس شهر

 010 ................................................................................................... 134:  ص

 010 ...................................................................................................... اشاره

 بيت ":به كعبه خانه تسميه وجه و حج مناسك به راجع آيات ذيل در ديگر رواياتي]

 014 ............................................................................... 131:  ص[ ..... "العتيق



 012 ................................................... 139:  ص[ ..... 17 تا 39 آيات(: 00) الحج سوره]

 012 ......................................................................................................... اشاره

 012 .............................................................................. 138:  ص.....  آيات ترجمه

 063 .......... 112:  ص[ ..... مؤمنين به قتال اذن و جهاد باره در نازله آيه نخستين] آيات بيان

 063 ...................................................................................................... اشاره

 لِلَّذِينَ أُذِنَ "و "... آمَنُوا الَّذِينَ عَنِ يُدافِعُ اللَّهَ إِنَّ ":قتال و جهاد به مربوط آيات توضيح]

 061 ........................................................................... 110:  ص ..... ["... يُقاتَلُونَ

 060 ......... 111:  ص[ ..... "... النَّاسَ اللَّهِ دَفْعُ ال لَوْ وَ ":جهاد و قتال حكم تشريع حكمت]

 به مختص قتال اذن و است مؤمنين عموم بر ناظر "... الْأَرْضِ فِي مَكَّنَّاهُمْ إِنْ الَّذِينَ ":آيه]

 060 ...................................................... 116:  ص ..... [نيست اسالم صدر مهاجران

:  ص[ ..... كنندگان تكذيب و تهديد و( آله و عليه اللَّه يصل) خدا رسول به دادن دلداري]
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 3آيه دارد ..... ص :  89سوره مريم مكي است و (19)

 3[ ..... ص : 41تا  4(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً  (0رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا )( إِذْ نادي 6( ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا )1كهيعص )
 (0وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا )

رِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ ( ي4َوَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا )
( قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ كانَتِ امْرَأَتِي 2( يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ اسْمُهُ يَحْيي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا )2رَضِيًّا )

 (2( قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً )2نَ الْكِبَرِ عِتِيًّا )عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِ

مِحْرابِ فَأَوْحي إِلَيْهِمْ أَنْ ( فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ مِنَ ال13ْقالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أاَلَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَ لَيالٍ سَوِيًّا )
( وَ بَرًّا 10( وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَكاةً وَ كانَ تَقِيًّا )16( يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا )11سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا )

 (10)بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا 

 (14وَ سَالمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا )

 3ترجمه آيات ..... ص : 

 بنام خداي رحمان و رحيم،

 .(1كاف، هاء، يا، عين، صاد )

 .(6اين رمز عنوان( يادآوري رحمت پروردگارت به بنده خود زكرياست ))



 0، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .(0م كه پروردگارش را ندا داد، ندايي پنهاني )آن د

ام بودهبهره نگفت پروردگارا! من از پيري استخوانم سست، و سرم سفيد شده است، و در زمينه خواندن تو اي پروردگار بي
(0). 

 .(4من از بعد خويش از وارثانم بيم دارم، و زنم نازا است مرا از نزد خود فرزندي عطا كن )

 .(2از خاندان يعقوب ارث ببرد، و پروردگارا! او را پسنديده گردان )تا از من و 

ايم دهيم كه نامش يحيي است و از پيش همنامي براي وي قرار ندادهپس بدو گفتيم( اي زكريا ما به تو مژده پسري مي)
(2). 

 .(2ام؟ )توتي رسيدهگفت: پروردگارا! چگونه باشد مرا پسري با اينكه همسرم نازا است و خودم از پيري به فر

حامل پيام به وي( گفت: پروردگار تو چنين است، و همو فرموده كه اين بر من آسان است، از پيش نيز تو را كه چيزي )
 .(2ام )نبودي خلق كرده

 .(13ات اين باشد كه سه شب تمام با مردم سخن گفتن نتواني )گفت: پروردگارا! براي من عالمتي بگذار. گفت: نشانه

 .(11از عبادتگاه نزد قوم خود شد و با اشاره به آنان دستور داد كه صبح و شام خدا را تسبيح گوييد ) پس

 .(16ما گفتيم( اي يحيي اين كتاب را به جد و جهد تمام بگير. و در طفوليت او را حكمت و فرزانگي داديم ))

 .(10او پرهيزكار بود ) و به او رحمت و محبت از ناحيه خود و پاكي )روح و عمل( بخشيديم، و

 .(10و با پدر و مادرش نيكوكار بود و سركش و نافرمان نبود )

 .(14شود )ميرد و روزي كه زنده برانگيخته ميدرود بر وي روزي كه تولد يافت و روزي كه مي

ه سالم( و تقسيم مردم ببيان آيات ]غرض سوره مريم بشارت و انذار مردم است به بيان داستان زكريا، يحيي و مريم )عليهم ال

 4 :سه دسته[ ..... ص 

 اشاره

فَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً  ":فرمايدغرض اين سوره به طوري كه در آخرش بدان اشاره نموده مي
سياقي بديع و بسيار جالب ريخته نخست به داستان زكريا و  بشارت و انذار است، چيزي كه هست همين غرض را در "لُدًّا ...

يحيي و قصه مريم و عيسي و سرگذشت ابراهيم و اسحاق و يعقوب و ماجراي موسي و هارون و داستان اسماعيل و حكايت 
 كه يا نبوت بوده و يا  -ادريس و سهمي كه به هر يك از ايشان از نعمت واليت داده

 4 ، ص:10ترجمه الميزان، ج

اي اشاره كرده، آن گاه علت اين عنايت را چنين بيان فرموده كه اين بزرگواران خصلتهاي برجسته -صدق و اخالص
اند از آن جمله نسبت به پروردگارشان خاضع و خاشع بودند، و ليكن اخالف ايشان از ياد خدا اعراض نموده به مساله داشته

را كه  "غي "به جاي آن دنبال شهوت را گرفتند به همين جهت به زودي حالت اعتناء شدند، وتوجه به پروردگار به كلي بي
كنند، مگر آنكه كسي از ايشان توبه كند و به پروردگار خود بازگشت نمايد كه او همان از دست دادن رشد است ديدار مي

 .پيونددسرانجام به اهل نعمت مي

ن و آراي خارج از منطقشان از قبيل نفي معاد، و به خدا نسبت پسر هايي از لغزشهاي اهل غي و زورگوييهاي آناسپس نمونه



 .سازدداري دادن، و بت پرستيدن و آنچه كه از لوازم اين لغزشها است از نكبت و عذاب را خاطر نشان مي

د. كانه گفته آورهايي ميتوان گفت بيان اين سوره شبيه به بيان مدعيي است كه براي اثبات دعوي خود مثالبنا بر اين، مي
شده فالني را و فالني و فالني كه از اهل رشد و داراي موهبتي الهي بودند در زندگي اين روش را داشتند كه دل از شهوات 
نفس كنده و به سوي پروردگار خود متوجه شدند، و طريقه خضوع و خشوع را پيش گرفتند كه هر وقت آيات پروردگارشان 

گشتند. و طريقه آدمي به سوي رشد و موهبت همين است، ليكن اخالف همين خاضع ميشدند از صميم دل را متذكر مي
نامبردگان اين طريقه را كنار گذاشتند، يعني از عمل اعراض و به شهوات مذموم رو آوردند، و اين رويه، ايشان را جز به 

ه خدا شود كه رجوع بجامشان اين ميكند، و سرانكه خالف رشد است نكشانيده، جز بر باطل استوارترشان نمي "غي "سوي
شوند و اين جز به سوي نكبت و عذاب رهنمونشان را انكار، و شركايي براي خدا اثبات نموده، سد راه دعوت هم مي

 .كندنمي

 راي كلي از آن مثلها، كه مورد نظبا ذكر چند مثال آغاز و با گرفتن نتيجه -فرماييدهمانطور كه مالحظه مي -پس اين سوره
شروع شده و تا چند آيه بعد ادامه  «1» "أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "گيري از جملهبوده، خاتمه يافته است. و اين نتيجه

 .يابدمي

آنهايي كه خدا انعامشان كرد كه يا انبياء بودند و يا اهل اجتباء و  -1كند: پس اين سوره مردم را به سه طائفه تقسيم مي
آن كساني كه توبه نموده ايمان آوردند، و  -0اهل غي، يعني آنهايي كه مايه و استعداد رشد خود را از دست دادند  -6هدايت 

 پيوندند. و آن گاه ثواب توبه تائبين و مسترشدين و عذاب غاويانعمل صالح كردند كه به زودي به اهل نعمت و رشد مي

__________________________________________________ 

 .42سوره مريم، آيه (1)
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 .دهدرا تذكر مي -كه همنشينان شيطان و از اولياي اويند

مكي بودن آن را مورد اتفاق دانسته و هم « 1»اي از مفسرين اين سوره بدون هيچ شكي در مكه نازل شده، زيرا هم عده
 .دمضامين آياتش بر اين معنا داللت دار

 6اي در باره حروف مقطعه[ ..... ص : اشاره]

 ."كهيعص "

ها از قرآن كريم كه حروف مقطعه بر سر آنها آمده خالي از در سابق در تفسير آيه اول سوره اعراف گفتيم كه: اين سوره
نكه از ايكند ارتباطي در ميان مضامين آنها با آن حروف نيست، پس حروفي كه مشترك ميان چند سوره است كشف مي

 .مضامين آنها نيز مشترك است

خورد، چون آن سوره نيز داستان به چشم مي "ص "اي است كه ميان اين سوره و سورهمؤيد اين معنا مناسبت و همجنسي
بحث جامعي در باره حروف مقطعه قرآن و ارتباطي كه هر يك با مطالب سوره خود  -ان شاء اللَّه -انبياء را آورده، و به زودي

هايي كه حروف مقطعه كنيم كه سورهگذرانيم، و در آنجا نيز اين بحث را مطرح ميرند ايراد نموده، از نظر خواننده ميدا
ز وجود دارد. و با "ياء "كه در هر دو حرف "يس "مشترك دارند مطالبشان نيز مشترك است، مانند سوره مورد بحث با سوره

 .وجود دارد "ع "حرفمانند اين سوره و سوره شوري كه در هر دو 

 ."ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا "



خبري است براي مبتدايي محذوف، و مصدري است در معناي مفعول، و برگشت معنا  "ذكر "ظاهر سياق اين است كه كلمه
ت دعاي زكريا به وسيله . و مراد از رحمت، استجاب"اين خبر رحمت مذكور پروردگار تو است "از نظر تقدير به اين است كه

 .شروع شده "إِذْ نادي رَبَّهُ "خداي سبحان است كه تفصيل آن از جمله

 ."إِذْ نادي رَبَّهُ نِداءً خَفِيًّا "

به معناي صدا زدن به آواز بلند است، در  "مناداة "و همچنين "نداء "و كلمه "رَحْمَةِ رَبِّكَ "متعلق است به جمله "اذ "ظرف
 .كه به معناي آهسته صدا زدن است "مناجات "مقابل

دارد، گوييم منافاتي نتوصيف كرد؟ مي "خفي "خواهي گفت: اگر نداء به اين معنا است پس چرا خداي تعالي آن را با وصف
زيرا ممكن است همين دعوت با صداي بلند در جايي صورت گيرد كه احدي آن را نشنود، مانند بيابان و امثال آن، هم چنان 

 .هم اشعاري به اين معنا دارد "فَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ "كه جمله
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ر تصور كرده، و خواسته است اند: عنايت، در تعبير به نداء اين است كه حضرت زكريا خود را از خدا دوگفته «1»بعضي 
رعايت اين ادب را بكند كه گناهان و بديهايش او را از خدا دور كرده است، هم چنان كه حال هر كسي كه از عذاب خدا 

 .بيندبترسد همين طور است كه خود را دور مي

 7ت و ظرائف آن سخنان[ ..... ص : سخن جناب زكريا )علي نبينا و آله و عليه السالم( با خداي تعالي، و مفاد جمالت، و نكا]

 "... قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي

 ."فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا "نمايد كه گفت:كند براي درخواستي كه بعدا از زكريا نقل ميچيني مياين آيه زمينه.

قدمه دعا، درياي رحمت خدا را به خروش آورد و بعد دعا را جلوتر آورد براي استرحام بوده و خواسته در م "رب "و اگر كلمه
مطلب خود را تاكيد كرد براي اين است كه برساند حاجتش به داشتن فرزند حاجتي است مبرم و  "ان "كند. و اگر با كلمه

راي ببه معناي ضعف و نقصان نيرو است. و اگر اين ضعف خود را به استخوانهايش اختصاص داد  "وهن "حياتي. و كلمه
 .گيرداين است كه آدمي در تمامي حركتها و سكونهايش بر آن قرار مي

براي اين است كه ضعف را به جنس استخوان نسبت دهد، و هم اينكه اجمالي  "استخوانم "و يا "استخوانهايم "و اگر نگفت
 .باشد براي تفصيل بعد

زبانه آتش و سرايت آن است، در هر چيزي كه قابل احتراق باشد. در به معناي انتشار  "اشتعال "-"وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً "
از بهترين استعارات است، و معنايش اين است كه سفيدي موي در سر من  "وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً "مجمع البيان گفته: جمله

 .«6»انه آن است شود، و كانه منظور از شعاع آتش همان زبمنتشر شده آن چنان كه شعاع آتش منتشر مي

خالف سعادت است، و گويا منظور از آن محروميت از خير است كه يا الزمه  "شقاوت "-"وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا "
اي است. و معن "في "آن باء سببيت و يا به معناي "باء "متعلق به شقي است، و "بدعائك "شقاوت است و يا خود آن. كلمه

 :هآيه اين است ك

فرمودي، بدون اينكه خواندم اجابتم ميام و هر وقت تو را ميپروردگارا! من همواره به سبب دعاي خود قرين سعادت بوده
ام، مرا مرا شقي و محروم سازي. و يا اين است كه: پروردگارا من هيچ وقت در دعاي خود از ناحيه تو محروم و خائب نبوده



نمودي. به هر صورت چه معنا آن باشد و چه اين، كلمه خواندم قبول ميوقت تو را مي اي و هربه اجابت كردنت عادت داده
 .دعاء مصدر مضاف به مفعول است
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مصدر مضاف به فاعل است، و معنايش اين است: پروردگارا! من هيچوقت  "دعائك "اند: كلمهگفته« 1»بعضي از مفسرين 
ام، هر وقت مرا دعوت كردي اطاعت كردم و خواند شقي و متمرد نبودهنسبت به دعوتت كه مرا به سوي بندگي و اطاعت مي

 .تر استبه خلوص عبادتت نمودم. ليكن معناي اول روشن

 بالغتي است كه "وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا "و خبرش در جمله "كان "و قرار دادن آن بين اسم "رب "كلمهو در تكرار 
 ."وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا "گيري نمود، و همچنين در نظير آن، يعني جملهممكن نيست با هيچ مقياسي اندازه

 ."ي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراًوَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِ "

عموها و پسر عموها هستند. بعضي  "موالي "چيني است كه گفتيم قبل از دعاي خود كرده. و منظور ازتتمه تمهيد و زمينه
اند تنها پسر گفته« 0»است. و بعضي  "عصبه "اندديگر گفته« 0»است، و بعضي  "كاللة ""موالي "اند منظور ازگفته« 6»

اند كه منظور ورثه است. و به هر حال، به هر معنا كه باشد غير اوالد صلبي است. و مقصود گفته« 4»است، و بعضي  عموها
بعد از مرگ است. و  "من ورائي "ترسم. و مقصود ازاين است كه از عمل موالي مي "ترسماز موالي مي "از اينكه گفت

نيا برود و نسلي كه وارث او باشند، نداشته باشد، و اين كنايه از همان ترسيده از اينكه از دخالصه اينكه حضرت زكريا مي
 .اوالد مردن استبي

به معناي زن نازا است، و مرد عاقر آن مردي را گويند كه فرزنددار نشده  "وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً "در جمله "عاقر "كلمه
 .باشد

كند بر اينكه همسرش عالوه بر اينكه تا آن روز كه اين د داللت ميخو "همسرم عاقر است "و اينكه چنين تعبير كرده كه
 .كرده فرزند نياورده از سن فرزنددار شدن هم گذشته بوده استدعا را مي

و  "هلاين است كه جم "إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي ... "را تكرار نكرده و فرموده: "ان "و ظاهر اينكه كلمه
فصل واحدي از داستان است، و اين معنا را  "عاقرا "وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ ... "حاليه است، و مجموع كالم يعني "كانت ...

 رساند كه چون همسرممي
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هايي كه آن جناب براي دعاي خود كرده است به چينيس مجموع زمينهعاقر است جا دارد كه از ورثه بعد از خودم بترسم. پ



گردد: اول اينكه خداي عز و جل او را در طول زندگيش و تا روزي كه پيري سالخورده شده به استجابت دعا دو بخش بر مي
 .ترسد، چون همسرش عاقر استعادت داده. دوم اينكه او از ورثه بعد از مرگش مي

م را به سه بخش تقسيم نمود، به اينكه پيري خودش را يك بخش و عاقر بودن همسرش را بخش و ممكن است كال
 .مستقل ديگري شمرد

 8فرزند خواستن زكريا )عليه السالم( از خداوند )فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي ...([ ..... ص : ]

 ."رِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّافَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَ "

 "چيني كرد، و در آن موهبت الهيي را كه درخواست كرد مقيد به قيداين همان دعائي است كه گفتيم براي اداي آن زمينه
فرد ديگري است نمود، چون از اسباب عادي مايوس شده بود. يكي از اسباب عادي كه در اختيار او و هر  "مِنْ لَدُنْكَ

استعداد شوهر است كه آن جناب اين استعداد را به خاطر پيري از دست داده بود. يكي ديگر استعداد همسر است براي باردار 
 .شدن كه وي اين را هم نداشت، زيرا همسرش در جواني عاقر بود تا چه رسد به امروز كه پيري سالخورده شده

دار كار او جهت بود كه ولي هر كس عبارت است از آن شخصي كه متولي و عهده و اگر از خدا وليي درخواست كرد بدين
ه در آل يعقوب ب "آل "شود. كلمهاش ميكند، و جانشين او در ارثيهباشد، و ولي ميت آن كسي است كه به امر او قيام مي

« 6»و بعضي «. 1»دان و سايران معناي خاصه، يعني كساني است كه امرشان به او محول است، مانند فرزندان و خويشاون
فرزند اسحاق بن ابراهيم )ع( است. و  -به طوري كه گفته شده -"يعقوب "اند اين كلمه در اصل اهل بوده. و منظور ازگفته

اند مراد يعقوب بن ماثان برادر عمران بن ماثان پدر مريم است، و همسر زكريا خواهر مريم بوده. و بنا بر گفته« 0»بعضي 
شود كه: از من و از همسرم كه يكي از افراد خاندان يعقوب است ارث اين مي "يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ "عناياين م

براي تبعيض است، هر چند كه اگر  "مِنْ آلِ يَعْقُوبَ "در جمله "من "تر اين است كه بگوييم كلمهببرد. آن وقت مناسب
 .ابتدائيه هم بگيريم صحيح است

)پسنديده( است. و اطالق رضاء، اقتضاء دارد كه اين مطلق شامل  "مرضي "به معناي "رضي "كلمه -"اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا وَ "
 علم و عمل هر دو شود. پس مراد آن كسي خواهد بود
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 .كه هم اعتقادش و هم عملش مورد پسند باشد، يعني خدايا او را آراسته به علم نافع و عمل صالح گردان

اي است مدني و بعد از سوره مريم نازل شده در ذيل داستان خداي عز و جل اين داستان را در سوره آل عمران هم كه سوره
رابَ وَجَدَ عِنْدَها ا الْمِحْفَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً وَ كَفَّلَها زَكَرِيَّا كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّ "مريم آورده و فرموده:

يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ  رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ
 .«1» "لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ

ماند كه تنها چيزي كه زكريا را به دعاء وادار كرد و آن دعاي و هر كس در اين دو آيه دقت كند جاي شكي برايش باقي نمي
مذكور را نمود همان كرامتي بود كه از خدا نسبت به مريم مشاهده كرد، و عبوديت و خلوصي بود كه مريم نسبت به خدايش 

داشت. از مشاهده اين وضع لذت برد، و دوست داشت كه اي كاش بعد از او هم فرزندي داراي قرب و كرامتي اين چنين 



اتواني خود و پيري و نازايي همسرش شد و به ياد وارثانش كه هيچ داشت، ليكن از سوي ديگر متوجه سالخوردگي و نمي
اي در دلش شعله زد و به ياد يك حال و وضعي چون مريم ندارند افتاده، دچار وجد و شعفي سوزان گرديد، و ناگهان جرقه

عادت داده بود، لذا دست  اين معنا افتاد كه خداي تعالي تا اين روز از زندگيش وي را به استجابت دعا و كفايت همه مهمات
 .اي طيب درخواست نمودبه دعا بلند كرده با دلي سرشار از اميد ذريه

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ  "در سوره آل عمران در مقابل "پس جمله رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً
 "رضي "در اينجا است. و مراد از "وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا "در آنجا مقابل جمله "طيبة "است. و كلمه "هُ رَبِّ رَضِيًّايَعْقُوبَ وَ اجْعَلْ

هم همان قرب و كرامتي بود كه از خدا نسبت به مريم ديد، و آن عمل صالحي بود كه از مريم نسبت به خدا مشاهده كرد. 
در  "فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ "در آنجا، در مقابل "لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً هَبْ لِي مِنْ "ماند جملهباقي مي

است كه از او  فرزند صلبي "وَلِيًّا يَرِثُنِي ... "در آنجا است. پس مقصود از جمله "وليا "اينجا كه در حقيقت تفسير كننده كلمه
 .ارث ببرد

__________________________________________________ 

پروردگارش دختر او را قبول كرد، و او را به طرز نيكي رويانيد و زكريا سرپرست او شد، هر وقت زكريا بر او در محرابش (1)
ه د خداست كگفت از نزپرسيد اي مريم اين از كجا برايت فراهم شده؟ مييافت، و ميشد نزدش رزقي )خوردني( ميوارد مي

دهد. اينجا بود كه )اميد زكريا به لطف خدا به هيجان آمده( پروردگار خود را ندا كرد حساب رزق ميخدا هر كه را بخواهد بي
 .02و  02كه اي پروردگار من مرا از نزد خودت ذريه پاكي ارزاني دار كه تو شنواي دعائي. سوره آل عمران، آيات 
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اند بدون قرينه راثت نبوت يا علم يا ... دانستهبيان اينكه زكريا )عليه السالم( از خداوند فرزند صلبي خواسته كه از او ارث ببرد و اينكه ادعاي برخي از مفسرين كه مراد از ارث را و]

 44و شاهد است[ ..... ص : 

فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي  "زكريا در جمله ":اندفتهروشن گردد كه گ« 1»اين را بدين جهت گفتيم تا فساد گفتار بعضي 
ديگر كه « 6». و همچنين گفتار بعضي "از خدا كسي را خواسته كه قائم مقام و وارث او باشد چه فرزند و چه غير فرزند "...

كه از او ارث ببرد و قائم مقام او شود هر  او از فرزنددار شدن از همسرش مايوس بود، و لذا از خدا كسي را خواست "اند:گفته
 ."چند از ساير مردم باشد

و وجه فساد آنها اين است كه آيه سوره آل عمران صريح در اين است كه فرزند خواسته، چون گفته است: رَبِّ هَبْ لِي مِنْ 
خود مشعر به نوعي ملكيت است كه زكريا مالك  "يهب ل "عالوه بر اينكه تعبير به عبارتي مانند: -«0» "لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

آن شود و با ساير مردم سازگاري ندارد، چون معنا ندارد زكريا مالك مردم بيگانه شود، و اگر منظور آن بود كه اين مفسرين 
وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ  ":سوره نساء فرموده 24هم چنان كه در آيه  "وليي برايم قرار ده -اجعل لي وليا "اند جا داشت بگويد:پنداشته

 .«0» "لَدُنْكَ وَلِيًّا وَ اجْعَلْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيراً

فرزند پسر است، هم چنان كه در سوره آل عمران از آن به  "وَلِيًّا يَرِثُنِي "شود كه مراد از جملهاز اينجا اين معنا روشن مي
شك متبادر به ذهن از ارث همان ارث ه ولي در ارث است، و بياي است كذريه "ولي "ذريه تعبير فرموده، پس منظور از

بردن ما ترك ميت از اموال و اسباب زندگي است، حال يا به خاطر اينكه اين كلمه حقيقت در همان ارث مالي است، و در 
و يا به  .دهگويند فالني علم و شجاعت و زهد و ساير صفات معنوي را از پدرش ارث برغير مال مجاز است، چنانچه مي

خاطر اين است كه به ارث مال انصراف دارد هر چند كه در ارث صفات هم حقيقت باشد. پس به هر حال لفظ، ظاهر در 



وَ إِنِّي خِفْتُ  "شود كه مراد از وارث تنها همان فرزند است، جملهوراثت مال است ليكن با انضمامش به ولي متعين مي
اين ظهور را تقويت  -به بياني كه به زودي خواهد آمد ان شاء اللَّه -از جمله مورد بحث بود كه قبل "الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي

 .كندمي

مراد از آن ارث نبوت است، و زكريا از خدا خواسته كه به او فرزندي دهد كه نبوت را  "كه گفته« 4»و اما گفتار آن مفسري 
كند، چون در آنجا گفتيم كه محرك و باعث زكريا به را دفع مي گفتاري است كه مطلب چند سطر قبل، آن "از او ارث ببرد

 دعا آن كرامتي بود كه از
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اي همريم مشاهده كرد، و آنچه از وي مشاهده كرد نبوت نبود، اثري هم از آن در ميان نبود. آن وقت بايد ديد چه رابط
هست ميان مشاهده احوال مريم از عبادت و كرامت و سپس اعجابش از احترام و نزد خدا و ميان درخواست فرزندي از خدا 

 .اي ميان آن دو نيستكه نبوت را از او به ارث ببرد؟ و معلوم است كه كمترين رابطه

، و به فرض هم كه در مقام اصالح اين نظريه عالوه بر اينكه اصال نبوت چيزي نيست كه از راه خويشاوندي ارث برده شود
بگويند: مراد ما از وراثت، صرف پيدايش پيغمبري بعد از پيغمبري ديگر يا از دودمان او و يا از دودمان غير او است كه مجازا 

وَ  "ا جملهبكنند؟ و آن اين است كه اين تفسير و به نوعي عنايت وراثت ناميده شده، با اشكال ديگري كه وارد است چه مي
سازگاري نخواهد داشت، زيرا معنا ندارد كسي بگويد خدايا مرا فرزندي پيغمبر ارزاني بدار و او را مرضي  "اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

شود فضيلت مرضي بودن و باالتر از آن را دارد ديگر حاجت به )پسنديده( بگردان، براي اينكه، كسي كه پيغمبر مي
 .درخواست ندارد

تر از آن، گوييم تاكيد هميشه بايد مساوي و يا ما فوق مؤكد باشد نه پائينر بگويند اين درخواست جنبه تاكيد را دارد، ميو اگ
و خصلت مرضي بودن ما دون نبوت است. و اگر بگويند اصال منظور از مرضي بودن مرضي نزد خدا نيست تا بگويي 

گوئيم اين احتمال با اطالق مرضي مرضي نزد مردم است، در جواب ميدرخواستش بعد از نبوت معنا ندارد، بلكه منظور 
 .با آن نيايد معنايش مرضي نزد خدا است "نزد مردم "سازد، چون اين كلمه هر وقت به طور مطلق استعمال شود، و قيدنمي

اثت در علم است. زكريا از اند: مراد از وراثت، ورآورده و گفته «1»نزديك به اين وجه در فساد وجه ديگري است كه بعضي 
 .خدا خواسته كه به او فرزندي دهد كه وارث علم او باشد

دليل فسادش اين است كه معنا ندارد زكريا از مشاهده حال مريم و اعجابش از احترام او نزد خدا ناگهان و بدون هيچ ربط و 
 .مناسبتي به هوس بيفتد كه فرزندي طلب كند كه وارث علم او باشد

مناسبت با وضع مريم نيست ممكن است بگوييم زكريا )ع( از ديدن وضع مريم گويي علم نافع و عمل صالح دور و بيو اگر ب
و اخالص و عبادت و كرامت او دلش خواسته خدا به او فرزندي دهد كه داراي علم نافع و عمل صالح باشد، آن گاه بگوييم 

 مراد از
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 "وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا "گوييم: براي چنين درخواستي جملهوراثت، وراثت علم و مراد از رضايت عمل صالح باشد، در جواب مي
اگر قيد عمل و يا اخالق و يا غير آن، به  "مرضي "و "رضي "لمهكافي بود، و ديگر حاجت نبود كه وارث بخواهد، چون ك

و آن را مطلق بياوريم مرضي مطلق و به تمام معنا  "مرضي االخالق "و يا "مرضي العمل "آن اضافه نشود يعني نگوييم
سي كه خواهد بود، و مرضي مطلق آن كسي است كه هم عملش صالح باشد و هم علمش، و نظير اين اشكال را به آن ك

 .احتمال داده بود منظور از رضي، مرضي نزد مردم باشد، كرديم

منظور از وراثت، وراثت تقوي و كرامت باشد و حضرت زكريا از  "نزديك به اين وجه در فساد اين احتمال است كه
ب با اين حال ، چون مناس"پروردگارش طلب كرد كه به او فرزندي ببخشد كه داراي همان قرب و كرامتي باشد كه او دارد

اين است كه زكريا فرزندي طلب كند كه داراي آن قرب و كرامتي باشد كه حضرت مريم داشته است، و يا مطلق قرب و 
 .كرامت، نه اينكه فرزندي درخواست كند كه به او آن قرب و كرامتي منتقل گردد كه خود دارد

سم بعد ترگويد: من ميناسازگار است، براي اينكه او در اين جمله مي "رائِيوَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَ "عالوه بر اين با جمله
واليش ترسد از اينكه ماز مرگم چيزهايي كه بايد از انسان به فرزندش منتقل شود به خويشاوندانم منتقل گردد، پس او مي

 ردند، و اين معنا ندارد كه يك پيغمبريمالك مال او شوند، نه اينكه بترسد مواليش داراي قرب و منزلت و تقوي و كرامت گ
نسبت به خويشاوندانش اين چنين بخلي داشته باشد كه بعد و يا قبل از مرگش داراي تقوي و كرامت گردند، زيرا انبياء جز 

 .صالح و سعادت خلق آرزويي ندارند

ه ترسيده كه پس از وي بجناب از اين مياند، و آن خويشاوندان زكريا اشرار بني اسرائيل بوده "اندگفته« 1»و اينكه بعضي 
حرف درستي نيست، زيرا اگر مقصود از خالفت و جانشيني خالفت باطني و الهي است  "لوازم جانشينش در امت عمل نكنند

كه قطعا قابل ارث بردن نيست تا بود و نبود نسب در آن فرق داشته باشد. عالوه بر اينكه نبوت هيچگاه از مورد خود تخلف 
 .شوند، پس ديگر چه جاي ترس هستكند و جز افراد واجد اهليت، پيغمبر نمينمي

شود، و كسي كه منسوب نيست ارث و اگر مقصود از خالفت، جانشيني ظاهري و دنيايي است كه با نسب ارث برده مي
رث ارد كه ما با اصرار كلمه ااي دبرد، چنين خالفتي مانند مال، يكي از وسائل زندگي مادي است، و با اين حال چه فائدهنمي

 در آيه را از ارث
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م زكريا يمال به ارث خالفت برگردانيم؟ عالوه بر اينكه ديديم يحيي )ع( چنين خالفت و سلطنتي را از پدر ارث نبرد، تا بگوي
ترسيده اين خالفت به دست غير يحيي بيفتد، و اصال در زمان آن جناب بني اسرائيل سلطنت و قدرتي نداشته، همه )ع( مي

 .رانددر زير سلطه روم قرار داشتند، و روم بر ايشان حكم مي

ه مه يعني ارث مالي حمل كنيد نممكن است كسي اعتراض كند كه شما چرا اصرار داريد ارث در آيه را به معناي متبادر از كل
ارث علم و امثال آن با اينكه نفوس قدسي و نظرهاي بلندي كه توجه و تعلقي به اين عالم فاني و منقطع ندارند، و همه در 

بند عالم باقي هستند و هيچ وقت و حتي به قدر يك بال مگس توجهي و عنايتي به متاعهاي دنيوي ندارند، آنهم مانند 
ه در ميان اين طائفه از نفوس پاك معروف به كمال انقطاع و شدت تجرد از دنيا است، و عادتا محال است كه زكريا كسي ك



اين ترس را داشته باشد كه بعد از مرگش اموالش به دست غير بيفتد، و يا به خاطر دلبستگي به دنيا دچار اندوه گشته از خدا 
او بدهد كه وارث اموال او گردد، و معلوم است كه چنين درخواستي از بخواهد )آنهم اينطور التماس كند( كه فرزندي به 

كند، و اگر براي رفع اين اشكال بگويي ترس او از اين بوده كه كمال محبت و عالقه او به دنيا و زخارف آن حكايت مي
ارث كه خود يكي از  خويشانش اموالش را در راه غير مشروع خرج كنند، لذا از خدا وارثي مرضي طلب كرد تا به وسيله

گوييم وقتي به حكم ارث مالي از آن وارث شد در اسباب ملكيت است، مالك مال او شود و در راه رضاي خدا صرف كند، مي
 .كنندهر راهي كه صرف كند خودش مسئول است و ربطي به مورث او ندارد، و مورث را عذاب و عتاب نمي

ا از خود دور كند و قبل از مرگش خودش به دست خود اموال خويش را تصدق توانست چنين ترسي رعالوه بر اينكه او مي
دهد و همه را در راه خدا به مصرف برساند، و براي پسر عموها چيزي نگذارد، و ايشان را به خاطر بديشان محروم سازد. از 

ج شريعت و بقاي نبوت در فهميم كه مقصود آن جناب از درخواست فرزند جز اجراي احكام الهي و ترويهمه اينها مي
 .اوالدش چيز ديگري نبوده

ايد شود كه خواسته باشيم همانطور كه شما خيال كردهگوييم: اين اعتراض وقتي متوجه ما ميما در پاسخ اين اعتراض مي
ار از ربگوييم زكريا )ع( در اين دعايش از خدا فرزندي خواسته كه اموالش بعد از مرگش به وي منتقل شود و به دست اش

درخواست فرزند  "وَلِيًّا يَرِثُنِي "گوييم مقصود اصلي و اولي از جملهايم، ما ميخويشاوندانش نيفتد، و ما كي چنين حرفي زده
 14، ص: 10است، هم چنان كه ظاهر از كالم آن جناب در سوره آل عمران كه ترجمه الميزان، ج

همين « 6» "رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْداً ":و از كالم او در جاي ديگر كه عرض كرده« 1» "هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً "عرض كرده:
 .است

ايي است را كه يك معن "ولي "را اضافه كرده مقصود اصلي وي ارث بردن نبوده بلكه خواسته است كلمه "يرثني "و اگر قيد
ه قرينه، و شود مگر به وسيلاز معانيش متعين نميعام و داراي مصاديقي مختلف تفسير كند، چون اين گونه كلمات در يكي 

را آورد تا واليت را در يكي از معانيش  "ينصرونهم "قرينه« 0» "وَ ما كانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِياءَ يَنْصُرُونَهُمْ "هم چنان كه در آيه
 .كه همان نصرت است متعين سازد

يامرون  "قيد «0» "بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ "و نيز در آيه شريفه
 .را آورد تا واليت را در يكي از معانيش كه واليت تدبير است متعين سازد، و همچنين موارد ديگر استعمال اين كلمه "...

ز درخواست دانيم مقصود ابراي تعيين كلمه واليت در فرزند نباشد، با اينكه مي قرينه "يرثني "و اگر مقصود از آوردن كلمه
چنان  ماند، هماي كه داللت كند بر اينكه مقصود اصلي، درخواست فرزند است، باقي نميهمان بوده، ديگر در كالم قرينه

راف كرده است، در نتيجه دعاي آن جناب كه بعضي از مفسرين كه آيه را به يكي از اين معاني حمل نموده به اين معنا اعت
 .به هيچ وجه داللتي بر مطلوب اصلي نداشته و همين خود مايه سقوط كالم الهي از معناي مورد نظر است

و كوتاه سخن، عنايت اصلي متعلق به اين است كه درخواست فرزند را افاده كند، و مساله وراثت مالي مقصود به قصد اولي 
است كه واليت را كه داراي چند معنا است در فرزند تعيين نمايد، البته اين معنا در جاي خود معلوم  اينيست بلكه قرينه

برد، ولي اين دعا و است و جمله مورد بحث هم في نفسه بر آن داللت دارد كه اگر وي فرزنددار بشود مالش را هم ارث مي
است هيچ داللتي ندارد بر اينكه زكريا  "وَلِيًّا يَرِثُنِي "كه حالش حال "وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي "همچنين جمله

 .دلبستگي به دنياي فاني و زخارف زندگي آن كه متاع غرور است داشته است

 و قضيه درخواست فرزند منافاتي با قداست نفس انبياء ندارد، زيرا عالقه به فرزند از
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تر از اموري است كه خداوند تعالي فطرت بشر را بر آن مجهز نموده بدون اينكه در آن، ميان صالح و طالح و پيغمبر و پائين
اي كه به سوي توالد دعوت و تحريك غمبر فرقي باشد، چون همه را به جهاز توالد و تناسل مجهز نموده و همه را با غريزهپي

كند آماده ساخته است، به طوري كه اگر اين فطرت منحرف نشده باشد و به سالمت خود باقي مانده باشد بدون هيچ 
ي داند، و استيالي فرزندش را بر آنچه خود مستولقاي فرزند را بقاي خود مياستثنايي تمام افراد بشر در طلب فرزند بوده و ب

 .داند، و اين همان ارث استبر آن بوده استيالي خودش و عيش خودش مي

اند، بلكه مدح هم كرده و شرايع الهي و اديان آسماني هم، نه تنها اين حكم فطرت را ابطال و دعوت عزيزه را مذمت ننموده
رَبِّ هَبْ لِي مِنَ  "اند، و در قرآن كريم آيات بسياري در اين باره وجود دارد، مانند آيهبه سوي آن تشويق كردهو مردم را 
آيه  كه هر دو« 6» "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ "و آيه« 1» "الصَّالِحِينَ

كه حكايت حال مؤمنين است، و آياتي  «0» "رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ "حكايت دعاي ابراهيم است و آيه
 .ديگر

فاده است "... هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ "و اگر بگويي همه اين حرفهايي كه در معناي وراثت زديد مبني بر اين است كه از آيه
كنيم كه آنچه وي را بر آن داشت كه از خدا طلب فرزند كند عبادت و كرامتي بود كه از مريم مشاهده كرد، و عالقمند شد 
كه فرزندي چون مريم داشته باشد، و ليكن ممكن است داعي او بر اين درخواست چيز ديگري بوده باشد هم چنان كه در 

ديد، ميوه تابستاني را در زمستان و ميوه زمستاني هاي غير موسمي ميع( همواره نزد مريم ميوهاخبار و آثار آمده كه زكريا )
 :ديد، لذا با خود گفترا در تابستان نزد او حاضر مي

خدايي كه اينقدر قدرت دارد كه ميوه تابستان را در زمستان و ميوه زمستان را در تابستان به مريم روزي كند، ديگر براي او 
و سنگين نيست كه مرا در غير موسم فرزنددار شدن يعني در پيري، و از زني نازا و پير، فرزندي كرامت كند، لذا  گران
 ."پروردگارا مرا از نزد خودت وليي كه از من ارث ببرد روزي فرما "گفت:

موسم بخواهد، ليكن چون  پس بنا بر اين روايات، مشاهده ميوه در غير موسم او را تحريك كرده كه از خدا فرزندي در غير
 اين پيغمبر بزرگوار اجل از اين است كه فرزندي بخواهد تا از
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 .او ارث ببرد ال جرم بايد بگوييم غرضش از ارث، ارث نبوت و يا علم و يا عبادت و كرامت بوده است

يْها كُلَّما دَخَلَ عَلَ "گوييم از جهت لفظ آيه و سياق آن هيچ دليلي نداريم كه مقصود از رزق در آيهما، در پاسخ اين حرف مي



ميوه غير  "نْ يَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍيَرْزُقُ مَ زَكَرِيَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ يا مَرْيَمُ أَنَّي لَكِ هذا قالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
فصل بوده تا بگوييم مشاهده آن، زكريا را به چنين درخواستي وا داشته است، و يا بگوييم اين جمله از كالم مريم كه در آخر 

ه بود ك تر از آن ايناو را وادار كرده است، زيرا اگر چنين بود بليغ "دهدخدا به هر كه بخواهد بدون حساب روزي مي "گفت:
 ":اي نكرده، بلكه از ظاهر سياق و مخصوصا صدر آيه كه فرمودهبينيم كه چنين اشارهاي بكند، و ميبه نكته مزبور اشاره

دا خ آيد كه عنايت كالم به اين است كه بفهماند مريم داراي كرامتي نزدبر مي "فَتَقَبَّلَها رَبُّها بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَ أَنْبَتَها نَباتاً حَسَناً
كرده از طريق اسباب ظاهري و عادي نبوده، و اين معنا زكريا را بر آن داشته كه از خدا بوده، و خدا هر چه به وي روزي مي

 .اي طيب و فرزندي رضي مسئلت بداردذريه

ر دي دهاي غير فصل كه نزد مريم ديده به قدرت خدا پي برده و به طمع درخواست فرزنبر فرض حرف شما باشد و از ميوه
اي به فرزند غير صالح ندارند مجددا دعا كرده كه پروردگارا او را مرضي گردان غير فصل افتاده است، و چون پيغمبران عالقه

هم چنان كه همين دو نوبت دعا كردن و دعاي دوم را از اول جدا كردن و ذريه را مقيد به طيب نمودن همه داللت بر اين 
ه ب "يرثني "ددش بوديم با اين نظريه منافات ندارد ما همه حرفمان در اين بود كه جملهمعنا دارد، ليكن آنچه ما در ص

اي آمده كه واليت را در يكي از معانيش كه همان واليت ارث باشد متعين سازد، و گر نه مقصود اصلي همان عنوان قرينه
و  "هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً "و گفته است:فرزنددار شدن است، هم چنان كه در سوره آل عمران همان را درخواست نموده 

 :گفته است "ام و همسرم نازا استمن پير شده "چيني كهدر همين سوره مورد بحث بعد از اين زمينه

 ."يرثني "و بعد براي تعيين واليت، در واليت ارث، اضافه كرده است: "فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا "

تواند قرينه و معرف فرزند باشد، واليت ارث اموال است نه ارث نبوت، و اما واليت ارث نبوت، البته اگر ميو واليت ارثي كه 
جايز باشد كه واليت ارثش بناميم. و همچنين واليت وراثت علم و نيز واليت وراثت مقامات معنوي و كرامات الهي هيچ 

اي كه اي كه خودش هم پيغمبر باشد و عالم زادهمانند پيغمبرزاده شود،ربطي به نسب و والدت ندارد، چه بسا با آن جمع مي
شود كه جداي از آن باشد، مانند شاگردي كه علم استاد را به ارث برده باشد، و يا خودش هم عالم باشد، و چه بسا مي

اشد و ت در واليت ارث بتواند قرينه معينه واليپيغمبري كه نبوت را از غير پدر ارث برده باشد. پس چنين عناويني نمي
 معرف و مرآت آن شود، مگر اينكه 
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اي وجود ندارد، و هر چه را كه فرض كنيد قرينه خيلي روشن ديگري در كالم بوده باشد. و در كالم مورد بحث، چنين قرينه
پس در آن صورت بايد گفت زكريا )ع( دعائي صالحيت براي قرينه بودن را داشته باشد براي خالف آن هم صالحيت دارد، 

مهمل كرده، و آنچه را كه به قصد اولي مقصودش بوده معين نكرده، و مشغول جزئيات ديگر شده، و همين خود كافي است 
 .كه كالم را از درجه اعتبار ساقط كند

 49ي ...[ ..... ص : بِغُالمٍ اسْمُهُ يَحْي -استجابت دعاي زكريا )عليه السالم( و بشارت دادن به او]

 ."يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ اسْمُهُ يَحْيي لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا "

و ناديناه يا  فاستجبنا له "در اين جمله يك نكته ادبي به نام حذف و ايجاز )كوتاه گويي( به كار رفته، و تقديرش چنين است:
در سوره انبياء همين جمله حذف شده را اظهار نموده  "مستجاب كرديم و ندايش داديم كه اي زكريا ...دعايش را  -زكريا ...

 :و فرموده

فَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي  "و در سوره آل عمران نيز اظهار نموده و فرموده: «1» "فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيي "



 .«6» "حْرابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْييفِي الْمِ

در آيه مورد بحث وحي و كالم خداي تعالي بوده كه مالئكه  "يا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ "دهد كه جملهآيه آل عمران گواهي نمي
 .رسدتر به نظر ميروشن "هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ "فرمايد:آن را به زكريا رسانده، و اين معنا در آيه بعد كه مي

اسمش  "فرمايد:آيه مورد بحث داللت دارد بر اينكه خداي تعالي خودش فرزند زكريا را به نام يحيي نام نهاده چون مي
 ."ايم، و كسي در اين نام شريك او نيستيحيي است و ما قبل از او احدي را بدين نام نناميده

عِبادَتِهِ فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِ "همنان نباشد بلكه مثل و مانند باشد، هم چنان كه در آيه "سمي "از كلمه و بعيد نيست مقصود
باشد. شاهدش هم اين است كه اوصافي كه خداي تعالي در كالمش براي يحيي شمرده چنين مي« 0» "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا

)در  "وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا "او نظيرش نيست، مثل دارا شدن حكم را در كودكياوصافي است كه در هيچ پيغمبري قبل از 
 و سالم كردن خدا بر او در« 0» "سَيِّداً وَ حَصُوراً "سوره مورد بحث( و سيادت و ترك ازدواج و
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 "وَ سَالمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا "روز والدت و روز مرگ و روز قيامتش

«1». 

حضرت مسيح )ع( پسر خاله آن جناب هر چند در اين اوصاف با او شريك است، ليكن او بعد از يحيي متولد شده، پس تا روز 
 .الدت يحيي هيچ پيغمبري در اين صفات نظير او نبودهبشارت به و

 48دانست[ ..... ص : شگفت زده شدن زكريا از بشارت به پسر دار شدن و سبب آن، با اينكه خدا را قادر بر استجابت خواستش مي]

 ."لْكِبَرِ عِتِيًّاقالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً وَ قَدْ بَلَغْتُ مِنَ ا "

غالم بين الغلومة و  "گويند:راغب در مفردات گفته: غالم به معناي جواني است كه شاربش تازه روئيده باشد. و لذا مي
 اين "اغتلم الغالم "و معناي "أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ "و در قرآن هم آورده "پسري داراي غلومت و غلوميت روشن -الغلوميه

 .«6»غلمة رسيده باشد  است كه به حد

به يك معنا است، وقتي گذشت زمان، چيزي را خشك و چروكيده كند  "عسي "و "عتي ":و در مجمع البيان گفته
. "عسي، يعسو، عسوا و عسيا "گويند:آيد، هم چنان كه ميمي "عتي "و "عتو "كه مصدرش "عتا، يعتو، عتوا "گويند:مي

ام كنايه از بطالن شهوت و اينكه حضرت زكريا عرض كرد به عتي رسيده .«3»د آيمي "عاسي "و "عاتي "اسم فاعل آن
 .ازدواج و نوميدي از فرزنددار شدن است

آيد كه زكريا )ع( با اينكه خودش در دعايش اعتراف به پيري خود و نازايي همسرش كرد، و با در اينجا اين سؤال پيش مي
شنود كه خدا يده و دعا كرد، چرا در آيه مورد بحث وقتي اين بشارت را مياين حال خدا را تواناي بر استجابت دعايش د



پرسد: مگر ممكن است سر پيري آنهم از دهد، از روي تعجب ميدعايش را مستجاب نموده و فرزندي به نام يحيي به او مي
 .زني نازا فرزنددار شوم؟

يمان به قدرت خدا منافات ندارد، و در حقيقت استفسار جواب اين سؤال اين است كه اين تعجب خاصيت بشريت است، و با ا
گيرد، نه انكار. به هر بشري بشارتي بدهند كه به خاطر وجود موانع و نبود از خصوصيات آن است، كه چطور صورت مي

كند به پرسش از وسائل و اسباب، انتظار و توقعش را ندارد آنا دلش مضطرب گشته و به محض شنيدن شروع مي
ت آن بشارت، تا به اين وسيله آن اضطراب دروني را ساكن و آرام كند، با اينكه از همان اول يقين دارد كه بشارت خصوصيا

 راست است. آري، علم و ايمان جلو خطورهاي قلبي را

__________________________________________________ 

 .14سوره مريم، آيه (1)

 ."غلم "مفردات راغب، ماده(2)

 .430، ص 2جمع البيان، ج م(3)

 63، ص: 10ترجمه الميزان، ج

إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتي قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلي  "گيرد، هم چنان كه نظيرش در تفسير آيه شريفهنمي
 .گذشت« 1» "وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

 02[ ..... ص : "قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ... "ام و استعجاب زكريا:پاسخ خداوند به استفه]

 ."قالَ كَذلِكَ قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئاً "

لي بر به خداي تعا "قال "ضمير دراين آيه پاسخي است از استفهام زكريا و استفساري كه به منظور آرامش خاطر كرده بود. 
 "و هو كذلك "مقول قول خدا است، و خبري است براي مبتدايي كه حذف شده، و تقدير آن "كذلك "گردد، و كلمهمي

 .است، يعني واقع مطلب همين است كه گفتيم و در اين بشارت هيچ شكي نيست

گفت اين چنين  "ي اول، و معنايش اين است كه "قال "يمقول دومي است برا "قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ "جمله
است كه با آن هر استعجابي را بر  "كذلك "و به منزله تعليل براي "...پروردگارت، گفت كه اين براي من آسان است 

 :دند بگويپذيرد، و امر او چنين است كه وقتي اراده چيزي كرساند كه هيچ مرادي از اراده او تخلف نميسازد، و ميطرف مي

 .باشد. پس خلق كردن فرزندي از پدري پير و زني نازا براي او آسان استبباش، مي

قالَ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ قَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَ  "اين استفهام و جواب در لحن داستان در سوره آل عمران به اين تعبير آمده:
اللَّهُ يَفْعَلُ ما  "در آيه مورد بحث مقابل "قالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ "كه جمله« 6» "للَّهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُامْرَأَتِي عاقِرٌ قالَ كَذلِكَ ا

 "اًوَ قَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئ "كند. و جملهاست. و همين اختالف تعبير، معنايي را كه ما كرديم تاييد مي "يَشاءُ
 .سازدضي از مصاديق خلقت است، كه استعجاب را بر طرف ميبيان بع

ي دومي  "قال "متعلق به كلمه "كذلك "كلمه« 0»اند: اند، يكي اين است كه گفتهدر تفسير آيه وجوه ديگري ذكر كرده
امر  اين معناپروردگارت به  "شوداست، و مجموع جمله، جواب از استفهام زكريا است. و بنا بر اين تفسير، معنا چنين مي

مقول ديگري است براي قول دومي و يا به منظور  "هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ "و آن وقت جمله "كرده، و اين چنين قضا رانده است
 .حكايت آورده شده

__________________________________________________ 



 .نماييرا زنده مي زماني كه ابراهيم گفت: پروردگارا، بنماي به من كه چگونه مردگان(1)

 .خداوند گفت: آيا بر احياي مردگان ايمان نداري. ابراهيم گفت: )ايمان دارم( ليكن براي اطمينان قلبي

 .62سوره بقره، آيه 

زكريا گفت: اي پروردگار من! از كجا باشد مرا پسري در حالي كه پيري من رسيده و زنم نازا است. به همين حال كه (2)
 .03سوره آل عمران، آيه  .دهدرا كه بخواهد انجام ميهستيد، خدا آنچه 

 [.....] .22، ص 12روح المعاني، ج (3)
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به رسول خدا )ص( است نه به زكريا )ع( و ليكن سياق با هيچ يك از  "ربك "كه: خطاب در« 1»و يكي ديگر اين است 
 .اين وجوه مساعد نيست

 ."لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثاَلثَ لَيالٍ سَوِيًّا قالَ رَبِّ اجْعَلْ "

در سوره آل عمران در ذيل همين داستان گذشت كه بشارت فرزنددار شدن را مالئكه به زكريا القاء نمودند، چون در آنجا 
اي و زكريا درخواست آيت و نشانه «2» "نَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْييفَنادَتْهُ الْمَالئِكَةُ وَ هُوَ قائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرابِ أَ "داشت:

 :كرد تا حق را از باطل تميز دهد، و بفهمد ندايي كه شنيده وحي مالئكه بوده نه القاء شيطاني، و لذا در جواب به او گفته شد

به ذكر خدا به چيز ديگر باز نشود، چون  نشانه الهي بودن آنكه شيطان در آن راهي ندارد اين است كه سه روز زبانت جز
 .تواند در نفوس ايشان تصرفي كندانبياء معصوم به عصمت الهي هستند و ديگر شيطان نمي

وز تمام نشانه تو اينكه سه ر "اي است براي تميز. و جملهدرخواست نشانه "اي قرار بدهخدايا برايم نشانه "پس اينكه گفت:
ن درخواست است، كه سه روز هر چه جز ذكر خدا بخواهد بگويد زبانش به كار نيفتد، در عين اجابت آ "با مردم حرف نزني

 .اينكه زبانش صحيح و سالم است، و به مرض و آفتي مبتلي نشده باشد

 پس منظور از حرف نزدن اين است كه نتواند حرف بزند، و اين از باب اطالق الزم و اراده ملزوم است كه به طور كنايه آن را
 .سه شب با روزهاي آنها است و اين تعبير در استعمال شايع است "ثاَلثَ لَيالٍ "بگويند، ولي اين را اراده كنند. و مقصود از

توانست با مردم حرف بزند مگر با رمز و اشاره. حضرت زكريا در اين سه شبانه روز سرگرم عبادت و ذكر خدا بود، ولي نمي
 قالَ رَبِّ "فرمايد:گوييم از آيه سوره آل عمران كه صريحا ميكجاي آيه استفاده كردي؟ ميخواهي گفت: رمز و اشاره را از 

 .«0» "حْ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِبْكارِاجْعَلْ لِي آيَةً قالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثاَلثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيراً وَ سَبِّ

 ."جَ عَلي قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرابِ فَأَوْحي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّافَخَرَ "

 اند كهگويد: محراب عبادت را از اين جهت محراب گفتهدر مجمع البيان مي
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 .22، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .02آيه  سوره آل عمران،(2)

اي قرار ده. خداي تعالي گفت: عالمت تو اين است كه سه روز قادر به سخن گفتن نباشي، زكريا گفت: براي من نشانه(3)
 .01مگر به صورت اشاره، و پروردگار خود را بسيار ياد كن و به پاكي در آخر و اول روز. سوره آل عمران، آيه 
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ن متوجه خدا گشته در حقيقت به جنگ شيطان رفته است، و بر سر نمازش با شيطان محاربه دارد، و در شخصي كه در آ
است  "ايحاء "از "اوحي "كنند. و كلمهاصل به معناي مجلس اشراف بوده كه همواره آجودانها از ايشان حمايت و دفاع مي



به  خواهندل آن از قول عرب گرفته شده كه وقتي ميكه به معناي القاء به نفس است به طور پنهاني و به سرعت، و اص
 .و معناي آيه روشن است« 1» "الوحي الوحي "گويندكسي بگويند بدو، بدو مي

 00مقصود از اخذ كتاب به قوت، علم و عمل به آن است[ ..... ص :  "يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ "در جمله:]

 ."ةٍيا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّ "

 «"فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها "مساله اخذ كتاب به قوة، و امر به آن، در قرآن كريم مكرر آمده، مانند آيه:

و همچنين آياتي ديگر. و آنچه « 0» "واخُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اسْمَعُ "و آيه:« 0» "خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا ما فِيهِ "آيه
از سياق به ذهن تبادر دارد اين است كه مراد از اخذ كتاب به قوة تحقق دادن معارف آن و عمل به دستورات و احكام آن 

 .است با عنايت و اهتمام

ا ا له يحيي قلنا له يفلما وهبن "در جمله مورد بحث به منظور اختصار، حذف و ايجاز به كار رفته و تقدير آن چنين است:
 :يعني "يحيي خذ الكتاب بقوة في جانبي العلم و العمل

بعد از آنكه يحيي را به او داديم به وي گفتيم: اي يحيي كتاب را در دو ناحيه علم و عمل محكم بگير، و با همين است كه 
ن روز انبياء باشد، براي اينكه كتابي كه در آشود كه مراد از كتاب، تورات باشد و يا تورات و ساير كتب اين احتمال تاييد مي

 .مشتمل بر شريعت بوده همان تورات بوده است

 ."وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا وَ زَكاةً "

 تدر اين آيه به فهم و عقل و نيز به حكمت و به معرفت آداب خدمت و همچنين به فراست صادق و نيز به نبو "حكم "
أُولئِكَ الَّذِينَ  "و نيز آيه« 4» "وَ لَقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ ":تفسير شده، و ليكن از مثل آيه شريفه

 شود كه حكم غير ازاده ميو غير اين دو از آياتي كه كلمه حكم در آنها آمده استف« 2» "آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ
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 .034و  030، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .104سوره اعراف، آيه (2)

 .20سوره بقره، آيه (3)

 .20سوره بقره، آيه (4)

 .12به تحقيق ما به بني اسرائيل كتاب و حكم و نبوت داديم. سوره جاثيه، آيه (5)

 .22ايشان همانهايند كه ما كتاب و حكم و نبوتشان داديم. سوره انعام، آيه (6)

 60، ص: 10ترجمه الميزان، ج

نبوت است و تفسير آن به نبوت تفسير صحيحي نيست، و همچنين تفسيرش به معرفت آداب خدمت يا فراست صادق يا 
 .ي كه داللت بر يكي از آنها بكند وجود نداردعقل هيچ يك درست نيست زيرا از لفظ آيه و همچنين از جهت معنا چيز

 03كه خداوند به يحيي )عليه السالم( داده است[ ..... ص :  "زكاة "و "حنان "،"حكم "توضيحات و وجوهي در باره]

 :و آيه« 1» "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ "بله چه بسا از مثل آيه:

توان در باره معناي حكم در آيه مورد بحث احتمالي داده مي« 6» "يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ "
ه حكم همان توان گفت: مراد باز حكم است مي (و چيزي فهميد، آري با در نظر گرفتن اينكه حكمت بناء نوع )مفيد نوعي



باشد، و شايد آن مفسري علم به معارف حقه الهيه و كشف حقايقي كه در پرده غيب است، و از نظر عادي پنهان است مي
شود: ما به او علم به معارف هم كه حكم را به فهم تفسير كرده نظرش همين بوده است، بنا بر اين معناي آيه اين مي

 .بالغ بودهحقيقي داديم در حالي كه او كودكي نا

عطف است بر حكم، يعني ما او را حناني از نزد خود داديم، و حنان به معناي عاطفه به خرج دادن  "وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا "و جمله:
 "از آنجايي كه اشفاق جداي از رحمت فرض ندارد، لذا خداي تعالي از رحمت به« 0»و شفقت كردن است، راغب گفته: 

عد به معناي اشفاق ب "حنانيك "و كلمه: "حنان منان "و از همين باب است "وَ حَناناً مِنْ لَدُنَّا "فرموده:تعبير كرده، و  "حنان
 .از اشفاق است

 "و شايد مراد به آن نبوت و يا واليت باشد نظير قول نوح )ع( كه فرمود:« 0»به رحمت تفسير شده  "حنان "و در آيه شريفه
 :و قول صالح كه فرمود« 4» "هِوَ آتانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِ

 .كه در هر دو جا مقصود از رحمت نبوت است« 2» "وَ آتانِي مِنْهُ رَحْمَةً "

اند، و شايد منظور از آن محبت مردم نسبت به او است هم چنان كه در را به محبت تفسير كرده "حنان "ديگر «7»بعضي 
كه خواسته باشد در باره يحيي « 2» "وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي "يم:ها انداختباره موسي فرموده كه ما محبت تو را در دل

 )ع( هم بفرمايد او را چنان
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 162تا آيات تو را برايشان بخواند و كتاب و حكمت تعليمشان دهد و پاكشان سازد. سوره بقره، آيه (1)

 .6ايشان آيات او را بخواند و پاكشان نموده كتاب و حكمتشان تعليم دهد. سوره جمعه، آيه  تا بر(2)
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 .به نقل از عكرمه 432، ص 2مجمع البيان، ج (7)

 .01سوره طه، آيه (8)
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 .كرديم كه هر كس ديدارش كند دوستش بدارد

ه اند، يعني يحيي )ع( نسبت بديگر حنان را به تعطف و رحمت و رقت و دلسوزي نسبت به مردم تفسير كرده «1»بعضي 
نمود، و به همين جهت در عهد جديد او كرد، و به توبه وادارشان ميبه سوي خدا هدايتشان ميمردم رؤوف و خير خواه بود، 

 .ناميده "يوحناي معتمد "را

اند به اينكه مورد حنان خدا بوده، يعني خدا نسبت به او محبت داشته، چون به طوري ديگر آن را تفسير كرده« 6»و بعضي 
داده و چون كلمه مورد بحث نكره يعني بدون الف داده خداي تعالي جوابش را ميمي كه در روايات آمده هر وقت خدا را ندا

 .كند بر اينكه خداي تعالي حنان مخصوصي به او داشته استو الم آمده داللت مي

نكه ينموده و با در نظر گرفتن ا "من لدنا "را مقيد به قيد "حنان "آيد مخصوصا از نظر اينكهو ليكن آنچه از سياق بر مي
مراد  شود اين است كهاين كلمه جز در مواردي كه اسباب طبيعي و عادي يا مؤثر نيست و يا در نظر گرفته نشده آورده نمي

يك نوع عطف الهي و انجذاب مخصوصي است بين يحيي و بين پروردگارش، كه در غير او سابقه و مانند ندارد،  "حنان "از



 .شودبار ساقط ميو بنا بر اين تفسير دوم و سوم از اعت

كه اصل در معناي آن نمو صالح است، بايد گفت كه معناي اولي هم با آن  "زكاة "اش فرمودهسپس به خاطر اينكه در دنباله
مناسبت و سازش ندارد، ال جرم يا بايد گفت مقصود از آن اين است كه خدا به او لطف و عنايت دارد، و امور او را خودش 

كند، و يا اين است كه او نسبت ورزد، و او هم در زير سايه عنايت خدا رشد و نمو مين او عنايت مياصالح نموده، و به شا
كند، و مقصود از ورزد، و مجذوب پروردگار خويش است، و بر همين اساس جذبه و عشق، رشد و نمو ميبه خدا عشق مي

 .نمو، نمو روح است

اند: مراد از زكات، بركت است، و معنايش اين گفته« 0»شود كه بعضي اساسي و سستي اين سخن روشن مياز همين جا بي
اند: مراد از آن صدقه است، و گفته «4»است كه او را مبارك و نافع و آموزگار خيرات قرار داديم، و نيز اين سخن كه بعضي 

 م كه بر مردم تصدقش كرديم، و يااي قرار داديمعنايش اين است كه او را كه كودكي خردسال بود حكم داديم، و او را صدقه
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اي بود از خدا بر اي بود از خدا به پدر و مادرش، و يا اين است كه آن حكمي كه به او داديم صدقهاين است كه او صدقه
 :اندگفته« 1»شود كه بعضي وي، و نيز ضعف اين سخن معلوم مي

 .طهارت از گناهان است "زكاة "مراد از

 25 : نبود[ ..... ص "جبار عصي "بود و نسبت به مردم "بَرًّا بِوالِدَيْهِ "و در مقابل پدر و مادر "تقي "يحيي )عليه السالم( در مقابل خالق]

 ."وَ كانَ تَقِيًّا وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا "

و  ماده اوليش قاف صفت مشبهه از تقوي است، و تقوي به اصطالح علماي علم صرف مثال واوي است يعني "تقي "كلمه
واو و ياء بوده و به معناي ورع و پرهيز از حرامهاي خدا و اجتناب از ارتكاب مناهيي است كه آدمي را به عذاب خدا 

به  "جبار ")به كسر باء( به معناي احسان است، و كلمه "بر "نيز صفت مشبهه از ماده ")به فتح باء "بر "كشاند، كلمه:مي
گفته به معناي كسي است كه براي احدي حقي قائل نبوده، دچار جبريت و جبروت شده  «6»ن طوري كه در مجمع البيا

باشد، و نخل جبار آن درخت خرمايي است كه از بلندي دست به آن نرسد، و بنا به قول صاحب مجمع برگشت معناي جبار 
 تحميل كند، و چيزي را از مردم تحمل نكند،به اين است كه آن چنان مستكبر و بلند پرواز باشد كه خواسته خود را بر مردم 

را آورد، چون عصي صفت مشبهه از عصيان  "عصي "كلمه "جبار "مؤيد اين معنا خود آيه مورد بحث است كه بعد از كلمه
 .است، كه اصل در معنايش زير بار نرفتن است

ال آن جناب نسبت به خالق و مخلوق گانه مورد بحث سياق بيان كليات احوشود كه سياق جمالت سهاز اينجا روشن مي
 "وَ بَرًّا بِوالِدَيْهِ "كند، و جمله:حال او را نسبت به پروردگارش بيان مي "وَ كانَ تَقِيًّا "است، جمله

 وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا "نمايد، و جمله:وضع او را نسبت به پدر و مادر حكايت مي

دهد، و حاصل معناي اين جمله اين است كه آن جناب رؤوف و رحيم به مردم، و رح ميرفتار او را نسبت به ساير مردم ش "



اند كرده، و آنهايي را كه آمادگي هدايت و رشد داشتهخير خواه و متواضع نسبت به ايشان بوده، ضعفاي ايشان را ياري مي
را به عاصي نسبت  "عصيا "از مفسرين كلمه« 0»شود اينكه بعضي نموده، و به اين بيان اين معنا نيز روشن ميهدايت مي

 .به پروردگار تفسير كرده تفسير درستي نكرده است

 ."وَ سَالمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا "

ست كه فرق ميان آن آيد اين ااست، و آنچه از موارد استعمال آن به دست مي "امن "كلمه سالم )در معنا( نزديك با كلمه
 عبارت است از خالي بودن "امن "دو اين است كه
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كراهت و ترس آدمي است، ولي سالم عبارت است از اينكه محل طوري باشد كه هر چه آدمي در آن  مكان از هر چه مايه
 .بيند ماليم طبعش باشد، نه از آن كراهت داشته باشد، و نه ترسمي

و در  ،و اگر كلمه سالم را نكره آورد براي اين بود كه تعظيم را بفهماند، يعني در اين سه روز سالمي فخيم و عظيم بر او باد
كند از هر مكروهي قرين سالمت باشد، روزي اين ايام كه هر كدامش ابتداي يكي از عوالم است، و آدمي در آن زندگي مي

گي ميرد و زندشود به هيچ مكروهي كه با سعادت زندگي دنيايش ناسازگار باشد دچار نگردد، و روزي كه ميكه متولد مي
رسد سالمت باشد، و شود و به حقيقت حياة ميشد، و روزي كه دوباره زنده ميكند قرين سالمت بابرزخيش را شروع مي

 .دچار تعب و خستگي نگردد

براي اين بوده كه بفهماند يحيي به زودي شهيد خواهد شد، چون خداي تعالي  "حيا "اند تقييد بعث به قيدگفته «1»بعضي 
 .«6» "دَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَبَلْ أَحْياءٌ عِنْ "در جاي ديگر در باره شهداء فرموده:

كه اولي را گذشته و دو تاي آخر را به صيغه آينده آورد براي اين بود كه  "يبعث "و "يموت "و "ولد "و اختالف تعبير در
 .بفهماند اين سالم را در حال حيات دنيويش به او فرستاده بود، نه اينكه در عصر رسول خدا )ص( به او فرستاده باشد

 06اشاره به برخي اسماء حسناي الهي است[ ..... ص :  "كهيعص "تي ]رواياتي در بيان اينكهبحث رواي

 اشاره

از تو مسئلت  "كهيعص "گفته: روايت شده كه امير المؤمنين )ع( در دعايش عرض كرد: اي خدا، اي« 0»در مجمع البيان 
 .... دارم كهمي

روايت كرده كه در ضمن حديثي طوالني فرمود:  (ثوري از امام صادق )ع و در معاني االخبار به سند خود از سفيان بن سعيد
است، يعني منم كافي، و هادي، و ولي، و عالم،  "انا الكافي الهادي الولي العالم الصادق الوعد "معنايش: "كهيعص "و كلمه

 .«0»و صادق الوعد 
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، و در الدر المنثور از ابن عباس روايت «1»و نيز قريب به اين معنا از محمد بن عماره از آن جناب روايت شده است  :مؤلف
به صادق  "صاد "به عزيز، "عين "به امين، "يا "به هادي، "هاء "اشاره به كبير، "كاف "شده كه در معناي اين كلمه گفته:

 .«6»بجاي كبير است، و همچنين تا آخر  "كاف "است، و در نقل ديگري اينطور گفته: كه

كه گفته است: معنايش كريم، هادي، حكيم، عليم، صادق است، و از ابن مسعود و غير او و نيز به طريق ديگري نقل شده 
كنيد اين است كه حروف مقطعه قرآن هر يك از اول يكي از نيز روايت شده، و حاصل روايات به طوري كه مالحظه مي

گويد از يد از كافي، و يكي ميگواز كبير، يكي مي "كاف "گويد:اسماء حسناي خدا گرفته شده، چيزي كه هست يكي مي
 .«0»كريم گرفته شده، و همچنين ساير حروف 

وجود دارد، و آن را به  "ياء "رسند كه در حروف مقطعه مورد بحث حرفليكن اين روايات از اين نظر ناصحيح به نظر مي
 ، و در روايتي كه از ام هاني نقلنيست "ياء "اند، و اولين حرف اين اسماء هيچ يكمعناي ولي و يا حكيم و يا عزيز گرفته

شده اصال براي ياء معنايي نكرده، تنها كلمه مورد بحث به كافي و هادي و عالم و صادق معنا شده است، و در بيان اين 
 .«0»كلمه مختصري اشاره رفت 

ست نتيجه نبوده ان نزد تو هرگز بيگويد يعني دعاي ممي "وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
«4». 

اند: مقصود از موالي، عموها، و پسر عموها است، و آن گفته بعضي گفته "وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ "و در مجمع البيان در ذيل آيه:
وَ إِنِّي خِفْتُ  "اند:هخواند (اند، و امام علي بن الحسين و امام محمد بن علي باقر )عرا به امام ابي جعفر )ع( نسبت داده

 .«2»به فتحه خاء و تشديد فاء، و كسره تاء  "الْمَوالِيَ

 .اندمؤلف: جمعي از صحابه و تابعين نيز اينطور قرائت كرده

اند: بعد از آنكه ابو بكر تصميم و در احتجاج است كه عبد اللَّه بن حسن به سند خود از پدرانش )ع( روايت كرده كه فرموده
ك را از فاطمه بگيرد و اين خبر به فاطمه )ع( رسيد، آن حضرت نزد وي رفت، و فرمود: اي پسر ابي قحافه آيا در گرفت فد

 كتاب
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زني، آيا عمدا كتاب خدا را ترك كرديد؟ و پشت سر خدا آمده كه تو ارث از پدرت ببري و من نبرم؟ حرفي بيهوده مي
 .«1» "ثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ...فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَ يَرِ "فرمايد:انداختيد؟ با اينكه در داستان يحيي بن زكريا مي

مؤلف: مضمون اين روايت هم به طرق شيعه نقل شده، و هم غير شيعه، و استدالل آن جناب مبني بر اين است كه مقصود 



اش بحث كرديم، و از طرق اهل سنت هم بعضي از وراثت در داستان يحيي وراثت مال باشد، كه ما در بيان آيه در باره
اند كه رسول خدا )ص( فرمود: اي از صاحبان جامع از حسن روايت كردهآن دارد مثال در الدر المنثور از عده روايات داللت بر

خواست چه كند و خدا رحمت كند برادرم لوط را كه با داشتن خدا آرزوي داشتن خدا رحمت كند برادرم زكريا را، ورثه مي
 .«6»كرد ركن شديدي مي

شد، از خدا درخواست كرد كه دار نميزكريا بچه "ابي از ابن عباس روايت شده كه گفت:و در همان كتاب نيز از فاري
و منظورش اين بود كه از من مال مرا  "پروردگارا به من از ناحيه خودت وليي كه از من و از آل يعقوب ارث ببرد كرامت كن

 .«0»و از يعقوب نبوت را ارث ببرد 

گذارند( و براي تصحيح عمل خلفاء در گرفتن فدك، در تفسير دعاي زكريا )عليه السالم( گفته وجيه يك روايت )كه انبياء مالي به ارث نميكه براي ت "روح المعاني "سخن صاحب]

 09است[ ..... ص : 

برند، و نه به كسي مال ارث و در روح المعاني گفته، اهل سنت بر اين مذهبند كه انبياء نه خود از كسي مال را به ارث مي
دهند، چون بر اين معنا اخباري دارند كه به نظرشان اخبار صحيحي است، از طرق شيعه نيز همين معنا روايت شده، از آن يم

جمله كليني در كافي از ابي البختري از ابي عبد اللَّه جعفر صادق رضي اللَّه عنه روايت كرده كه گفت: علما ورثه انبيايند، و 
دهند، بلكه ارث ايشان احاديثي از احاديث ايشان است، حال هر كس رهم و ديناري ارث نمياين بدان علت است كه انبياء د

كه به طور قطع و به اعتراف شيعه  "انما "از احاديث آنان سهمي بگيرد حظي وافر و بسيار به دست آورده، و چون كلمه
 .كنداست انحصار را افاده مي "انما "كه ترجمه "اين است و جز اين نيست "رساند پس قهرا جملهحصر را مي

و وراثت در آيه شريفه بايد حمل بر همين معنا كه گفتيم بشود، و قبول نداريم كه در لغت حقيقت در وراثت مال و مجاز در 
وراثت علم و امثال آن باشد، بلكه حقيقت در اعم از وراثت مال و علم و منصب است، و اين غلبه استعمال در عرف فقها 

 .ث شده معناي وراثت مال مبادرت به ذهن كند و نظير منقوالت عرفي شوداست كه باع
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م گوئيناي حقيقي آن در لغت همان وراثت مال است و در غير مال مجاز است، ميو به فرضي هم كه تسليم شويم كه مع
اين مجازي است متعارف و مشهور، مخصوصا در استعماالت قرآن كريم آن قدر مشهور است كه با حقيقت هيچ تفاوتي 

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ  "و آيه« 1» "فَيْنا مِنْ عِبادِناثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَ "ندارد، از جمله موارد استعمال قرآني آن آيه
 «"خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ

وَ لِلَّهِ مِيراثُ  "و آيه« 0» "إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ "و آيه« 0» "إِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتابَ مِنْ بَعْدِهِمْ "و آيه:
 .«5» "اواتِ وَ الْأَرْضِالسَّم

 :گوئيماند: داعي نداريم لفظ را از معناي حقيقيش برگردانيم ميو اما اينكه گفته

چرا، داعي داريم، و آن اين است كه كالم معصوم را از دروغ بودن حفظ كنيم و در عين حال تاويل هم نكنيم، چون تاويل 
آن تراشيدن است، و كالم معصوم همه داللت بر اين دارد كه مراد از كردنش مانند دست كشيدن به بوته خار و خار را از 



برند آثار و اخباري نيست كه در نظر ارث، ارث علم و نبوت است و آثاري هم كه داللت دارد بر اينكه انبياء مال را به ارث مي
 .زرگر احاديث، ارزشي داشته باشد

مورد بحث را حمل بر ارث نبوت كنيم، براي اينكه اگر چنين حملي بكنيم توانيم ارث در آيه اند كه اصال نميبعضي پنداشته
ماند، چون پيغمبران همه رضي هستند، و بنا بر اين جمله مذكور لغو باقي نمي "وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ":ديگر جايي براي جمله

آيد، و اين پندار كه كسبي بودن ست ميو بيهوده خواهد شد، و ليكن از آنچه ما قبال گفتيم نقطه ضعف اين سخن به د
وراثت متعلق شده به چيزي كه كسبي  (چيزي منافي با ارثي بودن آن است پنداري است غلط زيرا در كالم امام صادق )ع

 .نيست كه همان احاديث انبياء باشد

رث كرده كه فرموده: سليمان از داوود او نيز از آن جمله روايتي است كه كليني در كافي از ابي عبد اللَّه رضي اللَّه عنه نقل 
برد، و محمد )ص( از سليمان ارث برد، چه وراثت رسول خدا )ص( از سليمان تصور ندارد كه غير از وراثت علم و نبوت و 

 .«2»امثال آن باشد، اين بود كالم روح المعاني 
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معنايي را كه قرائني بر خالف آن هست به آيه  -فرض صحتبر  -ارث مال بوده است و بيان اينكه حديث نبوي (پاسخ به سخنان او و اثبات اينكه مقصود زكريا )عليه السالم]
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و بحثي كه وي كرده دو جنبه دارد يكي كالمي كه مربوط به مساله فدك است، كه از دهات خيبر بوده، و در عهد رسول 
در پاسخ اعتراض آن جناب به  خدا )ص( در دست فاطمه دختر آن جناب بوده و خليفه اول آن را از دست وي بيرون كرد، و

حديثي كه از پيغمبر اكرم روايتش كرد استناد جسته و آن حديث اين است كه آن جناب فرموده: انبياء مالي از خود 
گذارند و هر چه بگذارند صدقه است، و در پيرامون اين حديث بحثهايي طوالني و مشاجراتي ميان متكلمين شيعه و نمي

 .شويمون بحثي است غير تفسيري و خارج از غرض اين كتاب لذا ما متعرض آن نميسني در گرفته است، و چ

وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ  "خواهيم بفهميم معناي آيه:و يك جنبه تفسيري دارد كه تعرضش براي ما اهميت دارد چون مي
چيست؟ و از آن چه  "ا يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّاوَرائِي وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّ

 .دهيمشود؟ بنا بر اين يك يك حرفهايي كه وي زده جواب مياستفاده مي

ي از وگوئيم روايت در اين باب منحصر به آن يك روايت كه اما اينكه گفت: از طرق شيعه نيز همين معنا روايت شده، مي
نقل كرده و به آن تمسك كرده نيست، بلكه در اين مضمون به طريق خود ايشان از رسول خدا )ص( نيز  (امام صادق )ع

فهمد نه غير آن را( اين است كه شان انبياء اين نيست كه به نقل شده، و معنايش )البته آن معنايي كه هر شنونده آن را مي
را صرف آن نموده، و سپس براي وارث بعد از خود باقي بگذارند، وظيفه و شاني كه  جمع اموال اهتمام بورزند، و عمر خود



دارند اين است كه حكمت را براي جانشينان بعد از خود باقي گذارند، و اين يك معناي رايج استعمالي و شايعي است كه ما 
 .هم قبولش داريم، و جاي انكار نيست

در  گوئيم بحثحقيقت در وراثت مال و مجاز در علم و امثال آن باشد، در جواب مي و اما اينكه گفت قبول نداريم كه در لغت
اين نيست كه آيا حقيقت لغوي در چيزي و با مجاز مشهور و يا غير مشهور در آن است، و ما هم هيچ اصراري بر يكي از 

ال و مجاز در امثال علم و حكمت اين سه احتمال نداريم، اختالف مورد بحث همه در اين است كه وراثت چه حقيقت در م
باشد، و چه حقيقت مشترك ميان آن دو بوده باشد، اگر بخواهيم از آن اراده كنيم خصوص علم و حكمت را آيا محتاج به 

اي كه در صورت اول لفظ را از معناي حقيقي به معناي مجازي برگرداند، و در صورت دوم يكي از دو معناي حقيقي قرينه
را معين كند هستيم يا نه، و سياق آيه مورد بحث و ساير آيات اين داستان كه در سوره آل عمران و انبياء علم و حكمت( )

سازد، تا چه رسد به اين كه لفظ را از وراثت مال منصرف نمايد، آمده و قرائني كه با آنها هست با وراثت علم و امثال آن نمي
 .كه توضيح اين ناسازگاري گذشت
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آيد اصال ممكن نيست وراثت متعلق به نبوت هم بشود، زيرا نبوت يك موهبت آري به طوري كه از تعليم قرآن كريم بر مي
دارد، و معلوم است كه ترك و واگذاري به غير در معناي وراثت خوابيده، وقتي الهي است كه انتقال و تحويل و تحول بر نمي

لك يا منصب و يا علم و امثال اينها را به فالني ارث داد معنايش اين است كه خود از آنها دست گوئيم فالني مال يا ممي
بينيم در هيچ جاي قرآن و سنت وراثت در نبوت و رسالت به كار برداشت و به او انتقال داد، و همين جهت است كه مي

 .نرفته

 گوئيم كه اين خودوم را از دروغ بودن حفظ كنيم، جواب ميو اما اينكه گفت: چرا داعي داريم و آن اين است كه كالم معص
اي در كالم نيست كه داللت كند بر اينكه مراد از لفظ يرثني ارث غير مال اعتراف به گفته ما است، كه گفتيم هيچ قرينه

خود  ي مورد نظراست بلكه مطلب به عكس است، يعني قرينه هست بر اينكه مراد ارث مال است، و اگر آيه را حمل بر معنا
عنا اند حفظ نمايند غافل از اينكه ماند ظاهر حديث مزبور را كه به نظر خود صحيح پنداشتهاند از اين رو بوده كه خواستهكرده

هاي استعماليش محتاج به قرينه خارجي و غير قرآني باشد آن هم در جايي كه خود ندارد كه معناي قرآن كريم در داللت
ائني باشد كه مخالف آن قرينه غير قرآني بوده باشد، و خالصه ما قرائني كه در سياق يك آيه هست قرآن محفوف به قر

 .همه را ناديده بگيريم براي اين كه يك قرينه خارجي و غير قرآني را صحه بگذاريم

يم گوئواب ميكنيد؟ در جو اگر بگويي پس چطور عمومات آيات احكام را با روايت تخصيص و اطالقات آن را تقييد مي
 .مساله تخصيص و تقييد تصرف در داللت لفظ به حسب استعمال نيست، بلكه تصرف در مراد از خطاب است

عالوه بر اينكه معنا ندارد كه اخبار آحاد در غير احكام شرعي كه جز جعل تشريعي چيز ديگري نيستند حجت بوده باشد، آن 
 .علم اصول برهاني شده استهم با مخالفتش با كتاب، كه همه اين مطالب در 

كه  مقصودش اشاره به اين است "آيدو ليكن از آنچه ما قبال گفتيم نقطه ضعف اين سخن به دست مي "و اما اينكه گفت:
 :را تاكيد براي جمله "وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا "جمله

 نزد مردم گرفته بود كه به خيال خود كالم "مرضي "يرا به معنا "رضيا "گرفت، و يا اشاره به اين است كه "وَلِيًّا يَرِثُنِي "
 .گرددخداي را از لغويت نگاه بدارد، و ليكن از مطالبي كه ما در بيان آيه گذرانديم اشكال اين دو سخن روشن مي

 و در تفسير عياشي از ابي بصير از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه
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دانيد ندايش داد، دلش بعد از آنكه از پروردگارش درخواست فرزندي كرد و مالئكه او را به آن ندا كه مي زكريا :فرمود
خواست بفهمد اين ندا از كجا است آيا از خداي تعالي است؟ لذا خداي تعالي به او وحي كرد نشانه اين مطلب اين است كه 

بعد از آنكه سه روز زبان از سخن باز داشت و هيچ سخن نگفت آن سه روز زبان از سخن با مردم باز داري، آن گاه فرمود 
 .«1»تواند در نفس پيغمبر تصرف كند وقت فهميد كه نداي مزبور از ناحيه خداي تعالي بوده چون غير خدا كسي نمي

 :و در تفسير نعماني به سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

سخ مردمي كه از او از معناي وحي سؤال كرده بودند فرمود يك قسم از وحي وحي نبوت است، امام امير المؤمنين )ع( در پا
و قسم ديگر وحي الهام و قسم سوم وحي اشاره است آن گاه كالم را هم چنان ادامه داد تا آنجا كه فرمود: و اما وحي اشاره، 

چون  "نَ الْمِحْرابِ فَأَوْحي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّافَخَرَجَ عَلي قَوْمِهِ مِ "فرمايد:كالم خداي عز و جل است كه مي
 .«6» "أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَالثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً "زكريا )ع( موظف شده بود كه سه روز با مردم سخن نگويد مگر با رمز و اشاره

 :امام صادق )ع( فرمودو در مجمع البيان از معمر روايت كرده كه گفت: 

ها به يحيي گفتند: بيا با ما بازي كن، گفت: بازي چيست، مگر خلقت ما براي بازي بود، آري از همان كودكي داراي بچه
 .«0»اين مضمون از ابي الحسن رضا )ع( نيز روايت شده  "وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا "حكمت بود چنانچه قرآن كريم فرمود:

الدر المنثور هم از ابن عساكر از معاذ بن جبل به طور رفع روايت شده است، و نيز در همين معنا از ابن عباس از  مؤلف: و در
 .«0»روايت آمده  (رسول خدا )ص

گاهي آمد، نو در كافي به سند خود از علي بن اسباط روايت شده كه گفت: من حضرت ابا جعفر )ع( را ديدم كه به طرفم مي
نگريستم كه بعدا شمايلش را براي شيعياني كه در مصرند تعريف كنم، در به او كردم و به سر تا پاي او مي دقيق و طوالني

كند به امامت به مثل آن همين بين كه من مشغول تماشاي او بودم نشست، و فرمود: اي علي خداي عز و جل احتجاج مي
 ""آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّاوَ  "كند بر نبوت آن گاه خواند:حجتي كه با آن احتجاج مي
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آري ممكن است خداوند حكمت را در حال كودكي به كسي بدهد، هم  :سپس فرمود "... وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ
 .«1»چنان كه ممكن است در حال چهل سالگي بدهد 

 .مؤلف: اينكه در اين روايت حكم به حكمت تفسير شده مؤيد بيان سابق ما است

 33ا )عليه السالم( و اوصاف و احوال يحيي )عليه السالم([ ..... ص : رواياتي در ذيل آيات راجع به دعاي زكري]

و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و احمد در كتاب زهد و عبد بن حميد و ابن منذر و ابن ابي حاتم همگي از قتاده روايت 
 "وَ لَمْ يَكُنْ جَبَّاراً عَصِيًّا ":اند كه در تفسير جملهكرده

كند مگر اينكه گناه دارد، ص( فرمود: هيچ كس خدا را روز قيامت مالقات نمي)گفت: رسول خدا سيب ميگفت سعيد بن م
يحيي )ع( نه گناه كرد و نه هرگز  "گويد حسن از رسول خدا )ص( روايت كرد كه فرمود:به جز يحيي بن زكريا. قتاده مي



 .«6»خيال زني را به دل خطور داد 

اند د و حكيم ترمذي در كتاب نوادر االصول و حاكم و ابن مردويه از ابن عباس روايت كردهو در همان كتاب است كه احم
كه گفت: رسول خدا فرمود: هيچ كس از بني آدم نيست مگر آنكه خطا كرده و يا حد اقل تصميم بر آن را گرفته است، مگر 

 .«0»يحيي بن زكريا كه نه خيال آن را كرد و نه مرتكب شد 

نا به طرق اهل سنت با الفاظ مختلف روايت شده، و ليكن به خاطر اينكه عصمت را اختصاص به يحيي )ع( مؤلف: اين مع
اي جز اين نيست كه بگوئيم مقصود انبياء و ائمه )ع( بوده، هر چند كه با ظاهر اين روايات مخالف باشد، و اين داده چاره

سوء تعبير از ايشان بوده، چون راويان عادتشان بر اين بوده كه آنچه مخالفت را به گردن راويان اين احاديث انداخته، بگوئيم 
ار در اند، و كوتاه سخن اخبكردند و عنايتي به حفظ الفاظ آن جناب نداشتهاند نقل به معنا ميشنيدهرا از رسول خدا )ص( مي

خورد و ليف خرما را لباس ناب گياه ميزهد يحيي )ع( بسيار و بيرون از حد و شمار است، و به طوري كه در اخبار آمده آن ج
 .«4»گريست كه از چشم تا منتهاي صورتش مجرايي مانند نهر درست شده بود كرد و از خوف خدا آن قدر ميمي

و نيز از ابن عساكر از قره روايت آورده كه گفت: آسمان بر هيچ كس نگريست جز بر يحيي بن زكريا و حسين بن علي، و 
 .«4»ان گريه آن است اين سرخي آسمان هم
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امام صادق )ع( نيز روايت شده و در آخر آن آمده كه قاتل يحيي و قاتل حسين )ع( هر دو ولد  اين معنا در مجمع از :مؤلف
 .«1»اند الزنا بوده

 :و در همان كتاب است كه حاكم و ابن عساكر از ابن عباس روايت كرده كه گفت

 تاد هزار نفر را كشتم و به زوديخداي تعالي به محمد بن عبد اللَّه )ص( وحي كرد كه من در انتقام خون يحيي بن زكريا هف
 .«6»كشم به انتقام خون پسر دخترت هفتاد هزار و هفتاد هزار مي

اً مِنْ وَ حَنان "و در كافي به سند خود از ابي حمزه از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت از آن جناب پرسيدم مقصود از جمله:
داشت، پرسيدم از تحنن خدا به او چه رسيد، و چه ديد؟ ني خدا وي را دوست مييع "تحنن اللَّه "چيست؟ فرمود "لَدُنَّا وَ زَكاةً

 :فرمود

 .«0»تا آخر حديث  "لبيك يا يحيي "گفت:گفت يا رب، خداي تعالي در جوابش ميوقتي مي

دم كه من از ابي الحسن رضا )ع( شني :رسد از او روايت كرده كه گفتو در عيون اخبار به سندي كه به ياسر خادم مي
شود، و دنيا را فرمود: وحشتناكترين مواقفي كه بشر دارد سه موقف است يكي آن روزي كه از شكم مادر متولد ميمي
ند بيشود، و احكامي ميبيند، و يكي روزي كه مبعوث ميميرد و آخرت و اهل آخرت را ميبيند، و يكي آن روزي كه ميمي

 .كه در دار دنيا نديده بود

جل حضرت يحيي را در اين سه موقف سالمت و عافيت داده، و ترس به دلش راه نداده بود، و به همين جهت  و خداي عز و
 "وَ سَالمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَ يَوْمَ يَمُوتُ وَ يَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا "اش فرموده:در باره



المُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ وَ السَّ "هم چنان كه عيسي هم در اين سه موقف بر خود سالم كرد و گفت:
 .«0» "حَيًّا

 31داستان زكريا )ع( در قرآن ..... ص : 

 اشاره

 خداي تعالي زكريا )ع( را در كالم خود به صفت نبوت و وحي توصيف
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ام در عداد انبيايش شمرده، و از صالحينش و از مجتبينش نموده، و نيز در اول سوره مريم او را به عبوديت و در سوره انع
 .خوانده، كه عبارتند از مخلصون و همچنين از مهديونش دانسته است

 31تاريخ زندگيش ..... ص : 

قرآن كريم از تاريخ زندگي آن جناب غير از دعاي او در طلب فرزند و استجابت دعايش و تولد فرزندش يحيي چيزي  -
ها كند و چگونه خدا كرامتقسمت از زندگي آن جناب را بعد از نقل سرگذشتش با مريم كه چگونه عبادت مي نياورده، و اين

 .را به او داده نقل كرده است

آري در اين قسمت فرموده زكريا متكفل امر مريم شد، چون مريم پدرش عمران را از دست داده بود، و چون بزرگ شد از 
رابي كه در مسجد به خود اختصاص داده بود مشغول عبادت شد، و تنها زكريا به او سر گيري كرد، و در محمردم كناره

 پرسيد اين غذا را چه كسي برايت آورده؟ديد نزد او رزقي آماده است، ميرفت ميزد، و هر وقت به محراب او ميمي

 .دهدب روزي ميگفت: اين از ناحيه خداي تعالي است كه خداي تعالي به هر كه بخواهد بدون حسامي

در اينجا طمع زكريا به رحمت خدا تحريك شد، خداي خود را خواند، و از او فرزندي از همسرش درخواست نمود، و ذريه 
اي مسألت كرد، و با اينكه او خودش مردي سالخورده، و همسرش زني نازا بود، دعايش مستجاب شد، و در حالي كه در طيبه

د مالئكه ندايش دادند: اي زكريا خداي تعالي تو را به فرزندي كه اسمش يحيي است بشارت محراب خود به نماز ايستاده بو
دهد، زكريا براي اينكه قلبش اطمينان يابد و بفهمد اين ندا از ناحيه خدا بوده و يا از جاي ديگر، پرسيد پروردگارا آيتي به مي

شود، و تو اين است كه سه روز زبانت از تكلم با مردم بسته ميمن بده كه بفهمم اين ندا از تو بود، خطاب آمد آيت و نشانه 
تواني سخن بگويي، و همين طور هم شد، از محراب خود بيرون شده نزد مردم آمد، و به سه روز جز با اشاره و رمز نمي

ات وره آل عمران، آيايشان اشاره كرد كه صبح و شام تسبيح خدا گوئيد، و خدا همسر او را اصالح نموده يحيي را بزائيد )س
 .(23 -22، سوره انبياء آيات 11 -6، سوره مريم، آيات 41 -37

قرآن كريم در باره سرانجام و مال امر او و چگونگي درگذشتش چيزي نفرموده، ولي در اخبار بسياري از طرق شيعه و سني 



 بكشند او فرار كرده و به درخت پناهندهآمده كه قومش او را به قتل رساندند، بدين صورت كه وقتي تصميم گرفتند او را 
شد، درخت شكافته شد و او در داخل درخت قرار گرفته درخت به حال اولش برگشت، شيطان ايشان را به نهانگاه وي خبر 

نيا دداد، و گفت كه بايد درخت را اره كنيد، ايشان همين كار را كردند و آن جناب را با اره دو نيم نمودند، و به اين وسيله از 
  .رفت
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در بعضي از روايات آمده كه سبب كشتن وي اين بود كه او را متهم كردند كه با حضرت مريم عمل منافي عفت انجام داده 
 نيز زد، جهات ديگريو از اين راه مريم به عيسي )ع( حامله شده و دليلشان اين بود كه غير از زكريا كسي به مريم سر نمي

 .«1»روايت شده 

 36داستان يحيي )ع( در قرآن ..... ص : 

 36ستايش قرآن كريم: ..... ص :  -1

خداي عز و جل آن جناب را در چند جاي قرآن ياد كرده و او را به ثناي جميلي ستوده، از آن جمله او را تصديق كننده 
زن( خوانده، و پيغمبري از صالحين قومش و حصور )بي اي از خدا )يعني نبوت مسيح( خوانده و او را سيد و مايه آبرويكلمه

 ."02سوره آل عمران، آيه  "ناميده،

( و نام او را خودش نهاده، و او را يحيي 22تا  24و نيز از مجتبين يعني مخلصين و راه يافتگان خوانده )سوره انعام، آيه 
به اخذ كتاب به قوت نموده، و او را در كودكي حكم  ناميده، كه قبل از وي هيچ كس بدين نام مسمي نشده، و او را مامور

رود و روزي كه دوباره زنده داده، و بر او در سه روز زندگيش سالم فرستاده، روزي كه متولد شد، و روزي كه از دنيا مي
سارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ إِنَّهُمْ كانُوا يُ "( و به طور كلي دودمان زكريا را مدح كرده و فرموده14 -6شود )سوره مريم، آيات مي

اينان مردمي بودند كه در خيرات ساعي و كوشا بودند و ما را به رغبت و از رهبت و  "يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ
 .و مقصود از كلمه اينان يحيي و پدر و مادر او است "23سوره انبياء، آيه  ""خواندندخشوع مي

 36خ زندگيش ...... ص : تاري -2

آسا و خارق العادة براي پدر و مادرش متولد شد، چون پدرش پيري فرتوت و مادرش زني نازا بود، يحيي )ع( به طور معجزه -
از همان  (و هر دو از فرزنددار شدن مايوس بودند، در چنين حالي خداي تعالي يحيي را به ايشان ارزاني داشت، و يحيي )ع

عبادت شد خداي تعالي از كودكي او را حكمت داده بود، او تمام عمر را به زهد و انقطاع گذرانيد، و هرگز با كودكي مشغول 
 .زنان نياميخت و هيچ يك از لذائذ دنيا او را از خدا به خود مشغول نساخت

 ريف بود به طوري كهيحيي )ع( معاصر عيسي بن مريم )ع( بود و نبوت او را تصديق كرد و او در ميان قوم خود سيد و ش
 نمود و به سويشدلها همه به او توجه مي

__________________________________________________ 
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نمود، و به تقوي مي كرد، و به توبه از گناهان دعوتشدند، و او ايشان را موعظه ميكرد، مردم پيرامونش جمع ميميل مي



 .داد تا روزي كه كشته شددستور مي

و در قرآن كريم در باره كشته شدنش چيزي نيامده، ولي در اخبار آمده كه سبب شهادتش اين بود كه زني زناكار در عهد او 
نمود و مالمتش يزيسته و پادشاه بني اسرائيل مفتون او شد، و با او مراوده كرد يحيي )ع( وي را از اين كار نهي ممي
كرد، و چون در قلب پادشاه عظيم و محترم بود لذا پادشاه از اطاعتش ناگزير بود، اين معنا باعث شد كه زن زانيه نسبت مي

داد مگر بعد از آنكه سر يحيي را از بدنش جدا نموده برايش توزي كند، از آن به بعد به پادشاه دست نميبه آن جناب كينه
 .شاه نيز چنين كرد آن جناب را به قتل رسانده و سر مقدسش را براي زن زانيه هديه فرستادهديه بفرستد، پاد

خواست با او ازدواج كند و در بعضي از اخبار ديگر آمده كه سبب قتلش اين بود كه پادشاه عاشق برادرزاده خود شد، و مي
رادرش دختر را آن چنان آرايش كرد كه تمام قلب شاه نمود، تا آنكه وقتي همسر بكرد و مخالفت مييحيي )ع( او را نهي مي

را مسخر كند، با چنين وضعي دخترش را نزد پادشاه فرستاد، و به او گفته بود كه چون خواست از تو كام بگيرد مخالفت كن، 
ي طال شتو بگو شرطش اين است كه سر يحيي را برايم حاضر كني، او نيز بال درنگ سر يحيي را از بدن جدا نموده در ط

 .«1»گذاشت، و براي دختر برادر حاضر ساخت 

 .و در روايات، احاديث بسياري در باره زهد و عبادت و گريه او از ترس خدا و در باره مواعظ و حكمتهاي او وارد شده

 37داستان زكريا و يحيي در انجيل ..... ص : 

كاهني بود به نام زكريا و از فرقه ابيا، همسر او زني بود  آمده است: در ايام سلطنت هيرودس پادشاه يهوديان،« 6»در انجيل 
از دختران هارون به نام اليصابات اين زن و شوهر هر دو نسبت به خداي تعالي فرمانبردار و هر دو اهل عبادت و عمل به 

 م بودند چوندادند، و از فرزند محروسفارشات رب و احكام او بودند، و در عبادت خدا گوش به مالمتهاي مردم نمي

__________________________________________________ 
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 .شته بودنداليصابات زني نازا بود عالوه بر اينكه عمري طوالني پشت سر گذا

روزي در بيني كه سرگرم كهانت براي فرقه خود بود بر حسب عادت كاهنان قرعه به نامش اصابت كرد كه آن روز بخور 
دادن هيكل رب )كليسا( را عهده بگيرد، رسم مردم اين بود كه در موقع بخور دادن تمامي نمازگزاران از هيكل بيرون 

ته پروردگار در حالي كه طرف دست راست قربانگاه بخور ايستاده بود برايش آمدند، وقتي زكريا داخل هيكل شد فرشمي
ظاهر شد، زكريا از ديدن او وحشت كرد و مضطرب شد فرشته گفت اي زكريا نترس من خواهش تو را و همسرت اليصابات 

دهد، و تي به تو دست ميآورد و بايد او را يوحنا بنامي، از والدت او فرحي و مسررا شنيدم به زودي فرزندي برايت مي
نوشد، و نه مسكري، شوند، زيرا او در برابر پروردگار مردي عظيم خواهد بود، نه خمري ميبسياري از والدت او خوشحال مي

، گرداندآيد، و بسياري از بني اسرائيل را به درگاه رب معبودشان بر مياز همان شكم مادر پر از روح القدس به دنيا مي
روح ايليا و نيروي او در حركت است تا دلهاي پدران را به فرزندان و عاصيان را به فكرت ابرار و نيكان پيشاپيش او 

برگرداند، تا حزبي مستعد و قوي براي رب فراهم شود، زكريا با فرشته گفت چگونه به اين اطمينان پيدا كنم؟ چون من 
داد كه من جبرئيلم كه همواره در برابر خدا گوش بفرمانم، مردي سالخورده و همسرم زني نازا و پير است، فرشته پاسخش 

ند شوي و تا روزي كه اين فرزخدا مرا فرستاده تا با تو گفتگو كنم، و تو را به اين مژده نويد دهم، و تو از همين اآلن الل مي



بندد زودي صورت ميتواني با كسي سخن گويي، و اين شكنجه به خاطر اين است كه تو كالم مرا كه بمتولد شود نمي
 .تصديق ننمودي

اند حرف توكردند، و وقتي بيرون آمد ديدند كه نميمردم بيرون هيكل منتظر آمدن زكريا بودند و از دير كردنش تعجب مي
 .زد و همچنين ساكت بودبزند، فهميدند كه در هيكل خوابش برده، و خوابي ديده است، زكريا با اشاره با ايشان حرف مي

اش رفت، چيزي نگذشت كه همسرش اليصابات حامله شد، و مدت نكه ايام خدمتش در هيكل تمام شد، و به خانهپس از آ
گفت پروردگار من اينطور با من رفتار كرد، و در ايامي كه نظري به من داشت مرا كرد، و با خود ميپنج ماه خود را پنهان مي

 .از عار و ننگ كه در مردم داشتم نجات داد

گويد: مدت حمل اليصابات تمام شد، و پسري آورد، همسايگان و خويشان وقتي شنيدند كه خدا رحمتش را سپس ميانجيل 
نسبت به او فراوان كرده با او در مسرت شركت كردند، و در همان روز دالك آوردند تا او را ختنه كند، و او را به اسم پدرش 

 ه، بايد يوحنا ناميده شود، گفتند در ميان قبيله و عشيره توزكريا ناميدند، ولي مادرش قبول نكرد، و گفت، ن
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چنين نامي نيست، لذا از پدرش زكريا پرسيدند ميل دارد چه اسمي بر او بگذارند، او كه تا آن روز، قادر بر حرف زدن نبود 
مه تعجب كردند، و در همان حال زبان زكريا باز شد، و لوحي خواست تا در آن بنويسد لوح را آوردند در آن نوشت يوحنا، ه

خداي را شكر گفت، همسايگان همه و همه دچار دهشت و ترس شدند و همه عجائبي را كه ديده بودند به يكديگر 
ت سگفتند تا ببيني عاقبت اين بچه چه باشد، و قطعا دنشين پر شد، و همه در دل ميهاي يهوديگفتند، تا در تمامي كوهمي

 .... كردپروردگار با او است، چون پدرش زكريا هم پر از روح القدس بود و ادعاي نبوت مي

آمده كه در سال پانزدهم از سلطنت طيباريوس قيصر كه بيالطس نبطي والي بر يهوديان و هيرودس « 1»و باز در انجيل 
ودند در ايام ينس و ليسانيوس رئيس بر ربع ابليه برئيس بر ربع جليل و فيلبس برادرش رئيس بر ربع ايطوريه و كورة تراخوت

 .رياست حنان و قيافا بر كاهنان كلمه خدا بر يوحنا فرزند زكريا در صحرا صورت گرفت

و به همين مناسبت فرماني به تمامي شهرهاي پيرامون اردن رسيد كه مردم معموديه توبه و مغفرت گناهان را انجام دهند، و 
 :اشعياي پيغمبر نيز آمده كه اين قصه در سفر اقوال

ها و شود و همه كوهآوازي از صحرا بر آمد كه آماده راه خدا باشيد، و راه او را هموار سازيد، بدانيد كه همه بيابانها پر مي "
م گردد و بشر خالصي خداي را به چشها، راه هموار ميشود، و همه درهها راست ميآيد، و همه كجيتلها به فرمان در مي

 ."بيندمي

ز ها چه كسي به شما ياد داد كه اگفت اي فرزندان افعيو شنيدند كه به مردمي كه براي تعميد از آن بيرون شده بودند مي
هايي كه سزاوار توبه باشد درست كنيد، و هرگز در باره خود نگوئيد كه ما پدري چون غضب آينده فرار كنيد؟ بايد كه ميوه

گويم كه خدا قادر است از اين سنگها فرزنداني براي ابراهيم درست كند، و اآلن تبر بر ريشه شما ميابراهيم داريم، چون به 
 .سوزدشود و در آتش ميدهد از ريشه بريده ميدرختان گذاشته شده هر درختي كه بار نمي

 د كه برهنه است، وجمعيت پرسيدند پس چكار كنيم؟ جواب داد هر كس دو دست لباس دارد يك دست آن را به كسي بده
همچنين هر كس طعام اضافه دارد به كسي بدهد كه ندارد، ماليات بگيران آمدند كه تعميد شوند، پرسيدند اي معلم ما 

 چگونه تعميد كنيم؟

 گفت: بيش از آنچه كه حق شما است نگيريد، لشگريان هم آمدند و پرسيدند ما چه كنيم

__________________________________________________ 
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 .گفت شما به كسي ظلم نكنيد و افتراء نبنديد و به مواجب خود اكتفاء كنيد

كردند كه نكند او همان مسيح باشد يوحنا به همه در همان موقعي كه مردم منتظر و همه در دلهايشان در باره يوحنا فكر مي
ي تر است، كسآيد كه از من قويدهم، و ليكن بعد از من كسي نزد شما ميت: من شما را به آب تعميد ميچنين جواب گف

دانم كه بند كفشش را باز كنم، او به زودي شما را به روح القدس و آتش غسل خواهد داد است كه من خود را قابل آن نمي
ده گندمها را در انبار خود جمع نموده، كاه را به آتشي كه كه طبقش در دست او است و به زودي خرمن خود را پاكيزه كر

 .دادكرد و بشارت ميزند، و همين طور مردم را موعظه ميهرگز خاموش نشود و به چيزهاي بسياري ديگر آتش مي

طر او اما هيرودس رئيس ربع به خاطر اينكه آبرويش در ميان مردم در مساله هيروديا همسر برادرش فيلبس و نيز به خ
هايي كه داشت به مخاطره افتاده بود، يك خطايي بزرگتر از همه مرتكب شد و آن اين بود كه يوحنا را به زندان شرارت
 .افكند

نهاد و اين كار را به خاطر برد و بند بر او ميآمده كه هيرودس خودش به دست خود يوحنا را به زندان مي« 1»و در انجيل 
كرد، كه كرد، چون خودش با او ازدواج كرده بود، و يوحنا با اين عمل وي مخالفت ميميهيروديا همسر برادرش فيلبس 

خواست او را بكشد، ازدواج تو با همسر برادرت حالل نيست، و از همين روي هيروديا كينه او را در دل داشت، مي
مقدس است، و همواره او را محافظت  دانست كه او مردي نكوكار وبرد و ميتوانست، چون هيرودس از يوحنا حساب مينمي
شنيد تا آنكه روزي چنين اتفاق افتاد كه آورد و سخنش را به خوشي ميكرد كالمش را شنيده اعمال بسياري به جا ميمي

هاي لشگر را دعوت كرده بود، هيرودس براي جشن ميالدش شامي تهيه كرده، بزرگان مملكت و افسران ارتش و هزاره
نشينان او همه مع شده بودند دختر هيروديا وارد شده در مجلس رقصي كرد كه هيرودس و كرسيموقعي كه همه ج

دهم خواهي بخواه تا به تو بدهم و سوگند ياد كرد كه هر چه از من بخواهي ميخوشحال شدند، شاه بدو گفت: هر چه مي
خواهم؟ گفت سر بريده يوحنا معمدان را هر چند نصف مملكتم باشد، دختر برون شده به مادرش بگفت و پرسيد كه چه ب

خواهم همين اآلن سر بريده يوحنا معمدان را در طبقي مي :بخواه، دختر در همان لحظه و به سرعت نزد شاه رفت و گفت
نان خود نشيخواست چنين كاري بكند و از سوي ديگر جلو كرسيبرايم حاضر كني، شاه در اندوه شد، چون از يك سو نمي

 كرده بود و لذا جالدي را فرستاد سوگند ياد

__________________________________________________ 

 .62 -12مرقس اصحاح ششم (1)
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تا سر از بدن او جدا كرده بياورد، او هم رفت و در زندان سر از بدن يوحنا جدا نموده، در طبقي گذاشت و آورده نزد دختر نهاد 
 .ر هم آن را به مادرش داد، شاگردان يوحنا چون اين بشنيدند آمدند و بدن بي سر او را برداشته دفن كردنددخت

ع( است كه از حدود آنچه ما در اينجا )اين بود آنچه كه در انجيل آمده البته در اناجيل اخبار ديگري نيز راجع به يحيي 
م ها نقل كرديم، با آنچه قبال آورديهاي ما را، كه از انجيلتواند گفتهميكند، خواننده متدبر و گوهرشناس آورديم تجاوز نمي

 .تطبيق كند و موارد اختالف را به دست آورد

 06، ص: 10ترجمه الميزان، ج



 10[ ..... ص : 12تا  46(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

( فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً 12كاناً شَرْقِيًّا )وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَ
( قالَتْ أَنَّي 12يًّا )( قالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَك12ِ( قالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا )12سَوِيًّا )

 (63يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا )

هِ مَكاناً قَصِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِ (61)قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا وَ كانَ أَمْراً مَقْضِيًّا 
( فَناداها مِنْ تَحْتِها أَالَّ تَحْزَنِي قَدْ 60( فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلي جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا وَ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا )66)

 (64نَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا )( وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ ال60جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا )

( فَأَتَتْ بِهِ 62فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا )فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً 
( فَأَشارَتْ 62( يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا )62وا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا )قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُ

 (03تابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا )( قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْك62ِإِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا )

( وَ 06( وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا )01وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا )
( ما كانَ لِلَّهِ 00( ذلِكَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ )00يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ) السَّالمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ

 (04أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ )

( فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ 02فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ )وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ 
هُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي ( وَ أَنْذِر02ْأَسْمِعْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ ) (37)

 (40)إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ  (02غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال يُؤْمِنُونَ )
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 13ترجمه آيات ..... ص : 

 .(12كه در مكاني در طرف شرقي مسجد از كسان خود كناره گرفت )در اين كتاب مريم را ياد كن آن دم 

 .(12اي آويخت، پس ما روح خود را نزد او فرستاديم كه به صورت انساني تمام عيار بر او مجسم گشت )در مقابل آنان پرده

صد تو به ر باشي( من از سوء قمريم همين كه او را بديد بترسيد و( گفت: اگر مردي پرهيزكاري )كنايه از اينكه بايد پرهيزكا)
 .(12برم )خداي رحمان پناه مي

 .(12گفت: من فرستاده پروردگار توام تا پسري پاكيزه به تو عطا كنم )

 .(63ام )گفت: چگونه مرا پسري تواند شد با اينكه انساني به من دست نزده و من خود زناكار نبوده

آسان است تا آن را براي مردم از جانب خويش آيتي و رحمتي كنيم و  گفت: پروردگار تو چنين است. فرموده اين بر من
 .(61كاري است مقرر شده )

 .(66پس به او حامله شد، و با وي در مكاني دور گوشه گرفت )

درد زائيدن او را به سوي تنه نخل برد، گفت: اي كاش قبل از اين مرده بودم يا چيزي حقير بودم و فراموشم كرده بودند 
(60). 



 .(60پس وي را از طرف پائين ندا داد: غم مخور كه پروردگارت جلوي تو نهري جاري ساخت )

 .(64تنه درخت را سوي خود تكان بده كه خرماي تازه بر تو بيفكند )

ام پس امروز با نذر كرده "كالم "بخور و بنوش و چشمت روشن دار، اگر از آدميان كسي را ديدي بگو من براي خدا روزه
 .(62گويم )سخن نميبشري 

  .(62اي )انگيز آوردهمولود را كه در بغل گرفته بود نزد كسان خود آورد، گفتند اي مريم حقا كه چيزي شگفت
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 .(62اي خواهر هارون آخر پدرت مرد بدي نبود و مادرت زناكار نبود )

 .(62ه كودك و در گهواره است سخن گوئيم؟ )مريم به مولود اشاره كرد، گفتند: چگونه با كسي ك

 .(03گفت: من بنده خدايم، مرا كتاب داده و پيغمبر كرده )

 .(01و هر جا كه باشم با بركتم كرده است، و به نماز و زكات ما دام كه زنده باشم سفارشم فرموده )

 .(06كش و نافرمانم نكرده است )نسبت به مادرم نيكوكارم كرده و گردن

 .(00بر من روزي كه تولد يافته و روزي كه بميرم و روزي كه زنده برانگيخته شوم )سالم 

 .(00كنند اين است )به گفتار راست، عيسي پسر مريم كه در باره او شك مي

 .(04يابد )نشايد كه خدا فرزندي بگيرد. او منزه است، چون كاري را اراده فرمايد فقط به او گويد: باش پس وجود مي

 .(02يكتا پروردگار من و پروردگار شما است، او را بپرستيد راه راست اين است )خداي 

 .(02اند، از حضور يافتن در روزي بزرگ )ها ميان خودشان اختالف يافتند، واي بر كساني كه كافر بودهپس اين دسته

 .(02لتي آشكارند )روزي كه سوي ما آيند چه خوب شنوند و چه خوب ببينند، ولي آن روز ستم گران در ضال

 .(02خبر مانند و باور ندارند )آنان را از روز ندامت بترسان، آن دم كه كار بگذرد و آنها بي

 .(03گردند )بريم و همگي به سوي ما باز ميما زمين و تمام كساني را كه بر آن هستند به ارث مي

 11هما السالم([ ..... ص : هاي داستان يحيي و داستان عيسي )عليبيان آيات ]اشاره به شباهت

 اشاره

در اين آيات از داستان يحيي به داستان عيسي )ع( نقل كالم شده، و ميان اين دو داستان شباهت تمامي هست، چون 
والدت هر دو بزرگوار به طور خارق العاده صورت گرفته و اين هر دو در كودكي حكم و نبوت داده شدند، او هم خبر داد كه 

ان به مادر شده و جبار و شقي نيست و بر خود در روز والدتش و روز مرگش و روز مبعوث شدنش سالم داده مامور به احس
نبوت عيسي  (اند، و يحيي )عهاي ديگري نيز داشتهاين نيز همين مطالب را گفته و قرآن از وي نيز نقل كرده، و شباهت

 .)ع( را تصديق كرده و به وي ايمان آورد

 ."الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِها مَكاناً شَرْقِيًّا وَ اذْكُرْ فِي "

 قرآن كريم و يا سوره مريم است كه جزئي از كتاب است، چون "كتاب "مقصود از
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ا مثل بعضي اصرار جزء كتاب هم كتاب است، و برگشت هر دو احتمال به يك معنا است، ديگر فائده چنداني ندارد كه م
 .تر و يا متعين استبورزيم كه احتمال دومي قوي



گفته به معناي دور انداختن هر چيز حقيري است كه مورد اعتناء نباشد، وقتي « 1»به طوري كه راغب  "نبذ "كلمه
 .رساند كه از جهت حقير شمردن آن را دور انداختيعني فالن چيز را انداخت، مي "نبذه "گويندمي

 .است "از مردم كناره گرفت "به معناي "انتبذ "ا كلمهو ام

 "اذ "باشد و كلمهو مريم دختر عمران و مادر مسيح است و مقصود از ياد آوردن مريم، ياد آوري خبر و داستان مريم مي
! در تا آخر داستان مظروف اين ظرف است و معناي آيه اين است كه اي محمد "انتبذت "ظرف داستان مريم است و جمله

اين كتاب داستان مريم را در آن حين كه از مردم اهل خود كناره گرفت و در مكان شرقي )كه گويا همان سمت شرقي 
 .مسجد باشد( اعتزال جست ذكر كن

 45 : .... صو مقصود از روحي كه براي مريم )عليه السالم( به صورت بشر متمثل شد[ . "فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً "مراد از جمله:]

 ."فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجاباً فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا "

آيد كه گويا مريم خود را از به معناي هر چيزي است كه چيزي را از غير بپوشاند و از اين كلمه چنين بر مي "حجاب "كلمه
كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَرِيَّا  "تر باشد، هم چنان كه جملهبراي اعتكاف و عبادت فارغاهل خويش پوشيده داشت تا قلبش 

 .اش به مدعاي ما گذشتنيز بدان اشاره دارد، كه تفسير و اشاره« 6» "الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً

از آنجا بيرون شده به خانه زكريا شد اند: مريم در خود مسجد منزل كرده بود، و هر وقت حيض ميگفته« 0»بعضي 
اي دور خود كشيده بود تا غسل كند گشت، تا آنكه روزي كه پردهشد دوباره به مسجد بر ميرفت، و چون پاك ميمي

 .ناگهان جبرئيل به صورت مردي جوان و امرد و زيبا روي بر او در آمد، مريم به خدا پناه برد

آن جناب بر اين تفصيل نداريم و آيه آل عمران را هم ديديد كه معناي سابق حجاب و ليكن هيچ دليلي در آيات مربوطه به 
 .كردرا تاييد مي

 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا "

 گردد پس روحي كه به سوي مريمضميري است كه به روح بر مي "تمثل "آيد كه فاعل كلمهاز ظاهر سياق بر مي -
 فرستاده شده بود به صورت بشر ممثل شد، و معناي تمثل و تجسم به صورت بشر اين است كه در حواس بينايي

__________________________________________________ 

 ."نبذ "مفردات راغب، ماده(1)

 .66ديد كه نزد او رزقي است. سوره آل عمران آيه شد ميهر وقت زكريا وارد محراب او مي(2)

 .2، ص 0كشاف، ج (3)
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 .مريم به اين صورت محسوس شود، و گر نه در واقع باز همان روح است نه بشر

و چون از جنس بشر و جن نبود، بلكه از جنس ملك و نوع سوم مخلوقات ذوي العقول بود كه خدا او را در كتابش وصف 
مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي  "كه مامور وحي است جبرئيل ناميده، مثال فرمود:نموده، و ملك ناميده، و آن فردي را 

نَزَلَ بِهِ  "و نيز فرموده:« 6» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ "و جاي ديگر او را روح خوانده، فرموده:« 1» "قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
توان لذا از همه اينها مي« 0» "إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ "و نيز او را رسول خوانده و فرمود:« 0» "لْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَالرُّوحُ ا

 .فهميد كه آن روحي كه براي مريم به صورت بشري مجسم شد همان جبرئيل بوده است

زماني كه  "... وَ إِذْ قالَتِ الْمَالئِكَةُ يا مَرْيَمُ "و فرموده: و اگر بگويي در سوره آل عمران قضيه را به چند ملك نسبت داده



ه تا آنجا ك -دهد كه نامش مسيح عيسي بن مريم استاي از خود بشارت ميمالئكه به مريم گفتند خدا تو را به كلمه
ا پسري باشد با اينكه هيچ بشري با من گفت پروردگارا كجا ممكن است مر "قالَتْ رَبِّ أَنَّي يَكُونُ لِي وَلَدٌ ... "-فرمايدمي

 "باشدكند، و چون قضاي امري را براند همين كه بگويد باش، ميخواهد ميتماس نگرفته؟ گفت: اينطور خدا هر چه مي
«4». 

ماند كه سخن مالئكه با مريم كه در سوره آل گوئيم: اگر با آيات مورد بحث تطبيق شود هيچ شكي باقي نميدر جواب مي
ان آمده عينا همان كالمي است كه در آيات مورد بحث به روح نسبت داده، و اگر كالم جبرئيل را به مالئكه نسبت داده عمر

از قبيل نسبت كالم يك نفر از قومي به همه قوم است، چون همه در آن كالم و يا در سنت و عادت و خلقت موافقت و 
 .شركت دارند

كه با « 2» "يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَي الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ "است، مانند آيه و در قرآن از اين قبيل تعبيرات زياد
 .دهداينكه گوينده سخن يك نفر بوده به جمع نسبت مي

__________________________________________________ 

آن را بر تو نازل كرد، بيهوده دشمن است زيرا همانا او نازل كرد قرآن را بر كسي كه با جبرئيل دشمن است كه چرا قر(1)
 .22قلب تو به اذن خدا. سوره بقره، آيه 

 .136بگو روح القدس آن را از ناحيه پروردگارت نازل كرد. سوره نحل، آيه (2)

 .120روح االمين آن را بر قلبت نازل كرد. سوره شعرا، آيه (3)

 .03تار رسولي بزرگوار است. سوره حاقه، آيه به درستي آن گف(4)

 .02سوره آل عمران، آيه (5)

 .تر را بيرون خواهد كردگويند اگر به مدينه برگرديم به طور قطع آنكه عزيزتر است ذليلمي(6)

 .2سوره منافقون، آيه 
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با اينكه گوينده آن يك « 1» "هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ وَ إِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا "و نيز مانند
 .نفر بوده

به منظور تشريف و احترام بوده، و معناي  "روحمان -روحنا "و اگر در آيه مورد بحث روح را به خدا نسبت داده و فرموده
 .گذشت« 6» "نِ الرُّوحِ ...وَ يَسْئَلُونَكَ عَ "روح در تفسير آيه

اند اين است كه مراد از روح، عيسي است، و ضمير در تمثل به جبرئيل از تفسيرهاي نادرستي كه براي آيه كرده« 0»يكي 
 .گردد، كه فسادش روشن استبر مي

گفته: روحنا اسم آن را با تشديد نون خوانده، و  "روحنا "است كه كلمه« 0»هاي نادرست هم قرائت بعضي و يكي از قرائت
 .اي بوده كه براي مريم مجسم شده، و او غير جبرئيل روح االمين بوده، كه فساد اين نيز روشن استفرشته

اي كه پيرامون تمثل جبرئيل براي مريم مطرح شده است[ ..... ص : گفتاري در معناي تمثل ]و نقد و بررسي چهار اشكال و شبهه
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سَلْنا فَأَرْ "خورد، ولي در قرآن كريم جز در داستان مريم، در سوره مريم يعني آيهثل بسيار به چشم ميدر روايات، كلمه تم
 "إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا

كند بهترين شاهد است بر اينكه وي در همان نيامده، و آيات بعدي كه در آن جبرئيل خود را براي مريم معرفي مي «5»
بشر، و  اي بود به صورتال هم كه به صورت بشر مجسم شده بود باز فرشته بود، نه اينكه بشر شده باشد، بلكه فرشتهح

 .مريم او را به صورت بشر ديد

بنا بر اين، معناي تمثل جبرئيل براي مريم به صورت بشر، اين است كه در حاسه و ادراك مريم به آن صورت محسوس شد، 
 .به آن صورت در آمده باشد، بلكه در خارج از ادراك وي صورتي غير صورت بشر داشت نه اينكه واقعا هم

 شود، چونو اين معنايي كه براي تمثل كرديم با همان معناي لغوي كلمه منطبق مي

__________________________________________________ 

 .06س سنگي از آسمان بر ما بباران. سوره انفال، آيه و چون گفتند: بار الها اگر اين حق و از ناحيه تو است پ(1)

 .24سوره اسري، آيه (2)

 [.....] .141، ص 0مجموعة من التفاسير، ج (3)

 .622، ص 0الدر المنثور، ج (4)

 .12سوره مريم، آيه (5)
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چيزي براي چيز ديگري به فالن صورت در آمد، معنايش اين است كه  "ء في صورة كذاء لشيتمثل شي "گوئيم:وقتي مي
يعني او آن را به صورت فالن چيز تصور كرد، نه اينكه واقعا هم به آن صورت در آمده و چيز ديگري شده باشد، پس تمثل 
ملك به صورت بشر، ظهور او براي بيننده به صورت بشر است، نه اينكه ملك بشر بشود، زيرا اگر معنايش اين باشد الزم 

 .آيد كه چيزي، چيزي ديگر شود، نه اينكه چيزي به صورت چيزي ديگر ظاهر شود و تمثل يابدمي

 .در خصوص اين تمثل در تفسير كبير و غير آن به چند وجه اشكال شده است

آيد شخصي عظيم الجثه است، و چنين شخصي اگر بخواهد به قدر يك اول اينكه: جبرئيل به طوري كه از اخبار بر مي
ر آن ماند، و اگان معمولي كوچك شود يا بايد ما زاد از آن مقدارش ريخته شود در اين صورت ديگر جبرئيلي باقي نميانس

 .آيد، كه يكي از محاالت استمقدار زائد ساقط نشود، و در عين حال كوچك گردد، تداخل الزم مي

طع پيدا ماند، و كسي قي وثوق و اطميناني باقي نميدوم اينكه: اگر تمثل به طور كلي امري ممكن باشد، ديگر در هيچ مورد
اي بيند همان فالني است كه ديروز ديده، چون ممكن است اين شخص بيگانهكند كه مثال اين شخصي كه اآلن مينمي

 .باشد كه به صورت او متمثل گشته

شود، و شه و حشرات نيز ممكن ميسوم اينكه: اگر تمثل به صورت بشر ممكن و جائز باشد به صورت هر چيز ديگري حتي پ
 .تواند ادعاي ديدن جبرئيل را بكند، و اين نيز باطل استاگر اين را هم ممكن بدانيم هر كسي مي

شود اعتماد كرد، و مثال در اينكه رسول خدا در چهارم اينكه: اگر تمثل جائز باشد ديگر به هيچ خبر، حتي خبر متواتر هم نمي
شود تشكيك كرده و گفت: ممكن است او فالن شخص بوده كه به صورت رسول خدا مجسم يجنگ بدر قتال كرد نيز م

 .شده

اند به اينكه اگر قائل باشيم كه جبرئيل جسم است، چه مانعي دارد كه بگوئيم دو قسم اجزاء دارد، اشكال اول را جواب داده
تواند با اجزاي جزاء زيادي، و هر وقت بخواهد مييكي اجزاي اصلي است كه همان مقداري است كه انسانها دارند، و يكي ا



اصليش به صورت بشري در آيد، و اگر قائل باشيم كه اصال جسم نيست، بلكه از روحانيات است، چه مانعي دارد كه گاهي 
 .اي عظيم مجسم شود، و گاهي به كالبدي كوچكبه طوري كه در روايات آمده به جثه

ين جواب واقف است، چون شق اول آن مبني بر اين است كه تمثل عبارت باشد از يك ليكن خواننده عزيز بر ناتمامي ا
 دگرگوني واقعي، يعني شخص متمثل، ذات و حقيقت 
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اولش باطل شود و به ذات ديگري مبدل گردد، و حال آنكه قبال روشن شد كه معناي تمثل اين نيست، بلكه حفظ ذات و 
 .ظهورش بر خالف آن استحقيقت، و 

آيه هم با كمك سياقي كه دارد ظاهر در اين است كه جبرئيل با تمثلش از حقيقت فرشتگي بيرون نيامد و بشر نشد، بلكه در 
ادراك مريم به صورت بشر ظاهر گرديد، نه في نفسه و در خارج، هم چنان كه نظيرش در نزول مالئكه كرام بر ابراهيم و 

والدت اسحاق، و نيز نزولشان بر لوط )ع( و ظهورشان به صورت بشر، و نيز ظهور ابليس در جنگ بدر بشارت دادن وي به 
 .سوره انفال بدان اشاره شده 02به صورت سراقة بن مالك، با آنكه سراقه آن روز در مكه بود كه در آيه 

خدا  ، كه مشركين براي كشتن رسول"الندوة دار "و نظائر اين تمثل در روايات بسيار زياد است، مانند ابليس كه در داستان
اي داد و همه پذيرفتند، و كردند به صورت پير مردي سالخورده پيدا و متمثل شد و پيشنهاد جديد و تازه)ص( مشورت مي

نيز مانند تمثلش در روز عقبه به صورت منبه بن حجاج، و تمثلش براي يحيي )ع( به صورتي عجيب و غريب، و نيز مانند 
ل دنيا براي امير المؤمنين )ع( به صورت زني زيبا و فتان، و تمثل مال و اوالد و عمل آدمي در هنگام مرگ، و تمثل تمث

شود، مانند تمثل دشمن به هايي كه در خواب ديده مياعمال آدمي در قبر و در روز قيامت، و از همين قبيل است تمثل
كفش، و تمثل ترقي و علو مقام به صورت اسب، و تمثل افتخار به  صورت سگ و يا مار و عقرب، و تمثل همسر به صورت

 .صورت تاج، و امثال اينگونه تمثالت

كنيد اصال في نفسه و در خارج صورتي ندارد، پس در اغلب اين موارد شخص متمثل به طوري كه شما خواننده مالحظه مي
ت بر اينكه اصل مبناي اشكالي كه شده و جوابي كه دادند تا آن را گذاشته به صورتي ديگر در آيد، و اين بهترين شاهد اس

 .غلط است

اند به اينكه: اين اشكال اگر وارد باشد به هر حال وارد است، چه ما تمثل را جائز بدانيم و چه و اشكال دوم را پاسخ گفته
: فالني خلق كند؟ خواهي گفتشود كه مگر خدا قادر نيست كسي را به صورت ندانيم، زيرا جائز هم ندانيم باز اشكال مي

گويند پس از كجا قطع و اطمينان داري كه اين شخص كه آمده همان زيد ديروزي است، ممكن است آري قادر است مي
خدا اين را به صورت او خلق كرده باشد، و حتي كسي هم كه خدايي را قبول ندارد و همه حوادث را به اسباب طبيعي و يا 

اش پديدار شدن شخصي به مثل دهد حوادثي پيدا شده باشد كه نتيجهداند او هم احتمال مييمستند به اوضاع سماوي م
 .زيد باشد، پس اين اشكال را همه بايد جواب دهند
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د در ننو شايد ندرت امثال اين حوادث باعث شده كه احتمال آن را در علوم عادي و مستند به حس مضر ندانند، و شكي نك
 .اينكه زيد كه امروز آمده همان زيد ديروز است

كند، براي اينكه همين كه امكان مغايرت ميان حس و داند كه اين پاسخ ماده اشكال را ريشه كن نميولي خواننده عزيز مي
وارد را ينگونه مكند مگر اينكه ادعا كنيم كه اگر اشود و مساله ندرت آن را حل نميمحسوس را قبول كنيم اشكال وارد مي

ناميم با اينكه در واقع علم و اطمينان نيست به خاطر غفلتي است كه در احتمال خالف و شك و ترديد داريم، و اين علم مي



غفلت ناشي از ندرت مخالفت است. عالوه بر اين اگر مغايرت حس و محسوس جائز و ممكن باشد، و در هر موردي 
فهميم كه اين مغايرت نادر است؟!. پس حق مطلب اين است كه اشكال دوم و جوابش احتمالش را بدهيم، ديگر از كجا مي

 .هر دو از اصل فاسد است

آيد عين واقعيت و خارجيت محسوس اما فساد اشكال، براي اينكه اين اشكال وقتي درست است كه آنچه به حس ما، در مي
اي بديهي بودن احكام نيز حتي غفلت داشته، و از اين هم غافل باشد، نه صورتي از آن، و كسي كه چنين بپندارد قطعا از معن

 .است كه تحميل حكم حس بر محسوس خارجي كار فكر و نظر است، نه كار خود حس

هاي آن است، كه تا حدي شبيه به خود گيرد صورت و عكسي از كيفيات و هياتتوضيح اينكه آنچه را كه حس از خارج مي
ت و فهمد كه واقعيگيري مكرر شد با تجربه و نظر ميي را حس كند و بعد از آنكه اين صورتآن است، نه اينكه عين خارج

 .خارجيت آن موجود خارج نيز مطابق با آن صورتي است كه از آن گرفته است

كنيم، و آنها را به غلطهاي هايي است كه ميان حس و محسوس خارجي مشاهده ميدليل بر اين معنا هم انواع مغايرت
ء بزرگي را از دور، و پائين ديدن باال، و مستقيم را مايل، و متحرك را ساكن، و كنيم، مانند كوچك ديدن شيتعبير مي حسي

آيد، و همچنين ساير حواس هم چنان كه يك انسان را از دور همچنين عكس آن كه بر حسب اختالف مناظر پديد مي
، كنيم كه اين انسان بسيار خرد نيز به اندازه ما استبه آموختن، حكم ميبينيم، و بعد از چند بار تكرار شدن و تجركوچك مي

چرخد، ولي برهانهاي رياضي حس ما را بينيم كه به دور زمين ميبينيم، و نيز ميو خورشيد را به اندازه يك بشقاب مي
ورشيد كنيم زمين به دور خحس مي كند كه آفتاب چند برابر بزرگتر از زمين است و بر خالف آنچه ماتخطئه نموده اثبات مي

 .چرخدمي

 41، ص: 10پس روشن شد كه آنچه در حقيقت محسوس ما است صورتي از موجود خارجي است، ترجمه الميزان، ج

نيم ككنيم در اينكه آنچه حس ميگوئيم معناي بداهت حس اين است كه هيچ ترديدي نمينه خود موجود خارجي، حال مي
ا محسوس يعني آنكه از ما و از حس ما خارج، است هر حكمي كه به وسيله حس خود در باره آن در حس ما هست، و ام

آنچه در باره حال موجودي خارجي  :كنيم ناشي از حس ما نيست، بلكه ناشي از فكر و نظر ما است، اين است كه گفتيممي
كند نيز بيان شده، كه حسوس بحث ميشويم ناشي از فكر و نظر است، نه از حس، در علومي كه از حس ممعتقد مي

 .كندجهازات حواس به انواع گوناگوني در محسوسات تصرف مي

 كند، و در نتيجه نفوس مااين نيز نزد ما از بديهيات است كه در خارج از ادراك ما اسبابي هست كه در نفوس ما تاثير مي
چون اجسامي كه به كيفيات و اشكالش با نفوس ما كند و اين سبب گاهي خارجي است كند آنچه را كه درك ميدرك مي

اي از مرتبط است خارجي هستند، و ما با حس خود صورتهايي از آنها را درك نموده و به كمك فكر و تجربه به پاره
بريم، و گاهي داخلي است مانند ترس شديد و ناگهاني كه باعث پيدا شدن صورتهاي هولناك و مهيب خصوصياتش پي مي

 .شوداوهام و خاطراتي كه آدمي دارد در ذهنش پيدا ميبر حسب 

شود، كه البته اغلب شود كه در همه اين احوال انسان در تشخيصش و در احساس محسوس خارجي مصاب ميو چه بسا مي
بيند، و شبح را رود، مانند كسي كه سراب را آب ميشود كه در اين تشخيص خطا ميهمين طور است، و بسا هم مي

 .پنداردصي مياشخا

پس، از همه آنچه گذشت معلوم شد كه مغايرت ميان حس و محسوس خارجي با اينكه في الجمله اجتناب ناپذير است ولي 
شود، زيرا مساله خطا و صواب در تشخيص، دائر مدار حس في نفسه باعث از ميان رفتن وثوق و بطالن اعتماد بر حس نمي

 .ندپذيرد كه تجربه هم تصديقش كربه و نظر، و يا غير آن است، و نظر آن چيزي را ميبه تنهايي نيست، بلكه دائر مدار تج



شود مگر بعد از اينكه تسليم شويم كه حس، خود محسوس و اما فساد جواب: بيانش اين است كه اين جواب تمام نمي
 .هم نادر است كند و علم به محسوس في نفسه مستند به خود حس است و تخلفخارجي را بعينه احساس مي

اند به اينكه تجسم ملك به صورت ساير حيوانات عقال جائز است چيزي كه هست جواب داده «1»از اشكال سوم بعضي 
 .دليل نقلي بر فسادش قائم شده
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ود از شود اين است كه اگر مقصولي دليل نقلي قابل اعتمادي بر اين معنا نداريم، بله ايرادي كه به اصل اشكال مي :مؤلف
رود، كه پر واضح است كه صرف تمثل ملك به صورت امكان، آن امكاني است كه در مقابل ضرورت و امتناع به كار مي

اگر مراد از امكان، امكان به معناي احتمال عقلي است، كه صرف بشر مستلزم امكان تمثل آن به صورت غير بشر نيست، و 
 .احتمال محذوري ندارد، تا دليلي بر اثبات و يا نفي آن قائم شود

اند، كه خالصه، احتمال تخلف در متواتر هم هست، همان جواب از اشكال سوم را داده« 1»و از اشكال چهارم هم بعضي 
ل گويد در خود آن دليگردد و ميكرده. ليكن اين جواب ناتمام است، زيرا طرف بر ميچيزي كه هست دليل نقلي آن را دفع 

كند سامعه است، كه ممكن است خطا كند، پس نقلي هم احتمال تخلف هست، چون يكي از حواسي كه آن را درك مي
 .و خدا داناتر است -جواب صحيح از اين اشكال همان جوابي است كه ما از اشكال دوم داديم

پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه تمثل، عبارت است از ظهور چيزي براي انسان به صورتي كه انسان با آن الفت دارد و 
سازد، مانند ظهور جبرئيل براي مريم به صورت بشري تمام عيار، چون مالوف و معهود آدمي از با غرضش از ظهور مي

نزد مرسل اليه بيايد، و آنچه را گرفته از طريق تكلم و تخاطب رسالت همين است كه شخص رسول، رسالت خود را گرفته 
اداء كند، و مانند ظهور دنيا براي علي )ع( به صورت زني زيبا و فريبنده، چون معهود و مالوف دلهاي بشر همين است كه در 

شر را ديگري قلب ب مقابل دختري فوق العاده زيبا بيش از هر چيز ديگري فريفته گردد و چنين صورتي بيش از هر چيز
 .آيد، و همچنين مثالهاي ديگري كه براي تمثل زده شدتسخير نموده بر عقل او غالب مي

و اگر بگويي: الزمه اينحرف اين است كه ما سفسطه را بپذيريم، چون ديگر هيچ چيزي با ادراك ما تطابق از جميع جهات 
از  گويد هيچ يكو اين همان نظريه سوفسطايي است كه مي ندارد، و چنين ادراكي جز وهم سرابي و خيالي باطل نيست،

 .كنيم نيستمدركات ما آن طور كه ما درك مي

گوييم فرق است ميان اينكه حقيقتي واقعي به صورتي جلوه كند كه مالوف و معهود مدرك باشد و با ادوات در جواب مي
نداشته باشد، تنها و تنها صورتي ادراكي و ذهني وجود داشته ادراك او جور در آيد و ميان اينكه اصال در خارج حقيقتي وجود 

 باشد، كه اين
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ه است بيجا، و تفصيل اين بحث موكول ب دومي سفسطه است نه اولي و در علم حصولي توقع بيش از اين داشتن توقعي
 .(محل خودش است )و خدا راهنما است

 13 گفت و شنود مريم و جبرئيل )عليهما السالم(: پناه بردن مريم به خدا و آگاهانيدن او به دارا شدن پسري شايسته توسط جبرئيل[ ..... ص :]



 ."قِيًّاقالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَ "

كرد كه وي بشري ع( از شدت وحشتي كه از حضور جبرئيل عارضش شده بود مبادرت به سخن كرد، او خيال مي)مريم 
است كه به قصد سوء بدانجا شده لذا خود را به پناه رحمان سپرد تا رحمت عامه الهي را كه هدف نهايي منقطعين عباد است 

 .متوجه خود سازد

 "إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا "د را مشروط به جملهو اگر اين پناهندگي خو

كند و يا واقعا در او هست، تا در حكم مشروط افاده نمود، از قبيل اشراط به وصفي است كه مخاطب براي خود ادعا مي
طالق نموده بفهماند كه علت حكم همان وصف است، چون تقوي وصف جميلي است كه هر انساني از اينكه آن را از خود 

من از  شود كهد كراهت دارد، و بر هر كس گران است كه به نداشتن آن اعتراف بورزد، پس برگشت معنا به اين مينفي كن
برم، اگر تو با تقوي باشي، و چون بايد با تقوي باشي پس همان تقوايت بايد تو را از سوء قصد و تو به رحمان پناه مي

 .متعرض شدنت به من باز بدارد

وَ عَلَي اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ  "و آيه« 1» "وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ "خطابي است كه در امثال آيه پس اين آيه از قبيل
 .به مؤمنين شده است« 6» "مُؤْمِنِينَ

ه تقوي نداري، چون پرد نافيه باشد، و معنا چنين باشد كه تو "ان كنت "در جمله "ان "اند كه كلمهو چه بسا احتمال داده
اند گفته «0»ولي وجه اولي با سياق سازگارتر است، و اين كه بعضي «. 0»خانه مرا دريدي و بدون اجازه بر من در آمدي 

 .نام مردي صالح و يا فاجر بوده قابل اعتناء نيست "تقي "كه: كلمه

 ."يًّاقالَ إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِ "

افتتاح كرد، براي اين بود كه بفهماند آن طور  "انما "اين جمله پاسخي است كه روح، به مريم داد، و اگر كالم خود را با قصر
كه مريم پنداشته يعني فردي از بشر، نيست، تا هر چه زودتر دهشت مريم زايل گشته از بشارت فرزنددار شدن خوشحال 

 به "زكي "گردد، كلمه
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 .دار استمعناي هر چيز پر نمو و شايسته و بته

نهاي زكريا و مريم و ابراهيم و موسي به كار برده تعبير واحدي است كه همه و از لطافتهايي كه در اين سوره در نقل داستا
يعني يحيي را به زكريا، و عيسي را به مريم، و اسحاق و يعقوب را به ابراهيم و هارون را به موسي  "وهب "جا فرمود:

 .بخشيد

 ."كُ بَغِيًّاقالَتْ أَنَّي يَكُونُ لِي غُالمٌ وَ لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَ لَمْ أَ "

مس بشر به قرينه اين كه در مقابل زنا قرار گرفته كنايه از نكاح است و اين در ذات خود اعم است و لذا در سوره آل عمران 
نبرده و استفهام در آيه  (و ديگر نامي از بغي )زنا "لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ "كه بعد از مريم نازل شده اكتفاء كرده است به جمله

ه از راه حالل ام نشود با اينكه قبل از اين با هيچ مردي نياميختهز باب تعجب است، يعني چگونه براي من فرزند ميشريفه ا



 .!و ازدواج، و نه از راه حرام و زنا؟

ا در فهميده كه اين پسر ر "تا پسري به تو ببخشم ... "رساند كه مريم از كالم جبرئيل كه گفت:و سياق اين معنا را مي
و در اين جمله فهماند كه فرزنددار  "امهيچ بشري با من تماس نگرفته و زناكار هم نبوده "بخشد، و لذا گفت:حال مي همين

 .شدن من اآلن منوط به اين است كه چند ماه قبل نكاح و يا زنايي صورت گرفته باشد و حال آنكه صورت نگرفته

 ."... قالَ كَذلِكِ قالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ "

پروردگارت گفته كه: آن براي من آسان  (يعني روح به او گفت: مطلب از همين قرار است كه به تو گفتم )آن گاه گفت
 .است، و توضيح اين دو جمله در داستان زكريا و يحيي )ع( گذشت

شود، و اين طرز خارق العاده خاطر نشان مي بعضي از اغراض خلقت مسيح را به اين -"وَ لِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَ رَحْمَةً مِنَّا "
جمله عطف است بر مقدر، و معنايش اين است كه ما او را با نفخ روح، و بدون پدر به خاطر اين منظور خلق كرديم، و نيز به 

ين قبيل اخاطر اينكه آيتي باشد براي مردم و رحمتي باشد از ما، با خلقتش آيتي باشد و با رسالت و معجزاتش رحمتي، و از 
ونَ وَ لِيَكُ "تعبيرها كه غرضهايي را حذف و غرضهاي ديگري بر آن محذوف عطف شود در قرآن كريم بسيار است مانند آيه

و اين تعبير خود اشاره به اين معنا است كه غرضهاي الهي اموري نيست كه فهم بشر بدان احاطه يافته « 1» "مِنَ الْمُوقِنِينَ
 را و الفاظ گنجايش همه آنها
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 .داشته باشد

 55 : كنند[ ..... صعليه السالم( با او و شماتت مريم توسط مردم را حكايت مي)توضيح مفردات و جمالت آياتي كه وضع حمل مريم و گفتگوي عيسي ]

اين جمله اشاره به حتميت قضايي است كه خدا در باره والدت اين غالم زكي رانده، ديگر نه امتناع  -"نَ أَمْراً مَقْضِيًّاوَ كا "
 .گيرد، و نه دعايشمريم جلو آن را مي

 ."فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكاناً قَصِيًّا "

اش پس انفراد و اعتزال جست، و او را به محل دوري از خانواده به معناي دور است، يعني باردار شد به فرزند، "قصي "كلمه
 .برد

 ."... فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلي جِذْعِ النَّخْلَةِ "

است، كه  "او را آورد "هر دو به معناي "اجاءه "و چه بگويي "جاء به "است چه بگويي "جاء "باب افعال از "اجائة "كلمه
 "طلق "و همچنين "مخاض "لجاء است، يعني درد زائيدن او را مجبور به آمدن كرد، و كلمهدر آيه شريفه كنايه از دفع و ا
 -به فتحه و به كسره نون -"نسي "به معناي ساقه درخت خرما است. و كلمه "جِذْعِ النَّخْلَةِ "به معناي درد زائيدن است، و

ه از بعد از آنك -اموش شود، و معناي آيه اين است كه:بر وزن وتر و وتر، به معناي هر چيز حقير و ناچيزي است كه بايد فر
درد زائيدن او را مجبور نمود و به كنار تنه درخت خرمايي آورد تا در آنجا  -اهل خود اعتزال جست و به محل دوري آمد

و از  -بوده شود كه درخت مزبور خشكيدهو از اينكه تعبير به تنه درخت كرد نه خود درخت، فهميده مي -حمل خود را بزايد
يعني چيزي غير قابل اعتنا بودم كه فراموش  "نسي "خجالت و شرمش از مردم گفت: اي كاش قبل از اين مرده بودم، و

 .زدند، كه به زودي خواهند زدام حرف نميشدم تا مردم در بارهمي



 ."افَناداها مِنْ تَحْتِها أَلَّا تَحْزَنِي ... تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّ "

به عيسي )ع( برگردد، نه به روح كه در سابق نامش به ميان آمده  "ناداها "رساند كه ضمير فاعل در جملهظاهر سياق مي
ست، تر اكند، چون با حال مولود نسبت به مادرش در حين وضع حمل مناسبرا تاييد مي "مِنْ تَحْتِها "بود، و اين ظهور، قيد

ن ضمير در جمله قبل و بعد به عيسي، مؤيد ديگري است براي اينكه ضمير مورد بحث هم تا حال روح و مريم، و نيز برگشت
 .به آن جناب برگردد

اند كه مريم )ع( هنگام وضع حمل در بلندي قرار داشته و گردد، و چنين تصوير كردهاند ضمير به روح بر ميبعضي گفته
 .، و ليكن هيچ دليلي از لفظ آيه بر اين گفتار نيست«1»جبرئيل در پائين آن بوده و از آنجا وي را ندا داده 
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له را در حين وضع استفاده شود كه مريم اين جم "... قالَتْ يا لَيْتَنِي "بر جمله "فناداها "و بعيد نيست كه از ترتب جمله
 ."... أَلَّا تَحْزَنِي "حمل يا بعد از آن گفته، كه دنبالش بالفاصله عيسي )ع( گفته است

تسليت و دلداري است به مادرش از آن اندوه و غم شديدي كه به وي دست داده بود، آري براي زني  "أَلَّا تَحْزَنِي "و جمله
اين نيست كه او را در عرض و ناموسش متهم كنند، آن هم زني باكره، آنهم تر از تر و سختعابد و زاهد هيچ مصيبتي تلخ

اند، و مخصوصا تهمتي كه بچسبد و هيچ راهي هم براي انكار از خانداني كه در گذشته و حال معروف به عفت و پاكي بوده
با احدي حرف نزن و در  آن نباشد، و همه حجت و دليل هم در دست خصم باشد، لذا عيسي )ع( به اشاره سفارش كرد كه

اي مقام دفاع برميا، بلكه خود حضرت عيسي )ع( در مقام دفاع از مادرش بر آمد و اين حجتي بود كه هيچ دفع كننده
 .توانست آن را دفع كندنمي

و رفيع هم جوي آب است، هر چند كه به معناي شريف  "سري "مقصود از "قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ":و اينكه گفت
 .هم قرينه بر همان معنا است "فَكُلِي وَ اشْرَبِي "تر است، و جملهآمده، ولي معناي اول با سياق مناسب

اند: مراد معناي دوم است و مصداق شريف و منيع هم خود عيسي )ع( است، ولي شما خواننده دانستيد كه گفته «1»بعضي 
 .جمله تا آخر كالم عيسي )ع( تسليت خاطر مريم )ع( است سياق با آن مساعدت ندارد، و به هر تقدير اين

به معناي تكان دادن به شدت است، و از فراء  "وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا "در جمله "هز "و كلمه
و  "هزه "گويند:و هم مي "هز به "گويند:يكنند و هم متعدي، يعني هم منقل شده كه عرب آن را هم الزم استعمال مي

گردد، و اگر تكان دادن را به ساقه از مساقطه است كه به معناي اسقاط است، و ضمير در آن به نخله بر مي "تساقط "كلمه
 زدرخت، و خرما ريختن را به نخله نسبت داده، خالي از اشعار به اين نكته نيست كه نخله خشك بوده و در همان ساعت سب

 "بسر "به معناي خرماي پخته و رسيده است، چون قبل از رسيدنش آن را "رطب "شده، و برگ و بار آورده، و كلمه
گويند كه در دم يعني چيده شده است، و در قاموس گفته جني چيزي را مي "مجني "به معناي "جني "گويند، و كلمهمي

 چيده
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 .«1»شده باشد 



 ."فَكُلِي وَ اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً "

معنايش اين است كه خداوند خوشنودت كند، و  "اقر اللَّه عينك "شود:كنايه از مسرت است، وقتي گفته مي "قرار العين "
ه رسيده بخور و از جوي آبي كه زير پايت جاري شده بياشام، و بدون اينكه اندوهي به معناي جمله اين است كه از رطب تاز

اي هخود راه دهي خوشنود باش، و اگر به خوردن و آشاميدن سفارش كرد براي اين بود كه هر كدام از اين دو يكي از نشانه
ت، ي لذيذ و آب گوارا لذت ببرد، و مصيبتواند از غذامسرت و خوشوقتي است، و كسي كه گرفتار مصيبتي است ديگر نمي

شاغل او از اين كارها است، و معناي آيه اين است كه از رطب تازه بخور و از جوي آب بياشام و از عنايتي كه خدا به تو 
ترسي مردم به تو تهمت بزنند و از تو باز خواست كرده خرسندي كن بدون اينكه غمگين و محزون شوي، و اما اينكه مي

 .دهماي؟ در پاسخشان سكوت كن، و با احدي حرف مزن، من جوابشان را ميكه اين فرزند را از كجا آورده كنند

 ."فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "

ر آيد، و نيز از سياق بنيز به خوبي بر مي "فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "چنان كه از جملهمقصود از روزه، روزه سكوت است هم 
منسوب به انس است  "انسي "آيد كه اين قسم روزه در آن دوره مرسوم بوده و لذا مريم عذراء هم آن را پذيرفت، و كلمهمي

 .از انسان استرود، و مراد از آن يك فرد كه در مقابل جن به كار مي

بوده، و معنايش اين است كه اگر  "ان تري بشرا فقولي "زائده است، و كالم اصلي "فَإِمَّا تَرَيِنَّ ... "در جمله "ما "و كلمه
فتن سخن گ "بگو -قولي "اي؟ بگو .... و مراد ازفردي از بشر را ديدي و با تو حرفي زد و پرسيد كه اين بچه را از كجا آورده

گويند، بنا شد سخن نگويد، بلكه مقصود از آن فهماندن است، و لو به اشاره چون تفهيم به اشاره را هم قول مينيست چون 
گويد مگر آنكه با مصدر و از فراء نقل شده كه هر چيزي را كه به انسان برسد، به هر طريق كه باشد عرب آن را كالم مي

 .اهد بودتاكيد شود كه در آن صورت مقصود تنها سخن گفتن خو

 با كمك سياق فهميده "فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً "و بعيد نيست كه از جمله
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بكند، و آن را براي خدا بر خود نذر كند، تا دروغ و بر خالف  شود كه عيسي به مادرش دستور داده كه رسما نيت روزه هم
 .واقع سخن نگفته باشد

است، و مراد اين است كه با احدي حرف مزن و جواب  "وَ قَرِّي عَيْناً "علي اي حال متفرع بر جمله "فَإِمَّا تَرَيِنَّ ... "و جمله
 .ابگوي آنان و مدافع از باز خواست ايشان هستمپرسش احدي را مده، بلكه امر جواب را به من واگذار، من جو

 ."فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَها تَحْمِلُهُ قالُوا يا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا "

گردد، و استفهام هم استفهام انكاري است و آن جمله طعن و نوعي تقبيح به عيسي بر مي "تحمله "و در "به "ضمير در
، كه منشا آن همان امر عجيبي است كه با آن سابقه زهد و محجوبي از مريم دختر عمران و آل است از مردم به مريم

اند: از افتراء، و به هم گفته« 1»، به معناي نو ظهور و عظيم است. بعضي "فري "هارون قديس مشاهده كردند، و كلمه
 .كند و معناي آيه روشن استتاييد ميمعناي دروغ، و كنايه از قبيح و منكر است، ولي آيه بعدي معناي اول را 

 ."يا أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَ ما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا "

در مجمع البيان گفته: در خصوص هارون چهار قول است اول اينكه: مردي صالح در بني اسرائيل بوده كه هر صالح ديگري 
اين، مراد از خواهري هارون، شباهت به او است، دوم اينكه مريم برادري پدري داشته به نام  دادند، و بنا بررا به او نسبت مي



 :هارون، سوم اينكه

مراد از او همان هارون برادر موساي كليم است و بنا بر اين مراد از خواهري با او صرف انتساب است، هم چنان كه 
و «. 6»زمان بوده معروف به زنا و فساد، اين بود خالصه گفتار مجمع  برادر بني تميم، چهارم اينكه: مردي در آن :گويندمي

 .به معناي زنا كار است، و معناي آيه روشن است "بغي "كلمه

د[ نش آنان را به نوزاد خود حوالت داد، گفتنكه مردم در پاسخ مريم )عليه السالم( كه پاسخ سرز "كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا "در جمله: "كان "وجوه مختلف در باره لفظ]

 19..... ص : 

 ."فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا "

يعني اشاره كرد به عيسي و اين اشاره ارجاع ايشان است به وي تا جواب خود را از او بگيرند و او حقيقت امر را برايشان 
نِّي فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِ "چون عيسي قبال به او گفته بود كه چنين كند، كه ما قبال در ذيل آيه روشن كند،

 .بحث آن را كرديم "نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ...

 .خوابانندي آن گذاشته ميها را روكنند و بچهها درست ميبه معناي گهواره و سريري است كه براي بچه "مهد "كلمه
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اند: مرباة، يعني مرجحه ديگر گفته« 6»اند: مراد از مهد در آيه شريفه آغوش و دامن مادر او است. بعضي گفته« 1»بعضي 
 .«0»است 

 اياند به معناي هر جايي است كه طفل در آن جاي گرفته باشد. چون مريم هنوز براي عيسي گهوارهگفته« 0»و بعضي 
تهيه نكرده بود. و ليكن حق مطلب اين است كه آيه شريفه ظهور در گهواره دارد و هيچ دليلي نيست بر اينكه آن جناب 

كرده بود ممكن است مردم بعد از آنكه مريم به خانه رسيده و براي فرزندش گهواره و يا مرجحه كه آن نيز در گهواره تهيه ن
 .!اي؟شده تهيه كرده است، به وي هجوم آورده باشند كه اين كودك را از كجا آوردهآن روزگار گهواره ناميده مي

 "لمهاشكال شده است كه ك "كسي كه در گهواره طفل بوده -هْدِ صَبِيًّامَنْ كانَ فِي الْمَ "در اين تعبير آيه شريفه كه فرموده:
مخل به معناي آيه است زيرا پاسخ دادن آن كودك وقتي غريب و معجزه است كه فعال در گهواره و طفل باشد، نه  "كان

اند، پس بهتر آن بوده آنكه در روزگار گذشته طفل و در گهواره بوده، چون همه افراد بزرگ سال هم روزي در گهواره طفل
 ."كسي كه در گهواره طفل است -من في المهد صبي "بود كه بفرمايد:

 :انداز اين اشكال چند جواب داده

اول اينكه: زمان ماضي دو قسم است، يكي ماضي و گذشته دور و يكي گذشته نزديك و متصل به حال، آنكه مخل به معنا 
در آيه شريفه ماضي نزديك و متصل به حال يعني همان حالي كه گفتگو  "كان "است ماضي دور است و اما اگر مدلول

 .«4»زند، اين جواب را زمخشري در كشاف داده كردند باشد ضرري به معنا نميمي

را  كند، زيرا آنان از اين رو گفتگوي با عيسيولي هر چند كه اشكال را دفع كرده ليكن با انكار مردم زمان مريم تطبيق نمي
ز هم اي بوده است، پس بااي است، نه اينكه در زمان گذشته نزديك طفلي گهوارهدانستند كه طفلي گهوارهعقول ميغير م

 .لفظ كان زيادي خواهد بود
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كنند اي قرار داده و در دو طرف آن دو چوب فرو مياندازند و داخل آن پارچهعني طنابي است كه از باال ميمرجحه به م(3)
 .گويندمي "ننو ". در اصطالح فارسي به آن"رجح "خوابانند. اقرب الموارد، مادهسپس بچه را داخل آن مي

 .22ص  12تفسير روح المعاني ج (4)

 .14، ص 0كشاف، ج (5)

 23، ص: 10يزان، جترجمه الم

كه موصوله است نيز اطفال گذشته است، و معنا  "من "حكايت حال گذشته است و مراد از "كَيْفَ نُكَلِّمُ "دوم اينكه: جمله
ت اند گفتگو كنيم، يعني تا كنون ما با چنين اطفالي صحباين است كه ما چگونه با اطفالي كه اين صفت دارند كه در گهواره

 .«1»با اين طفل تو هم صحبت كنيم، اين وجه نيز از زمخشري است ايم، تا نكرده

 .اند، و ليكن اشكالش اين است كه از فهم دور استها پسنديدههر چند اين وجه را خيلي

نْ كانَ مَ "زائده است، و تنها به منظور تاكيد آورده شده و هيچگونه داللتي بر زمان ندارد، و جمله "كان "سوم اينكه: كلمه
 .«6»حال و مؤكد است  "صبيا "مبتداء و خبر و كلمه "ي الْمَهْدِفِ

اشكال اين وجه هم اين است كه عالوه بر اينكه دليلي بر آن نيست، يك نوع زيادي بي جهت و باعث اشتباه است، عالوه 
ت بر اين است كه داللكند، و تنها فرقش با غير زائده زائده هم باشد داللت بر زمان مي "كان "اندبر اينكه بعضي گفته

 .حدث ندارد

در محل جزاء است  "كَيْفَ نُكَلِّمُ "شرط آن، و جمله "كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا "در آيه شرطيه و جمله "من "چهارم اينكه كلمه
در  "انك "و صيغه ماضي "كسي كه در گهواره در حال كودكي است ممكن نيست گفتگوي با او "و معنايش اين است كه:

 .«0»له شرطيه به معناي مستقبل است و هيچ اشكالي هم وارد نيست جم

 .اشكالش اين است كه خود را به زحمت انداختن است

از داللت بر زمان منعزل است چون كالم بويي از معناي شرط و جزاء دارد زيرا در  "كان "ممكن هم هست بگوئيم كلمه
تگوي با او ممكن نيست. و يا بگوييم: اين كلمه براي داللت بر معناي آن اين است كه بگوئيم: كسي كه كودك است گف

زمان نيامده بلكه براي اين آمده كه بر ثبوت وصف براي موصوفش داللت كند ثبوتي كه اقتضاء حتميت و تحقق آن در 
يعني بشريت و « 0» "اً رَسُولًاقُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَر "موصوف و لزومش براي آن باشد نظير همين كلمه در آيه

 .آيدرسالت در من ثابت و متحقق است، پس هر چه كه از بشري رسول )ديگر پيامبران رسل( برنخاسته از من نيز بر نمي

 و نيز مانند اين كلمه در آيه
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اين  "كانَ مَنْصُوراً إِنَّهُ "كه معناي« 1» "وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فاَل يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً "



است كه نصرت الزم براي او است، و ما وصف گذشته را براي موصوفش الزم كرديم، پس معناي آيه مورد بحث اين 
 .چگونه با كودكي كه واقعا كودك است و به همان حال هم هست گفتگو كنيم؟ "كيف نكلم صبيا في المهد "شود كه:مي

 64[ ..... ص : "قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ... "گهواره با مردم:سخن گفتن عيسي )عليه السالم( در ]

 ."قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا "

شود و آن جناب اصال متعرض مساله والدتش نشد، با اينكه همه مشكل مردم از آن از اينجا پاسخ عيسي )ع(، شروع مي
ه گذارد در اينكاي است كه هر چه بگويد جاي ترديدي نميت است كه سخن گفتن كودك مولود معجزهبود، و اين بدان جه

اي است، مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه در آخر گفتارش بر خود سالم كرد، يعني بر نزاهت و حق است، چون معجزه
 .دادايمنيش از هر قذارت و خباثتي شهادت داده و از پاكي و طهارت موادش خبر 

آغاز نمود تا به عبوديت خود براي خدا اعتراف نموده، از غلو غلو كنندگان  "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ "عيسي )ع( سخن خود را با جمله
 ."وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ "جلوگيري كند و حجت را بر آنان تمام سازد، هم چنان كه در آخر كالمش گفت

وَ  "از دادن خدا كتاب را به او خبر داد، و ظاهرا مقصود از آن همان انجيل است، و در جمله "آتانِيَ الْكِتابَ "و در جمله
به نبوت خود اعالم فرمود كه ما در مباحث نبوت در جزء دوم اين كتاب فرق ميان نبوت و رسالت را بيان  "جَعَلَنِي نَبِيًّا

شود كه عيسي )ع( در آن روز تنها نبي بوده، و بعدها خداوند او را به رسالت وم ميكرديم، و با در نظر گرفتن آن بيان معل
 .آيد كه در همان روز كتاب و نبوت داده شده، نه اينكه بخواهد از آينده خبر دهدبرگزيده، و از ظاهر كالمش بر مي

 ."كاةِ ما دُمْتُ حَيًّاوَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَ أَوْصانِي بِالصَّالةِ وَ الزَّ "

معناي مبارك بودنش هر جا كه باشد اين است كه محل براي هر بركتي باشد، و بركت به معناي نمو خير است، يعني او 
ربيتشان تر تكند، و به ادبي پاكيزهآموزد، و به عمل صالح دعوتشان ميبراي مردم منافع بسيار دارد، علم نافع به ايشان مي

 .كندور و پيس را شفا داده، اقويا را اصالح و ضعفا را تقويت و ياري ميكند، و كمي

 اشاره به اين است كه در شريعت او نماز و "وَ أَوْصانِي بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ ... "جمله

__________________________________________________ 

رار داديم پس كسي در قتل اسراف نكند، كه مقتول ياري شده و كسي كه به ظلم كشته شود ما براي وليش سلطنتي ق(1)
 .00است. سوره اسري، آيه 
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زكات تشريع شده، و نماز عبارت است از توجه بندگي مخصوص به سوي خداي سبحان و زكات عبارت است از انفاق مالي، 
شده، بنا بر اين ديگر به گفته آن كسي كه گفته مراد از زكات  و اين دو حكم در بيش از بيست جاي قرآن قرين هم ذكر
 .شودتزكيه نفس و تطهير آن است، نه واجب مالي، اعتناء نمي

 ."وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا "

به مادرم مهربانم، و نسبت به ساير  يعني مرا مهربان و رؤوف نسبت به مردم قرار داد، و يكي از مظاهر آن اين است كه من
كسي را گويند كه جور خود را به مردم تحميل كند، ولي خودش جور مردم را تحمل  "جبار "مردم هم جبار و شقي نيستم، و

نكند و از ابن عطاء نقل شده كه جبار آن كسي است كه خير خواه نباشد و شقي آن كسي است كه پذيراي خير خواهي 
 .ديگران نباشد

 ."وَ السَّالمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ يَوْمَ أَمُوتُ وَ يَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا "



 .در اين آيه در سه موطن تكون و هستيش به خودش سالم كرده، كه توضيحش در آخر داستان يحيي گذشت

ف يي، نكره )يعني بدون البله، ميان اين سالم كردن و آن سالم كردن فرقي هست، و آن اين است كه سالم در داستان يح
رساند، و و الم( آمده، و اين خود داللت بر نوعي خاص دارد، و در اين قصه با الف و الم آمده كه جنس و عموميت را مي

 .فرق ديگر اينكه در داستان يحيي سالم كننده بر او خداي سبحان بود، و در اين داستان خود عيسي بوده است

 ."يَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَذلِكَ عِيسَي ابْنُ مَرْ "

 .آيد كه اين آيه و آيه بعديش دو جمله معترضه هستند و آيه سوم تتمه كالم عيسي )ع( استاز ظاهر اين آيه بر مي

 اوصافاشاره به سراپاي داستاني است كه قرآن كريم از سر گذشت و  "ذلك "كلمه "ذلِكَ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ "در جمله
عيسي آورده، و معنايش اين است كه اين شخصي كه ما، در باره والدتش سخن گفتيم و او خود را به عبوديت و نبوت و 

 .كتاب معرفي كرد همان عيسي بن مريم است

شد، و بامي "اقول قول الحق "شود عامل نصبش مقدر است و تقدير كالمكه به صداي باال خوانده مي "قَوْلَ الْحَقِّ "و كلمه
كنند، وصف عيسي است، و معنايش اين است كه اين اش شك و نزاع مييعني آنكه در باره "الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ "جمله

 .كننداش شك و نزاع ميهمان عيسي بن مريم است كه در باره

 20، ص: 10ترجمه الميزان، ج

يسي )ع( است، چون خداي سبحان او را كلمه ناميده و اند: مراد از قول حق، كلمه حق است يعني خود عگفته «1»بعضي 
و بنا « 0» "بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ "و نيز فرمود:« 0» "يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ "و نيز فرمود:« 6» "وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ "فرموده:

كه در همين داستان  «5» "رَبِّكَ فاَل تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ مِنْ "بر اين كلمه قول حق منصوب به مدح است، ولي آيه
 .كنددر سوره آل عمران است معناي اول را تاييد مي

 63ده است[ ..... ص : بر نفي فرزند بودن عيسي )عليه السالم( براي خدا، اقامه ش "إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "تقرير حجتي كه با توجه به جمله:]

 ."ما كانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحانَهُ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "

 "نْكُإِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ  "در اين آيه گفتار نصاري راجع به فرزند بودن مسيح براي خدا ابطال و نفي شده و جمله
تعبير شده براي اين است كه بر علت و مالك مساله يعني  "قضي "حجتي است كه بر اين معنا اقامه شده، و اگر به لفظ

 .محال بودن فرزندي مسيح براي خدا داللت كند

مك نياز از كچون فرزنددار شدن به خاطر اين است كه فرزند، آدمي را در حوايج زندگيش كمك كند، ولي خداي سبحان بي
راند افتد، او هر قضايي كه مياش عقب نميكند، و مرادش از ارادهاش از خواستش تخلف نمياست، او هيچ وقت خواسته

 ."كن "اش اين است كه بگويد:تنها مايه

ي اشود، و در تحت تربيت تدريجي به صورت فرد جداگانهو نيز فرزند، خود جزئي از اجزاي وجود والد است كه از او جدا مي
نياز است، و نيز مثل و مانندي ندارد، آيد، و خداي سبحان از اينكه در كارهايش متوسل به تدريج شود بيمانند خود او در مي

شود، بدون اينكه شباهتي به او كند و بدون كمترين مهلت و تدريج موجود ميبلكه آنچه اراده كند همانطور كه اراده مي
 .در جلد اول اين كتاب گذشت« 2» "وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ ... "ر تفسير آيهداشته باشد، كه نظير اين معنا د

 ."وَ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ "

 (و تتمه كالم عيسي )ع "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ "اين جمله عطف است بر جمله
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است كه به دليل اينكه عين همين كالم از آن جناب در سوره آل عمران حكايت شده كه در ضمن دعوت قومش فرمود، و 
مْ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقِيمٌ "نيز نظيرش در سوره زخرف آمده كه فرموده

 .«1» "فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ

اند نيست، كه آيه شريفه استينافي و كالمي ابتدايي از خداي داده «2»پس هيچ وجهي براي اين احتمال كه بعضي 
عالوه بر اين  "خدا پروردگار من و شما است ... "ردم برساند كهسبحان، و يا امري از او به رسول خدا )ص( باشد، كه به م

سياق آيات هم هيچ مساعدتي با اين دو وجه ندارد، بلكه بطور مسلم تتمه و دنباله كالم عيسي است كه در آن سخن خود را 
شه ليان را از بيخ و بن ريكند، همانطور كه آن را با شهادت بر بندگيش آغاز كرد، تا غلو غابه اعتراف به مربوبيت ختم مي

 .كن سازد و حجت را بر آنان تمام كند

 61توبيخ كساني كه در باره عيسي )عليه السالم( اختالف كردند و گمراه گشتند، و تهديد آنان[ ..... ص : ]

 ."فَاخْتَلَفَ الْأَحْزابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ "

شان از ديگران جدا است، پس اختالف جمع حزب است، و حزب به معناي گروهي است كه رأي و نظريه "احزاب "كلمه
از  "اي بدهد بر خالف نظريه ديگران، و اگر فرموداش نظريهاي در بارهاحزاب در باره عيسي )ع( اين است كه هر طايفه

ي اند، و چه بسا برخاند كه بر حق ثابت بودهها بودهناب غلو نكردند، بعضي، براي اين بود كه همه در باره آن ج"ميان آنان
، بوده "اختلف االحزاب بينهم "گفته باشند كه اين كلمه زائد است، و اصل كالم "از -من "مفسرين در علت آمدن كلمه

 .كنيد وجه صحيحي نيستليكن به طوري كه خود شما خواننده نيز درك مي

 .مصدر ميمي و به معناي شهود است "مشهد "كند، و كلمهاي است تهديدي كه شدت عذاب را افاده ميكلمه "ويل "كلمه

اين معناي مفردات آيه، و اما در باره اينكه اختالفات غاليان چه بوده؟ شرحي در تفصيل داستانهاي مسيح )ع(، و كليات 
 .اختالفات نصاري در باره او در جلد سوم اين كتاب گذشت

 ."عْ بِهِمْ وَ أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنا لكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَاللٍ مُبِينٍأَسْمِ "

آيند چقدر شنوا و بينا خواهند شد، و در آن روز كه روز قيامت است، حق مطلب در آنچه يعني در آن روز كه به سوي ما مي
 كردند برايشان روشناش اختالف ميكه در باره
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حكايت « 1» "رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ "شود، هم چنان كه قرآن كريم اعترافشان را در آيهمي
 .كرده است

مطلب را استدراك نمود براي اين بود كه كسي توهم نكند كه ستمكاران وقتي در قيامت حق را  "لكن "و اما اينكه با كلمه
شوند، و با يقين و معرفتي كه برايشان دست داده سعادتمند بشنوند و ببينند و كامال برايشان منكشف شود هدايت مي

 :گردند، لذا فرمودمي

طر شوند، بلكه به خاامروز در گمراهي روشني هستند، يعني از كشف حقيقت منتفع نگشته هدايت نمي نه، ستمگران
 .ستمشان هم چنان بر ضاللت آشكار خود خواهند بود

شوند، و اما هاي خويش مواجه نميچون روز قيامت روز پاداش است نه روز عمل، پس در آن روز جز با آثار و نتيجه كرده
عمل را از سر بگيرند و به طمع پاداش فردا به كار نيك بپردازند، نه، چون براي روز قيامت فردايي نيست، و به  اينكه آن روز،

اند، و با آمدن مرگ از موطن عبارت ديگر، ملكه ضاللت در دلهاي اينان رسوخ يافته، و به كلي اين رنگ را به خود گرفته
اند ياري ندارند، ناگزير و مضطرند به اينكه به آنچه براي خود كسب كردهشوند و ديگر در هيچ كاري اختاختيار منقطع مي

 .ندبربسازند، راه گريز و تبديلي هم ندارند، پس هر چه هم كه حق برايشان منكشف شود و جلوه كند از آن سودي نمي

ي كه مردم برساند كه روز اند: مراد آيه شريفه دستور به پيامبر است به اينكه بگوش و چشماز مفسرين گفته« 6»بعضي 
 .شوند در ضاللت آشكاري هستندبراي حساب حاضر مي

 .شوداي است كه به هيچ وجه با آيه تطبيق نميپايهولي اين تفسير، تفسير بي

 ."وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال يُؤْمِنُونَ "

اين  شود كهباشد، در نتيجه اشاره به اين مي "يَوْمَ الْحَسْرَةِ "بيان جمله "إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ "آيد كه جملهياق بر مياز ظاهر س
شود كه فوت گردد آنچه باعث آيد، و قضاء وقتي باعث حسرت ميشوند از ناحيه قضاي امر ميحسرتي كه به آن دچار مي

توانست به آن نائل شود از بين ببرد، و ديگر گردد، و سعادتي كه او مي "ضي عليهمق "روشني چشم و آرزو و سعادت شخص
اش به آن بود، و معلوم است كه انسان هيچ وقت به خاطر نداشتن آن هيچ خوشي در زندگي ندارد، چون همه دلبستگي

 مگر آنكه آن را به غفلت از شود كه چنين چيزي از او فوت شود هر چند كه حفظش مستلزم هر ناماليمي باشد،راضي نمي
وَ هُمْ فِي  "بينيم در دنباله سخن فرمود:وي بربايند، و گر نه به هيچ قيمتي حاضر نيست كه آن را از دست بدهد، و لذا مي

 ."غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال يُؤْمِنُونَ
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د، يعني شوشود كه: اي پيغمبر! ايشان را بترسان از روزي كه امر قضاء ميبنا بر اين، معناي آيه )و خدا داناتر است( اين مي
ست ي اشود، آن وقت از سعادت هميشگي كه روشني چشم هر كسگردد و هالكت دائمي بر آنان حتمي ميكار يكسره مي

گيريش ممكن نيست، و اين بدان جهت است كه اينان در خورند كه با هيچ مقياسي اندازهگردند، پس حسرتي ميمنقطع مي
ه رسانيد، يعني راه ايمان بكرد و مستقيما به آن ميدنيا غفلت ورزيدند و راهي كه ايشان را به آن روشني چشم هدايت مي

 .زند و شريك بود ترك گفته، راه مخالف آن را پيمودندخداي يگانه و تنزيه او از داشتن فر



ست، )و اند نيهمين مقدار كه ما در تفسير اين آيه آورديم كافي است و ديگر حاجتي به ايراد وجوه ديگر كه در ذيل آيه آورده
 .(خدا راهنما است

 66[ ..... ص : "نْ عَلَيْها ...إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَ "توضيحي در باره مراد از اينكه فرمود:]

 ."إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ إِلَيْنا يُرْجَعُونَ "

ميان  ايگويد: وراثت و ارث به معناي انتقال مال از غير به تو است بدون اينكه معامله و يا شبه معاملهراغب در مفردات مي
 "شودهم گفته مي :گويندگويند، تا آنجا كه ميشود ارث مياز ميت به زنده منتقل مي تو و او صورت گرفته باشد، و مالي كه

و هم بدون آن به كار  "عن "هم با كلمه "ارث بردم زيد را -ورثت زيدا "، و هم"مالي از زيد ارث بردم -ورثت ماال عن زيد
 .«1»رود مي

است، و معنايش اين است كه اين قضاء بر ما سهل و  "الْأَمْرُ قُضِيَ "تثبيت و نوعي تقريب براي آيه -گويا -و آيه شريفه
گردند، و معناي وراثت زمين شان به سوي ما باز ميبريم، و همهساده است، چون ماييم كه زمين و خود ايشان را ارث مي

بودن خدا خود آنان را اين ماند و معناي وارث شويند، و زمين براي خدا مياين است كه دارندگان آن با مردن دست از آن مي
ا م "شود كهماند، و بنا بر اين معناي هر دو جمله اين ميميرند و آنچه مال به دست آوردند براي خدا مياست كه آنان مي

 ."بريمزمين را از ايشان ارث مي

 اين است كه خدايتر از اين حمل كنيم، و آن اين است كه بگوييم مراد ممكن هم هست آيه شريفه را بر معنايي دقيق
ين هر ماند، و از زمسبحان تنها كسي است كه بعد از فناي هر چيزي باقي است، پس بعد از فناي زمين هم تنها او باقي مي

برد، و باز يگانه باقي بعد از انسان او است، و آنچه را كه انسان مالك بود او مالك چه وجود و آثار وجود دارد او ارث مي
 و در آيه« 6» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "كه در آيه شريفهشود، هم چنان مي
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 ."ورث "مفردات راغب، ماده(1)

 .12امروز ملك براي كيست؟ براي خداي واحد قهار است. سوره مؤمن، آيه (2)

 22ص: ، 10ترجمه الميزان، ج

 .ملك را به خود منحصر كرده است« 1» "وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَرْداً "

لَيْنا وَ إِ "و مرجع معناي اين وراثت به اين است كه هر موجودي به سوي او بازگشت كند و محشور گردد، و بنا بر اين، جمله
و يا براي مجموع دو جمله خواهد بود، كه بنا بر اينكه تعليل براي عطف تفسير و به منزله تعليل براي جمله دوم،  "يُرْجَعُونَ

هر دو جمله باشد جنبه صاحبان عقل را بر ساير موجودات غلبه داده، و يا تمامي موجودات در روز بازگشت به او عاقل 
 .شوندمي

شد آمد و معناي آيه مثل اين ميمي تر است چون بنا بر وجه اول تكرار الزماين وجه از هر وجه ديگري از شبهه تكرار سالم
 .كه كسي بگويد: من مال زيد و زيد را ارث بردم

و اينكه سخن در باره عيسي )ع( را با اين آيه ختم كرده خالي از مناسبت نيست، چون )علي رغم مسيحيان كه مسيح را 
و فرزند ندارد، زيرا كسي به فرزند احتياج دارد فهماند كه وراثت خدا خود يكي از ادله اين است كه امي (پندارندفرزند خدا مي

 .كه بخواهد وارث او باشد، و كسي كه خود وارث تمامي موجودات است احتياجي به فرزند ندارد



 67بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات مربوط به مريم و حمل او به عيسي و تكلم عيسي در نوزادي و ...([ ..... ص : 

از امام باقر )ع( روايت شده كه فرمود: او يعني جبرئيل گريبان و يقه پيراهن مريم را گرفت و در آن  در مجمع البيان گفته:
دميد، دميدني كه با آن فرزند در رحمش در يك ساعت به حد كمال رسيد، كمالي كه در رحم ساير زنان احتياج به نه ماه 

اش بدو نگريست او را نشناخت، و مريم در وقتي خالهوقت دارد، آري در عرض يك ساعت زني باردار و سنگين شد، كه 
اند مدت حملش نه ساعت بود. و اين از كشيد راه خود را گرفت و رفت. و بعضي گفتهحالي كه از او و از زكريا خجالت مي

 .«6»امام صادق )ع( هم روايت شده 

 .«0»مؤلف: و در بعضي روايات آمده كه مدت حمل او شش ماه بود 

تا آنجا  -علت اينكه مريم آرزوي مرگ كرد اين بود كه :گفته است "قالَتْ يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا ... "در ذيل آيه و در مجمع
و از امام صادق )ع( روايت شده كه چون در ميان قوم خود حتي يك نفر رشيد و صاحب فراست سراغ نداشت  -گويدكه مي
 كه او را
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 .23آيد. سوره مريم، آيه بريم و يكه و تنها نزد ما ميگويد ارث ميآنچه مي(1)

 .411، ص 0مجمع البيان، ج (2)

 .2، ص 0تفسير برهان، ج (3)

 22، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»تبرئه كند 

ن زد، اند: جبرئيل با پاي خود به زمينقل كرده كه بعضي گفته "يًّاقَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِ "و نيز در همان كتاب در ذيل آيه
اند. بلكه عيسي وقتي با پاي خود به زمين زد آبي جوشيد و جاري گرديد، و اين معنا از آبي گوارا پيدا شد، بعضي ديگر گفته

 .«6»امام ابي جعفر )ع( نيز روايت شده 

اند كه در غير و ابن مردويه از براء بن عازب از رسول خدا )ص( روايت كردهو در الدر المنثور است كه طبراني در كتاب ص
 .«0»فرموده: يعني نهري  "قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا "در جمله "سريا "معناي كلمه

يرون كرد تا از مؤلف: و در روايتي ديگر در همان كتاب از ابن عمر از آن جناب آمده كه آن نهري بوده كه خدا براي مريم ب
 .«0»آن بياشامد 

خورد كه بهتر و در كتاب خصال از علي )ع( روايت كرده كه در ضمن چهار صد بند فرمود: هيچ غذا و دوائي زن حامله نمي
كُلِي وَ رُطَباً جَنِيًّا فَ وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ "از خرماي تازه باشد، و لذا است كه خداي تعالي به مريم فرمود:

 .«4» "اشْرَبِي وَ قَرِّي عَيْناً

 .«2»مؤلف: اين معنا به طرق اهل سنت در رواياتي چند از رسول خدا )ص( و از طرق شيعه از امام باقر )ع( روايت شده 

 :و در كافي به سند خود از جراح مدائني از امام صادق )ع( آورده كه فرمود

و مقصودش از روزه،  "إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً "از خوردن و آشاميدن نيست، آن گاه فرمود: مريم گفتروزه تنها خودداري 
گيريد روزه سكوت بود، و در نسخه ديگر حديث فرمود: مقصودش از روزه، سكوت بود، پس شما نيز هر وقت روزه مي

 .«2»و به يكديگر حسد مورزيد ...  مواظب زبان خود باشد و چشم خويش بر بنديد و نزاع مكنيد

و در كتاب سعد السعود ابن طاووس از كتاب عبد الرحمن بن محمد ازدي نقل كرده كه گفت: سماك بن حرب از مغيرة بن 



 (شعبه برايم حديث كرد كه رسول خدا )ص
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 .411، ص 0مجمع البيان، ج (2، 1)

 .622، ص 0الدر المنثور، ج (4، 3)

 .202، ص 6خصال، ج (5)

 [.....] .411، ص 0و مجمع البيان، ج  622، ص 0الدر المنثور، ج (6)

 .0، ح 22، ص 0فروع كافي، ج (7)

 22، ص: 10ترجمه الميزان، ج

آن اين بود كه قرآن شما مريم مرا به نجران فرستاد تا دعوتشان كنم، به من ايرادي گرفتند كه از جواب آن عاجز ماندم، و 
با اينكه ميان مريم تا هارون سالهاي بسيار فاصله است، من نزد رسول  "يا أُخْتَ هارُونَ "را خواهر هارون خوانده، و گفته

 زخدا آمدم و جريان را نقل كردم، فرمود: چرا به ايشان جواب ندادي كه در ايشان رسم بود افراد را به نام انبياء و صالحان ا
 .«1»خواندند پدران خود مي

مؤلف: در تفسير الدر المنثور اين حديث را مفصال نقل كرده، و در مجمع البيان به طور مختصر آورده، و هر دو از مغيرة بن 
مردي است  "يا أُخْتَ هارُونَ "اند، و خالصه معناي آن اين است كه مراد از هارون در جملهشعبه از رسول خدا )ص( آورده

اند ع( بوده، و هيچ داللت ندارد بر اينكه مرد نامبرده آن طور كه بعضي پنداشته)سمش همنام هارون پيغمبر برادر موسي كه ا
 .«6»از صالحان بوده باشد 

ا موَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ  "در آيه "مبارك "اند كه در معناي كلمهو در كافي و معاني االخبار از امام صادق )ع( روايت كرده
 .«0»اند: يعني سودمند فرموده "كُنْتُ

اين روايت در الدر المنثور از صاحبان كتب حديث از ابو هريره از رسول خدا به اين عبارت نقل شده كه رسول خدا در  :مؤلف
ند و پر مردم سودمفرمود: يعني به هر سو كه متوجه شوم براي  "وَ جَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ "معناي كالم عيسي كه گفت

 .«0»فايده باشم 

ي وَ جَعَلَنِ "و در الدر المنثور است كه ابن عدي و ابن عساكر، از ابن مسعود از رسول خدا )ص( نقل كرده كه در معناي جمله
 .«4»آموز كرده است فرموده يعني مرا معلم و ادب "مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ

من از ابو جعفر )ع( پرسيدم: آيا عيسي بن مريم در آن هنگامي  :روايت كرده كه گفت و در كافي به سند خود از بريد كناسي
كه در گهواره با مردم سخن گفت حجت خدا بر مردم زمان خود بود؟ فرمود: آن روز نبي و حجت خدا بود، ولي هنوز مرسل 

اده و نبيم كرده و مباركم گردانده هر جا كه من بنده خدايم به من كتاب د "گويداي كه مينبود، مگر كالم خود او را نشنيده
 ."باشم، و به نماز و زكات سفارشم فرموده مادامي كه زنده باشم
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 .661سعد السعود، ص (1)

 .416، ص 0و مجمع البيان، ج  623، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .116، و معاني االخبار، ص 11 ، ح124، ص 6اصول كافي، ج (3)

 .623، ص 0الدر المنثور، ج (5، 4)

 23، ص: 10ترجمه الميزان، ج



عرض كردم: بنا بر اين در همان كودكي و در آن حال حجت خدا بر زكريا نيز بوده است؟ فرمود عيسي در آن حال آيت خدا 
بي شنيد نرد، و نسبت به هر كس هم كه كالم او را ميو رحمتي از او بر مريم بود، آن گاه كه سخن گفت و از مريم دفاع ك

گفت حجت بود، و بعد از سكوت او تا مدت دو سال كه زبان باز كرد زكريا حجت بر مردم و حجت بود، البته تا سخن مي
 .بود

نيدي گر نشبعد از درگذشت زكريا فرزندش يحيي كتاب و حكمت را از او ارث برد، در حالي كه او نيز كودكي صغير بود، م
بوت و ؟ و بعد از آنكه به هفت سالگي رسيد به ن"يا يَحْيي خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا "فرمايدكالم خداي را كه مي

رسالت سخن گفت، چون در آن هنگام خداوند بر وي وحي فرستاد، و بنا بر اين عيسي )ع( حتي بر يحيي هم حجت بود، و 
 .قيقت بر همه مردم حجت بوددر ح

اي ابا خالد از آغاز خلقت كه خدا آدم )ع( را آفريد و در زمين جاي داد، زمين حتي يك روز هم از حجت خدا بر مردم خالي 
 .«1»نبود ... 

ت عرض كردم: قبل از آنكه خداوند فرزند (كند كه گفت: به حضرت رضا )عو نيز به سند خود از صفوان بن يحيي روايت مي
فرمودي خداوند به من غالمي خواهد بخشيد اينك پرسيديم، ميحضرت ابا جعفر را به تو ارزاني بدارد، از تو از جانشينت مي

اگر خبري شد بعد از شما  -خدا نياورد آن روز را -پرسيمخداوند او را به تو ارزاني نمود و چشم ما را روشن ساخت، حال مي
فرزند خود ابو جعفر )ع( كه پيش رويش ايستاده بود اشاره فرمود. عرض كردم فدايت به چه كسي رجوع كنيم؟ حضرت به 

 .«6»زند، عيسي در سه سالگي به حجيت قيام نمود اند؟ فرمود: كودكي او ضرري به او نميسالهشوم ايشان كودكي سه

 .مؤلف: قريب به اين معنا، روايات ديگري نيز هست

عاوية بن وهب روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از بهترين وسيله براي تقرب به و در همان كتاب به سند خود از م
ترين آنها نزد خدا پرسش نمودم، فرمود هيچ چيزي سراغ ندارم كه بعد از معرفت بهتر از اين نماز باشد، مگر خدا و محبوب

و در عيون االخبار به سند « 0»؟ "وَ الزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا وَ أَوْصانِي بِالصَّالةِ "گويدبيني كه عبد صالح، عيسي بن مريم مينمي
 خود از امام صادق )ع( روايت كرده كه در حديثي
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 .1، ح 026، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .020، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .1ح  620، ص 0فروع كافي، ج (3)

 21، ص: 10ان، جترجمه الميز

 "و يكي از آنها عاق والدين شدن است چون خداي تعالي عاق را در حكايت كالم عيسي جبار شقي ناميده و فرموده: :فرمود
 .«1» "وَ بَرًّا بِوالِدَتِي وَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًّا

دانسته  "وَ بَرًّا بِوالِدَتِي "را عطف تفسيري جمله "بَّاراً شَقِيًّاوَ لَمْ يَجْعَلْنِي جَ "ع( جمله)مؤلف: ظاهر روايت اين است كه امام 
 .است

و در مجمع آمده كه مسلم در صحيح به سند خود از ابو سعيد خدري روايت كرده كه گفت، رسول خدا )ص( فرمود: چون 
 زند اييد، و نيز صدا ميزند اي اهل بهشت توجه كنشوند كسي صدا مياهل بهشت وارد بهشت و اهل دوزخ وارد آتش مي

شوند، آن گاه مرگ را به صورت گوسفندي سياه و اهل آتش توجه كنيد، و هر دو فريق متوجه و مشرف به صاحب صدا مي
شناسند، پس آن گويند: اين است، اين است، و همه او را ميشناسيد؟ ميزند آيا مرگ را ميآورند، او صدا ميسفيد مي



گويد كه ديگر مرگي نداريد و جاودانه در بهشت خواهيد كند، و به اهل بهشت ميبرد و ذبح مييشخص آن گوسفند را سر م
 وَ "فرمايدگويد ديگر مرگي نداريد و در آتش جاوداني خواهيد بود، اين است كه خداي تعالي ميبود، و به اهل آتش مي

 ."... أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ

اند، آن گاه در آخر حديث آمده كه اهل يت را اصحاب ما از امام باقر و امام صادق )ع( روايت كردهگويد: اين رواآن گاه مي
مردند، و اهل آتش دچار شوند كه اگر در آن روز مرگي براي كسي بود قطعا از خوشحالي ميبهشت آن قدر خوشحال مي

 .«6»مردند شوند كه اگر آن روز مرگي ممكن بود قطعا ميحسرتي مي

و غير « 4»و نسايي و طبري « 0»، و ترمذي «0»ؤلف: اين معنا را غير از مسلم ساير صاحبان جامع، از قبيل بخاري م
 .اندايشان نيز از ابو سعيد خدري و ابو هريره و ابن مسعود و ابن عباس نقل كرده

رموده: هر چيزي را كه خداوند خلق كرده روز قيامت آن را ف "إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«2»برد به ارث مي

 .مؤلف: اين همان معناي دومي است كه در تفسير آيه مذكور آورديم

__________________________________________________ 
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 70[ ..... ص : 12تا  14(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً  (41) وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا
نَّ الشَّيْطانَ كانَ يا أَبَتِ ال تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِ (43)( يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا 06)

 (04( يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا )00لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا )

( قالَ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ 02ا )قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ اهْجُرْنِي مَلِيًّ
( فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما 02( وَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسي أَالَّ أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّا )02كانَ بِي حَفِيًّا )
وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا  (49)ونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ كُالًّ جَعَلْنا نَبِيًّا يَعْبُدُونَ مِنْ دُ

(43) 
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 .(01در اين كتاب ابراهيم را ياد كن كه وي بسيار راستگو و پيغمبر خدا بود )

نياز بيند و نه تو را از چيزي بيشنود و نه ميكني كه نه ميآن دم كه به پدرش گفت: اي پدر! چرا بتي را پرستش مي
 .(06كند )مي

  .(00اي پدر! علمي براي من آمده كه براي تو نيامده مرا پيروي كن تا تو را به راهي راست هدايت كنم )
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 .(00ندگي شيطان مكن كه شيطان عاصي درگاه خداي رحمان است )اي پدر! ب

 .(04اي پدر! من بيم آن دارم كه از خداي رحمان عذابي به تو رسد و دوستدار شيطان شوي )

كنم و آن گاه بايد مدتي دراز از من جدا گفت: اي ابراهيم مگر از خدايان من روي گرداني؟ اگر بس نكني تو را سنگسار مي
 .(02شوي )

 .(02ابراهيم گفت: سالم بر تو باد. براي تو از پروردگارم آمرزش خواهم خواست كه او به من مهربان است )

خوانم شايد در مورد دعاي پروردگارم كم اطالع نباشم كنم و پروردگارم را ميخوانيد كناره ميو از شما و آنچه سواي خدا مي
(02). 

پرستيدند كناره گرفت اسحاق و يعقوب را بدو بخشيديم و هر يك را پيامبر قرار خدا ميو همين كه از آنها و بتها كه به جاي 
 .(02داديم )

 .(43اي به ايشان داديم )و از رحمت خويش به آنها عطا كرديم و ذكر خير بلند آوازه

 73بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ها، با حجت و ن عبارت است از احتجاجش با پدر در باره بتكند و آاي از داستان ابراهيم )ع( اشاره مياين آيات به پاره
گيري از پدر و از مردم و خدايانشان، و اينكه خداوند هدايت فطري و معرفت يقيني كه خدايش داده بود، و نيز داستان كناره

خيري در آيندگان گذاشت به او اسحاق و يعقوب را داد، و به كلمه باقيه در نسلش اختصاص داد، و براي او و اعقاب او ياد 
 .كه تا روزگاري هست نامش را به نيكي ببرند

 73كه ابراهيم )عليه السالم( به آن دو وصف شده )إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا([ ..... ص :  "نبي "و "صديق "معناي]

 ."وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِبْراهِيمَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا "

دهد مبالغه از صدق باشد، و صديق كسي را گويند كه در صدق مبالغه كند يعني آنچه را كه انجام مي "صديق "مهظاهرا كل
دهد، و ميان گفتار و كردارش تناقضي نباشد و ابراهيم )ع( چنين بود چون در گويد انجام ميگويد، و آنچه را كه ميمي

حيد زد، با پدر و معاصرينش در افتاد، و با پادشاه بابل در افتاد، و پرست بودند دم از تومحيطي كه يك پارچه وثني و بت
نمود، تا آنجا كه در آتش افكنده شد و در آخر هم گفت مقاومت و ايستادگي ميخدايان دروغين را بشكست، و بر آنچه مي

اين استقامت اسحاق و يعقوب گيري و اعتزال جست، و خداوند به پاداش همانطور كه به پدرش وعده داده بود از همه كناره
 .اش تنفيذ نمودهايش به وي داده بود در بارههاي ديگري هم كه خدا از موهبترا به او ارزاني داشت و وعده
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، قمبالغه تصديق است، و معنايش اين است كه او مردي بود كثير التصديق نسبت به ح "صديق "اند: كلمهگفته« 1»بعضي 
كرد و هم به عمل. و اين معنا هر چند نزديك به همان معنايي است كه گذشت، و هر چند هم به زبان تصديقش مي

 .برگشت هر دو به يكي است، ليكن از جهت اينكه از فعل مزيد فيه صيغه مبالغه به ندرت آمده، معنايي بعيد است

اند بدين جهت است كه ايشان به ت، و اگر انبياء را انبياء ناميده)خبر( اس "نبا "بر وزن فعيل و ماخوذ از ماده "نبي "كلمه
به معناي رفعت است، و انبياء  "نبوة "اند: كلمه مذكور ماخوذ ازگفته« 6»وسيله وحي خدا از عالم غيب خبردار هستند بعضي 

 .اندرا به خاطر رفعت مقامشان نبي خوانده

 71رد و ابطال بت پرستي او از دو جهت[ ..... ص : و  "آزر "احتجاج ابراهيم )عليه السالم( با]

 ."إِذْ قالَ لِأَبِيهِ يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ وَ ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً "

ين ظرف است براي ابراهيم چون مقصود اين آيات يادآوري داستانهاي آن جناب است، هم چنان كه نظير ا "اذ قال "كلمه
 "... وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مَرْيَمَ إِذِ "فرمودتعبير در باره مريم گذشت كه مي

و يا براي )نبيا( باشد، احتمالي است كه طبع سليم آن را ناپسند  "صديق "ظرف براي« 0»و اما اينكه به قول بعضي 
 .داندمي

سازد، اول اينكه طريقه و مسلك او در را خاطر نشان مي در اين آيات ابراهيم )ع( در خطابي كه با پدر خود دارد دو نكته
اي لغو و باطل است، دوم اينكه نزد او علم و معرفتي است كه نزد پدرش نيست، و بر او الزم است كه از پرستش بتها طريقه

 .وي پيروي كند تا به راه حق داللتش نمايد، زيرا او در خطر واليت شيطان قرار دارد

 "... تِ لِمَ تَعْبُدُ ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُيا أَبَ "پس جمله

پرستي پدر، چيزي كه هست در اين جمله به جاي اسم، تنها اوصاف آنها را ذكر انكار توبيخي ابراهيم است نسبت به بت
يل آن ض، به دلبيند؟ و اين بدان منظور بوده كه در ضمن اعتراشنود و نه ميپرستي كه نه ميكرده و فرموده چرا چيزي مي

هم اشاره كرده باشد، و در ضمن بيان مدعي حجت آن را هم آورده باشد، و حاصل آن حجت اين است كه پرستش بتها از 
دو جهت باطل است، يكي اينكه پرستش به معناي اظهار خضوع و مجسم نمودن عابد، ذلت خود را براي معبود است، و اين 

معبودي كه از حال عابد آگاه باشد، و بتها جماداتي هستند صورتگري شده و فاقد گيرد مگر در جايي و در حق صورت نمي
 شنوند، پس عبادت آنها لغو و باطل وبينند و نه ميتصور، و نه مي

__________________________________________________ 
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 "ما ال يَسْمَعُ وَ ال يُبْصِرُ "بي اثر است، جمله

 .كنداين معنا را بيان مي

اي است كه عايد عابد و دعا كننده شود، و يا ضرري از جهت دوم اينكه عبادت و دعا و دست حاجت دراز كردن براي فايده
ر قدرت معبود است، و بتها قدرتي بر جلب نفع به سوي عابد و دفع ضرر از وي ندارند، او دفع گردد، و اين ال محاله متوقف ب
وَ  "كنند، و به اين جهت نيز عبادت آنها لغو و باطل و بي اثر است، و اين معنا را جملهپس به هيچ وجه دردي از او دوا نمي



 "ال يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً

 .دار بيان آن استعهده

وي  ، پدر واقعي"يا ابت "انعام گذشت كه آن كسي كه ابراهيم )ع( اين خطاب خود را به وي نموده و گفتهدر تفسير سوره 
نبوده، بلكه عمو و يا جد مادري و يا شوهر مادرش بوده كه بعد از درگذشت پدرش با او ازدواج كرده، خواننده بدانجا مراجعه 

آن عوض از ياء متكلم است، و همچنين در  "تا "اين است كه "تيا اب "كند. و معروف از مذهب اهل نحو در باره كلمه
قالت  "و يا "پدرم گفت -قال ابت "شود:و اين عوض آوردن تنها در نداء جائز است، و ديگر مثال گفته نمي "يا امت "كلمه
 ."قال ابي و يا امي "را آورد و گفت: "ياء "، بلكه در اينگونه موارد بايد خود"مادرم گفت -امت

 ."يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا "

پرستي و لغويت آن را اثبات نمود، و چون الزمه بطالن آن اين است كه او ندانسته راه غير هموار را بعد از آنكه بطالن بت
علمي به اين مساله دارم كه تو نداري، و تو بايد مرا پيروي كني تا به راه هموار پيموده باشد، لذا به او توجه داد كه من 

هدايتت كنم، و به همين جهت كه  -گرددو آن راهي است كه از بس روشن و واضح است راه پيمايش گمراه نمي -مستقيم
گويد چون تو گويا به پدر مي "يراهي سوي، و نگفت راه سو "او از اين راه غافل بوده كلمه صراط را نكره آورد و گفت

ناگزيري كه راهي طي كني پس از ناداني اين راه غير سوي را سلوك مكن، بلكه مرا پيروي كن تا تو را به راهي كه سوي 
 .است راهنمايي كنم، چون من آن راه را بلدم. و تو از آن غافلي

داللت دارد بر اينكه علم ابراهيم به راه حق قبل از اين دعوت و  "علمي به من آمده -قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ "و اينكه فرمود:
احتجاجش بوده، و اين خود گفتار سابق ما را كه در داستان ابراهيم )ع( در سوره انعام گذرانديم، كه وي قبل از بر خورد با 

 .كندته است، تاييد ميپدر و قومش و احتجاج با ايشان نيز علم به خدا و مشاهده ملكوت آسمانها و زمين را داش

 هدايت به معناي راه نشان دادن  "أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا "و مراد از هدايت در جمله
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است، نه به راه رساندن، چون شان پيامبر اين نيست كه امت خود را به راه برساند، بلكه شان او تنها راه نشان دادن است، و 
كَ قالَ إِنِّي جاعِلُ "دن شان امام است كه ابراهيم )ع( در آن روزها به چنين مقامي نرسيده بود، چون در تفسير آيهبه راه رسان
گفتيم كه آيه شريفه صريح در اين است كه رسيدن ابراهيم به منصب امامت، در اواخر عمر و بعد از سالها « 1» "لِلنَّاسِ إِماماً

 .نبوت بوده است

 76از اطاعت شيطان به كار برد[ ..... ص :  "آزر "بياني كه آن حضرت )عليه السالم( در نهيتقرير و توضيح ]

 ."يا أَبَتِ ال تَعْبُدِ الشَّيْطانَ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلرَّحْمنِ عَصِيًّا ... فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا "

 پرستيدند، همانطور كه اصنام مالئكه وو اصنام جن را مي -ستالبته ابليس هم از جن ا -ها معتقد به وجود جن هستندوثني
شود پرستيدند، چيزي كه هست مراد از نهي، نهي از عبادت به اين معنا نيست، چون جهتي تصور نميمقدمين از بشر را مي

 أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ "كه تنها از خصوص پرستش جن نهي فرموده باشد، بلكه مراد از عبادت، اطاعت است، هم چنان كه در آيه
به اين معنا آمده پس نهي از عبادت شيطان، نهي از اطاعت او در هر چيزي است « 6» "يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ ...

 .كند عبادت غير خدا استكند، و يكي از چيزهايي كه بدان امر ميكه به آن امر مي

در را به پيروي خود دعوت كرد تا به سوي صراط سوي رهبريش كند، خواست تا او را در قبول اين ابراهيم )ع( بعد از آنكه پ
دعوت تحريك و تشويق نموده و نسبت به گمراهي كه در آن است متنبه ساخته يك باره از پرستش بتها بازش بدارد لذا 



ه و ضررند، بلكه در معرض اين است كه صاحبش را بپرستي نه تنها لغو و بتها فايد نفع اين معنا را خاطر نشان كرد كه بت
مورد هالكت وارد، و در تحت واليت شيطان داخل سازد، كه پر واضح است بعد از قرار گرفتن در تحت واليت شيطان ديگر 

 .مانداميدي به صالح و رستگاري و سالمت و سعادت نمي

ها به ، خداي سبحان است، چون رحماني است كه همه رحمتبراي اينكه عبادت بتها با در نظر داشتن اينكه مستحق عبادت
دانند كه شيطان نافرمان گردد، و نيز تقرب به آنها از ناحيه شيطان و تسويالت و اغوائات او است، و همه مياو منتهي مي

ه در عبادت او و خدا و مصر در نافرماني او، و مخصوصا در اخص حقوق او يعني عبادت او است، و با اين حال معلوم است ك
 تقرب به او خوف آن است كه رحمت خدا كه همان هدايت به سوي
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داوند متولي امر او نگشته، در عوض شيطان سعادت است از آدمي منقطع گشته، عذاب خذالن بر او نازل گردد، و ديگر خ
 .موالي او و او ولي شيطان خواهد شد، و اين همان هالكت است

دهد، و از آن جمله به شيطان را در آنچه به تو دستور مي !شود كه اي پدرپس معناي دو آيه )و خدا داناتر است( اين مي
افرمان خدا و مصر در نافرماني او است، كه او خود يگانه مصدر كند اطاعت مكن، چون شيطان خودش نعبادت بتها وادار مي

كند جز به نافرماني خدا و محروميت از همه رحمتها و نعمتها است، پس چنين كسي كه مصدر همه نعمتها را نافرماني مي
ب خذالن خدا تو را ترسم عذاكنم براي اين است كه ميدهد، و اگر من تو را از اطاعت شيطان نهي ميرحمت او فرمان نمي

بگيرد و رحمتش از تو قطع شود، و سرپرستي جز شيطان برايت باقي نماند، آن وقت تو ولي شيطان شوي و شيطان موالي 
 .تو گردد

 :پس از آنچه گذشت اين چند نكته به دست آمد

ز كه به معناي شرير است ني "شيطان "، عبادت اطاعت است، و كلمه"ال تَعْبُدِ الشَّيْطانَ "اول اينكه: مراد از عبادت، در جمله
 .دخالت در اين حكم دارد

، در دو جاي آيه اين است كه چون وصف رحمت نيز در هر دو حكم "رحمان "به وصف "اللَّه "دوم اينكه: وجه تبديل اسم
ند و نافرماني او نكدخالت دارد، زيرا اينكه خدا مصدر همه رحمتها و نعمتها است بايد باعث آن شود كه ديگر كسي اصرار بر 

از  شود كه آدميآن را قبيح بداند پس صحيح است كه از نافرماني او نهي شود، و نيز مصدريت او براي هر رحمت باعث مي
 .عذاب او كه مالزم با امساك او از رحمت خويش است بترسد، و از اين كه مشمول نقمت و شقوت گردد بيمناك باشد

ن و يا چيزي به معناي خذالن، مانند امساك از رحمت و به خود واگذاري است، و اينكه سوم اينكه: مراد از عذاب، خذال
 .اند: مراد از آن، عذاب اخروي است، گفتاري است كه سياق با آن مساعدت نداردگفته« 1»بعضي 

 ."اهْجُرْنِي مَلِيًّا قالَ أَ راغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يا إِبْراهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَ "

متعدي شود به معناي نفرت از  "عن "به طوري كه در مجمع آمده از كلمات اضداد است، يعني اگر با لفظ "رغبت "كلمه
از انتهاء و خودداري از كاري است،  "تنته "متعدي شود به معناي ميل در آن است، و كلمه "في "چيزي است، و اگر با لفظ

 به معناي سنگسار كردن است، ولي "رجم "آنكه او را از آن عمل نهي كرده باشند، و كلمهاما خودداري بعد از 
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ه معناي ب "ملي "رك و جدايي است، و كلمهبه معناي ت "هجر "معناي معروف آن كشتن به وسيله سنگباران است، و كلمه
 .«1»روزگاري طوالني است 

ها كرده، و آن سنگسار است كه با آن افراد رانده شده را شكنجه كرده، در اين آيه پدر ابراهيم او را تهديد به بدترين كشتن
 .كشند، و آزر، ابراهيم را با اين كالم خود از خود طرد كرده استمي

با اينكه مشرك بوده  "آزر "و وعده استغفار به او دادن و وجوهي كه در باره استغفار ابراهيم )عليه السالم( براي "آزر "يم )عليه السالم( در برابر انكار و تهديدجواب نرم ابراه]

 79گفته شده است[ ..... ص : 

 ."قالَ سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا "

به طوري كه راغب گفته به معناي نيكوكار لطيف و مهربان است، و لطيف كسي است كه مراقب حوائج دقيق  "حفي "كلمه
به معناي  "حفي و حفوة، و احفاء سؤال -يحفو -حفا "شودگفته مي« 6»و باريك محتاجان باشد تا در صدد رفع آنها بر آيد 

 .اصرار و التماس در آن است

ابل تهديد پدر و بديش به او سالم كرد، سالمي كه در آن احسان و امنيت باشد، و نيز به او وعده استغفار ابراهيم )ع( در مق
داد تا از پروردگارش براي او طلب آمرزش كند و در مقابل تهديد او كه گفت دهري طوالني از من كناره بگير، گفت: من از 

 .گيرمپرستيد كناره ميشما و اين بتها كه مي

نكه سالم كرد، چون سالم دأب و عادت بزرگواران است، با تقديم آن جهالت پدر را تالفي كرد، او وي را به خاطر اما اي
حرف حقي كه زده بود تهديد به رجم و طرد كرد، ولي وي او را وعده امنيت و سالمتي و احسان داد، اين همان دستور 

بيان « 0» "وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً "و آيه« 0» "اللَّغْوِ مَرُّوا كِراماًوَ إِذا مَرُّوا بِ "العملي است كه قرآن كريم در آيه
منظورش از سالم، خداحافظي و تحيت جدايي بوده، و خواسته است امر پدر  :اند كهگفته« 4»كرده است، و اما اينكه بعضي 

نيست، زيرا ابراهيم )ع( بعد از مدتها كه از اين گفت و شنود اطاعت كند، حرف صحيحي  "وَ اهْجُرْنِي ... "را كه گفت:
 .گذشت از قوم خود دوري گزيد

 كنم با اينكه پدرش مشركو اما اينكه گفت: برايت از پروردگارم طلب مغفرت مي
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د اين آيبر مي "يا أَبَتِ إِنِّي أَخافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذابٌ مِنَ الرَّحْمنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطانِ وَلِيًّا "بوده جهتش به طوري كه از ظاهر آيه
در آن لحظه يقين به كفر او و اينكه از اولياي شيطان است و دلش يك باره مطبوع بر كفر و انكار و عناد  بوده كه ابراهيم

ه آن شود ككرد پس معلوم ميتعبير نمي "إِنِّي أَخافُ "داشت به مثلحق شده، نداشته، چون اگر به اين معاني يقين مي



ول كند، و شمد كه اگر حق برايش روشن گردد آن را پيروي ميداده كه پدر جاهلي قاصر و مستضعف باشجناب احتمال مي
إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَ  "رحمت الهي به امثال اينگونه اشخاص امري ممكن است، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:

و چون « 1» "أُولئِكَ عَسَي اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراًالنِّساءِ وَ الْوِلْدانِ ال يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ ال يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَ
داده خواسته است عواطف او را با اين وعده تحريك كند، و در عين حال آمرزش خدا را هم برايش حتمي اين احتمال را مي

پروردگار من همواره به من لطف داشته  -إِنَّهُ كانَ بِي حَفِيًّا "ت:نكرد و آن را به صورت اميدواري وعده داد، به دليل اينكه گف
، از او نقل شده كه بعد از وعده استغفار اضافه كرده است كه من از خدا چيزي را براي تو 0و نيز در سوره ممتحنه آيه  "است

 ."ءٍسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَ ما أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْإِلَّا قَوْلَ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَ "مالك و صاحب اختيار نيستم، و فرموده:

 ما كانَ لِلنَّبِيِّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ لَوْ كانُوا أُولِي "فرمايد:و مؤيد اين گفتار، قول خداوند متعال است كه مي
 لَهُ أَنَّهُ ا تَبَيَّنَمْ أَنَّهُمْ أَصْحابُ الْجَحِيمِ وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّقُرْبي مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُ

 .«6» "عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْراهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ

داده كه ه معلوم شد پدرش از دشمنان خدا است، خود دليل بر اين است كه قبال احتمال ميپس تبري و بيزاريش بعد از آنك
دانسته است مشرك است، و جمع ميان مشرك بودن و دشمن خدا نبودن در افراد جاهل دشمن خدا نباشد، هر چند كه مي

 .خالي از عناد تصور دارد

 مَنُوا ال تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِيا أَيُّهَا الَّذِينَ آ "مؤيد اين نظريه آيه شريفه
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د. ابنياي دارند و نه راهي مياند، نه چارهمگر آن دسته از مردان و زنان و كودكاني كه به راستي تحت فشار قرار گرفته(1)
 .99و  22آنها راي ممكن است خداوند مورد عفوشان قرار دهد و خداوند عفو كننده و آمرزنده است. سوره نساء، آيه 

پيغمبر و يارانش حق ندارند براي مشركين طلب مغفرت كنند هر چند خويشاوند باشند، پس از آنكه برايشان روشن شده (2)
اي بود كه به او داده بود، بعدا كه معلوم شد دشمن خدا پدرش به خاطر وعده باشد كه اهل جهنمند، و استغفار ابراهيم براي

 .110و  110است از او بيزاري جست، آري ابراهيم پيامبري بود بردبار و پر رجوع به خدا. سوره توبه، آيه 

 23، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ال يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِ ...
 .«1» "الْمُقْسِطِينَ ...

او وعده استغفارش داده بود، و  «6»اند اين است كه: و از جمله توجيهاتي كه براي استغفار ابراهيم براي پدر مشركش كرده
كم عقل وفاي به وعده الزم بود، زيرا عقل از تجويز، آن ابايي ندارد، و جائز نبودن آن به دليل نقل است، و آن روز اين به ح

 .منع نقلي نرسيده بود بعدا وقتي شريعت برايش آمد تحريم شد، و بعد از تحريم از پدر بيزاري جسته است

ديگر اين است كه: « 0»كند. يكي در آن دقت شود تطبيق نميولي اشكال اين توجيه اين است كه با آيات داستان اگر 
معناي استغفار ابراهيم مشروط به توبه پدر و ايمان آوردن او بوده. اين وجه نيز به طوري كه خود شما خواننده مالحظه 

 .كنيد صحيح نيستمي

كنم كه خدا تو را در دنيا عذاب نكند، دي دعا مياين است كه من به زو "سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي "ديگر اينكه: معناي« 0»يكي 
 .و اين نيز مانند وجه قبلي تقييدي است بدون مقيد

ديگر اينكه: وعده دعا به مسبب است، كه مستلزم وعده دعاء به سبب است و معناي اينكه گفت به زودي از خدا  «5»يكي 
كنم كه تو را موفق به توبه نموده به سوي ايمان مسئلت مي نمايم كه تو را بيامرزد اين است كه به زودي از خدامسئلت مي



 .هدايتت كند، و در نتيجه تو را بيامرزد، ممكن هم هست طلب مغفرت را كنايه از طلب توفيق توبه و هدايت به ايمان گرفت

الم بويي از ه گفتيم در كتر است، و ليكن خالي از بعد هم نيست، براي اينكو اين معنا هر چند كه از ساير معاني ديگر معتدل
تر است تا طلب توفيق و هدايت، )هر چند كه اين مناسبتر استعطاف و تحبيب قلب هست، و اين با طلب مغفرت مناسب

 .(بودن هم محل حرف است

 الْأَصْنامَ عْبُدَوَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَ "و نظير اين دعا كه براي پدر خود كرد دعايي است كه براي عموم مشركين كرده و گفت
 .«2» "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
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كه( دشمن من و شمايند ياران خود بر گرفته و طرح دوستي با آنها  ايد هرگز )نبايد كافران رااي كساني كه ايمان آورده(1)
كند بريزيد ... خدا شما را از دوستي آنان كه با شما در دين قتال و دشمني نكرده و شما را از ديارتان بيرون ننمودند نهي نمي

ارد. سوره دبا عدل و داد را بسيار دوست ميتا بيزاري از آنها جوييد بلكه با آنها به عدالت و انصاف رفتار كنيد كه خدا مردم 
 [.....] .2 -1ممتحنه آيات 

 .662، ص 66تفسير فخر رازي، ج (2)
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ال حپروردگارا مرا و فرزندانم را از اينكه اصنام و بتها را بپرستيم دور بدار، پروردگارا آنها بسياري از مردم را گمراه كردند (6)
 .36و  04هر كه مرا پيروي كرد از من است، و هر كه نافرمانيم كرد همانا تو آمرزنده و مهرباني. سوره ابراهيم، آيه 
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 ."اوَ أَعْتَزِلُكُمْ وَ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ أَدْعُوا رَبِّي عَسي أَلَّا أَكُونَ بِدُعاءِ رَبِّي شَقِيًّ "

گيري و دوري از مشركين و از اصنام آنان، تا با خداي خود خلوت نموده خالص او را دهد به كنارهدر اين آيه وعده مي
ثمر نشود، و اگر در اين كار اظهار رجاء و اميد كرد براي اين بود كه اينگونه اسباب يعني دعا و بخواند، تا شايد دعايش بي

سبابي نيست كه چيزي را بر خدا واجب كند، بلكه اگر خدا در مقابل آن ثوابي بدهد و توجه به سوي خدا و امثال آن، ا
سعادتي مرحمت كند و يا هر پاداش نيك ديگري بدهد همه از باب تفضل است، عالوه بر اين مالك امور، خاتمه آن است و 

 .ن خوف و رجاء باشدجز خدا كسي از غيب و از خواتم امور خبر ندارد، پس مرد مؤمن بايد كه هميشه بي

 ."فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ ... لِسانَ صِدْقٍ عَلِيًّا "

 هبعيد نيست اينكه به جاي بردن نام فرزند ديگر خود اسماعيل، نام نوه خود يعقوب را برد براي اين بوده كه خواسته است ب
وَ  "هاند، مؤيد اين معنا جملتوالي شجره نبوت در بني اسرائيل اشاره كند، چون از دودمان يعقوب جمع كثيري از انبياء بوده

 .است "كُلًّا جَعَلْنا نَبِيًّا

ياء كه آن سوره انب 73و  26ممكن است مراد از رحمت، امامت باشد، هم چنان كه در آيه  -"وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا "
وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ  "اي صالح خوانده و فرمودهموهوب را صريحا نام برده ائمه

جمله بعدي همان آيه  ، و ممكن هم هست مراد از آن رحمت، تاييد به روح القدس باشد، هم چنان كه"أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا
كه به زودي معنايش خواهد آمد  "به ايشان فعل خيرات را وحي كرديم -وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ "فرمايد:كه مي 20

 .كند، ممكن هم هست معناي آن مطلق واليت الهي باشدبدان اشاره مي

اند( به معناي ذكر خير در مردم و يا ذكر شر گفته «1»)به طوري كه  "عَلِيًّا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ "كلمه لسان در جمله
به معناي  "علي "باشد، و كلمهاست، كه اگر به صدق اضافه شود معنايش ثناء جميل مردم و ثنائي كه در آن دروغ نباشد مي



 .داديم رفيع است و معنا اين است كه: براي آنان ثناي جميلي راست و رفيع القدر قرار
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 90[ ..... ص : 17تا  14(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

( وَ وَهَبْنا 46مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا )( وَ نادَيْناهُ 41وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُوالً نَبِيًّا )
( وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ 40( وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُوالً نَبِيًّا )40لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا )

 (44ةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا )بِالصَّال

 (42( وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا )42وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا )

 90ترجمه آيات ..... ص : 

 .(41ر بود )اي پيغمبشائبه و مخلص، و فرستادهدر اين كتاب موسي را ياد كن كه وي بي

 .(46ما او را از جانب راست )كوه( طور ندا زديم و او را به رازگويي تقرب داديم )

 .(40و از رحمت خويش برادرش هارون پيغمبر را به او بخشيديم )

 .(40اي پيامبر بود )در اين كتاب اسماعيل را ياد كن كه وي درست وعده، و فرستاده

 .(44كرد، و نزد پروردگار خويش پسنديده بود )كات دادن وادار ميو كسان خود را به نماز خواندن و ز

 .(42در اين كتاب ادريس را ياد كن كه پيغمبري راستي پيشه بود )

 .(42و ما او را به مقامي بلند باال برديم )

 20، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 93بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند، و آنان هايي را كه به ايشان اختصاص داده ذكر ميها و رحمتخي از موهبتدر اين آيات جمع ديگري از انبياء، و بر
 .(عبارتند از موسي، هارون، اسماعيل و ادريس )ع

 93اشاره به اوصاف موسي )عليه السالم(: كان مخلصا ... و قربناه نجيا[ ..... ص : ]

 ."انَ رَسُولًا نَبِيًّاوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ ك "

گذشت، كه عبارت است از كسي كه خداوند او را خالص براي خود قرار داده  -به فتح الم -"مخلص "در سابق معناي كلمه
و غير خدا كسي در او نصيبي نداشته باشد، نه در او و نه در عمل او، و اين مقام، بلندترين مقامهاي عبوديت است، و نيز در 



 .رسول و نبي گذشت سابق فرق ميان

 ."وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا "

 :است، يعني جانب راست طور، و در مجمع گفته "جانب "صفت "ايمن "كلمه

 .«1»به معناي مناجي است، مانند جليس و ضجيع كه به معناي مجالس و مضاجع است  "نجي "كلمه

ده واقع ش "طور "نزديكي معنوي است نه مكاني، هر چند كه اين معنا در مكان "قربناه "است كه منظور ازو ظاهر آيه اين 
است و تكلم هم در آن مكان بود، مثال اين آيه شريفه اين است كه مواليي مقتدر و عزيز، بنده ذليل خود را بخواند و او را 

يد، و معلوم است كه چنين تقربي به خدا سعادتي است كه براي به مجلس خود نزديك گرداند و بيخ گوشي با او سخن بگو
 .دهدكس ديگري دست نمي

 ."وَ وَهَبْنا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنا أَخاهُ هارُونَ نَبِيًّا "

يراً زِوَ اجْعَلْ لِي وَ "اين آيه اشاره است به اجابت دعايي كه موسي )ع( در اولين بار كه در طور به او وحي شد كرده و گفته بود
 .«6» "مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي
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 .412، ص 0مجمع البيان، ج (1)

كار من شريك گردان.  وزيري از خاندانم براي من قرار بده. برادرم هارون را به وسيله او پشتم را محكم كن و او را در(2)
 .06 -62سوره طه، آيات 
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 91در باره ادريس چيست؟[ ..... ص :  "رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "اسماعيل صادق الوعد كيست؟ و مقصود از]

 "... وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ

اند كه او فرزند ابراهيم خليل الرحمن است و آنها گفته« 1»اند، بيشتر كه اين اسماعيل كيست اختالف كردهمفسرين در اين.
اگر او را تنها نام برده و از اسحاق و يعقوب نام نبرد براي اين بوده كه نسبت به خصوص او عنايت داشته است. و بعضي 

حاق و يعقوب بايست اساسرائيل است، چون اگر فرزند ابراهيم بود مي اند: اسماعيل بن حزقيل يكي از انبياي بنيگفته «2»
 .بردرا هم نام مي

حرف صحيحي نيست، زيرا اگر  "كه به خصوص اسماعيل عنايت داشته "انددليلي كه بيشتر مفسرين براي نظريه خود آورده
 .ذكر كند نه بعد از داستان اوچنين بود جا داشت كه نام وي را بعد از نام ابراهيم و قبل از داستان موسي 

 ."وَ كانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّالةِ وَ الزَّكاةِ وَ كانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا "

اند مراد از اهل او آيد خواص از عترت و عشيره و قوم او است، بعضي گفتهبه طوري كه از ظاهر لفظ بر مي "اهل او "مراد از
 .بدون دليل امت او است. ولي سخني است

بودن نزد پروردگارش اين است كه نفس او مرضي است نه عملش، هم چنان كه بعضي از مفسرين به  "مرضي "و مراد از
 .سازداند، چون اطالق لفظ با تقييد مخصوص رضاي به عمل نميهمين معنا تفسيرش كرده

 ."ا ... مَكاناً عَلِيًّاوَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّ "

در سفر تكوين نوشته يكي از اجداد نوح )ع( « 0»بود، و او به طوري كه تورات  "اخنوخ "اند: نام ادريس پيغمبرمفسرين گفته
 .است، و اگر به ادريس معروف شده بدين جهت بوده كه بسيار مشغول به درس دادن بوده است



شود و مواهب نبوت و واليت را ممكن است از سياق داستانهايي كه در اين سوره به رديف ذكر مي -"وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "
كه خدا وي را بدان مكان رفعت داده  "مكان علي "كند، استفاده كرد كه مراد ازكه از مقامات معنوي و الهي است ذكر مي

ند هر چند كه بلندترين مكانهاي متصور باشد مزيتي يكي از درجات قرب باشد. زيرا رفعت مكاني و صعود دادن به جايي بل
 .رودبه شمار نمي

 اين است كه -به طوري كه حديث هم بر آن وارد شده -اند: مراد از آنگفته« 0»بعضي 
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 .134، ص 12روح المعاني، ج (3)
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خداوند او را به بعضي طبقات آسمان باال برده و همانجا قبض روحش كرد، كه اگر اين باشد آن گاه مقصود در آيه نشان 
 .دادن يكي از آيات بالغه قدرت الهي است، و همين خود مزيت قابل توجهي است

 91دق الوعد ]و سخني در باره وفاي به عهد و مراتب آن[ ..... ص : داستان اسماعيل صا

داستان اسماعيل بن حزقيل پيغمبر جز در اين دو آيه در جايي ديگر نيامده، تازه اين دو آيه هم بنا به يك تفسير مربوط به او 
روف و مرضي درگاه خويش خوانده و است، و بنا بر آن خداي سبحان او را به ثناي جميلي ستوده و صادق الوعد و آمر به مع

 .فرموده كه: او رسولي نبي بوده است

و اما حديث در علل الشرائع به سند خود از ابن ابي عمير و محمد بن سنان، از شخصي كه نام برده، از امام صادق )ع( روايت 
رْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ وَ اذْكُ "اش فرمودهكرده كه فرمود: اسماعيلي كه خداي عز و جل در كتاب خود در باره

اسماعيل فرزند ابراهيم نيست بلكه پيغمبري ديگر از انبياء بوده كه خداي عز و جل به سوي قومش  "الْوَعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نَبِيًّا
گفت: خداي عز و جل مرا نزد اي نزدش آمده مبعوث نمود، و مردمش او را گرفته و پوست سر و رويش را كندند، پس فرشته

 .«1»تو فرستاد تا هر امري داري اطاعت كنم، گفت: من بايد به ديگر انبياء اقتداء داشته و آنان را اسوه خود قرار دهم 

اين معنا را به سند خود از ابو بصير از امام صادق )ع( نيز روايت كرده كه در آخر آن آمده: من بايد حسين )ع( را اسوه  :مؤلف
 .«6»د قرار دهم خو

داني چرا اسماعيل را هيچ مي :و در كتاب عيون به سند خود از سليمان جعفري، از امام رضا )ع( روايت كرده كه فرمود
فرمود: با مردي وعده كرده بود، در همان موعد در آنجا حاضر شده تا يك  .دانمصادق الوعد خواندند؟ عرض كردم: نه، نمي

 .«0»سال به انتظارش نشست 

 مؤلف: اين معنا در كافي از ابن ابي عمير از منصور بن حازم و از امام صادق
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 .«6»در مجمع نيز آن را بدون ذكر سند از آن جناب نقل كرده است  «1»ع(روايت شده )

داده  ايآمده كه امام فرمود: اسماعيل وعده "وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ إِسْماعِيلَ إِنَّهُ كانَ صادِقَ الْوَعْدِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«0»بود و يك سال منتظر دوستش نشست، و او اسماعيل پسر حزقيل بود 

اي كه آن جناب داده بوده مطلق بوده است، يعني مقيد نكرده كه يك ساعت يا يك روز يا فالن مدت در آنجا مؤلف: وعده
مانم، به همين جهت مقامي كه از صدق و درستي داشته اقتضاء كرده كه به اين وعده مطلق وفا كند، و در جايي منتظر مي

 .كه معين نموده، بايستد تا رفيقش بيايد

صفت وفاء مانند ساير صفات نفساني از حب، اراده، عزم، ايمان، ثقه و تسليم داراي مراتب مختلفي است كه بر حسب 
رين سازد كه نازلتشود، همانطور كه يك مرتبه از ايمان با تمامي خطاها و گناهان مياختالف مراتب علم و يقين مختلف مي

رسد كه از هر شرك خفي خالص به رو به تزايد و صفا نهاده تا به جايي ميمراتب آن است، و از آن به بعد مرتبه به مرت
راتب نمايد، كه اين اعال مكند، حتي التفاتي هم به غير خدا نميگردد، و ديگر قلب به چيزي غير از خدا تعلق پيدا نميمي

ست، مثل اينكه قول بدهد كه يك ايمان است، همچنين وفاي به عهد هم داراي مراتبي است، يكي از مراتبش وفاي قولي ا
تري پيدا شده او را از بيشتر ايستادن منصرف كند، اين يك مرتبه از ساعت يا دو ساعت فالن جا منتظر بايستد، تا كار الزم

د يخوانند، و از اين مرتبه باالتر اين است كه آن قدر بايستد تا عادتا از برگشتن طرف نااموفاء است، كه عرفا آن را وفاء مي
شود و اطالق وعده را به ياس مقيد سازد، و از اين هم باالتر اينكه اطالق آن را حفظ نموده اينقدر بايستد تا طرف برگردد 

 دهند مگر قولي كه طاقتهر چند كه طوالني شود، پس نفوس قوي كه مراقب قول و فعل خود هستند هيچ وقت قولي نمي
عمل آن را تصديق كنند و همين كه از زبانشان در آمد ديگر هيچ چيز از انفاذ آن عمل به آن را داشته باشند و بتوانند با 

 .داردبازشان نمي

باشد تا او و در روايت آمده كه رسول خدا )ص( به يكي از اصحاب خود وعده داد كه در مكه نزد خانه كعبه منتظرش مي
ول خدا )ص( سه روز در آنجا منتظر ماند تا خبر به آن برگردد، ولي آن مرد در پي كار خود رفته فراموش كرد برگردد، رس

 مرد

__________________________________________________ 

 .2ح  134، ص 6اصول كافي، ج (1)

 [.....] .412، ص 0مجمع البيان، ج (2)

 .41، ص 6تفسير قمي، ج (3)

 22، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .آري اين مقام صديقين است كه هيچ سخني نگويند مگر آنكه بدان عمل كنند رسيد، به مسجد آمده عذر خواهي كرد.

 97داستان ادريس پيغمبر )ع(])روايات و اقوال مختلف در باره آن جناب و سر گذشت او([ ..... ص : 

وَ اذْكُرْ فِي  "فرمايددر قرآن كريم داستان آن جناب جز در دو آيه از سوره مريم نيامده، و آن دو آيه اين است كه مي -1
وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ  "فرمايدو دو آيه از سوره انبياء كه مي« 1» "الْكِتابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كانَ صِدِّيقاً نَبِيًّا، وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا

 .«6» "مِنَ الصَّالِحِينَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُمْ 

و در اين آيات خداي تعالي او را به ثنايي جميل ستوده و او را پيامبري صديق و از زمره صابرين و صالحين شمرده، و خبر 
 .داده كه او را به مكاني منيع بلند كرده است



به سند خود از ابراهيم بن  "النعمه كمال الدين و تمام "از جمله روايات وارده در داستان ادريس روايتي است كه كتاب -2
 اش اينابي البالد از پدرش از امام محمد باقر )ع( نقل كرده، و چون حديث طوالني بود ما آن را تلخيص كرديم. و خالصه

ابتداء نبوت ادريس چنين بوده. كه در عهد وي سلطاني جبار بوده، روزي براي گردش سوار شده و به سير و تنزه  :است كه
ل گشت، در ضمن راه به سرزميني سبز و خرم رسيد و از آنجا خوشش آمد و دلش خواست تا آنجا را به ملك خود در مشغو

اي مؤمن بود، دستور داد احضارش كردند، و در باب خريدن آن به گفتگو پرداخت، ولي مرد حاضر آورد، و آن زمين مال بنده
كه در باره اين پيشامد اندوهناك و متحير بود، با همسرش مشورت به فروش نشد، پادشاه به شهر خود بازگشت در حالي 

كرد، زن چنين نظر داد كه چند نفر شاهد دروغين وادار كن تا گواهي دهند كرد، البته در همه مهمات خود با او مشورت مي
را  رد، شاه همين كاركه فالن شخص از دين پادشاه بيرون شده دادگاه حكم قتلش را صادر كند و ملكش را به تصرف در آو

 .كرد، و زمين آن مرد مؤمن را غصب نمود

خداوند به ادريس وحي فرستاد تا نزد آن پادشاه رفته اين پيام را از ناحيه خدا به وي برساند كه: آيا به كشتن بنده مؤمن و 
 گناه من راضي نشدي، زمينش را هم مصادره كردي وبي

__________________________________________________ 

 .42و  42سوره مريم، آيه (1)

 .22و  24سوره انبياء، آيه (2)

 22، ص: 10ترجمه الميزان، ج

زن و فرزندش را گرسنه و محتاج و تهي دست ساختي؟ به عزت خودم سوگند كه در آخرت انتقامش را از تو خواهم گرفت، 
ا ويران و عزتت را مبدل به ذلت خواهم كرد، و گوشت همسرت و در دنيا هم سلطنت را از تو سلب خواهم نمود، و مملكتت ر
 .را به خورد سگان خواهم داد، زيرا حلم من، تو را فريب داده

ادريس با رسالت خداوند به نزد آن شاه آمده و پيام خداي را در ميان بزرگان در بارش به او رسانيد، شاه او را از مجلس خود 
ادي را فرستاد تا او را به قتل برسانند، بعضي از ياران ادريس از ماجرا مطلع شده، به او بيرون رانده به اشاره همسرش افر

رساندند كه از شهر خارج شده، مهاجرت كند، ادريس با بعضي از يارانش همان روز از شهر بيرون شدند، آن گاه در مناجات با 
ي در پاسخش وحي فرستاد كه از شهر بيرون شو كه به پروردگارش از آنچه كه از پادشاه ديده بود شكوه نمود، خداي تعال

كنم، ادريس از خدا خواست تا عالوه بر انفاذ آنچه وعده داد، باران آسمان را هم اي كه دادم در باره شاه انفاذ ميزودي وعده
نمود، پس ادريس  تا روزي كه او درخواست باران نمايد از اهل شهر حبس كند، خداي تعالي اين درخواست وي را نيز اجابت

جريان را با ياران با ايمان خود در ميان نهاد و دستور داد تا آنان نيز از شهر خارج گردند، يارانش كه بيست نفر بودند هر يك 
به شهر و دياري متفرق شدند، و داستان وحي ادريس و بيرون شدنش همه جا منتشر گشت، خود ادريس به غاري كه در 

آورد، و خدا امر اي برايش افطار ميناهنده گشته، مشغول عبادت خدا و روزه شد، همه روزه فرشتهكوهي بلند قرار داشت پ
خود را در اهل آن شهر انفاذ نمود، پادشاه و همسرش را هالك ساخت، چيزي نگذشت كه پادشاه جباري ديگر جاي او را 

ن شهر هم چنان حبس شده بود، تا كار مردم به گرفت، و بنا به دعاي ادريس آسمان مدت بيست سال از باريدن بر اهل آ
فالكت و تيره روزي كشيد، وقتي كارد به استخوانشان رسيد بعضي به بعضي گفتند: اين چوبها را از ناحيه نفرين ادريس 

كار  دانيم كجا است، چارهخوريم، و قطعا باران نخواهد آمد مگر اينكه او دعا كند ولي چه كنيم كه نهانگاه او را نميمي
 .همين است كه به سوي خدا بازگشت نموده و توبه كنيم، و درخواست باران كنيم زيرا او از ادريس به ما مهربانتر است

ها سر داده و به استغفار و گريه و اند، و نالهدر اين هنگام خداي تعالي به ادريس وحي فرستاد كه مردم رو به توبه نهاده



ام كه باران برايشان نفرستم مگر به دعاي به ايشان ترحم كردم، ولي چون به تو وعده دادهاند، و من تضرع و زاري پرداخته
 .كنمتو اينك از من درخواست باران كن تا سيرابشان كنم، ادريس گفت: بار الها من چنين درخواستي نمي

 22، ص: 10مه الميزان، جبرد وحي فرستاد كه ديگر براي ترجاي كه برايش طعام ميپس خداي عز و جل به آن فرشته

ادريس طعام مبر، سه روز گرسنه ماند و گرسنگي از پايش در آورد، پس ندا كرد كه بار الها رزق مرا از من حبس كردي با 
كني اي؟ خداي تعالي به او وحي فرستاد: از اينكه سه روز غذا به تو نرساندم جزع ميام و قبض روحم ننمودهاينكه هنوز زنده

 نوايان بيست سال است دچار قحطي هستند، تازه وقتي بهات هيچ ناراحت نيستي با اينكه آن بيرسنگي اهل قريهولي از گ
اي ورزي اينك با گرسنگي ادبت كردم )تا بداني چه مزهگويم دعا كن تا برايشان باران بفرستم از دعا هم بخل ميتو مي

ه دنبال كار و كسب باشي، از اين به بعد رزقت را به كار و كوشش خودت دارد( و حال بايد از اين غار و كوه پائين روي و ب
اي ديد كه دود از آن بلند است، به عجله بدان محول كردم. ادريس از كوه پايين آمده به دهي در آن نزديكيها رسيد، خانه
اي زن قدري طعام به من بده پزد، ادريس گفت: سو رفت، زني پير و سالخورده يافت كه دو قرص نان خود را روي ساج مي

كه از گرسنگي از پاي در آمدم، زن گفت: اي بنده خدا نفرين ادريس براي ما چيزي باقي نگذاشته تا به كسي انفاق كنيم و 
طلبي از غير اهل اين ده بطلب. ادريس گفت: ال اقل سوگند ياد كرد كه غير از اين دو قرص هيچ چيز ندارم، اگر معاشي مي

من طعام بده كه بتوانم جانم را حفظ كنم و راه بروم تا به طلب معاش برخيزم، گفت اين نان بيش از دو قرص مقداري به 
رد، و ميميرم، و اگر سهم پسرم را بدهم او مينيست، يكي براي خودم است و يكي براي فرزندم، اگر سهم خودم را بدهم مي

، نصف نان براي او بس است، و نصف ديگرش را به من بده، زن چيزي زايد بر آن هم نداريم، گفت فرزند تو صغير است
 .راضي شد و نصف قرص را به او داد

خورد از شدت نگراني افتاد و مرد، مادرش گفت: اي بنده خدا پسرم را فرزند آن زن وقتي ديد كه ادريس سهم نان او را مي
 از شدت جزع نسبت به قوت ال يموتش كشتي؟

كنم، آن گاه دو بازوي كودك را گرفت گفت: اي روح اش ميش كه همين ساعت به اذن خدا زندهمترس و نگران مبا :گفت
 .اي به اذن خدا برگرد كه من ادريس پيغمبرم، روح كودك برگشتكه از بدن او به امر خدا بيرون شده

هادت نده شده، فرياد زد كه شمادر كودك وقتي كالم ادريس را شنيد، و شنيد كه گفت: من ادريسم، و نيز ديد كه فرزندش ز
دهم كه تو ادريس پيغمبري، پس از خانه بيرون شده با بانگ هر چه بلندتر در ده فرياد زد: مژده مژده كه فرج نزديك مي

كرد و به صورت تلي خاك در شد، و ادريس به داخل قريه آمد، پس ادريس خود را به آن مكاني كه پادشاه جبار زندگي مي
يد، در آنجا نشست و جمعي از اهل قريه گردش جمع شده التماس كردند و طلب ترحم نموده، درخواست كردند آمده بود رسان

 دعا كند تا باران بر آنان ببارد، گفت: دعا 

 23، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .كنم تا آن پادشاه جبارتان حاضر شود با شما با پاي برهنه حركت كند، و از من درخواست دعا كندنمي

اين خبر به گوش آن جبار رسيد، چهل نفر را فرستاد تا ادريس را نزد او ببرند، وقتي آمدند و تكليف كردند كه بيا با ما نزد 
جبار رويم، ادريس نفرين كرد و هر چهل نفر تا آخرين نفرشان مردند، جبار پانصد نفر را فرستاد، وقتي نزد ادريس آمده 

آيم اس نمودند، ادريس كشته چهل نفر همكارانشان را نشانشان داده فرمود من نزد او نميتكليف رفتن نزد جبار كردند و التم
 .كنم تا اينكه او و همه اهل قريه پاي برهنه نزد من آيند و از من درخواست دعا كنندو دعا براي باران هم نمي

اين كار تن در دهد، شاه جبار با خانواده و اهل افراد نامبرده نزد آن جبار شده جريان را باز گفتند، و از او خواستند تا به 
اش با كمال خضوع و تذلل نزد ادريس آمده درخواست كردند تا از خدا بخواهد باران را بر آنان ببارد، در اين هنگام قريه



عد اي بادريس درخواست باران كرد، پس ابري در آسمان برخاسته بر آنان سايه افكند، و شروع به رعد و برق نموده لحظه
 .«1»رگباري زد كه ترس غرق شدن پديد آمد، و مردم از خطر آب در فكر جان خود افتادند 

و در كافي به سند خود از عبد اللَّه بن ابان از امام صادق )ع( نقل كرده كه در حديثي كه در باره مسجد سهله است فرموده: 
 .«6»نجا مشغول خياطي بوده داني كه آنجا جاي خانه ادريس پيغمبر است كه در آمگر نمي

مؤلف: در ميان اهل تاريخ و سيره نيز معروف است كه ادريس )ع( اولين كسي بوده كه با قلم خط نوشته، و اولين كسي بوده 
 .كه خياطت كرده است

 .«0»اند به خاطر كثرت دراست كتاب بوده است گويد: اگر ادريس را ادريس ناميدهو در تفسير قمي مي

اي از فرشتگان، غضب آمده كه خداي تعالي بر فرشته "وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "از روايات در معناي آيه« 0»بعضي در  :مؤلف
داند چقدر اي بيفكند، و اين جزيره در وسط دريا قرار داشت، مدتها كه خدا مينمود، پس بال او را قطع نموده و در جزيره

 عالي ادريس را مبعوث نمود، فرشته نزد ادريس آمده درخواست كرد كه از خدا مسئلتبوده در آنجا ماند تا آنكه خداي ت

__________________________________________________ 

 .1، ح 162، ص 1كمال الدين، ج (1)

 .1، ح 020، ص 0فروع كافي، ج (2)

 .46، ص 6تفسير قمي، ج (3)

 .6ح  12، ص 0تفسير برهان، ج (4)

 21، ص: 10ان، جترجمه الميز

 .نمايد تا از او راضي گردد و بالش را به او برگرداند، ادريس دعا كرد و خدا بالش را برگردانيد و از او راضي شد

دارم مرا به آسمان ببري تا ملك الموت فرشته در تالفي احسان ادريس به او گفت: آيا حاجتي داري؟ گفت: بلي، دوست مي
شود، پس فرشته او را بر بال خود گرفته به آسمان چهارم افتم زندگي بر من تلخ ميد او ميرا ببينم، چون هر وقت به يا

داد، ادريس بر وي سالم كرد، و پرسيد چرا سر خود را آورد، در آنجا ملك الموت را ديد كه از تعجب سر خود را تكان مي
مان چهارم و پنجم قبض روح كنم، من عرضه داشتم: دهي؟ گفت: خداي رب العزة مرا دستور داده بود تو را بين آستكان مي

پروردگارا ميان هر يك از آسمانها پانصد سال، و قطر هر آسماني هم پانصد سال راه، فعال فاصله ميان من و ادريس چهار 
اي معنبينم كه خودت آمدي، پس او را قبض روح نمود، اين است رساند، اينك ميآسمان است، چگونه او خود را بدينجا مي

 ."وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "آيه

 .«1»مؤلف: اين حديث را علي بن ابراهيم قمي در تفسير خود از پدرش، از ابي عمير، از شخصي از امام صادق )ع( آورده 

 ر )ع(، ازو در معناي آن كافي نيز از علي بن ابراهيم از پدرش، از عمرو بن عثمان، از مفضل بن صالح، از جابر، از ابو جعف
 .«2»اند رسول خدا )ص( نقل كرده

شود مورد اعتماد قرار گيرند، چون با ظاهر با ضعف سندي كه دارند، نمي« 0»و اين دو روايت، و مخصوصا روايت دومي 
 .باشندكتاب كه داللت بر عصمت مالئكه و نزاهتشان از كذب و خطا دارد، مخالف مي

اش اين است كه: روزي ادريس در گرماي آفتاب ديگران روايتي آورده كه خالصهثعلبي در كتاب عرائس از ابن عباس و 
پيمايي كرده و از حرارت آن آزار ديد، با خود گفت: يك روز در حرارت آفتاب راه رفتم اينقدر ناراحتم كرد، پس آن كسي راه

پس دعا كرد كه بار الها سنگيني آن را بر برد چه حالي دارد؟ كند و در هر يك روز پانصد سال راه ميكه آفتاب را حمل مي
دوش آن ملك سبك گردان، و گرمايش را برايش تخفيف ده، خدا دعايش را مستجاب كرد، و آن ملك از خداي تعالي سبب 



را پرسيد، و فهميد كه اين سبكي و تخفيف حرارت كه در حمل او پيدا شده از دعاي ادريس بوده است، پس از خدا خواست 
 تا ديدار
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 .ه دادادريس را به او روزي كند، و ميان او و وي دوستي برقرار سازد، خدايش اجاز

ترين فرشتگان نزد ملك الموت كرد، از آن جمله يكي اين بود كه تو گفتي گراميها ميپس ادريس همواره از او پرسش
هستي، و بيش از سايرين نزد او مكان و منزلت داري، حال با چنين منزلتي نزد او برايم شفاعت كن تا اجل مرا تاخير بيندازد 

له، و اندازد، ادريس گفت: بدا بپردازم، فرشته گفت: خداوند اجل هيچ كس را تاخير نميتا بيش از پيش به شكر و عبادت خ
ي از دهم كه آنچه بتواند در باره يككنم، و قول ميليكن اين را بيشتر دوست دارم، گفت: بسيار خوب، من با او گفتگو مي

 .بني آدم انجام دهد در باره تو انجام دهد

كند نهاد، و خودش نزد ملك الموت آمده و ه به آسمان برد، و در جايي كه آفتاب طلوع ميپس فرشته ادريس را حمل كرد
حاجت ادريس را به عرض رساند و شفاعتش كرد، ملك الموت گفت: من چنين اختياري ندارم، ولي تنها اين احسان را 

ي پس ملك الموت به دفتر خود نگاه رسد گفت بگو،توانم در حق او بكنم كه اگر دوست بدارد بگويم چه وقت اجلش ميمي
ه ميرد، فرشتبينم كه در محل طلوع آفتاب ميميرد، چون او را ميكرده، گفت: اسم او فالن است، و به گمانم او هرگز نمي

 ،كنم او را زنده ببينيام، ملك الموت گفت: پس برگرد كه گمان نمياتفاقا من او را در همانجا گذاشته و نزد تو آمده :گفت
 .«1»زيرا به خدا سوگند چيزي از اجل او باقي نمانده، پس فرشته برگشت و او را مرده يافت 

اين روايت را الدر المنثور نيز از ابن ابي شيبه و ابن ابي حاتم، از ابن عباس از كعب، روايت كرده، چيزي كه هست در روايت 
برده، و نيز در آن آمده كه كه همواره عمل ادريس را باال مي اي بودهاي كه بر ادريس در آمد همان فرشتهكعب آمده: فرشته

برده كه معادل عمل همه اهل زمين و معاصرين وي بوده است، و از اين جهت از ادريس همه روزه از ادريس عملي باال مي
 و پس از كسب اجازه بربسيار خوشش آمده از خدا درخواست اجازه كرد تا بر زمين وارد شود و با ادريس بناي رفاقت بگذارد، 

 .«6»او نازل شده و با او رفاقت كرد ... 

و ابن ابي حاتم به طريقي ديگر اين روايت را از ابن عباس نقل كرده، و در آن آمده كه ادريس در ميان دو بال فرشته 
 .«0»نامبرده از دنيا رفته است 

او بدون ذكر سند از رسول خدا )ص( روايت كرده كه از  و نيز در الدر المنثور است كه ابن منذر، از عمر موالي غفره، و
 ادريس به تنهايي عمل و عبادتي باال
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از او خوشش آمد، از خدا اجازه  -فرشته مامور -ت، ملك الموترفته كه معادل عمل همه مردم اهل عصرش بوده اسمي



اش داد، پس فرشته و ادريس در زمين به سير و خواست تا به زمين نازل شود و با او همنشين گردد خداي تعالي اجازه
د، از شويگردش و عبادت خدا پرداختند، ادريس از عبادت رفيقش خوشش آمد چون ديد كه اصال از عبادت خسته و كسل نم

او سببش را پرسيد، و اصرار كرد، فرشته خود را معرفي كرد، معلوم شد كه همان ملك الموت است، و چون از عبادت وي 
 .خوشش آمده از خدا خواسته است تا اجازه مصاحبت با وي را به او بدهد

او را  كرد: اول اينكه ساعتيادريس وقتي فهميد رفيقش از جنس بشر نيست، بلكه ملك الموت است، سه حاجت درخواست 
قبض روح كند و دوباره جانش را برگرداند، ملك الموت با كسب اجازه از خداي تعالي اين كار را كرد، دوم اينكه او را به 

آسمان ببرد و آتش دوزخ را به او نشان دهد، ملك الموت اين كار را نيز با كسب اجازه برايش انجام داد، سوم اينكه بهشت 
هاي آن خورد و از آبش آشاميد، ملك و نشان دهد، آن را نيز انجام داد، و وقتي كه ادريس داخل بهشت شد و از ميوهرا به ا

الموت گفت حال بيا تا بيرون رويم همه حوائجت را بر آوردم، ادريس از بيرون شدن امتناع ورزيد و به يكي از درختهاي 
در مقام احتجاج گفت: مگر غير اين است كه هر كسي بايد مرگ را بچشد؟ آيم، و بهشتي چسبيد كه به هيچ وجه بيرون نمي

ام، و مگر غير اين است ام، و مگر غير از اين است كه هر كسي بايد وارد جهنم شود، من كه وارد آن نيز شدهمن كه چشيده
 آيد؟كه هر كس وارد بهشت شود ديگر بيرون نمي

خداي تعالي به ملك الموت فرمود: ادريس عاجزت كرد، پس  :ش عاجز گشتآيم، ملك الموت در جوابپس من بيرون نمي
 .«1»متعرض او مشو، بگذار بماند، و به همين جهت ادريس در بهشت باقي ماند 

پس ادريس در آنجا  "اين روايت را عرائس نيز آورده، و آن را از وهب نقل كرده، و در آخر روايت او اين اضافه آمده است:
 .«6» "پردازدكند، و گاهي در بهشت به تنعم ميهي در آسمان چهارم خداي را بندگي ميزنده است، گا

كند كه گفت: ادريس مردي سفيد روي، بلندقامت، تنومند، فراخ سينه، بدنش كم و در مستدرك حاكم از سمره روايت مي
 موي، سرش پر موي بود، و يكي از دو چشمش از
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تر بود، و در سينه لكه سفيدي داشت كه برص نبود، و چون خداي تعالي جور و عداوت مردم را ديد و ديد كه ديگري درشت
اشاره به همين  "وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "د، و اينكه در قرآن فرموده:كنند، ادريس را به آسمان ششم براز اوامرش سرپيچي مي

 .«1»است 

كند در اينكه اين روايات از اسرائيلياتي است كه دست جعاالن حديث آن را در ميان مؤلف: هيچ نقاد با بصيرت شك نمي
 .ل مسلم دين سازگاري نداردروايات ما وارد كرده است، براي اينكه با هيچ يك از موازين علمي و اصو

: گويدنيز نام داشته، زيرا قفطي در كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء، در شرح حال ادريس مي "هرمس "ادريس )ع( -3
 "اند: در مصر به دنيا آمد، و او رااي گفتهاند، فرقهحكماء در محل والدت و منشا و استاد ادريس قبل از نبوتش اختالف كرده

اند كه: كلمه هرمس عربي ارميس يوناني است، و ارميس بوده، و نيز گفته "منف "ناميدند، و مولدش در "الهرامسه هرمس
اند: نام او به زبان يوناني طرميس و به زبان عبري خنوخ بود كه به زبان يوناني به معناي عطارد است. بعضي ديگر گفته

 .كتاب عربي مبينش ادريس ناميدهمعرب آن اخنوخ شده، و خداي عز و جل او را در 

 :انداند: نام معلمش غوثاذيمون بوده، بعضي گفتههمين صاحب نظران گفته



 :انداند كه اين شخص چكاره بوده است، فقط گفتهاغثاذيمون مصري بوده، ولي نگفته

ادريس نزد ايشان اورين سوم بوده، و اند، و اغثاذيمون يكي از انبياي يونانيان و مصريان بود، و نيز او را اورين دوم خوانده
 :اندخوشبخت است، آن وقت گفته "غوثاذيمون "معناي كلمه

هرمس از مصر بيرون گفته و همه زمين را گردش كرد و دوباره به مصر برگشت، و خداوند در مصر او را باال برد، و در آن 
 .روز هشتاد و دو سال از عمرش گذشته بود

ادريس در بابل به دنيا آمده و نشو و نما كرد، و او در اول عمرش از شيث بن آدم كه جد جد  اند كه:فرقه ديگري گفته
پدرش بود درس گرفت، چون ادريس پسر يارد، و او پسر مهالئيل، و او پسر قينان، و او پسر انوش، و او پسر شيث است، 

 .شهرستاني گفته: اغثاذيمون همان شيث است

د او را به افتخار نبوت مفتخر ساخت، پس مفسدين از بني آدم را از مخالفت با شريعت آدم و و چون ادريس بزرگ شد، خداون
 اند، پس تصميم گرفت از ميان آنان كوچ كند، آنانكرد اندكي اطاعتش كردند اما بيشتر مردم مخالفتش نمودهشيث نهي مي
 را كه اطاعتش
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هاي خود چشم بپوشند، ناگزير گفتند: اگر كوچ كنيم كرده بودند دستور داد آماده كوچ باشند، برايشان گران آمد كه از وطن
دجله  -بابل -ديگر كجا مانند بابل نهري خواهيم يافت؟ )بابل به زبان سرياني به معناي نهر است( و گويا مقصودشان از نهر

 .و فرات بوده، ادريس گفت: اگر براي خاطر خدا مهاجرت كنيم، خداوند نهري غير آن روزيمان خواهد كرد

تي خالي از نامند رسيدند، پس رود نيل و دشپس ادريس با ايشان بيرون شده و رفتند تا به اين اقليم كه اقليم بابليونش مي
 .تسبيح خدا شد، و به جماعت خود گفت: بابليون سكنه را ديدند، ادريس كنار نيل ايستاده مشغول

عني نهري مانند اند: ياند: يعني چه نهر بزرگي است. بعضي ديگر گفتهاند، بعضي گفتهو در معناي اين گفته وي اختالف كرده
 "ي صيغهدر زبان سرياني معنا "يون "اند: كلمهاند: نهري پر بركت است. و بعضي ديگر گفتهنهر شما است، بعضي گفته

دهد كه به معناي برتر است، يعني اين نهر بزرگتر است و به همين مناسبت آن وادي و اقليم در ميان در عربي را مي "افعل
اند كه منسوب است به مصر پسر حام، كه بعد از ها به نام بابليون معروف شد، غير از عرب كه آن را مصر خواندههمه امت

 .(رد، )و خدا به همه اينها داناتر استواقعه طوفان نوح آنجا نزول ك

كرد و به اطاعت خداي عز ادريس و همراهانش در مصر رحل اقامت افكنده، خاليق را به معروف امر، و از منكرات نهي مي
ا زدند، و خداوند زبان همگي آنان را به وي تعليم داده بود تكرد، مردم زمان او با هفتاد و دو زبان حرف ميو جل دعوت مي

كشي براي شهر سازي را به ايشان اي از ايشان را با زبان خودش تعليم دهد، و عالوه بر اينها آداب و طريقه نقشههر فرقه
اي گردش جمع شدند، و به ايشان سياست مدنيت بياموخت و قواعد آن را برايشان مقرر بياموخت، دانشجويان از هر ناحيه

ودند به سرزمين خود برگشته و شهرهايي ساختند تا آنجا كه در عهد وي و به وسيله اي از هر امتي كه بفرمود، و هر فرقه
 .بود، و ادريس به آنان علوم را بياموخت "رها "شاگردان او، صد و هشتاد و هشت شهر ساخته شد، كه از همه كوچكترش

د، چون خداي عز و جل سر فلك و و اولين كسي كه حكمت را استخراج نموده و علم نجوم را به مردم ياد داد، ادريس بو
هاي اجتماع كواكب را در آن فلك به او فهمانده بود، و نيز علم عدد سنين و حساب را به او داده بود، و تركيب آن، و نقطه

كرد كه در مقام سرشماري كرد، هرگز خاطر بشر به اين معنا خطور نمياگر اين نبود و ادريس در اين علم فتح باب نمي



 .بر آيد ستارگان

 ادريس )ع( براي هر امتي در هر اقليمي سنتي شايسته آن امت و آن اقليم به 
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پا داشت، و زمين را به چهار قسمت تقسيم نموده براي هر قسمتي پادشاهي مقرر كرد تا به سياست و اداره امور آنجا و 
م ملزم بريد تا اهل اقليم خود را به شريعتي كه بعدا اسم بعضي از آنها را ميآباديش قيام نمايد، و هر پادشاهي را مامور كر

 .سازد

 "كه به زبان عربي به معناي رحيم است، دوم "ايالوس "اسماء آن پادشاهان كه زمامدار زمين بودند بدين قرار بود: اول
بعضي ديگر نام او را يسيلوخس كه همان اند: ايالوس آمون، ، و بعضي گفته"اوس آمون "، چهارم"سقلبيوس "، سوم"اوس

اند، اين بود آن مقدار از كالم قفطي در كتاب اخبار العلماء باخبار الحكماء، كه مورد حاجت ما بود آمون ملك باشد دانسته
«1». 

 ي كه هستشود بدان اعتماد كرد، چيزشود، و آن طور كه بايد نميو اين احاديث و اخبار، همه به ما قبل تاريخ منتهي مي
يك صنف از مردم اهل يك زمان( در ميان فالسفه و اهل علم  "جيل "بينيم نام او در عربي جيال بعد جيلهمين كه مي

دانند، خود كنند و ساحتش را محترم شمرده و اصول هر علمي را منتهي به او ميزنده مانده و اسم او را به عظمت ياد مي
رين پيشوايان علم بوده كه نطفه و بذر علوم را در ميان بشر پاشيده و افكار بشري را با تكند از اينكه او از قديميكشف مي

 .اند، و يا آن جناب اولين مبتكر ايشان بوده استاستدالل و دقت در بحث، و جستجوي از معارف الهي آشنا ساخته
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 اشاره

ا وَ مِمَّنْ هَدَيْن  ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ وَأُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ  (42اجْتَبَيْنا إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْمنِ خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا )

( جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ 23حاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ شَيْئاً )( إاِلَّ مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صال42ِيَلْقَوْنَ غَيًّا )
 (62)شِيًّا ( ال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إاِلَّ سَالماً وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ ع21َالرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا )

 (20تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا )

 87ترجمه آيات ..... ص : 

همان كساني كه خدا موهبتشان داده بود، از فرزندان آدم و از فرزندان آن كساني كه همراه نوح بر كشتي سوار كرديم و از 
ه حال شد بهاي خدا بر ايشان خوانده ميكه هدايت كرده و برگزيده بوديم، چون آيهفرزندان ابراهيم و اسرائيل و آن كساني 

 .(42كردند )افتادند و سجده ميگريه به خاك مي



و از پي آنان خلفي جانشين ايشان شدند كه نماز را مهمل گذاشتند و پيرو هوسها شدند كه به زودي سرگشتگي خود را 
 .(42خواهند ديد )

وبه كرده و ايمان آورده و كار شايسته كرده باشند آنها به بهشت داخل شوند، و به هيچ وجه ستم نبينند مگر كساني كه ت
(23).  
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 .(21هاي جاويدان كه خداي رحمان از غيب به بندگانش وعده داده كه وعده او آمدني است )بهشت

 .(26ا بامدادان و شامگاهان روزي خويش را دارند )اي نشنوند مگر سالمي و در آنجدر آنجا ياوه

 .(20دهيم )اين بهشتي است كه به هر كس از بندگان خويش كه پرهيزكار باشد مي

 89بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

د خواهد بيان كنآيد اين است كه ميدر سابق كه در باره غرض اين سوره بحث كرديم گذشت كه آنچه از سياق آن بر مي
دين اهل سعادت و رشد است، دين انبياء و اولياء است، و تخلف از طريقه ايشان،  -يعني دين توحيد -عبادت خداي تعاليكه 

يعني ضايع كردن نماز و پيروي شهوات، پيروي راه ضاللت است و كسي كه چنين كند گمراه است، مگر آنكه توبه كند و 
 .ايمان آورد و عمل صالح انجام دهد

گيري را به صورت استنباط از صوصا سه آيه اول آن متضمن خالصه غرض سوره است و اين خالصهپس آيات و مخ
 .داستانهاي وارده در سوره بيان كرده است

هاي طوالني غرض از سوره را به عنوان برائت استهالل در ها همين است كه در ساير سورهو تفاوت اين سوره با ساير سوره
كند، ولي در اين سوره اين غرض را در وسط آن بيان كرده ن حسن الختام در آخر آن بيان ميابتداي آن، و نيز به عنوا

 .است

 89[ ..... ص : "أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ ... "معناي آيه شريفه:]

 ."... ينَأُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّ "

اشاره به نامبردگان در آيات قبل است، يعني به زكريا، يحيي، مريم، عيسي، ابراهيم، اسحاق، يعقوب، موسي،  "اولئك "كلمه
 .(هارون، اسماعيل و ادريس )ع

ل ثآيد، داستانهايي كه در آن آورده شده به عنوان مدر سابق هم به اين نكته اشاره كرديم كه از سياق آيات سوره بر مي
 "اي است كه از آن مثالها استخراج شده است، و الزمه اين نظريه اين است كه كلمهاست، و اين آيه و دو آيه بعدش نتيجه

إِذا  "هصفت آن و جمل "الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "اشاره به عين نامبردگان در همه داستانها بوده و مبتداء باشد و جمله "اولئك
 .خبر آن باشد "يْهِمْ ...تُتْلي عَلَ

 "كاولئ "را خبر كلمه "الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "كند، و اگر جملهاي است كه تدبر در سياق آن را افاده مياين آن نظريه
ا سياق آيه بايد بآيد كه آن طور كه خبر بعد از خبر باشد، معنايي به دست مي "إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ "بگيريم، و در نتيجه جمله

 .مالئمت و سازگاري داشته باشد ندارد
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در اين آيه خداي عز و جل خبر داده كه بر اين نامبردگان انعام نمود، و اين معنا را مطلق هم آورده، و اين اطالق كالم 
ر از هيچ سوء و جهتي نقمت و نكبت ندارند، پس كند بر اينكه نعمت الهي از هر سو به ايشان احاطه دارد و ديگداللت مي

 .اينان اهل سعادت و فالح به تمام معني الكلمه هستند

اند و صراط مستقيم را معنا كرده به و از سوي ديگر در سوره حمد، از همين طائفه خبر داده كه اصحاب صراط المستقيم
اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  "راهي كه سالك آن از غضب خدا و ضاللت ايمن است، چون فرموده:

 :و نيز در سوره انعام آنان را مردمي ايمن و راه يافته معرفي نموده و فرموده« 1» "غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ

شود اصحاب صراط مستقيم پس معلوم مي «6» "ظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَالَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِ "
س كند ايمنند، پاند، از هر خطري كه آدمي را تهديد ميكه مصون از غضب و ضاللتند و ايمان خود را با ظلم مشوب نساخته

 .م كه آنان سلوك كردند راه سعادت بوده استدر سلوك راه زندگي كه پيمودند سعادتمند بودند، و راهي ه

است كه توضيحش  "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "تبعيضي است، و عديل آن در جمله "مِنَ النَّبِيِّينَ "در جمله "من "كلمه
ه اگر اينطور داريد كاند كه كلمه مزبور بيانيه باشد نه تبعيضي، و ليكن شما خواننده توجه خواهد آمد، مفسرين جائز دانسته

ه همه ب "اولئك "و حال آنكه گفتيم كلمه "اينان كه خدا انعامشان كرده انبياء هستند "شود كهباشد معنا چنين مي
گشت كه بعضي از آنان مانند مريم از انبياء نبودند، مگر آنكه بگويند: كلمه مذكور اشاره به نامبردگان، از نامبردگان بر مي

اينان كه نامبرديم و امثالشان كه خدا انعامشان كرده انبياء و از آنانند كه ما هدايت و  "معنا اين باشد:باب مثل باشد، و 
 ."انتخابشان كرديم

در آن براي تبعيض است، يعني از انبيايي  "من "، و كلمه"نبيين "در معناي صفت است براي "مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ "و جمله
گيريم خلل باشد، چون اگر بيان ب "نبيين "هايي از جنس بشر بودند، نه اينكه بيان براينمونه هستند كه بعضي از ذريه آدم و

 .(شود كه ذريه آدم پيغمبرنددهد، )چون معنا اين ميدر معنا رخ مي

 كه مراد از آنان "مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ "عطف است بر جمله "وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ "جمله
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 .2سوره حمد، آيه (1)

 .26سوره انعام، آيه (2)
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مُ وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُ "شان بركت نهاد و به حكم آيهافرادي است كه در كشتي با نوح بودند، و ذريه آنان كه خداوند در ذريه
 .ود نوح بودندذريه خ« 1» "الْباقِينَ

 .است "مِنَ النَّبِيِّينَ "نيز مانند جمله قبلش عطف بر جمله "وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَ "جمله

 :خداي تعالي در اين آيه افرادي را كه بر آنان انعام نموده چهار طائفه معرفي كرده است

ذريه اسرائيل، و اين چهار طائفه هر يك نسبت  -0ذريه ابراهيم  -0، آنان كه با نوح در كشتيشان قرار داد -6ذريه آدم  -1
گذارد زيرا مثال ذريه اسرائيل خود ذريه ابراهيم بودند و ذريه به طائفه بعد خود شمول دارد، و با ذكرش حاجت به ذكر آن نمي

 .ز ذريه آدم )ع( بودندابراهيم و اسرائيل از آنان كه با نوح به كشتي در آمدند بودند، و همه نامبردگان ا

و شايد وجه اين تعبير، و ذكر خاص بعد از عام، اشاره به اين باشد كه نعمت سعادت، و بركت نبوت بر نوع بشر دفعة بعد 
 :دفعة نازل شده، و اين معنا را قرآن كريم در چهار جا براي چهار طايفه ذكر فرموده



 422كند[ ..... ص : اختصاص نوع بشر به نعمت نبوت و موهبت سعادت بيان ميچهار بيان در آيات قرآني كه چهار ميعاد را براي ]

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْها جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فاَل خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال  "اول: براي عامه بني آدم، كه فرموده:
 .«6» "كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ هُمْ يَحْزَنُونَ وَ الَّذِينَ

هُمْ مِنَّا سُّقِيلَ يا نُوحُ اهْبِطْ بِسَالمٍ مِنَّا وَ بَرَكاتٍ عَلَيْكَ وَ عَلي أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَ "فرمايد:آنجا كه مي :دوم
 .«0» "ابٌ أَلِيمٌعَذ

نْهُمْ ثِيرٌ مِوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً وَ إِبْراهِيمَ وَ جَعَلْنا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ الْكِتابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَ كَ "فرمايد:سوم: آنجا كه مي
 .«0» "فاسِقُونَ
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 .22نژاد و اوالد او را در زمين باقي داشتيم. سوره صافات، آيه و (1)

گفتيم همگي از آن فرود آييد هر گاه هدايتي از طرف من براي شما آمد كساني كه از آن پيروي كنند نه ترسي بر آنها (2)
در آن خواهند بود.  شوند. و كساني كه كافر شوند و آيات ما را تكذيب كنند اهل دوزخند و هميشهاست و نه غمگين مي

 .02و  02سوره بقره، آيه 

به نوح( گفته شد: اي نوح! با سالمت و بركت از ناحيه ما بر تو و بر تمام امتهايي كه با تواند فرود آي، و امتهايي نيز )(3)
 .02ود، آيه رسد. سوره هسازيم سپس عذاب دردناكي از سوي ما به آنها ميمند ميهستند كه ما آنها را از نعمتها بهره

به سوي خلق( فرستاديم و در فرزندانشان نبوت و كتاب قرار داديم پس برخي از آنها به راه )و البته ما نوح و ابراهيم را (4)
 .62حق هدايت يافتند و بسياري به فسق و بد كاري شتافتند. سوره حديد، آيه 
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 يقَدْ آتَيْنا بَنِي إِسْرائِيلَ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَفرمايد: وَ لَچهارم: آنجا كه مي
 .«1» "الْعالَمِينَ

 "فرمايد:پس در اين چهار ميعاد، نوع بشري را به نعمت نبوت، و موهبت سعادت اختصاص داده، و در آيه مورد بحث كه مي
بدان اشاره نموده، و در داستانهاي گذشته از  "نَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَ مِمَّنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْراهِيمَ وَ إِسْرائِيلَمِ

ريه اق و يعقوب از ذنشينان با نوح، و اسحيعني ادريس از ذريه آدم، و ابراهيم از ذريه كشتي -هاييهاي چهارگانه نمونهذريه
 .از ذريه اسرائيل گذشت -ابراهيم، و زكريا و يحيي و عيسي و موسي و هارون و اسماعيل، آن طور كه استظهار نموديم

 424ن گفته شده است[ ..... ص : و وجوهي كه در معناي آ "أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ... "در آيه: "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "توضيح جمله:]

، و اين نبيين غير آن كساني است كه خدا بر آنان انعام نمود "من النبيين "عطف است بر "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "جمله
هستند، به  ن نبيينهما "الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "زيرا اين نعمت مخصوص به نبيين و منحصر در ايشان نيست تا بگوئيم

ءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ نَ وَ الشُّهَداوَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِي "دليل اينكه آيه
 .هم نبيين هستند و هم صديقين و شهداء و صالحين "نْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْالَّذِينَ أَ "صريحا فرموده كه« 6» "حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً

آورده يكي هم داستان  "الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "عالوه بر اين خداي سبحان در ضمن داستانهايي كه به عنوان نمونه از
ولٌ قَدْ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُ "ن است مانند آيه شريفهدانيم او از انبياء نبوده بلكه از صديقيمريم است و حال آنكه مي

انبياء نبوده بلكه صديقين و شهداء و  "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "پس مراد از جمله« 0» "خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّيقَةٌ



 .صالحين است

 عطف بر جمله "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "ه: جملهكه گفت« 0»نظريه آن مفسري 

__________________________________________________ 

و به تحقيق ما به بني اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم و از ارزاق طيب روزيشان كرديم و بر عالميان عصر خود (1)
 .12برتريشان داديم. سوره جاثيه، آيه 

كسي كه خدا و پيامبر راي اطاعت كند )در روز رستاخيز( همنشين كساني خواهد بود كه خدا نعمت خود راي بر آنها و (2)
 .تمام كرده، از پيامبران و صديقان و شهداء و صالحان، و آنها رفيقهاي خوبي هستند

 .22سوره نساء، آيه 

ان ديگري بودند مادرش نيز بسيار راستگو بود. سوره مسيح فرزند مريم فقط فرستاده )خدا( بود پيش از وي فرستادگ(3)
 .24مائده، آيه 

 .132، ص 12روح المعاني، ج (4)
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اند كه ظاهر عطف ديگر در فساد آن گفته« 1»بعضي  .را در آن بيانيه گرفته، فاسد است "من "است، و كلمه "مِنَ النَّبِيِّينَ "
طوف و معطوف عليه مغايرت باشد، و بنا بر اين صاحب اين نظريه ناگزير است براي توجيه نظريه خود اين است كه ميان مع

و از جمله كساني كه ما برايش ميان نبوت و هدايت و اجتباء جمع كرديم تا بيشتر  "بگويد كه معناي آيه اين است كه
كال به او وارد نيست، چون اگر در عطف الزم است و اين معنا خالف ظاهر آيه است. و ليكن اين اش "احترامش كنيم ...

ميان معطوف و معطوف عليه مغايرت باشد، مغايرت في الجمله است، نه اينكه مصداق هر يك غير ديگري باشد، بلكه 
 .همين كه بر حسب وصف و بيان مختلف باشد كافي است

 "و كلمه "مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ "مذكور عطف است بر جملهاند: جمله هاي فاسد اين است كه گفتهديگر از نظريه« 6»و نيز يكي 
 .اند، كه وجه فسادش از آنچه گذشت معلوم شدرا هم در آن تبعيضي گرفته "من

اي استينافي و ابتدايي است، و عطف بر ما قبل جمله "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا "است كه گفته جمله« 0»و باز نظير آن، نظريه كسي 
ميان  "تمام شده، و از جمله مورد بحث دوباره شروع به سخن شده و فرموده كه "اسرائيل "قبلي در كلمهنيست، زيرا كالم 

شود با امتها از كساني كه ما هدايتشان كرده و انتخابشان نموديم، مردمي هستند كه وقتي آيات رحمان بر آنان خوانده مي
 .نكه معلوم بود حذف شدهو مبتداي جمله به خاطر اي "افتندچشم گريان به سجده مي

 .انداين نظريه را به ابي مسلم مفسر نسبت داده

د، چون غرض از شوولي اين تقدير گرفتن مبتدا تقديري است بدون دليل، عالوه بر اين با اين تفسير غرض از آيه پايمال مي
آنان انعام فرموده بيان كند و  دهد اين است كه طريقه آن بندگان را كه خدا برآن به طوري كه سياق بر آن گواهي مي

بفرمايد كه به اين جهت به ايشان انعام شد كه براي خداي تعالي خضوع و خشوع داشتند، و اگر به بازماندگانشان آن انعام را 
نكرد براي اين بود كه ايشان از طريقه پدران خود اعراض نموده، نماز را ضايع و شهوات را پيروي كردند، و اين غرض تمام 

، و اگر "أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "تا به آخر، همه خبر باشد، براي جمله "إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ "شود مگر به اينكه جملهمين
 .شودتا به آخر را استينافيه و مقطوع از ما قبل بگيريم اين غرض به كلي باطل مي "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا "جمله
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كي است، و جمله مذكور بر وزن فعول جمع با "بكي "جمع ساجد است و كلمه "خَرُّوا سُجَّداً وَ بُكِيًّا "در جمله "سجدا "كلمه
كه در صدر آيه است، احتمال هم دارد كه به خاك افتادن براي سجده با حالت گريه، كنايه  "للذين "خبر است براي كلمه

باشد از كمال خضوع و خشوع، زيرا سجده مجسم كننده كمال خضوع، و گريه مجسم كننده كمال خشوع است، و بنا بر اين 
 .كنديات و تالوت آن ياد آوري هر چيزي باشد كه شاني از شؤون خداي تعالي را حكايت ميمعنا، جا دارد مقصود از آ

اند: مراد از تالوت آيات، قرائت كتابهاي آسماني، و يا خصوص آن آياتي از آن كتابها است كه گفته« 1»و اما اينكه بعضي 
 "اند: مراد ازماز يا سجده تالوت است، و يا اينكه گفته، ن"سجود "سازد، و يا مراد ازعذاب كفار و مجرمين را خاطر نشان مي

 .گريه در هنگام شنيدن آيات و يا تالوت آن است، احتماالتي بي وجه است "بكاء

اين شد كه: اينان كه خدا انعامشان كرده بعضي از انبياء از ذريه آدمند، و از آنهايي هستند  (پس معناي آيه )و خدا داناتر است
در كشتي سوارشان كرد، و از ذريه ابراهيم و اسرائيلند، و بعضي ديگر از اهل هدايت و اجتبايند كه براي خداي  كه خدا با نوح

 .رحمان خاضعند، و چون نزد ايشان آيات او تالوت شود خاشعند

ال نوع م به بيان حولي اينطور نفرموده چون عنايت در اين مقا "كانوا اذا تتلي عليهم ... "البته در اينجا جا داشت بفرمايد:
است، بدون اينكه نظري به زمان گذشته و آينده داشته باشد و تنها عنايت به تقسيم آن به سلف صالح و خلف طالح، و توبه 

 .كند بوده، و اين خود روشن استكاري كه ايمان آورده و عمل صالح مي

 ."وا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّافَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُ "

در صورتي كه با سكون الم خوانده شود به معناي بدل زشت است، و در صورتي كه با  "خلف "اند: كلمهاهل لغت گفته
 .شود كه بعكس استعمال شودفتحه الم خوانده شود ضد آن است، يعني به معناي بدل خوب است، گاهي هم مي

از ضياع است، كه ضياع هر چيزي به معناي فساد و يا از بين رفتن آن است، از اين جهت كه آن طور كه  "اضاعوا "و كلمه
كه با سوء تدبيرش آن را  "فالني مال را ضايع كرد -فالن اضاع المال "شودبايد، سرپرستي نشود، مثال وقتي گفته مي

 .كردمحافظت نكرد و از دست داد، و در جايي مصرف كرد كه نبايد مي
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به معناي ضد رشد است، و رشد به معناي اصابه واقع است، قهرا غي به معناي اين است كه كسي فكرش به  "غي "كلمه
باشد، و خود به معناي پيمودن قريب المعناي با ضاللت است كه خالف هدايت مي واقع نرسد و به خطا رود، كه در حقيقت

 .راهي است كه صاحبش را به غايت منظور خود برساند

 421مقصود از اينكه خلف كساني كه خدا به آنان انعام كرده بود و براي خدا خاضع و خاشع بودند، نماز را ضايع كردند[ ..... ص : ]

شان خضوع و اين است كه به جاي آنان كه خدا انعامشان كرده بود و طريقه "خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ...فَ "پس معناي جمله
شدند، قومي آمدند و قائم مقام ايشان شدند كه آنچه را از آنان خشوع براي خداي تعالي بوده همواره با عبادت متوجه او مي

انگاري نمودند، بلكه به كلي از آن سبحان را ضايع كرده و در آن سهل گرفتند يعني نماز و توجه عبادي به سوي خداي



اعراض نمودند، و در عوض شهوات را پيروي كردند، و در نتيجه همان شهوات، ايشان را از مجاهده در راه خدا و توجه به او 
 .مانع گرديد

نند، اعتنايي كانگاري و بيه اينكه در آن سهلشود كه مراد از ضايع كردن نماز فاسد كردن آن است، باز همين جا روشن مي
و در نتيجه كار به جايي برسد كه آن را بازيچه قرار دهند و در آن دخل و تصرف نمايند، و سر انجام بعد از قبولش به كلي 

 .تركش كنند و ضايعش گذارند

صحيحي نيست، چون ترك، به كلي اند: مراد از ضايع كردن نماز ترك آن است خيلي حرف گفته« 1»ها پس اينكه بعضي
گويند، و عنايت دو آيه شريفه متعلق به اين نكته است كه دين الهي از آن طبقه صالح به اين طبقه خلف ضايع كردن را نمي

 ،ناصالح آنها منتقل گرديد، و حق جانشيني آنان را در باره دين ادا نكردند، و آنچه را از نماز به ارث برده بودند ضايع گذارند
 .در حالي كه نماز تنها ركن عبوديت بود، و در عوض شهوات را كه سد راه حق است پيروي نمودند

در  ، و"بينندبه زودي كيفر غي خود را مي -فسوف يلقون جزاء غيهم "اند: يعنيگفته« 6»ها بعضي -"فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا "
است،  "و من يفعل ذلك يلق جزاء أثمه "است كه، تقديرش "كَ يَلْقَ أَثاماًوَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِ "حقيقت اين عبارت مانند جمله

 .بينديعني هر كس چنين كند كيفر گناه خود را مي

 ممكن هم هست مراد از غي، خودش باشد نه جزايش، به اين صورت كه غي را غايت
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و منتهاي سير در مسير فرض كرده باشد، و مسير عبارت باشد از ضايع كردن نماز و پيروي شهوات، و نقطه انتهايش عبارت 
اند كه نهايتش غي است، به زودي به همان ناخلف راهي پيش گرفتهباشد از غي، آن گاه فرموده باشد حال كه اين طبقه 

همان  برند، يا به اينكهرسند، حال يا به اينكه در قيامت كه عالم كشف حقايق است پي به گمراهي خود مينهايت نيز مي
 إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ "د:كند تا آنجا كه از اولياي شيطان شوند، هم چنان كه فرموگمراهي رفته رفته در دلهاشان رسوخ مي
 .و به هر حال عبارت مذكور استعاره از كنايه لطيفي است «1» "عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ

 ."إِلَّا مَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ ال يُظْلَمُونَ شَيْئاً

فرمايد: كساني كه از اين راه شيطاني برگردند و ايمان آورده عمل صالح كنند داخل آيه استثنايي از آيه سابق است، و مياين 
ته با آنان، گردند البشوند بلكه به همان طبقه گذشته كه مورد انعام خدا بودند ملحق ميبهشت گشته و به هيچ وجه ظلم نمي

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ  "ه در آيهنه اينكه از آنان باشند هم چنان ك
اني كنند با كسنيز فرمود: كساني كه خدا و رسول را اطاعت مي« 6» "الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولئِكَ رَفِيقاً

)نه از كساني( خواهند بود كه خدا به ايشان انعام فرموده، كه عبارتند از انبياء و صديقين و شهداء و صالحين، كه نيكو رفقايي 
 .هستند

 "اولئك يوفون اجرهم "اين جمله از باب به كار بردن مسبب در جاي سبب است، و اصل آن -"فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ "
ظلم  چون "وَ ال يُظْلَمُونَ شَيْئاً "يابند، به دليل اينكه بعد از آن فرموده:يشان به تمام و كمال اجر خود را مياست، يعني ا

 .نشدن در كوچكترين عمل از لوازم يافتن اجر تمام و كمال است، نه از لوازم داخل بهشت شدن

 ."إِنَّهُ كانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمنُ عِبادَهُ بِالْغَيْبِ "



اند اشاره به اين است كه انسان بهشتي در بهشت، جاودان به معناي اقامت است، و اگر بهشت را عدن ناميده "عدن "كلمه
 به اين "وعد "بودن "ماتي "بيند، ووعده به چيزي است كه موعود فعال آن را نمي "وعده به غيب "و ابدي است، و كلمه

اسم مفعول است ولي معناي فاعل دارد، چون درست است كه تو،  "ماتي "كه تخلف نكند، در مجمع البيان گفته: كلمهاست 
 رسد، هم چنان كه هر چيز كه به آدمي برسد آدمي هم به آنرسي، ولي آن هم به تو ميبه آن وعده مي
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 :اندشود پنجاه سال بر من آمد، و هم من به پنجاه رسيدم، بعضي ديگر گفتهرسد، هم گفته ميمي

 .«1»رسند، نه اينكه بهشت به مؤمنين برسد ست، بلكه بهشت است و مؤمنين به بهشت ميموعود آدمي ني

 106 : رسد[ ..... صاي در مورد تعبير از بهشت به ميراثي كه به متقين ميشنوند و نكتهمي "سالم "اشاره به معناي اينكه بهشتيان از يكديگر]

 ."وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّاال يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً إِلَّا سَالماً  "

، و خداي شودترين صفات بهشت آن است كه در آن لغوي شنيده نميهمانطور كه در اين آيه بيان فرموده يكي از خصوصي
 .كنيمتعالي به اين نعمت در چند جا منت نهاده كه به زودي تفصيلش را در جاي مناسبي ان شاء اللَّه بيان مي

رق كه در سابق ف -قريب المعناي با امن است "سالم "و اگر سالم را از آن استثناء كرده استثناي منفصل است، و كلمه
گويي تو از من در اماني معنايش اين است كه از من اش اين بود كه وقتي به كسي ميو خالصه -ميان آن دو گذشت

گويي سالم من بر تو باد، معنايش اين است كه نه ه كسي ميحركت و سخني كه ناراحتت كند نخواهي ديد، ولي وقتي ب
سالم  كند، و اهل بهشت اينبيني چيزي خواهد بود كه ناراحتت نميبيني، بلكه هر چه ميتنها چيزي كه ناراحتت كند نمي

مٌ سَال "گويندشنوند، هم چنان كه خداي تعالي از مالئكه حكايت كرده كه ميرا از مالئكه و از رفقاي بهشتي خود مي
 .«0» "فَسَالمٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ "و به رفقاي بهشتي نسبت داده فرموده« 6» "عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ

ظاهر كالم اين است كه آمدن رزق در صبح و شام كنايه باشد از آمدن آن پشت سر  -"وَ لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا "
 .طاعهم و بدون انق

 ."تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبادِنا مَنْ كانَ تَقِيًّا "

به معناي اين است كه مال و يا شبه مالي از شخصي به ديگري برسد، بعد از آنكه شخص اول آن  "وراثت "و "ارث "كلمه
 .را با مردن خود و يا با جالي وطن و امثال آن ترك گفته باشد

ا از اين جهت ارث ناميده كه بهشت در معرض آن بود كه به تمامي افراد اعطاء شود، چون خدا آن را به و در اينجا بهشت ر
شرط ايمان و عمل صالح به همه وعده داده بود، پس اگر به متقين اختصاص يافت و ديگران به خاطر اضاعه نماز و پيروي 

 ظير اين عنايت در آيهشهوات محروم شدند، در حقيقت از اينان به آنان ارث رسيده، ن
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وَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ  "به كار رفته، و در آيه« 1» "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "
 ع شده استميان ارث دادن و اجر جم«. 6» "مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ

 427ائمه عليهم السالم هستند و ...([ ..... ص :  "مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "بحث روايتي ])چند روايت در مورد اينكه مراد از

اييم ان ماز علي بن الحسين )ع( روايت آورده كه فرمود: مقصود از آن "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا ... "در مجمع البيان در ذيل آيه
«0». 

از آن جناب نظير روايت گذشته را آورده، و با تفسيري كه ما براي اين آيه كرديم معناي « 0»مناقب ابن شهر آشوب  :مؤلف
روايت روشن گرديد، چون مراد از آن اهل هدايت و اجتباء از غير انبياء است هر چند كه انبياء )ع( هم اهل هدايت و اجتباء 

ر نيست كه غير انبياء كسي اهل اجتباء و هدايت نباشد، به دليل اينكه قرآن كريم صريحا مريم را اهل هستند، و ليكن اينطو
 .اجتباء دانسته، با اينكه آن جناب پيغمبر نبوده

: منظور از اند كه فرمودهدر تفسير روح المعاني گفته است: بعضي از اماميه از علي بن الحسين )رضي اللَّه عنهما( روايت كرده
اين آيه ماييم، ولي اين سخن خالف ظاهر آيه است، عالوه بر اين حال روايات اماميه هم بر كسي از ارباب تميز پوشيده 

اين بود كالم روح المعاني، و خطاء اين گفتار از آنچه گذشت معلوم است، و علت اشتباه وي اين است كه «. 4»نيست 
أُولئِكَ  "را بيان براي جمله "مِنَ النَّبِيِّينَ "كرده و جمله "مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ "عطف بر جمله را "وَ مِمَّنْ هَدَيْنا وَ اجْتَبَيْنا "جمله

 را منحصر به نبيين كرده، آن گاه ناچار شده بگويد كه آيه "أُولئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ "گرفته است، در نتيجه "الَّذِينَ ...
داند كه خداي تعالي در زمره همان منعم عليهم مريم را نام برده، با شود، با اينكه خود او ميشامل نميشريفه غير انبياء را 

 .اينكه آن جناب پيغمبر نبوده

 و در الدر المنثور است كه احمد، ابن منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، حاكم )وي
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 .134برند. سوره انبياء، آيه نا زمين را بندگان صالح من ارث ميهما(1)

حمد آن خدايي را كه به وعده خود در حق ما وفا كرد، و زمين را به ارث به ما داد، تا از بهشت هر جا را كه بخواهيم (2)
 .20منزل بگيريم، و چه نيكو است، اجر اهل عمل. سوره زمر، آيه 

 .412، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .162، ص 0مناقب، ج (4)

 [.....] .132، ص 12روح المعاني، ج (5)

 132، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ز اند كه گفت: احديث را صحيح دانسته(، ابن مردويه و بيهقي )در كتاب شعب االيمان(، از ابي سعيد خدري روايت كرده
 "فرمود: بعد از شصت سال اين خلف خواهد آمد كه، و مي"لْفٌفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَ "خواندرسول خدا )ص( شنيدم كه مي

شان خوانند، اما اين قرآن از گلويآيد كه قرآن مي، آن گاه خلفي پديد مي"أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا
 .«1»جر خوانند، مؤمن و منافق و فاكند، و سه طائفه قرآن ميتجاوز نمي



اند كه مقصود كساني است كه نماز را از وقت خود ها گفتهگفته بعضي "أَضاعُوا الصَّالةَ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
 .«6»تاخير بيندازند نه اينكه ترك كنند و اين معنا از امام صادق )ع( روايت شده 

، و نيز از طرق عامه از ابن مسعود و «0»جناب روايت كرده مؤلف: در كافي نيز نظير اين معنا را از داوود بن فرقد، از آن 
 .«4»اي از طبقه بعد از صحابه روايت شده عده

اند كه از علي )ع( روايت آورده "وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ "، در ذيل جمله«2»، و نيز در روح المعاني «4»و از كتاب جوامع الجامع 
هاي عريض و طويل بسازد، و مركب مورد تماشاي مردم سوار شود، و لباس نپيرو شهوات كسي است كه ساختما :فرمود

 .نما بپوشدانگشت

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از طريق نهشل از ضحاك از ابن عباس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: 
 .«2»اي است كه در جهنم قرار دارد غي، دره

، و اين روايات بر فرض هم كه صحيح باشد آن طور «2»كه غي و اثام دو نهر است در جهنم  مؤلف: در رواياتي ديگر آمده
اند تفسير ديگري براي اين دو كلمه نيست، بلكه بيان مال امر غي است كه خالصه جزاي آن در قيامت كه بعضي پنداشته

آمده كه چاهي در جهنم است، و نيز در  "يلو "به چه صورتي خواهد بود، نظير اين روايت، روايتي است كه در معناي كلمه
، و همچنين رواياتي ديگر كه صورت و مجسم آخرتي كيفر را بيان «2»تفسير طوبي آمده كه درختي در بهشت است 

 .كنندمي
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 428[ ..... ص : 61تا  61(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

( رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما 20تَنَزَّلُ إِالَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا )وَ ما نَ
 (24بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا )

 428..... ص : ترجمه آيات 



ما فرشتگان( جز به فرمان پروردگارت نازل نشويم كه هر چه جلو رويمان و هر چه پشت سرمان هست از او است، و )
 .(20پروردگارت فراموش كار نيست )

او  يهمان پروردگار آسمانها و زمين با هر چه ميان آنها است، او را عبادت كن و در كار عبادتش شكيبا باش، آيا همتايي برا
 .(24شناسي؟ )مي

 428بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

م دهد كه كالم در آن، كالاند، و سياق اين دو شهادت مياين دو آيه نسبت به آيات قبل و بعد از آن به منزله جمله معترضه
و اين فرشته وحي است، و اما به وحي قرآني و از ناحيه خداي سبحان، چون نظم آن بدون شك نظمي است قرآني، 

كند، از ابن عباس آن را تاييد مي «2»مختلفه از اهل سنت، و به نقل مجمع « 1»اي است كه روايت وارده به طرق نظريه
 و آن
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وايت اين است كه وقتي جبرئيل در نزول خود تاخير كرد رسول خدا )ص( از او پرسيد چرا دير كردي؟ جبرئيل به وحي ر
 ."وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ... هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا "الهي گفت

 442يات قبل[ ..... ص : با آ "وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ "وجه اتصال دو آيه:]

اند، بعضي جمعي از مفسرين چون اين نكته به نظرشان نرسيده بود در بيان اتصال اين دو آيه به آيات ما قبلش تالش كرده
اند: اين دو آيه متصل به كالم سابق ديگر گفته« 6»بوده، بعضي  "و قال جبريل و ما نتنزل ... "اند: تقدير آنگفته« 1»

 "... إِنَّما أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُالماً زَكِيًّا "كه به مريم گفت جبرئيل بوده،

ويند، و گجزء كالم متقين است، كه هنگام ورود به بهشت مي "وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ... "اند: جملهديگر گفته« 0»قومي 
و  اند، كه سخافت، و بعضي ديگر حرفهايي زده"ل الجنة اال بامر ربك ...و قال المتقون و ما نتنز "تقدير آن چنين است

پذيرد و نه نظم بليغ قرآن، و ديگر حاجتي نيست به اينكه وجوه بارد، نه سياق، آن را ميپايگي از سر و روي همه آنها ميبي
 .ال مذكور خواهد آمدفساد آنها را بيان كنيم، و به زودي در ذيل بحث از آيه دوم وجه ديگري براي اتص

 "... وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ "

د، كنرا افاده مي "نزل "به معناي نزول به كندي و مهلت است، چون از باب تفعل است كه مطاوعه و قبول "تنزل "كلمه
تثناء، ول نمود، و سياق نفي و اسمعنايش اين است كه فالني او را نازل كرد و او قب "نزله فتنزل "شودمثال وقتي گفته مي

ال  "شوند مگر به امري از خدا، هم چنان كه در جاي ديگر فرمودرساند كه مالئكه نازل نميفهماند و ميانحصار را مي
 .«0» "يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ

بين  "رساند، با اين تفاوت كهجلو و پيش رو است، و يك معنا را مي، به معناي "بين يديه "و كلمه "قدام "و "أمام "كلمه



ر مطلق د "امام "كنند، آن پيش رويي كه طرف مسلط و مشرف بر آن باشد، وليرا در پيش روي نزديك استعمال مي "يديه
آنچه  اين است كه "نا وَ ما بَيْنَ ذلِكَلَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَ "شود، پس ظاهر جمله اول يعنيجلو و پيش رو استعمال مي

، به قرينه مقابله، آن چيزهايي است "وَ ما خَلْفَنا "زير نظر ما و مشرف بر ما است، از آن خدا است، و ظاهر جمله دوم، يعني
 .كه از نظر ايشان غائب و مستور است

 مكان بوده باشد "ما بَيْنَ ذلِكَ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ "و بنا بر اين اگر مراد از جمله
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شود، ولي شامل تمام شامل قسمتي از مكان پيش روي مالئكه و مكاني كه در آنند و تمامي مكان پشت سر ايشان مي
شود، و همچنين اگر مراد از آن، زمان بوده باشد، شامل همه گذشته و حال، و قسمتي از آينده، مكان پيش روي آنان نمي

به صراحت احاطه را  "لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ "گردد، و حال آنكه سياق جملهمييعني آينده نزديك 
 .سازدرساند، و با بعضي زمانها و يا مكانها دون بعضي نميمي

 444كند و اشاره به وجوه مختلف ديگر در معناي اين جمله[ ..... ص : ت حقيقيه و مطلقه خدا را افاده ميمالكي "بيان اينكه سخن مالئكه: لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ]

را بر اعمال مالئكه و آثار متفرع بر وجود ايشان حمل كنيم و  "ما بَيْنَ أَيْدِينا "بنا بر اين وجه صحيح اين است كه ما كلمه
 را اسباب وجود مالئكه "ما خَلْفَنا "زند مالك است، و مراد ازو اثر از ما سر ميبگوييم: به منظور اين است كه خدا آنچه عمل 

بگيريم و بگوييم: مراد از آن اين است كه خدا مالك تمامي آن اسباب و مقدماتي است كه قبل از هستي ما رديف كرد و آن 
ود مالئكه كه اگر آيه را چنين معنا كنيم آن را حمل كنيم بر وجود خ "ما بَيْنَ ذلِكَ "اسباب سبب پيدايش ما شد، و جمله

ماند، شود، كه با اين معنا احاطه الهي هم محفوظ ميترين بيانات ميترين تعبيرها، و لطيفوقت آيه شريفه متضمن بديع
 .شود كه خدا مالك وجود ما و مالك متعلقات قبلي و بعدي وجود ما استچون برگشت معناي آيه به اين مي

اند، گفته «1»اند، بعضي خواستيم براي اين جمله بكنيم، ولي مفسرين در معناي آن اختالف كردهمعنايي كه مي اين بود آن
زمان  "ما بَيْنَ ذلِكَ "زمان گذشته و مراد از "ما خَلْفَنا "زمان آينده و پيش روي ما است، و مراد از "ما بَيْنَ أَيْدِينا "مراد از

 .حال ما است

يعني بعد از مرگ تا بر قرار شدن آخرت  "ما خَلْفَنا "يعني زمان قبل از ايجاد، و "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اند:فتهديگر گ« 6»بعضي 
 .يعني مدت زندگي "ما بَيْنَ ذلِكَ "و

ما بَيْنَ  "يعني بعد از نفخه دوم، و "ما خَلْفَنا "يعني دنيا تا نفخه اول صور، و "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اند:ديگر گفته« 0»بعضي 
 .يعني بين اين دو نفخه كه مدت چهل سال است "ذلِكَ

 "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اند:ديگر گفته« 4»اي يعني دنيا، عده "وَ ما خَلْفَنا "يعني آخرت "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اندديگر گفته« 0»بعضي 
ما  "اند:ديگر گفته« 2»يعني بين دنيا و آخرت، بعضي  "ذلِكَوَ ما بَيْنَ  "يعني بعد از فناء، "وَ ما خَلْفَنا "يعني قبل از خلق،

 .ديعني آنچه اآلن در آن هستن "ما بَيْنَ ذلِكَ "يعني آنچه گذشته و "ما خَلْفَنا "يعني آنچه از امر دنيا مانده و "بَيْنَ أَيْدِينا

 اند: معناي آيه ابتداي خلقت و انتهاي اجل و مدت حيات ماديگر گفته« 2»بعضي 



__________________________________________________ 

 [.....] .461، ص 0و مجمع البيان، ج  602، ص 61تفسير فخر رازي، ج (7، 6، 5، 4، 3، 2، 1)

 116، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .است

يعني بين آسمان و  "بَيْنَ ذلِكَ ما "يعني زمين و "ما خَلْفَنا "يعني آسمان و "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اند:ديگر گفته «1»بعضي 
يعني آنجايي كه بدان منتقل  "ما بَيْنَ أَيْدِينا "اند:ديگر گفته« 0»اند: بعضي ديگر عكس اين را گفته« 6»زمين است. بعضي 

 .يعني آن مكاني كه در آن هستند "ما بَيْنَ ذلِكَ "گردنديعني آنجايي كه از آن منتقل مي "ما خَلْفَنا "شوند،مي

موصول مكاني است، هم چنان كه آن هفت قول قبلي مشتركند در  "ما "گانه اخير مشتركند در اينكه كلمهاين اقوال سه
ديگري هست كه كلمه مذكور را اعم از زماني و مكاني گرفته  «4»موصول زماني است، البته در اينجا قول  "ما "اينكه

شد، كه متاسفانه هيچيك از آنها دليلي ندارند، عالوه بر اين اشكالي پس مجموع اقوال در معناي اين سه كلمه يازده قول 
 .اند، و حق مطلب همان است كه ما گفتيمهم دارند، و آن اين است كه مالئكه را با انسان قياس كرده

و كه ملك حقيقي است و غير اكند كه ملك خداي تعالي افاده مي "لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ "پس جمله
ندارد مگر به اذن و مشيت او، او، بر مالئكه احاطه دارد، و چون  -ايكسي در آن تصرفي ندارد و نيز غير او در آن اراده
كنند مگر آنچه را كه خدا دهند مگر به امر او، و بعد از اذن و اراده او نميمالئكه معصيت ندارند پس هيچ عملي انجام نمي

 .شود مگر به امر اوكند، پس هيچ ملكي نازل نمي اراده

وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ  "در مقام تعليل جمله "لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ "و با اين بيان روشن گرديد كه جمله
بر وزن فعول، از نسيان است، و تتمه تعليل  "نسي "كلمه "سِيًّاوَ ما كانَ رَبُّكَ نَ "فرمايدو در جمله آخر آيه كه مي "رَبِّكَ

كند تا در نتيجه امر تدبير ملكش مختل مزبور است، و معنايش اين است كه خداي تعالي چيزي از ملك خود را فراموش نمي
كند ت به آن امر نميكند، و در جايي كه واجب نيسبماند، پس در جايي كه نزول ملك واجب است، امر به نزول را ترك نمي

 .و هكذا، و گويا همين وجه باعث شد كه در آيه به جاي اثبات علم و يا يادآوري، نسيان را از خداي تعالي نفي كند

كند، و عدم نزول مالئكه براي عدم امر اند: معناي آيه اين است كه پروردگار تو انبياي خود را رها نميديگر گفته« 4»بعضي 
 .نكه خدا تو را رها كرده و به خود واگذار نموده باشدبه آن است، نه اي
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ت ليكن در اين صور باشد، وولي اين حرف صحيح نيست، زيرا هر چند كه به وجهي موافق با شان نزول آن كه گذشت مي
ليش از فقرات قب "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما "ماند، و جملهناتمام مي "لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا "تعليل در جمله

 .شود، كه توضيح آن به زودي خواهد آمدبريده مي

 443كه در ادامه سخن مالئكه آمده است[ ..... ص :  "الْأَرْضِ ... رَبُّ السَّماواتِ وَ "معاني و نكات مستفاد از آيه:]

 ."رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا "

را كه در آيه قبلي بود  "لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا ... "لهجم "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما "صدر اين آيه يعني جمله
فرمايد: چطور خدا ما بين ايدي و ما خلف و ما بين ذلك ما را مالك نباشد؟ و چگونه ممكن است كند، و ميتعليل مي



ه رب هر چيزي مالك و مدبر آن فراموش كار باشد؟ با اينكه او رب آسمانها و زمين و ما بين آن دو است، و معلوم است ك
 .است، پس ملك او و فراموش نكردنش مقتضاي ربوبيت او است

تفريع بر صدر آيه است، و معنايش اين است كه وقتي ما نازل نشويم جز به امر پروردگار  "فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ "جمله
ايم، پس كالم مزبور، كالم او و ت او است برايت نازل كردهتو، و اينك همين كالم مجيد را كه متضمن دعوت به عباد

داري كن كه در اين ميان كس ديگري دعوت، دعوت او است، پس او را به يگانگي بپرست و در برابر عبادتش خويشتن
پردازي، و و بنيست كه غير پروردگار تو پروردگار باشد، تا تو در برابر عبادت پروردگارت پايداري نكني، و به عبادت غير ا

 .عبادت او كافي از عبادت پروردگارت باشد، و يا او را با پروردگارت شريك در عبادت خود كني

، "يًّاوَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِ "، و يا بر جمله"رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "بعضي شايد گفته باشند جمله مورد بحث تفريع بر جمله
 .كند پس او را عبادت كن، باشد، ولي اين دو احتمال ضعيف استييعني پروردگارت تو را فراموش نم

 .پس، از اين تقرير چند مطلب روشن گرديد

در صدد بيان، و در حقيقت در  "فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ "تتمه بياني است كه جمله "هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا "اول اينكه: جمله
 .مقام تعليل آن است

است، زيرا مقتضاي بيان آيه اين است كه:  "رب "همنام است، و مراد از نام هم كلمه "سمي "اينكه: مراد از كلمهدوم 
ربوبيت خداي تعالي نسبت به هر چيزي مطلق باشد، و ديگر چيزي نماند كه مشمول و در تحت ربوبيت او نباشد، و همين 

نتيجه  شايسته او بوده و در "رب "كه متصف به ربوبيت باشد تا نام فرمايد: آيا كسي را سراغ داريخداي تعالي است كه مي
  .تو از پروردگارت روي گردانيده متوجه او شوي و او را بپرستي؟
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 "گفته: مراد از« 1»اند هيچيك صحيح نيست، مثال يكي گفته "سمي "گردد كه آنچه در باره معنايبا اين بيان روشن مي
اند: همان ديگر گفته« 0»اند: به معناي فرزند است. بعضي ديگر گفته «2»مجازا همان شبيه و مانند است. بعضي  "سمي

است  "رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "معناي حقيقي كلمه است، چيزي كه هست مراد از اسمي كه كسي در آن شريك نباشد اسم
 .اند: مراد از آن، اسم جالله استيگر گفتهد «4»نه اسامي ديگر خداي تعالي. بعضي 

اند: اسم اله خالق رازق محيي گفته« 2»اند اسم رحمان است. و بعضي گفته« 2»اند: اسم اله است. بعضي گفته« 4»بعضي 
 .مميت قادر بر ثواب و عقاب است

ا كانَ وَ م "،"بِأَمْرِ رَبِّكَ "ه فرمودخطاب و تكرارش در آيه اول ك "كاف "بر كلمه "رب "سوم اينكه: نكته اضافه شدن كلمه
چيني كند، چون در آن ذيل يگانگي رب اين است كه براي ذيل كالم زمينه "ربنا "و حال آنكه ممكن بود بفرمايد "رَبُّكَ

ر تو اشويم همان پروردگاشاره است به اينكه پروردگار ما كه به امر او نازل مي "ربك "شود، پس در اينكه فرمود:اثبات مي
است، پس دعوت هم دعوت او است، بنا بر اين در برابرش پايداري كن. ممكن هم هست همين نكته در افتتاح سوره نيز 

چون اين آيات همانطور كه قبال هم گفتيم داراي يك سياق، و در مقام  "ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ... "مورد نظر بوده، كه فرمود
 .بيان يك غرض است

در مقام اثبات توحيد در عبادت است، نه اينكه بخواهد امر به عبادت كند و يا  "فَاعْبُدْهُ وَ اصْطَبِرْ لِعِبادَتِهِ "جملهچهارم اينكه: 
امر به پايداري در آن بفرمايد، مگر آنكه بگويي امر به عبادت و يا امر به پايداري در آن نيز به مالزمه، از توحيد در عبادت 

 .(رمائيدشود )دقت بفاستفاده مي

و ممكن است از تفريع مذكور استفاده شود كه تاكيد بيان سياق سابق بر اين دو آيه نيز هست، و با اين احتمال وجه اتصال 



 .گردد و ديگر ما ناچار نيستيم آن را جمله معترضه به تمام معنا بدانيماين دو آيه با آيات سابق بر آن نيز روشن مي

ل خدا نازل شد، و اين سوره را آورد، و شصت و سه آيه آن را كه مشتمل بر دعوت كامل به گويا فرشته وحي، وقتي به رسو
 دين حنيف است نازل كرد، بعد از آن رسول خدا را خطاب
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كرد به اينكه او خودش نازل نشده، و آنچه نازل كرد، نازل نكرد مگر به امر خدا و رسالت پروردگار او، پس كالم، كالم او و 
بر و پروردگار هر چيزي است، پس بايد تنها او را بپرستي، چون پروردگاري ديگر دعوت، دعوت او است، و او پروردگار پيغم

نيست، كه از وي به سوي او برگردي، پس دو آيه مورد بحث در حقيقت نخست به ملك وحي، وحي شده، تا او آنها را به 
 .رسول خدا القاء كند، تا رسول خدا را پايداري دهد، و آيات سابق را هم تاكيد كند

ن جريان نظير اين است كه پادشاهي نامه يا پيغامي به كسي از كاركنان خود دهد تا آن را به برخي از فرمانروايانش اي
برساند، و آن پيام آور، وقتي نامه يا پيغام را رسانيد، به آن شخص بگويد من آنچه به تو ابالغ كردم از جانب خودم نبوده 

امه، نامه او و رسالت، رسالت او بود، و او كه اختيار دار تو و اختيار دار همه افراد مملكت بلكه به امر پادشاه و اشاره او بوده، ن
است آن را به من داد تا به تو برسانم، پس هر چه رساندم گوش بده و اطاعت كن و در آن پايداري به خرج ده، چون 

 .ن اعراض نموده به سوي او متوجه شويداني كه تو غير از اين پادشاه، پادشاه ديگري نداري تا از فرمان ايمي

در اين مثال كالم اين فرستاده در حقيقت تاكيد همان كالم و پيام شاه است و اگر فرض كنيم كه در همين مثال شاه به 
اين رسول دستور داده بود كه بعد از دادن نامه و پيام اين كلمات را هم بگو، كالم اين رسول كالم شاه هم خواهد بود، چون 

 .ز قبل او و به امر او گفته شدا

تر از تر است و روشنبعد از اين بيان ديگر به خوبي روشن شد كه اين بيان از هر وجه ديگري با دو آيه مورد بحث منطبق
 .شودبا آن همه اختالف و وهن كه در آنها هست( منطبق مي)روايات وارده در سبب نزول 
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 446[ ..... ص : 70تا  66(: آيات 48م )سوره مري]

 اشاره

( فَوَ رَبِّكَ 22أَ وَ ال يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً ) (22وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا )
ثُمَّ  (22( ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَي الرَّحْمنِ عِتِيًّا )22حْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا )لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُ

 (23لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلي بِها صِلِيًّا )

 (26ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا ) (21اً مَقْضِيًّا )وَ إِنْ مِنْكُمْ إاِلَّ وارِدُها كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْم



 446ترجمه آيات ..... ص : 

 .(22گويد: آيا پس از مردن در آينده زنده )از قبر( بيرون خواهم آمد؟ )انسان مي

 .(22حالي كه چيزي نبود ) مگر همين انسان به ياد ندارد كه ما از اول او را آفريديم در

 .(22به پروردگارت قسم ايشان را با شيطانها محشور كنيم و همه را به زانو در آورده پيرامون جهنم حاضر سازيم )

 .(22تر بوده جدا كنيم )آن گاه از هر گروه هر كدامشان كه به سركشي خداي رحمان جري

 .(23هتر بشناسيم )آن گاه كساني را كه به وارد شدن جهنم سزاوارترند ب

 .(21شود كه بر پروردگارت حتمي و مقرر است )هيچ كس از شما نيست مگر وارد جهنم مي

 .(26بخشيم و ستمگران را به زانو در آورده در آن واگذاريم )اند از آن رهايي ميآن گاه كساني را كه تقوي پيشه كرده
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 447بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ت از گردد و در حقيقاي كه گفتيم به منزله جمله معترضه است بر مياز اينجا به بعد، دو باره بر سر مطلب قبل از دو آيه
ي از ، و بعضشودتعقيب مي "فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّالةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا "اينجا دنباله جمله

شود و از همه آن سخنان تنها سه تا نقل شده يكي سخني كه در سخناني كه از باب غي و ضاللت زدند براي نمونه ذكر مي
 .باره معاد زدند، و يكي پيرامون نبوت و يكي پيرامون مبدء

كه هفت آيه است، حكايت سخن ايشان در  "ا جِثِيًّاوَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيه ... وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ "در اين آيات، يعني از جمله
 .سازداستبعاد از قيامت، و پاسخ از آن نقل شده و آثار سوء و وبالي كه در سخن ايشان است خاطر نشان مي

 447[ ..... ص : "سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ...وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَ "حكايت كرده و فرموده: "انسان "توضيحي در باره اينكه استبعاد معاد را از]

 ."وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ أَ إِذا ما مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا "

ين صانع پرست و منكراين جمله حكايت كالم انسان در انكار بعث و استبعادش از آن است، البته اين سخن تنها از كفار بت
اند: به همين جهت در مقامي كه جا داشت زند، بعضي گفتهاند سر ميمعاد بر نخوردهبلكه از كساني هم كه هنوز به دليل 

، زيرا با ليكن اين حرف صحيح نيست "وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ "فرمود: "و يقول الذين كفروا "يا بفرمايد: "و يقول الكافر "بفرمايد
 .سازدنمي "الشَّياطِينَ ... صِلِيًّا فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ "فرمايد:جمله آينده كه مي

و بعيد نيست كه مراد از انساني كه اين حرف را زده كافر منكر معاد باشد، و علت تعبير از آن به انسان اين بوده باشد كه 
ت هازارفت چنين حرفي را بزنند، چون خداي تعالي خود او را نيز مجهز به جچون از همين طايفه از انسانها نيز توقع نمي

كند از عقلي كرده، و او به يادش هست كه خداوند قبال او را خلق كرده بود با اينكه هيچ بود، پس ديگر چه استبعادي مي
اينكه دوباره او را زنده كند، پس استبعاد او استبعاد دارد، و لذا لفظ انسان را تكرار كرد، چون جواب از اشكال و استبعاد او را 

يعني او با اينكه انسان است، جا نداشت چيزي را  "وَ ال يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاًأَ  "چنين شروع كرد:
 .كه نظيرش را ديده استبعاد كند، با اينكه هنوز خلقت نخست خود را فراموش نكرده است



اي به اين باشد كه اين سخن و اشاره "گويدانسان مي -الْإِنْسانُ يَقُولُ "در جمله "آينده -مضارع "و شايد تعبيري كه صيغه
ها خواهد آمد، يعني از اين به بعد نيز افرادي منكر معاد، و يا مردد در آن پيدا خواهند اين استبعاد از اين به بعد هم در انسان

  .شد
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 ."خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاًأَ وَ ال يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا  "

كه:  دهداستفهام در اين آيه از تعجب و استبعاد است، و معناي آيه روشن است، زيرا در آن استبعاد كفار را چنين جواب مي
قَهُ، قالَ مَنْ نا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْوَ ضَرَبَ لَ "ايد، و بنا بر اين آيه شريفه در اثبات امكان معاد نظير آيهنظير آن اتفاق افتاده، و ديده

اتِ وَ الْأَرْضَ بِقادِرٍ عَلي أَنْ يَخْلُقَ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ ... أَ وَ لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّماو
 .باشدمي« 1» "مِثْلَهُمْ

اند نه رسحتجاج براي اثبات معاد به وقوع مثل آن كافي نيست، زيرا تنها امكان خلقت مثل را ميحال اگر كسي بپرسد ا
اينكه بازگشت خود شخص را اثبات كند و حال آنكه منظور اثبات آن است، و اينكه ثابت كند انسان با همين شخص و 

 .ساند؟ركند، و دليل مذكور اين را نميهيكلش )نه هيكلي نظير اين( بازگشت مي

 449كند[ ..... ص : جواب به اين اشكال كه استدالل براي اثبات معاد به وقوع مثل آن )خلقت انسان از هيچ( باز گشت خود شخص را اثبات نمي]

اند: اين آيات در صدد اثبات بازگشت بدنها است، به طوري كه مخلوق اولي و شخصيت انساني دوباره در جواب، بعضي گفته
جموع نفس و دهند، بلكه مينكه عين بدنها دوباره برگردد چون بدنها به تنهايي شخصيت انساني را تشكيل نميبرگردد، نه ا

دهد، پس اگر نفس عين آن نفس باشد، ولي بدن مثل آن نباشد مضر به وحدت شخصيت نيست، هم بدن آن را تشكيل مي
 با اينكه بدنش عين بدن اولي يعني زمان كودكيشبينيم شخصيت انسان در همه طول زندگيش محفوظ است، چنان كه مي

نيست، و مرتب و حال به حال اجزاي آن در تغير و تبدل است، و بدن او در حال دوم غير بدن در حال اول او است، ولي خود 
 .انسان باقي است، و شخصيتش در هر دو حال يكي است، چون نفس او يكي است

وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ... قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي  "آيهكند اين اي ميو به همين معنا اشاره
گيرند و محفوظ نگاه شويد، بلكه در دم جان دادن شما را از بدنهاتان مييعني شما در زير خاكها گم نمي «2» "وُكِّلَ بِكُمْ

 .گرديدشويد و نه نابود ميم ميدارند، نه گمي

__________________________________________________ 

و براي ما مثلي )جاهالنه( زد و در حالي كه خلقت )اولي( خود را فراموش كرده بود گفت اين استخوانهاي پوسيده را چه (1)
آنها را به وجود آورد ... آيا آن خدايي كه آسمانها و  كند كه اول باركسي زنده خواهد كرد؟ بگو آنها را همان كسي زنده مي

 .81 -78زمين را آفريده بر آفرينش مانند شما قادر نيست؟! سوره يس، آيات 

كافران( گفتند آيا پس از آنكه ما در زمين نابود شديم باز از نو زنده خواهيم شد؟ ... بگو فرشته مرگ كه مامور قبض )(2)
 .11و  13خواهد گرفت. سوره سجده، آيات روح شما است جان شما را 
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 ."فَوَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا "

ن اشد، و به ابجمع جاثي است، و وزنش در اصل فعول بوده و جاثي كسي را گويند كه بر دو زانو نشسته ب "جثي "كلمه
، و مقصود از آن در اين «1»اند كه گفته: جثي جمع جثوة است، كه به معناي سنگ و خاك انباشته است عباس نسبت داده



روند، و هاي متراكم، كه از كول هم باال ميشوند، دستهآيه اين است كه مردم روز قيامت انبوه انبوه و دسته دسته حاضر مي
 .تر استتناسباين معنا با سياق آيه م

گردد، و آيه شريفه تا سه آيه متعرض حال كفار، و منكرين به كفار برمي "لَنُحْضِرَنَّهُمْ "و در "لَنَحْشُرَنَّهُمْ "ضمير جمع در
گردد، و اند: هر دو ضمير به عموم مردم از مؤمن و كافر بر ميگفته« 6»معاد در قيامت است، و اين روشن است. ولي بعضي 

اند. ليكن اين حرف صحيح نيست زيرا لحن اين سه آيه لحن زده "وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها "در "كم "را در ضمير همين حرف
 .سازدعذاب و خشم است، و با عموميت نمي

 شيطانهايند جمع اين است كه در بيرون قبرها ايشان را با اولياءشان، كه "لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَ الشَّياطِينَ "مراد از اينكه فرمود
به زودي غي را كه از خود ايشان است مالقات  -فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا "كنيم، چون به خاطر ايمان نداشتن از غاويان شدند،مي
 " ال يُؤْمِنُونَينَإِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِ "و در جايي ديگر بيان كرده كه شيطانها اولياي غاويانند، و فرموده: "كنندمي
 .«0» "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "و نيز فرموده:« 0»

 مَنْ وَ "كنيم، هم چنان كه فرمود:هايشان محشور ميهاي ايشان باشد، يعني ايشان را با قرينو يا ممكن است مراد قرين
 فَبِئْسَ الْقَرِينُ  الْمَشْرِقَيْنِكْرِ الرَّحْمنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، ... حَتَّي إِذا جاءَنا قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَيَعْشُ عَنْ ذِ

 .«4» "وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، أَنَّكُمْ فِي الْعَذابِ مُشْتَرِكُونَ

نيم، آن كمعناي آيات اين است كه به پروردگارت سوگند، كه همه را روز قيامت با اولياء و قرينهاي شيطانيشان جمع مي و
كنيم، در حالي كه همه از در ذلت به زانو در آمده باشند، يا در حالي كه گاه پيرامون جهنم براي چشيدن عذاب جمعشان مي

 همه دسته دسته،

__________________________________________________ 
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 .انبوه گشته باشند

لم با غير به غيبت به كار رفته )يعني قبال به صيغه متكلم مع الغير بود ولي در التفاتي از تك "فَوَ رَبِّكَ "و در اينكه فرمود
يرش گذرانديم، و نظ "بِأَمْرِ رَبِّكَ "اينجا( خداي تعالي غايب فرض شد و شايد نكته آن همان باشد كه در سابق در ذيل كلمه

 .رفتهبه كار  "كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً "فرمايدنيز در جمله آينده كه مي

 ."ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَي الرَّحْمنِ عِتِيًّا "

به معناي جماعتي است كه يكديگر را بر امري ياري دهند، و يا همه  "شيعه "به معناي استخراج است، و كلمه "نزع "كلمه
وزن فعول بوده به معناي تمرد و عصيان است، و ظاهرا ، بر "عتوي "كه در اصل "عتي "پيرو يك عقيده باشند، و كلمه

قرار گرفته، تا داللت كند بر اينكه تمام عنايت در  "لننزعن "اي استفهامي است، كه در جاي مفعولجمله "أَيُّهُمْ أَشَدُّ "جمله
 .«1» "وَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُأُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْ "تعيين و تميز است، نظير آيه

و معناي آن اين است كه به زودي از هر جماعتي كه متشكل شدند، متمردترين آنها نسبت به خداي رحمان را بيرون 



 .آوريمآوريم، يعني رؤسا و امامان ضاللت را بيرون ميمي

ايشان، باز به متمردترين بقيه و باز به متمردين اند: معنايش اين است ما بعد از بيرون آوردن متمردترين گفته« 6»بعضي 
 .كنيمپردازيم، و در نتيجه همه را بيرون ميبقيه مي

التفاتي به كار رفته، و شايد نكته آن اشاره به اين باشد كه تمرد آنان بسيار بزرگ است، چون  "عَلَي الرَّحْمنِ "و در كلمه
 .و ايشان از او جز رحمت چيزي نديدند، چنين خدايي را تمرد كردندتمرد كسي است كه رحمتش همه چيز را فرا گرفته، 

 ."ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلي بِها صِلِيًّا "

 :شودبر وزن فعول )مصدر( بوده، وقتي گفته مي "صلوي "در اصل "صلي "كلمه

تحمل كرده باشد، پس معناي آيه اين است كه كه شخص مورد نظر حرارت آتش را  "صلي النار يصالها صليا و صليا "
خورم، كه ما داناتريم به اينكه چه كسي سزاوارتر به مقاسات حرارت آتش است، يعني زمام كم و زيادي حرارت سوگند مي

 .شودآتش در دركات عذاب، و مراتب استحقاق ايشان به دست ما است، و بر ما مشتبه نمي

__________________________________________________ 
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 404: در آيه به معناي حضور و اشراف عموم مردم بر آتش است[ ..... ص  "ورود "و بيان اينكه "وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها ... "تفصيلي در مورد مدلول آيه:]

 ."وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا "

و  "ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا "فرمايد:به عموم مردم است، چه كافر و چه مسلمان، به دليل اينكه در آيه بعد مي "كم "خطاب
گفته باشند كه: خطاب به خصوص كفار نامبرده در آيات « 1»ضي گردد، و چه بسا بعبه آتش بر مي "واردها "ضمير در كلمه

گانه گذشته است، و در كالم التفاتي از غيبت به حضور به كار رفته. و ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا با سياق آيه سه
 .سازدبعدي نمي

ال آب رفتن است، راغب در آيد به معناي دنباست، به طوري كه از كتب لغت بر مي "صدور "بر خالف "ورود "كلمه
لماء وردت ا "گويند:در اصل به قصد آب رفتن است، ولي بعدا در غير آب هم استعمال شده، مثال مي "ورود "مفردات گفته:

شتر را به آب وارد  "اوردت اإلبل الماء "گويند:وارد آب شدم وارد شدني، كه من وارد و آب مورود است، و نيز مي "ارده ورودا
آبي است كه آماده  "ورد "و كلمه "و چون وارد آب مدين شد -وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ "فرمايد:لذا خداي تعالي مي كردم، و

شود، اين كلمه است، و نيز به معناي روزي است كه شب وارد مي "صدر "معنايش خالف "ورد "براي ورود باشد، و كلمه
ايشان را به آتش  -فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ":شده، از آن جمله خداي تعالي فرمودهبراي رساندن شدت عذاب در آتش هم استعمال 

 "،"إِلي جَهَنَّمَ وِرْداً ":و نيز فرموده "و چه بد مقصدي است براي قاصدان -وَ بِئْسَ الْوِرْدُ المورود "و نيز فرموده: "وارد كرد
رود، تا براي آنان آب پيدا كند هم چنان گويند كه پيشاپيش كاروان ميميبه كسي  "وارد "و ما وردوها و "أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ

 :كه فرمود

 .«6»اين بود آن مقدار از كالم راغب كه مورد حاجت بود  "مامور آب خود را فرستادند -فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ "

شوند و شوند، ولي داخل آن نميآن حاضر مي اند: مردم نزد آتش و در لبهاند مفسريني كه گفتهو به همين كالم استناد جسته
اند كه خداي تعالي در باره موسي وقتي كه به كنار چاه مدين آمد و در آنجا مردمي را بر سر چاه به اين آيه استدالل كرده



لوم است كه موسي داخل آب نشد، پس در و مع« 0» "وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ "ديد، فرموده:
 شوند، و نيز به اين آيه استداللآيه مورد بحث هم معنا اين نيست كه مردم همگي داخل آتش مي

__________________________________________________ 
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 ."ورد "مفردات راغب، ماده(2)

كنند. سوره مدين رسيد، گروهي از مردم را در آنجا ديد كه )چهار پايان خود را( سيراب ميو هنگامي كه به )چاه( آب (3)
 .60قصص، آيه 
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و نيز به اين «. 1» "فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ فَأَدْلي دَلْوَهُ ":اند كه سياره و كاروان كنعان آب آور خود را به سراغ آب فرستادندكرده
 .«6» "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ال يَسْمَعُونَ حَسِيسَها "فرمايد:اند كه ميه استدالل كردهآي

كه به  شودليل نميبه معناي حضور استعمال شده د "فَأَرْسَلُوا وارِدَهُمْ "و آيه "وَ لَمَّا وَرَدَ ماءَ مَدْيَنَ "ليكن صرف اينكه در آيه
شود چون در آن دو آيه قرينه اشراف هست، و در آياتي ديگر ادعا شده كه به معناي معناي داخل شدن واقعي استعمال نمي

از كجا معنايش دور نگه داشتن بعد از داخل شدن  "أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ال يَسْمَعُونَ حَسِيسَها "داخل شدن است، و اما آيه
استظهار  "ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها "هم چنان كه همين معنا يعني دور كردن بعد از دخول را از آيهنباشد؟ 

دهد، هم چنان كه ميان ابراهيم و اند: خداوند به احترام آنان ميان آنان و شنيدن صداي آتش حاجبي قرار ميشده، و نيز گفته
 .«0» "كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ "چنان حاجبي قرار داد، و به آتش فرمود: حرارت آتش

وند، و به مثل شاند كه: آيه شريفه داللت دارد بر اينكه همه مردم داخل جهنم ميبعضي ديگر )و شايد بيشتر مفسرين( گفته
يَقْدُمُ قَوْمَهُ  ":و آيه« 0» "بُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ لَوْ كانَ هؤاُلءِ آلِهَةً ما وَرَدُوهاإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَ "آيه

پرستان، و در آيه دومي كه راجع به اند، چون در آيه اولي كه راجع به بتاستدالل كرده «4» "يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ
 .شود ورود آنها به معناي دخول استشوند، پس معلوم ميارد جهنم ميفرعون است، فرموده: و

 "ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا "فرمايد:البته آيه بعد از آيه مورد بحث نيز داللت بر اين معنا دارد كه مي
كنيم، و معلوم است كه وقتي كسي را در اند رها مير آن به زانو در آمدهچون معنايش اين است كه ما ايشان را در حالي كه د

اي از روايات كنند كه داخل آن شده باشد، آن گاه بعد از دخول رهايش كنند تا به حال خود باقي بماند، عدهجايي رها مي
 .وارده در تفسير آيه نيز بر اين معنا داللت دارد

__________________________________________________ 

 .12سوره يوسف، آيه (1)

ا شوند، به حدي كه صداي آن ركساني كه از ناحيه خدا حسني بر ايشان تقدير شده، ايشان از آتش دور نگه داشته مي(2)
 .136و  131شنوند. سوره انبياء، آيات نمي

 .22گفتيم اي آتش سرد و سالم باش بر ابراهيم، سوره انبياء، آيه (3)

 .22سوره انبياء، آيه (4)

 .22سوره هود، آيه (5)

 160، ص: 10ترجمه الميزان، ج

شود اند در اينكه بعد از عموميت آيه نسبت به كافر و مؤمن، همه مؤمنين را شامل ميآن وقت همين مفسرين اختالف كرده



اند شود و ادعا كردهاند متقين را شامل نميگفته« 1»اند: عام است. و بعضي اند؟ بعضي گفتهيا آنكه متقين از آن استثناء شده
 «6» "وَ سَقاهُمْ رَبُّهُمْ شَراباً طَهُوراً إِنَّ هذا كانَ لَكُمْ جَزاءً "است، هم چنان كه در آيه "منهم "به معناي "منكم "كه: كلمه

 "... قَوْاثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّ "به كار رفته هر چند كه با جمله "لهم "به جاي "لكم "كلمه

 .سازدنمي

اين بود گفتگوي مفسريني كه قائل شدند به اينكه ورود به معناي دخول است، و ليكن ما قبول نداريم كه كلمه مذكور در 
تر آن است كه به معناي اند به معناي دخول باشد، بلكه مناسبكه به آن استدالل كرده "لَوْ كانَ هؤُالءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها "آيه

ه آمدند تا چشود: اگر خداياني غير از خدا وجود داشت اين مشركين نزديك آتش هم نمير باشد، چون معنا چنين ميحضو
عون ، چون شان فر"فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ "اند يعني آيهرسد به اينكه داخل آن شوند، و همچنين آيه ديگر كه به آن استدالل كرده

ن است كه مردم خود را به سوي آتش هدايت كند نه اينكه داخل آتششان كند، داخل كه خود يكي از ائمه ضاللت است، اي
 .كردن ديگر كار او نيست

ر اين آيه نيز د "ورود "گوئيم: كلمهنيز دليل بر اين معنا است، در جواب مي "ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ... "و اما اينكه گفتند: آيه
فهميم، و اگر اين جمله داللت دارد بر اينكه معناي مي "نَذَرُ الظَّالِمِينَ "معناي دخول را از جملهبه معناي دخول نيست، و ما 

دخول از كلمه ورود اراده شده غير آن است كه ورود در معناي دخول استعمال شده باشد، و همچنين نجات متقين از آتش 
ور كه با انقاذ شخص داخل مهلكه صادق است، با دور مستلزم اين نيست كه داخل آتش شده باشند، زيرا نجات همانط

 .مايكردنش از مهلكه نيز صادق است، و اگر كسي را كه مشرف به هالكت شده از هالكت دور كنيم او را نيز نجات داده

مورد  ر بيانو اما اينكه گفتند: روايات هم بر اين معنا داللت دارد جوابش اين است كه روايات در شرح داستان وارد شده نه د
 .استعمال الفاظ آيه، تا بگويند روايات داللت دارد بر اينكه ورود به معناي دخول است

 حال اگر كسي بپرسد چرا جائز نباشد مراد از ورود شانيت دخول باشد و معنا اين
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باشد كه هيچ يك از شما نيست مگر آنكه آمادگي دخول آتش را دارد و اگر كسي داخل نشود به نجات خدا داخل نشده، 
 .«1» "بَداًوَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكي مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَ "فرمايد:همانطور كه آن آيه ديگر مي

گوييم: معناي اين حرف اين است كه ورود به آتش مقتضاي طبع هر انساني باشد، چون هر چه از خير و در جواب مي
رسد از ناحيه خدا است نه خودش، ذات خودش جز اقتضاي شر و شقاوت ندارد، ولي اين حرف با ذيل خود سعادت به او مي

زيرا اين قسمت صراحت دارد در اينكه اين ورود با ايراد خدا انجام  "رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا كانَ عَلي "فرمايد:سازد كه ميآيه نمي
 .كند، نه اقتضاي طبع خود آنانشود، خدا است كه ايشان را وارد ميمي

ز اين ا پس حق مطلب اين است كه ورود بر بيش از حضور و اشراف )البته اختياري( داللت ندارد، از كتب لغت معنايي بيش
 "به بيش از قصد و حضور و اشراف داللت ندارد كه اين با جمله "وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها "شود، پس جملهبرايش استفاده نمي

 .ردد، منافات نداكه داللت بر دخول تمام مردم يا ستمكاران در جهنم دار "ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا

به ورود، و يا به جمله سابق، به اعتبار اينكه )هيچ كس نيست مگر آنكه  "كان "ضمير در -"كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا "
، يك معنا دارد، و معناي جمله مورد "قطع "و "جزم "و "حتم "گردد و كلمهشود(، حكم و فرماني بود، بر ميوارد آن مي



 :ت كهبحث اين اس

اين ورود يا حكمي كه كرديم بر خداي تعالي واجب و حتمي است، و اين وجوب به فرمان خود خدا بوده، خودش عليه خود 
 .حكم رانده، چون حاكمي كه بر او حكم براند وجود ندارد

 ."ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا "

شند، كند بر اينكه ظالمان داخل آتاشاره رفت، و گفتيم كه اين جمله داللت مي "وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها "ملهقبال به معناي ج
دهند، و عبارت نجات دادن متقين داللت ندارد بر اينكه آنان گذارند و متقين را نجات ميآن گاه در همانجا ايشان را باقي مي
شود مثل اينكه در شرف دخول ن گفتيم نجات دادن بدون داخل بودن نيز متحقق مينيز با ظالمان داخل آتش باشند، چو

 "و "نجات دادن "كنيم، بلكه از اينكه اين دو لفظ يعنياستفاده نمي "نجات دادن "باشند، مگر اينكه بگويي ما آن را از لفظ
 .آوريماند به دست ميدر يك سياق قرار گرفته "باقي گذاشتن
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 .به هر حال در اينكه اگر از كفار تعبير به ظالمان كرد براي اين بوده كه به علت حكم اشاره كرده باشد، حرفي نيست

نيست، مگر آنكه به زودي در لبه و پرتگاه آتش  -متقيان و ظالمان -اين دو آيه چنين است كه: هيچ يك از شماو معناي 
اند گيريد، و اين قرار دادن شما در پرتگاه آتش واجبي حتمي بر پروردگارت شده، آن گاه كساني را كه تقوي داشتهقرار مي

 .دماننخاطر اين كه ظلم كردند، و ايشان هم چنان به زانو در آمده، باقي مي گذاريم، بهنجات داده، ظالمان را در آن باقي مي

 401ص :  ..... [("إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها "و "أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً "بحث روايتي ])رواياتي در بيان مراد از:

معناي كالم خداي را پرسيدم كه  (كه گفت: از حضرت صادق )عدر كافي به سند خود از مالك جهني روايت كرده 
آيا انسان يادش رفته كه ما او را قبال خلق كرديم در  -أَ وَ ال يَذْكُرُ الْإِنْسانُ أَنَّا خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً "فرمايد:مي

 .«1»و كتاب نوشته نبود گويد، در جوابم فرمود: يعني مقدر مي "حالي كه هيچ چيز نبود؟

پرسيدم،  "أَ وَ ال يَذْكُرُ الْإِنْسانُ ... "و در محاسن به سند خود از حمران روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي آيه
 .«6»فرمود: يعني نه در كتابي بود و نه در علمي 

در هيچ يك از كتب محو و اثبات نبود، بعدا خدا  مؤلف: مقصود از اين دو حديث اين است كه انسان در كتاب و علم، يعني
: هيچ فرمايدوقتي اراده كرد ايجادش كند در كتاب اثباتش كرد، نه در لوح محفوظ، چون قرآن كريم راجع به لوح محفوظ مي

 ."ال يعزب عنه "چيزي از قلم آن نيفتاده،

 .«0»اند فرموده است: يعني به زانو در آمده "نَّمَ جِثِيًّاثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

فرمود مگر نشنيدي  "وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها "و در همان كتاب از حسين بن ابي العالء از امام صادق )ع( آورده كه در ذيل آيه
 بر فالن قبيله وارد :گويدكه عرب مي
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 .«1»هاي آن رسيديم، نه اين كه داخل شديم شديم، يعني نزديكي

سيدم، او برايم روايت كرد كه عبد اللَّه بن و در مجمع از سدي روايت آورده كه گفت: من از مره همداني معني اين آيه را پر
آيند و سرعت و كندي بيرون شوند و بيرون ميص( حديث كرد كه فرمود: مردم وارد آتش مي)مسعود براي ما از رسول خدا 

ي وزد، بعضآيند بعضي مانند بادي كه ميزند بيرون ميآمدنشان بسته به اعمالشان است، بعضي مثل برقي كه از آسمان مي
كنند، بعضي مانند شتر سوار، بعضي مانند كسي كه پياده بدود و بعضي مانند پيادگاني كه به طور عادي مانند اسب تاخت مي

 .«6»راه بروند 

 "ورود "در همان كتاب از ابو صالح، غالب بن سليمان، از كثير بن زياد، از ابي سميه، روايت شده كه گفت: ما در معناي كلمه
 "ذِينَ اتَّقَوْاالَّ "شوند، آن گاه خداشود، بعضي ديگر گفتند: همه داخل ميبعضي گفتند: مؤمن داخل آتش نمياختالف كرديم، 

گوييد؟ با دو انگشت خود اشاره به دو گوش دهد، تا آنكه من به جابر بن عبد اللَّه رسيدم، پرسيدم شما چه ميرا نجات مي
فرمود: ورود همان دخول گويم از رسول خدا نشنيده باشم، شنيدم كه ميه ميخود كرد و گفت: هر دو كر شوند اگر اين را ك

 "برد و سالم "شود، چيزي كه هست همين جهنم براي مؤمنيناست، هيچ بر و فاجري نيست مگر آنكه داخل جهنم مي
آيد، خود به فرياد مي از سردي -و يا فرمود جهنم -شود، آن طور كه آتش براي ابراهيم برد و سالم شد، حتي آنكه آتشمي

 .گذارداند در آن باقي ميو خداوند كساني را كه تقوي پيشه كردند نجات داده و ظالمان را در حالي كه به زانو در آمده

 .، تفسير آيه است، ولي عيبي كه دارد سندش به خاطر افراد ناشناخته ضعيف است«0»مؤلف: اين روايت 

گويد: ي بن منبه، از رسول خدا )ص( نقل كرده كه فرمود آتش در روز قيامت به مؤمن ميو نيز در آن كتاب بدون سند از يعل
 .«0»كند زودتر رد شو، كه نور تو لهيب مرا خاموش مي

و نيز در همان كتاب از رسول خدا روايت شده كه شخصي از معناي آيه سؤال كرد حضرت فرمود: خداي تعالي آتش را مانند 
كند كه: اصحاب خودت را بگير، و اصحاب مرا كند سپس منادي ندا ميمه خلق را در آن جمع ميكند و هروغن جامد مي

 بگذار، پس به
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 .«1»تر است از مادر به فرزندش خدايي كه جانم در دست او است آتش جهنم به اصحاب خود عارف

 اي كهاي از ارباب كتب و جوامع آورده، چيزي كه هست در نسخهاين روايات چهارگانه اخير را الدر المنثور نيز از عده :مؤلف
 .«6»را نياورده  "همان دخول است ورود، "از الدر المنثور نزد ما است، در روايت دومي جمله

از عروة بن زبير، روايت كرده كه گفت: وقتي ابن رواحه خواست به  "حلية "و در الدر المنثور است كه ابو نعيم در كتاب
سرزمين شام به جنگ موته برود، مسلمانها آمدند او را وداع كنند، او گريه كرد و گفت: متوجه باشيد كه به خدا سوگند من 

ام براي اين است كه از رسول خدا )ص( شنيدم كه اين آيه را اي به شما ندارم. و ليكن گريهي به دنيا و عالقهمحبت
 دانيمشوم، اما نميو من فهميدم كه ناگزير داخل آتش مي "وَ إِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلي رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا "خواند:مي

 .«0»چطور بيرون بيايم 



اين را هم بايد دانست كه ظاهر بعضي روايات سابق اين است كه ورود به آتش به معناي عبور از آن است، در نتيجه روايات 
شود، چون در روايات صراط آمده كه صراط پلي است كه روي آتش مذكور با رواياتي كه در باره صراط وارد شده منطبق مي

جار كنند، و فآن عبور كنند، چه نيكان و چه فجار، اال اينكه نيكان از آن عبور مي شوند ازكشيده شده، مردم همه مامور مي
 .«0»افتند. و از صدوق در اعتقاداتش آمده كه آيه مورد بحث را بر همان صراط حمل كرده است در آتش مي

 خبار هم روايت شده كه خداياند: فائده ورود به آتش همان است كه در بعضي او در مجمع البيان آمده است كه بعضي گفته
هاي آن را ببيند و در نتيجه قدر كند مگر بعد از آنكه آتش را به او نشان دهد تا عذابتعالي احدي را داخل بهشت نمي

د از كند مگر بعتفضل خدا و نعيم بهشت را بداند و بيشتر خوشحال و مسرور شود، و همچنين هيچكس را داخل جهنم نمي
تر و هاي آن را ببيند، و در نتيجه در جهنم عقوبتشان سختهاي بهشت و ثوابهشت مشرف كند تا نعمتآن كه او را به ب

 .«4»حسرتشان بر فوت بهشت و نعيم آن بيشتر شود 

__________________________________________________ 

 .462، ص 0مجمع البيان، ج (1)

 .626 -623، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .626، ص 0المنثور، ج  الدر(3)

 .اعتقادات صدوق(4)

 .462، ص 0مجمع البيان، ج (5)

 162، ص: 10ترجمه الميزان، ج

و بيان اينكه حكم عقل به حسن و قبح منتزع از فعل خدا و ]گفتاري در معناي وجوب و جواز و عدم جواز فعلي بر خداي سبحان 

 409منتهي به اراده او است[ ..... ص : 

 اشاره

در طي يك بحث قرآني بياني گذشت كه در آن « 1» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "د اول اين كتاب در ذيل آيه شريفهدر جل
گفتيم ملك خداي تعالي بر تمامي موجودات ملك مطلق است، و مقيد به حالي، يا زماني، و يا هر شرطي كه فرض شود 

ست، نه اينكه از جهتي ملك خدا باشد، و از جهتي نباشد، يا ذاتش ملك او نيست، و هر چيزي هم از هر جهت ملك خدا ا
 .باشد، ولي متعلقات ذاتش ملك خودش باشد، نه، هم ذاتش از او است، هم متعلقات ذاتش

و چون چنين است براي خداوند تعالي است كه در هر چيزي به هر نحوي كه بخواهد تصرف كند، بدون اينكه قبح يا مذمت 
د كه كاري شوعتي از ناحيه عقل يا غير عقل داشته باشد، براي اين كه زشتي و يا مذمت وقتي متوجه فاعل كاري مييا شنا

را كه به حكم عقل و يا قانون و يا سنت داير در اجتماع مالك آن نبوده انجام داده باشد، و اما اگر كاري كرده باشد كه مالك 
شود، و چون در مجتمع انساني هيچ ديگر قبح و مذمت و مالمتي متوجه او نمي بايستي آن را انجام دهد،آن بوده، و مي

ملكي و حريتي مطلق نيست، براي اينكه ملكيت و حريت مطلق منافي با معناي اجتماع و اشتراك در منافع است، پس هر 
شود، و اگر مالكي المت ميكس هر چه را مالك باشد ملكش مقيد و محدود است، اگر از آن حد تجاوز كند دچار تقبيح و م

 .شود و عملش تحسين داردبه حدود خود مقيد باشد و پا از مرز خود بيرون نگذارد مدح مي

اين ملك غير خدا است، و اما ملك خداي تعالي مطلق است، و مقيد و محدود نيست، هم چنان كه اطالق آيات راجعه به 



له بر انحصار حكم و تشريع براي خدا، و عموميت قضاي او بر هر چيز آن ملك خداي تعالي بر آن داللت دارد، و نيز آيات دا
كنند، چون اگر سعه ملك او و عموم سلطنت او نسبت به تمام اشياء نبود، معنا نداشت را تاييد نموده، بلكه بر آن داللت مي

 .حكمش در همه چيز نافذ و قضايش در هر واقعه ممضي باشد

اگر مالك  بينيمهاي عقلي، استدالل كند به اينكه ميت محدوديت ملك خدا به ما سواي زشتيو اگر كسي بخواهد براي اثبا
 اي بدهد كه عقلعبدي برده خود را شكنجه

__________________________________________________ 
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كنند، در حقيقت ادعاي خود را با دليلي اثبات كرده كه خود اين دليل مت و تقبيح ميكند، عقال او را مذآن را تجويز نمي
 .منافي با مدعاي او است. چون مالكيت انسان محدود است و مالكيت خداي تعالي غير محدود و اين دو با هم مباينند

 اش ملك تكوينيست كه ريشهكنيم ملكي تشريعي اعالوه بر اين، اين ملكي كه ما براي خداي عز و جل اثبات مي
باشد، يعني خداي تعالي طوري است كه وجود هر چيزي منتهي به او است. به عبارت ديگر هر چيزي هياتش طوري مي

است كه قائم به وجود خداي تعالي است، و اين ملكيت، ملكيت تكويني است كه هيچ موجودي از موجودات از تحت آن 
كن است ملكي تكويني به چيزي فرض شود كه آن ملك تكويني منشا ملكيت تشريعي بيرون نيست، با اين حال چطور مم

و حق جعلي نباشد؟ )خالصه چطور ممكن است خداي تعالي نسبت به چيزي ملكيت تكويني داشته باشد ولي ملكيت قانوني 
 .(نداشته باشد؟

اشد، كه ايجاد به آن تعلق نگيرد، مانند رسد خدا مالكش نيست از عناوين عدمي بمگر آنكه آن چيزي را كه به نظر مي
گناهاني كه در اعمال بندگان است، كه برگشتش به ترك رعايت مصلحت خود، و حكم خدا است، و معلوم است كه خدا امر 

 .كند، يعني عدم قابل ايجاد نيستعدمي را ايجاد نمي

چيزي را واجب كند يا تحريم، و يا تجويز نمايد، و  شود كه معنا ندارد غير خدا كسي بر خدابر اين بحث اين معنا متفرع مي
خالصه اينكه معقول نيست كسي خدا را به تكليفي تشريعي مكلف سازد، همانطور كه معقول نيست كسي در او تاثير 

تكويني داشته باشد، زيرا تاثير تشريعي و تكويني در خدا مستلزم آن است كه خدا در واقع در آن كاري كه محكوم به آن 
شده مملوك او و در تحت سلطه او باشد، و برگشت اين فرض به اين است كه ذات او نيز مملوك آن شخص بوده باشد، و 

 .اين محال است

آن چيست كه بر خداي تعالي حكومت كند و آن كيست كه بر خدا قاهر گشته بر او تكليف كند؟ اگر فرض شود كه آن 
گردد به مالكيت عقل نسبت به اوري نفسي دارد در اين صورت كالم بر ميحاكم و قاهر عقل باشد كه حاكميت ذاتي و د

 :گوييمحكم خود و مي

كند كه خارج از ذات او و خارج از مصالح و مفاسدي است كه جزو ذات او نيست، پس عقل در احكامش استناد به اموري مي
 .در حقيقت حاكم بالذات نيست، و اين خلف فرض است

كنند آن چيزي كه بينيم امور خارج از ذات عقل در عقل حكومت مياكم عقل باشد و حال آنكه ميو اگر فرض شود كه ح
كند كه خداي تعالي در حكم خود قاهر و حاكم بر خدا است مصلحت مسلم نزد عقل است و اينكه فالن مصلحت اقتضاء مي

 عدالت را رعايت نموده، به 
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لم روا ندارد، آن گاه عقل بعد از نظر در آن حكم كند بر خدا به اينكه بايد عدالت كند، و جائز نيست ظلم كند، بندگان خود ظ
و يا حكم كند به خوبي عدالت و زشتي ظلم، در اين صورت اين مصلحت يا امري اعتباري و غير حقيقي است و وجود واقعي 

ه شود كمنتهي به حقيقت خارجي نگردد، باز برگشت امر به اين مي ندارد، و صرفا عقل آن را جعل كرده، آن هم جعلي كه
 .عقل حاكم مستقل باشد، و در حكمش مستند به امري خارج از ذات خود نباشد، كه بطالنش گذشت

و يا امري است حقيقي و موجود در خارج، كه ناچار موجودي است ممكن و معلول واجب، كه معلول هم منتهي به خداي 
ي شود كه خداي تعالشود و وجودش قائم به او و فعلي از افعال او است، و با اين حال برگشت امر به اين ميمي واجب تعالي

گويد فالن بعضي از افعالش با تحقق خود مانع بعضي افعال ديگر او شود و نگذارد تحقق پيدا كند و معناي اينكه عقل مي
 .فعل جايز نيست، اين باشد

شود كه خداي تعالي از نظر نظامي كه در خلقتش برقرار كرده فعلي از افعال خود ه بدينجا منتهي ميو به عبارت ديگر مسال
گزيند و آن فعلي است كه مصلحت داشته باشد، كه خدا بر فعلي كه خالي از مصلحت باشد ترجيح را بر فعل ديگر خود بر مي

 .دهد، اين بر حسب تكوين و ايجادمي

كند تا از مصلحت فعل استنباط كند كه آن فعلي كه خدا اختيار كرد همان عدل است، و نمايي ميآن گاه همين عقل را راه
كند اين حكمي است كه خود خدا به زبان همان بر او واجب است. و يا به تعبير ديگر اگر عقل ما در باره خدا حكمي مي

خن اينكه باألخره مساله ايجاب )يعني فالن عمل بر كند، كه مثال فالن فعل بر خدا واجب است، و كوتاه سعقل ما بيان مي
خدا واجب است( منتهي به غير خدا نيست، بلكه باز به خود او برگشت كرد، و اين خود او است كه چيزي را بر خود واجب 

 .نموده است

 432سه نكته و مطلب حاصل از اين بحث[ ..... ص : ]

 :پس با اين بحث چند نكته روشن گرديد

شود، او را سزد كه هر كاري را كه بخواهد انجام دهد : ملك خدا مطلق است، و به تصرفي دون تصرفي مقيد نمياول اينكه
وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ  "و نيز فرمود:« 1» "فَعَّالٌ لِما يُرِيدُ "و هر حكمي را كه اراده نمايد بكند، هم چنان كه خودش فرمود:

 .«6» "لِحُكْمِهِ
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كارش افتاده پس زبان كودكي با ما گشود، و با  چيزي كه هست اين خداي عزيز، در مرحله هدايت، چون كه با كودك سر و
ما به قدر عقل ما حرف زد، خود را در مقام تشريع قرار داده، آن گاه خود را محكوم كرد به اينكه كارهايي را بايد بكند، و 

ده شمرد، ا نيز پسنديكارهايي را نبايد بكند، كارهايي را مانند عدالت و احسان بر خود پسنديده شمرد، همانطور كه آنها را بر م
 .و كارهايي ديگر از قبيل ظلم و عدوان را بر خود قبيح دانست، همانطور كه از ما نيز قبيح دانسته

گوييم خدا مشرع آمر و ناهي است، اين است كه خداي عز و جل وجود ما را در نظامي متقن قرار داد، كه و معناي اينكه مي
كند كه همان سعادت ما است و خير دنيا و آخرت ما در آن است، و اين غايات ميآن نظام وجود ما را به غاياتي منتهي 

 .كنيمهمان است كه از آنها تعبير به مصالح مي



و نيز اسباب وجود ما و جهازات نفس ما را طوري تنظيم فرمود كه جز در يك مسير خاص زندگي و افعال و اعمالي كه 
رسد، و آن اعمال و افعالي است كه با مصالح وجود ما سازگار باشد، نه هر يسازگار با آن مصالح است به آن سعادت نم

 .عملي

پس اسباب وجود ما و جهات مجهزه ما و اوضاع و احوالي كه ما را در خود فرا گرفته همه ما را به سوي مصالح وجودمان 
خود او سازگار باشد، و مسير وجود هم كند، كه با وضع كنند، و مصالح وجود هم ما را به اعمال مخصوص دعوت ميدفع مي

دهد كه در عمل به دهد، و به عبارت ديگر: ما را به قوانين و سنني سوق ميما را به كمال وجود و سعادت زندگي سوق مي
رساند و وحي آن خير دنيا و آخرت ما است، و اين قوانين همان قوانيني است كه هاتف فطرت ما آن را به گوش دلمان مي

شود پس دارد، و آن همان شريعت و دين است، و چون اين شريعت به خداي عز و جل منتهي ميي نيز اعالمش ميآسمان
هر چه در آن، امر است همه امر خدا است و هر چه در آن، نهي است همه نهي خدا است، و هر حكمي كه در آن است حكم 

ت و عنوان داشته باشد آن فعل به حكم فطرت نيكو است، و او است، و در آن امور و عناويني است كه اگر هر فعل آن صور
داند البته نيكوي در همه احوال است، مانند عنوان عدالت، و امور و عناوين ديگري است كه فطرت آنها را زشت و شنيع مي

ور كه اولي را كند، مانند عنوان ظلم كه خداي تعالي همانطو هر عملي كه متصف به آن عنوان باشد فاعل آن را مذمت مي
 .پسندد، براي افعال ما نيز همانطور استپسندد و دومي را نميبراي فعل خود مي

پس بنا بر اين كه مشرع خدا است چه مانعي دارد كه چيزي به وجوب تشريعي بر او واجب باشد، و خود، مشرع بر خودش 
 باشد؟ چون تشريع يكي از احكام اعتباري است كه جز
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در ظرف اعتبار جايي ديگر ندارد، و حقيقتش اين است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه كاري را اراده كند و انجام دهد 
كه اگر بر عقول عرضه شود آن را عدالت بداند، و اين عنوان را به آن بدهد، و نيز اينكه كاري از او سر نزد كه اگر بر عقول 

ار گوييم فالن ككنيم و مين ظلم دهد، همين حقيقت است كه در ظرف اعتبار عبارتش را عوض ميعرضه شود به آن عنوا
 .(بر خدا واجب، و فالن عمل بر خدا غير جائز است )دقت فرمائيد

ود و شدوم اينكه: غير از اين وجوب تشريعي يك وجوب ديگري در ميان هست كه وجوب تشريعي گذشته از آن ناشي مي
كاي اين است، و عبارت است از وجود و لزوم اينكه در نظام عام عالمي هر معلولي دنبال علتش بيايد و بر آن آن، نقطه ات

 .شودمترتب بشود، و هيچ معلولي از علت خود تخلف نكند، كه معناي عدل عمومي هم از اين انتزاع مي

ور ين وجوب نيز تكويني است، زيرا مطلب را اينطاند كه اولي اين حقيقت بر بسياري از دانشمندان مشتبه شده، خيال كرده
اند كه: قدرت خداي تعالي مطلق بوده و نسبت به فعل قبيح و ترك آن متساوي النسبه است، و ليكن اگر قبيح تقرير كرده
دهد به خاطر حكمتش است، پس ترك قبيح ضروري و واجب است، اما بالنسبه به حكمتش، هر چند كه بالنسبه انجام نمي

كند، بلكه ه قدرتش ممكن و جائز است، و اين ضرورت، ضرورت و وجود اعتباري نيست كه امر مولوي آن را واجب ميب
 .ضرورت حقيقي است، همان طور كه وجوب نصف بودن عدد يك، براي عدد دو ضروري است

ون وقتي به اعتراف خود كنيد مغالطه در اين حرف بسيار روشن است، چو همان طور كه شما خواننده عزيز مالحظه مي
ايشان ترك قبيح بالنسبه به قدرت او ممكن باشد، با در نظر گرفتن اين كه قدرت او عين ذات او است، پس ترك قبيح 

شود كه ترك اش اين ميشود، و صفت حكمت در اين ميان اگر باز هم عين ذات باشد الزمهنسبت به ذات او ممكن مي
باشد و هم واجب، و اين تناقض است، و اگر غير ذات باشد دو جور تصور دارد، يكي اين  قبيح نسبت به ذات او، هم ممكن

آيد كه غير ذات واجب، كه حكمت امري عيني باشد، و ترك را بعد از آنكه براي ذات ممكن بوده بر او واجب كند الزم مي



ار عي عدول كردند به وجوب تكويني، براي فردر واجب تاثير كند، اين نيز تناقض ديگري است، و اگر از قول به وجوب تشري
 .از همين محذور بود كه غير خداي تعالي بر خدا حكومت و امر و نهي داشته باشد

و اگر اين صفت حكمت امري باشد نه عين ذات، و نه امري عيني بلكه امري انتزاعي، در اين صورت اگر حكمت از ذات 
، و اگر از غير ذات انتزاع شود، تناقض دوم را مستلزم است، براي اينكه حكم آيدانتزاع شود، باز آن تناقض اول الزم مي

 حقيقي در امور انتزاعي 
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 .به خاطر منشا انتزاع آن است

ان ايش اند، و ما ازو اين مغالطه از اينجا ناشي شده كه فعل خدا را بعد از انضمام حكمت به ذات، ضروري براي ذات دانسته
دانيد، نسبت فعل به آن، چه قبل از انضمام حكمت و چه بعد از آن دانيد يا نه؟ اگر ميپرسيم آيا ذات را علت تامه فعل ميمي

ود، شدانيد، كه به انضمام امري يا اموري عليت آن تمام مينسبت ضرورت است، نه امكان، و اگر ذات را جزء علت تامه مي
ذات نسبت امكان است نه ضرورت و وجوب، هر چند كه نسبت به مجموع ذات و آن امور  در اين صورت نسبت فعل به

 .ضروري باشد نه ممكن

گوييم فالن عمل بر خدا واجب است و يا جايز نيست، اين احكام، احكام عقلي است، و حاكم در آن سوم اينكه: وقتي مي
رك آنها بوده باشد، به اين معنا كه حكم وجوب و جواز و عدم عقل است، نه اينكه احكامي قائم به نفس خدا باشد، و عقل مد

و جواز قائم به عقل ما است، كه اين عقل ما خود مجعولي از مجعوالت او است، نه اينكه قائم به ذات و نفس خود باشد، و 
است  شان عقل ادراكاند بگويند: شود كه خواستهعقل آن را به نوعي حكايت كند، هم چنان كه از كالم بعضي استفاده مي

 .نه حكم

كنيم عقل عملي است كه موطن عمل آن عمل آدمي است، آن هم عمل نه از هر جهت، زيرا عقلي كه ما در آن گفتگو مي
از جهت اينكه آيا صحيح است يا نه، جايز است يا باطل، و هر معنايي كه از اين قبيل باشد اموري اعتباري خواهد بود كه در 

عيتي ندارد، تنها محل تحققش همان موطن تعقل و ادراك است، و همين ثبوت ادراكي بعينه فعل عقل خارج تحقق و واق
 .است و قائم به خود عقل، و معناي حكم و قضا همين است

به خالف عقل نظري كه موطن عمل آن معاني حقيقي و غير اعتباري است چه اين كه عمل عقل در آنها تصور آنها باشد و 
ن اين گونه مدركات عقلي براي خود ثبوت و تحققي مستقل از عقل دارند، و ديگر براي عقل در هنگام ادراك يا تصديق، چو

 .ماند جز اخذ و حكايت، و اين همان ادراك است و بس، نه حكم و قضاءآنها عملي باقي نمي
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 هاشار

( وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ 20أَحْسَنُ نَدِيًّا ) وَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ
لَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا حَتَّي إِذا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا ( قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّال20قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْياً )

رٌ عِنْدَ رَبِّكَ ( وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُديً وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَي24ْالسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً )
 (22( أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَ قالَ لَأُوتَيَنَّ ماالً وَ وَلَداً )22ثَواباً وَ خَيْرٌ مَرَدًّا )



( وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَرْداً 22مَدًّا ) ( كَالَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذاب22ِأَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً )
(23) 

 431ترجمه آيات ..... ص : 

هاي روشن ما را بر آنان بخوانند كساني كه كافرند به كساني كه مؤمنند گويند: كدام يك از دو گروه، مكان بهتر و چون آيه
 .(20تر دارند )و مجلس آراسته

 .(20ايم كه اثاث و منظرشان بهتر بود )هالك كردهپيش از آنها چه نسلهايي را 

دهد تا چون موعود خويش يا عذاب و يا رستاخيز را ببيند خواهند بگو هر كه در ضاللت باشد خداي رحمانش به او مهلت مي
 .(24دانست كيست كه مكانش بدتر و سپاهش ناتوانتر است )

فزايد و اعمال شايسته كه باقي ماندني است پاداش آن نزد پروردگارت ااند بر هدايتشان ميخدا كساني را كه هدايت يافته
  .(22بهتر و نتيجه آن نيكوتر است )
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 .(22هاي ما است، و گويد مال و فرزند بسيارم خواهند داد، نديدي؟ )مگر آن كس را كه منكر آيه

 .(22ي گرفته است؟ )مگر از غيب خبر يافته يا از خداي رحمان پيمان

 .(22دهيم )گويد ثبت خواهيم كرد و عذاب وي را كششي ميهرگز! آنچه را مي

 .(23بريم و تنها نزد ما خواهد آمد )گويد )از اموال و فرزندان( از او به ارث ميو آنچه او مي

ز ان بيشتر و مقام و مجلسشان بهتر ابيان آيات ]استدالل كفار براي صحت روش خود و اثبات سعادتشان به اينكه مال و منالش

 431مؤمنان است و جواب خداوند به اين پندار باطل[ ..... ص : 

 اشاره

اين آيات فصل دوم از كلماتي است كه قرآن كريم از كفار نقل كرده، و حاصلش اين است كه دعوت نبويه رسول خدا را به 
اي بايستي دنيبود مياو بگرود ندارد، و اگر اين دعوت حق مياند كه: هيچ سودي به حال كسي كه به اين صورت رد كرده

گرونده را كه سعادت زندگي در آن است اصالح كند، ساختمانهاي رفيع، و اثاث البيت نفيس، و جمال و زينتي به ايشان 
انده، نه آن فالكت كش بدهد، و اين كفر ما كه خير دنيا را به ما رسانده خيلي بهتر از ايمان مؤمنين است، كه وضعشان را به

حالي و نه مالي برايشان گذاشته، به زندگي سختي دچارشان كرده، و همين خود دليل است بر اينكه حق با كفر ما است، 
 .حقي كه به هيچ وجه نبايد با ايمان مؤمنين معاوضه شود

چه بسيار مثل شما صاحبان عيش را ما هالك كه  "وَ كَمْ أَهْلَكْنا ... "دهد به اينكهآن گاه خداوند از گفتار آنها پاسخ مي
هر كه در ضاللت پافشاري كند بر خداست كه او را گمراهتر سازد، و سپس  "قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّاللَةِ ... "كرديم، و اينكه

 .اندكند به بيان حال كساني كه فريب گفتار آنان را خوردهپاسخ خود را تعقيب مي

 ."... مْ آياتُناوَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِ "

به معناي مجلس، و به قول  "ندي "اسم مكان از قيام است، و در نتيجه مقام به معناي مسكن است، و كلمه "مقام "كلمه
كساني كه كافر شدند به كساني كه ايمان آوردند  "، خصوص مجلس مشورت است، و معناي آيه اين است كه:«1»بعضي 



اند: اين الم تعليل را الم تبليغ است، بعضي ديگر گفته« 6»اند ه طوري كه گفتهب "للذين "چون الم در "خطاب كردند
كساني كه كافر شدند براي خاطر مؤمنين گفتند يعني براي اغواء ايشان و اين كه از  "شود:رساند، كه، معنا چنين ميمي

 ."ايمان منصرف شوند

__________________________________________________ 
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ردم راجع به همه م "عليهم "تر با سياق اين است كه ضمير درتر است، هم چنان كه مناسبولي معناي اول با سياق مناسب
ار بردن از قبيل به ك "ذِينَ كَفَرُواقالَ الَّ "باشد، چه كفار و چه مؤمنين، نه اينكه تنها كفار مقصود باشند، و در نتيجه جمله

 .ظاهر در جاي ضمير باشد

دو فريق كافر و مؤمن است،  "فريقين "براي استفهام است، و مراد از "اي "كلمه -"أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا "
لس مؤمنين كه بيشتر فقرا و بردگانند، شكوهمندتر است و گويا مراد كفار اين بوده كه بگويند مقام و مجلس ما از مقام و مج

اند، و اگر دو فريق را نام نبرده و با همان فريقين كنايه چيزي كه هست كالم خود را به صورت استفهام و سؤال در آورده
شود بدون ترديد حرف دانند، و اگر از ايشان سؤال آوردند براي اين ادعا و خيال بوده كه مؤمنين هم خودشان اين معنا را مي

 .زنندما را مي

يعني دو فريق كافر و  -و معناي آيه اين است كه چون آيات ما كه ظاهر در حجيت و واضح در داللت است، براي مردم
گذارد، معذلك فريقي از ايشان كه همان كفار باشند به فريق خوانده شود، با اين كه هيچ جايي براي ترديد باقي نمي -مؤمن

 -خودتان انصاف دهيد، كداميك از ما دو فريق از جهت خانه و مجلس بهتريم؟ :كنند كهمؤمنين باشند خطاب مي ديگر كه

و مقصودشان از اين حرف اين است كه الزمه بهتر بودن زندگي ما اين است كه سعادت در  -ناگزير خواهيد گفت: كفار،
 .اع حيات دنيا وجود ندارد، پس حق با ما استطريقه و ملت هم با ما باشد، چون سعادتي ما وراي تمتع مت

 ."وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثاثاً وَ رِءْياً "

اند كه: جز بر گفته« 1»به معناي مردمي همزمان است، و كلمه اثاث به معناي متاع خانه است، ولي بعضي  "قرن "كلمه
گويند، و اين كلمه در نتيجه جمعي است كه واحد ندارد، ك تكه از وسائل زندگي را اثاث نميشود، و ياثاث بسيار اطالق نمي

به معناي هر چيزي است كه از چشم انداز به نظر بيايد، و در مجمع البيان از  -به كسره راء و سكون همزه -"رءي "و كلمه
و  "رأي "ظاهر باشد، و مصدر نيست، مصدر آناند: كلمه مذكور اسم براي هر چيزي است كه بعضي نقل كرده كه گفته

آن  "رءي "، فعلي از افعال آدمي است، و"رأي "پس "يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ "است، به دليل اينكه فرمود "رؤية "نيز
 .«6»موجودي است كه مرئي آدمي باشد، نظير طحن و طحن، و سقي و سقي، و رمي و رمي 

__________________________________________________ 
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و چون كفار در حقانيت ملت و كيش خود عليه مؤمنين كه دعوت نبوي را پذيرفته و به آن ايمان آوردند احتجاج كردند به 
يا از نظر مقام و مجلس بهترند، و غفلت كردند از اين كه غير از حيات دنيا حياتي جاودان و ابدي دارند اين كه ايشان در دن

كه نهايت و آخر ندارد، و نيز غفلت كردند از اينكه سعادت آدمي در سعادت آن زندگي است، و چند روزي كه آدمي در دنيا 



 .شودكند و جا پر كن سعادت آن نميدي از آن دوا نميكند قدر و قيمتي در مقابل ابديت نداشته و درزندگي مي

شود، و آدمي را از غضب عالوه بر اين غفلت ورزيدند از اينكه تمتعات و لذتهاي دنيا هم هميشه به سعادت آدمي تمام نمي
 ا از سخطكند، و چنان روزي هم از ستمگران دور نيست، پس دارنده دنيخدا كه ممكن است روزي متوجه او شود حفظ نمي

متي كند، و هيچ نعخدا ايمن نيست و چون ايمن نيست زندگيش گوارا نيست، چون هالكت آنا فانا زندگيش را تهديد مي
 .برايش گوارا نيست، زيرا در معرض نقمت و سخط و بال است

 .به جواب ايشان اشاره فرموده است "وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ "و لذا خداي تعالي با جمله

خبريه است نه استفهامي، و معناي آيه اين است كه: اينان به اين  "كم "اي است حاليه و كلمهظاهرا جمله مذكور جمله و
كنند تا مؤمنين را خوار بشمارند و حال آنكه ما قبل از ايشان استدالل مي -كه ما مقام و مجلس بهتري داريم -شبهه واهي

 .ث و مجلس خيلي بهتر از ايشان بودند هالك كرديمهاي بسياري كه از نظر كاال و اثاجمعيت

 ":فرمايدآورد و ميخداي سبحان نظير اين شبهه را از فرعون نقل نموده، و بعد از نقل آن شبهه داستان غرق شدنش را مي
رِي مِنْ تَحْتِي؟ أَ فاَل تُبْصِرُونَ؟ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا وَ نادي فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَ لَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ هذِهِ الْأَنْهارُ تَجْ

مْ نا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْناهُالَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَ ال يَكادُ يُبِينُ، فَلَوْ ال أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ... فَلَمَّا آسَفُونا انْتَقَمْ
 .«1» "وَ مَثَلًا لِلْآخِرِينَسَلَفاً 

 "... قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّاللَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا "

 در اين آيه داللت بر استمرارشان در ضاللت دارد، تا كسي نپندارد كه "كان "كلمه

__________________________________________________ 

گذرد چرا كرد و گفت: اي مردم آيا ملك مصر از من نيست و اين نهرها از دامنه قصرم نميو فرعون در قوم خود ندا (1)
كس و خوار كه حرف زدنش را بلد نيست؟ اگر او هم كسي بود چرا بينيد؟ با اين حال آيا من بهترم يا اين مرد بيپس نمي

 ... مثل من به عالمت سروري( دستبندي از طال از طرف خدا ندارد)

ه ما را به خشم آوردند از ايشان انتقام گرفتيم و همه را غرق كرديم. پس سرگذشتشان را و مثلي براي ديگران همين ك
 .42 -41كرديم. سوره زخرف، آيات 
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صرف تحقق مصداقي از ضاللت باعث آن تهديد شده، چون صرف چنين ضاللتي استحقاق مجازات استدراج كه عبارت 
 .شودست از ضاللت شديدتر، نميا

شود كه يكي از واجبات بر خداي رحمان اين است كه صيغه امر غائب است، و برگشت معناي آن به اين مي "فليمدد "جمله
چنين كسي را در ضاللت امتداد دهد، چون گفتيم صيغه، صيغه امر است، و امر در صورتي كه از كسي به سوي شخصي 

ست كه آن تكليف را بر او واجب كرده، و همچنين اگر آمر مخاطب خود را دستور دهد كه مرا امر صادر شود معنايش اين ا
 .امبه فالن كار بكن، معنايش اين است كه من اين كار را خواهم كرد، و آن را بر خود واجب كرده

ب آمده، و مد بيشتر در مكروه به يك معنا است، ليكن راغب در مفردات گفته: امداد بيشتر در محبو "امداد "و "مد "كلمه
كه البته كنايه آيه  -، و مراد اين است كه كسي كه ضاللت بر او مستقر شود، و او در آن ادامه دهد«1»استعمال شده است 

خداي تعالي بر خود واجب فرموده كه او را در آنچه هست مدد كند، يعني هر چيزي كه او را به گمراهي  -به كفار است
ه او بدهد، مانند زخارف دنيوي در مورد كالم، تا به خاطر آن و سرگرمي با آن به كلي از حق منصرف شود، و كشيده بيشتر ب

بناگهاني برسد، و آن وقت حق بر او روشن گردد، وقتي كه ديگر نتواند از حق منتفع  -عذاب او يا قيامت -در نتيجه امر خدا



 .شود

 "... وعَدُونَ إِمَّا الْعَذابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَحَتَّي إِذا رَأَوْا ما يُ "پس اينكه فرمود:

خذالني است به صورت اكرام، و مراد از آن اين است كه طرف از حق و پيروان حق  "مد "دليل بر اين است كه اين
از آن  ديگر نتواند منصرف شود، يعني سرگرم زرق و برق حيات دنياي غدار گردد و حق برايش روشن نشود تا آن وقتي كه

 .منتفع شود، و آن هنگام نزول عذاب يا قيام قيامت است

و نيز « 6» "فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا، سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ ":هم چنان كه در جاي ديگر فرمود
 .«0» "رَبِّكَ ال يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ "فرمود

__________________________________________________ 

 ."مد "مفردات راغب، ماده(1)

ن سنت است از خدا كه همواره در بندگانش جريان وقتي عذاب ما را ديدند ديگر ايمانشان سودي برايشان نداشت، و اي(2)
 .24داشته. سوره مؤمن، آيه 

آيد ديگر ايمان هيچكس كه قبال ايمان نياورده و يا در ايمان قبليش كسب خيري روزي كه بعضي آيات پروردگارت مي(3)
 .142نكرده بود سودي به حالش ندارد. سوره انعام، آيه 
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مفرد است، جانب  "من "، با اين كه كلمه"رَأَوْا ما يُوعَدُونَ "برگردانيد و فرمود: "من "در اين كه ضمير جمع را به كلمه و
 .جانب لفظ آن را رعايت فرمود "فَلْيَمْدُدْ لَهُ "معناي آن را رعايت كرد، هم چنان كه اگر ضمير مفرد به او برگردانيد، و فرمود

 438[ ..... ص : "أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا "كفار كه گفتند:جواب دوم به احتجاج ]

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ  "در مقابل كالم كفار قرار دارد كه گفتند: "فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكاناً وَ أَضْعَفُ جُنْداً "جمله
البته با در نظر گرفتن ظاهر آيه كه از آن بر  -اما اين كه منظور از مكان در هنگام ديدن عذاب چيست؟و  "أَحْسَنُ نَدِيًّا

گيرد، مثل كفار قريش كه قهرا آن مكاني خواهد بود كه عذاب خدا ايشان را مي -آيد مراد از عذاب، عذاب دنيوي استمي
اين سوره به همان صناديد قريش بوده، و اما مكان شرشان  مكان شر آنان در هنگام عذاب چاه بدر بود، چون روي سخن در

شود لشگر اي است كه دار البوار است، و اما اينكه فرمود: معلوم ميبينند، همان جهنم جاودانهدر روزي كه قيامت را مي
ه را هم آماده ناتوان از كيست، مراد همان روز عذاب است، كه كسي عاصم و نگهداري از عذاب خدا ندارد، آن روز هر چ

 .مانداثر ميشود و بيكرده باشند عليه خودشان تمام مي

 "... وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُديً "

ماند و باعث شكر و اجر عظيم خداي تعالي ، اعمال صالحي است كه نزد خدا محفوظ مي"باقيات الصالحات "مقصود از
 .يدش بدان وعده داده استشود، و خدا در چند جا از كالم مجمي

اي به معناي پاداش عمل است، در مفردات گفته اصل اين كلمه به معناي بازگشت هر چيزي به حالت اوليه "ثواب "كلمه
ثواب آن چيزي است كه به  -تا آنجا كه گفته است -است كه داشته، يا به حالت مقدري است كه مقصود از فكرت است

اند به تصور اين است كه آن خود آن است، )نه بازگشت گردد، و اگر خود پاداش را ثواب گفتهيانسان در پاداش اعمالش بر م
رود و هم در شر ليكن متعارف آن است كه بيشتر در خير استعمال ثواب، هم در خير به كار مي -گويدتا آنجا كه مي -آن(،
 .ت استاسم مكان از رد است، و مراد از آن بهش "مرد "و كلمه« 1»شود مي



شان را فرمود: خدا به زودي ايكرد، و مياين آيه شريفه تتمه بيان آيه قبلي است، چون آيه قبلي حال اهل ضاللت را بيان مي
 كنند، و سرگرمشوند، و از ايمان اعراض ميكند، و در نتيجه در ضاللت خود فرو رفته، از حق به كلي منصرف ميمدد مي

 بازي با شواغل

__________________________________________________ 
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گردند، تا مرگشان و يا عذاب خدا به طور ناگهاني بيايد و حقيقت بر ايشان مكشوف شود كه نتوانند از آن دنيايي خود مي
 .هستند "أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً ... "مند شوند، و اين دسته همان احد الفريقين در آيهبهره

فرمايد، و اند، كه خداي تعالي راه يافتگان ايشان را مدد ميكند، و آن فريق مؤمنيندر اين آيه حال آن فريق ديگر را بيان مي
ر است از نظر اجر، و بهت گردند، كه بهتر استافزايد، و در نتيجه موفق به اعمال باقيات صالحات ميهدايتي بر هدايتشان مي

شوند بهشت است، كه نعيمش دائمي است، پس آنچه از سرمايه كه نزد از نظر مسكن، زيرا مسكني كه بدان منتقل مي
 .مؤمنين است كه همان نعيم مقيم باشد بهتر است از آنچه كه نزد كافران از زخارف گول زننده فاني است

ت كه حكم به بهتري اين از آن، حكم الهي است، كه هيچ خطا و غلط و اشتباه در آن راه اشاره به اين اس "عِنْدَ رَبِّكَ "جمله
 .ندارد

 140 :اند و جواب خداي تعالي به آنان[ ..... ص استداللي ديگر از كفار، مشابه استدالل پيشين كه مال و فرزند دار شدن را نتيجه كفر پنداشته]

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ  "جواب دومي است از حجت كفار، كه گفتند: -ماييدفربه طوري كه مالحظه مي -و اين دو آيه
 ."أَحْسَنُ نَدِيًّا

 ."أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَ قالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "

كالم بعضي از مشركين كه قرآن را آيد كه حجت فاسد مذكور، همانطور كه از سياق آيات چهارگانه قبلي به دست مي
اند براي كوبيدن كلمه حق، و گمراه كردن و تحقير مؤمنين بوده، همچنين سياق اين شنيدند بوده، و آن سخنان كه گفتهمي

آيات چهارگانه كه با كلمه تعجب آغاز شده و مشتمل بر كالمي شبيه به كالم سابق كفار و جوابي نظير جواب در آن آيات 
اند، دهد كه بعضي از كساني كه به رسول خدا )ص( ايمان آوردند، و يا در معرض اين كار بودهن معنا را به دست مياست، اي

يروي كيش حتما در دنيا با پ -لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "بعد از شنيدن كالم كفار متمايل بدان شده و ملحق به كفار شدند، و گفتند:
چون مثل اينكه در ايمان به خدا نحوستي، و در شرك ميمنتي است، لذا خداي  "شومد ميپرستي صاحب مال و اوالبت

 ."... أَطَّلَعَ الْغَيْبَ "تعالي در رد آنان فرمود:

 :اندو اما اينكه بيشتر مفسرين به خاطر رواياتي كه در سبب نزول آيه وارد شده است گفته

قريش بود، و با اين گفتار خود خطاب به خباب بن ارت كرد، چون خباب آيه كالم يكي از متعصبين در شرك است، كه از  "
از او طلبي داشته، طلب خود را مطالبه كرده، او در پاسخ گفته: در بهشت مال و فرزند بسياري دارا خواهم شد و قرض خود را 

 معتقد به معاد نبودند،دانيم كه مشركين ، كالمي است كه با سياق آيات سازگاري ندارد، چون همه مي"خواهم داد
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نكه از تواند باشد، و با ايدهم، چيزي جز مسخره نميشوم و بدهي تو را ميو با اين حال اينكه گفته باشد در بهشت پولدار مي
يْبَ أَمِ أَطَّلَعَ الْغَ "آنكه جمله در استهزاء و سخريه گفته باشد، ديگر معنا ندارد كه قرآن آن را با دليل و احتجاج رد كند، و حال



 "... اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

 .صريح در احتجاج و استدالل است

است كه از ابي مسلم مفسر نقل شده، كه آيه شريفه عام است و شامل « 1»اعتباري نظير اين سخن كه گذشت، قولي در بي
 .شودهر كسي كه اين صفت در او است مي

ع، كلمه تعجب است، و اگر آن را با فاء تفري "أَ فَرَأَيْتَ "اي است تعجبي، و كلمهجمله "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا "پس جمله
آن ده براي اين است كه كفر گوين "أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقاماً وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا "نتيجه كالم سابق آنان قرار داد، كه گفته بودند

از سنخ كفر همين افراد است كه مورد بحث ما هستند، و اساس هر دو كفر يكي  "لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "حرف و اين سخن كه
است، و آن همان است كه در باره مؤمنين گفتند كه اينان هيچ خيري و سعادتي و عزتي و نعمتي ندارند، چون در ملت كفر 

 .آن، خيري ديگر وجود ندارد غير از عزت دنيا و نعيم مادي

ه اين و گويا نتيج "كَفَرَ بِآياتِنا "يك ترتبي دارد بر جمله "وَ قالَ لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "گردد كه جملهاز همين جا روشن مي
كه  مبارك اي است ميمون واست، و خالصه اگر به آيات خدا كفر ورزيدند براي اين پندار بود كه كفر به آيات خدا طريقه

كند، و بر اين پندار باطل خود، قسم كند، و خير و سعادت دنيايي را روزيش ميعزت و قدرت را براي سالك خود جلب مي
 .رسانددر اول جمله، و نون تاكيد در آخر آن سوگند را مي "الم "هم خورده، چون

كند، رد مي "لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "اين جمله خداي تعالي كالم كسي را كه گفت در "أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً "
رسد، و يا مگر با خدا كه مگر از غيب خبر دارد، و حال آنكه او راهي به علم غيب ندارد، تا بداند كه از راه كفر به آرزويش مي

 .معلوم است كه اين استفهام، استفهام انكاري است شوم؟ وگويد پولدار ميعهد بسته كه اينطور قاطع و محكم مي

 ."كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا "

كلمه ردع و زجر است، و ذيل آيه، دليل بر اين است كه خداي سبحان با اين جمله الزمه كالم اين گوينده را رد  "كال "
 است كه مال و اوالددار كند، زيرا الزمه كالم او اينمي

__________________________________________________ 
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شدن از آثار كفر به آيات خدا است، و خالصه رد آن اين است كه كفر به آيات خدا اثرش مال و اوالد نيست، بلكه اثرش 
طلبد كه هر قسمت دنبال قسمتي زند با كالم خود عذاب ممدودي ميس كسي كه اين حرف را ميامتداد عذاب است، پ

ويسيم، نديگر برسد، آري اثر گفته او چنين عذابي است، نه پولدار شدن، و فرزنددار شدن، و ما به زودي همين كالم او را مي
هُ، سَنَدْعُ فَلْيَدْعُ نادِيَ "چشانيم، پس آيه شريفه نظير جملهيكنيم، يعني آن عذاب ممدود را به او مو اثرش را بر آن مترتب مي

 .زنيمفرمايد: مجلسيان خود را صدا بزند، ما هم زبانيه را صدا مياست، كه مي« 1» "الزَّبانِيَةَ

ار شود، نه بگردد كه نزديكتر به ذهن اين است كه مراد از نوشتن گفتار او، تثبيت آن باشد، تا اثرش از همين جا روشن مي
م، نويسيم تا در قيامت به حسابش برسياند: به راستي گفته او را در نامه عملش ميتفسير كرده« 6»اينكه آن طور كه بعضي 

تكراري باشد و بدون هيچ نكته  "وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ "شود كه جمله بعدي يعني جملهاش اين ميچون اگر معنا اين باشد الزمه
 .دوباره تذكر دهدروشني مطلب را 

شود، و اين ميرد و فاني مياين است كه او به زودي مي "گويدوراثت آنچه مي "مقصود از "وَ نَرِثُهُ ما يَقُولُ وَ يَأْتِينا فَرْداً "
شود، و نزد ماند، و چون سخني است گناه و خطا، از او جدا نميباقي مي "شومبا كفرم صاحب مال و اوالد مي "كالمش كه



برد، و در برد، كالمش را هم خدا ارث ميماند، عينا همانطور كه اگر مالي از او مانده بود، خدا آن را ارث ميا محفوظ ميخد
 .اي است لطيفاينگونه تعبير استعاره

ه آنها ود دل بآيد در حالي كه تنها است و هيچ يك از آن ياوراني كه به خيال خيعني روز مرگش نزد ما مي "وَ يَأْتِينا فَرْداً "
گر آيد و هيچ كس با او نيست مشود كه او به زودي تك و تنها نزد ما ميبسته بود با او نيستند، پس خالصه معنا اين مي

دار بر كشيم، و عذابي دنبالههمين كالمش كه ما آن را عليه او حفظ كرديم، و آن روز او را بر سر آن حرف به حساب مي
 .آوريمسرش مي

 ناظر به پولدار شدن در دنيا باشد، و اما اگر حرف بيشتر مفسرين "لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً "اينها بنا بر اين است كه جمله البته همه
 باشد كه گفتند: ناظر به مالدار شدن در قيامت

__________________________________________________ 

 .12سوره علق، آيه (1)

 .040، ص 4 منهج الصادقين، ج(2)

 100، ص: 10ترجمه الميزان، ج

تعجب است از كسي كه به آيات ما كفر ورزيد  "شود:اند چنين مياست، در آن صورت معناي آيه آن طور كه تفسيرش كرده
 شوم، مگر او غيب)يعني عاص بن وائل يا وليد بن مغيره( و سوگند خورد كه در آخرت در بهشت مالدار و صاحب فرزند مي

انست كه فهميده در بهشت خواهد بود؟ و يا به قول بعضي ديگر مگر لوح محفوظ را ديد و يا نزد خدا عهدي دارد، و دمي
 ."!محرمانه ال اله اال اللَّه گفته تا داخل بهشت شود؟

 مگر عمل صالحي از پيش فرستاده؟ چون عمل است كه در نامه اعمالش ثبت "اند: معنا اين است كه:بعضي ديگر گفته
دهيم در نويسيم، به مالئكه حفظه دستور ميگويد ميما آنچه مي -گويدولي حاشا مطلب آن طور نيست كه او مي -شودمي

ماند بعد هايش از او باقي ميكنيم، و آنچه را به كيفر گفتهدار برايش فراهم مينامه عملش بنويسند و از عذاب، عذابي دنباله
آيد، در حالي كه نزدش هيچ مال و فرزندي، و عده و گاه در آخرت تنها نزد ما مي بريم، آناز هالكت خودش ارث مي

 .«1» "اي نيستعده

وارد شده و بيان ضعف و عدم انطباق آنها با آيات([ .....  "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ ... "بحث روايتي ])رواياتي كه در باره شان نزول آيه:

 413ص : 

 أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا وَ قالَ "ت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در تفسير آيهدر تفسير قمي در رواي
فرمود: منظور عاص بن وائل پسر هشام قرشي سهمي، يكي از استهزاء كنندگان بوده، زيرا خباب بن  "لَأُوتَيَنَّ مالًا وَ وَلَداً

مده بود آن را بگيرد، عاص گفت مگر شما معتقد نيستيد كه در بهشت طال و نقره و حرير خواسته، آارت، طلبي از او مي
ر شوم، بيش از ثروتي كه داست؟ گفت: چرا معتقديم. گفت: پس موعد من و تو همان بهشت، به خدا قسم آنجا ثروتمند مي

 .«6»دنيا دارم 

، ابن "در كتاب دالئل "ور، عبد بن حميد، ترمذي، بيهقي،و در الدر المنثور است كه احمد و بخاري، مسلم، سعيد بن منص
كنند كه گفت: من مردي آهنگر بودم وقتي طلبي منذر، ابن ابي حاتم، ابن حبان، و ابن مردويه، از خباب بن ارت روايت مي

تم: شوي، گف دهم، مگر وقتي كه به محمد كافراز عاص بن وائل داشتم رفتم آن را وصول كنم گفت: نه به خدا قسم، نمي
 :شوم تا بميري و دوباره زنده شوي، گفتنه، به خدا سوگند به محمد كافر نمي
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 .101، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .40، ص 6تفسير قمي، ج (2)
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خداوند اين آيه را در باره گفتار او نازل  .روز من مال و فرزنداني خواهم داشتپس طلبت را هم همان روز بيا بگير، چون آن 
 .«1» "أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنا ... وَ يَأْتِينا فَرْداً "كرده و فرمود:

ن رسول خدا، بدو مؤلف: و نيز قريب به اين معنا از طبراني، از خباب، و نيز از سعيد بن منصور، از حسن، از مردي از اصحاب
، «6»اينكه اسم آن شخص را برده باشد، و نيز از ابي حاتم و ابن مردويه از ابن عباس از مرداني از صحابه روايت شده است 

كند، براي اينكه اين روايات صريحند در اينكه و در سابق هم گذشت كه هيچ يك از اين روايات با سياق آيات تطبيق نمي
كند، عالوه بر اين بن وائل، و بطور استهزاء و مسخره سر زده، و حال آنكه سياق آن را افاده نمي كلمه مورد بحث از عاص

 .كنداند، و اين را نقل قطعي هم تاييد ميمشركين اصال قائل به بعث و نشور نبوده

ل آنكه جواب استهزاء را از اين هم كه بگذريم آيات مورد بحث شروع كرده به پاسخگويي او از راه احتجاج و استدالل، و حا
اي جدي داشته باشد، و گر نه استدالل هم صورت شوخي و دهند، استدالل در جايي است كه طرف نظريهبا استدالل نمي

گيرد، بنا بر اين بايد گفت كه: روايات هر چه هم صريحند در اينكه اين جمله به عنوان سخريه صادر استهزاء به خود مي
 .باق نداردشده با آيه شريفه انط

حال اگر كسي روايت را بر وجه بعيدي حمل كند، و بگويد: عاص بن وائل منظورش مسخره كردن نبوده، بلكه منظورش 
شكن به طلبكار خود دهد، و از پرداختن دين راحت شود، بدون اينكه خودش به مساله معاد اين بوده كه پاسخي دندان

شوم، عنا داشت اسم فرزند را هم ببرد و بگويد: بزودي صاحب مال و فرزند مياعتقادي داشته باشد، در آن صورت ديگر چه م
شوم. نقطه ضعف ديگري كه در اين روايات است اين است كه در كافي بود تنها بگويد در آنجا صاحب مال و ثروت مي

اي از و حال آنكه هيچ سابقهگرديد، بعضي از آنها آمده كه شما مسلمانان معتقديد كه بعد از مرگ به مال و فرزند بر مي
مسلمانان صدر اسالم در دست نيست كه چنين حرفي در بين آنان شايع شده باشد كه در بهشت هم توالد و تناسل هست، و 

 .يا در قرآن به آن اشاره شده باشد

ي ند هيچ وجهگوياشكال و نقطه ضعف سومي كه در روايات است اين است كه اگر شان نزول آيه آن باشد كه روايات مي
 .چون در الزام خباب بن ارت احتياجي به اين تاكيد نيست "الوتين "براي قسم و تاكيد نيست، كه بگويد

__________________________________________________ 

 .620و  620، ص 0الدر المنثور، ج (2، 1)
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آيه آن بود، جا داشت بگويد: به زودي در بهشت يا در آخرت صاحب اموال و نقطه ضعف چهارم اينكه اگر شان نزول 
 .شوم تا خباب منظورش را بفهمد و به اشتباه نيفتد، ولي آيه شريفه مطلق آمدهفرزندان مي

عَذابِ مَدًّا مِنَ الْ كَلَّا سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَ نَمُدُّ لَهُ "نقطه ضعف پنجم اين است كه جواب چنين پاسخي اين است كه بفرمايد:
زيرا اين جواب به هيچ وجه جواب او نيست، چون عاص بن  "أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً "، نه اينكه بفرمايد:"...

غالبا با علم  لكهخواسته خباب را الزام كند، الزام كردنش متوقف بر علم به درستي و راستي عقيده خباب نبود، بوائل كه مي
شود، بله توقف بر علم و اعتقاد خصم )خباب( به آن عقيده و يا به لوازم آن هست، و با اين حال چطور به دروغ هم جمع مي



 :فرمايدقرآن كريم در پاسخ او مي

 ."مگر او از غيب خبر دارد يا با رحمان عهدي بسته است؟ "

اخباري از رسول خدا و ائمه اهل بيت )عليهم افضل  "... باقِياتُ الصَّالِحاتُوَ الْ "اين را هم بايد دانست كه در ذيل جمله
 .از سوره كهف نقل كرديم 02الصالة( وارد شده كه ما آنها را در جلد سيزدهم اين كتاب در يك بحث روايتي در ذيل آيه 

 102، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 416[ ..... ص : 86تا  94(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا  (82)كَالَّ سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا  (81)وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا 
 (24( يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَي الرَّحْمنِ وَفْداً )20يْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا )( فَال تَعْجَلْ عَل20َالشَّياطِينَ عَلَي الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا )

لرَّحْمنُ وَلَداً ( وَ قالُوا اتَّخَذَ ا22( ال يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إاِلَّ مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً )22وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلي جَهَنَّمَ وِرْداً )
 (23تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا ) (89)( لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا 22)

لُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إاِلَّ آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ( إِنْ ك26ُوَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً ) (21أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً )
 (24( وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداً )20( لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُمْ عَدًّا )20)

 (22إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا )

 416ترجمه آيات ..... ص : 

 .(21اند كه مايه عزتشان شود )و غير از خدا خداياني گرفته

 .(26هرگز )چنين نيست اين خدايان( از عبادت ايشان بيزاري خواهند جست، و مخالف آنان خواهند شد )

 .(20مگر نديدي كه ما شيطانها را به سوي كافران فرستاديم تا به سختي تحريكشان كنند )

 .(20كنيم، شمار كردني دقيق )تو در باره ايشان عجله مكن كه ما براي آنان روزشماري مي
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 .(24روزي كه پرهيزكاران را محشور كنيم كه به پيشگاه خداي رحمان وارد شوند )

 .(22كاران را تشنه به سوي جهنم برانيم )و گنه

 .(22داي رحمان پيماني گرفته باشند )شفاعتي ندارند مگر اينكه از خ

 .(22گويند خدا فرزندي )براي خود( برگزيده است )

 .(22ايد )حقا چيزي زشت و بد آورده

 .(23ها در هم شكسته، فرو افتد )چيزي كه نزديك است آسمانها از هول آن متالشي گردد و زمين بشكافد و كوه

 .(21اند )ردهاز آن رو كه براي خداي رحمان فرزندي ادعاء ك

 .(26سزاوار نيست كه خداي رحمان فرزندي برگزيند )

 .(20ها و زمين هيچ كس نيست مگر آنكه با بندگي به سوي خدا آمدني است )در آسمان



 .(20خدا همه را احصاء كرده و شمارشان كرده است، آنهم شماره كردني كامل )

 .(24)و همگيشان روز قيامت تنها به پيشگاه خدا وارد شوند 

 .(22اند خداي رحمان براي آنها محبتي قرار خواهد داد )كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 417بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كند، و آن عبارت است از شرك به خدا با برگزيدن خداياني ديگر، و اينكه اين آيات، فصل سوم از اعتقادات كفار را نقل مي
 .و پاسخ از آنها "فرزند گرفته خدا "اند:گفته

 417[ ..... ص : "اي گرفتند تا براي آنان عزت باشندمشركين جز خدا آلهه "معناي اينكه فرمود:]

 ."وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا "

ك است، چون بيشتر مشركين براي ملوك قداستي منظور از اين آلهه، مالئكه و جن و مقدسين از انسانها و جباران از ملو
 .آسماني قائل بودند

و معناي اينكه فرمود تا عزت آنان باشند، اين است كه تا شفيع آنان باشند و به درگاه خدا نزديكشان كنند، و در نتيجه به 
از مفسرين كه منظور از « 1»عزت دنيا برسند، و اين عزت ايشان را به سوي خيرات كشانده و از شر دور بدارد. و بعضي 

 .عزت را شفاعت در آخرت براي ايشان دانسته، از اين مطلب غفلت كرده كه مشركين قائل به قيامت و زندگي ديگر نبودند

__________________________________________________ 

 .01، ص 0كشاف، ج (1)
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 419[ ..... ص : "فُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّاكَلَّا سَيَكْ "مقصود آيه:]

 ."كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا "

اي است كه با هيچ چيز جمع نشود، و از اخفش هم نقل شده كه ضد، هم به به حسب لغت به معناي منافي "ضد "كلمه
اند، و اطالق ضد از علماي لغت آن را رد كرده« 1». ولي بعضي "عدو "و "رسول "شود و هم به جمع، ماننديواحد اطالق م

در آيه بر جمع آلهه را با اينكه كلمه ضد مفرد است، چنين توجيه كرده كه: چون آلهه همگي متفقند در دشمني با اين 
احد را دارند، و به همين جهت صحيح است مفرد بر آنان مشركين، و دشمني با عبادتشان، پس در نتيجه حكم يك فرد و

 .اطالق شود

به  "همعلي "و "بعبادتهم "گردد، و دو ضميربه آلهه بر مي "يكونون "و "سيكفرون "آيد كه دو ضميراز ظاهر سياق بر مي
اين مشركين كفر  مشركين كه آن آلهه را براي خود اتخاذ كردند، و معناي آيه چنين است: به زودي آلهه به عبادت

 خيزند، و اگر آن طور كهشوند، نه طرفدارشان، بلكه به دشمنيشان برميورزند، و همين آلهه ضد و بر عليه ايشان ميمي
وَ  "كردند مايه عزت آنها خواهند شد، بايد هميشه مايه عزتشان باشند، ولي نيستند، نظير اين بيان در آيهمشركين خيال مي

« 6» "الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ نَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ، قالُوا رَبَّنا هؤاُلءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ، فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُإِذا رَأَي الَّذِي



رٍ، إِنْ تَدْعُوهُمْ ال يَسْمَعُوا دُعاءَكُمْ، وَ لَوْ سَمِعُوا مَا وَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِي "تر در آيهآمده، و از آن روشن
 .آمده است «0» "اسْتَجابُوا لَكُمْ، وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ

نا بر برا به آلهه برگردانده باشند، كه  "هم "از مفسرين عكس اين معنا را احتمال داده باشند، و ضمير« 0»و چه بسا بعضي 
شوند، هم چنان كه نظير اين ورزند، و ضد آنها ميشود: به زودي مشركين به پرستش آلهه كفر ميآن معناي آيه اين مي

 .آمده است« 4» "ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَ اللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ "معنا در آيه
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 [.....] .040، ص 4منهج الصادقين، ج (1)

ه گويند: پروردگارا اينها شريكاني است كبينند كه ميو هنگامي كه مشركان معبودهايي را كه شريك خدا قرار دادند مي(2)
 .22گو هستيد. سوره نحل، آيه گويند شما دروغخوانديم، در اين هنگام معبودان به آنها ميما به جاي تو آنها را مي

خوانيد حتي روكشي از هسته خرما را مالك نيستند عالوه بر اين اگر آنها را بخوانيد و خداياني كه شما به جاي او مي(3)
و  10ر، آيه شوند. سوره فاطكنند و روز قيامت به شرك شما كافر ميشنوند و اگر هم بشنوند استجابتتان نميدعايتان را نمي

10. 
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 .انجامد كه بگويند به پروردگارمان خدا، سوگند كه ما مشرك نبوديمشان جز بدينجا نميفتنه(5)
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 "اعز "كه در مقابل كلمه "ضدا "آيد كه كلمهدارد، براي اينكه از ظاهر سياق بر ميولي ظاهر سياق، اين معنا را بعيد مي
افر شوند عبادت مشركين را كقرار گرفته، وصف آلهه باشد، نه مشركين، و الزمه اين آن است كه آلهه كه ضد مشركين مي

 .رساند، نه عكس آن راگردند، ترتيبي كه در ضمائر آيه است اين معنا را مي

سَيَكْفُرُونَ  "نه اينكه بفرمايد "شوندبه زودي به آنها كافر مي -سيكفرون بهم "فرمودعالوه بر اين اگر عكس بود بايد مي
 .چون كه آلهه مشركين را عبادت نكردند تا مشركين به عبادت آنها كافر گردند "بِعِبادَتِهِمْ

و منظور از كفر آلهه در روز قيامت نسبت به عبادت مشركين، و ضد ايشان شدن، اين است كه آن روز حقيقت امر بر 
قيامت همين است كه حقايق در آن روز روشن شود، نه اينكه حقايق آن روز موجود  گردد، چون شانمشركين ظاهر مي

شوند، و اگر اين حقايق آن روز موجود شوند، يعني در دنيا آلهه نسبت به عبادت مشركين كافر نبوده باشند، و آن روز كافر 
كَلَّا  "لهشود بر جمبه خوبي مترتب مي "لَمْ تَرَ أَ "شود )دقت فرمائيد( و بنا بر اين معنا، جملهشوند، استدالل آيه تمام نمي

 ."... سَيَكْفُرُونَ

 ."أَ لَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّياطِينَ عَلَي الْكافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا "

ا كفار را ب به يك معنا است، و آن عبارت است از تكان دادن به شدت، و مراد اين است كه شيطانها "هز "و كلمه "از "كلمه
كنند، و به پيروي باطل تشويق نموده و به وسيله تزلزل از فضيلت دهند، تحريك ميشدت به سوي شر و فساد تكان مي

 .سازنداستقامت و ثبات بر حق گمراهشان مي

ين چون مشرك و اگر در آيه شريفه ارسال شيطانها را به خدا نسبت داده، از آنجايي كه از باب مجازات است هيچ عيبي ندارد،
به حق كفر ورزيدند، و خدا هم از در مجازات شيطانها را فرستاد تا كفر و گمراهيشان را زيادتر كنند، شاهد اين معنا هم 

است، زيرا اگر از باب مجازات نبود، و فرستادن شيطانها به منظور گمراهي ابتدايي آنها بود،  "عَلَي الْكافِرِينَ "جمله
 .را بياورد "كافرين "ينكه به جاي ضمير اسم ظاهرنه ا "عليهم "فرمودمي



كند، در مقام تاييد مطلب آيه در صدر آن آمده، و معناي استشهاد را افاده مي "أَ لَمْ تَرَ "اين آيه شريفه به خاطر اينكه جمله
ر و را به سوي ششوند، نه عزت آنان، چون تحريك شيطانها، مشركين فرمايد: آلهه كفار ضد ايشان ميقبلي است كه مي

 فساد و پيروي باطل،

__________________________________________________ 
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پنداشتند، و اگر اين آلهه دشمني و ضديت است، و همين شياطين از جمله همان آلهه جني ايشانند كه مايه عزت خود مي
 .كردندبه چيزي كه هالكت و شقاوتشان در آن است دعوتشان نميضد مشركين نبودند 

كين پنداشتند، ضد مشرپس آيه شريفه به منزله اين است كه گفته شود: اين آلهه كه مشركين آنها را مايه عزت خود مي
حريك چيزي تهستند، به دليل اينكه شيطانها كه يك دسته از آلهه ايشانند ايشان را با تكان هر چه شديدتر به سوي 

دا كنند به اذن خكنند كه هالكت و شقاوتشان در آن است، و تازه همين شيطانها هم سر خود نيستند، بلكه هر چه ميمي
كنند، )و اين اذن همان است كه در آيه از آن به ارسال تعبير شده( بنا بر اين اتصال اين آيه به ما قبل خود خيلي روشن مي

 .است

 يَكُونُونَ وَ "تا جمله "وَ يَقُولُ الْإِنْسانُ "المعاني اين آيه را مترتب بر مجموع آيات قبل، يعني از آيهولي صاحب تفسير روح 
اي در دانسته، و در توجيه كيفيت اتصال آن به ما قبل طول و تفصيل داده و حرفهايي زده است كه هيچ فايده "عَلَيْهِمْ ضِدًّا

 .«1»يات و اتصال ما بعد آيه مورد بحث را به ما قبل به كلي بر هم زده است آن نيست، و با اين نظريه خود، سياق آ

 412شود[ ..... ص : شماريم اين است كه اعمال آنان شمرده و ضبط ميها يا روزهاي زندگي آنان را ميمراد از اينكه فرمود ما نفس]

رساند به معناي شمردن است، و چون شمردن هر چيزي آن را به آخر مي "عد "كلمه "فَال تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا "
خرين رسانيم و تا آكند، به اين عنايت، خداي تعالي در اين آيه خواسته است بفرمايد: ما عمر ايشان را به آخر ميو نابود مي
فرستد تا تمام شود، و آن روزي است ه ميهاي عمر ايشان را در نزد خود ذخيره كرده، و دانه دانشماريم، گويا نفسنفس مي

 .كه وعده عذابشان داده است

إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  "و چون مدت بقاي آدمي، مدت آزمايش و امتحان او است، هم چنان كه آيه
شود، عمر در حقيقت شمردن اعمالي است كه در نامه عمر نوشته مي اشاره به آن دارد، در نتيجه شمردن« 6» "أَحْسَنُ عَمَلًا

تا بدان وسيله بنيه زندگي جاودانه آخرت تمام شود، و در آن آنچه مايه سعادت زندگي او در آنجا است، تا دانه آخر شمرده 
ث تماميت خلقت جسم او شود، كه چه نعمتهايي دارد، و چه نقمتهايي، و همانطور كه ماندن جنين در رحم مادر، باعمي
 شود، ماندن آدمي هم در دنيا براي همين است كهمي

__________________________________________________ 
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، آيه كهف كنند. سورهما آنچه را روي زمين است زينت آن قرار داديم تا آنها را بيازماييم كه كدامينشان بهتر عمل مي(2)
2. 
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 .خلقت جانش پخته و تكميل گردد و خدا آنچه از عطايا برايش تقدير نموده برايش تا به آخر بشمارد



و بنا بر اين جا ندارد كه انساني از خداي تعالي مرگ كسي را طلب كند و در آن استعجال نمايد چه انسان كافر فاجر، و چه 
اي اينكه مدت بقاي اولي در دنيا همان مدت شمردن گناهان او است، تا در برابرش كيفر شود، و مدت بقاي مؤمن صالح، بر

دومي مدت شمردن حسنات او است، تا در برابرش پاداش داده شود و بدان متنعم گردد، و اين آيه شمردن را مقيد به هيچ 
 .ها، يا ايام زندگي استكه مقصود شمردن نفس شودقيدي نكرده، ولي از ظاهرش در بدو نظر چنين فهميده مي

گيري از مطالب گذشته است، و تفريع و نتيجه "فاَل تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ "و به هر حال چه آن باشد، چه اين، و چه اعمال، جمله
ه است كه: از آنجايي ككند، و خالصه معناي آيه اين تعليل آن است، و در حقيقت علت تاخير را بيان مي "إِنَّما نَعُدُّ "جمله

ه گردند، و ببرند، هم خودشان، و هم خدايانشان، به سوي ما بر مياين كفار از گرفتن بتها به عنوان خدا هيچ سودي نمي
شوند، و حتي مسيرشان در دو راه خير و شر جز به اذن ما نيست، پس تو چرا اينقدر هيچ وجه از تحت سلطنت ما بيرون نمي

دازم انا را بگيرم، و يا كارشان را يكسره كنم؟ تو اينقدر كم حوصله و ناراحت مباش، اگر من تاخير ميعجله داري من آنه
ست به معناي قومي ا "وفد "كلمه "يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَي الرَّحْمنِ وَفْداً "براي اين است كه نفسها و اعمالشان را بشمارم.

يا گرفتن حاجتي و امثال آنها بر او وارد شوند، و اين قوم وقتي به نام وفد ناميده  كه به منظور زيارت و ديدار كسي و
 .شوند كه سواره بيايند، كلمه وفد جمع و مفرد آن وافد استمي

ه بدر آيه بعدي قرار گرفته، فهميده شود كه مقصود از وفد  "إِلي جَهَنَّمَ "در مقابل "إِلَي الرَّحْمنِ "و چه بسا از اينكه جمله
رحمان، محشور شدن به بهشت است، و اگر حشر به بهشت را حشر به رحمان خوانده، بدين جهت است كه بهشت مقام 

 .قرب خداي تعالي است، پس حشر به بهشت حشر به خدا است، و معناي آيه روشن است

ه، و گويا از ورود به آب، يعني قصد آن كردن و از به لب تشنه تفسير شد "ورد "كلمه "وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلي جَهَنَّمَ وِرْداً "
رود مگر آنكه تشنه باشد، به همين مناسبت اين كلمه كنايه از آن نوشيدن گرفته شده، چون معموال كسي به قصد آب نمي

 عطش شده، و در اينكه سوق به جهنم را مقيد به مجرمين كرد،
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علت سوقشان همان جرمشان است، نظير اين تعليق، تعليقي است كه در آيه قبل در حشر به رحمان اشعار است به اينكه 
 .شده، تا بفهماند علت حشر به رحمان تقواي متقين است، و معناي آيه روشن است

لهه گرفتن مشركين به منظور شفاعت است، اين جمله پاسخ دوم از آ "ال يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً "
و حاصلش اين است كه اينطور نيست كه هر كه را انسان دوست بدارد شفاعتش كند، و به همين منظور او را آلهه خود 

 اي از مقربين درگاهكند، قبال با خدا عهدي دارد، و اين عهد را جز عدهبگيرد، او هم شفيع او بشود، بلكه هر كه شفاعت مي
 "وَ ال يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ "ا كسي مالك نيست، هم چنان كه فرمود:خد
«1». 

ته شاند: مراد از آيه شريفه اين است كه بفرمايد: كساني مالك شفاعتند كه نزد خدا عهدي دااز مفسرين گفته« 6»بعضي 
 .باشند، و آن عهد ايمان به خدا و تصديق به نبوت است

آيد به امثال انبياء و اند: منظور از عهد همان وعده شفاعتي است كه به طوري كه از اخبار بر ميديگر گفته «3»بعضي 
ه و تبري از حول و قوه اند: عهد عبارت است از شهادت ال اله اال اللَّديگر گفته «4»امامان و مؤمنين و مالئكه داده. بعضي 

 .تر استتر همان وجه اول است كه با سياق مناسبغير خدا و اميدواري به خدا. ولي وجه صحيح

 410و احتجاج خداوند در رد اين سخن باطل[ ..... ص :  "خدا فرزند گرفته "مقصود از اينكه مشركان گفتند:]



 ."وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً "

پرستان است، و هر چند بعضي از خواص ايشان فرزندي آلهه يا برخي از آنها را براي خدا از باب از كلمات بت اين جمله
ند به مثل اند از آلهه خود تجليل كرده باشند گفتاند، نه اينكه در حقيقت خدا فرزندي داشته باشد، بلكه خواستهتشريف دانسته

دادند اين معنا را جدي معتقد ان و بعضي ديگر از خواص كه به عوام درس ميپرستاينكه فرزند خدايند، و ليكن عامه بت
اي كه از پدرشان )خدا( هست در آنها نيز اند، و از همان جوهرهبودند، و معتقد بودند كه آلهه از حقيقت الهوت اشتقاق يافته

ن به ، و همچني"ابن "كرده، نه به "ولد "بههست، و مراد از آيه شريفه هم همين طائفه است، به دليل اينكه در آيه تعبير 
 تا تمام سه آيه، كه همه احتجاج بر نفي فرزند واقعي است، نه "إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "دليل مضمون آيه

__________________________________________________ 

د كه به توانند شفاعت كننك شفاعت ايشان نيستند، تنها كساني ميكنند مالو معبودهايي كه به جاي خدا عبادت مي(1)
 .22هاي خلق بوده باشند. سوره زخرف، آيه دين حق شهادت داده عالم به كرده

 .401، ص 2مجمع البيان، ج (4، 3، 2)
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 .تشريفي

به معناي هر چيزي است كه منكر و شنيع باشد،  -به كسره همزه -"اد "كلمه "حْمنِ وَلَداًلَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّا ... أَنْ دَعَوْا لِلرَّ "
به معناي هدم و  "هد "به معناي سقوط، و كلمه "خرور "به معناي انشقاق و دو نيم شدن است، و كلمه "تفطر "و كلمه

 .ويراني است

ا با فرمايد: شمزند و ميست، كه آن را به محسوس مثل مياين آيات در مقام بزرگ شمردن گناه و عظيم دانستن آثار گناه ا
اين حرف خود، امري منكر و زشت و شنيع مرتكب شديد، كه آن چنان آثار سوء آن بزرگ است كه نزديك است آسمان 

 .ريزدها فرو ريزد، آن طور فرو بريزد كه گويا يك خانه فرو ميمتالشي گردد و زمين بشكافد و كوه

 ."الْقِيامَةِ فَرْداً غِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً ... يَوْمَوَ ما يَنْبَ "

 مراد از آمدن يك يك آنان به حالت بندگي خدا اين است كه همه متوجه اويند و ممثل در برابر او بايستند، در حالي كه
مملوك محضند، هر يك آنان مملوك خدايند، مالك نفع و ضرر و مرگ و حيات و نشور خود نيستند، و اين امري است كه 

همين اآلن هم مالزم آدمي در زندگي دنيا است، و به همين جهت در آيه، آمدن به حال بندگي، مقيد به قيامت نشده به 
 .خالف مضمون آيه چهارم

تثبيت عبوديت براي آنان است، زيرا بردگان بعد از شمردن و تثبيت در ديوان بندگان، و تسجيل  "شمردن ايشان "و مراد از
 .گرددكنند، همه تقدير ميشود، ارزاقشان و وظائفشان و اموري كه در آنها عمل ميعبوديت بر آنان، سرنوشتشان معين مي

الك هيچ چيز از آنهايي كه در دنيا به حسب ظاهر و مراد از آمدن تك و تنها در قيامت، آمدن با دست خالي است كه م
اي دارد، صاحب مال و اوالد و انصار است، وسائل و اسباب شد: فالني حول و قوهمالك بودند نباشد، در دنيا گفته مي

او تك  واند، زندگيش فراهم است، و همچنين باور كرده بود كه مالك است. ولي آن روز تمامي اين اسباب از او فاصله گرفته
و تنها است، هيچ چيزي با او نيست، و او به حقيقت معناي عبوديت عبدي است كه هيچ چيز را مالك نبوده و نخواهد بود، 

 .سازدگر ميآري كار قيامت همين است كه حقايق را جلوه

ت اش اين اسصهاز آنچه گذشت معلوم شد كه آنچه آيات در استدالل بر نفي ولد متضمن آن است يك حجت است، كه خال
 كه هر چه و هر كس در آسمانها و زمين است بنده خدا 
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و مطيع او در عبوديت است، و از وجود و آثار وجود جز آنچه را خدا به او داده ندارد، و آنچه را هم به او داده از در بندگي و 
اللَّه  "گردد، بلكهد نداشته و از عبوديتش تنها اين معنا ظاهر نمياطاعت پذيرفته، حتي در پذيرفتنش هم اختياري از خو

، خدا عبوديت را بر آنان مسجل كرده، و هر يك را در جاي خود قرار داده، و او را در كاري كه از او "احصيهم و عدهم عدا
، يك، فرد و تنها نزد او خواهند آمد خواسته به كار زده، و خود شاهد عبوديتش بوده، باز تنها اين نيست، بلكه به زودي هرمي

در حالي كه مالك هيچ چيز نيستند، و همراهشان چيزي ندارند، و با همين وضع است كه حقيقت عبوديتشان براي همه 
بينند، و وقتي حال تمامي موجودات كه در آسمانها و زمين است اين باشد، ديگر شود، و آن را به چشم خود ميروشن مي

 ت بعضي از همين موجودات فرزند خدا باشد، و واجد حقيقت الهوتي و مشتق از جوهره آن باشد؟چطور ممكن اس

 .شود؟و چگونه الوهيت با فقر جمع مي

و اما منتهي شدن وجود موجودات تنها، به خداي تعالي كه آيه اولي متضمن آن است، از مسائلي است كه براي معتقدين به 
چه معتقد به توحيد صانع باشد و چه مشرك باشد، همه در آن اتفاق دارند، تنها اختالفي صانع جاي هيچ ترديد نيست، حال 

مدبر  دانند، بعضي رب زيادي، يعنيكه هست در اين است كه بعضي به معبودهاي بيشتري قائلند، و بعضي آن را يكي مي
مستقل در تدبيرند، و بعضي مدبر را هم يكي  بسياري قبول دارند، كه يا خدا امر تدبير را به آنها واگذار كرده، و يا خود

 .دانندمي

 411دهد[ ..... ص : اشاره به مراد از اينكه فرمود: خداوند براي مؤمنان صالح العمل مودتي در دلها قرار مي]

به معناي محبت است، و در اين آيه  "دتمو "و "ود "كلمه "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا "
ر كنند، مودتي دشريفه وعده جميلي از ناحيه خداي تعالي آمده كه به زودي براي كساني كه ايمان آورده و عمل صالح مي

؟ و شتدهد، ديگر مقيد نكرده كدام دلها، آيا دلهاي خودشان يا دلهاي ديگران؟ آيا در دنيا، و يا در آخرت و يا بهدلها قرار مي
ديگر مقيد به قلوب « 6»مقيد به بهشت كنيم، و به قول بعضي « 1»ها چون مقيد نكرده، وجهي ندارد آن را مانند بعضي

 .همه مردم در دنيا كنيم، و يا مقيد به قيودي ديگر بسازيم

نازل شده، و در بعضي آمده كه آيه شريفه در باره علي )ع( « 0»و اهل سنت  «3»البته در روايات شان نزول از طرق شيعه 
 ديگر كه تنها از طرق اهل سنت نقل شده آمده كه در «5»
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ديگر افراد ديگري نام برده شده، و به زودي در بحث روايتي آمده از نظر « 1»بشه نازل شده، و در بعضي باره مهاجرين ح
 .خوانندگان خواهد گذشت

و به هر حال عموم لفظ آيه به عموميتش باقي است، و همانطور كه گفتيم به هيچ قيدي مقيد نيست، و ظاهرا آيه شريفه 
 .باشد "رُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّاسَيَكْفُ "متصل به جمله سابق، يعني



 411بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

ونَ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبادَتِهِمْ وَ يَكُونُ "در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير، از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
قيامت، كه مقصود آن جناب اين است كه اين شركايي كه مشركين آنها را معبود خود گرفتند، فرمود: يعني روز  "عَلَيْهِمْ ضِدًّا

 .«6»روز قيامت ضد ايشان خواهند بود، و از ايشان و عبادتشان تا قيامت بيزاري خواهند جست 

 411[ ..... ص : "إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا "چند روايت در معناي جمله:]

إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ  "خود از عبد االعلي موالي آل سام روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( پرسيدم آيه و در كافي به سند
چه معنا دارد؟ فرمود: به نظر خودت معنايش چيست؟ عرض كردم: شمردن ايام، فرمود پدران و مادران هم كه  "عَدًّا
 .«0»ود شمردن نفسهاي خلق است توانند حساب عمر فرزند خود را نگهدارند، بلكه مقصمي

هاي آدمي گامهاي او است كه به سوي اجل خود بر و در نهج البالغه يكي از كلمات آن حضرت اين است كه فرمود: نفس
رسد، و هر چيزي كه انتظارش گذارد و باألخره به آخر ميدارد و نيز آن جناب فرمود: هر چيز شمردني رو به كمي ميمي

 .«0»آيد هست سر انجام مي

إِنَّما نَعُدُّ لَهُمْ  "و در الدر المنثور است كه عبد بن حميد، از امام ابي جعفر محمد بن علي، روايت كرده كه در تفسير جمله
 .«5»شمارد، حتي نفسها را فرمود: همه چيز را مي "عَدًّا

شود كه اصال اگر در ساير روايات نفس را تر است، و بعيد نيست كه از آن استفاده مؤلف: اين روايت از ساير روايات عام
 .اند صرفا از باب مثال بودهمصداق آيه دانسته
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 416رواياتي در باره مقصود از حشر متقين الي الرحمن وفدا[ ..... ص : ]

روايت كرده كه در معناي كالم خداي عز و  (و در محاسن برقي به سند خود از حماد بن عثمان و غير او از امام صادق )ع
 :فرموده "لْمُتَّقِينَ إِلَي الرَّحْمنِ وَفْداًيَوْمَ نَحْشُرُ ا "جل

 .«1»شوند سوار بر اسبان نجيب محشور مي

روايت كرده كه فرمود: امير المؤمنين )ع( از  (و در تفسير قمي به سند خود از عبد اللَّه بن شريك عامري، از امام صادق )ع
جز بر سوارگان  "وفد "يا علي :را پرسيد، حضرت فرمود "ي الرَّحْمنِ وَفْداًيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَ "رسول خدا )ص( تفسير آيه

شود، و مرداني كه مورد نظر اين آيه است، مرداني هستند كه تقوي پيشه كردند، و خداي عز و جل ايشان را اطالق نمي



 .«6»نان نهاد ... دوست داشت و اختصاص به خود داد و از اعمالشان راضي شد، و بدين جهت نام متقين بر آ

كند كه رسول خدا در آن جزئيات بيرون آمدن متقين از قبور، و سوار شدن بر مؤلف: آن گاه قمي روايتي طوالني نقل مي
اند، بيان هاي بهشتي، و حركتشان به سوي بهشت، و داخل شدن و تنعمشان را به آنچه از نعمتهاي آن روزي شدهناقه

 .«0»فرموده است 

لمنثور است كه ابن مردويه از علي )ع( از رسول خدا )ص( روايت كرده كه در ذيل اين آيه فرمود: بدانيد كه به خدا و در الدر ا
نظير آنها  آورند كههايي ميدهد، بلكه برايشان از بهشت ناقهشوند، و هيچ كس سوقشان نميسوگند با پاي خود محشور نمي

مؤلف: و نيز « 0»نشينند تا درب بهشت را بكوبند ارشان از زبرجد، بر آن ميرا خاليق نديده است، جهازشان از طال، و مه
اين معنا از ابن ابي الدنيا، و ابن ابي حاتم، ابن مردويه، از طرق چندي، از علي )ع( از رسول خدا رسول خدا روايت شده كه در 

رارشان در آن، و تنعم به نعمتهاي آن حديثي طوالني، طرز سوار شدن متقين و حركت به سوي بهشت و داخل شدن و استق
 .«4»اي از ارباب جوامع از علي )ع( آورده است را بيان فرموده، و در همان كتاب حديث را از عده
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 417رواياتي در باره مراد از اينكه فرمود كسي مالك شفاعت نيست إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً[ ..... ص : ]

ال يَمْلِكُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا  "از آن جناب معناي آيه :ده كه گفتو در كافي به سند خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كر
را پرسيدم، فرمود: يعني مگر كسي كه به واليت امير المؤمنين و امامان بعد از او معتقد شده  "مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

 .«1»باشد، اين است عهد نزد خدا 

باس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: هر كس مسرتي داخل قلب مؤمني كند، مرا مؤلف: در الدر المنثور، از ابن ع
 .... مسرور كرده، و هر كه مرا مسرور كند در نزد خدا عهدي گرفته

، البته در «6»و از ابو هريره از آن جناب روايت كرده كه مقصود از محافظت بر عهد، محافظت بر نمازهاي پنجگانه است 
شود: عهدي كه ايات ديگري از طرق عامه و خاصه قريب به همين روايات رسيده كه از مجموع آنها استفاده مياين بين رو

دهد، و آنچه در روايات از نزد خدا گرفته شده، عبارت است از اعتقاد حق يا عمل صالح، كه روز قيامت مؤمن را نجات مي
 .متفرقه آمده از باب ذكر مصداق است

انست كه روايات قبلي همه بر اين اساسند كه مراد از كسي كه در آيه مالك شفاعت است آن كسي است اين را هم بايد د
 .كند، و اما اگر مراد شفيع باشد، اخبار از آن بيگانه استرسد، يا اعم از او و آن كسي است كه شفاعت ميكه به شفاعت مي

وَ قالُوا اتَّخَذَ  "گويد از آن جناب از آيهع( روايت كرده كه ميو در تفسير قمي به سند خود، از ابي بصير، از امام صادق )
گفتند: خداي عز و جل پرسش نمودم، فرمود: اين مربوط به همان حرفي است كه مشركين قريش زده و مي "الرَّحْمنُ وَلَداً

خن بزرگي يعني س "دْ جِئْتُمْ شَيْئاً إِدًّالَقَ "گفتند: مالئكه دخترند، خداي تعالي در رد ايشان فرمود:داراي فرزند است، و نيز مي



وَ تَنْشَقُّ  "يعني آسمان از گفته آنان و نسبتي كه دادند نزديك است متالشي گردد، "تَكادُ السَّماواتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ "گفتيد
براي اينكه براي  "أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمنِ وَلَداً "ها فرو ريزدزمين از آنچه گفتند شكافته شده و كوه "الْأَرْضُ وَ تَخِرُّ الْجِبالُ هَدًّا

وَ ما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً، إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ  "خداي رحمان فرزند ادعا كردند، خداي تعالي فرمود:
 .«0»، يعني تك تك "مْ عَدًّا وَ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَرْداًإِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً، لَقَدْ أَحْصاهُمْ وَ عَدَّهُ
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 .23ح  001، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .622، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .42، ص 6تفسير قمي، ج (3)

 142، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 419و نزول آن در باره امير المؤمنين )عليه السالم([ ..... ص :  "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا "يه:رواياتي در ذيل آ]

 ذِينَ آمَنُوا وَإِنَّ الَّ "و در تفسير قمي به سند خود، از ابي بصير، از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از آيه
پرسيدم، فرمود: يعني خدا براي آنان محبت و واليت امير المؤمنين را قرار  "عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا

 .«1»دهد، و اين همان ودي است كه خدا در اين آيه وعده داده است مي

 «از آن جناب روايت كرده مؤلف: اين روايت را كافي به سند خود از ابي بصير

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و ديلمي، از براء، روايت كردند كه گفت.

اللهم اجعل لي عندك عهدا، و اجعل لي عندك ودا، و اجعل لي في صدور المؤمنين  "رسول خدا )ص( به علي فرموده، بگو:
ن ، آ"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا "د:بعد از اين جريان، خداي تعالي اين آيه را فرستا "مودة

 .«0»گاه اضافه كرد كه اين آيه در حق علي نازل شده 

اند كه گفت: اين آيه در باره علي بن ابي طالب و در همان كتاب است كه طبراني و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
محبت در  "ود "و فرمود: مقصود از "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا "فرمايد:شده، كه مي نازل

 .«0»قلوب مؤمنين است 

ني ه، هيچ مؤمو در مجمع البيان در ذيل آيه مورد بحث گفته كه در آن چند قول است: يكي اينكه در باره علي )ع( نازل شد
نيست مگر آنكه در قلبش محبت علي )ع( هست. اين از ابن عباس رسيده و در تفسير ابي حمزه ثمالي آمده كه: امام ابو 

اللهم اجعل لي عندك عهدا، و اجعل لي في قلوب  "بگو :جعفر )ع( از رسول خدا برايم روايت كرد كه به علي )ع( فرمود
ين )ع( اين دعا را خواند، دنبالش خداي تعالي اين آيه را نازل كرد، و نظير اين روايت از جابر ، امام امير المؤمن"المؤمنين ودا

 .«4»بن عبد اللَّه نيز روايت شده 

ليكن خواننده عزيز « 2»مؤلف: صاحب روح المعاني گفته: ظاهر اين است كه آيه بنا بر اين روايات در مدينه نازل شده باشد 
 اين احاديث داللت ندارد بر متوجه است كه هيچ يك از
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 .42، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 23ح  001، ص 1اصول كافي، ج (2)

 [.....] .622، ص 0الدر المنثور، ج (3)



 .622، ص 0الدر المنثور، ج (4)

 .406، ص 0مجمع البيان، ج (5)

 .100، ص 12روح المعاني، ج (6)

 142، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .اينكه اين داستان در مدينه اتفاق افتاده باشد

اند كه گفت: وقتي به و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن مردويه، از عبد الرحمن بن عوف، روايت كرده
د، بن ربيعه و امية بن خلف بودند، دلتنگ ش اش كه از آن جمله شيبة بن ربيعه و عتبةمدينه هجرت كرد، از فراق رفقاي مكه

 .«1» "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا "خداي تعالي اين آيه را نازل كرد

ه سوره با هم اين حديث صريح در اين است كه آيه شريفه در مدينه نازل شده، و ليكن اتفاق همه بر اينكه اين :مؤلف
 .كندآياتش در مكه نازل شده و در آغاز سوره گذشت اين روايت را رد مي

 "اند كه گفت: از رسول خدا از معناي آيهو نيز در همان كتاب است كه حكيم ترمذي و ابن مردويه، از علي )ع( روايت كرده

ر قلوب مؤمنين و مالئكه مقربين، يا علي خداوند به مؤمنين پرسيدم كه چيست؟ فرمود: محبت د "سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا
 .«6»سه چيز داده، اول مقت و محبت، دوم حالوت، سوم مهابت در قلوب صالحان 

به معناي محبت است، و در معناي اين روايت بعضي روايات ديگر از طرق اهل سنت رسيده كه بنا بر  "مقة "مؤلف: كلمه
 .«0»، و البته با خصوصيت مورد نزول منافات ندارد شودعموميت لفظ آيه صحيح مي

__________________________________________________ 

 .622، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .622و  622، ص 0الدر المنثور، ج (3، 2)
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 462[ ..... ص : 89تا  87(: آيات 48سوره مريم )]

 اشاره

( وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ 22يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّا )فَإِنَّما 
 (98)تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً 

 462ترجمه آيات ..... ص : 

 .(22ايم تا پرهيزكاران را به وسيله آن نويدرساني و گروه سخت سر را بترساني )روان كردهاين قرآن را به زبان تو جاري و 

 .(22شنوي )يابي و يا صدايي از آنها ميپيش از آنها چه نسلهاي زيادي هالك كرديم آيا يكي از آنها را مي

 462بيان آيات ..... ص : 

 اشاره



كند )كه آن حقيقت بلندتر از آن حان در آن تنزيل حقيقت قرآن را بيان ميدهد، و خداي سباين دو آيه، سوره را خاتمه مي
است كه فهم عادي بدان دسترسي يابد، و يا غير پاكان آن را لمس كنند( به اينكه تا مرتبه ذكر به لسان رسول خدا )ص( 

ت، و قوم سخت سر و خصومت فرمايد كه هدف از اين تيسير اين است كه متقين از بندگان خداي را بشارنازل شده و مي
 .پيشه را با آن انذار نمايد، آن گاه انذار آنان را با ياد آوري هالكت قرون گذشته خالصه فرمود

 121، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 464معناي تيسير قرآن به زبان پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله([ ..... ص : ]

 ."رَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْماً لُدًّافَإِنَّما يَسَّرْناهُ بِلِسانِكَ لِتُبَشِّ "

اي خبر دهد كه با آن سابقه تالوت و خواهد از سابقهشود كه ميبه معناي تسهيل است، و از اين فهميده مي "تيسير "كلمه
نِ، وَ الْكِتابِ الْمُبِي "فرمودهفهم قرآن دشوار بوده، هم چنان كه در جاي ديگر در باره كتابش از مثل چنين حالتي خبر داده و 

 .«1» "إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

او را به اين صورت ماند و دهد از اينكه اگر قرآن به آن حال كه بود )و اكنون نيز هست( نزد خدا باقي ميكه در آن خبر مي
رفت كه مردم آن را بفهمند و هم چنان علي )بلند پايه(، و داد هيچ اميدي نميكه فعال هست عربي و خواندنيش قرار نمي

 .ماندحكيم )غير قابل فهم و تعقل( مي

ري آن ي، كه لسان مادشود كه منظور از تيسير و آسان كردن آن، اين است كه آن را به لسان عرباز اينجا اين معنا تاييد مي
دهد كه خداي تعالي قرآن را به زبان او جاري حضرت است، بر زبانش جاري كرد، پس آيه مورد بحث از اين حقيقت خبر مي

 .كرد، يعني آسان كرد تا تبشير و انذار مردم آسان باشد

ن را به زبان آن جناب جاري كرد، اند: معناي تيسير قرآن به زبان رسول خدا همين است كه از راه وحي آگفته« 6»بعضي 
وحي كالم الهي خود را به آن جناب اختصاص داد تا تبشير و انذار كند. ولي هر چند اين وجه در جاي خود وجهي عميق 

 .تر نيز هستاست، ليكن وجه اول عالوه بر اينكه مورد تاييد آيات سابقه و امثال آن است، با سياق آيات سوره مطابق

است، كه  "الد "جمع "لد "مراد از قوم، قوم رسول خدا است كه دشمناني خطرناك بودند، و كلمه -"بِهِ قَوْماً لُدًّا وَ تُنْذِرَ "
 .به معناي خصومت است "لدد "مشتق از

 "ركز "به معناي ادراك به حس، و "احساس ""وَ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزاً "
اند، معناي اصليش همان حس است. و خالصه معناي آن اين است كه قوم نامبرده گفته« 0»به معناي آواز است، كه بعضي 
توانند خداي را با دشمني خود عاجز كنند، زيرا چه بسيار مردمي مانند ايشان كه اند، ليكن نميهر چند دشمن و اهل مجادله

ز ايشان هالك كرديم، و نابود شدند و امروز احدي نيست كه صدايي از ايشان بشنود، و يا يكي از ايشان را ببيند و قبل ا
 .احساس كند

__________________________________________________ 

قبال در ام  ن خواندنييي عربي كرديم، شايد تعقل كنيد. و سوگند كه ايسوگند به كتاب روشنگر. كه ما آن را خواندني(1)
 .0 -6الكتاب نزد ما بود، كه مقامي بلند و فرزانه دارد. سوره زخرف، آيات 

 .126، ص 4منهج الصادقين، ج (2)

 .124، ص 0مجموعة من التفاسير، ج (3)

 126، ص: 10ترجمه الميزان، ج



 460آيه دارد ..... ص :  431سوره طه مكي است و (20)

 460[ ..... ص : 9ا ت 4(: آيات 02سوره طه )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 (0( تَنْزِيالً مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلي )0( إِالَّ تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشي )6( ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي )1طه )

( وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ 2هُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّري )( ل4َالرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي )
 (2( اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني )2يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي )

 460ترجمه آيات ..... ص : 

 .ن رحيمبه نام خداي رحما

 .(1طه )

 .(6قرآن را به تو نازل نكرديم كه در رنج افتي )

 .(0كند نيست )جز يادآوري براي كسي كه بيم مي

 .(0اين قرآن( از جانب آن كس كه زمين و آسمانهاي بلند را آفريده، نازل شده است ))

 .(4خداي رحمان بر عرش استيالء دارد )

 .(2دو است و هر چه زير خاك است از او است ) هر چه در آسمانها و زمين و ما بين اين

 .(2داند )اگر سخن آشكارا بگويي )و يا مخفي كني( او نهان و نهانتر را مي

 .(2خدا كه هيچ معبودي جز او نيست اسمايي حسنا دارد )

 460بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 بر آيات تبشيرش  غرض اين سوره تذكر و يادآوري از راه انذار است، كه آيات انذار آن

 120، ص: 10ترجمه الميزان، ج

كند كه به هالكت طاغيان و تكذيب كنندگان آيات خورد، داستانهايي را ذكر ميغلبه دارد، و اين غلبه به خوبي به چشم مي
 هاي روشني را متضمن است كه عقل هر كس را ملزم به اعتراف به توحيد خداي تعالي، وشود، و حجتخدا منتهي مي

كند، و به يادآوري آينده انسان از احوال قيامت و مواقف آن و حال نكبت بار مجرمين، و خسران اجابت دعوت حق مي
 .گرددظالمين منتهي مي

شود، تا جان شريف خود را در با نوعي تسليت از رسول خدا شروع مي -آيدبه طوري كه از سياقش بر مي -اين آيات
به تعب نيندازد، زيرا قرآن نازل نشده براي اينكه آن جناب خود را به زحمت بيندازد، بلكه آن واداشتن مردم به قبول دعوتش 

دهد تا شايد بيدار شوند و غريزه خشيت آنان هوشيار گردد، آن گاه تنزيلي است الهي كه مردم را به خدا و آيات او تذكر مي



ر از تبليغ وظيفه ديگري ندارد، اگر مردم به ترس آمدند و متذكر شده به وي ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند، پس او غي
كند، و يا اينكه به سوي خداي خود متذكر شدند كه هيچ، و گر نه يا عذاب استيصال و خانمان برانداز منقرضشان مي

هر حال  يابند، و بهرسند، و اعمال خود را بدون كم و زياد ميبرگشت نموده در آن عالم به وبال ظلم و فسق خود مي
 .توانند با طغيان و تكذيب خود خداي را عاجز سازندنمي

« 1» "وَ اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ "رساند كه در مكه نازل شده، در بعضي اخبار هم آمده كه آيهسياق آيات اين سوره چنين مي
نيز در مدينه نازل  «6» "ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ در مدينه نازل شده، و در بعضي ديگر آمده كه آيه وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي

 .ليكن از ناحيه لفظ خود اين آيات هيچ دليلي بر مدني بودن آنها نيست«. 0»شده است 

يش مساله توحيد است. )كه با همه كوتاه "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "يكي از آيات برجسته اين سوره آيه شريفه
 .(را با همه اطرافش متضمن است

 ."طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي "

دو حرف از حروف بريده و مقطعه و رمزي قرآن است، كه سوره مورد بحث با آن افتتاح شده، مانند بسياري از  "طه "كلمه
 .و نظاير آنها "الر "و "الم "مانند هايي از قرآن با آنها افتتاح شده است،حروف ديگر، كه سوره

__________________________________________________ 

 .103سوره طه، آيه (1)

 .101سوره طه، آيه (2)

 .102، ص 12روح المعاني، ج (3)

 120، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ن بحث تفسيري اجل از آن است كه در اند كه شااز جمعي از مفسرين نقل شده كه در معناي اين دو حرف چيزهايي گفته
آن، آن چنان سخناني ايراد شود، و در آنها و امثال آنها بحث شود، و ما به زودي در بحث روايتي آينده ان شاء اللَّه تعالي 

 .كنيمبدانها اشاره مي

كه سعادت دو  گويد: شقاوت و سعادت از نظر نسبت مثل همند، هم چنانخالف سعادت است، راغب مي "شقاوت "كلمه
نوع است: يكي سعادت دنيوي، و يكي سعادت اخروي، و سعادت دنيوي هم سه قسم است، سعادت نفسي و بدني و خارجي، 

گويد: بعضي از علماي همچنين شقاوت، دنيوي و اخروي است، و دنيوي آن نفسي و بدني و خارجي است، تا آنجا كه مي
در اينكار  -شقيت في كذا ":گويندشود، مثال ميب و دشواري استعمال ميگاهي كلمه شقاوت در جاي تع :اندلغت گفته

 :اندو نيز گفته "خسته شدم

و بنا بر اين « 1»هر شقاوتي تعب است، ولي هر تعب شقاوت نيست، پس تعب اعم از شقاوت است، اين بود كالم راغب 
ينكه تو خود را به تعب اندازي و در راه تبليغ آن و شود كه ما قرآن را نازل نكرديم براي امعناي آيه مورد بحث اين مي

 .واداري مردم به قبول آن به ستوه آيي

 461[ ..... ص : "لِمَنْ يَخْشي "بودن قرآن كريم "تذكره "توضيحي در مورد]

به معناي ايجاد ذكر )يادآوري( در  "ذكرهت "كلمه "إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشي تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلي "
ه فهمد كيابد، مثال ميشخصي است كه چيزي را فراموش كرده، و چون انسان كليات حقايق دين را به فطرت خود در مي

داند كه الوهيت و ربوبيت منحصر در خدايي هست، و آن هم يكي است، چون ممكن نيست واجب الوجود دو تا باشد، و مي



كند، پس اين كليات ودائعي است كه در فطرت هر ساله نبوت و معاد و غير آن را به و جدان خود درك مياو است و م
هاي چسبد و به دنبال اشتغال به خواستهانساني سپرده شده، چيزي كه هست انسان به خاطر اينكه به زندگي زميني مي

گذارد، در نتيجه آنچه را خالي براي غرائز فطري خود نميشود، ديگر در دل خود جايي نفس از لذائذ و زخارف آن سرگرم مي
شود، براي يادآوري نفس كند، و اگر دوباره در قرآن اين حقايق خاطر نشان ميخدا در فطرت او وديعه گذاشته فراموش مي
 .است تا بعد از فراموشي دوباره به يادش آيد

عراض و روگرداني است، و گر نه كسي نداي و جدان را و معلوم است كه اين نسيان در حقيقت نسيان نيست، بلكه ا
اعتنايي اند بفهمانند از نظر بيخواستهاند به نوعي عنايت است، و ميكند، و اگر نام فراموشي بر آن اطالق كردهفراموش نمي

 به آن با فراموشي فرقي
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ندارد، و ناچار بايد در دفع اين فراموشي كه پيروي هوي و فرورفتگي در ماديات به گردن انسانها گذاشته، دست به دامن 
ا نچيزي شوند كه آن عالقه به ماديات را از زمينه دلها ريشه كن نموده و دل را به سوي اقبال به حق براند، و آن چيز هما

خوف و نگراني از عاقبت غفلت، و وبال افسار گسيختگي است، تا در نتيجه تذكر، جاي خود را در دلها باز كند، و صاحبش را 
 .در پيروي حق سود بخشد

قيد،  كرد معلوم شد، چون مراد از اين "لِمَنْ يَخْشي "را در اين آيه مقيد به قيد "تذكره "با بياني كه گذشت دليل اين كه چرا
ي است كه طبعا نگراني و ترس دارد، يعني قلبش مستعد ظهور خشيت باشد، به طوري كه اگر كلمه حق را شنيد نگران كس

 .اي )قرآن( به او برسد در باطنش خشيتي پديد آيد، و در نتيجه ايمان آورد، و با تقوي شودبشود، و چون تذكر و تذكره

استثناء منقطع است، و معنايش اين است كه ما قرآن را بر تو نازل « 1»اند كه گفتهبه طوري  -"إِلَّا تَذْكِرَةً "استثناء در جمله
اي باشد تا هر كس طبع او خضوع و خشوع در برابر نكرديم كه تو خود را به تعب اندازي، و ليكن براي اين بود كه ياد آورنده

 .حق است متذكر شود، و به خدا ايمان آورده تقوي پيشه كند

 "مصدري به معناي فاعل، و خود مفعول له جمله "تذكره "كند كه كلمهسياق آيه شريفه خود به خود اقتضاء ميبنا بر اين 
كه به  باشد، "تذكره "به معناي اسم مفعول، و حال از ضمير "تنزيال "بوده باشد، هم چنان كه اقتضاء دارد كلمه "ما أَنْزَلْنا

رآن را بر تو نازل نكرديم كه خود را به تعب اندازي، و ليكن نازل كرديم تا گردد، و معنايش اين است كه ما ققرآن بر مي
 .دارندگان خشوع را با كالم الهي كه نازل از ناحيه او است متذكر شود

ضلي و ف "است كه مؤنث اعلي است، مانند كلمه "عليا "جمع "علي "كلمه -"تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ الْعُلي "
و براي اينكه ابهام را از اينكه چه كسي قرآن را نازل كرده بر دارد خصوص صفت  "من "، و اگر براي صله موصول"فضل

تر خلقت آسمانهاي بلند و زمين را اختيار كرد براي اين بود كه اين صفت از ميان صفات خداوندي با مساله تنزيل مناسب
ين است، كه آن باال مبدأ و اين پائين منتهاي اين آوردن باشد، و اگر تنها از خلقت است، چون تنزيل، آوردن از باال به پائ

آسمان و زمين نام برد و خلقت ما بين اين دو را اسم نبرد، براي اين بود كه كاري به آن نداشت، غرض تنها بيان مبدأ و 
 منتهاي تنزيل بود، به خالف در مثل آيه

__________________________________________________ 
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 .كه غرض در آن بيان عموميت ملك خدا نسبت به جميع عالم است "لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما "

 466كند[ ..... ص : لك و سلطه مطلقه خدا را افاده ميكه عموميت م "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "بيان آيه:]

اي است استينافي و غير مربوط به قبل، كه در آن مساله توحيد ربوبيت را كه مخ و جمله "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "
 .را بدان اختصاص داده است "سْنيلَهُ الْأَسْماءُ الْحُ "غرض نهايي دعوت و تذكره است بيان فرموده، و چهار آيه يعني تا جمله

گفتيم كه استواء بر عرش كنايه از اين است كه ملك او همه « 1» "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ "در تفسير آيه
 طور كه شايسته ساحت آن -عالم را فرا گرفته، و زمام تدبير امور همه عالم به دست او است، و اين معنا در باره خداي تعالي

كبريايي و قدس او باشد عبارت است از ظهور سلطنتش بر عالم، و استقرار ملكش بر اشياء، به تدبير امور و اصالح شؤون 
 .آنها

بنا بر اين استواء حق عز و جل بر عرش، مستلزم اين است كه ملك او بر همه اشياء احاطه داشته و تدبيرش بر اشياء چه 
يني، چه خرد و چه كالن، چه مهم و چه ناچيز گسترده باشد، در نتيجه خداي تعالي رب هر چيز، و يگانه در آسماني و چه زم

ربوبيت است، چون مقصود از رب جز مالك و مدبر چيز ديگري نيست، به همين جهت دنبال استواء بر عرش داستان ملكيت 
 .ود جنبه تعليل و احتجاج براي استواء مذكور استاو را بر هر چيز و علمش به هر چيز را بيان داشت، كه همين خ

كه خود مبالغه در رحمتي است كه آن عبارت است از افاضه به ايجاد و تدبير، و در غالب صيغه  "رحمان "و معلوم است كه
ها يان همه آنتر است، تا مثال رحيم، يا ساير اسماء و صفات او، و لذا در مرساند، خود با استواء مناسبمبالغه كثرت را مي

 .رحمان را نام برد

ه متعلق است ب "عَلَي الْعَرْشِ "است، و جمله "استوي "مبتدا، و خبر آن جمله "رحمان "از آنچه گذشت معلوم شد كه كلمه
شود، زيرا در قرآن كريم و مراد از آن بيان استيالء بر عرش است، اين معنا از ساير آيات نيز استفاده مي "استوي "جمله
ثُمَّ اسْتَوي عَلَي  "و آيه« 6» "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ "ان استواء بر عرش مكرر آمده، مانند آيهداست

 و آيه« 0» "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ ما لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ "و آيه« 0» "الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ
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 .و امثال اينها« 1» "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ "

 "شِالرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْ "شود، كه گفته: جملهاند روشن ميمفسرين نسبت داده« 6»و با اين بيان فساد گفتاري كه به بعضي 
 "متعلق به كلمه "له "است و كلمه "ما فِي السَّماواتِ "فعلي است كه فاعلش جمله "استوي "مبتداء و خبر است، و كلمه

شود كه: خدا بر عرش است، و هر چه در آسمانها است براي او مستوي گشته، آن وقت در است و معنا چنين مي "استوي
 .يعني هر چيز موافق اراده او جريان دارد، و منقاد امر او است گفته: "استواء هر چيز براي خدا است "معناي

سوره اعراف در جلد هشتم اين كتاب به طور مفصل بحث كرديم، و در بحث  40و ما در اينكه عرش چيست؟ در ذيل آيه 



 .روايتي آينده نيز مطالبي مربوط به اين مقام خواهد آمد

 ."رْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ ما تَحْتَ الثَّريلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَ "

ما تَحْتَ  "به معناي خاك مرطوب، و يا مطلق خاك است، بنا بر اين مراد از -شده« 0»به طوري كه گفته  -"ثري "كلمه
ن ود از آكه مقص "ما فِي الْأَرْضِ "ماند جملههر چيزي است كه در شكم زمين باشد، نه زير خاك، و اينجا باقي مي "الثَّري

كنيم، مانند كنند، از آنچه ما حس ميموجودات روي زمين است، چه اجزاي خود زمين، و چه موجوداتي كه در آن زندگي مي
داند، و همه كنيم، و يا اصال از وجودش خبر نداريم، خدا همه را ميانسانها، و انواع حيوانات، و نباتات، و آنچه ما حس نمي

 .ملك او است

ا شامل همه آنچه در آسمانها و زمين و از آن جمله اجزاي آن دو شد، قهرا شامل خود آن دو، و خود زمين نيز وقتي ملك خد
 .اي نداردشود، چون هر چيزي غير از همان اجزايش وجود عليحدهمي

ايم رر گفتهمكپس در اين آيه يكي از دو ركن ربوبيت را كه همان مالكيت باشد بيان كرد، چون معناي ربوبيت به طوري كه 
 .ماند كه جمله بعدي متعرض آن استمالك مدبر است، و فقط تدبير باقي مي

 467كند[ ..... ص : كه عموميت تدبير خداي سبحان را اثبات مي "وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي "توضيح معناي آيه:]

 ."فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي وَ إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ "

 به معناي آهسته "اسرار به آن "به معناي بلند بلند حرف زدن، و "جهر به قول "
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 "البته بايد در نظر داشت كه« 1» "وَ أَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ "صحبت كردن است، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:
يل از صيغه افعل تفض "اخفي "در نفس است، و كلمه است چون سر به معناي مطلب مكتوم و پوشيده "ستر "، غير از"سر

داند، آيد كه در مقام ترقي دادن مطلب است، يعني نه تنها سر را ميتر است، چون از سياق آيه بر ميخفاء، و به معناي پنهان
فعل  "اخفي "ه گفتهك «2»داند، و ديگر نبايد اعتناء نمود به قول كسي تر از سر را هم ميبلكه باالتر از آن اينكه مخفي

داند ولي پنهان كرده. و در گردد و معنايش اين است كه: خدا سر را ميماضي، و فاعلش ضمير آن است، كه به خدا بر مي
 .براي اين بود كه خفاء را تاكيد كرده باشد "و االخفي "را نكره آورد و نفرمود "اخفي "اينكه

تر از آن يعني سر قول اثبات نمود، سپس مطلب را ترقي لم را نسبت به دقيقو اگر در آيه، اول جهر به قول را آورد، بعد ع
تر از سر اثبات فرمود، براي اين بود كه داللت كند بر اينكه مراد اثبات علم خدا نسبت به داده علم او را نسبت به مخفي

و گويا مراد از قول  -خواهيكه ميجميع است، و معنا اين است كه تو اگر سخنت را بلند بگويي و علني بداري آنچه را 
ر تو يا آن را آهسته و در دلت پنهان كني، و يا از اين هم مخفي -شودهمان نيات دروني است، چون غالبا با قول اظهار مي

 .داندبداري به اينكه بر خودت هم پوشيده باشد، خداي تعالي همه را مي

ترديد كرده و آنها را دو قسم نموده و فرموده اگر با صداي بلند  تر از آنپس نخست ميان كالم جهري و آهسته و مخفي
را  داند، پس بلند و علني سخن گفتنداند، و اگر آهسته بگويي، و يا اصال مخفي داشته باشي خدا ميسخن بگويي خدا مي



را داده و فرمود: آن را قسم اول، و آن دو صورت ديگر را قسم دوم قرار داده، و سپس به طور مختصر و كوتاه جواب ترديد 
 رساند، پس گويا فرمودهكند، و هم اينكه اولويت را ميداند، و اين اسلوب كالم با همه كوتاهيش هم بر جواب داللت ميمي

گويم خدا از آن آگاه است، و چطور نباشد، و حال آنكه او به سر و اگر از علم او به سخنان علني و بلندت بپرسي، جواب مي
 .از سر هم عالم است، بنا بر اين، اين اسلوب كه گفتيم از لطائف صنعت سخنوري استتر پنهان

اند: مراد از سر آن سخنان و اسراري است كه سري به ديگران القاء كني، و مراد از اخفي آن از مفسرين گفته« 0»بعضي 
حيح است، ص "اسرار "تفسير نسبت به مطالبي است كه در دل خود پنهان كني و اصال به زبان نياوري. ليكن هر چند اين

 نامند،اما سخن را سر نمي
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 .اشكال همان است كه ما بيان كرديممگر از جهت كتمان آن در نفس، بنا بر اين معناي بي

كند، چه به ظاهر و چه به پنهان، و بنا بر اين آيه شريفه در و به هر حال آيه شريفه علم به هر چيز را براي خدا اثبات مي
« 1» "ثُمَّ اسْتَوي عَلَي الْعَرْشِ يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ ما يَخْرُجُ مِنْها ... "لم به دنبال استواء بر عرش نظير آيهذكر ع

يابد، و در مسند سلطان و قلمرو باشد و معلوم است كه علم خداي تعالي به آنچه از حوادث كه در ملك او جريان ميمي
ستلزم اذن و رضاي او به آن است، و از نظري ديگر مستلزم مشيت او به اين نظامي است كه جريان آيد مملك او پيش مي

 .يابد، و اين همان تدبير استمي

كند، همانطور كه آيه قبلي در مقام اثبات عموم ملكيت او بود، و مجموع پس آيه شريفه عموم تدبير خداي را اثبات مي
ا است، كه اين همان معناي ربوبيت مطلقه او است، پس اين دو آيه در مقام تعليل است، مدلول اين دو آيه ملك و تدبير خد

 .شودكه با آن دو ربوبيت مطلقه خدا اثبات مي

 ."اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "

وف، م جالله خبر باشد براي مبتداي محذتر آن است كه اساين جمله به منزله نتيجه براي بيانات گذشته است، و لذا مناسب
هر چند  "اين كسي كه در اين آيات سابقه گفتگويش شد، همان اللَّه است كه معبودي جز او نيست ... "و تقدير چنين باشد:

 "ا هُوَلَّال إِلهَ إِ "آيد كه كلمه جالله مبتدا، و جملهتر چنين ميكه از نظر استقالل مضمون آيه و جامعيت آن، به نظر نزديك
 .خبر بعد از خبر "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "خبرش باشد، و جمله

ممكن است با مطالبي كه در آيات سابق گذشت، و توحيد خداي را در ربوبيت مطلقه  "اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "و به هر حال جمله
 .تعليل شود "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "فرمايداثبات كرد تعليل شود، و ممكن هم هست با جمله بعديش كه مي

يا به معناي معبود است و يا معبود به حق، و معناي  "ال إِلهَ إِلَّا هُوَ "در جمله "اله "اما اولي ممكن است، براي اينكه كلمه
از شؤون  و همين معبوديت "معبود به حق جز او موجود نيست "و يا "اللَّه معبود حقي جز او نيست "شودكالم اين مي

ربوبيت، و لواحق آنست براي اينكه عبادت نوعي تجسم دادن و ترسيم كردن عبوديت و مملوكيت و اظهار حاجت به خدا 
ترش اين است كه بايد رب او باشد و چون خدا رب هر است، پس بايد معبود مالك عابد خود و مدبر امر او باشد كه خالصه

 بود همچيز است و غير او ربي نيست پس تنها مع
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 .او است و غير او معبودي نيست

 472[ ..... ص : "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "و اختصاص آنها به خداي تعالي "اسماي حسني "تفصيلي در باره]

، براي اينكه عبادت براي خاطر يكي از سه جهت است، يا از باب اميد به خيري است كه نزد معبود و اما دومي ممكن است
اعتنايي به امر او كند، و يا از باب ترس از شروري است كه در اعراض از او و بياست، كه به طمع آن او را عبادت مي

 .بيند كه در برابرش عبادت و خضوع كندميدهد، و يا از باب اين است كه او را شايسته و اهل آن احتمال مي

و خداي سبحان، يگانه مالكي است كه مالك تمامي خيرات است، و هيچ كس مالك هيچ چيز نيست مگر آنچه را كه خدا 
تمليكش كرده باشد، تازه در عين اينكه تمليك كرده باز مالكيتش از آن سلب نشده، و نيز خداي سبحان يگانه قادري است 

س هيچ قدرتي ندارد مگر آن مقدار كه او تمليكش كرده باشد، و به همين معنا او يگانه منعم، مفضل، حيات ده، كه هيچ ك
شفا بخش، رازق، غفور، رحيم، غني، و عزيز است، و تمامي اسمهايي كه در آن معنايي از خير باشد براي او است، پس خداي 

 .ه اميد خيراتي كه نزد او است پرستش شود، نه غير خداسبحان تنها كسي است كه مستحق عبادت است، و بايد ب

آورد، و تنها منتقم نيرومندي است شديد العقاب، و نيز خداي سبحان يگانه مقتدر قاهري است كه احدي تاب قهر او را نمي
تا از  گي است،رسد، پس باز تنها او سزاوار بندكه هيچ شري نزد هيچ كس و هيچ چيز نيست مگر آنكه به اذن او به ما مي

 .ترس غضبش پرستش شود، آن غضبي كه ممكن است خضوع نكردن در برابر عظمت و كبريايش مستلزم آن باشد

و نيز خداي سبحان يگانه كسي است كه اهليت پرستش را دارد، چون اهليت اينكه ديگران براي كسي خاضع شوند جز به 
واند تشود و نميها كمال است كه نقص در برابرش خاضع ميباشد پس تنها و تنخاطر كمالي كه در آن كس هست نمي

شود و يا جاللي است كه عقل در برابرش زمين نشود و آن كمال يا عبارت است از جمالي كه نفس به سوي آن مجذوب مي
ز مي جمالها اگردد، هر كدام را كه در نظر بگيريم حد اعاليش در خدا است، بلكه تمابوسد، و قلب از خود بيخود ميادب مي

او است، چون هيچ جمالي در هيچ موجودي نيست مگر آنكه آيتي از جمال او است، و نيز هيچ جاللي نيست مگر آنكه 
، چون همه "ال اله اال هو و ال معبود سواه "اي از درياي بيكران جالل او است، پس خداي سبحان معبودي است كهقطره

 .اسماء حسني مال او است

كه فرض شود كه نسبت به نظائر خود بهترين اسم بوده باشد آن اسم از خداي تعالي است، توضيح اينكه اگر يعني هر اسمي 
خود اسم را به وصف حسن توصيف فرموده، خود دليل بر اين است كه مراد از آن همان چيزي است كه در اصطالح علم 

 صرف به آن صفت گويند، 
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ها و نامها را تنها براي اشاره به ذات قرار فاعل و )اسم( صفت مشبهه، نه اسم به معناي علم ذات براي اينكه علممانند اسم 
گذارند براي اين است كه هر وقت اين كلمه را گفتند شنونده بفهمد اشاره به دهند )مثال نام كودكي را كه علي ميمي

هماند، مانند عادل، ظالم، عالم، جاهل و امثال آن، پس مراد از اسماء فكيست( ولي اتصاف به حسن و يا قبح را صفات مي
ي فهماند، مانند ححسني الفاظي است كه داللت بر معاني وصفي دارد و صفات جميله او را كه نهايت درجه جمال را دارد مي

 "قُلْ سَمُّوهُمْ "ه، مثال فرمودهو عليم و قدير، و در قرآن كريم موارد بسياري هست كه اسم نهادن را بر توصيف اطالق كرد



 .يعني بگو آنها را توصيف كنيد

است كه انحراف « 1» "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ "دليل ديگر اين مدعا آيه شريفه
 .از صفات خداي را الحاد در اسماء او خوانده

اي كه از اسماء حسني هر چيزي است كه بر معاني وصفي داللت كند، مانند اله، وحي، عليم و قدير، نه اسم جالله پس مراد
علم و نام براي ذات مقدس او است، و البته اسماء دو قسمند: يك قسم اسماء زشت، مانند ظالم، جائر، جاهل، قسم ديگر 

دو قسم است، يكي اسمايي كه سهمي از كمال در آنها هست يا كم يا زياد،  اسماء زيبا، مانند عادل و عالم. و اسماء زيبا هم
هر چند كه از شائبه نقص و امكان خالي هم نباشد، مانند خوشگل و معتدل القامه، و مو فرفري، و امثال آن، قسم ديگر آن 

ي كه از م و قدير، البته به شرطاسمايي است كه حاكي از كمال محض باشد، و آميخته با شائبه نقص نباشد مانند حي و علي
لوازم امكان مادي و تركيب مجرد شود، اين قسم از اسماء، احسن االسماءاند، چون نقص و عيب در آنها نيست و چون چنين 

 .اند كه در حق خداي تعالي اطالق شوند، و خدا را با آنها توصيف كرداست همين اسماء اليق

به يك اسم و دو اسم ندارد، بلكه هر اسمي كه احسن باشد مال خدا است، چون آيه  البته اينگونه اطالق و توصيف اختصاص
و اين كلمه هم جمع است و هم با الف و الم آورده شده، و به طور كلي جمع با الف و  "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "شريفه فرموده:

رساند، پس تمامي اسماء حسني منحصرا براي صار را ميرساند، عالوه بر اين مقدم شدن خبر بر مبتدا انحالم عموميت را مي
 .خدا است

، اين است كه او بالذات مالك آنها است، و اگر از آنها در غير خدا هم ديديم "بودن اين اسماء براي خداي تعالي "و معناي
 دانيم كه خدا به او داده، و به قدري كه خواستهمي
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شوند رها كن. سوره براي خدا اسماء حسني است، با آنها او را بخوان و كساني را كه در اسماء )صفات( او منحرف مي(1)
 .12اعراف، آيه 
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ا هُوَ الْحَيُّ ال إِلهَ إِلَّ "ت:كند، و آن آيات زير اسداده، همانطور كه سياق آيات آينده نيز كه سياق انحصار است آن را افاده مي
 "فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "،«0» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "،«0» "هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "،«6» "وَ هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ "،«1» "هُوَ

 «"ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَوَ ال يُحِيطُونَ بِشَيْ "«5»

 .و همچنين آياتي ديگر

اي به وجود آيد و آن اين است كه در آيه مورد بحث همه صفات را ملك خدا دانسته كه ممكن است در اينجا شبهه
شود و حال آنكه صفات عين ذات خدا مانند حي و عليم و قدير و مانند عموميتش شامل صفاتي هم كه عين ذات است مي

گوييم كه اطالق ملك بر نفس مالك ست نه اينكه ملك ذات باشد، در جواب اين شبهه ميحيات و علم و قدرت، عين ذات ا
هست كه در آن فرموده مالك نفس خود « 2» "رَبِّ إِنِّي ال أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي "جائز است، هم چنان كه اين اطالق در آيه

 .هستم

ه و روايات و اقوال مختلفي كه در بار "ا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقيم "بحث روايتي ]نقل و بررسي رواياتي در باره شان نزول آيه:

 470نقل شده است[ ..... ص :  "طه "كلمه

 اشاره



گفته است: روايت شده كه رسول خدا )ص( همواره در نماز يك  "ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي "در مجمع البيان در ذيل آيه
يْكَ الْقُرْآنَ طه، ما أَنْزَلْنا عَلَ "تر شود، كه خداي تعالي فرمود:كرد، تا سنگينيش بر پاي ديگر افتد و خستهبلند مي پاي خود را

 .«2»نظير اين روايت از امام صادق )ع( نيز رسيده  "لِتَشْقي

و نيز از ابن مردويه، از ابن عباس روايت مؤلف: اين روايت را الدر المنثور از عبد اللَّه بن حميد و ابن منذر، از ربيع بن انس، 
 .«2»كرده است 
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روايت كرده كه هر دو امام فرمودند: رسول خدا  (و در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع
ورم كرد، خداي  (كرد، تا در نتيجه پاهايش )و يا انگشتانشن پا تكيه ميايستاد روي انگشتا)ص( همواره وقتي به نماز مي

 "طه "و كلمه "طه، ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشي "تعالي براي جلوگيري از اينكار اين آيه را فرستاد:
 .«1»به لغت قبيله طي به معناي محمد است 

از موسي بن جعفر، از آباء « 0»به سند خود از ابي بصير، از امام باقر )ع( و در احتجاج « 6»اين معنا در كافي مؤلف: در 
 .«0»گرامش، از علي )ع( روايت شده و نيز در الدر المنثور از ابن منذر و ابن مردويه و بيهقي، از ابن عباس آورده 

 :روايت كرده كه فرمود و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي )ع(

ها تمامي شب را به عبادت پرداخت، تا آنجا كه پاهايش نازل شد، همه شب "يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا "وقتي آيه
كرد بلند مي اگذاشت، پاي ديگر ركرد تا خستگيش رفع شود، بار ديگر آن را به زمين ميمتورم شد، ناگزير يك پا را بلند مي

يز و ن "ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي "يعني هر دو پايت را به زمين بگذار اي محمد "طه "تا آنكه جبرئيل نازل شد و گفت:
 .«4» "فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ "اين آيه را آورد:

داستان و ريشه آن همين روايت باشد كه رسول خدا )ص( آن قدر مؤلف:احتمالي كه مطابق با اعتبار است اين است كه اصل 
گذاشت، و يا سينه كف پا و يا داشت و ديگري را ميگرديد و ناچار يكي را بر ميايستاد تا متورم ميبر پاهاي خود مي

ستان شان از دا گذاشته، چيزي كه هست در هر روايتي يك قسمتش نقل شده و هر روايتي بعضيانگشتان پا را به زمين مي
 .كند، گو اينكه بعضي از اين روايات با اين احتمال ما سازگاري نداردنزول را بيان مي

 :ماندبله دو اشكال بر اين روايت باقي مي

 .اول اينكه:انطباق آيات با سياقي كه دارد بر قصه مذكور در روايت، انطباقي است غير روشن



 پاهايت را روي زمين "ا كرده بود به اينكهرا معن "طه "دوم اينكه:در روايت، كلمه
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در لغت طي به معناي محمد است، و بنا به روايت  "طه "ين در روايت قمي آمده بود كه كلمهو همچن "بگذري اي محمد
 "و مفعولش كه ضمير مؤنث "يطا -وطا "شود كه مركب شده از فعل امر از مادهيك جمله كالميه مي "طه "اولي كلمه

 .بلند مكن و به يك پا نايستگردد، يعني دو پايت را بر زمين بگذار و يكي را باشد، كه به زمين بر مي "ها

شود كه آن شود، براي اينكه مفاد صدر آيه اين مياشكال اين تفسير اين است كه بنا بر اين ذيل آيه با صدر آن منطبق نمي
ش خواسته با بلند كردنگذاشته، به خاطر اينكه متورم شده بود و ميكرده و يكي را ميجناب در نمازش يك پا را بلند مي

د آن را تسكين دهد، و بتواند به عبادت پروردگارش مشغول باشد و چيزي او را از اين كار باز ندارد، بنا بر اين در قدري در
فرمود: نماز كمتر بخوان تا اينقدر خسته نشوي، نه اينكه بفرمايد هر دو پايت را زمين بگذار و در نتيجه درد ذيل آيه بايد مي

ور كه بايد آن ط "ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقي "و جمله "طه "اين روايت ميان كلمه و تعبت بيشتر شود، و خالصه بنا به
از كالم راوي بوده، و خواسته روايت را نقل به معنا كند، پس معلوم  "يعني األرض بقدميك "سازگاري نيست، و شايد جمله

 .نيست عبارت خود امام چه بوده

اند مانند ساير حروف مقطعه را دو حرف از حروف مقطعه دانسته "طه "هاي وارده كه كلمهقرائت عالوه بر اين، اين معنا با
 .سازدها نمياول سوره

اند كه: اين لغتي است گفته« 6»اند. آن گاه بعضي معنا كرده "يا رجل "را به "طه "ديگر از مفسرين كلمه« 1»بعضي 
ديگر آن را سرياني و بعضي « 4»عبراني. بعضي  :اندگفته« 0»ست. بعضي اند: زبان حبشي اديگر گفته« 0»نبطي. بعضي 

اند، زمخشري احتمال داده لغت عك باشد و اصل لغت قريش دانسته« 2»عك، و بعضي « 2»لغت عكل، و بعضي « 2»
 .شده "طاها "د،انرا براي تخفيف از آخرش انداخته "ذا "اند، وكرده "طا "را در اولش قلب به "يا "بوده "يا هذا "آن

مر اند، كه گويا ابه ضمه طاء و سكون هاء، خوانده "طه "اي آن رااست. طائفه "اي فالني "اند: معنايشبعضي ديگر گفته
 .اندباشد و هاي سكت را نيز در آخرش در آورده "يطا -وطا "از

 ل قابل اعتناء نيست، و بحث و گفتگوي دراند: اين كلمه از اسماء خدا است. ولي هيچ يك از اين اقواديگر گفته «9»بعضي 
 .اي نداردآنها فائده
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االخبار آورده، « 6»ع( به طوري كه معاني )آمده و از امام صادق « 1»بله از امام ابي جعفر )ع( به طوري كه در روح المعاني 
يكي از اسماء رسول خدا )ص( است، هم چنان كه در رواياتي ديگر آمده  "طه "كلمه :چنين روايت شده كه به ثوري فرمود

ي از اسماء آن جناب است، و نيز در الدر المنثور از ابن مردويه از سيف هر دو اسم را از ابي جعفر روايت يك "يس "كه كلمه
 .«0»كرده 

، خواندنداند، و قبل از نزول قرآن آن جناب را به آن اسامي نميدانستهو چون از اسماء آسماني آن جناب بوده مردم آن را نمي
ات معنا بگذارند كه جز ذغت معنايي وصفي ندارد، و بعيد است كه آن جناب را نامي بيليكن از آنجايي كه اين كلمه در ل

تن دانستند، و نيز با در نظر گرفمعناي ديگري در بر نداشته باشد، عالوه بر اينكه آن جناب داراي اسم بود و همه نام او را مي
ه معنايي رمزي را در بر دارد، و خدا آنها را بر اينكه حق مطلب در خصوص حروف مقطعه قرآن اين است كه رموزي است ك

هم  "طه ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ ... "آن جناب القاء فرموده، و باز از آنجايي كه اين سوره با خطاب رسول خدا افتتاح شده، و فرموده:
يس قسم به قرآن حكيم كه تو هر آينه از  -نَيس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِي "چنان كه در سوره يس نيز فرموده

امري است  "يس "و "طه "شود كه معناي مشار اليه در دو كلمهناگزير از ظاهر اين دو سوره استفاده مي "مرسلين هستي
شود، يعني غير از وجود آن حضرت واقعيت مربوط به شخص آن جناب، كه واقعيت آن دو با وجود آن جناب محقق مي

فهميم كه اين دو كلمه دو صفت از شوند، پس ميهايي كه با حروف مقطعه شروع ميد به خالف ساير سورهديگري ندار
 توان گفت: دو اسم ازشخصيت باطني آن جناب است كه مختص به خود او است و ديگري آن صفت را ندارد، در نتيجه مي

بوده و  "ي كسي كه به طه و يس خطاب شديا "شده معنايشاسماء مخصوص آن جناب است كه وقتي بر او اطالق مي
 .بعدا به تدريج و كثرت استعمال علم و نام خاص او شده است

اش اين شد كه روايت از باب مسمي شدن به مثل اين آن مقدار توجيهي بود كه ما توانستيم براي روايت بكنيم، كه خالصه
 :و از قبيل شعر "تابط شرا "نام معروف:

 الثنايا إذا اضع العمامة تعرفونيانا ابن جال و طالع 
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 "ال جالج "اش بسيار شد، و آن قدر به اودم در بارهباشد كه مقصودش اين بوده كه من فرزند كسي هستم كه گفتار مرمي
 .گفتند تا آنكه اين كلمه نام او گرديد

 476رواياتي در بيان مراد از استواي خدا بر عرش )الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي([ ..... ص : ]

نُ الرَّحْم "موسي )ع( از معناي آيهو در احتجاج طبرسي از حسن بن راشد روايت كرده كه گفت: شخصي از امام ابي الحسن 
 :سؤال كرد، فرمود "عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي

 .«1»يعني بر ريز و درشت و بزرگ و كوچك مسلط است 

 الرَّحْمنُ عَلَي "و در كتاب توحيد به سند خود از محمد به مارد روايت كرده كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( از معناي آيه
 :پرسيد، حضرتش فرمود "الْعَرْشِ اسْتَوي



يعني همه چيز از نظر دوري و نزديكي براي او يكسان است، چنين نيست كه چيزي به او نزديكتر از چيزي ديگر باشد 
«6». 

در توحيد به سند خود از مقاتل بن سليمان، « 0»نيز در تفسير خود از آن جناب، و نيز صدوق « 0»اين روايت را قمي  :مؤلف
اند، چيزي كه هست و توحيد به سند خود از عبد الرحمن بن حجاج از آن جناب روايت كرده« 4»ز كافي از آن حضرت، و ني

هيچ دوري از او دور نيست، و هيچ نزديكي به او نزديك نيست، هر چيزي  "در اين روايت آخري اين عبارت اضافي آمده كه
 ."از اين نظر براي او مساوي است

اين است كه تدبير او  "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "ت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: معنايو در احتجاج از علي )ع( رواي
 .«2»مستولي و امر او بلند است 

 "و گر نه جمله "استوي "روايت در تفسير آيه آمده تفسير مجموع آيه است، نه تنها تفسير كلمه 0مؤلف: آنچه در اين 
شد، و حال آنكه سياق ساير آيات استواء همانطور كه اشاره اي تام، و مركب از مبتدا و خبر ميجمله "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ

 .شد با آن مساعد نيست

او  تدبير "باشد كه در روايات اخير بود، چون ظاهر اين جمله كه بعد از جملهمي "امر او بلند است "مؤيد اين نظريه جمله
ت كه بودن بر عرش مقصود در تفسير است، پس روايات آيه را بر اين اساس تفسير قرار گرفته، اين اس "مستولي است

 كنند كه كلمه استواءمي
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 .كنايه از استيالء و گستردگي سلطنت باشد

و در توحيد به سند خود از مفضل بن عمر، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: هر كس گمان كند كه خدا از چيزي يا 
چيزي يا بر چيزي است، به خدا شرك ورزيده، آن گاه فرمود: و هر كس خيال كند كه خدا از چيزي است او را حادث و  در

پديده دانسته، و هر كس بپندارد كه او در چيزي است او را محصور كرده، و هر كس بپندارد كه او بر چيزي است او را 
 .«1»محمول چيزي قرار داده 

الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ  "صادق )ع( در حديثي طوالني روايت كرده كه در آن آمده: سائل پرسيد معناي و در آن كتاب از امام
چيست؟ فرمود: خداوند با اين بيان خود را توصيف كرده، و همين طور هم هست، او مستولي بر عرش و جداي از  "اسْتَوي

در خود جا داده باشد، و نه اينكه عرش او ممتاز از او باشد، و خلق خويش است، نه اينكه عرش او را حمل كرده باشد، و يا 
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ  "گوييم كه خودش در جملهگوييم او حامل عرش و نگهدارنده آن است، و در اين باره همان را ميليكن ما مي

 .بيان فرموده "كرسي او بر همه آسمانها و زمين گسترده -السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ

كنيم كه خودش نفي كرده، و گوييم كه خود او فرموده، و آن را نفي ميا در باره معناي عرش و كرسي همان را ميپس م



آن اين است كه عرش و كرسي، او را در بر گرفته باشد، و خداي عز و جل محتاج جا و نشيمنگاه باشد، و يا به چيزي از 
 .«6»اويند مخلوقات خود نياز داشته باشد، بلكه خلق او محتاج 

 477م اثبات[ ..... ص : طريقه و روش ائمه اهل بيت عليهم السالم در ارجاع متشابهات قرآن به محكمات و بيان حقائق و معارف دقيقه، هم در مقام نفي و هم در مقا]

طريقه امامان  اشاره است به "گوئيم كه خود او فرموده ...در باره معناي عرش و كرسي همان را مي "مؤلف: اينكه فرمود:
اهل بيت )ع( كه در تفسير همه آيات متشابه قرآني دارند، و آن اين است كه آياتي كه در باره اسماء و صفات و افعال خدا، و 

كنند، و آنچه را كه آيات دهند، يعني با اينها آنها را معنا ميكند را به آيات محكمات ارجاع ميآيات خارج از حس بحث مي
گيرند و شوائب نقص و امكان را كه كنند، اصل معنا را ميكند، از مدلول آيات متشابه حذف مينفي ميمحكمات از خدا 

 .كنندظاهر آيات متشابه متضمن آن است حذف مي

 شود از مقامي كه زمام همه اوامر و احكام صادره از ملك ازدر نتيجه عرش عبارت مي
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ه هايي ساختدار و مرتفع، و داراي پايهشود، و آن مقام عبارت است از تختي قبهآنجا سر چشمه گرفته و بدانجا منتهي مي
كند، خداي تعالي نيز همين مقام را دارد اجراء مي نشيند و احكام را صادر و اوامرشده از چوب يا فلز، كه ملك روي آن مي

 .هاي آن و امثال اينگونه لوازم ماديات و امكان آنگاه و مادي بودن آن، و چوبي يا فلزي بودن پايهمنهاي احتياج به نشيمن

داللت دارند بر اينكه « 6» "ا يَصِفُونَسُبْحانَ اللَّهِ عَمَّ "و آيه« 1» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "زيرا آيات محكمه قرآن از قبيل آيه
 "وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "خدا جسم نيست، و خواص جسم ندارد، در نتيجه همين آيات آن لوازمي را كه آيه مورد بحث و آيه

از كند، پس عرش او مادي نيست، و شكلي و بعدي مادي ندارد، بعد از حذف اين لوازم مستلزم آن است، نفي مي« 0»
زند، و اين ماند كه او صاحب مقامي است كه احكام جاري در نظام عالمي از آن مقام سر ميمعناي عرش، تنها اين باقي مي

 .مقام از مراتب علم او است كه از ذات او خارج است

آن اسم و  بودن و مقياس براي شناختن اصل معنا )كه گفتيم( از لوازم زائد بر معناي اصلي، اين است كه آن معنايي كه با
رود، آن معناي اصلي است، هر چند كه مصاديق آن به خاطر اختالف ماند و با نبودن آن از بين ميعنوان باقي مي

 .خصوصيات مختلف شود و در ممكنات مصداقي و در واجب الوجود مصداقي غير آن داشته باشد

زنيم تا روشن گردد و آن چراغ است كه به معناي آلت ياگر هنوز آن طور كه بايد مطلب براي خواننده روشن نشده مثالي م
هاي بعد صورت آن فرق كرده، يك روز چراغ به ظرفي روشنايي است، ولي مصداق آن در هر دوره چيزي بوده، كه در دوره

ر فتيله در ديگشد، و از ماده چربي كه سر كردند، مشتعل مياند كه در آن روغن و فتيله بوده، سر فتيله را روشن ميگفتهمي
اسم شد براي شمعها و  (كرد، پس از قرنها همين اسم )چراغگرفت، و پيرامون خود را روشن ميآن بود سوخت مي

 شد، تا آنكه امروز اين اسم در چراغهاي الكتريكي مستقرفانوسهاي نفتي، و همچنين از مصداقي به مصداقي ديگر منتقل مي
ل را دارد، و نه هيات و ريخت آنها را، چيزي كه هست خاصيت آن را كه همان شده، كه نه آن ماده چرب چراغهاي او

 .گوييمروشن كردن تاريكيها بود دارد، و به همين جهت به طور قطع و به اطالق حقيقي آن را چراغ مي
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 478[ ..... ص : اندنمودهنقد روش اكثر صحابه و تابعين و پيروانشان كه به نفي جهات نقص از خدا اكتفاء كرده در آيات متشابه سكوت مي]

مثال ديگر اسلحه است، كه اين اسم در ابتدايي كه سالح پيدا شد اسم بود براي تبرهاي مسي و يا سپر، ولي امروز به طور 
هاي اتمي، و اين قسم تحول و تطور در بسياري از وسائل زندگي، و اعمالي شود بر توپ و تانك و بمبحقيقت اطالق مي

 .شودرد ديده ميكه انسان در زندگي خود دا

و كوتاه سخن اينكه صحابه وقتي در معارف ديني، آنهايي كه مربوط به احكام نبود، يعني آنچه مربوط به اسماء و صفات و 
فهميدند كه لغت براي آن اسماء و صفات اثبات كرده، كردند، همان مفاهيمي را از آن ميافعال خداي تعالي بود گفتگو مي

اره كردند، و در بياتي كه در باره منزه بودن خدا از تشبيه وارد شده لوازم تشبيه را از آن حذف ميچيزي كه هست به خاطر آ
گفتند: مي "الرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْشِ اسْتَوي "خواندندكردند، مثال وقتي ميمانده سكوت ميآنچه بعد از حذف آن لوازم باقي مي

اش به آن مكان است و اينچنين استواء در باره خداي تعالي اني كه تكيهاستواء به معناي قرار گرفتن جسمي است در مك
دانيم، خود خدا داناتر به مقصودش از كالم خويش است، و اين ماند؟ نميصادق نيست، و بعد از نفي اين معنا چه باقي مي

لكه بعضي از ايشان گفته: تمامي اند كه اصحاب در اين روش خود اجماع دارند. بامر واگذار به او است. بعضي ادعاء كرده
علماي سه قرن اول از هجرت اجماع داشتند بر تفويض، و تفويض همين است كه لوازم تشبيه را از ساحت قدس ربوبي نفي 

 .نموده و از بحث در باره اصل مراد هم سكوت كنيم

هم  كردند وون ائمه )ع(، هم نفي ميليكن اين حرف با طريقه ائمه اهل بيت )ع( آن طور كه به ما رسيده سازگار نيست، چ
كردند، نه اينكه تنها نواقص امكاني را از صفات خدا نفي نموده، چيزي اثبات، يعني در بحث از حقائق دين امعان و دقت مي

نكار اتوانند آن را را اثبات نكنند، دليل مدعاي ما احاديث بسياري است كه از آن حضرات محفوظ مانده، و جز افراد لجباز نمي
 .كنند

از حسن، از مادرش، از ام سلمه )رضي اللَّه عنها( روايت كرده كه در  "السنة "بلكه روح المعاني از الاللكاني در كتاب خود
استواء مجهول نيست ولي چگونگي آن براي ما قابل تصور نيست، و اقرار به آن ايمان، و انكارش  "گفت: "استواء "معناي

ت داشت كه به صحابه نسباي را ميت دارد بر اينكه ام سلمه همين رأي را داشته، زيرا اگر نظريهو اين خود دالل "كفر است
 .«1» "استواء مجهول و كيف غير معقول است ... "گفت:اند بايد ميداده
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هار امام يعني اند، و غزالي آن را به چبله اكثر صحابه و تابعين و تابعين تابعين، يعني طبقه بعد از ايشان، اين طريقه را داشته
ابو حنيفه و مالك و شافعي و احمد و نيز بخاري و ترمذي و ابي داوود و سجستاني صاحبان صحاح و نيز به بزرگان علماي 

 .گذشته نسبت داده

د، ثابت بعد از اناين بوده كه گفته -اندبه طوري كه جمعي گفته -انداينكه ايشان از اثبات صفات براي خدا سكوت كرده علت



يلَهُ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِ "منفي خالف ظاهر لفظ است، و چون چنين است اثبات صفات مصداق تاويلي است كه آيه
اند، در نتيجه علم به وقف كرده "اال اللَّه "، آيه آل عمران را در كلمه«6»آن را حرام كرده، البته اين اشخاص « 1» "إِلَّا اللَّهُ

و به طوري  -اند، بلكه بعضي از ايشان، از تاويل تجاوز كرده مطلق تفسير را منع كردهتاويل كتاب را منحصر در خدا دانسته
 .كس قرآن را تفسير كند او نيز آن را تاويل كرده، چون تاويل همان تفسير استاند: هر گفته -نقل كرده« 0»كه آلوسي 

و ما در ذيل آيه محكم و متشابه در سوره آل عمران بياني گذرانديم، مبني بر اينكه تاويلي كه قرآن آن را مذمت كرده غير 
تاويل  محكم تاويل نيست، و نيز گفتيم كه از معناي مخالف ظاهر لفظ است، و رد متشابه به محكم، و بيان متشابه به وسيله

 .«0»تفسير نيست 

توانيم اند، كه ما تنها ميعالوه بر اين خود همين آقاياني كه در بيانات ديني مربوط به اسماء و صفات خدايي احتياط كرده
از  ، آنچه در كتاب و سنتكنيم، معذلك در مقام عمل احتياط خود را فراموش كردهنواقص را نفي كنيم، اما چيزي اثبات نمي

اوصاف و افعال خداي تعالي وارد شده همه را بر معناي متعارف و بشري خود )با اينكه مشوب به نواقص امكاني است( حمل 
هاي اعمال و درهاي آسمان و از اين قبيل را بر همين مصاديق معمولي نموده، عرش و كرسي و حجاب و قلم و لوح و نامه

اند، و حال آنكه اين عناوين با آن وح و قلم و امثال آن در نزد ما افراد بشر متعارف دارند حمل كردهكه عرش و كرسي و ل
كردند در مالك واحدند، و آن مالك اين بود كه اثبات آنها مستلزم اثبات نواقصي از عنوانهايي كه در اثباتش احتياط مي

 .را از آن منزه بدارد قبيل احتياج و امكان است، كه هر فرد مسلمان بايد خداي

 براي اينكه از نظر ما افراد بشر آن علتي كه امثال عرش و كرسي و لوح و قلم را پديد
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كنيم چون يا به استراحت بر روي آن نياز داريم، و يا به آورده، بايد احتياج باشد، چون خود ما اگر كرسي و عرش درست مي
خواهيم يكتايي و بي همتايي خود در عزت و عظمت را وانمود كنيم، و تعيين به ملك و عزت نمايي بر روي آن، و مي

ه از خواهيم آنچه را كنويسيم، باز براي احتياج است، زيرا ميكنيم و ميكاغذ تهيه ميسلطنت خود را مجسم سازيم، و اگر 
كنيم به علت احتياج حس غايب است حفظ كنيم و از دستخوش فراموشي دور بداريم، و همچنين هر كار ديگري كه مي

 .كنيممي

، كه كنددست، ساق، رضا و اسف اثبات مي بنا بر اين چه فرق است ميان آيات متشابه قرآني كه براي خدا گوش، چشم،
كند، و بين آياتي آورد، و در آخر احتياج و امكان را براي ذات منزه او اثبات ميهمه مجسم بودن خداي را به توهم آدمي مي

ه ب كند، كه آنها نيز احتياج و امكان خداي رانشينان، حامالن عرش، كاغذ و قلم اثبات ميكه برايش عرش، كرسي، كرسي
 .اندازد؟توهم مي

دهد، و ميان محكماتي كه و نيز چه فرقي هست ميان آن آيات محكماتي كه تشابه را از طائفه اول برداشته، آن را معنا مي
هُوَ  لَّهُوَ ال "، و ميان امثال آيه"ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "دارد، و خالصه چه فرق است ميان امثال آيهتشابه را از طائفه دوم بر مي

 ."الْغَنِيُّ

بله فخر رازي در مقام اعتذار از اين سكوت صحابه و تابعين و غير ايشان از اثبات صفات براي خداي تعالي گفته، حق با 



ايشان است براي اينكه اگر بنا باشد در اينگونه مسائل باب تاويل را باز بگذاريم كه هر كس هر چه به فكرش رسيد بگويد 
در تمامي معارف ديني و احكام شرعي كه چون مسائل مورد بحث اصولي نيستند تجويز كنيم، آن وقت  بايد همين تاويل را

 .«1»ماند ها چيزي باقي نميمعلوم است كه از دين اسالم براي ما هم مانند باطني

يل ساير به تاو داند كه قياس كردن تاويل در آيات متشابه راليكن عذرش پذيرفته نيست، براي اينكه خواننده عزيز مي
معارف، حتي احكام ديني كه تعليم و تربيت رسول خدا )ص( آن را در مردم اجراء كرده، راه گريز جستن، و بيهوده تالش 

ين اي هم در بكردن است، براي اينكه متشابهات از اين رو متشابه شده كه دليل بر تشابه آن قائم شده، و آيات محكمه
را حمل بر آنها نمود و تشابهش را از بين برد، و اگر اين كار را نكنيم و متشابه را به  هست كه ممكن است آن متشابهات

كه ايم براي اينهمان ظاهرش باقي بگذاريم تا باب تاويل در ساير معارف )محكم و غير متشابه( باز نشود حقي را كشته
 باطلي را از بين
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 490اند[ ..... ص : اي( در پيش گرفتهدو طائفه )مفوضه و مؤوله( كه هر دسته در تفسير آيات متشابه قرآن راهي )بيراهه]

ت، تا تاويل ه محكم، اصال تاويل نيسايم، چون رد متشابه بببريم، و يا به عبارتي ديگر، باطلي را با احياي باطلي ديگر كشته
 .حق باشد

اند بگويند: خداي تعالي جسم نيست تا مكان بخواهد، محتاج ديگر از اين مفسرين از باب اضطرار ناگزير شده «1»بعضي 
نيست تا كرسي و چيزهاي ديگر رفع حاجتش كند، ولي عرش يعني اين جسم نوراني عظيم كه عقل را با عظمت خود به 

دار است، بدين جهت خلق شد و آن را با آن عظمتش حمل كرده باالي آسمانها بردند آورد و به شكل تخت پايهيدهشت م
كنند، نهايت آن را حفظ كرده و ميو در آنجا نهادند بدون اينكه كسي روي آن بنشيند و يا محتاج آن باشد، و در زمانهاي بي

 .به غيب به آن ايمان آورده، در برابر ايمان به آن اجر و ثواب اخروي ببرند صرفا از باب لطف خدا نسبت به مؤمنين بوده، تا

ه پايگي آن احتياج باند، و بيعين اين توجيه )عجيب و غريب( را در باره لوح و قلم و ساير آيات بزرگ غايب از حس كرده
 .بيان ندارد

د طائفه ديگري هستند به نام مؤوله، اينان كساني هستن شوند،بعد از اين طائفه كه در اصطالح ملل و نحل مفوضه ناميده مي
كه در تفسير آيات متشابه اسماء و صفات، ميان اثبات و نفي جمع كرده، خداي را از لوازم حاجت و امكان منزه دانسته، آيات 

دين و مذهب اند كه با اصول مسلمه متشابهي كه ظهور احتياج و امكان دارد بر خالف ظاهرش حمل بر معناهايي كرده
 .اندسازگار باشد، و همين طائفه نيز به چند شعبه منشعب شده

راي اند و اينها مفسريني هستند كه باند اكتفاء نمودهبعضي از ايشان در اثبات به عين همان چيزي كه با دليل نفي كرده
اند، و عالم را به معناي كسي اسماء و صفات معناي عدمي يعني نفي نقص كرده و علم او را به معناي عدم جهل گرفته

 .انداند كه جاهل نيست، و به همين منوال صفات ديگر خدا را معنا كردهدانسته

الزمه اين معنا تعطيل ذات متعالي خدا از صفات كمال است، و حال آنكه برهانهاي عقلي و ظواهر كتاب و سنت و نصوص 
 .در اسالم رخنه كرده است كند و اين از اقوال صابئه است كهآن دو اين را رد مي

ن است اند: تاويل هم هميسازد، و گفتهاند كه با ظواهر آنها نميبعضي ديگر اسماء و صفات را به معاني ديگري تفسير كرده



كه انسان براي آيات متشابه و مربوط به اسماء و صفات معانيي كند كه نه با عقل و نقل مخالفت داشته باشد، و نه با اصول 
 .عتقاديمسلم ا
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 .انداند به آنچه در نقل آمده، و عقل خود را در فهم آنها دخالت ندادهبعضي ديگر در معاني آنها اكتفاء كرده

مباحث محكم و متشابه گفتيم كه تفسير كتاب عزيز به غير خود كتاب، و سنت قطعي، و اگر خواننده به خاطر داشته باشد در 
 .تفسير به رأي است، و كتاب و سنت آن را منع كرده

ك علماي كند مسلگويند، در آن افعال خداي تعالي كه به صفت او برگشت نميو بيشتر اين سه طائفه كه همه را مؤوله مي
اند، يعني آيات و اخبار مربوط به آن افعال را به همان ظواهرش باقي گذاشته، آنچه از پيموده سلف را كه مفوضه ناميده شدند

اند و اما آن افعالي كه به نحوي برگشت به صفت مصاديقش كه در خود ما آدميان معهود است عينا براي خدا اثبات كرده
اند، ولي استواء را تاويل به مانند استيالء و استعالء نموده "شِ اسْتَويالرَّحْمنُ عَلَي الْعَرْ "اند، مثال در آيهكند تاويل نمودهمي

عرش را كه فعل خدا است و به صفت او برگشت ندارد، به همان ظاهر معهودش )تختي داراي قبه و چهار پايه( باقي 
 .اندگذاشته

آيد، چون پائين آمدن به صفتي ين ميو در روايتي كه از طرق عامه نقل شده كه خدا در هر شب جمعه به آسمان دنيا پائ
 .اند، و همچنينكند، آن را به نزول رحمتش تاويل نموده، آسمان دنيا را هم به فلك قمر تفسير كردهبرگشت مي

ولي شما خواننده به خاطر داريد كه در سابق گفتيم كه حمل آيه بر خالف ظاهرش هيچ مجوزي ندارد، و دليلي نيست كه بر 
دانيد كه همانطور كه در قرآن محكم و متشابه و قرآن كريم به عنوان لغز و معما نازل نشده اين را هم ميآن داللت كند 

هست، در حديث نيز هست، و اگر كسي متشابه قرآن را به خاطر حديثي متشابه به ظاهرش باقي بگذارد، در حقيقت متشابه 
 .متشابه قرآن را به محكم قرآن رد كنيم قرآن را به متشابه حديث رد كرده، در حالي كه ما ماموريم

عالوه بر اين عمل كردن به ظاهر اينگونه روايات، و آن را بر ظاهر كتاب حكومت دادن، اشكال ديگري دارد و آن اين است 
 حكه اين روايات اخبار آحاداند نه متواتر و قطعي الصدور، و خبري كه چنين وضعي دارد حتي اگر از حيث سند خبر به اصطال
صحيح هم باشد، معذلك دليلي بر حجيت الزم دارد كه به حكم آن دليل شارع حجيت را براي آن جعل و يا امضاء كرده 

باشد و در علم اصول روشن شده و به حد بداهت رسيده كه معنا ندارد شارع خبر واحد را در غير احكام ديني، يعني در معارف 
 .اعتقادي و موضوعات خارجي حجت كند

ر خبر به حد تواتر رسيده باشد، و يا قرائني قطعي همراه داشته باشد، مثل اينكه از امام شخصا شنيده شده باشد، حجت بله اگ
 است، هر چند در احكام نباشد، چون دليلي كه امام را
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ه از شخص اويم دروغ نگفته، و همه اينها داند، بعينه دليل بر اين است كه امام اين مطلب را به من كه شنوندمعصوم مي
 .مسائلي است كه در اصول حالجي شده و به ثبوت رسيده، اگر كسي بخواهد بايد بدانجا مراجعه كند

نشين به خدمت و در سنن ابي داوود از جبير بن محمد بن مطعم، از پدرش از جدش روايت آمده كه گفت: روزي مردي باديه
ام از شما بخواهم ه داشت يا رسول اللَّه جانها به لب رسيد، اموال نابود شد و يا هالك شد، آمدهرسول خدا )ص( آمد، و عرض

كنيم. رسول خدا ايم، خدا را هم شفيع به درگاه تو ميبراي ما باران طلب كني، آري ما تو را به درگاه خدا شفيع قرار داده



اللَّه، سبحان اللَّه و آن قدر تكرار كرد كه قيافه تعجب از رخسار  گويي؟ سبحانفهمي چه مي)ص( فرمود: واي بر تو، هيچ مي
 .اصحابش هويدا گرديد

داني شود، و شان خدا بزرگتر از اين است، واي بر تو، هيچ ميآن گاه فرمود: خداي تعالي شفيع نزد كسي از مخلوقاتش نمي
ار دارد( آن گاه با انگشتانش شكلي چون قبه خدا چيست؟ خدا فوق عرش خود، و عرشش فوق آسمانهايش، )اين چنين قر

 «آيدكند آن چنان كه كرسي از نشستن كسي بر آن به صدا در ميدرست كرد و سپس فرمود اين عرش صدا مي

مؤلف: متن اين حديث خالي از اختالل نيست، و اگر آن را در اينجا آورديم براي اين بود كه اين حديث نسبت به ساير .
در اين است كه عرش موجودي است جسماني، البته روايات ديگري هست كه داللت دارد بر اينكه عرش تر احاديث صريح

، و يك دسته ديگر داللت دارد بر اينكه آن را چهار نفر حامل به دوش دارد، يك دسته ديگر «6»هايي است داراي پايه
اي ديگر داللت دارد بر اينكه كرسي در برابر عرش هداللت دارد بر اينكه عرش باالي آسمانها مقابل كعبه قرار دارد، دست

اي افتاده در بياباني است و آسمانها و زمين در برابر كرسي به همان كوچكي است، و ما در تفسير امثال اين چون حلقه
يم كه دروايات طريقه ائمه اهل بيت را بيان كرديم، مخصوصا در تفسير سوره اعراف در جلد هشتم اين كتاب بياني گذران

 .شودخالصه نظريه آن حضرات )ع( از آن استفاده مي

و در كتاب معاني االخبار به سند خود از محمد بن مسلم، روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( معناي كالم خداي را 
 ،"يَعْلَمُ السِّرَّ وَ أَخْفي "فرمايد:پرسيدم كه مي

__________________________________________________ 

 .606، ص 0سنن ابي داوود، ج (1)

 .42، ص 42بحار االنوار، ج (2)
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تر از سر مطالبي است كه به خاطرت آمده ولي فراموش فرموده: سر، آن مطالبي است كه در دل پنهان بداريد، و مخفي
 .«1»اي كرده

اي، و آن مطالبي است كه در دل پنهان داشته "سر "رده كه فرمودند:و در مجمع از دو امام باقر و صادق )ع( روايت ك
 .«6»اي تر از سر آن چيزي است كه به خاطرت گذشته ولي فراموش كردهمخفي

__________________________________________________ 

 .1، ح 100معاني االخبار، ص (1)

 .0، ص 2مجمع البيان، ج (2)
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 496[ ..... ص : 19تا  8(: آيات 02سوره طه )]

 اشاره

 رِ هُديً( إِذْ رَأي ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَي النَّا2وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسي )
( وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما 16إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويً ) (11وسي )( فَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا م13ُ)

 (10يُوحي )



( 14يَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعي )( إِنَّ السَّاعَةَ آت10ِإِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إاِلَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي )
قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ  (12( وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسي )12فَال يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ ال يُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدي )

 (12فِيها مَآرِبُ أُخْري )أَهُشُّ بِها عَلي غَنَمِي وَ لِيَ 

( وَ اضْمُمْ يَدَكَ 61( قالَ خُذْها وَ ال تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولي )63( فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعي )12قالَ أَلْقِها يا مُوسي )
 (60مِنْ آياتِنَا الْكُبْري )( لِنُرِيَكَ 66إِلي جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْري )

( يَفْقَهُوا 62( وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي )62( وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي )64( قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي )60اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي )
 (62قَوْلِي )

 (00( كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً )06( وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي )01( اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي )03( هارُونَ أَخِي )62وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي )

( إِذْ 02( وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْري )02( قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسي )04( إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً )00وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً )
 (02ا إِلي أُمِّكَ ما يُوحي )أَوْحَيْن

تُصْنَعَ عَلي  لَهُ وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَ لِأَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَ عَدُوٌّ
اً ستَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلي أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ قَتَلْتَ نَفْإِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَ (02عَيْنِي )

( 01وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ) (40)فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلي قَدَرٍ يا مُوسي 
 (00( اذْهَبا إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي )06اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي وَ ال تَنِيا فِي ذِكْرِي )

( قالَ ال تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما 04يْنا أَوْ أَنْ يَطْغي )( قاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَل00َفَقُوال لَهُ قَواْلً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي )
المُ عَلي  رَبِّكَ وَ السَّ( فَأْتِياهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ ال تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِن02ْأَسْمَعُ وَ أَري )

 (02( إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلي مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي )02)مَنِ اتَّبَعَ الْهُدي 
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 497ترجمه آيات ..... ص : 

 .(2آيا خبر موسي به تو رسيده است؟ )

آتش  ايتان بياورم يا به وسيلهاي از آن بربينم شايد شعلهآن دم كه آتشي ديد، و به اهل خود گفت: بمانيد كه من آتش مي
 .(10) -پيرامون آن كسي را ببينم كه راه را وارد است -راه را پيدا كنم

 .(11و چون به آتش رسيد ندا داده شد كه اي موسي! )

 .(16من خود پروردگار توام كفشهاي خود را بيرون آر كه تو در سرزمين مقدس طوي هستي )

 .(10شود گوش فرا دار )و وحي ميام به آنچه بر تمن تو را برگزيده

 .(10من خداي يكتايم، معبودي جز من نيست، عبادت من كن و براي ياد كردن من نماز به پا كن )

 .(14كند سزا ببيند )خواهم آن را پنهان كنم تا هر كس در مقابل كوششي كه ميقيامت آمدني است، مي

 .(12شوي )ترا از باور كردن آن باز ندارد كه هالك ميآنكه رستاخيز را باور ندارد و پيروي هوس خود كند 

 .(12اي موسي! اين چيست كه به دست راست تو است؟ )

هايي تكانم و مرا در آن حاجتكنم و با آن براي گوسفندان خويش برگ ميگفت: اين عصاي من است كه بر آن تكيه مي
  .(12ديگر است )
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 .(12ي! آن را بيفكن )گفت:اي موس

 .(63رفت )پس آن را افكند كه ناگهان ماري شد كه سريع راه مي

 .(61گردانيم )فرمود آن را بگير و نترس كه آن را به حالت اولش باز مي

 .(66و دستت را به گريبان خود ببر تا نوراني بدون عيب بيرون آيد، و اين معجزه ديگري است )

 .(60به تو بنمايانيم )هاي بزرگ خويش را تا آيه

 .(60به سوي فرعون برو كه او طغيان كرده است )

 .(64گفت: پروردگارا سينه مرا بگشاي )

 .(62و كارم را به من آسان كن )

 .(62و گره از زبان من باز كن )

 .(62تا گفتارم را بفهمند )

 .(62و براي من وزيري از كسانم مقرر فرما )

 .(03هارون برادرم را )

 .(01من بدو محكم كن ) و پشت

 .(06و او را شريك كارم گردان )

 .(00تا تو را تسبيح بسيار گوئيم )

 .(00و بسيار يادت كنيم )

 .(04اي )كه تو بيناي به حال ما بوده

 .(02فرمود اي موسي مطلوب خويش را يافتي )

 .(02و بار ديگر به تو نيز منت نهاديم )

 .(02رديم )آن دم كه به مادرت آنچه بايد وحي ك

كه او را در صندوق بگذار و صندوق را به دريا بيفكن، تا دريا به ساحلش اندازد، و دشمن من و دشمن او بگيرد او را و از 
 .(02جانب خويش محبوبيتي بر تو افكندم تا زير نظر من تربيت شوي )

ن اش روشمادرت بازت آورديم كه ديده و چون خواهرت رفت و گفت آيا شما را به كسي داللت كنم كه تكفل او كند؟ و به
شود و غم نخورد و يكي را كشتي و از گرفتاري نجاتت داديم و امتحانت كرديم امتحاني دقيق و سالي چند در ميان اهل 

 .(40)مدين ماندي آن گاه اي موسي! به موقع بيامدي 

 .(01و تو را خاص خويش كردم )

 .(06ر ياد كردن من سستي مكنيد )هاي مرا ببريد و در كاتو و برادرت معجزه

  .(00به سوي فرعون رويد كه طغيان كرده است )
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 .(00و با او به نرمي سخن بگوييد، شايد اندرز گيرد يا بترسد )

 .(04گفتند پروردگارا ما بيم داريم در آزارمان شتاب كند يا طغيانش بيشتر شود )

 .(02بينم )شنوم و ميبا شما هستم، ميفرمود: مترسيد كه من 



پيش وي رفتند و گفتند ما دو پيغمبر پروردگار توايم، پسران اسرائيل را با ما بفرست و عذابشان مكن از پروردگارت 
 .(02ام درود بر آن كس كه هدايت را پيروي كند )اي سوي تو آوردهمعجزه

 .(02هي را( تكذيب كند و روي بگرداند )به ما وحي شده كه عذاب بر آن كس باد كه )آيات ال

بيان آيات ]بيان آياتي كه چگونگي برگزيدن موسي )عليه السالم( به رسالت و مامور شدنش در كوه طور به دعوت فرعون را 

 498ص :  ..... [كنندحكايت مي

 اشاره

 :ن ذكر شدهدر اين آيات داستان موسي )ع( را شروع كرده، در اين سوره چهار فصل از اين داستا

 .اول: چگونگي برگزيدن موسي به رسالت در كوه طور، كه در وادي طوي واقع است، و مامور كردنش به دعوت فرعون

دوم: با شركت برادرش او را به دين توحيد دعوت كردن، و بني اسرائيل را نجات دادن، و اقامه حجت، و آوردن معجزه عليه 
 .او

 .از مصر، و تعقيب فرعون و غرق شدنش، و نجات يافتن بني اسرائيلسوم: بيرون شدنش با بني اسرائيل 

 .اشپرستي بني اسرائيل، و سرانجام كار ايشان و كار سامري و گوسالهچهارم: گوساله

 .آياتي كه نقل كرديم تا به تفسيرش بپردازيم متعرض فصل اول از چهار فصل مذكور است

شود؟ وجه اتصالش اين است كه آيات ما قبل مساله توحيد را ل به ما قبل ميو اما اينكه آيات مورد بحث به چه وجهي متص
للَّهُ إِنَّما إِلهُكُمُ ا "ساخت، اين آيات نيز با وحي توحيد آغاز شده، و با همان وحي يعني كالم موسي كه گفت:خاطر نشان مي

شود، آيات قبلي نيز با اين تذكر ون و طرد سامري ختم مي، و نيز كالم ديگرش در باره هالك فرع"الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ ...
هُ ال إِلهَ إِلَّا اللَّ "شد كهشد كه قرآن مشتمل است بر دعوت حق و تذكر كساني كه بترسند، و با مثل اين آيه ختم ميآغاز مي

 ."هُوَ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني

 ."وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ مُوسي "

 .داستان است "حديث "له براي تقرير است، و مقصود ازاستفهام در اين جم
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 ."... إِذْ رَأي ناراً فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ ناراً "

از ايناس، به معناي ديدن و يا يافتن چيزي است كه در اصل از انس گرفته  "آنست "است، و "لبث "به معناي "مكث "
اند ديدن چيزي است كه با آن انس بگيرند، كه قهرا ديدن كه ضد نفرت است، و به همين جهت در معناي ايناس گفته شده

 .چنين چيزي ديدني است قوي

 "به معناي شعله است كه به وسيله نوك چوب يا مانند آن از آتشي ديگر گرفته شود، و كلمه -با دو فتحه -"قبس "و كلمه
بوده، و علي  "ذا هداية "سم فاعل است، و يا مضاف اليه است براي مضاف حذف شده، و تقديرشمصدر به معناي ا "هدي

 .اي حال مراد كسي است كه هدايت به وجود او قائم باشد

دهد بر اينكه اين جريان در مراجعت موسي از مدين به سوي مصر اتفاق افتاده و اهلش سياق آيه و آيات بعديش شهادت مي
، و اين واقعه نزديكيهاي وادي طوي، در طور سينا، در شبي سرد و تاريك اتفاق افتاده، در حالي كه راه را گم نيز با او بوده

كرده بودند، چون آتش از دور ديده به نظرش رسيده كه كنار آن كسي هست كه از او راه را بپرسد، و اگر نبود حد اقل از آن 



 .آتش قدري بياورد، گرم شوند

اند، اشعار، و بلكه داللت بر اين است كه غير از همسرش كسان ديگر هم با او بوده "فَقالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا "و در اينكه فرمود
 ."به همسرش گفت اينجا باش -قال الهله امكثي "فرمودچون اگر نبود مي

تاكيد كرده، و نيز  "ان "كالم خود را با با در نظر گرفتن اينكه "آيدمن آتشي به نظرم مي -إِنِّي آنَسْتُ ناراً "و از اينكه گفت:
 -أي ناراًإِذْ رَ "شود كه آتش را تنها او ديده، و ديگران نديدند، اين جمله نيز كه اول فرمودبه ايناس تعبير كرده، فهميده مي

در كالم  لت دارد بر اينكهدال "لَعَلِّي آتِيكُمْ شايد برايتان بياورم ... "كند و نيز جملهاين معنا را تاييد مي "چون آتشي ديد
ي اي بياورم، و يا پيرامون آن كساينجا باشيد تا به طرف آتش بروم، شايد برايتان از آن پاره "چيزي حذف شده، و تقدير آن

 .بوده "كه راه را بلد باشد ببينم، باشد كه با هدايتش راه را پيدا كنيم

 ."بُّكَ ... طُويًفَلَمَّا أَتاها نُودِيَ يا مُوسي إِنِّي أَنَا رَ "

اي است كه در دامنه طور قرار دارد، و همانجا است كه خداي سبحان آن را وادي مقدس ناميده، و اسم جلگه "طوي "كلمه
اين نام و اين توصيف دليل بر اين است كه چرا به موسي دستور داد كفشش را بكند، منظور احترام آن سرزمين بوده تا با 

 كفش لگد نشود، و اگر
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كرده دليل بر اين است كه تقديس و احترام وادي به خاطر اين بوده كه  "إِنِّي أَنَا رَبُّكَ "كندن كفش را متفرع بر جمله
 شود كه بگوييم: به موسيحظيره قرب به خدا، و محل حضور و مناجات به درگاه او است پس برگشت معنا به مثل اين مي

نم پروردگارت و اينك تو در محضر مني، و وادي طوي به همين جهت تقديس يافته پس شرط ادب به جاي ندا شد اين م
 .آور و كفشت را بكن

يابد، مانند كعبه مشرفه و مسجد الحرام، و ساير مساجد و مشاهد و به همين مالك هر مكان و زمان مقدسي تقدس مي
اي شريف كه در آن واقع شده، يا اي كه قداست را از راه انتساب واقعهركهمحترمه در اسالم، و نيز مانند اعياد و ايام متب

 .عبادتي كه در آن انجام شده كسب نموده، و گر نه بين اجزاي مكان و زمان تفاوتي نيست
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ن به طور يقين فهميد كه صاحب ندا پروردگار او، و كالم، كالم او را شنيد از آ "يا مُوسي إِنِّي أَنَا رَبُّكَ "موسي وقتي نداي
است، چون كالم مذكور وحيي از خدا بود به او، كه خود خداي تعالي تصريح كرده بر اينكه خدا با احدي جز به وحي، و يا از 

وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ  "رمودهكند، و فكند، هر چه بخواهد به اذن خود وحي ميوراي حجاب، و يا به ارسال رسول تكلم نمي
شود كه ميان خدا و كه از آن فهميده مي« 1» "يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ما يَشاءُ

چ د، و تنها به وسيله وحي صورت گيرد، هيكند در صورتي كه به وسيله رسول و يا حجاب نباشكسي كه خدا با او تكلم مي
يابد، و در وهمش خطور اي نبود شخص مورد وحي كسي را جز خدا همكالم خود نمياي نيست، و وقتي هيچ واسطهواسطه

 "شنود، زيرا اگر احتمال دهد متكلم غير خدا باشد، و يا كالم كالم غير او باشد، ديگركند، و غير كالم او كالمي نمينمي
 .شوداي نباشد، صادق نميبه طوري كه واسطه "لَّمَ اللَّهُ مُوسي تَكْلِيماًكَ

دارد، هيچ شود، و نبوت و رسالت او را به او اعالم ميو اين حال، حال هر نبي و پيغمبر است، در اولين وحيي كه به او مي
معنا هيچ احتياجي به اعمال نظر، يا  كند، در اينكه صاحب اين وحي خداي سبحان است، و در درك اينشرك و ريبي نمي

غمبر شده كند كه راستي پيدرخواست دليل، يا اقامه حجتي نيست، زيرا اگر محتاج به يكي از آنها شود باز هم يقين پيدا نمي



 است، چون ممكن است اطميناني كه به دست آورده اثر و خاصيت دليل، و
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دهد، مگر يا از وحي، يا از پشت پرده، يا با فرستادن رسولي هيچ بشري را خداوند طرف صحبت و كالم خود قرار نمي(1)
 .41شود به او به اذن خداوند آنچه بخواهد. سوره شوري، آيه پس وحي مي
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بدون واسطه )پس حاصل كالم اين است كه هم از آيه و هم از حكم استفاده قوه تعقل از آن دليل باشد، نه تلقي از غيب 
گيرند طوري هستند و وحي طوري است كه در همان اول شود كه پيغمبران بار اولي كه وحي خداي را ميعقل استفاده مي

 .(كننددر سويداي قلب به صدق آن ايمان پيدا مي

و در جاي « 1» "وَ نادَيْناهُ مِنْ جانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَ قَرَّبْناهُ نَجِيًّا "ده:حال اگر بپرسي خداي تعالي در جاي ديگر داستان فرمو
شود در تكلم خدا ، كه از اين آيه استفاده مي«6» "مِنْ شاطِئِ الْوادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ "ديگر آن فرموده:

 .حجابي بوده؟

بله و ليكن ثبوت حجاب، و يا آورنده پيام در مقام تكليم، يا تحقق تكليم به وسيله وحي منافات ندارد، براي اينكه گوييم: مي
وحي هم مانند ساير افعال خدا بدون واسطه نيست، چيزي كه هست امر دائر مدار توجه مخاطبي است كه كالم را تلقي 

است بشود و آن واسطه ميان او و خدا حاجب باشد، در اين صورت آن اي كه حامل كالم خدا كند، اگر متوجه آن واسطهمي
الني با شود فآورد، و وحي آن فرشته است )ديگر به چنين چيزي گفته نمياي ميكالم همان رسالتي است كه مثال فرشته

ورت صحيح است گفته خدا يا خدا با فالني تكلم كرد( و اگر متوجه خود خداي تعالي باشد، وحي او خواهد بود )در اين ص
اي باشد، ولي چون وي متوجه واسطه نشده، شود خدا با فالني سخن گفت( هر چند كه در واقع حامل كالم خدا فرشته

فَاسْتَمِعْ لِما  ":فرمايدشود، شاهد اين معنا آيه بعدي مورد بحث است كه خطاب به موسي ميوحي، وحي خود خدا مي
كه عين نداي از جانب طور را وحي هم خوانده، و در موارد ديگر كالمش اثبات  "ودشگوش كن به آنچه وحي مي -يُوحي

 .حجاب هم نموده است

كند به اينكه موقفي كه دارد موقف حضور و موسي را متوجه مي "... إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ "و كوتاه سخن اينكه: جمله
و خدا با او خلوت و او را از خود به مزيد عنايت اختصاص داده، و لذا فرمود: إِنِّي  مقام مشافهه )رو در رو سخن گفتن( است

و نيز به همين جهت  "من رب العالمينم -انا رب العالمين "، يا"من خدايم -انا اللَّه "و نفرمود "من پروردگار توام -أَنَا رَبُّكَ
 قبلي نيست، چون جمله قبليتكرار جمله  "إِنِّي أَنَا اللَّهُ "اگر بعد از آن فرمود
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 .سازد، تا وحي را انجام دهد، ولي در جمله دوم تنها وحي استدر عين معرفي صاحب كالم، مقام را هم از اغيار خالي مي

 "خدا ندايش كرد -ناداه اللَّه "و يا "او را ندا كرديم -ناديناه "و نام صاحب ندا را نياورد و نفرمود "نودي "و در اينكه فرمود
توان گفت چقدر است، و در آن اشاره است به اينكه ظهور اين آيت براي موسي به كه با هيچ مقياسي نمي لطفي به كار رفته
 .سابقه بوده استطور ناگهاني و بي

 ."وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحي "



يان اين است كه فاعلي مثال در م گرفته شده، و حقيقت اختيار "خير "از مصدر اختيار است و اختيار از كلمه "اخترتك "كلمه
ه دهد بچند فعلي كه بايد حتما يكي از آنها را بر ديگر كارها ترجيح داده و انجامش دهد مردد شود، آن گاه فاعل تميز مي

ين دهد و اگذارد بر اينكه اين كار از ديگر كارها بهتر است، پس همان را انجام مياينكه فالن كار خير است، پس بنا مي
اگذاري، همان اختيار است، پس كلمه اختيار همواره بايد توأم با غرضي باشد كه فاعل از فعلش آن غرض را در نظر بن

 .گرفته

 "و اختيار خدا موسي را به تكلم، منظور و غرض الهي بوده، و آن عبارت است از دادن نبوت و رسالت، شاهد اين معنا جمله

تفريع نتيجه آن اختيار قلمداد شده، و فهمانده كه مشيت الهي بدين تعلق گرفته كه  "فاء "است كه "فَاسْتَمِعْ لِما يُوحي
فردي از انسان را وا بدارد، تا مشقت حمل نبوت و رسالت را تحمل كند، و چون در علم خدا موسي بهتر از ديگران بوده 

 .بدين جهت او را اختيار كرده است

شود از قبيل صدور امر به نبوت و رسالت است، و بنا بر اين انشاء ز سياق استفاده ميبه طوري كه ا "وَ أَنَا اخْتَرْتُكَ "جمله
بلكه با عين اين جمله اختيار نبوت و رسالت را انشاء كرده و آن  "و قد اخترتك "فرمود:است نه اخبار، چون اگر اخبار بود مي

ن وحي را كه متضمن رسالت و نبوت او است بر آن گاه چون اختيار با انشاء آن تحقق يافت، امر به گوش دادن به فرما
 ."شود گوش فرا دهپس به آنچه وحي مي "متفرع نموده فرمود

 ."إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي "

، كه تا يازده آيه ديگر ادامه دارد، و در آن نبوت اين همان وحيي است كه در آيه قبل موسي را مامور به شنيدن آن كرده بود
 "ا آيه، ت"وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسي "شود، نبوتش در اين آيه و دو آيه بعد، و رسالتش از آيهو رسالتش با هم اعالم مي
ي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً وَ كانَ رَسُولًا وَ اذْكُرْ فِ "شود، عالوه بر اين در آيهاستفاده مي "اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي

 "نَبِيًّا
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 .صريحا فرموده كه آن جناب، هم رسول بود و هم نبي «1»

 ،كند دو ركن ايمان را كه ركن اعتقاد و ركن عمل است با هم ذكر كردهو در سه آيه مذكور كه نبوت آن جناب را اعالم مي
ولي از اصول اعتقاد كه توحيد و نبوت و معاد است تنها دو اصل را يعني توحيد و معاد را ذكر كرده، و از نبوت اسمي نبرده، و 

جهتش اين بوده كه روي سخن با شخص رسول خدا )ص( بوده، و اما ركن عمل را با اينكه تفصيل زيادي دارد در يك 
 .ست، و با آن اصول و فروع دين را در سه آيه تكميل كرده استا "فاعبدني "كلمه خالصه كرده، و آن كلمه

 481[ ..... ص : "إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ... "شرح خطاب خداي تعالي به موسي )عليه السالم(:]

 "نفرمود و "امبدرستي كه من اهلل "اسم معرفي كرد و فرمود مسمي را با خود "إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا "پس اينكه فرمود
براي اينكه مقتضاي حضور اين است كه با مشاهده ذات به وصف ذات آشنا گشت، نه به وسيله وصف به ذات  "اللَّه منم

م گفت من ه به درستي كه هر آينه تو يوسفي، يوسف "آشنا گرديد، هم چنان كه برادران يوسف وقتي او را شناختند گفتند
 .()كه اگر مقام مقام حضور نبود جا داشت بگويند يوسف تويي "يوسفم و اين برادر من است

فهماند، چون ذات او را مي "اللَّه "و اسم جالله هر چند علم و نام مخصوص ذات خداي متعال است، ليكن معناي مسماي به
است: من كه آن كسي هستم كه مسماي به اللَّه است، خود تر از آن است كه كسي بدان راه يابد، پس گويا فرموده مقدس

گوينده حاضر و مشهود است، ولي مسماي به اللَّه مبهم است كه كيست؟ لذا گفته شده من همانم، خواهي گفت: اللَّه اسم 



ند كه چ گوييم: اسم جالله هراست نه وصف، تا بگويي مقتضاي حضور اين است كه از ذات به وصف پي ببرم؟ در جواب مي
 .به خاطر غلبه علم شده است و ليكن خالي از اصلي وصفي نيست

ن حقيقتا شده، چو "إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ "كلمه توحيد است كه از نظر عبارت و لفظ مترتب بر جمله "ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي "و جمله
يزي از او آغاز شده، و به وجود او قائم و به او منتهي هم مترتب بر آن است، چون وقتي خداي تعالي كسي باشد كه هر چ

است پس ديگر جا ندارد كه كسي جز براي او خضوع عبادتي بكند، پس او است اللَّه معبود به حق، و اله ديگري غير او 
 ."فاعبدني "نيست، و لذا امر به عبادت را متفرع بر اين حقيقت نموده، فرمود

 ، از انواع و اقسام عبادت خصوص نماز را ذكر"صَّالةَ لِذِكْرِيوَ أَقِمِ ال "و اگر در جمله
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عبادت را به طور عموم ذكر كرده بود، و خالصه اگر بعد از آن عام، خصوص اين  "يفاعبدن "كرد، با اينكه قبال در جمله
خاص را ذكر كرد، بدين جهت بود كه هم اهميت نماز را برساند، و هم بفهماند كه نماز از هر عملي كه خضوع عبوديت را 

 "رد، بهتر است. و بنا بر اين معنا، كلمهگيممثل كند، و ذكر خداي را به قالب در آورد، آن چنان كه روح در كالبد قرار مي
 "قما "از باب اضافه مصدر به مفعول خودش است، و الم آن براي تعليل است، و اين جار و مجرور متعلق به كلمه "لذكري

خور ب "گويند:باشد و حاصل معنايش اين است كه: عبادت و يادآوريت از من را با عمل نماز تحقق بده، هم چنان كه ميمي
اين آن معنايي است كه از مثل سياق مورد بحث به ذهن تبادر  "راي اينكه سير شوي، و بنوش براي اينكه سيراب گرديب

 .كندمي

 481اند[ ..... ص : گفته "وَ أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي "اي كه در ذيل جمله:وجوه عديده]

، كه ما نيز "اقم ": جار و مجروري است متعلق به كلمهاندگفته« 1»اقوال بسياري است، بعضي  "لذكري "در معناي جمله
 "اند: متعلق است به جملهديگر گفته« 0»بعضي  "صالة "اند: متعلق است به كلمهديگر گفته« 6»همين را گفتيم. بعضي 

 ."فاعبدني

نماز  "اند، كه معنايشآن را الم توقيت دانسته« 4»اند: الم تعليل است. بعضي گفته« 0»آن، بعضي  "الم "و نيز در باره
بر  ، بنا"نماز بخوان هنگامي كه آن را فراموش كردي، يا از تو فوت شد، و سپس به يادت آمد "و يا "بخوان هنگام ذكر من

 .باشدمي« 2» "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "در جمله "الم "اين نظير

ديگر  «2»آن، ذكر لفظي است كه نماز هم مشتمل بر آن است. بعضي اند: مراد از گفته «2»، بعضي "ذكر "و نيز در معناي
سبب شود، همانطور كه ماند: مراد از آن ذكر قلبي است كه مقارن نماز است، و با نماز تحقق يافته، يا مترتب بر آن ميگفته

 اند: مراد از آنشد. بعضي ديگر گفتهاند كه مراد از آن، ذكر قبل از نماز باديگر احتمال داده «9»آيد. بعضي از سبب پديد مي
 .اعم از ذكر قلبي و قالبي است

 اي است؟اختالف ديگري در اضافه ذكر به ياي متكلم دارند كه چه نحوه اضافه

 اند: اضافه مصدر بهديگر گفته« 11»اند: اضافه مصدر به مفعول خودش است. بعضي گفته« 13»بعضي 
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راي نماز بخوان ب "تا با ثنا و ثواب خود، تو را ياد كنيم، و يا اين است كهفاعل خودش است، و مراد اين است كه نماز بخوان 
 ."اماينكه من نماز را در كتب آسمانيم ذكر كرده و بدان دستور داده

كند، و معنايش اين است كه نماز را تنها و تنها به اند: اين اضافه انحصار اقامه را در ذكر، افاده ميديگر گفته« 1»بعضي 
ديگر اين افاده را قبول « 6»اد من بخوان، نه به غرض ديگر، از قبيل اميد ثواب و يا ترس عقاب. ولي بعضي خاطر ي
 .اندنكرده

كند، و مراد اين است كه نماز را تنها اند: مضاف را منحصر در مضاف اليه ميديگر انحصار را قبول كرده و گفته« 0»بعضي 
اند: هر ديگر گفته« 0»اش سازي. بعضي ه به آن رياء كني، يا با ياد غير من آميختهبه خاطر ياد من به جاي آر، بدون اينك

 .چند اين معنا در جاي خود صحيح است و ليكن لفظ آيه هيچ داللتي بر آن ندارد

مد دت آاند: مراد از ذكر، ذكر خود نماز است، يعني نماز را هر وقت بيادت آمد و يا به خاطر اينكه ياديگر گفته «5»بعضي 
بوده، و يا از آنجايي كه ذكر نماز سبب ذكر خدا است  "لذكر صلوتي "بخوان، كه بنا بر اين مضاف در تقدير است، و اصل آن

كند همان مسبب را آورده و سبب را اراده كرده است. و همچنين وجوه زشت و زيبايي ديگر و آنچه بفهم آدمي تبادر مي
 .است كه گفتيم

 ."آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعي إِنَّ السَّاعَةَ "

 "ال إِلهَ إِلَّا أَنَا "است كه در آيه قبلي بود، و اين منافات ندارد با اينكه جمله مذكور متفرع بر "فاعبدني "اين آيه تعليل جمله
ليكن يكتايي او به تنهايي و بدون وجود روز  باشد، براي اينكه هر چند وجوب عبادت خدا ذاتا متفرع بر يكتايي او است، و

جزا كه آدميان پاداش داده شوند، و نيك و بد از هم متمايز گردند، مطيع و ياغي از هم جدا شوند، اثري ندارد، و تشريع 
ي هيچ ريبماند، و به همين جهت در قرآن كريم مكرر در مقام اثبات چنين روزي فرموده: نتيجه مياحكام و اوامر و نواهي بي

 .در آن نيست

 486[ ..... ص : "نزديكست پنهانش بدارم -أَكادُ أُخْفِيها "مقصود از اينكه در باره قيامت فرمود:]

ظاهر اينكه اخفاء را مطلق آورد اين است كه مراد اخفاء به تمام معنا باشد، يعني آن را پنهان بدارم  "أَكادُ أُخْفِيها "و در جمله
شود ناگهاني و دفعة واقع شود، هم چنان كه به هيچ وجه احدي را از آن آگاه نكنم، تا وقتي واقع مي و مكتوم نگه دارم، و

 .«2» "ال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً "قرآن كريم صريحا فرموده:
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اين باشد كه نزديك است از آن خبر ندهم، تا مخلصين از غير  "نزديك است پنهانش بدارم "ممكن هم هست معناي جمله
كنند، و يا از ثواب و ترس از عقاب عبادت مي مخلصين جدا شده و شناخته شوند، چون بيشتر مردم خداي را به اميد



ترين عمل آن عملي است كه صرفا براي رضاي خدا انجام شود، نه به نمايند، در حالي كه درستنافرمانيش خودداري مي
ي شود چه كسگيرد، و معلوم ميطمع بهشت و ترس از جهنم، و با پنهان داشتن روز قيامت اين تميز به خوبي صورت مي

 .كند، و چه كسي در پي بازرگاني خويش استرا به حقيقت بندگي مي خداي

اين است كه نزديك است حتي از خودم هم كتمانش كنم، و اين  "نزديك است پنهانش بدارم "اند: معنايگفته «1»بعضي 
ان آن كنند و در كتم خواهند سري را كتمانتعبير كنايه از شدت كتمان و مبالغه در آن است، چون خود آدميان نيز وقتي مي

 :گويندمبالغه نمايند مي

نزديك است كه از خودم هم پنهانش بدارم، تا چه رسد به اينكه براي ديگران آن را فاش سازم، صاحب اين قول گفتار خود 
 .را به روايت نسبت داده

 .واضح استو معنايش  "آتية "اين جمله متعلق است به كلمه -"لِتُجْزي كُلُّ نَفْسٍ بِما تَسْعي "

 ."فَال يَصُدَّنَّكَ عَنْها مَنْ ال يُؤْمِنُ بِها وَ اتَّبَعَ هَواهُ فَتَرْدي "

 "عنها "به معناي هالكت است، و دو ضمير "ردي "از مصدر "فتردي "به معناي منصرف كردن است و كلمه "صد "كلمه
ايمان، تو را از اينكه به ياد آن بيفتي ردم بياين است كه دلهاي م "صد از ساعت "گردد، و معنايبه ساعت بر مي "بها "و

منصرف سازد، تا در باره آن و خصوصياتش فكر نكني، و متوجه نشوي كه روزي است كه هر نفسي به هر چه كرده پاداش 
 .ايمان، همان كساني است كه نسبت به آن روز و شؤوناتش كافرندشود، و نيز مراد از بيمي

عدم ايمان به  :دهد كهبه منزله عطف تفسيري است و چنين معنا مي "مَنْ ال يُؤْمِنُ "نسبت به جمله "وَ اتَّبَعَ هَواهُ "جمله
و به  كند،قيامت خود مصداق پيروي هوي است، و چون صالح براي تعليل است، عليت هوي را براي ايمان نياوردن افاده مي

و مخالف با هوي است، و منجي و مخالف با هالكت است، بنا بر شود كه ايمان به قيامت حق داللت التزام از آن استفاده مي
 شود: وقتي قيامت آمدني و جزاء واقع شدني باشد، پساين حاصل كالم اين مي
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كه به خاطر همين پيرويشان كافر به قيامت گشته، از عبادت پروردگارشان اعراض نمودند، تو را از  مبادا پيروان هواي نفس
 .ايمان به آن منصرف كنند و از ياد آن و ياد شؤونات آن غافل سازند تا هالك گردي

ه آن را ب "فتردي "، با اينكه كلمه مضارع"كندپيروي مي "، و نفرمود"هوايش را پيروي كرد "و شايد جهت اينكه فرمود
 .عطف كرد، اين بوده كه بفهماند پيروي هوي علت عدم ايمان است

 489و اشاره به وجه رد و بدل شدن سؤال و جواب در باره عصا[ ..... ص :  "ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسي "آغاز وحي رسالت موسي )عليه السالم( با استفهام:]

 ."يوَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوس "

شود، چون وحي نبوتش در سه آيه گذشته تمام شد، استفهام در اين جمله استفهام تقرير از اينجا وحي رسالت موسي آغاز مي
است، از آن جناب سؤال شده كه در دست راست چه داري؟ و منظور اين است كه خودش نام آن را ببرد، و متوجه اوصاف 

 .شود آن طور كه بايد در دلش عظيم بنمايدي مبدل به اژدهايي ميجان، بشود، تا وقتآن كه چوب خشكي است بي

)چوب( كه چون  "خشبه "چوبدستي( بوده، و يا) "عودة "كه آلت اشاره به مؤنث است، يا "تلك "و ظاهرا مشار اليه به كلمه
به كار برده و  "ذلك "كلمه ،"ءشي "بدان اشاره شده است، و گر نه ممكن بود به اعتبار "تلك "تاء تانيث در آخر دارند، با



، و اگر اينطور نپرسيد، و آن طور پرسيد، خواست نسبت به آن تجاهل بفرمايد، و گويا "اين چيست به دستت "پرسيده باشد
دانم آن كه به دست تو است عصا است، و اال اگر تجاهل در كار نبود استفهام معنا نداشت، و اين تجاهل بفهماند من نمي

ست كه ابراهيم )ع( نسبت به آفتاب و ماه و ستاره كرد، و هر يك را ديد گفت اين پروردگار من است، تا وقتي نظير تجاهلي ا
 .«1» "هذا رَبِّي هذا أَكْبَرُ "به آفتاب رسيد گفت:

ه جبه همان عصا باشد، اما نه به اين منظور كه از اسم و حقيقت آن اطالع دارد، تا در نتي "تلك "ممكن هم هست اشاره با
استفهام لغو باشد، بلكه به اين منظور بوده كه اوصاف و خواص آن را ذكر كند، مؤيد اين احتمال كالم مفصل موسي )ع( 

كند ال بد پرسند: آن چيست به دستت؟ فكر مياست كه در پاسخ به اوصاف و خواص عصايش پرداخت، گويا وقتي شنيد مي
صا بودن آن كه ترديدي نيست، و اين خود طريقه معمولي است كه وقتي از خواهند، و گر نه در عاوصاف و خواص آن را مي

 .پردازندرود، در پاسخ به ذكر اوصاف آن ميشود كه انتظار ندانستنش از احدي نميامر واضحي سؤال مي
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 :فرمايدتوان يكي از اين موارد را محمل آيات زير دانست كه ميبه وجهي مي

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ وَ  ":يدفرماو نيز مي« 1» "الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ وَ ما أَدْراكَ مَا الْقارِعَةُ، يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ "
 .«6» "ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ

 ."قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَ أَهُشُّ بِها عَلي غَنَمِي وَ لِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْري "

 كه به معناي اعتماد از مصدر توكي است "اتوكؤ "معنايش معروف است، و از نظر لغت در حكم مؤنث است و كلمه "عصا "
به معناي چوب زدن به درخت براي ريختن برگ آن است تا گوسفندان آن را بخورند، و  "هش "و تكيه دادن است، و كلمه

 "شود، و به معناي احتياج است، و مراد از اينكه گفت:جمع ماربه است، كه راء آن با هر سه صدا خوانده مي "مارب "كلمه
 .دارد، و معناي آيه روشن استاين است كه اين عصا حوائجي ديگر از من بر مي "ي( ديگر استمرا در آن ماربي )حوائج

ه گويند بدين جهت بود كو اگر موسي در پاسخ خداي تعالي پر گويي كرد، و به ذكر اوصاف و خواص عصايش پرداخت، مي
با محبوب سخن گفتن لذيذ است، لذا نخست مقام اقتضاي آن را داشت، چون مقام خلوت و راز دل گفتن با محبوب است، و 

 "اين عصاي من است "جواب داد كه اين عصاي من است، سپس منافع عمومي آن را بر آن مترتب كرد، نكته اينكه گفت
 .هم همين بوده

ويي با گو ما در ذيل آيه قبلي وجه ديگري براي اين استفهام و جوابش ذكر كرديم، كه بنا به آن وجه كالم موسي از باب پر 
ر و مرا در آن حوائجي ديگ "محبوب نبوده، مخصوصا با در نظر داشتن اينكه ساير منافعش را هم خاطر نشان ساخت و گفت:

 .شودنظريه ما تاييد مي "است

 488نشان دادن دو آيه به موسي )عليه السالم(: اژدها شدن عصا و يد بيضاء[ ..... ص : ]

 ."رَتَهَا الْأُوليقالَ أَلْقِها يا مُوسي ... سِي "

داده، هم چنان كه جلسه به معناي به معناي حالت و طريقه است، اين كلمه در اصل، معناي نوعي از سير مي "سيره "
 .نوعي نشستن است

بيند اندازد ميدهد عصاي خود را از دست خود بيندازد، و او چون عصا را ميخداي سبحان در اين آيه به موسي دستور مي



 گ شد، كه با چابكي و چاالكي هر چه بيشتر به راهماري بزر

__________________________________________________ 

داني كه كوبنده چيست؟ روزي است كه مردم چون ملخ فراري، روي هم كوبنده چه كوبنده عظيمي است. و تو نمي(1)
 .0 -1ريزند، سوره قارعه، آيات مي

رسد. داني چه روز هولناك سختي است كه حقوق خلق و خاليق امور در آن به ظهور مي قيامت آن روز حق و حقيقت(2)
 .0 -1است؟ چگونه سختي و عظمت آن روز را درك تواني كرد؟ سوره حاقه، آيات 
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لي حركت آن را در آيات افتاد، و چون امر غير مترقب ديد كه جماد ناگهان داراي حيات شد سخت تعجب كرد، خداي تعا
رَآها تَهْتَزُّ  "ولي در جاي ديگر آن را اهتزاز خوانده و فرموده "فَأَلْقاها فَإِذا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعي "مورد بحث سعي ناميد، و فرمود

لْقي عَصاهُ فَإِذا هِيَ فَأَ "و نيز در آيات مورد بحث آن حيوان را مار خوانده، و در جاي ديگر اژدها، و فرموده« 1» "كَأَنَّها جَانٌّ
 .چون ثعبان به معناي مار بسيار بزرگ است« 6» "ثُعْبانٌ مُبِينٌ

يعني آن را بگير و نترس كه به زودي به حالت اولش )عصا( بر  -"قالَ خُذْها وَ ال تَخَفْ سَنُعِيدُها سِيرَتَهَا الْأُولي "
تَزُّ فَلَمَّا رَآها تَهْ "نچه ديده ترسيده، و در جاي ديگر آمده كه فرمودگردانيم، اين جمله داللت دارد بر اينكه موسي )ع( از آمي

 .«0» "كَأَنَّها جَانٌّ وَلَّي مُدْبِراً وَ لَمْ يُعَقِّبْ يا مُوسي أَقْبِلْ وَ ال تَخَفْ

ه بالبته بايد دانست كه ميان خوف و خشيت فرق است، آنچه با فضيلت شجاعت منافات دارد خشيت است نه خوف كه 
نَ الَّذِي "معناي دست زدن به مقدمات احتراز است، و انبياء )ع( از خشيت منزهند نه از خوف، هم چنان كه خداي تعالي فرمود

 .«0» "يُبَلِّغُونَ رِساالتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ

 ."ضاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْريوَ اضْمُمْ يَدَكَ إِلي جَناحِكَ تَخْرُجْ بَيْ "

به معناي بال مرغ، و دست و بازوي آدمي و زير بغل او است، و  "جناح "به معناي جمع كردن ميان دو چيز است، و "ضم "
 "يْبِكَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَ "بعيد نيست مراد از آن در اينجا همان معناي اخير باشد، زيرا در جاي ديگر در همين باره فرموده

«4». 

اند: اين تعبير در آيه شريفه كنايه از برص است و معنايش گفته «2»به معناي هر بدي و زشتي است، بعضي  "سوء "كلمه
 اين است كه دست خود را جمع كن، و آن را داخل

__________________________________________________ 

 .01سوره قصص، آيه (1)

 .06و سوره شعراء، آيه  132ا افكند و اژدهاي آشكاري شد. سوره اعراف، آيه ناگهان عصاي خود ر(2)

كند گويي مار است آن چنان فرار كرد كه ديگر پشت سر خود را ننگريست، گفتيم اي و چون آن را ديد كه حركت مي(3)
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 .بد ديگري شده باشدگريبان و زير بغلت ببر، و آن را نوراني بيرون آر، بدون اينكه دچار برص و يا هر حالت 

است، و اشاره است به اينكه اژدها شدن عصا يك آيت بود، و يد بيضاء آيت  "تخرج "حال از ضمير در "آيَةً أُخْري "جمله
 .«1» "فَذانِكَ بُرْهانانِ مِنْ رَبِّكَ إِلي فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِهِ "دومي، هم چنان كه در همين باره فرموده

 ."نَا الْكُبْريلِنُرِيَكَ مِنْ آياتِ "

بر سر اين جمله الم تعليل است، و جمله متعلق به مصدر است، گويا گفته شده: آنچه ما به دست تو اجراء كرديم  "الم "
 .براي اين بود كه بعضي از آيات كبراي خود را به تو نشان دهيم

 ."اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي "

 .عنوان مقدمه داشت، و جمله مورد بحث فرمان رسالت است "وَ ما تِلْكَ بِيَمِينِكَ ... "فرمود:آيات سابق بر اين، كه مي

 024هاي موسي )عليه السالم( از خداوند بعد از ماموريت به رسالت )قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ...([ ..... ص : شرح و توضيح درخواست]

 "... كُنْتَ بِنا بَصِيراً قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ... إِنَّكَ "

كند، كه بعد از مسجل شدن رسالتش چه چيزهايي از يازده آيه است كه متن درخواست موسي از پروردگارش را نقل مي
پروردگارش درخواست نمود، و از ظاهر آن پيدا است كه آنچه درخواست كرده وسائلي بوده كه در امر رسالتش بدان محتاج 

آري رساندن رسالت خدا به فرعون و درباريانش و نجات دادن بني اسرائيل، و اداره امور ايشان، آن  بوده نه در امر نبوت،
 .وسائل را الزم داشته، نه مساله نبوتش

ه بعد از گانه سابق نياورد، بلكها را بعد از تماميت نبوتش، يعني دنبال آيات سهمؤيد اين احتمال اين است كه اين درخواست
 .آورد "اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي "يعني آيه فرمان رسالتش،

شود بي ارتباط به امر نبوت نيست، چون امر نبوت عبارت شروع مي "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي "بله آيات چهارگانه اول كه از آيه
ي تن شرح صدر و آن سه تااست از تلقي و گرفتن عقايد دين و احكام عملي آن از ساحت مقدس ربوبي، كه آن نيز به داش

 .ديگر نيازمند است

و باز  به معناي گشاد كردن "شرح "از باب استعاره تخييليه و استعاره به كنايه است، چون "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي "پس جمله
 كردن است، گويا سينه انسان را كه قلب در آن

__________________________________________________ 
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شود، گيرد، و در آن انباشته ميشود جاي ميجاي دارد ظرفي فرض كرده كه آنچه از طريق مشاهده و ادراك در آن وارد مي
شود تواند در خود جايش دهد، ناگزير محتاج مياقت بشري باشد سينه نميشود امري عظيم يا ما فوق طو اگر آنچه وارد مي

رسالتي را كه خدا بر او مسجل كرد بزرگ  (به اينكه آن را شرح دهند و باز كنند، تا گنجايشش بيشتر گردد. و موسي )ع
ن قرار داشت، فرعوني شمرد، چون از شوكت و قوت قبطيان آگاه بود، مخصوصا از اين جهت كه فرعون طاغي در رأس آنا

ر ميان ، و نيز از ضعف و اسارت بني اسرائيل د"أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "گفتكه با خدا بر سر ربوبيت منازعه نموده به بانك بلند مي
دانست چقدر جاهل و كوتاه فكرند، و گويا خبر داشت كه دعوتش چه شدائد و مصائبي به بار آل فرعون با خبر بود، و مي

طاقت و كم دانست كه تا چه حد در راه خدا بيآورد، و چه فجايعي را بايد ناظر باشد، از سوي ديگر حال خود را هم ميمي
تحمل است، آري او به هيچ وجه طاقت نداشت ظلم قبطيان را ببيند، داستان كشتن آن قبطي، و نيز داستان آب كشيدنش 



كه  -ودند، شاهد ابا داشتن او از ظلم و ذلت است، و از سوي ديگر زبانشبر سر چاه مدين براي دختراني كه حريف مردان نب
توانست آن طور لكنتي داشت كه نمي -خواهد دعوت و رسالت خداي را تبليغ كندخود يگانه اسلحه است براي كسي كه مي

 .كه بايد مقاصد خود را برساند

ين مشكالت اوال سعه صدر به او بدهد تا تحملش زياد به همين جهات عديده از پروردگارش درخواست كرد كه براي حل ا
آورد و شدائدي كه در پيش رويش و در مسير دعوتش دارد آسان گردد، لذا هايي كه رسالت برايش به بار ميشود، و محنت
 ."رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي "عرضه داشت

همان امر رسالت است، و نگفت: رسالتم را تخفيف بده، و  كه مقصود "امرم را آسان ساز -وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي "آن گاه گفت
خالصه به دست كم آن قناعت كن، تا اصل رسالت آسانتر شود، بلكه گفت همان امر خطير و عظيم را با همه دشواري و 

 .خطرش بر من آسان گردان

در چنين مقامي اختصاص را  "لي "كلمهاست، وجه داللتش بر مدعاي ما اين است كه  "وَ يَسِّرْ لِي "دليل بر اين معنا جمله
اين امري كه بعهده من واگذار كردي، و اين رسالت را با همه دشواريش بر من كه  "دهدرساند، و جمله چنين معنا ميمي

و پر واضح است كه مقتضاي اين سؤال اين است كه امر را نسبت به او آسان كند،  "اي آسان گردانمسئول آن قرارم داده
 .ه در حد ذاتش و خالصه خود آن امر را آسان سازدنه اينك

 آيد، پس معناي آن اين است: مرا كه نيز مي "اشْرَحْ لِي "نظير اين كالم در جمله
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د آورنمامور رسالتم كردي و شدائد و مكارهي در انتظارم قرار دادي، حوصله زيادي بده، تا وقتي ناماليمات به من هجوم مي
اين نكته فوت  "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي "ام تنگي نكند، و اگر به جاي آنچه در قرآن آمده گفته بودسينه
 .شدمي

كره را نخواهد، و اگر عقده اين سؤال ديگرش است، كه گشودن عقده زبان را مي -"وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي "
اي است كه داراي مشخصات معيني است و آن براي اشاره به يك نوع عقده بود، و در حقيقت عقده "ايعقده "آورد و گفت

 .گذارد سخنانم را بفهمنداي را بگشاي كه نميشود، يعني آن عقدهفهميده مي "يَفْقَهُوا قَوْلِي "مشخصات از جمله

اين سؤالي ديگر است كه در واقع سؤال چهارم آن جناب و آخرين درخواستهاي  -"لِي هارُونَ أَخِيوَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْ "
به معناي حمل سنگيني است، و اگر وزير را وزير  -به كسره واو، و سكون زاء -بر وزن فعيل، از وزر "وزير "او است، و كلمه

اشتقاق  -به فتحه واو و زاء -اند: از وزرگفته« 1»، بعضي هاي پادشاه استگفتند، بدين جهت بوده كه حامل ثقل و سنگيني
اند چون به منزله كوهي است كه پادشاه در آراء و احكامش يافته، كه به معناي كوه پناهگاه است و اگر وزير را وزير خوانده

 .بردبه او پناه مي

ش وزيري برايش قرار دهد، آن گاه آن را بيان كند كه از خاندانو كوتاه سخن اينكه، موسي )ع( از پروردگارش درخواست مي
باشد، و اگر درخواست وزير كرد، بدين جهت بود كه امر رسالت امري است گويد: منظورم از او هارون برادرم مينموده مي

وزيري  تواند به همه جوانب دور از هم آن برسد، ناگزيركثير االطراف، و اطراف و جوانبش از هم دور، و او به تنهايي نمي
كند الزم دارد كه در امر رسالت با او شركت جسته، بعضي از جوانب آن را اداره كند، و بار او سبك شود، و در آنچه او مي

وَ  اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي "فرمايدوزيرش مؤيدش باشد، اين است معناي آيه بعدي كه به منزله تفسير وزير قرار دادن است، و مي
 ."يأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِ

اين شركت دادن، غير شركت دادن مبلغين دين در اشاعه دين بعد از تماميت دعوت به وسيله  -"وَ أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي "



پيغمبر است، زيرا آن اشراك اختصاصي به هارون ندارد، پس مقصود از اشراك در آيه اشراكي است كه مخصوص به هارون 
وت دين، و از همان روز اول دعوت شريك موسي باشد، و چنين شركتي تنها باشد، و آن اين است كه هارون در اصل دع

تواند غير هارون كسي را نائب خود كند، و نه هارون، به خالف شركت مخصوص به هارون است، به طوري كه نه موسي مي
 به معناي اول، كه وظيفه هر كسي است كه به آن دعوت

__________________________________________________ 
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ايمان آورده و چيزي از معارف آن را دانا شده باشد، آري وظيفه عالم، تبليغ جاهل، و وظيفه شاهد، تبليغ غائب است، و چنين 
ي دارد، و نه به برادرش، وظيفه هر با ايماني كنند، چون اين وظيفه نه اختصاص به موساي را از خدا درخواست نميوظيفه

در  شود معناي اشتراك هاروناست كه ديگران را ارشاد و تعليم كند و احكام دين را براي ديگران بيان نمايد، پس معلوم مي
رسد )مانند يشود، و چيزي از خصائصي كه از ناحيه خدا به او مامر او، اين است كه او مقداري از آنچه را كه به وي وحي مي

 .وجوب اطاعت و حجيت گفتار( به عهده بگيرد و انجام دهد

و اما اشراك در نبوت خاصه، به معناي گرفتن وحي خدا، چيزي نبوده كه موسي از تنهايي در آن بترسد، و از خدا بخواهد 
 ي اسرائيل و ساير لوازم رسالتهارون را شريكش كند، بلكه ترس او از تنهايي در تبليغ دين و اداره امور در نجات دادن بن

 "وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءاً يُصَدِّقُنِي "است، هم چنان كه از خود موسي نقل فرموده كه گفت

«1». 

اره علي )ع( كرد، با ص( عين همين دعا را در ب)عالوه بر روايات صحيحي كه از طرق شيعه و سني وارد شده كه رسول خدا 
 .اينكه علي )ع( پيغمبر نبود

سبيح تا تو را بسيار ت "گويد:از ظاهر سياق كه در بيان نتيجه شركت هارون مي -"كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً وَ نَذْكُرَكَ كَثِيراً "
دانيم كه وي است، چون مي آيد كه جمله مذكور بيان نتيجه شركت دادن هارون و وزارت او برايبر مي "كنيم و ذكر گوييم

 .تسبيح آن دو با هم و ذكرشان هيچ ارتباطي با مضامين دعاهاي قبلي كه شرح صدر و تيسير امر و حل عقده زبان بود ندارد

پس ذكر و تسبيحي كه با وزارت هارون ارتباط داشته باشد ذكر و تسبيح علني و در بين مردم است نه در خلوت و نه در دل، 
تسبيح در خلوت و در قلب، هيچ ارتباطي با وزارت هارون ندارد، پس مراد اين است كه آن دو در بين مردم و زيرا ذكر و 

مجامع عمومي و مجالس آنان، هر وقت كه شركت كنند، ذكر خداي را بگويند، يعني مردم را به سوي ايمان به وي دعوت 
 .نزه بدارندنموده، و نيز او را تسبيح گويند، يعني خداي را از شركاء م

 امر رسالت بس "گويدشود، گويا ميبا اين بيان، ذيل آيات با صدرش مرتبط مي

__________________________________________________ 

 .00تر است، او را با من بفرست، تا مرا تصديق كند. سوره قصص، آيه برادرم هارون زبانش از من فصيح(1)
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اند، و شرك و وثنيت در دلهاشان ريشه خطير است، و اين طاغيه و درباريانش، و نيز امتش مغرور عزت و سلطنت خود شده
دوانيده و ياد خداي را به كلي از دلهاشان برده، به عالوه، عزت فرعون و شوكت درباريانش چشم بني اسرائيل را پر كرده، و 

اند، در نتيجه آنها نيز از اين راه، خداي را فراموش كرده و تنها وب سلطنت او شدهدلهاشان را مدهوش ساخته، به كلي مرع
 .به ياد فرعونند، خالصه ياد فرعون ديگر جايي خالي در دلهاشان براي ياد خدا باقي نگذاشته



هيت بيت و الودر نتيجه اين امر يعني امر رسالت و دعوت، در پيروزيش سخت محتاج به تنزيه تو از شرك و ذكرت به ربو
دارد، تا در اثر كثرت اين دو، ياد تو در دلهاشان رخنه كرده، رفته رفته به خود آيند و ايمان آورند، و اين ذكر و تسبيح بسيار، 
كاري نيست كه از من به تنهايي بر آيد، پس هارون را وزيرم كن، و مرا با او تاييد نموده شريكش در كارهايم قرار ده، تا به 

 .بسيار تسبيحت گفته، بسيار ذكرت گوييم، بلكه به اين وسيله امر دعوت موفقيتي به دست آورد، و سودي ببخشد اتفاق او

 .گرددبه ما قبلش روشن مي "كَيْ نُسَبِّحَكَ ... "با اين بيان اوال وجه تعلق و ارتباط

كه از باب تكرار نيست، چون هر يك از شود و آن، اين است مكرر ذكر شد روشن مي "كثيرا "و ثانيا وجه اينكه چرا كلمه
ت آن دو را مجموعا كثر "تو را بسيار ذكر و تسبيح گوييم "گفتذكر و تسبيح جداگانه و براي خود بايد بسيار باشد، و اگر مي

 .رسانيد، و حال آنكه مقصود كثرت مجموع نبودمي

سبيح، تنزيه خداي تعالي از شريك و مبارزه با الوهيت شود، چون مراد از تو ثالثا وجه مقدم داشتن تسبيح بر ذكر روشن مي
آلهه، و ابطال ربوبيت آنها است، تا دعوت به ايمان به خداي يگانه كه همان ذكر است در دلها جاي خود را باز كند، پس 

ني ديگري التسبيح از قبيل دفع مانع است، كه طبعا بر تاثير مقتضي مقدم است، البته براي اين خصوصيات وجوه بسيار طو
 .اي در آنها هست و نه در نقل آنهااند كه نه فائدهذكر كرده

يعني تو  "كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيراً ... "اين جمله به ظاهرش تعليل است، نظير حجت و دليل بر جمله -"إِنَّكَ كُنْتَ بِنا بَصِيراً "
ا به دانستي كه ما آفريدي، و خودت را به ما شناساندي مياي، يعني از روزي كه ما رنسبت به ما، به من و برادرم بينا بوده

كنيم، و در اين بندگي ساعي و جدي هستيم، پس اگر او را وزير من قرار دهي و طور مداوم با تسبيح و ذكر خود بندگيت مي
ن مراد از نا بر ايگوييم، و بمرا با او كمك كني و شريك در امرم سازي امر دعوت من تكميل شده بسيار تسبيح و ذكرت مي

خود موسي و برادرش خواهد بود، ممكن هم هست مراد از ضمير مذكور خاندانش باشد، يعني تو اي خدا  "بنا "اينكه فرمود
 به وضع ما اهل بيت 
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 اهل بيت من است وزيرم كني تو داني كه ما اهل تسبيح و ذكريم، پس اگر هارون برادرم را كه او نيز ازاي، و ميبصير بوده
گوييم، و اين وجه از وجه قبليش بهتر است، زيرا عالوه بر معنايي كه خود دارد، به را بسيار تسبيح گفته، بسيار ذكر مي

 .(كند )دقت فرمائيداست اشاره مي "وَ اجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هارُونَ أَخِي "معناي اهل هم كه در جمله

 026ت ادعيه موسي )عليه السالم( و تذكار منت پيشين خدا بر او در ماجراي زاده شدن و پرورش يافتنش در دامان دشمن[ ..... ص : استجاب]

اي است انشايي، به ع( اجابت شده، و جمله، جمله)در اين جمله همه دعاهاي موسي  "قالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يا مُوسي "
 .گذشت "أَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِما يُوحي وَ "همان بياني كه در جمله

 ."وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْري ... كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ "

دهد، و هايش بر او نهاده تذكر ميدر اين آيات او را به منت ديگري كه قبل از برگزيدنش به نبوت و رسالت و اجابت خواسته
ارت است از منت دوران والدتش، كه بعضي از كاهنان، به فرعون خبر داده بودند كه فرزندي در بني اسرائيل متولد آن عب

گيرد، ناگزير فرعون فرمان داد تا هر فرزندي كه در بني اسرائيل متولد شود، كه زوال ملك او به دست وي صورت ميمي
مد، شدند، تا آنكه موسي )ع( به دنيا آندان ذكور بني اسرائيل كشته ميشود به قتل برسانند، از آن به بعد، تمامي فرزمي

خداي عز و جل به مادرش وحي كرد كه: مترس، او را شير بده، هر وقت از عمال فرعون و جالدانش احساس خطر كردي 
برد، و او به عنوان ن مياي بگذار، و او را در رود نيل بينداز، كه آب او را به ساحل نزديك قصر فرعوفرزندت را در جعبه



 .گرداندكشد، و خدا دوباره او را به تو باز ميكند، چون او اجاق كور است، به همين جهت او را نميفرزند خود نگهداريش مي

مادر موسي نيز چنين كرد، همين كه آب نيل صندوق را به نزديكي قصر فرعون برد، مادر موسي دختر خود را كه همان 
رون كرد، ديد چند نفر از قصر بيفرستاد تا از سرنوشت برادرش خبردار شود، دختر، پيرامون قصر گردش مي خواهر موسي بود

گيرند، كه موسي را شير دهد، دختر، ايشان را به مادر خود راهنمايي كرد و ايشان را نزد مادر شدند از زن شير دهي سراغ مي
كردند، مادر موسي وقتي فرزند خود را در بر گرفت چشمش روشن  خود برد، مامورين او را براي شير دادن موسي اجير

 .گرديد، و وعده خدا را صادق، و منت او را بر موسي عظيم يافت

امتنان به همان منتي است كه در كودكي وي بر وي نهاد، و اگر در اين  "وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْري ":پس اينكه فرمود
م وحده به تكلم با غير تغيير يافت، براي اين بود كه در اينجا مقام، مقام اظهار عظمت است و از ظهور جمله سياق از تكل

اثر نمود، و ترجمه دهد، كه چگونه سعي و كوشش فرعون طاغي را در خاموش كردن نور خدا بيقدرت تامه الهي خبر مي
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، و دشمنش را در دامن خود او پرورش داد، به خالف سياق قبلي كه موسي را ندا چگونه مكر او را به خود او برگردانيد
 .تر بودكه در آن سياق تكلم وحده مناسب "... يا مُوسي إِنِّي أَنَا رَبُّكَ "كردمي

ه يا در بيداري و يا مراد از وحي، الهام است كه نوعي احساس ناخودآگاه است، ك "إِذْ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّكَ ما يُوحي "و در جمله
بينيم آنچه را خدا به دهد، و كلمه وحي در كالم خداي تعالي منحصر در وحي نبوت نيست، چنانچه ميدر خواب دست مي

 .«1» "وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ "زنبور عسل الهام كرده وحي خوانده و فرموده

ي ندارند، يعني هيچ وقت خداي تعالي يك زن را پيغمبر نكرده، چون ادانيم كه زنان از وحي نبوت بهرهو از سوي ديگر مي
 .«6» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُري "فرموده

اي تفسير آن است، بر "أن "همان مضموني است كه به مادر موسي وحي شد، و كلمه "أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ ... "جمله
 "وحي كرد به انداختن او "است، كه تقدير كالم چنين شود "اوحي "اند: اين كلمه مصدريه، و متعلق بهگفته« 0»بعضي 
 .است "ما يُوحي "اند جمله مدخول آن بدل از جملهديگر كلمه را مصدريه گرفته و گفته« 0»بعضي 

به معناي نهادن و سپس انداختن است، گويا قذف اول در  "قذف "لمهبه معناي صندوق و شبه آن است، و ك "تابوت "كلمه
آيه به معناي نهادن، و قذف دوم به معناي انداختن است، و معنا اين است كه او را در صندوق بگذار و به دريا بينداز، ممكن 

دريا افكندن، او را طرح كردن، هم هست هر دو با هم به معناي دوم باشد، به اين عنايت كه بچه را در صندوق نهادن، و به 
اند به معناي درياي گوارا است، و گفته« 4»به معناي دريا است، و بعضي  "يم "اعتنايي نمودن است، كلمهو نسبت به او بي

 .به معناي لب دريا، و كناره خشكي آن است، و صنع و صنيعه به معناي احسان است "ساحل "كلمه

به صورت امر است، تا به تحقق وقوع آن اشاره كند، و مفادش اين است كه  "ريا بايد او را بيرون افكندد -فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ "جمله
 ايم امري تكويني، پس اينما به دريا امر كرده

__________________________________________________ 
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 .كه جزائي است مترتب بر اين امر "يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي ... "قضيه حتما واقع خواهد شد، و همچنين جمله

زماني كه ما به مادرت وحي و الهام كرديم، به وحي و الهامي كه ممكن است به يك زن بشود،  "ي دو آيه اين است كهمعنا
بينداز،  (و آن اين است كه طفل را بگذار )و يا بينداز( در يك صندوق، و پس از آن صندوق را به دريا )كه همان نيل است

ريا او را به ساحل و كناره بيندازد، و آن گاه شخصي كه دشمن من و دشمن كه قضاي رانده شده از درگاه ما اين است كه د
د( كرد كه او نيز طفلي بواو است او را بگيرد )آري فرعون با ادعاي الوهيت، با خدا، و با كشتن اطفال با موسي دشمني مي

 ."اين آن الهامي بود كه به مادرت كرديم

 "تَحْزَنَ وَ ال "ظاهر سياق اين است كه اين قسمت از داستان تا جمله -"ي وَ لِتُصْنَعَ عَلي عَيْنِيوَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ "
 "وَ لَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْري "فصل دوم و متمم فصل سابق است و مجموع اين دو فصل بيان همان منتي است كه جمله

 .كردبه آن اشاره مي

ادر موسي، و داستان در صندوق نهادن و به دريا انداختن آن و رسيدنش به دست فرعون كه پس فصل اول، وحي به م
كند، كه ما اين دشمن خدا و دشمن خود او بود را حكايت كرد، و فصل دوم محبوب شدن موسي در دل فرعون را نقل مي

درش برگردد و در دامن او قرار گيرد، و محبت را در دل او انداختيم تا از كشتن موسي صرفنظر نموده، دوباره موسي به ما
ديدگان او روشن شود و غمگين نگردد، و اين سرنوشت را خداي تعالي به او وعده داده بود، هم چنان كه در سوره قصص به 

 .«1» "نَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّفَرَدَدْناهُ إِلي أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ أَ "آن وعده تصريح نموده، فرموده است

و معناي القاي محبت بر  "أَوْحَيْنا إِلي أُمِّكَ "، عطف باشد بر جمله"وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ ... "و الزمه اين معنا اين است كه جمله
سوي موسي  داشت، و قلبش را بهديد دوستش مياو، اين است كه خداوند او را طوري قرار داده بود كه هر كس او را مي

 "كندممحبتي بر تو اف "اي تخييليه به كار رفته است، و اگر محبت را نكره آورد، و فرمودكرد، پس در كالم استعارهجذب مي
 .براي اين بود كه به عظمت و فخامت و عجيب بودن آن اشاره كند

__________________________________________________ 

ردانديم تا چشمش روشن شود و غمگين نگردد و تا بداند كه وعده خدا حق است. سوره قصص، ما او را به مادرش برگ(1)
 .10آيه 
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الم غرض است، و جمله مذكور عطف بر اغراضي است كه تقدير گرفته شده، و تقدير  "وَ لِتُصْنَعَ عَلي عَيْنِي "در "و الم "
ر تو افكنديم براي اموري چنين و چنان، و براي اينكه فرعون زير نظر من به تو احسان كند، ما محبت را ب "آن اين است كه

ته ، و چه بسا گف"شومزيرا من با تو و مراقب حال توام، و به خاطر آن مزيد عنايت و شفقتي كه به تو دارم از تو غافل نمي
 .باشد، كه به مادرش برگردانيده و تربيتش را در دامن مادر قرار داد احسان به او "وَ لِتُصْنَعَ عَلي عَيْنِي "باشند مراد از جمله

هر چه باشد لسان آيه، لسان كمال عنايت و شفقت است، و مناسب با آن اين است كه سياق را سياق تكلم وحده كنند، و به 
 .بود به تكلم وحده )من( عدول فرمود "ما "همين جهت از سياق سابق كه تكلم با غير

طوري  به -"اذ "ظرف -"نَتَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْناكَ إِلي أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُها وَ ال تَحْزَإِذْ  "
ا هر تو معنايش اين است كه من محبتي از ناحيه خودم بر تو افكندم  "وَ لِتُصْنَعَ "متعلق است به جمله -رساندكه سياق مي

بيند براي اين منظور دوست بدارد و نيز براي اينكه در مرئي و منظر من و در تحت مراقبتم به تو احسان شود، كس تو را مي
كنند، ديد كاركنان فرعون اي ميكرد تا خبري از تو به دست آورد و بداند با تو چه معاملهآن وقتي كه خواهرت آمد و شد مي

 "و اگر فرمود -گويدتا تو را شير دهد، خواهرت خود را در معرض پاسخ قرار داده به ايشان مياي هستند در جستجوي دايه



خواهيد شما را راهنمايي كنم به زني كه او آيا مي -براي اين بود كه حال گذشته را حكايت كند "گفت "و نفرمود "گويدمي
 .مادرت برگردانديم تا خوشحال شود و اندوهناك نگردد را كفيل شود، هم شير دهد و هم حضانت كند؟ بدين وسيله تو را به

 .به سياق سابق كه سياق متكلم با غير بود برگشت شده، نه اينكه التفاتي به كار رفته باشد "فَرَجَعْناكَ "در جمله

 209 :و اقامت در مدين و ...[ ..... ص  در نجات يافتن از مصر و ازدواج با دختر شعيب (ها و تفضالت ديگر خدا به موسي )عليه السالمياد آوري منت]

 "... وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ "

اين آيه اشاره به منت و يا منتهايي ديگر غير آن دو منت سابق است، و اين منت عبارت است از داستان قتل نفس موسي و 
زدواجش با دختر شعيب پيغمبر، و اقامتش در مدين به مدت ده رأي دادن درباريان قبط به كشتن او، و فرار او از مصر، و ا

 .سال به عنوان اجير و چوپان گوسفندان شعيب

اشاره به كشتن آن مرد قبطي است در مصر، و  "وَ قَتَلْتَ نَفْساً "و اين داستان در سوره قصص مفصل آمده، پس جمله
 ه به وي دست اشاره به ترسي بود ك "فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ "جمله
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داد، ترسيد درباريان فرعون او را بكشند، و خداي تعالي او را بيرون و به سرزمين مدين برد، همين كه شعيب او را احضار 
 «"ال تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ "كرد، و موسي داستان خود را براي او گفت، شعيب گفت:

در اصل به معناي اين است كه  "فتن "گويد كلمهيعني تو را آزموديم، آزمودني، راغب در مفردات مي -"فَتَنَّاكَ فُتُوناً وَ ".
طال را در آتش كنند و خوبي و بدي جنس آن را معلوم سازند، و در داخل آتش شدن انسان نيز استعمال شده، از آن جمله 

ذابتان بچشيد ع -ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ "و نيز فرموده "آيندروزي كه در آتش در مي -النَّارِ يُفْتَنُونَ يَوْمَ هُمْ عَلَي "قرآن كريم فرموده
أَال  "د آيهكنند، ماننگويند، و كلمه فتنه را نيز در آن استعمال ميو آن گاه گفته است: گاهي وسيله عذاب را هم فتنه مي "را

گاه با كلمه  آن "وَ فَتَنَّاكَ فُتُوناً "رود، مانندو گاهي در آزمايش به كار مي "انددر فتنه افتادهآگاه باش كه  -فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا
رسد استعمال نمودند ولي فتنه معامله كلمه بالء را كردند، كه هر دو را هم در شدت و هم در رخايي كه آدمي به آن مي

آزماييم، شما را به خير و شر مي -وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً "هظهور آن دو و استعمالشان در شدت بيشتر است، كه در آي
 .«2»هر دو در هر دو معنا به كار رفته، اين بود آن مقدار از كالم راغب كه مورد حاجت ما بود  "آزمودني

لي قَدَرٍ ثُمَّ جِئْتَ عَ "تنه و نتيجه آن است و در جملهاين ماندنش در اهل مدين متفرع بر ف -"فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ "
احتمال دارد، و خيلي هم بعيد نيست كه از سياق استفاده شود كه مراد از قدر، مقدار باشد، و منظور از آن مقدار  "يا مُوسي

در اهل مدين به دست اي باشد كه از ابتالءات وارده در نجاتش از غم، و خروجش از مصر و ماندنش علم و عمل و تجربه
 .(آورده، )و معنا اين باشد كه آن گاه با مقداري علم و تجربه آمدي

يك منت باشد، و آن اين باشد كه به چند بالء  "يا مُوسي ...وَ قَتَلْتَ نَفْساً فَنَجَّيْناكَ مِنَ الْغَمِّ  "و بنا بر اين مجموع جمله
 .سب كرده و به فعليت رسانده بود به مصر بازگشتپشت سر هم مبتال شد، تا با مقداري از كمال كه ك

از اين اشكال كه چرا فتنه و بالء را منت شمرده؟ چه بسا پاسخ گويند كه: فتنه در اينجا به معناي خلوص و « 0»ها بعضي
در  هشود، و چه بسا بگويند منت بودن آن به اعتبار ثوابي است كخالصي است، همانطور كه طال به وسيله آتش خالص مي

 .دهندبرابر آن مي
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از مفسرين « 1»جداي از ما قبلش باشد، و به همين جهت بعضي  "بثتفل "ولي اين دو جواب وقتي درست است كه جمله
هايي است كه موسي بعد از بيرون شدنش از مصر تا رسيدن به مدين تحمل نمود، ها و محنتاند: مراد از فتنه، آن رنجگفته

ه در اهل مدين بعد از فتن "لبث "آيد كهآمده بر مي "فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ "يي كه بر سر جمله "فا "چون از حرف
 .بوده، و تاخر زماني داشته

ء رساند، و واجب نيست كه همه جا مدخول فابيشتر از تفريع را نمي "فاء "ليكن اين حرف صحيح نيست، براي اينكه حرف
 .تفرع زماني هم بر ما قبل داشته باشد

مراد اين است كه تو سپس به تقدير ما به مصر آمدي، آن گاه به به معناي تقدير است و  "قدر "اند:ديگر گفته« 6»بعضي 
اند اعتراض كرده كه معروف از قدر به اين معنا قدر به سكون دال است، نه قدر به كساني كه قدر را به معناي مقدار گرفته

 .فتحه آن

ون ا است، هم چنان كه نعل به سكاند قدر به سكون، و قدر به فتحه به يك معنو ليكن به طوري كه اهل لغت تصريح كرده
دهد، عالوه بر اين قدر به معناي مقدار همانطور كه قبال گفتيم با سياق سازگارتر، و يا تنها آن و نعل به فتحه يك معنا مي

يچ اند كه در نقل آنها هپايه ذكر كردهسازگار است، مفسرين ديگر براي اينكه قدر را به معناي مقدار بگيرند وجوهي بي
 .اي نيستائدهف

 .شمرد با نداي موسي ختم شد، تا احترام بيشتري از او شده باشدآيه شريفه كه منت خدا بر موسي را مي

 044در خطاب خداوند به موسي )عليه السالم([ ..... ص :  "وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي "مراد از جمله:]

ي گفته وقت -اندبه طوري كه گفته -و به معناي احسان است "صنع "زافتعال ا "اصطناع "كلمه "وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي "
 "ااصطنع فالن "معنايش اين است كه به او احسان نمود، و چون گفته شود "فالني را صنع كرد -صنع فالنا "شودمي

فته ه: وقتي گشود كه احسان خود را در باره فالني تحقق داد و تثبيت كرد و از قفال نقل شده كه گفتمعنايش اين مي
د، و دهنمعنايش اين است كه آن قدر به وي احسان كرد كه وي را به او نسبت مي "فالني فالن را اصطناع كرد "شودمي
 .«0»پرورده او است، اين بود كالم قفال گويند: اين صنيع فالني است و اين نمكمي
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بنا به گفته وي برگشت معناي اصطناع موسي به اين است كه خداي تعالي او را براي خود اختصاص داد، و آن وقت موقعيت 
متضمن  "عاصطنا "تر آن است كه بگوييمسياق مناسب شود، و اما بنا بر معناي اول، از نظركامال روشن مي "لنفسي "كلمه

معناي اخالص است، و به هر حال معناي آن اين است كه من تو را خالص براي خودم قرار دادم، و همه نعمتهايي كه در 
 اختيار تو است همه اينها از من و احسان من است، و در آن غير من كسي شركت ندارد، پس تو خالص براي مني، آن وقت

 .شودروشن مي«. 1» "وَ اذْكُرْ فِي الْكِتابِ مُوسي إِنَّهُ كانَ مُخْلَصاً "مضمون آيه مورد بحث با آيه



اند: مراد از اصطناع، اختيار است، و معناي اختيار خدا موسي را براي خود اين گفته «6»شود اينكه بعضي از اينجا معلوم مي
دهد، به طوري كه كالم او و دعوتش كالم و دعوت وي باشد، و نيز گفتار  است كه او را حجت ميان خود و خلق خود قرار

 :اندديگر كه گفته« 0»بعضي 

 :اندبراي وحي و رسالت من است، و نيز گفتار ديگران كه گفته "لنفسي "مراد از كلمه

 .هيچ يك درست نيست، چون به دون دليل مقيد كردن است "براي محبتم "يعني

هاي مذكور است، بلكه از بزرگترين كه اصطناع و احسان نمودن خدا موسي را براي خود، يكي از منتشود و نيز روشن مي
اشد و ب "جِئْتَ عَلي قَدَرٍ "، عطف تفسيري بر جمله"وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي "نعمتهاي او بوده است و ممكن هم هست جمله

با اينكه اصطناع هم در  -هاي مذكورشدن نداء ميان آن و منتاينكه فخر رازي بر اين معنا اعتراض كرده كه وسط واقع 
سازگاري ندارد و به همين جهت بهتر است آن را تمهيد و زمينه چيني براي فرستادن او و برادرش  -ها باشدسلك آن منت

 .نزد فرعون دانست

 يست، شايد وجه ديگر آن، احتراماعتراضش وارد نيست، براي اينكه حكمت وسط واقع شدن نداء منحصر در آنچه او گفته ن
بيشتر موسي )ع( و لطف به وي و نزديك كردنش به موقف انس باشد، تا زمينه فراهم شود براي التفات بار دوم، از تكلم مع 

 ."وَ اصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي "الغير به تكلم وحده، يعني جمله

شود و در آن خطاب تنها متوجه موسي در اين جمله امر سابق تجديد مي "كْرِياذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي وَ ال تَنِيا فِي ذِ "
 ولي در اين جمله برادرش را هم به وي "اذْهَبْ إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي "فرمود)ع( شده بود و مي
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ملحق كرده، چون خود موسي قبال درخواست كرده بود كه برادرش را در كار او شركت دهد، به همين جهت در خطاب دوم 
 .او را هم مخاطب نمود

 "با آيات من "ع داراي بيش از دو آيت نبود، و از همين كه فرموددستورشان داد تا با آيات او نزد فرعون روند و در آن موق
هاي ديگري تاييدش خواهد كرد، و اما اينكه بگوييم مراد از آيات خود وعده جميلي است كه به زودي در موقع لزوم با آيت

حل به چند آيت است، شود، و يا بگوييم هر يك از آن دو آيت منهمان دو آيت است زيرا گاهي جمع بر تثنيه اطالق مي
 .سخن قابل اعتمادي نيست

ه مراد تر به سياق سابق اين است كبه معناي فتور و سستي است و مناسب "وني "از "تنيا "كلمه -"وَ ال تَنِيا فِي ذِكْرِي "
 .اندگفته «1»، به تنهايي باشد، نه ذكر به معناي توجه به قلب يا زبان كه بعضي "دعوت به ايمان به خداي تعالي "از ذكر

 ."اذْهَبا إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي "

در اينجا نيز براي بار دوم هر دو را مخاطب قرار داد و همچنين در نهي قبلي نيز آن دو را با هم خطاب كرد، در حالي كه 
چيني براي آن دو خطاب داشت هر دو را مخاطب كه جنبه زمينه "اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ "جمله قبل از آن نهي و اين امر، در

توان احتمال داد كه آيه مورد بحث مشافهه و نكرد، بلكه يكي را مخاطب كرد و ديگري را ملحق به او نمود، و از اينجا مي
با هم و يا جداي از هم واقع شده است و مؤيد اين احتمال مخاطبه ديگري بوده كه بعد از آن موقف ميان خدا و آن دو يا 

ا ترسيم به مگويند خدايا ميچون هر دو با هم مي "قاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا ... "اين است كه بعد از آن فرموده



 .ود اين خطابها در محلي ديگر بودهشستم و تعدي كند و همچنين در چند جاي بعد همه خطاب به هر دو است، معلوم مي

اين است كه در گفتگوي با فرعون از تندي و خشونت خودداري كنند، كه همين  "فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناً "و مراد از اينكه فرمود
 .ترين آداب دعوت استخويشتن داري از تندي، واجب

( قائم به مقام است و رد سخني از فخر رازي در باره سر ارسال موسي )عليه السالم( به سوي فرعون "لَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشيلَعَ ":بيان اينكه اظهار اميد در كالم خدا )در مانند جمله]

 043با علم به ايمان نياوردن او[ ..... ص : 

ه مقام محاوره است نه به خداي تذكر و يا خشيت فرعون آرزو شده، و اين اميد، قائم ب "لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي "در جمله
 .تعالي كه عالم به همه حوادث است كه پيش خواهد آمد

به معناي قبول يادآوري و التزام به مقتضيات حجت ياد آورنده و ايمان به آن است و كلمه خشيت به معناي  "تذكر "كلمه
ان بياورد و يا نزديك به ايمان آوردن شود و شايد او ايم "شود كهمقدمه آن قبول و ايمان است، پس برگشت معنا به اين مي

 حد اقل بعضي از
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 ."هاي شما را اجابت كندخواسته

در آيه مذكور بر مدعاي  "لعل "است، به كلمه از كساني كه معتقدند ايمان فرعون در حين غرق شدن قبول «1»بعضي 
اند، به اين بيان كه اميد و آرزو از ناحيه خداي تعالي واجب الوقوع است، هم چنان كه به ابن عباس و خود استدالل كرده

ه يكي از آيد كاش اميدوار شود آن خواهد شد، پس از آيه بر مياند كه هر چه را خدا در بارهقدماي مفسرين هم نسبت داده
دو امر تذكر و خشيت واقع شد كه هر يك واقع شود نجات را به دنبال دارد، )پس فرعون كه به حكايت قرآن، در حين غرق 

 .(شدن ايمان آورد اهل نجات است

كند كه در در كالم خداي تعالي بر همان معنايي داللت مي "لعل "و "عسي "ليكن اين حرف مردود و ممنوع است، و كلمه
كند، و آن معنا عبارت است از اميدواري، چيزي كه هست اميد در غير خدا قائم به شخص جاهل غير خدا داللت مي كالم

است، ولي در خداي تعالي قائم به او نيست، چون او منزه از جهل است بلكه قائم به مقام است، يعني كسي كه در چنين 
فهمد كه جا دارد چنين و چنان شود، به خالف اميدواري در غير د، ميمقامي قرار گيرد و جوانب كالم را زير نظر داشته باش

 .خدا كه هم ممكن است قائم به نفس اميدوار باشد و هم قائم به مقام تخاطب و گفت و شنود

ت او دانسامام فخر رازي در تفسير خود گفته است: سر اينكه چرا خداي تعالي موسي را نزد فرعون فرستاد، با اينكه مي
 .«6»اي نيست آورد، به دست نيامده و در اينگونه اسرار غير از تسليم و ترك اعتراض چارهان نميايم

و اين سخن از وي خيلي عجيب است براي اينكه اگر مقصود از سر فرستادن موسي وجه صحت امر به چيزي است با علم 
محال بودن وقوع چيزي در خارج يا وجوب  :يمگوييابد و محال است تحقق يابد؟! جواب ميبه اينكه در خارج تحقق نمي

وقوع آن، خود حالت آن چيز است به قياس بر علت تامه آن، كه عبارت است از علت فاعلي به ضميمه ساير عوامل خارجي، 
شود و اگر علت كه اگر مجموع اينها كه همان علت تامه است، موجود باشد آن چيز و آن فعل، واجب و ضروري الوجود مي)

نه  شود وگردد( و اما به قياس، به علت فاعليش به تنهايي نه واجب مياش نبود و يا تامه نبود، وجود آن ممتنع ميهتام
 شود، بلكه تنهااش نميممتنع، و امر خداي تعالي هم هيچ وقت متعلق به فعلي به قياس به تمامي اجزاء علت تامه
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گردد، كه يكي از اجزاء علت تامه فعل است و نسبت فعل و عدم آن به قياس به متعلق به فعل به قياس به علت فاعليش مي
ت ديگر نسبت فعل و عدم فعل به فاعل نسبت امكان دائمي است، آن تنها ممكن است، )نه واجب و نه ممتنع( و به عبار

كند و نه عدم آن را، پس بنا بر اين، ارسال رسول و دعوت چون فاعل علت ناقصه است، كه نه وجود فعل را واجب مي
ت به فرعون به وسيله رسول، و امر فرعون به اطاعت وي همه صحيح است، زيرا اجابت فرعون و اطاعتش از رسول، نسب

خود او اختياري و ممكن است، )نه واجب و نه ممتنع( هر چند كه نسبت به او كه علت فاعلي است، به ضميمه ساير عوامل 
مانعه از اجابت محال و ممتنع است، اين جواب كساني است كه قائل به اختيارند و اما جبري مذهبان، كه خود فخر رازي 

حصر در تنها مساله مورد بحث نيست، بلكه در تمامي موارد تكاليف جريان دارد، يكي از آنها است، اين شبهه نزد آنها من
اند: امر به موسي تكليفي است صوري كه نتيجه آن اتمام حجت چون ايشان قائل به عموم جبر هستند و در مورد بحث گفته

 .و قطع معذرت است

عون پرسش از فائده اين كار باشد چون خداي تعالي كار لغو با علم به ايمان نياوردن فر "سر ارسال رسول "و اما اگر مراد از
گوييم دعوت به دين حق هرگز و در هيچ موردي لغو نيست، براي اينكه در مردمي كه آن را كند؟ در جواب مينمي
ان را در شپذيرند نيز اثر گذاشته ايكند و در مردمي كه آن را نميپذيرند اثر گذاشته و ايشان را در سعادت تكميل ميمي

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ  "كند، هم چنان كه خداي تعالي فرمود:شقاوتشان تكميل مي
 .«1» "الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

، شودهد داشت، و حجت در آن تمام نميآري اگر تكميل در طرف شقاوت لغو گردد، ديگر آزمايش در آن ناحيه معنايي نخوا
گردد، و اين خود روشن است )زيرا گردد و اگر در يك طرف حجت تمام نشود، در طرف ديگر نيز تمام نميو عذر منقطع نمي

 .(يابد كه شقاوت هم امكان داشته باشدسعادت در جايي تحقق مي

به معناي تقدم است و در اينجا مراد از آن به قرينه  "فرط "كلمه "وْ أَنْ يَطْغيقاال رَبَّنا إِنَّنا نَخافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنا أَ "
اش با طغيان، تعجيل در عقوبت است، به طوري كه نگذارد دعوت تمام گردد و مهلت ندهد معجزات اظهار شود، و مقابله
 اين است كه در ظلم خود از حد تجاوز نموده و با تشديد عذاب بني "طغيان "مراد از
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ف به كرد، و اگر نسبت خون بار كارهايي بكند كه تا كنون نمياسرائيل و جرأت بر ساحت مقدس ربوبي مقابله نموده و اي
گفتيم كه اين خوف با مقام نبوت  "خُذْها وَ ال تَخَفْ "موسي )ع( و هارون داد اشكالي ندارد، چون در سابق در تفسير جمله

 .منافات ندارد

سي وقتي درخواست شركت دادن برادر را اند به اينكه خداي تعالي در جاي ديگر به موبر اين آيه اشكال كرده« 1»بعضي 
و با اينكه در اين آيه قبال به او « 6» "قالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطاناً فَال يَصِلُونَ إِلَيْكُما ":كرد فرمود



 .تامين داده بود، ديگر جا نداشت موسي و هارون اظهار ترس كنند؟

نها از آ "گفت:اند به اينكه ترس قبلي موسي )ع( از جان خودش بود، به دليل اينكه ميجواب دادهاز اين اشكال « 0»بعضي 
ولي در آيه مورد بحث همانطور كه گذشت ترسشان از باز ماندن امر « 0» "ترسم مرا بكشندمن خوني طلب دارند و مي

 .دعوت است

ن ترس قبلي موسي باشد كه در موقف مناجات اظهار كرده عالوه بر اين ممكن است خوفي كه در اين آيه حكايت شده هما
بود و ترس هارون باشد در هنگامي كه از ماموريت خود آگاه گشت، و با هم در اين مورد جمع شده باشند، در سابق هم 

اقف متعددي ، حكايت كالمي باشد كه هر دوي آن بزرگواران در مو"اذْهَبا إِلي فِرْعَوْنَ ... "گذشت كه احتمال دارد جمله
 .اندگفته

 046اشاره به وجه اينكه موسي و هارون از عقاب و طغيان فرعون اظهار نگراني كردند[ ..... ص : ]

يعني از فرط و طغيان فرعون نترسيد كه من با شما حاضرم، و آنچه بگويد  "قالَ ال تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري "
گذارم، و در حقيقت اين آيه تاميني است كه با وعده كنم و تنهاتان نميينم و شما را ياري ميبشنوم و آنچه عمل كند ميمي

تعليل آن  "إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري "تامين است و اينكه فرمود: "ال تخافا "دهد، پس اينكه فرمود:نصرت به آن دو مي
جايي براي ترس شما نيست، و اين خود دليل بر اين است كه  تامين است به اينكه با حضور و ديدن و شنيدن من ديگر

جمله مذكور كنايه است از مراقبت و نصرت، و گر نه صرف حاضر بودن و ديدن و شنيدن، و صرف آگاهي داشتن به آنچه 
 شود، چون خداي تعاليدهد باعث نترسيدن موسي و هارون نميكه رخ مي
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 .شنود و از هر چيزي آگاهي داردبيند و مييز را ميهمه چ

اند بر اينكه سمع و بصر در خداي تعالي دو صفتند زائد بر صفت علم، چون اگر از علما با اين آيه استدالل كرده «1»بعضي 
تكرار باشد و تكرار خالف  "اإِنَّنِي مَعَكُم "بعد از جمله "أَسْمَعُ وَ أَري "آن دو نيز همان علم بوده باشند، بايد آوردن جمله

 .اصل است

 :ترين استداللي است كه در اين باره شده است، براي اينكهو اين استدالل موهون

 .حضور و شهادت است و حضور و شهادت غير از علم است "إِنَّنِي مَعَكُما "اوال: در سابق هم تذكر داديم كه مفاد جمله

 "و "معس "،"قدرت "،"علم "،"حيات "ينكه صفات ذاتي خداي تعالي كه عبارتند ازو ثانيا: ما برهانهاي يقيني داريم بر ا
 .عين ذاتند و بعضي عين بعض ديگرند، و ديگر با بودن يقين ممكن نيست ظهور لفظي ظني مخالف منعقد گردد "بصر

 اعتماد و ركون نمود و دليلي توانو ثالثا: براي اينكه مساله از مسائل اصول معارف ديني است و در اصول، جز به علم نمي
 .تمام و تكميل شود، از چنين مباحثي اجنبي است "اصل عدم تكرار است "كه با امثال



 "... فَأْتِياهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ "

مين تا در اين جمله امر و دستور به رفتن نزد فرعون تجديد شده، البته بعد از آنكه آن دو جناب را با وعده حفظ و نصرت
داده، چيزي كه هست در اين امر مجدد رسالت آن دو را كامال بيان فرموده است، و آن اين است كه نزد وي روند، و او را به 
ايمان و رفع يد از عذاب بني اسرائيل دعوت نموده، پيشنهاد كنند كه بني اسرائيل را رخصت دهد تا با آن دو جناب به هر جا 

 .خواستند بروند

 047قائقي كه در اوامر خداوند به موسي و هارون در باره رفتن نزد فرعون و دعوت او به كار رفته است[ ..... ص : نكات و د]

در اين بيان و گفتگوي با فرعون هر جا كه وجهه سخن دگرگون شده همان دستور قبلي به مقتضاي تناسب مقام تكرار 
بار دوم كه بعد از درخواستهاي موسي )ع( بود چنين  "ان كرده استنزد فرعون برو كه او طغي "شده، مثال بار اول فرمود:

، بار سوم كه موسي اظهار خوف كرد و خداي تعالي "تو و برادرت نزد فرعون شويد كه او طغيان كرده است "تكرار كرد كه:
 .يان نمودئفي را كه دارند بكه در اين نوبت تفصيل جزئيات وظا "نزد او شويد و بگوييد ... "تامينش داد، چنين تكرار فرمود:

 اند خود را به عنوان فرستادهمامور شده "فَأْتِياهُ فَقُوال إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ "پس در جمله
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اند وي را به بقيه اجزاي ايمان مامور شده "...وَ السَّالمُ عَلي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدي  "ند، و در جملهپروردگار وي به وي معرفي كن
 .بخوانند

 .تكليفي است فرعي و متوجه شخص فرعون "فَأَرْسِلْ مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ "و اما جمله

د، را نكره آور "آيت "اند و اگر كلمهشان استناد به حجت نمودهبراي اثبات رسالت "قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ "و در جمله
 .خواست تا از عدد آيت سكوت كرده باشد و نيز به عظمت امر آن آيت، و وضوح داللتش بر رسالت اشاره كرده باشد

به اين است كه ديگر به منزله تحيت خداحافظي است كه در عين حال اشاره  "وَ السَّالمُ عَلي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدي "و جمله
ي كند كه دامنه سالمت تمامحرفي نداريم، رسالت ما همين است كه گفتيم، و نيز خالصه محتواي دعوت ديني را بيان مي

شود و چنين افرادي در مسير زندگي به هيچ مكروهي بر كنند شامل ميافرادي را كه هدايت و سعادت را پيروي مي
 .قبيخورند نه در دنيا و نه در عنمي

در مقام تعليل جمله قبل خودش است كه حاصل هر دو چنين  "إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلي مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي "جمله
كه  "عذاب "شود: اينكه تنها بر پيروان هدايت سالم كرديم، براي اين بود كه خداي سبحان به ما وحي كرده بود كهمي
ت سرنوشت بدون استثناء كساني است كه آيات خدا و يا دعوت حق را كه همان هدايت است تكذيب كنند اس "سالم "ضد

 .گردان شوندو از آن روي

خورد كه در عين اينكه رسالت آن دو را بيان نموده سلطنت فرعون و آنچه و در سياق دو آيه اين معنا به خوبي به چشم مي
نمود به هيچ گرفته و خوار شمرده است، مثال خداي سبحان به آن دو اهر به كبرياء ميباليد و تظاز زخارف كه وي بدان مي

 :فرمايدبزرگوار مي

برويد  "چون اگر اين دو تعبير را بخواهيم به فارسي ترجمه كنيم تقريبا ترجمه اولي "اذهبا اليه "فرمايد:و نمي "فاتياه "
رود كه طرف داراي مقامي معلوم است كه دومي در جايي به كار ميشود و مي "برويد نزد وي "و ترجمه دومي "پهلويش



تواند چسبيده به او بنشيند و تماس منيع باشد و شخص رسول خدمتش يا حضورش برود، به خالف اولي كه رسول مي
عايت رنزديكتري پيدا كند و اگر سلطنت پادشاه مصر و معبود قبطيان كه دسترسي به دربارش كار بسيار دشواري بوده 

 .ولي نفرمود "اذهبا اليه "شد، جا داشت بفرمايدمي

چون خواست او را داخل انسان حساب نكند و اعتنايي به  "به او بگوييد -فقوال له "و نفرمود: "فقوال "ديگر اينكه فرمود:
وشش نواختند كه تو آن طور كه ادعا ، و دو بار به گ"بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ "و "إِنَّا رَسُوال رَبِّكَ "شان وي ننمايد و نيز فرمود:

 612، ص: 10ترجمه الميزان، ج "أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلي "كرديمي

 .نيستي، بلكه بنده و مربوب ربي هستي

هم چنان كه در جمله  "سالم بر تو اگر هدايت را دنبال كني "و نفرمود: "وَ السَّالمُ عَلي مَنِ اتَّبَعَ الْهُدي "و نيز فرمود:
عذاب سرنوشت هر كسي است  -أَنَّ الْعَذابَ عَلي مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي "لش نيز اعتنايي به وي نكرد و به طور كلي فرمود:مقاب

 ."كه تكذيب كند و اعراض نمايد

كه از  ايو نكته "ال تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري "تر است با لحن جملههمه اينها را اگر به دقت در نظر بگيريم مناسب
آيد كه هيچ نيرويي تاب مقاومت در برابرش را ندارد، شود، زيرا از آن كمال احاطه و عزت و قدرتي بر ميآن استفاده مي

 .(مقدار و به هيچ گرفته شوندتر همان است كه فرعونها بي)آري در دعوت به عبوديت و ربوبيت چنين خدايي مناسب

رساند، اوال هيچگونه خشونتي نداشته و از نرمي و ارزشي فرعون را ميمقداري و بيكه بياما اين تعبيرات در عين حال 
كرد بيرون نشده است، و ثانيا سخن حق را به گوش فرعون رسانيده، بدون ماليمت كه قبل از اين موسي را بدان امر مي

 .اينكه تملق كرده و از سلطنت باطل فرعون و عزت دروغيش مرعوب شده باشد

 048حث روايتي ]رواياتي در ذيل آيات مربوط به داستان موسي )عليه السالم([ ..... ص : ب

 اشاره

اي يعني پاره "فرمود:مي "آتِيكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ "در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه در ذيل جمله
چون  "يا بر سر آن آتش كسي را بيابم كه راه را بما نشان دهد -لَي النَّارِ هُديًأَوْ أَجِدُ عَ "،"آتش برايتان بياورم تا گرم شويد
 .«1»موسي )ع( راه را گم كرده بود 

اش مامور كندن كفش خود شد كه قرآن در باره (و در كتاب فقيه آمده كه شخصي از امام صادق )ع( پرسيد: چرا موسي )ع
 .«6»؟ فرمود: چون كفشهايش از پوست خر مرده بود "بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُويً فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ "فرمايد:مي

و در الدر المنثور هم « 0»مؤلف: اين روايت را تفسير قمي نيز بدون ذكر سند و آن هم با ضمير )يعني از آن حضرت( آورده 
 از عبد الرزاق و فارابي و عبد بن حميد و ابن ابي حاتم از
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ام ررساند كه كندن كفش صرفا به منظور احتعلي )ع( همين معنا آمده ولي در روايتي ديگر رد شده است، سياق آيه هم مي



 .«1»مكان بوده 

 اند معنايش اين است كه هر وقت به يادت آمدگفته است: بعضي گفته "أَقِمِ الصَّالةَ لِذِكْرِي "و در مجمع البيان در ذيل جمله
كه نمازي به گردنت هست چه در وقت و چه در خارج وقت، آن را به جاي آر، و اين قول از بيشتر مفسرين نقل شده و از 

هر كه نماز را فراموش كرد هر وقت يادش  "ر )ع( هم نقل شده و روايت انس از رسول خدا )ص( كه فرمود:امام ابي جعف
 .«6»كند، و اين روايت را مسلم در صحيح خود آورده است آن را تاييد مي "اي به گردنش نيستآمد بخواند، ديگر كفاره

، و از طرق شيعه از امام «0»از رسول خدا )ص( نقل شده مؤلف: اين حديث به طرق ديگري از اهل سنت با سند و بي سند 
 .«4»باقر و صادق )ع( آمده است 

 "اكاد اخفيها عن نفسي "از ابن عباس نقل كرده كه جمله را به صورت: "أَكادُ أُخْفِيها "و در مجمع البيان در ذيل جمله
شود: ع( نيز روايت شده )كه بنا بر آن معنا چنين ميقرائت كرده و در قرائت ابي نيز به همين صورت آمده و از امام صادق )

 .«5» (نزديك است كه وقت قيامت را از خودم هم پنهان بدارم

ركت ن و شسالم( و درخواست وزارت هاروروايتي كه حاكي است از دعاي پيامبر گرامي )صلي اللَّه عليه و آله( در باره امير المؤمنين )عليه السالم(، مشابه دعاي موسي )عليه ال]

 002دادن او در امرش[ ..... ص : 

اند كه گفت: رسول خدا )ص( و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و خطيب و ابن عساكر، از اسماء بنت عميس روايت آورده
از تو آن  ااي كوه ثبير روشن باش، اي كوه ثبير روشن باش، بار اله "فرمود:را ديدم كه در مقابل كوه ثبير ايستاده بود و مي

ام را گشاده كني، و كارم را آسان سازي و گره از زبانم باز كني، خواهم كه برادرم موسي خواست و آن اين است كه: سينهمي
تا سخنانم را بفهمند، و از اهل بيتم برادرم علي را وزيرم سازي، و پشتم را به وسيله او محكم كني و او را در كار من شريك 

 .«2» "يار تسبيح كنيم، و بسيار ذكر گوييم، كه تو به ما بصير هستيسازي، تا تو را بس

 مؤلف: قريب به اين معنا از سلفي از امام باقر )ع( و همچنين در
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 .«1»مجمع البيان از ابن عباس از ابو ذر از رسول خدا )ص( روايت شده 

ديث را كه در اين ح "امر "كه ما ناچاريم كلمهاين معنا پوشيده نماند  "و در روح المعاني بعد از نقل اين حديث چنين گفته:
شود با آن بر خالفت بال توانيم آن را عبارت از نبوت بدانيم، و نيز نمياست حمل بر ارشاد و دعوت به حق كنيم، و نمي

 .«6» "فصل علي كرم اللَّه وجهه استدالل كنيم

هنگام جانشين كردن علي در مدينه و بر اهل بيتش  و نظير اين حديث در آنچه گفتيم كالم ديگر رسول خدا )ص( است، كه
آيا راضي نيستي كه تو نسبت به من به منزله هارون نسبت به موسي باشي؟ تنها  "در داستان غزوه تبوك به علي فرمود



ن آشود استدالل بر كه با آن نيز نمي "فرق ميان من و تو و موسي و هارون اين است كه بعد از من پيغمبري نخواهد بود
 .«0»مدعا كرد 

ي را كه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( از خدا خواسته تا علي )عليه السالم( را در آن شريك او بنمايد بر ارشاد و دعوت به حق حمل  "امر "كه "روح المعاني "رد سخن صاحب]

 004كرده است[ ..... ص : 

ع( بحثي است كه از غرض اين كتاب خارج )بال فصل علي  مؤلف: اما استدالل به حديث باال و يا حديث منزلت بر خالفت
كه مطابق دعاي موسي )ع( است گفتگو  "و او را در كارم شريك فرما "است، تنها در اينجا از مراد آن جناب به جمله

 گوييم جمله مذكور در دعاي رسول خدا )ص( درست مطابق دعايي است كه كتاب عزيز خدا آن را از موسيكنيم و ميمي
)ع( در حق هارون حكايت كرده است، پس بايد ديد رسول خدا )ص( از آيه شريفه چه فهميده كه آن را از خداوند در باره 

 .ع( درخواست كرده است؟)علي 

غاية  "و با در نظر گرفتن اينكه حديث مذكور حديثي است صحيح، و مؤيد به حديث متواتر منزلت، كه مرحوم بحراني در
فهميم كه مراد از آن ، چنين مي«0»صد طريق از طرق اهل سنت و هفتاد طريق از طرق شيعه نقل كرده  آن را به "المرام

جناب از شركت دادن خدا علي را در امر وي به طور قطع نبوت نبوده، چون حديث منزلت صريحا نبوت را استثناء كرده بود، 
 بود ديگرامر نيز امر نبوت نبوده، زيرا اگر شامل نبوت هم مي فهميم كه مراد موسي )ع( ازو از همين جا اين معنا را هم مي

 .از رسول خدا )ص( بدون معنا خواهد بود "أَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي "دعاي:
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پنداشته، مطلق ارشاد و دعوت به سوي حق نيست، براي اينكه مساله « 1»و نيز مراد از آن امر آن طور كه روح المعاني 
آن و ع( ندارد، تكليفي است كه تمامي امت در آن شركت دارند، آيات قر)ارشاد و دعوت به سوي حق اختصاص به علي 

و نيز مانند روايتي كه « 6» "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِي "روايات همه قائم به آنند مانند آيه
و وقتي دعوت به حق امري است  "حاضرين به غائبين برسانند "اند كه رسول خدا )ص( فرمود:عامه و خاصه نقل كرده

رك ميان همه افراد امت، ديگر معنا ندارد كه رسول خدا )ص( درخواست كند خصوص علي را در اينكار شريك وي مشت
 .سازد

 "امر من -امري "عالوه بر آيه و روايت باال در خود كالم رسول خدا )ص( كه كلمه امر به ياي تكلم اضافه شده و فرموده:
رخواست كرده كه علي )ع( را در امري كه مخصوص به خود آن جناب فهماند كه درساند و مييك نحوه اختصاص را مي

بوده شريك سازد و چنين امري با مطلق ارشاد و دعوت به حق كه همه مردم در آن مشتركند منطبق نيست، هم چنان كه 
 .كرد گذشتاي كه كالم موسي بود و قرآن از او حكايت مينظير اين بيان در تفسير آيه

 امري است كه نه نبوت است تا آيه و روايت دليل بر نبوت -كه همان تبليغ وحي براي اولين بار باشد -يآري تبليغ ابتداي
هارون و علي )ع( باشد، و نه ارشاد و دعوت است تا همه مردم در آن مشترك باشند، بلكه امري است كه در عين اينكه 



ه در آن نائب خود كند بلكه بايد از خدا دستور بگيرد كتواند از پيش خود هر كسي را نبوت مختص به نبي نيست نبي نمي
 .چه كسي را در آن نائب قرار دهد و شريك خويش كند

وَ أَخِي هارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي  "گويد:در كالم موسي هم شاهدي بر اين معنا هست، و آن اين است كه مي
اين نيست كه هارون نزد فرعون رود و بگويد  "مرا تصديق كند "دانيم مقصودش از اينكه گفت:ي، چون م"رِدْءاً يُصَدِّقُنِي

گويد، بلكه مراد اين است كه در آنجا آنچه از كالم موسي مبهم است توضيح دهد، و آنچه مجمل برادرم موسي راست مي
 .د ابالغ شود برسانداي از آنچه به برادر وحي شده و باياست تفصيل گويد، و از طرف او پاره
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و آثاري كه از نبوت در پي دارد، مانند وجوب اطاعت و امثال آن، امري است كه در عين اينكه از  پس اين نوع از تبليغ
مختصات نبوت است، نيابت بردار هم هست، و اگر كسي در آن شريك نبي شود، شريك در امر نبي شده است، پس همين 

 .عنا مقصود در دعاي موسي استدر دعاي رسول خدا )ص( است هم چنان كه همين م "امري "معنا مراد از كلمه

در جلد نهم اين كتاب در تفسير اول سوره برائت، در داستان فرستادن رسول خدا )ص( علي را براي خواندن آيات اول سوره 
بر اهل مكه و عزل ابو بكر از اين ماموريت، مطالبي مربوط به بحث ما گذشت، كه در آنجا گفتيم اگر رسول خدا )ص( ابو 

كرد، به استناد وحيي بود كه به آن حضرت شد مبني بر اينكه: اين ماموريت را انجام ندهد مگر خودت و يا بكر را عزل 
 .مردي از خودت

و در تفسير قمي آمده كه گفت: پدرم از حسن بن محبوب، از عالء بن رزين، از محمد بن مسلم، از امام ابي جعفر )ع( روايت 
شد، هيچ كس از حاملگي او خبردار نگرديد، تا روزي كه فرزندش را زاييد، فرعون به كرد كه فرمود: وقتي مادر موسي حامله 

هر يك از زنان بني اسرائيل زني از قبطيان را موكل كرده بود كه مراقبشان باشند و اين سانسور را وقتي پديد آورد كه از 
ي بن عمران كه هالكت فرعون و اصحابش به شود به نام موسگويند به زودي مردي در ما متولد ميبني اسرائيل شنيد مي

 :دست او خواهد بود، فرعون وقتي اين را شنيد گفت

كشم تا آن منجي كه در انتظارش هستند پديد نيايد، آن گاه ميان مردان و زنان من هم تمام اطفال ذكور ايشان را مي
 .جدايي انداخت و مردان را زنداني كرد

همين الساعه او را  "د و ديد كه فرزندش پسر است، ناراحت شد و گريه كرد و گفت:همين كه مادر موسي، موسي را آور
، ولي خداي تعالي مهر و عطوفتي در آن زن قبطي كه موكل بر وي بود ايجاد نمود و از روي دلسوزي پرسيد چرا "كشندمي

 :رنگت پريد؟ گفت

شد، ديد مگر آنكه دوستدارش ميكه هيچ كس او را نميام را بكشند، گفت: نه، نترس و موسي )ع( چنان بود ترسم بچهمي
 .«1»به همين جهت آن زن قبطي دوستدار وي شد  "وَ أَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي "هم چنان كه خداي تعالي فرمود:

اذْهَبا  "عناي آيهو در كتاب علل به سند خود از ابن ابي عمير روايت كرده كه گفت: به موسي بن جعفر )ع( عرض كردم: از م
 "إِلي فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغي فَقُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي
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معنايش اين است كه او را به اسم صريح نخوانيد، بلكه به كنيه بخوانيد و  "قُوال لَهُ قَوْلًا لَيِّناًفَ "برايم بفرما، فرمود: اما جمله
را  "لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي "چون كنيه فرعون ابو مصعب و نامش وليد بن مصعب بود، و اما جمله "يا ابا مصعب "بگوييد

شود و نه دانست كه فرعون نه متذكر ميشود، و گر نه خداي تعالي مي تربراي اين فرمود تا موسي به رفتن حريص
حَتَّي إِذا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قالَ آمَنْتُ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا  ":ترسد، مگر وقتي كه عذاب را ببيند، هم چنان كه خود خداي تعالي فرمودمي

آن گاه كه دچار غرق شد، گفت: ايمان آوردم كه معبودي نيست جز همان  -الْمُسْلِمِينَ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ
 :و خداي تعالي هم ايمانش را قبول نكرد، و فرمود "خدايي كه بني اسرائيل به وي ايمان آوردند، حاال ديگر تسليمم

 «"بعد از آن عصيانها كه قبل از اين كردي و از مفسدين بودي؟حاال؟  -آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ "

تفسير  "كنيه "را به "قول لين "، و اگر«6»صدر اين حديث را الدر المنثور از ابن ابي حاتم از علي )ع( روايت كرده  :مؤلف.
 .كرده، از باب اين است كه كنيه يكي از مصاديق قول لين است نه اينكه منحصر در آن باشد

گفتيم  "لعل "حديث را كافي هم به سند خود از عدي بن حاتم از علي )ع( نقل كرده، و در آن آنچه ما قبال در باره ذيل
 .«0»تاييد شده كه اين كلمه در باره خداي تعالي نيز به همان معناي خودش يعني اميدواري استعمال شده است 
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 اشاره

( قالَ عِلْمُها 41( قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي )43) ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدي( قالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَي02ْقالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسي )
( الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيها سُبُالً وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً 46عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي )

 (40نَباتٍ شَتَّي ) فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ

( وَ لَقَدْ 44( مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْري )40كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهي )
( فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا 42ا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسي )( قالَ أَ جِئْتَن42أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبي )

 (42وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً ال نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ ال أَنْتَ مَكاناً سُويً )

( قالَ لَهُمْ مُوسي وَيْلَكُمْ ال 23فَتَوَلَّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتي ) (42قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًي )
 ( قالُوا إِنْ هذان26ِ( فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوي )21تَفْتَرُوا عَلَي اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَري )

 (20لَساحِرانِ يُرِيدانِ أَنْ يُخْرِجاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِما وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلي )

( 24نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقي ) ( قالُوا يا مُوسي إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَن20ْفَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا وَ قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلي )
( قُلْنا ال 22فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي ) (22قالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعي )



 (22تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلي )

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً قالُوا آمَنَّا  (69)تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتي  وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ
كُمُ السِّحْرَ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ ( قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّم23َبِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسي )

قالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلي ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذِي  (71)خِالفٍ وَ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقي 
( إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ 26ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَياةَ الدُّنْيا ) فَطَرَنا فَاقْضِ
 (20خَيْرٌ وَ أَبْقي )

( وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ 20وتُ فِيها وَ ال يَحْيي )إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ال يَمُ
ي وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلي مُوس (22( جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّي )24الدَّرَجاتُ الْعُلي )

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ  (22أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً ال تَخافُ دَرَكاً وَ ال تَخْشي )
 (22ما غَشِيَهُمْ )

 (22وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَدي )
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 006ترجمه آيات ..... ص : 

 .(02فرعون( گفت: اي موسي؟ پروردگار شما كيست؟ ))

 .(43گفت: پروردگار ما همان است كه خلقت هر چيزي را به آن داد و سپس هدايتش كرد )

 .(41گفت: پس حال نسلهاي گذشته چيست؟ )

 .(46كند و نه فراموش )طا ميگفت: علم آن نزد پروردگار من در كتابي است كه پروردگارم نه خ

اي كرد و برايتان در آن راهها كشيد و از آسمان آبي فرود آورد و با آن انواع مختلف گياه همان كه زمين را براي شما گهواره
 .(40پديد آورديم )

 .(40بخوريد و حيوانات خود را بچرانيد كه در آن براي اهل خرد، عبرتها است )

 .(44كشيم )گردانيم و بار ديگر از آن بيرونتان ميديم و بدان بازتان ميما شما را از زمين آفري

 .(42ما همه آيات خويش را به فرعون نشان داديم ولي او تكذيب كرد و سر باز زد )

 .(42اي تا با جادوي خويش از سرزمينمان بيرونمان كني؟! )گفت: اي موسي آيا سوي ما آمده

گاهي بگذار كه از آن تخلف نكنيم و خواهيم آورد، ميان ما و خودت در مكاني معين وعدهما نيز جادويي مانند آن براي ت
(42). 
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 .(42گاه شما روز عيد باشد كه )مشروط بر اينكه( مردم نيمروز مجتمع شوند )گفت: وعده

 .(23فرعون رفت و نيرنگ خويش را فراهم كرد و باز آمد )

 .(21ها گفت: واي بر شما به خدا دروغ مبنديد كه شما را به عذابي هالك كند و هر كه دروغ سازد نوميد شود )موسي به آن

 .(26آنها ميان خودشان در كارشان مناقشه كردند و رازها آهسته گفتند )

ببرند  خوب شما را از ميانخواهند با جادوي خويش شما را از سرزمينتان بيرون كنند و آئين گفتند: اينان دو جادوگرند كه مي



(20). 

 .(20گردد )پس نيرنگتان را فراهم كنيد، آن گاه صف بسته بياييد كه در آن روز هر كه برتر شود رستگار مي

 .(24افكني يا ما اول كس باشيم كه بيفكنيم؟ )گفتند: اي موسي آيا تو مي

 .(22روند )ها و عصاهايشان راه ميكه ريسمانگفت: شما بيفكنيد و آن وقت در اثر جادوي آنان به نظر او رسيد 

 .(22و موسي در ضمير خود به ترس افتاد )

 .(22گفتيم مترس كه تو خود برتري )

اشد اند و جادوگر هر جا باند ببلعد، فقط نيرنگ جادويي است كه ساختهآنچه به دست راست داري بيفكن تا آنچه را ساخته
 .(22شود )رستگار نمي

 .(23كنان خاكسار شدند، و گفتند: به خداي هارون و موسي ايمان آورديم )دهجادوگران سج

تان دهيم به او ايمان آورديد. پس وي بزرگ شما است كه جادو تعليمتان داده پس گفت: چرا پيش از آنكه اجازه (فرعون)
ز ما كنم تا بدانيد عذاب كدام يك ايهاي نخل آويزانتان مبرم و بر تنهها و پاهايتان را به عكس يكديگر ميبه يقين دست

 .(21تر و پايدارتر است )سخت

كني بكن فقط به زندگي اين دنياي ما دهيم، هر چه ميها كه سوي ما آمده ترجيح نميگفتند: هرگز تو را بر اين معجزه
 .(26زني )لطمه مي

با زور بدان وادارمان كردي بيامرزد كه خدا بهتر و  ايم كه گناهانمان را با اين جادوگري كهما به پروردگارمان ايمان آورده
 .(20تر است )پاينده

 .(20ميرد و نه زندگي دارد )شود كه در آنجا نه ميكار به پيشگاه پروردگار خويش رود جهنمي ميو هر كه گنه

 .(24هاي بلند دارند )هر كه مؤمن به پيشگاه او رود و كار شايسته كرده باشد آنان مرتبت

 .(22هاي جاويد كه در آن جويها روان است و جاودانه در آنند، اين پاداش كسي است كه پاك خويي كرده باشد )تبهش
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و به موسي وحي كرديم: بندگان مرا شبانه حركت ده و بيرون ببر و براي آن در دريا راهي خشك بجوي و از گرفتن 
 .(22رس ))دشمنان( نه بيم كن و نه بت

 .(22فرعون با سپاهيانش از پي ايشان شدند، و از فرو گرفتن دريا به فرعونيان همان رسيد كه رسيد )

 .(22فرعون قوم خويش را گمراه كرد و هدايت نكرد )

تان و و توضيحي پيرامون مذهب بت پرس "فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسي ":بيان آيات ]بيان ريشه اعتقادي اين سؤال فرعون كه گفت

 009ديدگاه آنان در باره خدا و روششان در اتخاذ آلهه و ارباب[ ..... ص : 

 اشاره

اين آيات فصل ديگري از داستان موسي )ع( است، كه در آن رفتن موسي و هارون نزد فرعون و تبليغ رسالتشان مبني بر 
رده، از آن جمله مساله معجزه آوردن و مقابله با كند، البته جزئيات جريان را هم خاطر نشان كنجات بني اسرائيل را بيان مي

اي اجمالي به بيرون بردن بني اسرائيل و ساحران و ظهور و غلبه حق بر سحر ساحران و ايمان آوردن ساحران و اشاره
شكافته شدن آب دريا و تعقيب كردن فرعون و لشگريانش او )موسي( و بني اسرائيل را سر انجام غرق شدن فرعون، 



 .شدبامي

: كند فرعون به آن دو گفتاين جمله حكايت گفتگوي فرعون و موسي است كه حكايت مي "قالَ فَمَنْ رَبُّكُما يا مُوسي "
پروردگار شما كيست؟ ولي كالم موسي را كه به فرعون چه بوده حكايت نكرده، چون احتياجي به حكايت آن نبوده، زيرا از 

ر را مامور كرد كه نزد فرعون شده، او را بدين توحيد دعوت كنند، و از او بخواهند آيات قبل كه خداي تعالي آن دو بزرگوا
و  اند، كه او در پاسخ گفته پروردگار شما كيست؟بني اسرائيل را به ايشان بسپارد، معلوم بود كه آن دو به فرعون چه گفته

 .شود كه كالم آن دو چه بوده استحتي از اين جواب فرعون هم معلوم مي

اند، ليكن موسي اصل در دعوت و قيام آن شود كه موسي و هارون يكديگر را شريك در دعوت معرفي كردهنيز معلوم مي و
پرسد پروردگار شما )موسي و است و هارون وزير و ياور او است، و لذا فرعون خطاب را تنها متوجه موسي نموده، و از او مي

 .هارون( كيست؟

بِّكَ فَأَرْسِلْ إِنَّا رَسُوال رَ "آيد اين است كه در هنگام تلقي وحي مامور شدند بگويند:و بدست ميمطلب ديگري كه از اين گفتگ
ود دو مرتبه تكرار شد، با اينكه فرعون براي خ "پروردگارت "كلمه "مَعَنا بَنِي إِسْرائِيلَ وَ ال تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْناكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ

ا گفت: أَنَدانست، و به حكايت قرآن مينبود، بلكه خود را پروردگار مردم )حتي موسي و هارون( مي معتقد به پروردگاري
 "رَبُّكُمُ الْأَعْلي
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 .«6» "لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ "، و نيز گفته:«1»

در حقيقت خواسته است از ربوبيت خداي سبحان براي خود  "پروردگار شما كيست؟ "سخ آن دو گفت:بنا بر اين اگر در پا
پرسد پروردگاري كه شما رسول او هستيد را نشنيدم لذا مي "پروردگارت "تغافل كند و خود را به اين راه بزند كه من كلمه

 .كيست؟

ريدگار تمامي عالم حقيقتي است كه بزرگتر از آن است كه با پرست اين است كه آفيكي از اصول قطعي و مسلم نزد امم بت
تر از آن است كه عقل و يا وهم كسي به او احاطه يابد و محال است كسي با گيري و تحديد شود و عظيممقياسي اندازه

ر جب آن است كه دعبادت خود متوجه او شده، و با قربانيش به او تقرب جويد، پس او را نبايد اله و رب خود گرفت، بلكه وا
عبادت متوجه بعضي از مقربين درگاهش شد و براي آن واسطه قرباني كرد، تا او آدمي را به خدا نزديك نموده، در درگاهش 

ها همان آلهه و اربابند، و خداي سبحان نه اله است و نه رب، بلكه او اله آلهه و رب ارباب است، شفاعت كند، و اين واسطه
تواند مقصودش خداي : براي من ربي است، ال بد مقصودش يكي از آلهه غير خدا است، و نميپس اينكه كسي بگويد

 .ها و گفتگوهاشان همين معنا مقصود استسبحان باشد، و در محاوره وثني

نخواست وجود خداي سبحان را كه آفريدگار همه عالم است انكار كند، و  "پروردگار شما كيست؟ "پس اينكه فرعون پرسيد
مضموني است كه  127اين سؤال وي انكار اينكه خود او الهي دارد نيست، چون در قرآن كريم در سوره اعراف، آيه  نيز
گذاري كه گويند آيا موسي را به حال خود وا ميدرباريانش مي ":اي داشته و آن اين است كهرساند خود فرعون نيز آلههمي

 ."ات را به هيچ بگيرد؟مقام تو و آلهه

منظور او اين بوده كه بفهمد اله موسي و فرعون كيست؟ آيا غير فرعون اله و ربي دارند؟ و اين همان معنايي است كه بلكه 
شد، پس فرعون چنين فرض گفتيم از تغافل فرعون از دعوت آن دو به خداي سبحان در اولين بار دعوتشان استفاده مي

را به سوي بعضي آلهه غير خدا كه معمول در آن روز بوده كرده )و لو فرض شخص متجاهل( كه موسي و برادرش او 
 .پرسد آن اله و رب كيست؟خوانند، لذا ميمي



گرفته و چه بسا كه در آمده آن را اله خود ميها نيز رسم بوده كه هر كس از هر اله كه خوشش ميآري در ميان وثني
 شدند رب وكردند، وقتي از يك اله سير ميگرفتن اله تفنن مي
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 .خواهد آمد "وَ يَذْهَبا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلي "گزيدند، و به زودي در تفسير جملهالهي ديگر بر مي

هاي خود گويند كه با اصول اعتقاديشان سازگار نيست، مثل اينكه به بعضي از بتپرستان گاهي سخناني ميبله، عوام از بت
 .د بتهااست نه خو دهند، با اينكه از نظر اصول اعتقادي آنان خلقت و تدبير كار ارباب بتهانسبت آفريدگاري و تدبير مي

 032اقوال مختلفي كه در باره مذهب و اعتقاد فرعون نقل شده است[ ..... ص : ]

دانند كه كسي او را عبادت كند، و به درگاهش پرستان اين است كه ايشان خداي را منزه از اين ميپس خالصه مذهب بت
دهند، و آن واسطه را كه يا خداي را شفيع او قرار مي تقرب جويد، و اگر بخواهند به درگاه او تقرب جويند، بعضي از خلق

پرستان سالطين بزرگ را هم معبود خود بر كنند، و بسياري از بتمالئكه است و يا جن و يا قديسين از بشر عبادت مي
دانند كه خود دانند ولي در عين حال معبود بودن يك سلطان را مانع از اين نميگزينند، و آنها را مظاهر عظمت خدا ميمي

آن سلطان نيز معبودي ديگر داشته باشد يعني از يك سو عابد رب خود و از سوي ديگر معبود ديگران باشد، هم چنان كه در 
دانستند، فرعون زمان موسي هم از آنها بود، روم قديم كه بيشترشان از وثنيت صابئه بودند، صاحب خانه را رب اهل خانه مي

پرستيدند، و همين معنا از خالل آيات كرد، و مردم او را ميبود، و از سوي ديگر ادعاي الوهيت مي كه از يك سو معبود مردم
 .آيدقرآن كريم نيز به دست مي

 گردد. در روح المعاني گفته: بعضي از مفسرين معتقدندشود از اينجا روشن مياشكالي كه به بسياري از مفسرين متوجه مي
رفت. اين گروه و جل بود، چيزي كه هست چون معاند و لجباز بود، زير بار دعوت موسي نميكه فرعون عارف به خداي عز 

اند به اينكه سلطنت فرعون از قبطيان اند و نيز استدالل كردهاي از آيات استدالل كردهاز مفسرين بر مدعاي خود به عده
نزد او فرار كرد به مدين آمد و شعيب )ع( به او  وقتي از (تجاوز نكرد و به حدود شام نرسيد، به شهادت اينكه موسي )ع

گفت: نترس كه از مردم ستمكار نجات يافتي، آن وقت چطور ممكن است معتقد باشد به اينكه الهه همه عالم است؟ و نيز 
 اند به اينكه فرعون قطعا مردي عاقل بوده، چون به حد تكليف رسيده بود و هر عاقلي به بداهت و ضرورتدليل آورده

 .داند كه نيست بوده و هست شده، و كسي كه چنين باشد به مدبري محتاج است پس در نتيجه معتقد به مدبر خواهد بودمي

شود كه شناخته، با اينكه اتفاق دارند كه هيچ عاقلي معتقد به اين نمياند: فرعون خدا را نميبعضي ديگر از مردم گفته
اند، دو است باشد، چيزي كه هست در كيفيت جهل او به خدا اختالف كردهخودش خالق آسمان و زمين و آنچه بين آن 

 اند دهري و منكر وجود صانع بوده و يا ممكن است معتقد بوده كه ممكن الوجود احتياجي به مؤثر اي احتمال دادهعده
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ذي مقراطيس و پيروانش نقل شده كه چنين اعتقادي ندارد و عالم به طور اتفاقي موجود شده است، هم چنان كه از 
 .اندداشته

اند كه او مردي فلسفي بوده، يعني قائل به وجود علتي براي ايجاد عالم بوده، جمعي ديگر احتمال بعضي ديگر احتمال داده



 اند از حلولي مذهبان بوده كه برايپرست بوده، و يا احتمال دادهاند بتپرستان بوده است، و يا احتمال دادهاند كه از ستارهداده
كرده منظورش اين بوده كه زير دستانش بايد طوق اطاعت او را اند، و اگر براي خود ادعاي ربوبيت ميخدا جسم قائل بوده

 .«1»گردن نهند و از غير او اطاعت نكنند، اين بود خالصه گفتار روح المعاني 

شود كه هيچ يك از اين اقوال و احتماالت، و هيچ يك از ها متوجه مينيكه خواننده عزيز با رجوع به حقيقت مذهب وث
 .اند مطابق با واقع نيستاي كه بدان استدالل كردهادله

هدايت همه چيز رب العالمين را معرفي نمود[ كه در قالب برهان خلق و  "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديرَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ ":توضيح نكات و دقائق جواب موسي )عليه السالم( كه فرمود]

 034..... ص : 

پروردگار  "سياق آيه، يعني وقوع آن در جواب از سؤال فرعون، كه پرسيد: "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديقالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "
دد، پس برگر "ءشي "و ضمير آن به كلمهبه معناي اسم مصدر باشد  "خلقه "رساند كه كلمهاين معنا را مي "شما كيست

 .مراد، وجود خاص هر چيزي است

كلمه هدايت به معناي اين است كه راه هر چيز را به آن طوري نشان دهيم كه او را به مطلوبش برساند، و يا ال اقل راهي 
 گردد و آن عبارت استميشود به او نشان دهيم و برگشت هر دو معنا به يك حقيقت بر كه به سوي مطلوب او منتهي مي

 .از نوعي رساندن مطلوب، حال يا رساندن به خود مطلوب، و يا رساندن به طريق منتهي به آن

واقع باشد جز  "هدي "در اين آيه نامي از هدايت برده شده ولي از هدف برده نشده، و در كالم چيزي كه بتواند مفعول
به سوي مطلوبش باشد و  -مراد هدايت همه اشياي مذكور در سابقشود كه نيست، پس ظاهر آيه اين مي "ءشي "كلمه

مطلوب آن همان هدفي است كه به خاطر آن خلق شده، و معناي هدايتش به سوي آن هدف راه بردن و به كار انداختنش 
 .هايي كه كرديم از راه مناسبت بعضي از جمالت با بعضي ديگر استبه سوي آن است، همه اين استفاده

شود كه پروردگار من آن كسي است كه ميان همه موجودات رابطه برقرار كرده و وجود شت معناي آيه به اين ميپس برگ
شود، با ساير موجودات مرتبط هر موجودي را با تجهيزات آن يعني قوا و آالت و آثاري كه به وسيله آن به هدفش منتهي مي

 نموده است، مثال جنين از
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انسان را كه نطفه است به صورت انسان في نفسه مجهز به قوا و اعضايي كرده كه نسبت به افعال و آثار تناسبي دارد، كه 
 .و كامل از حيث بدنكند، كامل در نفس، همان تناسب او را به سوي انساني كامل منتهي مي

پس به نطفه آدمي، با استعدادي كه براي آدم شدن دارد خلقتي كه مخصوص او است داده شده و آن خلقت مخصوص 
همان وجود خاص انساني است، آن گاه همان وجود با آنچه از قوا و اعضاء كه دارد بدان مجهز شده به سوي مطلوبش كه 

 .شودكمال مخصوص به اين نوع است سير داده ميهمان غايت وجود انساني و آخرين درجه 

معلوم گرديد، چون اين كلمه  "ثم "به وسيله كلمه "ءٍ خَلْقَهُأَعْطي كُلَّ شَيْ "بر جمله "هدي "با اين بيان وجه عطف كلمه
جود او ت و ورساند و در مورد بحث مقصود تاخير رتبي است، چون سير و حركت هر چيزي رتبه بعد از خلقنوعي تاخير را مي

 .گيرداست، گو اينكه همين تاخر در موجودات جسماني كه وجودشان تدريجي است تاخر زماني هم به خود مي

اش تمامي موجودات را گرفته است، نه هدايت مخصوص و نيز روشن شد كه مراد از هدايت، هدايت عمومي است كه دامنه



هدايت خاص انساني و سپس القاء خصوصيت انساني آن به خوبي  به انسانها و معناي هدايت عمومي با تجزيه و تحليل
فهميم كه هدايت هر چيزي عبارت از راه نشان دادن به آن است، راهي كه آن شود، زيرا اگر اين كار را بكنيم ميمعلوم مي

ه مجهز به جهازي عبارت است از رابطه ميان قاصد و مقصود، پس هر چيزي ك "راه "را به مطلوبش برساند، و به طور كلي
شده كه او را به چيزي برساند و بدان مربوطش كند در حقيقت به سوي آن چيز هدايت شده است، پس به اين اعتبار هر 

 .چيزي با جهازي كه بدان مجهز گشته به سوي كمالش هدايت شده و هادي او خدا است

بارت ديگر( نظام جزئي كه مخصوص به هر موجودي بنا بر اين نظام فعل و انفعالي كه در همه موجودات هست )و يا به ع
است و نظام عامي كه جامع همه نظامهاي جزئي است، از حيث ارتباطي كه اجزاي آن به يكديگر دارند و موجودات از يك 

شوند، خود مصداق هدايت خداي تعالي است كه به عنايتي ديگر مصداق تدبير او نيز جزء آن به سوي جزئي ديگر منتقل مي
 .سته

شود، به اين معنا كه آن كسي كه تدبير موجودات و هدايت آنها منسوب و منتهي و معلوم است كه تدبير به خلق منتهي مي
به او است همان كسي است كه موجودات را ايجاد كرده، پس هر وجودي و هر صفت وجودي منتهي به او و قائم به وجود 

 .او است

 ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ الَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "جمله پس معلوم شد كه كالم مورد بحث يعني
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 "هَدي

كند، چون خلقت موجودات و ايجاد آنها فرع اين مشتمل بر برهاني است كه ربوبيت منحصره را براي خداي تعالي اثبات مي
 .يز مالك تدبير آنها بوده باشدو ن -قائمند "وجود "است كه مالك وجود آنها باشد، زيرا موجودات به

گردد كه نظم طبيعي آيه و سياق آن بر طبق مقتضاي مقام جريان يافته است، چون مقام، اينجا است كه خوب روشن مي
مقام دعوت به سوي توحيد و اطاعت رسول بوده است و فرعون هم بعد از شنيدن دعوت، عكس العملي نشان داده كه 

خوانيد، )چون خود من كه ربي است، و چنين وانمود كرده كه شما مرا به سوي رب خودتان ميحاصلش تغافل از داشتن رب 
مان رب ما ه "چون مقام چنين مقامي بوده، جا داشته كه در جواب بگويند: "رب شما دو نفر كيست؟ "ندارم( آن گاه پرسيده

داده و  تر جوابلي اينطور جواب ندادند بلكه بليغتا ربوبيت ربشان شامل خود آنان و فرعون بشود. و "رب همه عالميان است
و در عين حال كه آن  "پروردگار ما آن كسي است كه خلقت هر چيزي را به آن چيز داده و سپس هدايتش كرد "گفتند:

 :مدعا را معرفي نموده برهانش را هم افاده كردند، و اگر جواب اولي را داده بودند يعني گفته بودند

 .(رسانيد، )دقت فرماييدكرد، ديگر برهان را نميتنها مدعا را افاده مي "ب همه عالميان استرب ما همان ر "

و اگر در كالم تنها هدايت موجودات اثبات شد، و اسمي از تدبير آنها به ميان نيامد، با اينكه مورد هر دو عنوان يكي است كه 
هدايت بوده و هدايت عامه با چنين مقامي مناسبت بيشتري  در سابق بيانش گذشت، براي اين بود كه مقام، مقام دعوت و

 .داشت

كند و با در نظر گرفتن آن، حال و وضع تفاسيري كه براي آيه شده اين آن نكاتي است كه دقت در آيه ما را بدان ارشاد مي
 :انداز ايشان كه گفته« 1»آيد، مانند بعضي به دست مي

كه همان جفت هر چيزي باشد و معنايش اين است كه خداي من آن كسي است  است "مثل خلقه ""خلقه "مراد از كلمه
 .دباشمي "ءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِوَ مِنْ كُلِّ شَيْ "كه براي هر چيزي زوجي آفريد و در نتيجه آيه مورد بحث از نظر معنا مثل آيه

 "اعطي "ها است و كلمه مذكور مفعول دوم برايمتانواع نع "ءٍكُلَّ شَيْ "اند: مراد ازديگر كه گفته «6»و مانند بعضي 



 "اعطي "است، و مراد از خلق، مخلوق است كه مفعول اول

__________________________________________________ 

 .22، ص 0كشاف، ج (1)

 .24، ص 66تفسير فخر رازي، ج (2)

 600، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .ر ما آن كسي است كه به مخلوقات خود هر نعمتي را داداست، و معنا اين است كه: پروردگا

، ارشاد و راهنمايي به وجود خداي تعالي و يگانگي او است، و "هدايت "اند: مراد ازديگر كه گفته« 1»و مانند گفتار بعضي 
و  كرد دادطلب مي معناي آيه اين است كه پروردگار ما كسي است كه به هر چيزي از موجودات آنچه را كه با زبان استعداد

 .سپس آن را با همين وسيله به وجود و يگانگي خود ارشاد فرمود

ولي اگر در آنچه گذشت دقت و تامل شود همان كافي است براي اينكه تو را بر فساد وجوه مذكور ارشاد و راهنمايي كند و 
 .لزم استبفهماند كه چقدر معاني بعيدي است از سياق، و چه تقييدات بدون مقيدي را مست

 031برد[ ..... ص : كه معاد را استبعاد كرده زير سؤال مي "فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي "سؤال ديگر فرعون:]

در اصل به معناي فكر است و از همين باب است كه  "بال "اند: كلمهگفته« 6»بعضي  "قالَ فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي "
و بعدا در معناي حال استعمال شد و در آيه مورد بحث به همين معنا آمده، و  "خطور كرد به ذهنم -خطر ببالي "گويند:مي

 "باالت "و اين كلمه تثنيه و جمع ندارد و جمع آن به صورت "گفت حال قرون اولي چه بود؟ "معناي آيه اين است كه
 .شودبسيار كم استعمال مي

يرد، گكه در خصوص نوع بشر جز از راه نبوت و معاد صورت نمي از آنجايي كه پاسخ موسي مشتمل بر هدايت عمومي بود
شود، و اين حساب و جزاء هم جز با چون اين توحيد جز با حساب و جزاء كه ميان نيكوكار و بد كار فرق بگذارد تمام نمي

است ميسر  فرق گذاشتن ميان كارهاي نيك و بد و آنچه مورد امر و رضايت خدا است، از آنچه مورد نهي و غضب او
شود، و نيز از آنجايي كه دعوت موسي و فرعون كه مامور شدند آن را به فرعون برسانند مشتمل بر مساله جزاء بود، و نمي

 و چون فرعون مانند ساير وثني مذهبان منكر "إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنا أَنَّ الْعَذابَ عَلي مَنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّي "در آخرش صريحا داشت:
شكني شنيده بود رها كرده، به مساله معاد پرداخت و از در معاد بود، لذا گفتگوي از مساله ربوبيت را كه از موسي پاسخ دندان

 .استبعاد و ناباوري از او پرسيد مگر چنين چيزي ممكن است؟

اي كه مردند و نابود شدند و دوار گذشتههاي امعنايش اين است كه امتها و انسان "فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي؟ "پس اينكه گفت:
 ديگر نه خبري از ايشان هست و نه اثري،
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دند با اينكه در عالم هستي نه عاملي از آنان هست و نه عملي، و جز چه حالي دارند و چگونه پاداش و كيفر اعمال خود را دي
 .اي از آنان نمانده است؟نام و افسانه

الْأَرْضِ أَ  وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي "كند به اينكه:اي است كه كالم مشركين را نقل ميپس در حقيقت آيه شريفه نظير آن آيه



آيد كه سخن فرعون اساسي جز استبعاد ندارد، و اين استبعاد هم تنها به و از سياق كالم بر مي« 1» "إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ
عِلْمُها عِنْدَ  ":اند هم چنان كه جواب موسي كه فرمودخاطر اين بوده كه از وضع قرون اولي و اعمال آنها خبري نداشته

 .شاهد آن است "رَبِّي

 031و بيان مناسبت و ارتباط آن با مقام[ ..... ص :  "عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ... "ود:شرح جواب موسي )عليه السالم( كه فرم]

موسي )ع( در پاسخ از سؤال فرعون، علمي مطلق و به تمام  "قالَ عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي فِي كِتابٍ ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي "
ورد تا علم را مطلق آ "علم آن نزد پروردگار من است "گويد:كند و مياثبات مي تفاصيل و جزئيات قرون گذشته را براي خدا

حتي يك نفر و يك عمل مستثنا نباشد و علم مذكور را نزد خدا قرار داد تا بفهماند كه علمي آميخته با جهل و قابل فنا 
سوي ديگر علم مذكور را مقيد به كتاب كرد و از  «2» "وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "نيست، هم چنان كه خود خداي تعالي فرمود

تا ثبوت و محفوظيت آن را تاكيد كند و بفهماند كه حال آن علم  -و گويا اين جمله حال از علم است "في كتاب "گفت
كند، و كلمه كتاب را نكره و بدون الف و الم آورد تا به عظمت آن از حيث سعه احاطه و دقتش اشاره كرده باشد تغيير نمي

 .كه هيچ كوچك و بزرگي نيست مگر آنكه آن را شمرده و بدان احاطه دارد

شود كه پاداش و كيفر قرون اولي براي كسي مشكل است كه به آن علم نداشته بنا بر اين برگشت معناي كالم به اين مي
پذيرد، غيبت و زوال نمي باشد، اما براي پروردگار من كه عالم به حال ايشان است و خطا و تغيير در علمش راه ندارد و

 .اشكال و استبعادي ندارد

از  كند و هم جهل بعدهم جهل ابتدايي را از خدا نفي مي "ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي "اند: جملهاز مفسرين گفته «3»بعضي 
ون كلمه ضالل به علم را و ليكن ظاهر آيه اين است كه جمله براي نفي جهل بعد از علم به هر دو قسمش ريخته شده، چ

 آورد و ضالل در علم نيز اينشود، بلكه سر از جاي ديگر در ميمعناي پيمودن راهي است كه به هدف مورد نظر منتهي نمي
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كند كه معلوم از آن جهت كه معلوم است از آن وضعي است كه غير علم را به جاي علم بگيرند و اين وقتي تحقق پيدا مي
كه اول در علم ما داشت تغيير كند، و نسيان عبارت است از خروج چيزي از علم آدمي بعد از آنكه داخل در علم بود. پس در 

معناي ضالل و نسيان هر دو جهل بعد از علم هست، در نتيجه اگر در حق كسي ضالل و نسيان را نفي كنيم در حقيقت 
كند كه خدا عالم به قرون اولي است و بعد نيم، بنا بر اين مجموع آيه افاده ميايم در درجه اول علم را برايش اثبات كخواسته

 .دهداز علم ديگر جهل به درگاه او راه ندارد، پس او ايشان را بر آنچه كه از آنان سراغ دارد سزا مي

ل يا دفع توهم تقديري است، مثتتمه بيان آيه است، گو "ال يَضِلُّ رَبِّي وَ ال يَنْسي "شود جملهاز اينجا است كه روشن مي
چ چيز اند و هياينكه كسي گفته: بر فرض كه خدا روزي از عمل قرون اولي آگاه بود، امروز كه آنها باطل الذات و نابود گشته

 واز آنان از هيچ چيز ديگرشان متمايز نيست، ديگر علمي به آن ندارد و در جواب توهمشان فرموده: هيچ چيز از آنها و از آثار 
شود، چون ضالل و نسيان در او راه ندارد و به همين جهت جمله مورد بحث را با اعمالشان براي خدا قاطي و مشتبه نمي

 .بلكه جدا ذكر كرد "و ال يضل ... "عطف متصل نياورده و نفرمود:



اي به برهان مدعا نيز بوده شارهو اگر علم را براي خدا اثبات و جهل را از او به عنوان رب نفي كرد، براي اين بود كه در آن ا
شود، چون فرض ربوبيت او مطلق است پس است، چون وقتي فرض ربوبيت به ميان آمد، ديگر با جهل به مربوب جمع نمي

و چون رب عبارت است از مالك و مدبر، در نتيجه تمامي اشياء مملوك او و از هر جهت  -شامل تمامي موجودات هست
ون مدبر به هر نحو مفروضي كه مدبر براي مدبري باشد معلوم او نيز خواهد بود، لذا اگر فرض كنيم قائم به وجود اويند و چ

چيزي از آن مدبر براي مدبر مجهول باشد، چه اينكه جهلش ناشي از ضالل باشد يا از نسيان و يا اصال جهل ابتدايي، در 
و قائم به وجود او و مدبر به تدبير او است، ديگر بين آن  چنين فرضي با اينكه گفتيم هر وقت و هر جا تحقق يابد مملوك او

ناميم و در عين حال مجهول و غايب اي نخواهد بود و حاضر در نزد او است حضوري كه ما آن را علم ميو او حائل و فاصله
 .ايماز او باشد مرتكب خلف فرض شده

به  توانستو اگر در دومي با اينكه مي "پروردگارم "گفت در آيه مورد بحث دو جا كلمه رب را به ياي متكلم اضافه كرد و
م ظاهر اند، از باب به كار بردن اسضميري كه به اولي برگردد اكتفاء كند، اكتفاء نكرد و خود كلمه را آورد، به طوري كه گفته

 .در جاي ضمير است

 هم چنان كه در آيه سابق  "پروردگارمان "و نگفت: "پروردگارم "و اگر گفت:
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ذا در كردند، لگفت براي اين بود كه در آيه قبلي از پروردگار آن دو بزرگوار سؤال كرده بود، كه وي را به سوي او دعوت مي
 اين بود كه آن ربي كه من و -با در نظر گرفتن نكته مزبور -پاسخ فرعون جوابي آمده كه مطابق سؤال باشد و معنايش

خوانيم او چنين و چنان است و اما در اين آيه سؤال از مطلبي مربوط به قرون اولي است و و و همه را به سويش ميبرادرم، ت
شود: آن پروردگاري كه من كسي كه در برابر اين سؤال قرار گرفته تنها موسي است، در نتيجه معناي آيه چنين مي

است  "ربي "شود كلمهاي كه اين معنا از شكم آن بيرون ميمهكنم، داناي به وضع قرون اولي است، و آن كلتوصيفش مي
 .(و ال غير، )دقت فرماييد كه نكته لطيف است

اند: اين كلمه نيز از باب به كار رفتن گفته« 1»اول است و اينكه بعضي  "ربي "دوم نظير همان نكته در "ربي "و نكته در
 .مستقل و جداي از سابق است " يَضِلُّ رَبِّي ...ال "ظاهر به جاي ضمير است مورد اشكال است چون جمله

اقوال مفسرين در تفسير دو آيه مورد بحث، از جهت توجيه و احتماالت، اختالف بسياري دارد كه ما از تعرض به آنها 
معتقدند  ناي است كه بيشتر اين مفسرين به آتر از همه، نظريهاي در بيان آنها نديديم. و عجيبصرفنظر كرديم، چون فائده

ده، هاي پيشين منقرض شپرسش از تاريخ امت "فَما بالُ الْقُرُونِ الْأُولي "و آن اينكه: اينجا كه فرعون به موسي )ع( گفت:
است و اين را از موسي )ع( پرسيد تا او را از آنچه در باره معارف الهي و استدالل بر صريح حق در مساله مبدأ و معاد 

هاي بيهوده مانند تاريخ امم گذشته و سرگذشت آنان ساخت منصرف ساخته و به حرفها نمييگفت كه با عقائد وثنمي
 .سرگرمش كند

خواست علم به آن تواريخ را جزء علم غيب معرفي نموده بگويد:  "عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ... "ع( هم كه در پاسخش گفت:)موسي 
 .دانداينگونه مطالب را جز عالم الغيوب كسي نمي

قبال گفتيم كه سؤال فرعون از قرون اولي مربوط به كلمات موسي )ع(  "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً ... لَآياتٍ لِأُولِي النُّهي "
در وصف خداي تعالي است كه او را داراي هدايتي عمومي و هدايتي مخصوص انسانها معرفي نمود و براي انسان سعادتي 

 ت جاودانه آخرت، سراغ دارد و همچنينكه عبارت است از حيا
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ر اين ب نيز مرتبط به گفت و شنود قبلي است، بنا "عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي "پاسخي كه موسي )ع( به سؤال فرعون داد و گفت:
دنباله همان گفتگو است و تتمه داستان هدايت عمومي، و به رخ كشيدن شواهدي  "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً "جمله

 .روشن براي آن است

دهند، در گهواره گذراند و براي زندگي دنيا پرورشش مياش ميپس خداي سبحان آدميان را چون كودكي كه در گهواره
 .اي به نام آخرت تربيت كندتر و رقاء يافتهداد تا او را براي زندگي شريف زمين قرار

ها منتقل شود به اينكه بين او و هدفش كه براي هايي قرار داد تا از اين جادهو نيز براي انسان در روي زمين راهها و جاده
ت، راهي است كه بايد آن را بپيمايد، آن هدف خلق شده و عبارت است از تقرب به خداي تعالي و دخول در حظيره كرام

 .هايي طي كندهمانطور كه براي رسيدن به مقاصد دنيا بايد راهها و جاده

ها و نهرها و درياها را جاري ساخت و به نازل كرد و آبهاي چشمه -كه همان آب بارانها باشد -و نيز خداوند از آسمان آبي
زديك به هم را رويانيد و شما را به طريقه خوردن آن راهنمايي نمود كه در وسيله آن ازواج يعني انواع و اصناف گياهان ن

 .كندهمه اينها آيات و معجزاتي است كه هر صاحب خردي را به سوي هدايت او و ربوبيتش راهنمايي مي

ياتش، و همين خود از هدايت اشاره است به قرار گرفتن آدمي در زمين و ادامه ح "الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً "پس جمله
اشاره است به راههايي كه آدميان در زمين و در بين نقاط مختلف آن كشيده و طي  "وَ جَعَلَ لَكُمْ فِيها سُبُلًا "است و جمله

باتٍ بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَوَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا  "كنند تا به مقاصد خود برسند، كه اين نيز از باب هدايت است، و جملهمي
كرد اشاره است به اينكه انسانها و حيوانات را به استفاده از نباتات راهنمايي كرده كه اگر نمي "شَتَّي كُلُوا وَ ارْعَوْا أَنْعامَكُمْ

 .ددايت فرموتوانستند زنده بمانند و نيز آسمان را به فرستادن باران و باران را به باريدن و نبات را به روييدن هنمي

زواج بودن كند و مراد از اباء سببيت است، كه نظام سببيت و مسببيت ميان امور اين عالم را تصديق مي "به "در "باء "حرف
اند و يا نباتات، انواع و اصناف داشتن آن است، انواع و اصناف نزديك به هم، همانطور كه مفسرين آن را چنين تفسير كرده

اي زوجيت است كه داللت كند بر اينكه نر و مادگي ميان گياهان نيز هست، هم چنان كه علم روز مراد از آن حقيقت معن
 .گويد و در حقيقت قرآن كريم در چندين قرن قبل از پيدايش علوم امروز از اين حقيقت خبر دادهنيز همين را مي

 يبت به تكلم با غير به كار التفات از غ "فَأَخْرَجْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْ نَباتٍ شَتَّي "در جمله
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خواهد به بديع بودن اين صنع عجيب و صور گوناگون و ازواج مختلفه آن اند: وجه آن اين است كه ميگفته« 1»رفته بعضي 
وم است كه صنع كنند و معلاشاره كند كه هر كدام براي خود يك نوع حيات دارد، در حالي كه همه از يك آب ارتزاق مي

عبير ت "ما "گويد بهزند و اين نيز معمول است كه وقتي عظيمي در باره خود سخن ميعظيم، جز از صانعي عظيم سر نمي
كند، و اين التفات در چند جا از كالم خداي تعالي كه از بيرون آوردن آورد و از خودش و اعوان و خدم خود صحبت ميمي

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً  "ه كار رفته است، مانند آيهنبات به وسيله آب سخن گفته ب
بيني كه خدا آبي از آسمان نازل كرد؟ آن گاه در آخرش آيا نمي :فرمايدكه در اول خداي را غايب گرفته و مي« 6» "أَلْوانُها

 .هايي با رنگهاي گوناگون بيرون آورديمسيله آن ميوهفرمايد: پس به ومي

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً  "و آيه« 0» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَنْبَتْنا بِهِ حَدائِقَ ذاتَ بَهْجَةٍ "و نيز مانند آيه
 .«0» "ءٍفَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ



است، كه به معناي عقل  -به ضم نون و سكون هاء -جمع نهية "نهي "كلمه "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهي "لهو در جم
 .كنداند براي اين بوده كه عقل، آدمي را از پيروي هواي نفس نهي مياست، و اگر عقل را نهيه ناميده

گردد و و آن دو تاي ديگر به كلمه ارض بر مي "منها "ضمير در "نُخْرِجُكُمْ تارَةً أُخْري مِنْها خَلَقْناكُمْ وَ فِيها نُعِيدُكُمْ وَ مِنْها "
آيه شريفه ابتداي خلقت آدمي را از زمين و سپس اعاده او را در زمين و جزئي از زمين و در آخر بيرون شدنش را براي 

 .گيرددايت بشر صورت ميداند، پس در زمين يك دوره كامل از هبازگشت به سوي خدا از زمين مي

ظاهرا مراد از آيات، عصا و دست و ساير معجزاتي باشد كه موسي )ع( در ايام  "وَ لَقَدْ أَرَيْناهُ آياتِنا كُلَّها فَكَذَّبَ وَ أَبي "
 دعوتش به فرعون ارائه داد، نه معجزه غرق، هم چنان كه در تفسير جمله
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نيز خاطر نشان كرديم پس مراد تمامي آيات و معجزاتي است كه به وي نشان داد، هر چند  "اذْهَبْ أَنْتَ وَ أَخُوكَ بِآياتِي "
نيز مطلق  "تپس تكذيب كرد و زير بار نرف "همه آنها را در ابتداي دعوتش نشان نداده باشد، هم چنان كه مراد از جمله
 .تكذيب و امتناع او است نه خصوص آنچه مربوط به آغاز دعوت بوده است

 012شود ...[ ..... ص : گفتگو به متهم ساختن موسي )عليه السالم( به توطئه و ساحري منجر مي]

گردد، آري او موسي را اوال به سحر مي به فرعون بر "قال "ضمير در "قالَ أَ جِئْتَنا لِتُخْرِجَنا مِنْ أَرْضِنا بِسِحْرِكَ يا مُوسي "
 خواهد نژاد قبط را ازمتهم كرد تا ديگر ملزم و مجبور به اعتراف به صدق دعوت او و معجزاتش نگردد، و ثانيا به اينكه مي

سرزمينشان كه همان سرزمين مصر است بيرون كند، و اين تهمت تهمتي است سياسي تا بدان وسيله افكار عمومي را عليه 
هايش آنان را از وطن و آب و خاكشان بيرون بريزد خواهد با نقشهو بشوراند، و او را دشمن ملت معرفي كند، دشمني كه ميا

 .و معلوم است كسي كه وطن ندارد زندگي ندارد

ه بعدي ظاهر خود آيه به شهادت آي "ال أَنْتَ مَكاناً سُويًفَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنا وَ بَيْنَكَ مَوْعِداً ال نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَ  "
به  -"مكان سوي "به معناي عمل نكردن به مقتضاي وعده است و "خلف وعده "اسم زمان باشد و "موعد "اين است كه

 .به معناي مكاني است كه در وسط مسافت و يا در نقطه مسطح و بدون پستي و بلندي باشد -ضم سين

به معناي  -به ضمه و كسره سين -"سواء و سوي و سوي "گويد:ت آن را به معناي وسط گرفته و ميراغب در مفردا
 .«1»شود، و هم ظرف، و اصل آن مصدر است مساوي الطرفين است كه هم به طور وصف استعمال مي

ات را ابطال كند، دهخورم كه سحري در مقابل سحرت بياورم كه حجت تو را قطع و ارامعناي آيه اين است كه سوگند مي
حال بين ما و خودت روزي را در مكاني وعده بگذار كه نه ما تخلف كنيم و نه تو و يا مكاني معين كن كه بين ما و شما 

 .وسط باشد و يا مكاني تخت و مسطح باشد

گردد، آن جناب در اين جمله روز ي بر ميبه موس "قال "ضمير در "قالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَ أَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًي "



 در ميان مصريان روزي بوده كه "روز زينت "آيد كهميعاد را معين كرد كه روز زينت باشد، از سياق هم بر مي
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 .بستندكردند، و بازارها را آذين ميد خود را زينت ميهمچون روز عي

به طوري كه راغب گفته، به معناي بيرون كردن آنان از مقرشان و بسيج دادن اجباري براي جنگ و امثال  "و حشر ناس "
 .به معناي وقت پراكنده شدن نور آفتاب در روز است "ضحي "و كلمه« 1»آن است 

به تقدير يوم يا وقت و امثال آن است، و  "يوم "و يا عطف بر "زينت "عطف بر "نَّاسُ ضُحًيوَ أَنْ يُحْشَرَ ال "و جمله
معنايش اين است كه موسي گفت: موعد شما روز زينت و روز پراكنده شدن مردم در هنگام ظهر باشد، و بعيد نيست كه 

م در هنگام ظهر، و اين جمله اخير به مفعول معه باشد كه معني آن اين است كه موعد شما يوم زينت است با حشر مرد
ال همه يابد اومنزله شرط است، يعني به شرط اينكه بيرون آيند، و اگر اين را شرط كرد براي اين بود كه آنچه جريان مي

 .باشند و در ثاني در روشنايي آفتاب همه ببينند

آيد كه مراد از تولي فرعون اين است كه از مجلس مذاكره بر مي از ظاهر سياق "فَتَوَلَّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتي "
اش به آنان برخاست و رفت تا خود را براي موعد آماده كند، و مراد از جمع كيد، جمع سحره است كه در پياده كردن نقشه

زمند است، و ممكن هم فريبي و دوز و كلك خود بدانها نيامحتاج است و همچنين فراهم آوردن ساير وسائلي كه براي عوام
حذف شده باشد و  "ذوي "يعني صاحبان كيد باشد، كه مضاف آن "ذوي كيد "هست مراد از جمع آوري كيد، جمع آوري

يعني بعد از آنكه رفت تاكيد خود جمع كند  "ثُمَّ أَتي "همان ساحران و ساير عمال و ياران فرعون است، "ذوي كيد "مراد از
 .برگشت و به ميعاد آمد

د است كلمه عذاب و تهدي "ويل ""قالَ لَهُمْ مُوسي وَيْلَكُمْ ال تَفْتَرُوا عَلَي اللَّهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَري "
 "اين است كه خداوند شما را عذابي سخت كند. و كلمه "ويلكم "و اصل در آن همان معناي عذاب است، و معناي

 .به معناي استيصال موي به وسيله تراشيدن است، و اسحات، استيصال و هالك كردن را گويند -نبه فتح سي -"سحت

همه به فرعون و كيدش كه همان ساحران و ساير  -چه جمع حاضر و چه جمع غايب -در آيه مورد بحث، ضمائر جمع
 گردد كه در آيه قبلي نامشان برده شد، واعوانش باشند بر مي
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اما اينكه ضمائر مذكور تنها به ساحران برگردد، با اينكه قبال هيچ اسمي از ساحران برده نشده است احتمالي است نادرست، 
 .اي بر آن وجود نداردچون از لفظ خود آيه قرينه

 242 :در موعظه موسي )عليه السالم( به فرعون و فرعونيان نهي از بت پرستي است[ ..... ص  "ال تَفْتَرُوا عَلَي اللَّهِ كَذِباً "ز جمله:مقصود ا]

اي است به فرعونيان كه بترسند و بر خدا به دروغ افترا نبندند، قبال يكي از افتراءاتشان اين كالم از موسي )ع( موعظه
ات الهي را سحر ناميده و دعوت حقه را توسل براي بيرون كردن قبطيان خوانده بود و يكي ديگر از گذشت كه فرعون آي

شود افتراها نيز سحر آوردن بود، ليكن افتراء دروغ به خدا به معناي دروغ درست كردن به او است، و اين در جايي گفته مي



را سحر ناميدن و دعوت حقه را كيدي سياسي خواندن، كه كسي چيزي را به خدا نسبت دهد كه از خدا نباشد و معجزه 
چيزي را به خدا نسبت دادن نيست بلكه قطع ارتباط و نسبت است، و همچنين آوردن سحر در قبال معجزه با اعتراف به 

 .اينكه سحر است نه واقعيت نيز افترا بر خدا نيست

ر خدا، اعتقاد به اصول وثنيت، از قبيل الوهيت آلهه و شفاعت نمايد كه: مراد از افتراء دروغ بپس بنا بر اين ظاهر چنين مي
ر مواضع اند، و دآنها و تدبير عالم را از آنها دانستن باشد، هم چنان كه ديگر مفسران نيز آيه را به همين معاني تفسير كرده

 .«1» "لَي اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْقَدِ افْتَرَيْنا عَ "ديگري از قرآن نيز اين معنا افتراء بر خدا ناميده شده، مانند آيه

تفريع بر نهي گذشته است، يعني به خدا شرك نورزيد تا خداوند شما را به جرم شركتان مستاصل  "فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذابٍ "جمله
 .و هالك نكند، و اگر عذاب را نكره آورد براي اين بود كه بر شدت و عظمت آن داللت كند

 اي كه آرزويش را دارند و اينبه معناي نوميدي از رسيدن به نتيجه است، نتيجه "خيبه "،"وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَري "جمله و در
جمله در كالم به جاي يك قانون كلي كه همه جا بدان تمسك شود به كار رفته، و همين طور هم هست، زيرا افتراء از 

كاذب است، و اسباب كاذبه آدمي را به مسببات حقيقي و آثار صادقه هدايت  دروغ است و سبب هر دو يكي است، و آن هم
دهد، پس در عاقبتش جز شئامت و خسران كند، پس نتائج آن صالح براي بقاء نبوده و به سوي سعادت سوق نمينمي

 .نيست

باشد، براي مي« 6» "اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي "تر از آيهبنا بر اين، آيه مورد بحث معنايش عمومي
 كند، بهاينكه آيه مورد بحث، خيبه را در مطلق افتراء اثبات مي

__________________________________________________ 

 .22ايم. سوره اعراف، آيه اگر به كيش شما برگرديم، بر خداي تعالي به دروغ افتراء بسته(1)

 .22شوند. سوره يونس، آيه بندند رستگار نميني كه به دروغ بر خدا افتراء ميكسا(2)

 600، ص: 10ترجمه الميزان، ج

در جلد يازدهم اين كتاب گفتاري پيرامون  «1» "وَ جاؤُ عَلي قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ "خالف آيه دوم، كه در سابق در ذيل آيه
 .گذشت دروغ، و اينكه دروغ رستگاري در پي ندارد

 "نزع "، قريب المعنا با كلمه اختالف است، و از ماده"تنازع "كلمه "فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوي ... مَنِ اسْتَعْلي "
گرفته شده كه به معناي جذب چيزي از جايگاه آن است تا جايي كه از جايش كنده شود، و تنازع هم به خودي خود متعدي 

 "ءٍفَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ "شود، مانند آيهمتعدي مي "في "شود، چنانچه در آيه مورد بحث شده است، و هم با كلمهيم
«6». 

به معناي سخن سري است، و اصل آن مصدر به معناي مناجات يعني بيخ گوشي با يكديگر سخن گفتن  "نجوي "كلمه
 .است

تر يهبه معناي شب "مثلي "كه فضلي و كبري مؤنث افضل و اكبر است، و كلمه مؤنث امثل است، هم چنان "مثلي "كلمه
است، و طريقه مثلي آن سنتي است كه به حق نزديكتر باشد و يا به بر آوردن آرزوهاي مردم نزديكتر باشد و مقصود فرعون 

صر آن روز بوده است و آن تر است طريقه وثنيت است كه مذهب رسمي ماز اين طريقه كه به خيال خودش به حق نزديك
 .عبارت است از پرستش آلهه، و قبل از همه آنها خود فرعون، كه اله قبط بود

به معناي  "صف "و كلمه« 0»اجماع به طوري كه راغب گفته جمع آوري چيزي با فكر و تامل است  "اجمعوا "و در جمله
شود ي مستقيم بچينند، اين كلمه، هم مصدر استعمال مياين است كه چند چيز را مثال چند درخت و يا چند انسان را در خط



احتمال دارد  "ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا "چيند صف گويند و هم آن چيده شده را( و در جملهو هم اسم مصدر، )هم عمل كسي را كه مي
صه در حالي كه با مصدر باشد يا به معناي صافين )صف ايستادگان( باشد، يعني بياييد در حالي كه صف بسته باشيد و خال

 .اتحاد و اتفاق باشيد، نه مختلف و متفرق تا ضعيف شويد، بلكه عليه او كيد واحدي باشيد

 013باز تاب اندرز موسي )عليه السالم( و عكس العمل مردم در برابر آن[ ..... ص : ]

 "... مْ مُوسيقالَ لَهُ "بر مضمون آيه قبلي كه داشت "فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ "و از تفريع جمله

اي در ميان آنان بپاشد. كه موسي با آن وعظشان كرده و تا حدي اثر شود كه اين تنازع و اختالف به خاطر موعظهمعلوم مي
توانست خود را در ايشان گذاشته است، و بايد هم همين طور باشد براي اينكه موعظه موسي كلمه حقي بوده كه كسي نمي

 رد واي بگيبه آن اشكال و خرده
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از  علمي نداريد و اينكه آنها را -يعني الوهيت آلهه و شفاعتش -كنيدنچه ادعاء ميخالصه آن اين بوده كه شما نسبت به آ
شود، و بنديد و معلوم است كه هر كس افتراء ببندد زيانكار ميناميد، افترايي است كه به خدا ميشريكان و شفيعان خدا مي

 .اين برهان بسيار روشن است، و هيچ پرده و غباري بر آن نيست

معلوم  "إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَنا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ "بعدي كه در حكايت كالم ساحران فرموده: و از جمله
شود كه اختالف مزبور در همان اولين باري كه پيدا شد، در ميان همين ساحران پيدا شده و از ناحيه ايشان بوده و چه مي

 :جمله آينده كه گفتبسا از 

اي كه در كار معارضه با موسي ترديد كردند و يا تصميم گرفتند كه معارضه نكنند، فهميده شود كه آن عده "ثُمَّ ائْتُوا صَفًّا "
بعضي از همين ساحران بودند، البته اين در صورتي است كه خطاب فرعون در جمله مذكور متوجه ايشان باشد، و بعيد نيست 

 .م همين احتمال را تاييد كندكه سياق ه

و به هر حال وقتي فرعون و اياديش ديدند كه مردم در كار معارضه با موسي اختالف كردند و اين اختالف مايه رسوايي و 
هاي محرمانه چنين تصميم گرفتند كه با مردم در باره شكست ايشان است، با يكديگر خلوت كردند و پس از مشورت

وسي به سمع ايشان رسانده اصال حرف نزنند و نزدند، بلكه آن را مسكوت گذاشته و تهمت فرعون اي كه محكمت و موعظه
خواهد شما نژاد قبط را از سرزمينتان بيرون كند، و معلوم است كه موسي ساحري است كه مي "را وسيله قرار داده و گفتند:

شود، مال و خانه و زندگيش تاراج لي تن بدهد آواره ميدهد، براي اينكه اگر به چنين عمهيچ قومي به اين كار تن در نمي
كند، آنهم قبطياني كه در ميان دشمنانشان آن همه سوابق گردد، از اوج سعادت به حضيض ذلت و بدبختي سقوط ميمي

 ."اندها داشتهانگيز و آن همه فرزندكشينفرت

ر با غلبه موسي ب "هم اضافه نمودند، و آن اين بود كه: عالوه بر آن خطر كه از قول فرعون نقل كردند، يك خطر ديگري را
شما طريقه مثالي شما و سنت قوميتان كه همان دين وثنيت است و قرنها در ميان شما حكومت داشته و با آن دين، 

 ."روداستخوانهايتان سفت و گوشتها بر بدنهايتان روييده، از بين مي



شمارند، مخصوصا مذهبي كه بر آن عادت خود را هر چه باشد مقدس ميو معلوم است كه مردم عوام هم كيش و مذهب 
كرده باشند و آن را سنتي پاك و آسماني بدانند. اين اعالم خطر در حقيقت به اين منظور بوده كه مردم را برانگيزند تا نسبت 

 ست، چون اي نيو در آن شبههبه كيش وثنيت پايداري و استقامت ورزند، البته نه براي اينكه دين وثنيت دين حقي است 
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حجت موسي )ع( فساد آن دين را كامال روشن كرده و بطالنش را بر مال كرده بود، بلكه به اين عنوان بود كه اين كيش 
مين اسنت مقدسي است كه مليت قبط بر آن تكيه دارد، و شوكت و عظمتشان وابسته به آن است و زندگيشان با آن ت

 .گردندشود، به طوري كه اگر اختالف كنند، و در مقابل موسي قيام ننمايند موسي )ع( بر آنان غلبه يافته بكلي نابود ميمي

در نتيجه راه چاره اين است كه فكرها و كيدها را جمع كنند و اختالف را كنار گذارند و همه به يك صف بيايند تا نيرومند 
 .ند، كه امروز هر يك برنده باشد او رستگار استباشند، و بتوانند برنده شو

فريبي و مكاري رواج يافت و مردم را وادار به وحدت كلمه و اتفاق كردند، و هشدار دادند كه سستي مكنيد، مليت و بازار عوام
ر با سوي ديگشورانيد و از تمدن خود را حفظ نماييد و بر دشمنان حمله دسته جمعي بكنيد، فرعون از يك سو مردم را مي

نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ  "گفت:مي« 1» "أَ إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ "پرسيدند:كرد و به مردم كه ميهاي جميل دلگرم ميوعده
كردند كه نسبت به كيش و به هر وجهي كه ممكن بود چه از راه ترغيب و يا ترهيب، مردم را وادار « 6» "إِذاً لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

 .ع( برخيزند)خود پايداري كنند و عليه موسي 

اين اينكه  رساند. بنا براين آن معنايي است كه تدبر در آيات و با استمداد از سياق و قرائن متصله و شواهد منفصله، آن را مي
اي كه بدان اشاره كرده بود، در موعظه موسي )ع( و ادلهاشاره به اختالفي است كه در اثر  "فَتَنازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ":فرمود

 .بينشان به راه افتاد

اشاره است به مشورتهاي سري ايشان در امر موسي، و سعي و كوشششان در رفع  "وَ أَسَرُّوا النَّجْوي "و اينكه فرمود:
 .اختالف ناشي از گوش دادن به مواعظ وي

ش اند كه توضيح معنايبيان همان گفتگوهاي سري است كه در بين خود داشته "رِيدانِ ...قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ يُ "و جمله
مشبهه به فعل قرائت  "ان "در قرائت معروف به كسر همزه و سكون نون مخفف از "إِنْ هذانِ لَساحِرانِ "گذشت، و جمله

 .اسم و رفع به خبر نداده استشده و كلمه مذكور به خاطر همين كه مخفف شده از عمل ملغي گشته و نصب به 

__________________________________________________ 

 .01اي هم خواهيم داشت. سوره شعراء، آيه آيا اگر برد با ما باشد جائزه(1)

 .06بلي و عالوه بر مزد و جائزه از اطرافيان و نزديكان هم خواهيد بود سوره شعراء، آيه (2)

 602ص:  ،10ترجمه الميزان، ج

جمع  "عصي "جمع حبل، و "حبال ""قالُوا يا مُوسي إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقي ... مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعي "
رت صوها را در سحر خود به كار گرفته بودند تا در نظر تماشاگران به عصا است، زيرا سحره فرعون طنابها و چوب دستي

 .مارها و اژدها در آيد، تا اژدها شدن عصاي موسي تحت الشعاع قرار گيرد

در اين آيه حذف و ايجاز )يعني مختصر گويي( به كار رفته، گويا فرموده است روز موعود همه در محل موعود جمع شدند و 
مَّا لُوا يا مُوسي إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَ إِقا "موسي نيز حاضر شد، آن گاه شخصي پرسيده: خوب سپس چه كردند؟ در پاسخش فرموده:

رساند كه آن روز قبطيان موسي را مخير كردند بين اينكه او اول بيندازد و يا صبر و اين جمله مي "أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقي
خود ميدان را به آنان وا گذاشت تا  و با اين كالم "بَلْ أَلْقُوا "كند تا ساحران اول بيندازند بعد او، موسي هم در پاسخ فرمود:



آيد بياورند، و پيدا است كه موسي دلش نسبت به وعده خدا گرم بود، و هيچ قلق و اضطرابي هر چه از طاقتشان بر مي
 ."إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَري "نداشت، چرا داشته باشد؟ با اينكه خداي تعالي به او و برادرش فرموده بود:

قوا و اذا فال "در اين آيه حذف و تقدير به كار رفته و تقدير آن -"الهم و عصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعيفاذا حب "
حذف شد  "فالقوا "بوده است، و اگر كلمه "... هاشانپس انداختند كه ناگهان طنابها و چوبدستي -حبالهم و عصيهم ...

كه موسي ديد  اي نشدكه موسي گفت: اول شما بيندازيد، ديگر هيچ فاصله براي اين بود كه فوريت را تاكيد كند، گويا همين
 .آنچه را كه ديد، حتي بدون اينكه انداختن آنها فاصله شده باشد

سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ  "و آنچه به خيال موسي در آمد به خيال ساير تماشاچيان نيز در آمد، چون در جاي ديگر قرآن فرموده:
چيزي كه هست در آنجا موسي )ع( به عنوان يكي از مردم تماشاچي منظور شده و در اين آيه از ميان  «1» "بُوهُمْاسْتَرْهَ

 :فرمايدهمه تماشاچيان نام او آمده تا زمينه براي آيه بعدي فراهم شود كه مي

 016نگران شدن موسي )عليه السالم( بعد از مشاهده سحر ساحران گفته شده است[ ..... ص :  و وجوهي كه در باره مقصود از "فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي "معناي جمله:]

به  "توجس "به معناي صداي آهسته است، و "وجس "ماده: :گويدراغب در مفردات مي "فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسي "
فَأَوْجَسَ  "در دل است، هم چنان كه قرآن فرموده:، احساس آن صدا "ايجاس "معناي بگوش بودن براي شنيدن آن است، و

 ، پس وجس عبارت است از آن"مِنْهُمْ خِيفَةً
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اي است كه به آن خاطره "واجس "شود، چون هاجس مبدأ ايجاد فكر است، وپيدا مي "هاجس "عد ازحالت نفساني كه ب
 .«1»كند دل خطور مي

پس بنا به گفته راغب: ايجاس خيفه در نفس، احساس آن است، البته آن احساسي كه خفيف و پنهاني باشد، يعني آثارش در 
دون شود، بهاي سويي در دل پيدا ميدر نفس به طور ناخودآگاه خاطره رنگ پوست آدمي بروز نكند، و بدنبال پيدايش آن

اينكه توجهي به تحذر و تحرز از آن داشته باشد، زيرا اگر پروا و ترسي در او حاصل شود به طور قطع اثرش در قيافه و 
وده: اين معنا اشاره دارد، گويا فرمرا نكره آورده به  "خيفه "بينيم كلمهشود، و اينكه ميپوست و نيز در رفتار آدمي ظاهر مي

 .در نفس خود نوعي ترس احساس نمود كه خيلي قابل اعتناء نبود

اند: نكره آوردن خيفة به منظور تعظيم است، چون ترس او ترسي عظيم بوده، از مفسرين است كه گفته« 6»تعجب از بعضي 
رس ماند كه تشد و ديگر وجهي نميشره آن جناب هويدا ميو اين اشتباه بزرگي است، زيرا اگر اينطور بود اثرش در ظاهر ب

 .را ترسي دروني معرفي كند

رس اي كه گفتيم بعد از تاي كه موسي در نفس خود احساس كرد، ترسي بود آني و زودگذر، نظير خاطرهپس معلوم شد خيفه
كه سحر ايشان هم دست كمي از  افتد، در دل موسي )ع( هم عظمت سحر آنان خطور كرد، و چنين تصور كردبه دل مي

 .اش اثري نداشتمعجزه او ندارد و به خاطر همين خطور، احساس ترس كرد، اما ترسي كه مانند خود خاطره

اند: موسي )ع( ترسيد امر بر مردم مشتبه شود و نتوانند ميان معجزه او و سحر ساحران ديگر از مفسرين گفته «0»بعضي 
به هم بودند، در نتيجه به شك افتاده و ايمان نياورند و از او پيروي ننمايند، چون مردم هنوز  فرق بگذارند، چون خيلي شبيه

 .بلعدنديده بودند كه عصاي موسي تمامي سحر ساحران را مي



 وو ليكن اين معنا با اطميناني كه او به خدا و وثوقي كه به امر او داشت منافات دارد، چرا كه خداي تعالي قبل از اين به ا
 .«0» "بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغالِبُونَ "فرموده بود:
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اند: ترس آن حضرت از اين بوده كه مردم بعد از ديدن سحر ساحران متفرق شده و فرار كنند، و ديگر گفته« 1»و بعضي 
 .نداثر بماديگر نايستند تا وي عصاي خود را بيندازد، آن وقت فرعون تساوي دو گروه را ادعا كند و در نتيجه زحمات بي

وْجَسَ فَأَ "ست، براي اينكه خالف ظاهر آيه است، چون ظاهر آيه شريفه اين است كه جملهليكن اين حرف نيز صحيح ني
ما خيل  "باشد، و خالصه ترس او از ناحيه همان "فَإِذا حِبالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ ... "متفرع بر جمله "فِي نَفْسِهِ خِيفَةً ...

شد سيده ترسيده نه از فرار و تفرقه مردم، زيرا اگر ترسش از اين بود، هرگز راضي نميبوده، يعني از آنچه به نظرش ر "اليه
خَفْ قُلْنا ال تَ "كه ابتدا آنها سحر خود را ارائه دهند، عالوه بر اين، اين وجه با تقويتي كه خداي تعالي از دل او كرد و فرمود:

 :رمايدآيد و جا داشت بفجور در نمي "إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلي

 ."گذاريم متفرق شوند تا تو عصاي خود را بيفكنينترس ما نمي "

اند كه شبيه به معجزه و نزديك به آن آيد كه ساحران سحري نشان دادهو به هر حال از احساس ترس موسي )ع( بر مي
معجزه و داراي حقيقت  بوده، هر چند كه با همه عظمتش سحر و خالي از حقيقت بوده است، ولي آنچه موسي )ع( آورده بود

 .بود

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَ اسْتَرْهَبُوهُمْ وَ  ":بينيم خداي تعالي سحر آنها را بزرگ شمرده و فرمودو به همين جهت مي
 «"جاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

مترين اشتباهي براي مردم باقي نماند، آري و لذا خداي تعالي موسي )ع( را آن چنان تاييدي كرد كه ديگر نقطه ابهام و ك
 .عصاي موسي از دم سحر ساحران را درو كرد و همه را بلعيد

كند در اين جمله به منظور تاييد و تقويت موسي )ع( او را از ترسيدن نهي مي "قُلْنا ال تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلي ... حَيْثُ أَتي "
شود كه: تو از هر جهت ما فوق آنهايي و چون پس معنا اين مي "تو برنده و غالبي "ينكهكند به او نهي خود را تعليل مي

 .كند، پس ديگر موجبي نيست كه بترسيهاي شوم آنان و سحرشان به تو كاري نميچنين است ديگر هيچ يك از نقشه

شود كه عصاي خود را بيفكند تا همه آنچه را مامور مي در اين جمله موسي )ع( -"وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا ... "
 كه آنها درست كرده بودند ببلعد و اگر عصا را
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تر است، چون اشاره به اين دارد كه تر و عميقتعبير فرمود براي اين است كه اين تعبير لطيف "آنچه در دست داري "به



گردد و اگر عصا مي خواهد، و اگر خواست آنچه با دست موسي است عصا باشدهيچ چيزي حقيقت ندارد مگر آنچه خدا مي
 .شود و موسي از خود چيزي نداردخواست مار باشد مار مي

كرد براي اين بود كه جنگ ميان قدرت مطلق  "آنچه ساختند -ب ما صَنَعُوا "و اما اينكه چرا از اژدها و مارهاي آنان تعبير
و چه حقيقتي دارا باشند تابع آن  "ژدها؟عصا يا ا "اي است كه موجودات در اينكه چه اسمي داشته باشندكه دنبالش اراده

و ميان اين جادوها كه ساخته و پرداخته بشر عاجز و ناتوان است كيدي باطل بيش نيست، قرار گرفته بود، و معلوم  -هستند
 اينكه ترس به خود راه پس ديگر چه جاي "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "و نيز معلوم است كه "كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا "است كه

 .!دهد

كند كه موسي )ع( از نظر ظاهر نيز غالب خواهد بود بيان مي "وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا "در اين جمله يعني جمله
د سزاوار شفهماند، چون باطل حقيقتي ندارد، و كسي كه بر حق باهم چنان كه ذيل آيه غلبه او را از نظر باطن و حقيقت مي

 .نيست از غلبه باطل بر حق خود بهراسد

ت و مصدريه و يا موصوله اس "ما "است و كلمه "تَلْقَفْ ما صَنَعُوا "اين جمله تعليل لفظي جمله -"إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ "
نچه با حقيقتي ندارد و آبيان به حسب حقيقت علو و غلبه آن جناب است براي اينكه آنچه آنان دارند كيد ساحران است كه 

 .شودموسي است معجزه و حقيقت محض است و معلوم است كه حق غالب است و مغلوب نمي

كند كه و اثبات مي "إِنَّما صَنَعُوا كَيْدُ ساحِرٍ "اين جمله به منزله كبرايي است براي صغراي -"وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتي "
شود خيالي است از تماشاگران، خيالي باطل و خالي از حقيقت، و معلوم است كه در امر موهوم ميآنچه از سحر ساحر عايد او 

 .و خالي از واقعيت، فالح و رستگاري حقيقي نيست

لَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ وَ ال "و آيه« 1» "إِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "نظير آيه "وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتي "پس جمله
 و امثال آنها است، و همه آنها از فروعات جمله« 6» "الْفاسِقِينَ
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 .100خداوند هيچگاه ستمگران راي هدايت نخواهد كرد. سوره انعام، آيه (1)

 .132ئده، آيه كند. سوره ماخداوند گروه فاسقان راي هدايت نمي(2)
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 .باشندمي« 6» "وَ يَمْحُ اللَّهُ الْباطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ "و جمله« 1» "إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً "

ره باطل را رسوا دهد و از سوي ديگر حق نيز همواكند و آن را به صورت حق جلوه ميپس باطل همواره اموري را آرايش مي
كند و يا با قدري بلعد، چيزي كه هست يا به سرعت اين كار را ميدارد مينموده و آنچه را كه در برابر ناظران اظهار مي

 .مهلت و كندي

هاي بين حق و باطل يعني هر باطلي كه خودنمايي كند و هر حقي پس مثل داستان موسي و سحر ساحران در تمام جنگ
گفتاري در اين معنا « 0» "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها "قبال در تفسير آيه -سازد جريان دارد كه آن را نابود

 .گذشت كه براي اين مقام نافع است

 012غلبه موسي )عليه السالم( به ساحران و ايمان آوردن آنان[ ..... ص : ]

 ."قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسيفَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّداً  "

 :در اين كالم حذف و ايجاز )كوتاه گويي( به كار رفته و تقدير كالم چنين است



موسي آنچه در دست داشت انداخت، پس آنچه ساحران درست كرده  -فالقي ما في يمينه فتلقف ما صنعوا فالقي السحرة "
كرد  "اخته شدندسحره به سجده اند "بينيم تعبير بهو اينكه مي "خته شدند. گفتند ...بودند بلعيد ناگزير ساحران به سجده اندا

كته ، به منظور اشاره به اين ن"به سجده افتادند "كه به اصطالح ادبي صيغه مجهول است و به معلوم تعبير نكرد و نفرمود:
اختيارشان نمود، به طوري كه گويي از خود يكنندگي نور و ظهور حق ببوده كه: قدرت الهي آنان را ذليل كرد، و خيره

 .اي نداشتند، و شخصي ديگر ايشان را به سجده انداخت، بدون اينكه بشناسند او چه كسي بوداراده

شهادتي است از ايشان به ايمان به خدا، و اگر ايمان خود را به پروردگار موسي و هارون  "آمَنَّا بِرَبِّ هارُونَ وَ مُوسي "و جمله
ت دادند، براي اين بود كه هم به ربوبيت خداي سبحان شهادت داده باشند و هم به رسالت موسي و هارون )ع(، و جدا نسب

، عطف به ما قبل شود، براي اين است كه جمله جواب از سؤال مقدر "فاء "و يا "واو "بدون اينكه با "قالوا ... "آوردن جمله
 :ب فرمودهاست، گويا شخصي پرسيده: چه گفتند؟ در جوا

 ."... گفتند "

__________________________________________________ 

 .21همانا باطل رفتني است. سوره اسري، آيه (1)

 .60نشاند. سوره شوري، آيه و )باألخره( خداوند باطل را از بين برده حق را به وسيله كلماتش به كرسي مي(2)

 .اي به اندازه آنها سيالبي جاري شدر دره و رودخانهخداوند از آسمان آبي فرستاد و از ه(3)

 .12سوره رعد، آيه 
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 "... قالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ "

 در اينجا به معناي رئيس است، و بريدن دستها و پاها از خالف به اين معنا است كه دست راست و پاي چپ را "كبير "كلمه
ه معناي كه ب "تقطيع "از تصليب به معناي بسيار دار زدن و به سختي دار زدن است، مانند كلمه "اصلب "ببرند، و كلمه

 .است، كه به معناي تنه درخت خرما است "جذع "جمع "جذوع "بسيار بريدن و به سختي بريدن است، و كلمه

ست از فرعون به ساحران كه چرا بدون اجازه من به موسي ايمان آورديد و در تهديدي ا "آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ "جمله
حقيقت جمله مزبور استفهاميه است ولي حرف استفهامش حذف شده و استفهام آن انكاري و يا خبري به منظور تقرير جرم 

 .است

كه فرعون به ايشان زده كه شما يك توطئه سياسي عليه تهمتي است  "إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ":و اينكه گفت
ايد كه او ادعاي نبوت كرده و اهل مصر را ايد و قبال با رئيس خود، موسي قرار گذاشتهمجتمع قبطي در سرزمين مصر كرده

ما ر شبه سوي خدا دعوت نمايد، سپس به منظور اثبات و استقرار دعوتش سحري بياورد و مردم مصر مجبور شوند از سح
ساحران كمك بگيرند، آن گاه همين كه در برابر او اجتماع كرديد كه سحر او را باطل كنيد سحر او سحر شما را باطل كند و 

شما مغلوب شويد و ايمان بياوريد، تا به دنبال شما عوام مردم هم ايمان آورده، طريقه مثالي خود را رها كنند، آن وقت هر 
 .بيرونش كنيدكس كه ايمان نياورد از مصر 

و منظور او « 1» "إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها "خداي تعالي در همين باره در جاي ديگر فرموده:
 .از اين تهمت اين بوده كه عموم مردم را عليه ساحران بشوراند، همانطور كه در روز اول عليه موسي شورانيد

خط و نشاني است كه فرعون براي آنان كشيده كه به عذاب سختي  "فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ مِنْ خِالفٍ ... "لهو جم
 .شان خواهد كرد، ولي قرآن كريم ديگر بيان نكرده كه وي اين خط و نشان را عملي هم كرد يا نه؟شكنجه



 010باشد[ ..... ص : تهديدات او، كه حاكي از تحول فكري و معنوي آنان بعد از ايمان مي جواب بليغ مؤمنان در مقابل عتاب فرعون و]

ه شريفه اين آي "ياةَ الدُّنْياقالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلي ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَنا فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَ "
لفظ بليغ و در مفهوم وزين و در معنا بعيد و در منزلت رفيع است، كالمي است كه علم و حكمت از آن  كالمي است كه در

 كند،جوشد و فوران ميمي
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 .160اي است كه شما در شهر ريختيد تا اهل آن را بيرون كنيد. سوره اعراف، آيه اين نقشه(1)

 646، ص: 10مه الميزان، جترج

كند كه تا يك ساعت قبل دلهايي آكنده از هيبت و ابهت فرعون داشتند، و نفوس خود را از آري وضع مردمي را حكايت مي
خيره و پست نموده و او را رب اعلي  -و جز خيالهاي كاذب و موهوماتي باطل نبود -زينت و زخارف دنيوي كه با او بود

حْنُ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَ "ها گفتند:خوردند، هم چنان كه هنگام انداختن طنابها و چوبدستياو سوگند ميپنداشتند، و به مي
و بعد از يك ساعت كه حق برايشان روشن گشت، ديدگانشان باز گرديد ناگهان آنچه از فرعون در دل داشتند، و  "الْغالِبُونَ

ه برايش قائل بودند يكباره فراموش گشت، ايمان به خدا در عرض يك ساعت آن عزت و سلطنت و آن زينت و زخرفي ك
آن چنان تحولي در دلها به وجود آورد كه رذيله ترس و تملق پيروي هوي و شيفتگي در برابر سراب زينت زندگي دنيا را 

به عزت او را جايگزين آن  بكلي نابود كرده، در همين مدت كوتاه عشق به حق و قدم نهادن در تحت واليت خدا، و اعتزاز
 .ترسنداي ندارند و ديگر جز از خدا اميدي نداشته و جز از او نميرذايل نمود، ديگر جز آنچه خدا اراده كند اراده

، شوداي كه ميان فرعون و ايشان رد و بدل شده و از مقايسه كالم او و پاسخ ساحران به وي فهميده ميهمه اينها از محاوره
بيند، و به خود نسبت ربوبيت عون است كه در تاريكي غفلت از مقام پروردگار خود قرار دارد و جز خود نميدر يك سو فر

كند، و هر حكمي دهد، آري در يك طرف اين محاوره، حاكم مصر است كه جنود مجنده دارد، هر چه بخواهد ميقبط مي
جز به دعاوي باطله دلخوش ندارد، آن چنان مست و مغرور  راند، و ليكن از نظر حق و حقيقت، هيچ چيز ندارد وبخواهد مي

ه با اينك -شود، و توقع دارد كه نفوس مردم،كند حق و حقيقت خاضع و پيرو باطل او ميجهل خويش است كه خيال مي
قي يقين اذن او دلها به هيچ حبدون اجازه او چيزي را با شعور و دركش درك نكند، و بي -شعور و داوري، جبلي آنها است

 .آيا بدون اجازه من به او ايمان آورديد؟ "آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ "گويد:پيدا نكند، لذا با تعجب به ساحران مي

اسد كند، و سپس فاني و فپندارد كه آدمي جز اين ساختمان بدني و جسماني كه چند صباحي زندگي ميو نيز او چنين مي
ي ندارد و جز رسيدن به لذائذ مادي و فاني همين بدن جسماني سعادت ديگري برايش نيست، چون گردد، حقيقت ديگرمي

به  هاي درختان خرماكنم و سوگند كه به تنهسوگند كه دست و پايتان را به عكس قطع مي "گويد:در تهديد ساحران مي
كه اگر در آخر  "تري خواهد داشتتري و باقيآويزم، و به زودي خواهيد فهميد كه كدام يك از ما عذاب سختدارتان مي

 .آيد كه غير از عذابهاي دنيوي عذابي ديگر سراغ نداشتهكالم او دقت شود، به دست مي

 640، ص: 10و در سوي ديگر ساحراني كه ايمان آوردند و به رسيدن به حق موفق گشته، و حق ترجمه الميزان، ج

ابي پنداشت سرالصشان ساخته بود، اينان ديگر آنچه را كه فرعون حقيقتش ميسراپاي وجودشان را احاطه نموده پاك و خ
ديدند، و در اين عرصه مخير ميان حق و باطل و حقيقت و سراب شده بودند و حاشا خيالي و زينتي فريب دهنده و باطل مي

و  مقدم بدارند، با اينكه به شهود بر اهل يقين از اينكه در يقين خود شك كنند و يا باطل را بر حق، و سراب را بر حقيقت
كنيم و ايم معاوضه نميبه آن خدايي سوگند كه ما را آفريده، تو را بر آنچه از معجزات و دالئل كه بر خورده "گويند:عيان مي



 جسد انساني داراي روح فرعون نبوده، بلكه مقصود دنياي عريض و مال "تو را "، پس مقصودشان از كلمه"داريممقدم نمي
 .باليد بوده استو منال آن كه فرعون به آن مي

كرد از نظر ديد خود بود كه براي فرعون كه ساحران را به قتل فجيع و عذاب شديد، و محروميت از حيات دنيا تهديد مي
 ديدند، يعني براي آدميآدمي حيات و سعادت و شقاوتي غير دنيايي سراغ نداشت و گر نه ساحران قضيه را به عكس مي

اي دائمي و جاودان سراغ داشتند كه در مقابل آن، زندگي دنياي فاني و معجل قدر و قيمتي ندارد، اگر در آن زندگي زندگي
سعادتي داشته باشند، شقاء اين زندگي شقاء نيست، و اگر نداشته باشند سعادت اين دنيا سعادت و نافع نيست. بنا بر اين 

هند ترسيد چون خسران زندگي دنياي فاني در نظرشان )اگر در آخرت كه زندگي چنين كساني ديگر از تهديد فرعون نخوا
اةَ فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ إِنَّما تَقْضِي هذِهِ الْحَي "جاويد است سعادتي داشته باشند( خسران نيست، و لذا در پاسخ فرعون گفتند:

 ."سي نداريخواهي بكن كه تو جز بر زندگي دنيايي ما دسترهر چه مي -الدُّنْيا

لَنْ نُؤْثِرَكَ  "كند همه تعليل اين گفتار ايشان است كه گفتند:آيات بعدي هم كه تتمه كالم ايشان با فرعون را حكايت مي
 ."عَلي ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الَّذِي فَطَرَنا

ه را از جريان عصا مشاهده كردند معجزاتي شمردند اشاره است به اينكه ايشان آنچ "ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ "و در اينكه گفتند:
اي مستقل بوده، مانند اژدها شدن آن و خوردنش طنابها و كه از موسي )ع( ديده بودند كه هر كدام در جاي خود معجزه

 ."ا كه ديديمهآنچه از معجزه -ما جاءَنا مِنَ الْبَيِّناتِ "عصاها را، و برگشتنش به صورت عصا و به حالت اول و لذا گفتند:

اند ولي ايمان دارند كه براي تبعيض باشد و بفهماند كه ايشان هر چند يك معجزه ديده "من "ممكن هم هست كه كلمه
  .براي خدا معجزات زياد ديگري نيز هست، ولي اين احتمال خالي از بعد نيست
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 ."ا خَطايانا وَ ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقيإِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنا لِيَغْفِرَ لَن "

، و "اياناخط "عطف است بر "ما أَكْرَهْتَنا عَلَيْهِ "جمع خطيئه است كه قريب المعنا با كلمه سيئة است، و جمله "خطايا "كلمه
ما به پروردگارمان ايمان آورديم، تا خطاهاي ما را و آن سحري بيان آن است و معنايش اين است كه  "مِنَ السِّحْرِ "كلمه

كه تو ما را بر آن مجبور كردي بيامرزد، و اين خود دليل بر اين است كه فرعون ايشان را بر به كار بردن آن سحرها مجبور 
ر بين خود نزاع نموده و اند به جبر بوده و يا در موقعي كه دكرده بود، حال يا موقعي كه از شهر و ده خود احضار شده

 .انداند مجبور به مقابله و مسابقه با موسي )ع( شدهكردهمحرمانه گفتگو مي

است، يعني اگر ما خداي را كه خالق ما است بر تو اختيار كرديم و به او ايمان آورديم  "لَنْ نُؤْثِرَكَ ... "اول آيه تعليل جمله
 .و ما را بر آوردن آن مجبور كردي بيامرزدبراي اين بود كه خطاياي ما و آن سحري كه ت

گر ما آمرزش ا "اند:تتمه بيان و به منزله تعليل براي صدر آن است، گويا گفته "وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقي "و ذيل آيه يعني جمله
يعني از هر خيري  تر است،خدا را بر احسان و جائزه تو ترجيح داديم، براي اين بود كه آمرزش خدا، هم بهتر و هم دائمي

، "پس هيچ چيزي را بر آن ترجيح نبايد داد -فهميمو اين عموميت را از اطالق كالم مي -تر استيي باقيبهتر و از هر باقي
 ."وَ لَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَ أَبْقي "و در ذيل آيه نوعي مقابله با ذيل كالم فرعون به كار رفته كه گفت:

پروردگار  -ربنا "و در نوبت دوم به "آن كس كه ما را آفريد -الَّذِي فَطَرَنا "خست از خداي تعالي تعبير كردند بهدر نوبت ن
و اين اختالف تعبيرها به خاطر اختالف مقامات است، زيرا در نوبت اول خواستند بفهمانند  "اللَّه "و در نوبت سوم به "ما

يعني ما را از كتم عدم به عالم وجود آورده، قهرا تمامي خيراتي كه در اين عالم اينكه خداي تعالي فاطر و خالق ما است، 
ل و ماند مگر باطگردد، يعني او ايجادش كرده و در نتيجه براي غير او باقي نمياست مانند هستي خود ما منتهي به او مي



يح داده شود، حال كه معلوم شد مقام، مقام سراب، و اين خود باعث آن شده كه از هر جهت جانب خداي تعالي بر غير او ترج
 ."الَّذِي فَطَرَنا "ترجيح است، لذا در ترجيح خداي تعالي بر فرعون تعبير كردند به

اند از ايمان خود به او خبر دهند و در ميان صفات اش اين بوده كه در اين مقام خواستهنكته "ربنا "و اما نوبت دوم كه گفتند:
 .كه ارتباطش با ايمان خلق بيشتر است صفت ربوبيت است كه در بر دارنده معناي ملك و تدبير استخداي تعالي آن صفتي 

 تعبير كردند، بدين جهت بود كه  "اللَّه "و اما نوبت سوم كه به كلمه جالله
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ه ب "اللَّه "خوبتري، كمال است و كلمه تر از هر چيزي است و چون مالك خوبي وخواستند بگويند خدا بهتر و باقيمي
 .معناي ذات داراي جميع صفات كمال است، در نتيجه خير مطلق است، لذا مقام مناسبت داشت كه اسم جالله را تعبير كنند

بنا بر اين كالم در هر يك از سه مقام در عين سادگيش مشتمل بر حجت بر مدعا است، و معناي آيه در حقيقت اين است 
الك و م "دهيم، و ما به او به دليل اينكه ربا تو را بر خدايي كه ما را آفريده به همين دليل كه آفريده ترجيح نميم "كه:

 .است "ذات دارنده تمامي صفات كمال "ما است ايمان آورديم، و خدا خير است به دليل اينكه اللَّه "مدبر

اين آيه تعليل اين مطلب است كه در سخن خود غفران  "جَهَنَّمَ ال يَمُوتُ فِيها وَ ال يَحْيي إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً فَإِنَّ لَهُ "
رساند كه اين بدان جهت است كه كسي كه خدا او را نيامرزد قهرا مجرم است و خداي را نتيجه ايمان به او قرار دادند و مي

 .شودميرد و نه زنده مين نه ميكسي كه مجرم به ديدار پروردگارش بيايد جهنمي دارد كه در آ

 ."وَ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الصَّالِحاتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُلي ... وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّي "

 ند درجاتگفته به معناي منزلت است، ليكن در اين ماده صعود نيز بايد باشد، مان« 1»به طوري كه راغب  "درجه "كلمه
شود: درجات بهشت، و دركات است كه به معناي منزلت رو به پائين است، لذا گفته مي "دركه "نردبان، و در مقابل آن

به معناي رشد و نمو به نماي صالح است، و در انسان به اين است كه با اعتقاد حق و عمل صالح  "تزكي "جهنم، و كلمه
 .زندگي كند

ند بيان ككند، هم چنان كه آيه قبلي آثار جرم را كه دنبال كفر گناه بروز ميمل صالح را وصف مياين دو آيه آثار ايمان و ع
كند، ناظر به وعده و وعيد كرد و هر سه آيه كه يكي آثار جرائم و دو تاي ديگر آثار ايمان و عمل صالح را بيان ميمي

به موسي ايمان آورند دست و پايشان را قطع نموده به  فرعون به مؤمنان است، چون او ايشان را وعيد داده بود كه اگر
تر است مؤمنان در مقابلش تر است و عذابش باقيدارشان بياويزد، و ادعا كرده بود كه او از هر كس ديگر شديد العذاب

خوشي  شود، چون در آن چيزي كه مايهميرد و نه زنده ميگفتند: خدا براي مجرمان جهنمي دارد كه در آن كسي نه مي
 زندگي باشد نيست، و خيري كه اميد آن برود ندارد، تا

__________________________________________________ 
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 .آدمي به انتظار رسيدن به آن، تلخي عذاب را تحمل كند

 "دهم: و قرآن چنين حكايت كرد:كنم و اجرتان ميگفته بود: از مقربانتان مي اما وعده او به ايشان آن بود كه قبال داده و
مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ  "ايشان هم در پاسخش گفتند:« 1» "قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ قالَ نَعَمْ وَ إِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ

و اشاره با كلمه )اولئك( به منظور تعظيم شان چنين كساني بوده و  -"اتِ فَأُولئِكَ لَهُمُ الدَّرَجاتُ الْعُليعَمِلَ الصَّالِح
دهيم و در اي است كه فرعون داده بود، كه شما را از مقربين قرار ميمقابله با وعده "درجات عالي و بلند "منظورشان از



اي كه فرعون به اجر داده بود با وعده "هَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ جَزاءُ مَنْ تَزَكَّيجَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ "جمله
 .مقابله كردند و پاسخ دادند

ير به معناي س "اءاسر "كلمه "وَ لَقَدْ أَوْحَيْنا إِلي مُوسي أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً ... وَ ما هَدي "
اين « 6»به قول بعضي  "فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً "بني اسرائيل است، و جمله "عبادي "شبانه است و مراد از

است كه عصا را به دريا بزند تا راهي خشك پديد آيد، هم چنان كه از آياتي ديگر كه در جاهاي ديگر قرآن راجع به شكافتن 
است، كه بر سبيل اتساع يعني مجاز  "اضرب "مفعول به كلمه "طريقا "شود و كلمهمده نيز همين معنا استفاده ميدريا آ

بوده است، اين بود كالم آن مفسر. ولي ممكن است  "بزن به دريا تا راه شود "عقلي فرموده: بزن راه را، و گر نه اصل آن
گويند و يا تاسيس قاعده را ان كه بناي خيمه و اقامت در آن را خيمه زدن ميبگوييم: مراد از زدن، بناء و اقامت باشد، هم چن

 .خوانندضرب قاعده مي

، و «0»به طوري كه راغب گفته آن محلي را گويند كه قبال آب در آن بوده و سپس خشك شده است  "يبسا "و كلمه
ي  "ما "غشيان را به "فغشيها ما غشي "ملهبه معناي تبعه و اثر هر چيز است و اگر در ج -به دو فتحه -"درك "كلمه

اش قرار داد، از باب مجسم ساختن هول و وحشت منظره است، و كيفيت تمثيل آن از موصوله مبهمه نسبت داده و نيز صله
 .اين تعبير قرآني بر كسي پوشيده نيست

__________________________________________________ 

گفت: آري، و شما از مقربان  (گر ما پيروز گرديم اجر و پاداش مهمي خواهيم داشت؟ )فرعونگفتند: آيا ا (ساحران)(1)
 .110و  110خواهيد بود. سوره اعراف، آيات 
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تكذيب آن كالمي است كه فرعون به قوم خود گفته بود  "عَوْنُ قَوْمَهُ وَ ما هَديوَ أَضَلَّ فِرْ "اند: جملهگفته «1»ها بعضي
وَ أَضَلَّ فِرْعَوْنُ  "تاكيد و تكرار معناي "وَ ما هَدي "بنا بر اين نظريه، ديگر جمله« 6» "وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشادِ "كه:

 .نخواهد بود "قَوْمَهُ

 017در ذيل آيات مربوط به داستان موسي )عليه السالم( و فرعون([ ..... ص :  بحث روايتي ])دو روايت

در نهج البالغه، امام )ع( فرموده: موسي )ع( بر جان خود احساس ترس نكرد، بلكه از اين ترسيد كه جهال غالب آيند و 
 .«0»دولت ضالل مسلط گردد 

 .كرديم مؤلف: معنايش همان معنايي است كه ما در تفسير آيه بيان

و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم و ابن مردويه، از جندب بن عبد اللَّه بجلي روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( 
عني و فرمودند ي "وَ ال يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتي "فرمود: هر جا ساحري ديديد او را بكشيد، آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند:

 .«0»پيدا شد امنيت ندارد ساحر هر جا 

 .شود كه سياق آيه نيز محفوظ بماند خيلي روشن نيستمؤلف: اينكه چگونه معناي مذكور در حديث با آيه شريفه منطبق مي

__________________________________________________ 
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 019[ ..... ص : 89تا  92(: آيات 02سوره طه )]

 اشاره

( كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما 23نَ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلْوي )يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَ
( وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ 21رَزَقْناكُمْ وَ ال تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوي )

 (20( قالَ هُمْ أُوالءِ عَلي أَثَرِي وَ عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضي )20( وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسي )26مَّ اهْتَدي )صالِحاً ثُ

أَسِفاً قالَ يا قَوْمِ أَ لَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ  ( فَرَجَعَ مُوسي إِلي قَوْمِهِ غَضْبان24َقالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ )
( قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ 22وْعِدِي )وَعْداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَ

( فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجاْلً جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا 22أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَي السَّامِرِيُّ )بِمَلْكِنا وَ لكِنَّا حُمِّلْنا 
 (22رًّا وَ ال نَفْعاً )( أَ فَال يَرَوْنَ أاَلَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَواْلً وَ ال يَمْلِكُ لَهُمْ ض22َإِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسي فَنَسِيَ )

( قالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ 23طِيعُوا أَمْرِي )وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَ
( قالَ يَا بْنَ 20( أَالَّ تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي )26هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا )( قالَ يا 21عاكِفِينَ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسي )

 (20قَوْلِي ) أُمَّ ال تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ ال بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ

( قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي 24ما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ )قالَ فَ
نْ تُخْلَفَهُ وَ انْظُرْ إِلي إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ ( قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً ل22َنَفْسِي )

 (22ءٍ عِلْماً )( إِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إاِلَّ هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَي22ْعاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً )
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 018ه آيات ..... ص : ترجم

گاه كرديم، و من و سلوي براي اي بني اسرائيل! همانا ما شما را از دشمنان نجات داديم و طرف راست طور را با شما وعده
 .(23شما فرود آورديم )

كه  سرسد و به هر كايم بخوريد و در مورد آن طغيان مكنيد كه غضب من به شما مياز چيزهاي پاكيزه كه روزيتان كرده
 .(21غضب من برسد سقوط كرده است )

 .(26اند )و من آمرزگار همه آن كسانم كه توبه آورده و كار شايسته كرده و بر هدايت استوار بوده

 .(20اي موسي! براي چه با شتاب از قوم خود جلو افتادي؟ )

 .(20روردگار خوشنود شوي )عرض كرد: اينك آنها دنبال منند و من كه به شتاب آمدم بدين جهت بود كه تو اي پ

 .(24فرمود: ما از پي تو قومت را امتحان كرديم و سامري گمراهشان كرد )



موسي خشمگين و اندوهگين سوي قوم خود بازگشت و گفت: اي قوم! مگر پروردگارتان شما را وعده نيكو نداده بود آيا اين 
 .(22رد كه از وعده من تخلف كرديد؟ )مدت به نظرتان طوالني نمود، يا خواستيد غضب خدا شما را بگي

هايي از زيور فرعونيان با خود برداشته بوديم كه در آتش ايم اما محمولهگفتند: ما به اراده خويش از وعده تو تخلف نكرده
 .(22افكنديم و همچنين سامري نيز بيفكند )

اي شما و خداي موسي است، و ايمان را رها اي را ساخت كه صداي گوساله داشت گفت: اين خدو براي آنها مجسمه گوساله
 .(22كرد )

 .(22گويد و براي ايشان سود و زياني ندارد؟ )ديدند كه گوساله سخني به آنها باز نميآيا نمي

پرستي فريبتان داده است، پروردگارتان فقط خداي رحمان است، مرا پيروي هارون از پيش به آنها گفته بود: اي قوم! گوساله
 .(23مطيع فرمانم شويد )كنيد و 

 .(21كنيم تا موسي به نزد ما برگردد )گفتند: ما هم چنان او را عبادت مي

 .(26گفت: اي هارون وقتي ديدي كه ايشان گمراه شدند مانع تو چه بود؟ )

  .(20كه از من متابعت كني؟ چرا فرمان مرا عصيان كردي؟ )
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م! ريش و سر مرا مگير، من بيم داشتم بگويي ميان پسران اسرائيل تفرقه انداختي و رعايت گفتار من گفت: اي پسر مادر
 .(20نكردي )

 .(24گفت: اي سامري قصه تو چيست؟ )

چيزي را كه آنها نديدند بديدم و از جاي پاي فرشته مرسل كفي بر گرفتم و آن را در قالب گوساله انداختم كه ضميرم  :گفت
 .(22گر ساخت )نين جلوهبراي من چ

برو كه نصيب تو در زندگي اين است كه )هر كس به تو نزديك شود( مرتب بگويي با من تماس نگير، و موعدي  :گفت
داري كه هرگز از آن تخلف نكنند، خدايت را كه پيوسته به خدمتش كمر بسته بودي بنگر كه آن را بسوزانيم و به دريا 

 .(22اكندگي كامل )اش كنيم پربريزيم و پراكنده

 .(22رسد )خداي شما فقط خداي يكتا است كه جز او خدايي نيست و علم او به همه چيز مي

 062بيان آيات ]بيان آيات مربوط به آخرين فصل از داستان موسي )عليه السالم( در اين سوره[ ..... ص : 

 اشاره

اي سوره آمده ايراد شده است، و در آن خداي تعالي جملهدر اين آيات آخرين فصل از آنچه از سرگذشت موسي )ع( در اين 
شمارد، مانند اينكه از قبطيان نجاتشان داد، و در طرف راست طور ميعادي برايشان هاي خود را بر بني اسرائيل مياز منت

 م را به وسيلهمعين كرد، و من و سلوي برايشان نازل فرمود، آن گاه اين فصل را با داستان سامري و گمراه كردنش مرد
پرستي، خاتمه داده است، و اين قصه متصل است به داستان ميعاد در طور. البته منظور اصلي از اين فصل بيان گوساله

تعرض بني اسرائيل است نسبت به غضب خدا كه با گوساله پرستي خود متعرض غضب الهي شدند، و به همين جهت 
 .د بقيه مسائل به اشاره برگزار نكرد، بلكه اين قصه را مفصل بيان نمودنياورد، و مانن "واو "داستان را با حرف عطف

 ."... يا بَنِي إِسْرائِيلَ قَدْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ "



رعون باشد، ف "دشمنتان -عدوكم "باشد و مراد از "گفتيم اي بني اسرائيل "رسد كه قولي در تقدير باشد، يعنيبه نظر مي
 .د، و بني اسرائيل را بعد از سالها محنت از شر او نجات دادكه خدا غرقش كر

كلمه ايمن منصوب است تا صفت جانب باشد، )طرف راست طور( و بعيد نيست مراد از  -"وَ واعَدْناكُمْ جانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ "
بماند، تا تورات را بر او نازل كند،  اي باشد كه خداي عز و جل با موسي كرد، كه سي روز در ميقاتاين مواعده همان مواعده

 .پردازيمكه داستانش در سوره بقره و غير آن گذشت و همچنين داستان انزال من و سلوي، كه ديگر به شرح آن نمي
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بايد بخوريد، ولي منظور اباحه  امر است و معنايش اين است كه "كلوا "گو اينكه كلمه -"كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ "
 از باب اضافه صفت به موصوف است، )يعني "ما رَزَقْناكُمْ "بر جمله "طيبات "توانيد بخوريد و اضافه كلمهاست، يعني مي

آنچه روزيتان كرديم كه اين صفت دارد طيب است( چون معنا ندارد رزق را به خود نسبت دهد، و آن گاه آن را دو قسم كند 
 .«1» "وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ "غير طيب، آري خدا غير طيب روزي نكرده، هم چنان كه خود فرموده:طيب و 

و طغيان  "كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ "گردد، آنجا كه فرمود:به اكل بر مي "فيه "ضمير در -"وَ ال تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي "
وسي يا مُ "كه نعمت خدا كفران شود و شكرش به جاي نيايد، هم چنان كه به جا نياوردند و گفتند:در خوردن به اين است 

 .«6» "فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِهالَنْ نَصْبِرَ عَلي طَعامٍ واحِدٍ فَادْعُ لَنا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِها وَ قِثَّائِها وَ 

هر چند به ظاهر خبر از آينده است ولي معنايش اين است كه غضب من بر شما واجب و الزم  "فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي "جمله
 "غضب "از باب ضرب يضرب است، و "يحل -حل "از حلول دين، )سر رسيدن مدت قرض( است، و "يحل "شود، و كلمه

اند، به اش برسمصداق اراده او است، اراده اينكه مكروهي به بندهيكي از صفات خداي تعالي است كه البته صفت فعل او و 
 .اينكه اسباب رسيدن آن را كه ناشي از معصيت عبد است فراهم سازد

ر كند و اين سقوط به هالكت تفسييعني هر كه غضب من متوجه او شود سقوط مي -"وَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوي "
 .شده است

 064بر ايمان به خدا و عمل صالح[ ..... ص :  "ثُمَّ اهْتَدي "و بيان مراد از اضافه كردن قيد "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي "آيه: معناي]

ه وعده رحمت مؤكد دنبال وعيد سخت آمده، و لذا خود را در اين آي "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي "
 ."آمرزممن به زودي مي "و يا "اممن آمرزنده "و نفرمود: "اممن بسيار آمرزنده "به كثرت مغفرت توصيف كرده و فرموده:

و توبه ت اماضي از توبه است و توبه به معناي برگشتن است، همانطور كه برگشتن از معصيت خدا به اطاع "تاب "كلمه
است و همچنين برگشتن از شرك به توحيد نيز توبه است، ايمان هم هم چنان كه به خدا ايمان است، به آيات خدا كه يا 

 اند نيز ايمان است، و در قرآن كريم استعمال ايمان در هرانبياء و رسل او است و يا احكامي است كه ايشان آورده
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ا، و ها، و خيارهتوانيم با يك نوع غذا بسازيم، از پروردگارت درخواست كن براي ما از روييدنيهاي زمين از سبزيما نمي(2)
 .21سير و عدس و پيازش بروياند. سوره بقره، آيه 
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 .ه استعمال توبه در هر دو معنايي كه گفتيم زياد آمده استدو معنا بسيار آمده، هم چنان ك

و بني اسرائيل هم چنان كه آلوده به گناهان شدند و بدين وسيله فاسق گرديدند، همچنين آلوده به شرك و مثال پرستش 



هم توبه از  گيرد وگوساله شدند، با اين حال ديگر وجهي نيست كه كالم را از ظاهر اطالقش كه هم توبه از شرك را مي
معصيت را، هم ايمان به خدا را شامل است و هم ايمان به آيات او را، و نيز ظاهر اطالقش كه هم تائبين و مؤمنين از بني 

يل برگردانيم، چون صفات الهي از قب -هر چند بني اسرائيل مورد خطابند -اسرائيل را شامل است و هم غير بني اسرائيل را،
 .به قوم معيني ندارد مغفرت و غير آن، اختصاص

اين است كه من بر هر انساني كه توبه كند و ايمان آورد چه اينكه از شرك توبه كند و  -و خدا داناتر است -پس معناي آيه
آورند، و از آنچه تا كنون كرده چه از معصيت و چه اينكه به من ايمان آورد و چه به آيات من از پيغمبرانم و احكامي كه مي

ه عمل صالح كند، و مخالفت و تمرد را در گناهاني كه كرده مبدل به اطاعت در آن نمايد، من نسبت به او پشيمان گشت
ام، و اينكه گفتيم مخالفت و تمرد را در گناهاني كه كرده مبدل به اطاعت در آن نمايد، بدين جهت بود كه بسيار آمرزنده

 .در جلد چهارم اين كتاب گذشت« 1» "إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَي اللَّهِ "يهاصل معناي برگشتن تحقق يابد، كه تفصيل آن در تفسير آ

مَنِ اهْتَدي فَإِنَّما يَهْتَدِي  "در مقابل ضاللت است، هم چنان كه آيه شريفه "اهتداء "، كلمه"ثُمَّ اهْتَدي "و اما در جمله
 .شاهد آن است« 0» "ال يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ "و آيه« 6» "لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها

 در اين معنا كه گفتيم حرفي نيست، بحث در اين است كه مراد از آن چيست؟

شود كه شخصي توبه كند و ايمان هم بياورد و عمل صالح نيز انجام دهد، و در عين حال در مقام هدايت هم بر چگونه مي)
ن است كه در خود آن چيزي كه از آن توبه كرده گمراه نشود، يعني دو باره مرتكب آن نگردد؟ كه اگر مراد آيد(؟ آيا مراد اي

 :فهمانداين باشد آيه شريفه مي

 ."اي نداردتوبه از گناه نسبت به آنچه كه قبل از توبه كرده مفيد است و نسبت به آنچه بعد از توبه مرتكب شود فائده "

 غير آن چيزي كه از آن توبه كرده گمراه نشود كه در اين صورتو يا اين است كه در 

__________________________________________________ 

 .12سوره نساء، آيه (1)

شود، و هر كه گمراه گردد به ضرر خويش گشته. سوره هر كه پذيراي هدايت شود و آن را بيابد، به نفع خود هدايت مي(2)
 .14اسري، آيه 

 .134زند اگر شما هدايت بيابيد. سوره مائده، آيه ر كه گمراه شود به شما ضرري نميه(3)
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فهماند آمرزش خدا تنها نسبت به گناهاني كه از آن توبه كرده مفيد است نه ساير گناهان، و به عبارت ديگر آيه شريفه مي
 .ير آن گناه نيز گمراه نشود؟ و يا هر دو معنا مراد است؟وقتي به طور تام و كامل مفيد است كه در غ

كند ثبات و استقامت بر توبه را، و در شود كه معناي اول است، پس افاده ميچنين استفاده مي "ثم "از ظاهر عطف به حرف
كَ وَ نَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِإِلَّا الَّذِي "نتيجه برگشت آيه به اشتراط اصالح است كه در آياتي ديگر صريحا ذكر شده مانند آيه

 .«1» "أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 :ماندليكن اگر معناي آيه اين باشد دو اشكال باقي مي

كه صيغه مبالغه و دال بر كثرت است، چيست و چه معنا دارد كه خداي تعالي نسبت به  "به غفار "اول اينكه: نكته تعبير
 .ده، و توبه هم نموده بسيار آمرزنده باشد؟كسي كه يك گناه كر

شود كه هر كس حكمي از احكام خداي را مخالفت كند كافر به آن باشد هر چند كه دوم اينكه: الزمه اين معنا اين مي
صريحا اعتراف كند كه اين حكم از ناحيه خدا است، و اگر در آن مخالفت هم كرده تنها به خاطر غلبه هوي و پيروي آن 



، نه اينكه خواسته باشد حكم خداي را رد كند و حال آنكه چنين كسي كافر نيست، مگر اينكه كسي بگويد: آيه شريفه از بوده
 گردد، وليباشد، تنها مشرك و رد كننده حكمي از احكام خداي را شامل ميمي "تابَ وَ آمَنَ "آنجايي كه مشتمل بر جمله

 .كنداين، اشكال را رفع نمي

اشكال ممكن است كسي بگويد: مراد از توبه و ايمان، توبه از شرك، و ايمان به خدا است، هم چنان كه در  در حل اين دو
وَ  "اغلب مواردي كه در كالم خداي تعالي ذكر توبه و ايمان هر دو شده، همين معنا مراد است، و بنا بر اين، مراد از جمله

اينكه از اوامرش مؤتمر و از نواهيش منتهي گردد، و معناي آيه چنين اطاعت احكام خداي تعالي باشد به  "عَمِلَ صالِحاً
هر كسي از شرك توبه كند و به خدا ايمان آورد، و آنچه را كه خدا تكليفش كرده است انجام دهد، من براي  "شود:مي

ارد لغزش او و آمرزش ، و بديهي است كه وقتي مو"آمرزمهايش را يكي پس از ديگري ميام، لغزشگناهانش بسيار آمرزنده
 .خدا بسيار شد او بسيار آمرزنده خواهد بود

__________________________________________________ 

 .4و سوره نور، آيه  22مگر كساني كه توبه كنند و اصالح نمايند، كه خدا آمرزگار و رحيم است. سوره آل عمران، آيه (1)
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وْنَ إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَ "عالي نظير اين معنا را كه همان آمرزش گناهان باشد در جاي ديگر بيان كرده و فرموده:خداي ت
 .«1» "عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ

آن  شود، تنها فرق ميانبر آيه سوره نساء مي درست منطبق "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً "پس اينكه فرمود:
ه كند و از آن كاست كه حكم مغفرت را تقييد مي "ثُمَّ اهْتَدي "دو، شرطي است كه در آيه مورد بحث اضافه شده، و آن قيد

شود كه آيد: حكم مغفرت وقتي شامل حال مؤمن عامل به اعمال صالح ميبه معناي اهتداء به سوي طريق است بر مي
 .اعمال صالح را از طريقش انجام دهد، و از باب آن وارد شود

بينيم در كالم خداي تعالي قيد و شرطي كه ايمان به خدا و عمل صالح را در تاثير و قبولش نزد خدا مقيد و مشروط كند نمي
ه در هر كار و امري چ مگر همين قيد كه شخص، به رسول هم ايمان داشته باشد، به اين معنا كه تسليم رسول باشد و او را

بزرگ و چه كوچك اطاعت كند و دين خود را از او بگيرد، و راهي را كه او پيش پايش گذاشته سير نمايد، و بدون هيچ 
 .استبداد او را پيروي كند، از خود بدعت درست نكند كه پيروي بدعت پيروي خطوات شيطان است

و دنيايشان قيدي است كه ايمان به خدا و عمل صالح را در تاثيرش و كوتاه سخن اينكه واليت رسول بر مؤمنين در دين 
مقيد كرده، زيرا خداي تعالي واليت رسول را تشريع و اطاعتش را واجب فرموده، مردم بايد از او اخذ كنند، و به او تاسي 

ها است و نه مجالي براي جويند و اين مطلب در آيات بسيار زيادي تذكر داده شده، كه نه حاجتي به ايراد بسياري از آن
 .«6» "النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "شمردن يك يك آنها، پس بنا بر اين، به فرموده قرآن:

حان آيد كه بني اسرائيل با اينكه به خداي سباز صريح عموم داستانهاي بني اسرائيل كه قرآن كريم آنها را نقل كرده بر مي
اند و يا ع( را تصديق كرده بودند، ولي در باره واليت آن دو بزرگوار يا متوقف بوده)د و رسالت موسي و هارون ايمان داشتن

نظير متوقف، و شايد همين توقف آنان باعث بوده كه در آيات مورد بحث بعد از نهي بني اسرائيل از طغيان، و تخويف آنان 
ثُمَّ  "خالصه بدان جهت بوده كه قيد "لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ "از غضب خدا فرموده است

 را بر ايمان به خدا و عمل صالح اضافه "اهْتَدي
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 .كرده است

دان راهنمايي فرموده و آن در آيه شريفه همان شرطي است كه ساير آيات قرآني نيز ب "اهتداء "پس معلوم شد كه مراد از
 .عبارت است از پيروي پيغمبر در امر دين و دنيا، و به عبارت ديگر اهتداء به واليت رسول خدا )ص( است

اند روشن شود و معلوم گردد كه هيچ يك صحيح نيست، مثال گفته "ثُمَّ اهْتَدي "اين را گفتيم تا حال آنچه در تفسير جمله
اهتداء اين است كه شخص مالزم ايمان باشد، يعني در ايمانش استمرار داشته باشد، و ما دام  اند: معنايگفته« 1»بعضي 

 .الحياة بر آن پايدار باشد

اند: يعني به سنت ديگر گفته« 0»اند كه: معنايش اين است كه در ايمان خودش شك نكند. بعضي ديگر گفته« 6»بعضي 
اند: اهتداء اين است كه بداند براي عملش ثوابي است ديگر گفته« 0»بعضي  رسول خدا )ص( عمل كند، و راه بدعت را نرود،

اند اهتداء عبارت است از پاك كردن دل از اخالق ذميمه و زشت. ديگر گفته «4»شود. بعضي كه با آن پاداش داده مي
حفظ كند و نگذارد از هيچ جهت اند: عبارت است از اينكه عقيده خود را از اينكه دچار خرافات گردد ديگر گفته «6»بعضي 

اعتقاد باطل و مخالف حق با آن آميخته گردد. چون اهتداء به اين معنا چيزي است زائد بر ايمان و عمل صالح، و منظور همه 
اين مفسرين هم اين است كه براي اهتداء معنايي بياورند كه غير از ايمان به خدا و عمل صالح، و چيزي زائد بر آن باشد، 

 .راي هيچ يك از آنها دليلي نيستولي ب

به سوي آنان و ...[ ..... ص :  (و گمراه شدن بني اسرائيل با پرستش گوساله سامري و باز گشت موسي )عليه السالم "طور "بيان آيات راجع به رفتن موسي )عليه السالم( به]

061 

 ."وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسي ... لِتَرْضي "

حكايت گفتگويي است كه ميان خداي سبحان و موسي در باره ميعاد طور واقع شده كه آن هنگامي كه تورات در اين آيه 
 .شد، و داستانش در سوره اعراف مفصال آمدهطور نازل مي

رساند كه پرسش خداي تعالي پرسش از علت جلو افتادن موسي از بني اسرائيل در رفتن به طور است، گويا ظاهر سياق مي
وَ ما أَعْجَلَكَ عَنْ  "داشت موسي بايستد تا قوم خود را هم همراه ببرد يعني با هم بروند، چرا او عجله كرد و جلو افتاد؟ جا

هُمْ أُوالءِ  "در پاسخ عرضه داشت: "اي موسي! چه چيزي تو را بر آن وا داشت كه از قومت جلو بيفتي؟ -قَوْمِكَ يا مُوسي
 شوند،آيند، و به زودي به من ملحق مين است، دارند دنبالم مييعني قوم من اي "عَلي أَثَرِي
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 .(ام تحصيل رضاي تو بود)يعني علت عجله "و من براي رضاي تو عجله كردم -يْكَ رَبِّ لِتَرْضيوَ عَجِلْتُ إِلَ "

كه فرموده: دنبال سر موسي بودند، آن هفتاد نفري باشد كه براي ميقات پروردگارش انتخاب كرده بود،  "قوم "ظاهرا مراد از
و نيز از ساير جهات داستان، و اينكه در آيات بعد به قومش  چون از ظاهر اينكه هارون را خليفه خود در بني اسرائيل كرد،



بني  آيد كه منظور اين نبوده كه تماميبر مي "آيا براي اينكه دير برگشتم چنين كرديد؟ -أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ "فرمايد:مي
 .اسرائيل را در طور حاضر كند، و با همه آنان حركت نمايد

خداي تعالي چه وقت صورت گرفته در ابتداي حضور موسي در ميعاد طور يا در اواخر آن؟ آيه شريفه با و اما اينكه اين سؤال 
سازد، چون سؤال از اينكه چرا عجله كردي غير از خود عجله است كه مقارن با سير و مالقات است، و همين كه هر دو مي

شود كه با در نظر گرفتن اينكه گمراه ن احتمال هم موجه مياحتمال داديم سؤال در ابتداي ورود موسي به طور نبوده باشد اي
روزهاي  در اواخر "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ "شدن بني اسرائيل به وسيله سامري به خاطر دير كردن موسي بوده، جمله

 .ستاند نير توجيه آيات ذكر كردهميقات به موسي ابالغ شده است، و ديگر حاجتي به آن چاره جوييهايي كه مفسرين د

به معناي امتحان و اختبار است و اگر اضالل را به  "فتنه "كلمه "قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَ أَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ "
خاطر اين بوده كه سامري نسبت داده، به  -كه گوساله را درست كرده و بني اسرائيل را به عبادت آن وا داشت -سامري

 .يكي از عوامل ضاللت آنان بوده

كند، زيرا آيد تعليل ميبراي تعليل است و مطلبي را كه از مفهوم سياق بر مي "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ "در جمله "فاء "و حرف
د، و انام بيرون آمدنش وضع خوبي داشتهشود كه مردمش در هنگفهميده مي "هُمْ أُوالءِ عَلي أَثَرِي "از قول موسي كه گفت:

پيش آمدي كه مايه دلواپسي موسي در غيبتش باشد پيش نيامده بود، و چون از ناحيه آنان خاطرش جمع بوده خطاب شده 
 .كه خيلي خاطر جمع نباش ما بعد از آمدنت آنان را آزموديم، درست از امتحان در نيامدند و گمراه شدند

از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاي ضمير است، و شايد  "فانا قد فتناهم "كه ممكن بود بفرمايد:با اين "قومك "و كلمه
مراد از آن غير قوم در آيه قبلي باشد، يعني مراد از آن در اين آيه عموم مردم باشد، و مراد از قوم در آيه قبلي آن هفتاد 

 .نفري باشد كه براي بردن ميقات انتخاب نموده بود

 622، ص: 10ه الميزان، جترجم

 ."فَرَجَعَ مُوسي إِلي قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً ... فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي "

كه از اسف با دو فتحه و به معناي اندوه و  "اسفا "صفت مشبهه از ماده غضب است، و همچنين كلمه "غضبان "كلمه
به معناي خلف وعده است، موسي )ع( وقتي از  "وعداخالف م "به معناي وعده، و "موعد "شدت غضب است، و كلمه

اي كه داديد كه بعد از من نيكو ميقات برگشت و آن وضع را ديد سخت در خشم شد و پس از چند جمله گفت: چرا وعده
رساند و جانشينيم كنيد تا من برگردم خلف كرده عهد مرا شكستيد؟ مؤيد اين معنا آيه ديگري است كه همين معنا را مي

 .«1» "بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي "فرمايد:يم

 -كو يا اندوهنا -و معناي آيه مورد بحث اين است كه موسي به قوم خود برگشت در حالي كه غضبناك و سخت خشمگين
ن بود اي بود و شروع كرد به مالمت ايشان بر كاري كه كرده بودند و گفت: اي قوم مگر پروردگارتان وعده نيكو نداد و آن

كه تورات را بر ايشان نازل كند كه در آن حكم خدا است و عمل به آن مايه سعادت دنيا و آخرت ايشان است و يا اين بود 
أَ فَطالَ عَلَيْكُمُ  "كه ايشان را از شر دشمن نجات داده، در زمين مكنتشان دهد، و به نعمتهايي بزرگ اختصاصشان بدهد

؟ كه مقصود دير شدن، دير شدن مدت مفارقت موسي از ايشان است، به طوري كه از برگشتن وي "آيا من دير كردم -الْعَهْدُ
و يا خواستيد غضبي از پروردگارتان به  -أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ "مايوس شده، نظامشان مختل شده است

 "اه طغيان پيش گرفتيد، و بعد از ايمان به خدا به پرستش گوساله پرداختيد،؟ پس به اين منظور با كفر به خدا ر"شما برسد
 .اي كه به من داديد كه بعد از رفتنم نيكو جانشينيم كنيد تخلف كرديد، و وعده"فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي

 :معاني ديگري گفته شده "فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي "و چه بسا در معناي جمله



اند كه: خلف كردن بني اسرائيل وعده موسي را، اين بوده كه موسي دستور داده بود دنبال او به ميقات فتهگ« 6»مثال بعضي 
 :اند كهديگر گفته «0»بروند و ايشان نرفتند. و بعضي 

 .موسي دستور داده بود هارون را اطاعت كنند، تا او برگردد، ولي خلف وعده كردند. و از اين قبيل اقوال ديگر

 "... ا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِناقالُو "

 است، و گويا مراد "يملك -ملك "مصدر از -به فتح ميم و سكون الم -"ملك "كلمه
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ه هم چنان ك -ات را خلف نكرديم،اين باشد كه ما با اختيار خود تو را مخالفت و وعده "ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا "از جمله،
و ممكن هم هست مراد اين باشد كه ما از اموال و ملك خود چيزي براي ساختن گوساله  -انداينطور معنا كرده« 1»بعضي 

 كرديم، )چوناين امر قصد عمدي داشته باشيم و ليكن ما اموال و اثقال و زيور آالت قوم را حمل مي مصرف نكرديم، تا در
 .آن را انداختيم سامري برداشت و در كوره ريخت، و با آن اين گوساله را درست كرد (خسته شديم

است، مانند گردن بند و گوشواره و  به معناي زيور "زينت "، به معناي ثقل و سنگيني است و كلمه"وزر "جمع "اوزار "كلمه
 .هر سه به يك معنا است و آن عبارت است از طرح و انداختن "نبذ "و "القاء "و "قذف "دستبند، و كلمه

و بعيد نيست كه  "ليكن بارهايي از زيور آالت قوم با ما بود "، اين است كه"وَ لكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً ... "و معناي اينكه گفتند:
يعني در آتش بينداخت و يا او نيز هر  -و ما آنها را انداختيم و اين چنين سامري آنها را بينداخت -ود قوم فرعون باشدمقص

 .چه در دست داشت مانند ما بينداخت و آن گاه گوساله را بيرون آورد

داللتي است بر اينكه كيفيت  "اخرج "در كلمه "سي فَنَسِيَفَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُو "
اي به معناي جثه "جسد "اي برايشان بيرون آورد، و كلمهساختن گوساله پنهاني و دور از مردم بوده، چون فرموده گوساله

جان يه گوساله مذكور بشود، اين نيز داللت دارد بر اينكاست كه جان نداشته باشد، و به هيچ وجه بر بدن جاندار اطالق نمي
 .به معناي آواز گوساله است -به ضمه خاء -"خوار "بوده، و در آن هيچ اثري از آثار حيات نبوده، و كلمه

بعد  اند كه يا كالم خداي سبحان ورا كالمي مستقل گرفته "فَكَذلِكَ أَلْقَي السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ ... "و چه بسا مفسرين جمله
 "و يا از كالم خود قوم است، و بنا بر نظريه اين مفسرين ضمير در كلمه "فَقَذَفْناها "كالم قوم است كه گفتند از خاتمه

 .به بعض ديگر قوم، هم چنان كه ظاهر هم همين است "فَأَخْرَجَ لَهُمْ "گردد، و ضمير دربه بعض قوم بر مي "قالوا

گردد، و معنا اين است كه گفتند: اين است معبود شما و وسي بر مياز مفسرين به م« 6»به قول بعضي  "نسي "و ضمير در
معبود موسي، ولي موسي اين معبود خود را فراموش كرده و با اينكه اينجا است او به جستجوي آن به )كوه( طور رفته. 

 اند ضمير آن بهديگر گفته «0»بعضي 
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 .20، ص 0كشاف، ج (3، 2)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

گردد و مراد از آن فراموش كردن خداي تعالي است بعد از آنكه به ياد او بود، چون به او ايمان آورده بود و سامري بر مي



را فراموش كرده، عملي انجام داد كه قوم را معنايش اين است كه سامري بعد از آنكه به پروردگارش ايمان آورده بود او 
 .گمراه نمود

اين است كه در  "گفتند "از آنجا كه نسبت گفتن را به جمع داده و فرمود: "فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَ إِلهُ مُوسي "و ظاهر جمله
 .اندقضيه ساختن گوساله، افراد ديگري همدست سامري بوده

 ."عُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَ ال يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَ ال نَفْعاًأَ فاَل يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِ "

دانند جوابگوي چيزي را پرستيدند كه مي :فرمايد به اينكهاين فقره از آيات مورد بحث، پرستندگان گوساله را توبيخ مي
ه ي را از آنان دفع و نفعي را بكند، و مالك نفع و ضرري از ايشان نيست تا ضررايشان نيست و دعايشان را مستجاب نمي

هاي خود ايشان است كه رب و معبود بايد دعاي پرستنده خود را مستجاب كند و سويشان جلب كند و از ضروريات عقل
 .ضرر او را دفع نموده منافع را به سويش جلب نمايد و خالصه مالك نفع و ضرر معبود و مربوبش باشد

 ."نْ قَبْلُ يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِيوَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِ "

الوه كند، و معنايش اين است كه ايشان عدر اين فقره توبيخ و سرزنش ايشان را تاكيد نموده و تقرير جرم آنان را بيشتر مي
خود  دارند، و به چشمن و تذكرات آن متذكر نگشته از پرستش گوساله دست بر نميبر اينكه به احكام ضروري عقولشا

د اعتناء رسكنند، از طريق گوش نيز متذكر نگشته و به آنچه كه به گوششان ميبينند، و به عقل خود تعقل نمينمي
ارشان خداي اند، و پروردگمبتال شدهاي است كه بدان نمايند، چون پيامبرشان هارون به ايشان گفت كه اين گوساله فتنهنمي

 .رحمان عز و جل است و واجب است او را كه پيامبرشان است پيروي و اطاعت كنند

آنكه موسي  پرستيم تااين گوساله را مي "لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسي "ولي سخن او را رد كرده و گفتند:
 .دهدگويد و چه دستور ميببينيم او در باره گوساله چه مينزد ما برگردد و 

 ."قالَ يا هارُونُ ما مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَ فَعَصَيْتَ أَمْرِي "

ون چ ع( به ميان قوم برگشته و با آنان در باره گوساله صحبت كرد و سپس رو به برادرش كرده با او صحبت نمود،)موسي 
 گانه در اين آزمايش و او يكي از مسئولين سه

 623، ص: 10ترجمه الميزان، ج

اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَ أَصْلِحْ وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ  "محنت بوده، و موسي او را خليفه خود در ميان آنان كرده، سفارش كرده بود كه
 .«1» "الْمُفْسِدِينَ

 يعني چه چيز تو را واداشت كه "داشت -چه چيز تو را بر آن وا "متضمن اين معنا است كه: "عَكَما مَنَ "و گويا اينكه فرمود:
از من پيروي نكني و چه چيز مانع پيروي تو از من شد؟ و يا چه چيز تو را با دعوت به سوي خود از پيروي من منع كرد؟ 

 .است« 6» "أَمَرْتُكَقالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ  "پس اين تعبير نظير آيه

چه چيز تو را از پيروي طريقه و روش من كه جلوگيري قوم از  "و معناي آن اين است كه موسي در عتاب به هارون گفت:
ضاللت و غيرت به خرج دادن در راه خدا است باز داشت، آيا دستور مرا عصيان كردي كه گفته بودم سبيل مفسدان را 

 ."پيروي مكن؟

 "... مَّ ال تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَ ال بِرَأْسِيالَ يَا بْنَ أُ

 "ا بْنَ أُمَّكلمهَ

، شودبوده و اين تعبيري است كه براي به رحم آوردن طرف براي تحريك كردن و رأفت او آورده مي "يا بن امي "در اصل
ي از شود كه موسمعلوم مي "يرسر و ريش مرا مگ "هارون آن را گفت تا شايد غضب موسي را فرو بنشاند، و از اينكه گفت:



 :شدت غضب موسي سر و ريش هارون را گرفت تا او را بزند، هم چنان كه قرآن كريم در جاي ديگر نيز فرموده

 .«0» "وَ أَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ "

 "قَوْلِي ِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ

اين جمله، تعليل مطلبي است كه حذف شده، چون كالم داللت بر آن داشته، و حاصل آن مطلب اين است كه اگر  -
خواستم از پرستش گوساله جلوگيرشان شوم و مقاومت كنم هر چند به هر جا كه خواست منجر شود، مرا جز عده مي

ئيل دو دسته شوند، يكي مؤمن و مطيع و ديگري مشرك و شد بني اسراكردند، و اين باعث ميمختصري اطاعت نمي
شان جاي خود را به تفرقه و اختالف شان از بين برود و اتفاق ظاهريشد كه وحدت كلمهنافرمان و اين دودستگي باعث مي

أَصْلِحْ  ":فرمودي انجاميد لذا به ياد سفارش تو افتادم كه مرا دستور به اصالح دادي وبسپارد و چه بسا كار به كشتار هم مي
رَّقْتَ "گردي تفرقه و دو دستگي قوم را ببيني اعتراض كني كه:و لذا ترسيدم وقتي كه بر مي "وَ ال تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ

 بَيْنَ بَنِي إِسْرائِيلَ وَ لَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي

 رعايت -

__________________________________________________ 

 .106تو در ميان قوم من جانشين من باش و اصالح كن و از راه مفسدان پيروي مكن، سوره اعراف، آيه (1)

 خداوند به او( فرمود: چه چيز تو را مانع شد كه سجده كني در آن هنگام كه به تو فرمان دادم؟)(2)

 .16سوره اعراف، آيه 

 .143 سر برادر را گرفت و به طرف خود كشيد. سوره اعراف، آيه(3)

 621، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 ."سفارش مرا نكردي و ميان بني اسرائيل تفرقه افكندي

اين آن عذري است كه هارون به آن تمسك جست، و موسي )ع( عذرش را پذيرفت، هم او را و هم خود را دعا كرد كه 
قالَ فَما  "«1» "نا فِي رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَرَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِأَخِي وَ أَدْخِلْ "دعايش در سوره اعراف چنين آمده:

كه يكي از  -ع( بعد از فراغت از باز خواست برادر، روي سخن را متوجه سامري)در اين جمله موسي  "خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ
 .نموده است -گانه است و كسي است كه مردم را گمراه كردهمسئولين سه

 .پرسيد: كار بزرگي كردي؟ه معناي امر عظيم و كار بس بزرگي است و از او ميب "خطب "و كلمه

ردات راغب در مف "سِيقالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْ "
 "صارُإِذْ زاغَتِ الْأَبْ "و "كَلَمْحِ الْبَصَرِ "و در قرآن در مواردي استعمال شده مانند بيندنام عضوي است كه مي "بصر "گويد:مي

 فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ "شود، مانند آيه شريفهو در نيرويي كه در باصره هست، و نيز در نيروي دراكه قلب استعمال مي
 "ائربص "،"بصيرة "و جمع "األبصار "،"بصر "و جمع "الْبَصَرُ وَ ما طَغي ما زاغَ "و نيز آيه شريفه "فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

د بصر گويند، در مورو هرگز به عضو بينايي، بصيرت نمي "فَما أَغْني عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَ ال أَبْصارُهُمْ "آيد، مانند آيه شريفهمي
را به  "بصرت "شود كه در مورد حس بينايي كلمهو كم مي "ابصرته و بصرت به "و در مورد بصيرت "ابصرت "گويندمي

 .«6»كار ببرند مگر اينكه بصيرت را هم با آن جمع كنند 

اند مصدر به معناي اسم مفعول است ولي به آن اشكال كرده "قبضه "اند كلمهگفته« 0»بعضي  "قبضت قبضة "و در معناي
گويند: اين حله نسج )بافت( آيد، ميحرف تاء در آخرش در نميكه هر گاه مصدر به معناي اسم مفعول باشد « 0»اند و گفته

 يمن است و



__________________________________________________ 

 .پروردگارا مرا و برادرم را بيامرز و ما را مشمول رحمت خود گردان كه تو ارحم الراحميني(1)

 .141سوره اعراف، آيه 

 ."بصر "مفردات راغب، ماده(2)

 .113، ص 66تفسير فخر رازي، ج (3)

 .640، ص 12روح المعاني، ج (4)

 626، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ديگر به او « 1»شخصي  .نسجه يمن است، پس متعين آن است كه قبضه را در آيه حمل بر مفعول مطلق كنيم :گويندنمي
د كه بخواهد بر تحديد و دفعه داللت كند، نه بر آيايراد كرده كه در جايي حرف تاء در آخر مصدر به معناي مفعول در نمي

صرف مؤنث بودن مثل كلمه مورد بحث، ولي اين اشكال وارد نيست زيرا: اينكه تاء قبضه براي صرف تانيث باشد اول حرف 
 .است و خود عين مدعا است، نه دليل

افتد و در آن نقش نگام راه رفتن بر زمين ميشكلي است كه از پاي آدمي در ه "مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ "در جمله "اثر "كلمه
ماند، به طوري كه هر بندد، و اصل در معناي آن، هر نشانه و عالمتي است كه از هر چيزي بعد از رفتن آن به جاي ميمي

ت و ... سبرد، مانند ساختماني كه اثر بنا است، و مصنوع كه اثر صانع است، و علم كه اثر عالم اكس ببيند به آن چيز پي مي
 .بندد اثر اقدام گويندو از اين جهت جاي پا را كه بر زمين نقش مي

به معناي كسي است كه حامل پيامي باشد و در قرآن كريم، هم بر رسول بشري كه حامل رسالت خدا به  "رسول "كلمه
 "نَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍإِ "شود و هم بر جبرئيل كه حامل وحي الهي است، هم چنان كه فرموده:سوي خلق است اطالق مي

جاعِلِ الْمَالئِكَةِ  "و نيز مانند: «3» "بَلي وَ رُسُلُنا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ "اند مانند آيهو هم همه مالئكه، رسل خوانده شده« 6»
 .«0» "رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ

كند و وجوه مختلفي كه در معناي آن گفته شده است[ ..... كالم سامري در جواب باز خواست موسي )عليه السالم( را حكايت مي كه "... قالَ بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ "معناي آيه:]

 070ص : 

و چون اين  "فَما خَطْبُكَ يا سامِرِيُّ "كند كه پرسيد:آيه مورد بحث، جواب سامري از باز خواست موسي )ع( را حكايت مي
 :شود: يكي اينكهميسؤال به دو سؤال تجزيه 

آيد حقيقت اين عملي كه كردي چيست؟ و دوم اينكه: چه چيز تو را وادار به اين عمل نمود؟ و به طوري كه از سياق بر مي
پاسخ از سؤال دوم است و حاصلش اين است كه تسويل نفساني من باعث شد به اينكه  "وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي "جمله

 بِما لَمْ بَصُرْتُ "كه كردم، و اما پاسخ سؤال اول به اينكه حقيقت اين عمل چه بوده؟ مطلبي است كه جمله من بكنم آنچه را
كند، و در هيچ جاي قرآن كريم نه در موارد نقل اين داستان و نه بدان اشاره مي "يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

ي با آن داشته باشد بياني كه جمله مذكور را توضيح دهد نيست، و به همين جهت مفسرين در در هيچ موردي كه ارتباط
 .اندمعناي آن اختالف كرده

__________________________________________________ 
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 .03كه قرآن به حقيقت كالم رسول بزرگواري است. سوره حاقه، آيه (2)



 .6نويسند. سوره زخرف، آيه شنويم( و فرستادگان ما نزد ايشان ميبله )مي(3)

 .1فرشتگان را رسوالني بالدار كرد. سوره فاطر، آيه (4)

 620، ص: 10ترجمه الميزان، ج

شد، تا مي لاند: سامري جبرئيل را در هنگامي كه به موسي )ع( نازبيشتر مفسرين بر طبق روايات وارده در اين داستان گفته
به او وحي برساند ديد و يا ديد كه بر اسبي بهشتي سوار است و نازل شد تا فرعون و لشكريانش را براي غرق شدن به دريا 

 .راهنمايي كند، در آن موقع مشتي از خاك زير پاي اسب او يا زير پاي خود جبرئيل برداشته، با خود نگه داشت

شد، سامري خاك را هم چنان گرفت و زنده ميريختند جان ميبه هر چيز مي هاي اين خاك اين بوده كهو از خاصيت
 .داشت، تا روزي كه آن گوساله را ساخت و خاك را در آن ريخت و در دم جان گرفت و حركت كرد و به صدا در آمد

يا  ديدن جبرئيل است در هنگامي كه "من چيزي ديدم كه مردم نديدند -بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا به "پس مراد از اينكه فرمود:
فَقَبَضْتُ  "شد، خالصه مفادش اين است كه من او را شناختم و مردم نشناختند و مراد از اينكه گفت:پياده و يا سواره نازل مي

رفتم، و جبرئيل گ اين است كه من مشتي از خاك زير پاي جبرئيل و يا خاك زير پاي اسب "قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُها
اين است كه آن را بر طالهايي كه آب كرده و به صورت گوساله در  "نبذتها "جبرئيل است، و مراد از "رسول "مقصود از

 .آورده بودم ريختم، زنده شد و صداي گوساله در آورد

ر واهيد ديد مخالف با ظاهشود اين است كه به طوري كه در بحث روايتي خو بزرگترين اشكالي كه به اين روايات وارد مي
كتاب است، براي اينكه كالم خداي تعالي تصريح دارد بر اينكه گوساله مذكور جسدي بوده كه صداي گوساله داشته و كلمه 

 .شوداي است كه روح نداشته باشد. و بر جسم جاندار و زنده اطالق نميجسد به معناي جثه

 .ارد شده كه در همان بحث روايتي آينده نقل خواهد شدعالوه بر اين، اشكاالت ديگري بر آن روايات و

نشده و در  -اندكه مفسرين گفته -نقل شده كه در تفسير آيه گفته است: در قرآن تصريحي به اين معنا« 1»و از ابو مسلم 
باشد كه  ، سنت و رسم او"اثر رسول "، موسي )ع( و مراد از"رسول "اينجا وجه ديگري است، و آن اين است كه مراد از

الني امر يعني ف "فالن يقفو اثر فالن و تفيض اثره "شود:كرد، زيرا گاهي گفته ميبدان امر شده بود و بر آن روش عمل مي
 .كندفالن كس را امتثال و مرام او را پيروي مي

__________________________________________________ 

 .111، ص 66تفسير فخر رازي، ج (1)

 620، ص: 10لميزان، جترجمه ا

شود كه وقتي موسي روي به سامري آورد، و شروع به مالمت و باز خواست كردن وي نمود و بيان آن در آيه شريفه اين مي
يعني من به دست آوردم كه آنچه  "بَصُرْتُ بِما لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ "در برابر عملي كه كرد و مردم را گمراه نمود، سامري گفت:

اند حق نيست و من چيزي را كه از دين تو گرفته بودم آن را طرح كردم و بدان تمسك ننمودم، و اگر به آن شدهمردم بر 
جاي تعبير از لفظ موسي، به غايب تعبير كرد، از باب سخن گفتن رعيت در برابر سلطان است كه با اينكه در برابر او قرار 

و اگر از ناحيه سامري به موسي اطالق رسول كرده براي اين  "چنان است فرمايش امير در اين باره چنين و "گويد:دارد مي
بوده كه نوعي استهزاء را برساند، چون مردي كافر بوده و رسالت موسي را قبول نداشته، هم چنان كه قرآن كريم از كفار 

اين بود كالم ابو مسلم. و « 1» "رُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌيا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْ "حكايت كرده كه به رسول خدا )ص( گفتند:
 .معلوم است كه بنا بر اين وجه، صداي گوساله تصنعي و ساختگي بوده، نه اينكه گوساله مزبور جان پيدا كرده باشد

ع بر ديدن ردهد بر اينكه ريختن متفرع بر گرفتن بوده و گرفتن هم متفو اشكال آن اين است كه اوال: سياق آيه شهادت مي



اي از آن برداشتم، و چون برداشتم آن را ريختم و الزمه وجه مزبور بوده، خالصه چون چيزي ديدم كه ديگران نديدند، قبضه
شود كه ريختن متفرع بر ديدن و ديدن متفرع بر قبض بوده )يعني چون ديدم آن را ريختم، و چون ريختم آن را اين مي

چون به  -بصرت بما لم يبصروا به فنبذت ما قبضته من اثر الرسول "بود جا داشت بگويد:گرفتم( و اگر كالم مذكور صحيح 
اثر  قبضت قبضة من "و يا بگويد: "رازي بر خوردم كه ديگران نديده بودند آنچه را كه از دين رسول گرفته بودم رها كردم

ند آن ولي چون چيزي ديدم كه ديگران نديده بوداثري از دين رسول گرفته بودم  -الرسول فبصرت بما لم يبصروا به فنبذتها
 ."را رها كردم

اشاره باشد به علت ساختن گوساله، و جواب باشد از  "وَ كَذلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي "و ثانيا: الزمه توجيه آن اين است كه جمله
او  تنها از اين جهت بوده كه نفسش و حاصل آن اين باشد كه اگر گوساله را ساخته "فَما خَطْبُكَ "پرسش موسي كه پرسيد:

و شود كه ارا تسويل كرد تا مردم را گمراه كند، پس مدلول صدر آيه اين است كه او موحد نبوده، و مدلول ذيلش اين مي
كَ هِوَ انْظُرْ إِلي إِل "فرمايد:پرست، با اينكه كالم موسي )ع( به حكايت قرآن كه ميوثني هم نبوده، نه موحد بوده و نه بت

 معبودت نگاه كن -الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ

__________________________________________________ 

 .2اي. سوره حجر، آيه اي كسي كه ذكر بر او نازل شده! تو ديوانه(1)

 624، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .لت دارد بر اينكه سامري وثني بودهدال "زنيمپرستيدي كه چگونه آتشش ميكه او را مي

 .زد بعيد استو ثالثا: تعبير از موسي به رسول با اينكه با خود او حرف مي

و آن اينكه: مقصود از )أوزاري از زينت  -اندكه ديگران هم احتمالش را داده -ممكن است براي آيه معنايي ديگر تصور كرد
اشد و موسي دستور داده بوده كه آنها را جمع آوري نموده و با خود حمل كنند و قوم( زيورهايي از طال كه از قبطيان بوده ب

 "چون طالهاي مذكور مال موسي )ع( و يا منسوب به او بوده، لذا مراد از اثر رسول، همانها باشد پس سامري در جمله
سازي ماهرم مقداري از اموال رسول را و مجسمه گريخواهد بگويد من در كار ريختهمي "فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ

گري كردم و اطالعاتي دارم كه مردم ندارند، پس وسوسه مرا گرفت كه خوب است با طالهاي رسول گرفته ريخته
گرفتم و در آتش انداختم، و براي مردم  -كه همان زيورهاي طاليي باشد -اي بسازم، پس مشتي از اثر رسول رامجسمه
شد و با فشار از دهانش بيرون كرد، طوري ساختم كه هر وقت هوا در جوف آن وارد مير آوردم كه صدا مياي دگوساله

 .آوردآمد صداي گوساله در ميمي

چرا  كرد تعبير به رسول نمود؟ وماند اينكه چرا از موسي با اينكه با خود او صحبت ميتا اينجا معنا رو به راه است، باقي مي
 "ورزيد ساختن آن را وسوسه نفساني ناميد؟.اثر رسول خواند؟ و چرا با اينكه خودش به گوساله ارادت مي طالهاي مردم را

 ."قالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ

 .از آنكه جرم او ثابت شد چگونه مجازاتش كردكند كه موسي بعد اين آيه مجازات موسي سامري را بيان مي

حكم به طرد او از ميان اجتماع است، او را از اينكه با كسي تماس بگيرد و يا كسي با او تماس بگيرد  "قالَ فَاذْهَبْ "جمله
ر نچه از مظاهممنوع كرد و قدغن نمود از اينكه كسي به او منزل دهد و با او همكالم شود، و با او بنشيند و به طور كلي آ

 .ها استترين انواع شكنجهاجتماع انساني است از وي قدغن نمود، و اين خود يكي از سخت

حاصل كالم اين است كه موسي چنين مقرر كرد كه تا زنده است تنها  "فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَياةِ أَنْ تَقُولَ ال مِساسَ "و در جمله
 .حسرت دائمي و تنهايي و وحشت بي سر انجامو تك زندگي كند و اين تعبير كنايه است از 



اند: جمله مذكور حكم خود موسي )ع( نيست بلكه نفرين او به جان سامري است، و اثر اين نفرين اين شد گفته« 1»بعضي 
 درمان( مبتال شد،كه وي به مرض عقام )درد بي

__________________________________________________ 

 .66، ص 2ن، ج منهج الصادقي(1)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

زد با خواست نزديكش شود فرياد ميگرديد و ناگزير هر كس ميشد مگر آنكه دچار تبي شديد ميكه احدي نزديكش نمي
 .من تماس مگير و نزديك من ميا

 "زد:گريخت و فرياد مييكرد و ماند: مبتال به مرض وسواس شد، به طوري كه از مردم وحشت ميديگر گفته «1»بعضي 
 .. و اين وجه خوبي است اگر روايتش صحيح باشد"المساس المساس

ظاهرش اين است كه از هالكت وي و سرآمدي كه خداي تعالي برايش معين و  "وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِداً لَنْ تُخْلَفَهُ "و در جمله
 .ين باشددهد، البته احتمال هم دارد كه اين نيز نفرحتمي نموده خبر مي

 .اند: مراد از آن عذاب آخرت استگفته« 6»بعضي 

 ."وَ انْظُرْ إِلي إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً "

داخت تا آن را با منسف باال ان شود: فالني گندم را نسف كرد، معنايش اين است كهگويد: وقتي گفته ميدر مجمع البيان مي
كنند تا كاه و دهند، و گندم را به طرف باال پرتاب ميپوستهايش بپرد، )خالصه همان كاري را كه با غربال انجام مي

 .«0»سبوسش بپرد( 

كردي و مالزم آن د عبادت مياين است كه دائما براي آن اله خو "وَ انْظُرْ إِلي إِلهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عاكِفاً "و معناي جمله
 .بودي، و اين جمله داللت دارد بر اينكه سامري گوساله را براي آن ساخت تا او را معبود خود بگيرد و عبادتش كند

يا او را در درسوزانيم و اين است كه سوگند كه ما آن را مي "لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفاً "و معناي اينكه فرمود
 .ريزيممي

اند بر اينكه گوساله مزبور حيواني داراي گوشت و سوزانيم استدالل كردهبه اين سخن كه فرمود: آن را مي« 0»ها بعضي
اند كه خون بوده، چون كه اگر طال بود سوزاندن آن معنا نداشت و اين خود مؤيد تفسيريست كه گفتيم بيشتر مفسرين كرده

ك، گوساله مزبور حيواني جاندار شده، و ليكن حق مطلب اين است كه اينقدر داللت دارد كه طالي خالص با ريختن آن خا
 .نبوده و اما اينكه خون و گوشت داشته باشد، نه

 از باب حرق الحديد "لنحرقنه "اند كه جملهاز مفسرين هم احتمال داده« 4»بعضي 

__________________________________________________ 

 .642، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .66، ص 2منهج الصادقين، ج (2)

 .62، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .66، ص 2منهج الصادقين، ج (5، 4)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ه را با لباشد و حرق الحديد به اين معنا است كه آهن را با سوهان براده كنند و در آيه شريفه به اين معنا است كه ما گوسا
 .تر استپاشيم. و اين احتمال مناسبكنيم و سپس براده آن را در دريا ميسوهان براده مي



 ."ءٍ عِلْماًإِنَّما إِلهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي ال إِلهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْ "

ئيل باشد، و با اين جمله از كالم خود، نمايد كه اين آيه تتمه كالم موسي )ع( در خطاب به سامري و بني اسراظاهر چنين مي
فهماند كه هيچ چيز نه گوساله و نه چيزي ديگر شريك او نيست، و اين طرز سخن در خداي را در الوهيت يكتا دانسته مي

ترين استدالل است، چون )در كوتاهترين بيان( بر دو مساله استدالل كرده است، يكي بر اينكه معبودي چنين سياقي لطيف
دا نيست، به اين دليل كه چون او اللَّه است، و دوم بر اينكه معبودي غير خدا براي ايشان نيست، به اين دليل كه جز او جز خ

 .معبودي نيست چون اللَّه است

چون ود، شء ناميده ميكند بر اينكه معدوم، نيز شيداللت مي "ءٍ عِلْماًوَسِعَ كُلَّ شَيْ "اند جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
ء ناميده معدوم هم معلوم خدا است. ولي اين سخن مغالطه است، چون آيه بيش از اين داللت ندارد كه هر چيزي كه شي

ء است، مطلبي است كه هيچ شود معلوم خدا است و مشمول علم او است، و اما اينكه هر چيزي كه علم او شامل شود شي
 .ردربطي به مدلول آيه و هيچ سودي براي مستدل ندا

 077بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

در كتاب توحيد به سند خود از حمزة بن ربيع از كسي كه او نام برد روايت كرده كه گفته است: در مجلس ابي جعفر )ع( 
 :بودم كه عمرو بن عبيد بر او وارد شد و گفت

 چگونه غضبي است؟ "ويوَ مَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَ "فدايت شوم اينكه در قرآن آمده

شود و حال قبلي غضب او عقاب است، اي عمرو هر كه بپندارد كه خداي عز و جل از حالي به حالي ديگر منتقل مي :فرمود
دهد، او را به صفت مخلوق توصيف كرده است، چون خداي عز و جل دستخوش و تحت تاثير هيچ عاملي را از دست مي

 .«6»سازد رگون نميگيرد و چيزي او را دگقرار نمي

__________________________________________________ 

 .62، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .1، ح 122توحيد صدوق، ص (2)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»مؤلف: طبرسي در احتجاج روايتي بدون سند در معناي اين حديث آورده است 

ن بن ابي ليلي، از ابي عبد اللَّه امام صادق )ع( روايت آورده كه فرمود: خداي تعالي قبول و در كافي به سند خود از عبد الرحم
كند مگر وفاي به شرط و عهد را، پس هر كس به شرط خدا وفا كند و آنچه را كند مگر عمل صالح را و نيز قبول نمينمي

و وعده خود را تكميل كرده، زيرا خداي تعالي  رسدكه او در عهد خود قيد كرده به كار بندد، به آنچه نزد وي است مي
بندگان خود را به راه هدايت خبر داده و براي آنان در آن راه هدايت، عالمتها نصب كرده و بيان كرده كه چگونه آن راه را 

 "نَإِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِي "ز فرموده:و ني "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ اهْتَدي "سلوك كنند، و فرموده
 .«6»كند مؤمن به آنچه رسول خدا آورده پس هر كس از خدا در آنچه دستور داده بترسد خداي را مؤمن مالقات مي

يت اهل بيت است، زيرا اهتداء به وال "ثُمَّ اهْتَدي "و در مجمع البيان گفته است: امام ابي جعفر )ع( فرموده: مقصود از جمله
به خدا سوگند اگر كسي خدا را در تمام عمرش در بين ركن و مقام عبادت كند، آن گاه بدون واليت ما بميرد به صورت، در 



و اين روايت را حاكم ابو القاسم حسكاني به سند خود نقل نموده و عياشي هم در تفسير خود به چند « 0»كند آتشش مي
 .«0»طريق نقل كرده است 

 079است[ ..... ص :  (واليت اهل بيت )عليهم السالم "وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ ... "در آيه: "ثُمَّ اهْتَدي "روايتي كه بنا بر آن مقصود از جمله:]

 ابمؤلف: كافي هم آن را به سند خود از سدير از آن جناب آورده و قمي در تفسيرش به سند خود از حارث بن عمر از آن جن
و نيز ابن شهر آشوب در مناقب از ابي الجارود و ابي الصباح كناسي از امام صادق و از ابي حمزه از امام سجاد نظير آن را 

 "اهتداء به ما اهل بيت "،"اهتداء به واليت اهل بيت "اند، چيزي كه هست در اين چند روايت به جاي كلمهروايت كرده
 .آمده است

ديث واليت امور مردم در دين و دنيا است كه معنايش همان مرجعيت است در اخذ معارف دين و و مراد از واليت در آن ح
 .شرايع آن و در اداره امور مجتمع

 "النَّبِيُّ أَوْلي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "هم چنان كه رسول خدا به نص قرآن كريم داراي چنين واليتي بود، و در امثال آيه
سپس اين مقام بعد از پيغمبر براي عترت او قرار داده شد. آيه واليت در قرآن كريم و احاديث متواتري  .دهبدان تصريح ش

 (كه از رسول خدا )ص
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 .و نظائر آن دو، بر اين مساله داللت دارند "منزلت "و حديث "ثقلين "رسيده از قبيل حديث

 279 : دامين است[ ..... صو اينكه مراد از واليت اهل بيت )عليهم السالم( ك "واليت "بيان عدم اختصاص آيه به بني اسرائيل و اشاره به سه معناي]

آيه مذكور هر چند در بين آياتي قرار دارد كه روي سخن در آنها با بني اسرائيل است، و ظاهرش همين است، و ليكن مقيد 
به هيچ خصوصيتي كه مختص به آنان باشد و نگذارد شامل ديگران گردد نيست، بلكه در غير بني اسرائيل نيز جاري است، 

شان جاري است، اما اينكه در بني اسرائيل جاري است، براي اين است كه موسي )ع( نيز از جهت اينكه همانطور كه در اي
اند اند، چون امت موسي نيز مامور بودهامام در امت خود بود چنين واليتي داشته، آن مقدار كه ساير انبياء در امت خود داشته

 .قرار گيرندبه وسيله آن جناب اهتداء يابند و در تحت واليت او 

و  شود، براي اين است كه آيه شريفه عام استو اما اينكه گفتيم مختص به بني اسرائيل نبوده شامل حال ديگران نيز مي
مختص به يك قوم و دو قوم نيست، مقام واليت در زمان رسول خدا مردم را به واليت او و بعد از آن جناب به واليت ائمه 

 .خواهد منسوب باشد يك معنا دارديت، يك واليت است و به هر كس ميكند، پس والهدي راه نمايي مي

حال كه اين معنا معلوم شد، به خوبي برايت روشن گرديد كه كالم آلوسي در تفسير روح المعاني از درجه اعتبار ساقط است، 
اهل بيت و محبت ايشان مطلبي  گويد: واليت ائمهوي بعد از نقل روايت سابق كه ما از مجمع از امام ابي جعفر آورديم مي

در آيه مورد  "اهتداء "است كه نزد ما اهل سنت جاي هيچ اشكال نيست، و ما نيز به وجوب آن معتقديم، و ليكن حمل كلمه



اي قرار دارد كه خطاب در آن به بني اسرائيل معاصر موسي )ع( است صحيح بحث در اين مساله، با اينكه اين كلمه در آيه
 :لزم اين است كه بگوئيمنيست، و مست

خداي تعالي ائمه اهل بيت را براي بني اسرائيل نيز معرفي نموده و واليت آن حضرات را بر آنان نيز واجب كرده است و اين 
 .«1»مطلب در اخبار صحيح نرسيده است، اين بود آن مقدار حاجت از كالم آلوسي 

اليت را به معناي محبت گرفته است و آن گاه آيه را مخصوص به بني و چيزي كه او را در اشتباه انداخته اين است كه او و
تواند ناظر به اهل بيت باشد، غافل از اينكه واليت در هيچ نمي "ثُمَّ اهْتَدي "اسرائيل دانسته و چنين نتيجه گرفته كه جمله

 دبير و صاحب اختياريك از آياتي كه در باره آن هست مخصوص به معناي محبت نيست، بلكه به معناي مالكيت ت
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و تصرف قانوني در اموري است كه تصرف در آنها مستلزم پيروي و تبعيت ديگران و وجوب طاعت او بر ديگران باشد، و اين 
كنند و اما صرف محبت معنايي است كه اگر واژه واليت را مه اهل بيت آن را براي خود ادعاء ميهمان معنايي است كه ائ

شود، چون بيرون از معناي حقيقي كلمه است، بلكه از لوازم عاديه معناي حقيقي است كه ادله توسعه دهيم شامل آن مي
 .مودت ذي القربي از آيه و روايت به مطابقه بر آن داللت دارد

ت كه معناي ديگري نيز هس -يكي حقيقي و ديگري از لوازم آن -غير از اين دو معنايي كه گفتيم "واليت اهل بيت "براي
شود، و آن اين است كه خداوند اداره امور بندگان خود را به دارنده آن مقام واگذار كند و از آن پس او معناي سوم آن مي

، خداوند اين مقام را به او به خاطر اخالصش در عبوديت بدهد و اين مدبر امور بندگان و متصرف در شؤون ايشان باشد
واليت در اصل و باألصاله از خدا است و او است ولي و بس و غير از او كسي ولي نيست و اگر اهل بيت به چنين واليتي 

ه معناي اند. اين معنا نيز بدهمنسوب شوند به خاطر اين است كه ايشان از سابقين و از اولين امتند، و ايشان اين باب را گشو
كنيم همانطور كه صراط مستقيم در دوم از لوازم معناي حقيقي است و از باب توسع در نسبت، لفظ را در آن استعمال مي

قبيل  اند خدا ازكالم خداي تعالي باألصاله منسوب به خدا است و به نوعي توسع به كساني كه مورد انعام خدا قرار گرفته
 .شودصديقين و شهداء و صالحين منسوب مينبيين و 

پس خالصه كالم اين شد كه واليت در حديث مجمع به معناي مالكيت تدبير است و آيه شريفه عمومي است، در غير بني 
در آيه شريفه را به  "اهتداء "اسرائيل هم جريان دارد همانطور كه در خود آنان جريان دارد و امام ابي جعفر )ع( هم كه كلمه

 .اند به همين جهت بوده و معناي متعين هم همان استواليت تفسير كرده

 092بررسي چند روايت در اطراف داستان گوساله پرستي بني اسرائيل[ ..... ص : ]

است،  زمايشبه معناي آ "فتنه "از امام نقل كرده كه فرمود: "فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
اي كه پرستيدند يعني به وسيله گوساله :فرمود "ما قوم تو را بعد از تو امتحان كرديم و سامري ايشان را گمراه كرد "يعني

 .گمراه كرد

ه بني كند، بو سبب آن اين بود كه وقتي خداي تعالي به موسي وعده داد كه تورات و الواح را تا سي روز ديگر بر او نازل مي
روم، برادر خود هارون را جانشين خود كرد، سي روز مژده داد و گفت كه براي گرفتن تورات سي روز به ميقات مي اسرائيل

گفتند: تمام شد و موسي نيامد بني اسرائيل سر به طغيان نهاده و از فرمان هارون بيرون شدند و خواستند تا او را بكشند، مي



ن ميان ابليس به صورت مردي نزد ايشان آمد و گفت: موسي از شما فرار كرده و موسي دروغ گفته و از ما فرار كرده، در اي
 گردد، براي اينكه بدون خدا نمانيدديگر تا ابد بر نمي
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 .زيورهاتان را جمع كنيد تا برايتان معبودي بسازم كه عبادتش كنيد

ر آنان فرعون و يارانش هم به دريا زدند و غرق شدند سامري پيشاپيش آن روزي كه لشگر موسي به دريا زدند و دنبال س
سوار بود، و ديد كه آن اسب پاي خود را به هر « 1»لشگر موسي بود، و جبرئيل را ديد كه در حيواني به صورت اسب رمكه 

 از خاك زير پاي اسب كند، سامري كه از نيكان اصحاب موسي بود، مقداريگذارد خاك زير پايش حركت مينقطه زمين مي
داشت تا كرد آن را در انباني ريخت و به عنوان افتخار بر بني اسرائيل نزد خود نگاه ميجبرئيل را برداشت و چون حركت مي

آن روزي كه گفتيم ابليس آمد و پيشنهاد ساختن معبودي كرد، آن روز بعد از آنكه گوساله ساخته شد، ابليس گفت حاال آن 
سامري خاك را آورد، ابليس آن را در جوف گوساله ريخت، به محض اينكه در جوف آن قرار گرفت، گوساله خاك را بياور، 

به حركت در آمده و صداي گوساله معمولي در آورد، پشم و موي بر بدنش روييد، بني اسرائيل در برابر آن به سجده افتادند، 
 .و عدد آنهايي كه به سجده افتادند هفتاد هزار نفر بود

يا قَوْمِ إِنَّما فُتِنْتُمْ بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي قالُوا لَنْ  "به ايشان فرمود: -بنا به حكايت قرآن -هارون
ند كه هارون ارون را به قتل برسانبعد از اين گفت و شنود مردم تصميم گرفتند ه "نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ حَتَّي يَرْجِعَ إِلَيْنا مُوسي

 .از ميان ايشان بگريخت، در همين هنگام بود كه ميقات موسي )چهل روزش( تمام شد

روز دهم ذي الحجه خداي تعالي الواح را كه تورات در آن قرار داشت و مشتمل بر احكام اخالقي و داستانها بود نازل كرد، و 
اي كه صداي را بعد از آمدنت آزموديم و سامري آنان را گمراه كرد، گوساله در آن به موسي وحي فرستاد كه ما قوم تو

گوساله داشت پرستيدند، موسي پرسيد: پروردگارا گوساله را سامري ساخت، صدا را چه كسي به آن داد، فرمود: من دادم اي 
 .دشوارتر كنم موسي، چون ديدم مرا با يك گوساله عوض كردند خواستم به عنوان مجازات آزمايششان را

اي با خشم و تاسف به ميان قوم خود برگشت و به ايشان فرمود: مگر پروردگارتان وعده -به حكايت قرآن كريم -موسي
ابي خواستيد عذنيكو به شما نداد آيا صرفا به خاطر اينكه )ده روز( عهد من طول كشيد از راه خدا منحرف شديد يا آنكه مي

 گردد و بدين جهت وعده مرا تخلف كرديد؟ آن گاه الواح را از شدت خشم به زمين زد و از پروردگارتان بر شما نازل
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شوند مرا متابعت نكردي آيا تو هم از دستور من سر وقتي ديدي گمراه مي چرا "ريش و سر برادرش را گرفته كشيد، و گفت:
گفت: اي پسر مادرم ريش و سر مرا مگير، من ترسيدم بگويي تو ميان بني  -به حكايت قرآن كريم -؟ هارون"برتافتي

و تخلف ر خودمان از وعده تاسرائيل تفرقه افكندي و رعايت فرمان مرا نكردي. بني اسرائيل در پاسخ وي گفتند: ما به اختيا
كرديم، پس آنها را انداختيم و آن خاكي كه سامري با خود داشت در نكرديم، و ليكن زيور آالت قبطيان را با خود حمل مي

اي ساخت كه داراي صدا بود، موسي گفت: اي سامري تو چرا اينكار را كردي و جوف آن ريختيم، آن گاه سامري گوساله
يد آوردي؟ سامري گفت: من چيزي ديدم كه آنان نديدند، ناگزير مشتي از اثر رسول گرفتم، يعني از زير چنين امري بزرگ پد

پاي اسب جبرئيل خاكي بر داشتم، و آن را در گوساله فلزي كه درست كرده بودم ريختم، يعني در آن نگهداري كردم )و اين 
 .نظرم جلوه دادتسويلي بود كه نفسم برايم كرد( يعني نفسم اين عمل را در 



ات از زندگي اين برو كه بهره :پس موسي گوساله را بيرون آورده با آتش سوزاند و به دريا بيفكند، آن گاه به سامري فرمود
باشد كه به مردم بگويي نزديكم نشويد، يعني مادامي كه زنده هستي چنين باشي، و اين عالمت در اعقاب تو نيز باشد، تا 

تو و خاندانت را به عنوان سامري بشناسند، و ديگر كسي فريب شما را نخورد، دودمان سامري تا به  بدين وسيله همه مردم
 .هستند "المساس "امروز در مصر و شام، معروف به

آن گاه موسي )ع( تصميم گرفت سامري را بكشد، ليكن خداي تعالي به او وحي فرستاد كه او را مكش چون مردي با 
 كنيم وكردي، چگونه آن را براده مينگاه كن به معبودت كه همواره عبادتش مي "و گفت:سخاوت است، پس موسي بد

پاشيم، جز اين نيست كه معبود شما آن خدايي است كه معبودي به غير آن نيست، و علمش همه چيز خاكش را به دريا مي
 .«1» "را فرا گرفته

 -... و السبب في ذلك "مؤلف: ظاهر آنچه را كه ما نقل كرديم اين است كه جمله

، بلكه از "اي كه پرستيدند گمراه كرديعني به وسيله گوساله "ذيل روايت قمي نيست، كه داشت: "و سبب آن اين بود كه ...
جمله مورد بحث به بعد كالم از خود قمي است كه از اخباري ديگر اقتباس كرده، هم چنان كه عادت او در اغلب مطالبي كه 

 و به عنوان در تفسيرش آورده،
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كند و ما براي اين مدعاي خود شواهدي در خالل شان نزول آيات ذكر كرده همين است، كه كالم ائمه را نقل به معنا مي
د جمله زير مضمون روايتي است كه از امام صادق )ع( آورده، بقيه هر چه هست كالم داستاني كه وي آورده داريم، بله چن

 "فرموده، دوم جمله "ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ "است كه در معناي "ما به اختيار خود مخالفت نكرديم "خود او است، يكي جمله
 "ه موسي تصميم گرفت سامري را بكشدآن گا "است سوم جمله "آن خاكي كه سامري با خود داشت در جوف آن ريختيم

 .باشدمي

و به فرض هم كه همه مطالب آن روايت باشد، يعني تتمه روايت قبلي باشد، تازه به خاطر اينكه روايتي مرسل و بدون سند 
 .است، و نام امامي را كه از او نقل كرده نبرده، قابل اعتماد نيست

حميد، ابن منذر، ابن ابي حاتم و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( از علي )ع( فاريابي، عبد بن  :و در الدر المنثور است كه
اند كه فرمود: وقتي موسي در رفتن به طور از قوم خود جلو افتاد، سامري سايه او را دور ديد و به كاري كه روايت كرده

كرده و در قالب گوساله شكل خواست بكند مشغول شد، يعني آنچه توانست از حلي و زيورهاي بني اسرائيل جمع مي
اي شد كه صداي گوساله اي )خاكي( كه با خود داشت در جوف آن ريخت، ناگهان جسد گوسالهبريخت، آن گاه آن قبضه

داشت، سامري به بني اسرائيل گفت: معبود شما و موسي همين است. هارون گفت: اي مردم مگر پروردگارتان وعده نيكو به 
 .؟«1»شما نداده ... 

 .ؤلف: اين كالمي كه در اين روايت به هارون نسبت داده شده در قرآن از موسي )ع( حكايت كردهم

و نيز در همان كتاب از ابن جرير، از ابن عباس روايت آورده كه گفت: وقتي فرعون و يارانش به سوي دريا هجوم آوردند 
لذا جبرئيل به صورت انساني سوار بر ماديان ممثل  ترسيد كه وارد دريا شودفرعون بر اسبي ادهم سوار بود و آن اسب مي

شد و به راه افتاد، اسب فرعون هم دنبالش به راه افتاد، در آنجا سامري جبرئيل را شناخت، چون قبال نيز او را ديده بود، در 
آمد رئيل همه روزه ميكودكي مادرش از ترس اينكه فرعونيان او را بكشند به غاري برده و در غار را به روي او بسته بود، جب



داد، از يك سر انگشتش شير، و از سر انگشت ديگرش عسل، و از سومي روغن تا آنكه با سر انگشت خود او را غذا مي
ت، داشگويد همين كه داشت بر مياي از اثر اسب او بر داشت، راوي ميبزرگ شد، لذا در داستان دريا او را شناخت، و قبضه

 به

__________________________________________________ 

 .034، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 620، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .شوددلش خطور كرد كه اين قبضه را به هر چيزي بريزي و بگويي فالن چيز باش همان چيز مي

 ند، و خدا آل فرعون را غرققبضه مذكور هم چنان در دست سامري بود تا از آب گذشتند، وقتي همه بني اسرائيل عبور كرد
كرد، موسي به برادرش هارون گفت: تو در ميان قوم من جانشين من باش و به اصالح امور ايشان بپرداز و مفسدان را 

 .پيروي مكن، آن گاه به ميقات پروردگارش برفت

ت ناگزير هر كس هر چه از آن داشپنداشتند بني اسرائيل زيور آالت فرعونيان را با خود داشتند و گويا اين كار را گناه مي
يك جا جمع كردند تا آتش نازل شده آنها را بسوزاند، همين كه يك جا جمع شد، سامري آن قبضه را بر آنها ريخت، در 

اي شد و صدا بر آورد، باد از عقب آن داخل جوفش اي با صدا شو پس طالها به صورت گوسالهگفت گوسالهحالي كه مي
اين است معبود شما و موسي، پس بني  :شد، سامري گفتآمد و صداي گوساله از آن شنيده مييشده از دهانش در م

گار ايد، پرورداسرائيل سرگرم پرستش آن شدند، هر چه هارون گفت: اي مردم اين امتحاني است كه شما به آن مبتال شده
زد ما داريم تا موسي ن: ما از عبادت آن دست بر نميشما رحمان است، مرا پيروي كنيد، امرم را اطاعت كنيد، اثر نكرد، گفتند

 .«1»برگردد 

، و "خاك پاي اسب جبرئيل خاصيت زنده كردن داشته "نيامده كه -فرماييدهمانطور كه مالحظه مي -مؤلف: در اين خبر
ار اك را براي اين به ك، و بنا بر اين آن خ"در آن خاصيت كلمه تكوين بوده "ليكن از آن باالترش را دارد و آن اين است كه

برد كه زيور آالت به صورت گوساله از آتش در آيد و صداي گوساله داشته باشد، و همانطور كه او خواست در آمد، بدون 
باد از عقب آن داخل  "اينكه يك علت طبيعي در كار باشد، اما خاصيت جان دادن در آن نيامده، بلكه ظاهر اينكه داشت

 .، اين است كه زنده نبوده"شدآمد و صداي گوساله از آن شنيده ميبيرون مي شد و از دهانشجوفش مي

عالوه بر اين در اين روايت داشت كه مادر سامري او را در غاري پنهان كرده بوده تا فرعونيان او را ذبح نكنند و جبرئيل او 
قابل اعتماد نيست و اصال معلوم نيست كه داده تا بزرگ شود و اين مطلب به هيچ وجه را با انگشتان خود شير و غذا مي

جبير كه داستان را مفصل آورده انكار كرده « 6»سامري از بني اسرائيل باشد، بلكه ابن عباس آن را در روايت سعيد بن 
 است و ابن
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 .«1»ابي حاتم نيز از ابن عباس روايت كرده كه گفته است: وي اهل كرمان بوده 

و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از سدي روايت كرده كه گفت: موسي روانه به درگاه پروردگارش شد و با او 
رسند، من براي وم خود زودتر آمدي؟ عرضه داشت ايشان دنبال منند و ميتكلم كرد. خداي تعالي از او پرسيد چرا از ق



 .خوشنودي تو عجله كردم

فرمود: اي موسي ما قومت را بيازموديم، پس سامري ايشان را گمراه كرد. همين كه داستان قوم خود را شنيد عرض كرد: 
بدميد؟ پروردگار فرمود: من. عرضه داشت خدايا  پروردگارا سامري به ايشان گفت گوساله درست كنيم، چه كسي در آن جان

 .پس تو خودت گمراهشان كردي

اي آن گاه موسي به ميان قوم برگشت در حالي كه خشمگين و متاسف بود، گفت: اي قوم! مگر خداي تعالي شما را وعده
م نت و زيور قوم برداشته بوديما به اختيار خود مخالفت نكرديم، و ليكن بارهايي از زي -تا آنجا كه گفتند -نيكو نداد؟

مقصود از قوم، قبطيان است( پس آن را انداختيم، سامري اينچنين در آتش افكند، پس براي آنان به عنوان جسد  :گويد)مي
اه كرد و هم ركرد، بني اسرائيل متوجه آن شده و آن را پرستيدند، و آن گوساله، هم صدا مياي در آورد كه صدا ميگوساله

هارون به ايشان گفت: اي قوم متوجه باشيد كه با آن آزمايش شديد، يعني به وسيله اين گوساله مورد آزمايش قرار  رفت،مي
 :ايد، بعد به سامري گفتگرفته

كردي، هر آينه ما نظر كن به اله خودت كه همواره عبادتش مي -تا آنجا كه گفت -اي سامري اين چه كاري بود كردي؟
 .كنيمآن را براده مي

اش نمود، و آن گاه آن را به دريايش پاشيد، گويد پس آن را گرفت و سرش را بريده ذبحش كرد و سپس با سوهان برادهمي
پس نهري كه در آن روز جريان داشت نماند، مگر آنكه مقداري از آن براده در آن بيفتاد، سپس موسي به ايشان گفت: از 

داشت در شارب او طال روئيده شد، و اين است معناي آن آيه كه دوست مياين آب بياشاميد، پس هر كس آن گوساله را 
 .«6» "وَ أُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ... "فرمايد:مي

وَ أُشْرِبُوا فِي  "مؤلف: از عجائبي كه در اين قصه آمده روييدن طال است در شارب دوستداران گوساله، و اينكه مراد از آيه
همين امر عجيب است و حال آنكه بهترين دليل بر بطالن آن خود همين آيه است، براي اينكه آيه  "لُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْقُ

هاي آنان دانسته، نه شاربهاشان و اين خود دليل بر اين است كه مقصود از اشراب، حلول محبت شريفه محل اشراب را قلب
 .وشيدن آبي كه غبار گوساله در آن ريخته شده باشدو نفوذ آن در دلها است، نه ن
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واني بوده كه اش نمود، اگر ذبح كرده ال بد حيتر اين است كه دارد هم آن را ذبح كرد و هم با سوهان برادهاز اين عجيب
اي از طال يا آهن بوده ديگر ذبح معنا شود با سوهان براده كرد، و اگر مجسمهگوشت و خون داشته و گوشت و خون را نمي

 .ندارد

اند كه فرموده: جبرئيل وقتي نازل و در همان كتاب است كه عبد بن حميد و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از علي روايت كرده
اي برداشت، جبرئيل موسي را آسمان برد در ميان همه مردم سامري او را ديد، و از جاي پاي اسبش قبضهشد و موسي را به 

نوشت، جبرئيل آن قدر نزديك پشت خود سوار كرده تا به درب آسمان نزديك شدند، خودش باال رفت و خدا الواح را مي
ي خبر داد كه قومش بعد از آمدن او گمراه شدند موسي شنيد، وقتي خداوند به موسشده بود كه صداي صفير قلم خدا را مي

 .«1»نازل شد و عجل را گرفته و سوزانيد 

تر است، و آن اين است كه جبرئيل موسي را به آسمان برده، اين روايت هم مطلبي دارد كه از روايات قبليش عجيب :مؤلف
تر اينكه سامري خاك ن مساعدت ندارد، و از اين عجيبهاي ديگر با آو حال آنكه سياق آيات قصه در اين سوره، و در سوره



را از جاي پاي اسب جبرئيل وقتي برداشت كه جبرئيل آمده بود تا موسي را عروج دهد، و چون اين قضيه در طور بوده 
همچنين اگر  و دانيم كه سامري در ميان قوم بود، نه در طور،ناگزير بني اسرائيل و سامري نيز بايد با او باشند، با اينكه مي

اين نزول و صعود جبرئيل صحيح باشد قطعا در آخر ميقات بوده و حال آنكه آن روزها سامري كار خود را كرده بود و بني 
 .اسرائيل به دست وي گمراه شده بودند

اخل ا دخواست فرعون رگويد خاك را از جاي پاي اسب جبرئيل هنگامي كه مينظير اين اشكال بر ساير اخباري هم كه مي
يافت، سامري با بني اسرائيل از آب گذشته دريا كند برداشت، وارد است براي اينكه در آن ساعت كه اين تمثل جريان مي

بودند و بين جبرئيل و اسب او و بين سامري يك دريا فاصله بوده و پهناي دريا هم طبعا بسيار زياد بوده، ديگر سامري كجا 
 .!؟ديدهجاي پاي اسب جبرئيل را مي

تر اشكاالت ديگري است كه به اين روايت وارد است و در سابق به طور اشاره گذشت، و حاصلش اين از اين اشكال مهم
 :است كه

اين اخبار مخالف با كتاب خدا است، چون كتاب خدا تصريح دارد بر اينكه گوساله جسدي بدون روح بوده و حال آنكه  :اوال
 كنند، وات مياين اخبار جسدي داراي روح را اثب
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خبر هر قدر هم كه صحيح باشد با مخالفت با كتاب خدا حجيت ندارد، و اگر حجت باشد بايد كتاب خدا از حجيت ساقط 
قوف باشد بر موافقتش با خبر، و يا حد اقل با عدم مخالفت با خبر و حال آنكه حجيت شود، و آن وقت حجيت كتاب بايد مو

كند، و بلكه اصل نبوت خاتم انبياء )ص( موقوف بر حجيت خبر بلكه حجيت كالم رسول )ص( كه خبر آن را حكايت مي
ت، و اگر بخواهي تفصيل اين ظاهر كتاب است نه به عكس، و اگر توقف از دو طرف باشد دور است و بطالن دور واضح اس

 .بحث را ببيني بايد به كتب اصول مراجعه نمايي

 097روايات آحاد حتي در صورت صحت سند در غير احكام شرعيه حجيت ندارند[ ..... ص : ]

نا ي معو ثانيا: همه اين روايات از اخبار آحادند، و حجيت خبر واحد )خبري كه يقين به صدور آن نداريم(، در غير احكام شرع
اقع ، اين است كه ترتيب اثر و"من خبر واحد را حجت قرار دادم "ندارد، براي اينكه معناي حقيقي اينكه شارع اسالم بفرمايد:

را بر حجت ظاهري واجب كرده باشد و اين ايجاب متوقف بر اين است كه اثري عملي براي حجيت خبر باشد، مانند احكام 
 .ي عملي ندارد تا معناي حجيت خبر ترتيب اثر عملي باشدشرعي، و اما غير احكام شرعي اثر

مثال اگر روايتي )خبر واحدي( بگويد كه: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ جزء هر سوره است، آن وقت معناي حجيت خبر واحد اين 
رمان بوده، حجيت آن چه اثري دارد؟ شود كه بايد در نماز بسم اللَّه را هم بخواني، و اما اگر خبري بگويد: سامري اهل كمي

معناي حجت قرار دادن شارع اسالم خبر واحد را، اين است كه مضمون آن را كه بيش از ظن و گمان نيست قطعي حساب 
توانم مفاد روايت مذكور را كه مساله تكويني است قطعي حساب كنم، و ممكن نيست يقين كنم كه سامري كن، و من نمي

الف احكام تشريعي و جعلي مانند جزئيت سوره كه معامله يقيني كردن با آن ممكن است. و تفصيل اين كرماني بوده، به خ
 .مساله در علم اصول آمده است، به آنجا مراجعه شود

 اند واردالبته غير از چند ايرادي كه ما وارد كرديم، بعضي ديگر ايرادات ديگري بر كساني كه آيه را با اين روايت تفسير نموده



اعتباري و نادرستي، دست كمي از آن تفسير ندارد، بعضي ديگر به ياري آن مفسرين برخاسته و اند، كه در بيكرده
 .اند كه آن نيز دست كمي از خود ايرادها نداردهايي دادهپاسخ

هترين قرنها كه از باند كه: اين تفسير، تفسير به ماثور است آن هم ماثور بعضي از مفسرين در تاييد تفسير ذكر شده گفته
كرده، پس در حقيقت روايات مزبور به منزله همان قرن اول صحابه و تابعين است، و در آن قرن كسي تفسير به رأي نمي
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 .مرفوع باشد و اعراض از چنين تفسيري گمراهي است

 :ولي چند اشكال به اين تاييد وارد است

ي شود بر اينكه تمامي حرفهايي كه به آن قرن منتهصرف اينكه قرني از ميان ساير قرون بهترين قرن باشد، دليل نمي :اوال
اي نيست ميان بهتر بودن قرن با راست و حقيقت بودن همه حرفهاي نقل شده از آن، شود حجت باشد، زيرا هيچ مالزمهمي

همه آن حرفها راست و همه آن آراء حق و همه آن اعمال صالح است، براي و همه آراء و اعمال مستند به آن تا بگوييم 
اينكه در اخبار ماثوره از اهل آن قرن، تعداد زيادي سراغ داريم كه با يكديگر متناقضند، و عقل به صراحت و بداهت حكم 

رن نيز بايد مطالبه دليل كند كه از هر دو متناقض يكي باطل است، پس آن كس كه اهل علم و بحث است از اهل آن قمي
اي، و در اين مطالبه دليل، فرقي ميان اهل قرن كند به چه دليل اين حرف را زده و يا اين رأي را داده و يا اين عمل را كرده

 .اول با ساير مردم نيست هر چند كه ممكن است از نظر فضيلت ميان اين دو دسته فرق باشد

اش وارد شده از مسائلي نيست كه رأي و فتوي در آن دخالت داشته ه اخباري در بارهو ثانيا: هر چند مساله مورد بحث ما ك
باشد، چون آنچه وارد شده در باره جزئيات يك داستان است، و هر چند در چنين مواردي بايد با اثر و خبر اهل قرن اول 

تهي به رسول خدا )ص( كنند، ليكن ما در معامله روايت مرفوع كرد، اما اين در صورتي است كه اهل قرن روايات خود را من
 اند كه منتهي به يهود وميان آنان، حتي در ميان صحابه كه دست اولند بسياري را سراغ داريم كه چيزهايي را روايت كرده

شود، و اگر كسي به اخبار ماثوره از آنان در داستانهاي ذي القرنين، بهشت ارم و داستان موسي و خضر و غير يهود مي
 ماند، وهاي انبياء و امثال آن مراجعه نمايد، در آنچه ما گفتيم شكي برايش باقي نميمالقه و معجزات موسي و لغزشع

شمار است، و اگر بنا باشد حكم روايت مرفوعه را بر آن جاري كنيم، بيش از اين اقتضاء ندارد كه بگوييم: اينگونه اخبار بي
 .مستلزم اين نيست كه بگوييم آري رسول خدا )ص( چنين فرمودهبله فالن يهودي چنين گفته بوده، ولي 

وعه كه از گوييم: روايت مرفكنيم و ليكن ميشويم و گفتار آن مفسر را در تاييد همكارانش قبول ميو ثالثا: ما تسليم مي
 غير احكام شرعي روايت صحيحه باالتر نيست، و ما در سابق خاطر نشان كرديم كه روايت هر قدر هم كه صحيح باشد در

 .حجيت ندارد، مخصوصا در صورتي كه مخالف با كتاب هم باشد

و در محاسن به سند خود از وصافي، از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: از جمله مناجاتها كه ميان موسي و پروردگارش 
  :شد، يكي اين بود كه عرضه داشت

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

گوساله را ساخت، صداي آن از چه كسي بود؟ خداي تعالي وحي فرستاد كه: آن آزمايش من بود، در آن پروردگارا سامري 
 .«1»باره زياد جستجو مكن 

مؤلف: اين معنا در روايات مختلف و با تعبيرات متفاوتي نقل شده و عمده اختالفات اين بوده كه آثار، و مخصوصا ناقالن 
اول هجري از ناحيه حكومت ممنوع از نوشتن حديث بودند لذا از روي ناچاري  روايات نبوي، از جهت اينكه در قرن

اند تا آنجا كه بعضي از راويان داستان مورد بحث را در قالب جبر در آورده است، و كردههاي خود را نقل به معنا ميشنيده



كرده، گمراهي مجازاتي بوده نه ابتدايي تا  حال آنكه جبري در كار نبوده، اگر خداوند به وسيله صداي گوساله مردم را گمراه
يُضِلُّ بِهِ  "جبر الزم آيد، و اينگونه گمراهي را خداي تعالي در چند جاي قرآنش به خودش نسبت داده از آن جمله فرموده:

 .«6» "كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ

موسي  ":وايات از اين اضالل شده همان تعبير روايت قمي است كه گذشت كه در آن آمده بودو بهترين تعبيري كه در ر
فرمود: از من، اي موسي من چون ديدم كه از من به سوي  "گفت: پروردگارا! گوساله از سامري بود، صداي آن از كه بود؟

 .اي اعراض نمودند، خواستم تا گمراهيشان را بيشتر كنمگوساله

چه  پروردگارا "عبيري كه در روايت راشد بن سعد شده كه در الدر المنثور آمده و آن اين است كه: موسي گفت:و نيز آن ت
كسي روح در آن قرار داد؟ فرمود: من گفت: پس تو خودت گمراهشان كردي! فرمود: اي موسي، اي سر آمد انبياء، اي پدر 

 .«0»سيدن به آن را برايشان آسان كردم، )تا آخر حديث( حاكمان، من چون اين گمراهي را در دلهاشان ديدم، راه ر

و در مجمع البيان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: موسي تصميم گرفت سامري را به قتل برساند، خدايش وحي 
 .«0»فرستاد: او را مكش چون مردي با سخاوت است 

__________________________________________________ 

 .063، ح 620محاسن، ص (1)

 سازد، سورهكند ولي تنها فاسقان را به وسيله آن گمراه ميخدا جمع زيادي را با آن گمراه و عده كثيري را هدايت مي(2)
 .62بقره، آيه 

 .030، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 [.....] .62، ص 0مجمع البيان، ج (4)

 623، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 082[ ..... ص : 441تا  88ت (: آيا02سوره طه )]

 اشاره

( 133( مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً )22كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً )
( يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ 136( يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً )131ماْلً )خالِدِينَ فِيهِ وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِ

 (130لَبِثْتُمْ إاِلَّ عَشْراً )

( 134( وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً )130نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِالَّ يَوْماً )
( يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ال عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فاَل 132( ال تَري فِيها عِوَجاً وَ ال أَمْتاً )132فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً )

 (132هَمْساً ) تَسْمَعُ إِالَّ

( يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً 132يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إاِلَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْالً )
( وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال يَخافُ ظُلْماً وَ 111نْ حَمَلَ ظُلْماً )( وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَ قَدْ خابَ م113َ)

 (110كْراً )وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِ (116ال هَضْماً )

 (110ي عِلْماً )تَعالَي اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِفَ



 082ترجمه آيات ..... ص : 

 .(22) ايمتابي( هم دادهكنيم و به تو از نزد خود ذكري )كاين چنين از اخبار مربوط به حوادث گذشته را براي تو بازگو مي

 621، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .(133برد )هر كس از آن روي بگرداند روز رستاخيز بار گناهي مي

 .(131در گناهشان جاودانند و بارشان روز رستاخيز چه بد است )

 .(136روزي كه در صور دميده شود و در آن روز گناهكاران را كور محشور كنيم )

 .(130ديگر گويند بيش از ده روز مكث نكرديم )كه آهسته با هم

 .(130ايد )گويند: بيش از يك روز بسر نبردهگويند آن دم كه از همه بهترشان ميدانيم كه چه ميبهتر مي

 .(134داند )ها پرسند بگو پروردگارم آن را پراكنده كند آن چنان كه جز خودش كس نميترا از كوه

 .(132ه واگذارد )و زمين را پهن نموده هموار

 .(132كه در آن برجستگي و انحرافي نبيني )

كنند، و همه صداها به احترام خداي رحمان آن روز صدا زن )حشر( را كه هيچ كجي و اعوجاجي در كارش نيست پيروي مي
 .(108)شنوي بيفتد و جز صدايي آهسته چيزي نمي

ن اجازه شفاعتش داده باشد و سخن او را در شفاعت بپسندد در آن روز شفاعت سودي ندارد مگر از كسي كه خداي رحما
(132). 

 .(113داند و اما ايشان احاطه علمي به او ندارند )رسد مياند و آنچه )از آثار( كه دنبال خود آنان ميخدا آنچه قبال فرستاده

 .(111وميد گردد )ها در مقابل خداي زنده و قيوم متواضع شود و هر كس وزر ستمي به دوش دارد نو چهره

 .(116و هر كس كارهاي شايسته و ايمان داشته باشد از ستم كشيدن و زبون شدن نترسد )

هاي گوناگون آورديم تا شايد بترسند و آري اين چنين ما آن را )كتاب خود را( قرآني عربي نازل كرديم و در آن بيم دادن
 .(110تذكري برايشان حاصل شود )

اوندي كه سلطان حق است، و تو قرآن را پيش از آنكه وحي آن به تو اعالم شود به شتاب مخوان و پس بلند مرتبه است خد
 .(110بگو پروردگارا مرا دانش بيفزاي )

 084بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

يامت تهديد اين آيات در دنباله داستان موسي )ع( قرار دارد كه به منظور انذار مردم، ايشان را با ياد آوري هولهاي روز ق
 .كندمي

 626، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 ."كَذلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْباءِ ما قَدْ سَبَقَ وَ قَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً "

حوادث و اموري است كه در امتهاي  "ما قَدْ سَبَقَ "به خصوصيت داستان موسي است و مراد از "كذلك "ظاهرا اشاره
داده و معناي آيه اين است كه ما با اين خصوصيت كه داستان موسي را برايت نقل كرديم به همين نحو داستانها  گذشته رخ



ف قرآن كريم و يا معار "وَ قَدْ آتَيْناكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْراً "كنيم. و مقصود از ذكر جملهو حوادث امتهاي گذشته را برايت نقل مي
ها از حقايق و اخالقيات و شرايع و غير آن بيان قرآن كريم در خالل داستانها و عبرت متنوعي است كه خداي عز و جل در

 .نموده

 080شود[ ..... ص : تجسم اعمال استفاده مي "مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ ... "اشاره به اينكه از آيه:]

 ."ةِ وِزْراًمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيامَ "

به معناي بار سنگين و گناه است و چون فرموده آن را روز قيامت حمل  "وزر "گردد و كلمهبه ذكر بر مي "عنه "ضمير در
را نكره و بدون الف و الم آورد براي اين  "وزرا "توان گفت مراد از آن همان معناي اول است و اگركند به اين قرينه ميمي

قرآن( اعراض كند او در روز قيامت ثقلي )كسي كه از ذكر  "ا برساند و معناي آيه اين است كه:بود كه بزرگي خطر آن ر
. در اين آيه گناه را از آن جهت كه قائم به ايشان است تشبيه به "بسيار عظيم الخطر و صاحب اثري تلخ را حمل خواهد كرد

شد آن وقت بطور استعاره همان گناه را وزر و سنگيني ثقلي كرد كه آدمي با همه سنگيني و مشقت كه دارد به دوش خود بك
 .ناميد

 ."خالِدِينَ فِيهِ وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلًا "

 "خلودشان در كيفر آن است يعني عذاب كه به طور كنايه فرموده خالد در وزرند و اگر فرمود: "خالد بودنشان در وزر "مراد از
كلمه  بود چون اين "من "گردد كه مفرد است به اعتبار معنايبر مي "كسي كه -من "به كلمه با اينكه ضمير آن "خالدين

إِنَّهُ فَ "گردد و نيز دربر مي "من "كه ضمير آن نيز به "اعرض "رساند هم چنان كه اگر دردر معنا جمع است و كليت را مي
 وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ "ت آيه مورد بحث از اين جهت نظير آيهضمير را مفرد آورد به اعتبار لفظ من بود پس در حقيق "يَحْمِلُ

برگردانيده و هم ضمير جمع را. و با  "من "است كه هم ضمير مفرد را به« 1» "رَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أَبَداً
م كند بر تجسقرآني است در اينكه داللت مي ترين آياتصرفنظر كردن از جهات لفظي، آيه شريفه مورد بحث از روشن

 .شود و همواره و جاودانه با آن استاعمال و اينكه آدمي در قيامت با عمل خودش معذب مي

__________________________________________________ 

 .خلد استو هر كه نافرماني خدا و رسول او كند البته كيفر او آتش دوزخ است كه در آن تا ابد م(1)

 .60سوره جن، آيه 

 620، ص: 10ترجمه الميزان، ج

و معنايش اين است كه بار ايشان در روز  "بئس "از افعال ذم است مانند "ساء "كلمه -"وَ ساءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ حِمْلًا "
اگر با كسره خوانده شود  با كسره حاء و فتحه آن به يك معنا است چيزي كه هست "حمل "قيامت بد باري است. و كلمه

شود، و اگر با فتحه خوانده شود شود مانند بارهايي كه به دوش كشيده ميمراد از آن باري خواهد بود كه در ظاهر حمل مي
 .مراد از آن بارهاي باطني است مانند طفل در شكم

 083وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً[ ..... ص :  "معناي جمله:]

 ."يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقاً "

در آيه قبلي است و نفخ صور كنايه از احضار و دعوت است و لذا دنباله آن به  "يَوْمَ الْقِيامَةِ "بدل از "يَوْمَ يُنْفَخُ ... "جمله
 ."... ال عِوَجَ لَهُيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ  "فرمايدزودي مي



نقل شده كه گفته است:  «1»است كه به معناي كبود است كه يكي از رنگها است و از فراء  "ازرق "جمع "زرق "كلمه
ن شود، و ايرود كبود ميمراد از زرق محشور شدن مجرمين و كور بودن ايشان است چون چشم وقتي بينائيش از بين مي

اند ديگر گفته« 0»كند. بعضي آن را تاييد مي« 6» "شُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ عُمْياًوَ نَحْ "معناي خوبي است و آيه
اند: كبودي چشمان است چون بدترين ديگر گفته« 0»مراد كبودي بدنهاي ايشان به خاطر خستگي و تشنگي است. بعضي 
اند مراد از آن تشنگي ديگر گفته «4»ن است. بعضي رنگ چشم نزد عرب كبود آن است و عرب با چشم كبود سخت دشم

كن هيچ رسد. و ليكند و كبود رنگ به نظر ميمجرمين است چون وقتي انسان به شدت تشنه شود رنگ چشمش تغيير مي
 .يك از اين اقوال مورد پسند نيست

حبت اي با يكديگر آهسته صبه اين معنا است كه عده "تخافت "كلمه "يَتَخافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً ... إِلَّا يَوْماً "
 إِنْ "دهد، و جملهكنند، و اين آهسته سخن گفتن در اهل محشر به خاطر هول مطلع و فزعي است كه به ايشان دست مي

آيد اين طوري كه از سياق بر ميكنند، و معناي جمله به بيان همان كالمي است كه بين خود، تخافت مي "لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً
گويند قبل از قيامت در دنيا بيش از ده روز نمانديد، و منظورشان از اين سخن، پچ به يكديگر مياست كه به صورت پچ

 .هاي آن برايشان آشكارا شدهاندك شمردن عمري است كه در دنيا كردند نسبت به خلود و ابديتي كه نشانه
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 .621، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .22اند. سوره اسري، آيه كنيم در حالي كه كور و به رو افتادهايشان را در روز قيامت محشور مي(2)

 .623، ص 12روح المعاني، ج (4، 3)

 .110، ص 66تفسير فخر رازي، ج (5)

 620، ص: 10ترجمه الميزان، ج

گويند يعني ما به همه آنچه كه در باره مكث در دنيا مي -"مُ بِما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْماًنَحْنُ أَعْلَ "
نيا گويند: در دتر به صدق است ميترين آنان و آنهايي كه گفتارشان نزديكدانيم كه معتدلاحاطه علمي داريم چون مي

مگر يك روز، و اگر گوينده اين حرف را معتدل و راستگوترين مردم دانسته، براي اين است كه ماندن محدود در دنيا نمانديد 
اي ندارد، پس اگر كسي آن را و عمر ناچيز آن در قبال ماندن تا ابد و عمر جاودانه قابل مقايسه نيست، و اصال قدر و اندازه

 .تر و راستگوتر استاند به واقع نزديكدانستهيك روز بداند نسبت به كساني كه ده روز 

وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ  "و همين قول نيز نسبي و غير حقيقي است، حقيقت قول همان است كه خداي سبحان در آيه
بيان كرده، و به زودي بحثي « 1» "لكِنَّكُمْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ وَ

 .كامل و مفصل در باره اين مكث در تفسير آيه مورد استشهاد در سوره روم خواهد آمد ان شاء اللَّه

 ."وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ ... وَ ال أَمْتاً "

ها در روز قيامت پرسيده بودند، كه در اين آيات از آن )ص( از وضع كوه اين آيه داللت دارد بر اينكه مردم از رسول خدا
 .دهدجواب مي

 كند، به طوري كه در جايهايش را منتشر مييعني بگو پروردگارم آنها را ذره ذره نموده و ذره -"فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً "
نيز به  "صفصف "به معناي زمين صاف و تخت است، و كلمه "قاع "لمهك "فَيَذَرُها قاعاً صَفْصَفاً "ماندآن چيزي باقي نمي

ها و پاشيدن ذرات آن، معناي زمين تختي است كه ليز و صاف باشد و معناي جمله اين است كه پس از خرد كردن كوه
زمين برگردد به  به "فيذرها "شود. و گويا ضمير دركند، به طوري كه هيچ چيز روي آن ديده نميزمين را تخت و هموار مي



به معناي  "عوج "اند:گفته« 6»بعضي  "ال تَري فِيها عِوَجاً وَ ال أَمْتاً "ها بوده و در جملهاعتبار اينكه قبال همان كوه
هاي بلند است و خطاب آن به رسول خدا )ص( است و مراد اين است كه هر كس كه زمين "امت "هاي پست، وزمين

ه و نقطه اي نقطه پستي مانند دربيند و معنايش اين است كه هيچ بينندهو بلندي در آن نمياستعداد بينايي دارد، پستي 
 .بيندبلندي مانند تل و كوه نمي

__________________________________________________ 

و  ين است روز بعثو آنان كه علم و ايمان داده شدند گفتند به مقتضاي لوح محفوظ شما تا روز بعث درنگ كرديد و ا(1)
 .42دانستيد. سوره روم، آيه ليكن نمي

 .به نقل از حسن 03، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 624، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 ."يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ال عِوَجَ لَهُ وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَال تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً "

 "هُال عِوَجَ لَ "دو احتمال هست يكي اينكه مربوط به پيروي داعي باشد و در نتيجه "عوج ندارد "فرمايد:يدر اين آيه كه م
شود كه، مردم در آن روز جز پيروي باشد كه در اين صورت معناي آيه چنين مي "يتبعون "حال از ضمير جمع و عامل آن

كه همه اينها اي، براي اينو نه كمترين استنكاف و تنبلي و مسامحهتوانند كمترين توقفي كنند، اي ندارند، نه ميمحض چاره
ند كه بينكنند چون آن روز به عيان ميفرع توانستن است و آن روز نه تنها مردم توانايي ندارند بلكه توهم آن را هم نمي

 "مُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِلِمَنِ الْ "ملك و قدرت تنها از خداي سبحان است و كسي شريك او نيست هم چنان كه فرمود:
 .«6» "وَ لَوْ يَرَي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "و نيز فرموده:« 1»

ر كند مگرك نميشود كه: داعي روز قيامت احدي را تاحتمال دوم اينكه متعلق به داعي باشد آن وقت معناي آيه اين مي
اري انگكند و خالصه در باره احدي دچار اشتباه و فراموشي نگشته در دعوت هيچ كس سهلآنكه بدون استثناء دعوت مي

 .كندنمي

 تر است براي اينكه اگر كسي را دعوتبا احتمال اول مناسب "وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ ... "و ليكن تعقيب جمله به جمله
در آيه  "همس "شود كه در مقام تمرد و استكبار از اطاعت و پيروي باشد، و كلمهاحضار كنند وقتي صدايش بلند ميو يا 

ترين صداي پاهاست به معناي آهسته "همس االقدام "مورد بحث به طوري كه راغب گفته به معناي صداي خفي است و
 ."فاَل تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً "كه فرموده: هم چنان كه در قرآن به همين معنا به كار رفته آنجا«. 0»

به رسول خدا )ص( است ولي مقصود، هر كسي است كه حس شنوايي داشته باشد، و معنايش  "فاَل تَسْمَعُ "خطاب در جمله
شود كه هيچ اين است كه آن روز صداها به خاطر استغراق در مذلت و خواري در برابر خداي تعالي آن چنان آهسته مي

 .شنوداي جز صدايي خفيف نميندهشنو

 081حال آدميان در روز قيامت: پيروي داعي، خشوع اصوات و سود نبخشيدن شفاعت إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ[ ..... ص : ]

است كه  كند، كنايه از اينت شفاعت را نفي مياينكه منفع "يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا "
 قضاء به عدل، و حكم
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 .12امروز ملك از كيست از خداي واحد قهار. سوره مؤمن، آيه (1)

مند كه نيروي همه نيروها فهبينند مشاهده كنند ميو اگر كساني كه ستم كردند خود را در آن هنگام كه عذاب را مي(2)



 .124تنها از خدا است. سوره بقره، آيه 

 ."همس "مفردات راغب، ماده(3)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

فصل بر حسب وعده و وعيد الهي جريان يافتني است، و هيچ عاملي جرم مجرمي را ساقط ننموده، گناهي را از گناهكاري 
 .ود شفاعت نافع نيست، اين است كه شفاعت اثر نداردكند، پس معناي اينكه فرمصرفنظر نمي

كند بر اينكه در كالم سابق همه عنايت در اين استثنايي است كه داللت مي "إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا "و جمله
ر مقام دهند كه دكه به كسي اجازه نمياست كه شفعاء را نفي كند نه تاثير شفاعت را در شفاعت شدگان، و مراد اين است 

اشاره به اين معنا دارد، و  "وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا "فرمايد:شفاعت كسي سخني بگويد، هم چنان كه جمله بعدي هم كه مي
و « 1» "ا بِإِذْنِهِيَوْمَ يَأْتِ ال تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّ "فرمايد:فهماند كه آن روز سخن گفتن منوط به اجازه است، هم چنان كه ميمي

 .«6» "ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ قالَ صَواباً "فرمايد:نيز مي

 .و ما در سابق يعني در تفسير سوره هود در جلد دهم اين كتاب گفتاري در معناي اذن در تكلم گذرانديم

اين است كه قول او آميخته با چيزي كه مايه سخط خدا است از قبيل خطا و  معنايش "وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلًا "و اما اينكه فرمود:
اش را خالص از خطيئه نباشد، چون اطالق جمله اقتضا دارد به عموم حمل شود، و چنين كالمي جز از كسي كه خدا سريره

ه خدا كالمي داشته باشند ك تواند سر زند، تنها كساني ممكن است چنينخطاي در اعتقاد و خطيئه در عمل كرده باشد نمي
دلهاشان را در دنيا از رجس شرك و جهل پاك كرده باشد، و يا كساني كه ملحق به ايشان شده باشند، چون روز قيامت همه 

ان  و اين رشته سر دراز دارد كه« 0» "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "ها است، هم چنان كه فرمود:بالها و ابتالآت از ناحيه دلها و باطن
 .ها از نظر خواننده محترم خواهد گذشتشاء اللَّه تعالي مقداري از حرفها كه مربوط به آن است در اين نزديكي

 ."يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً "

جمع آورده  "من "برگردد، و به اعتبار معناي "هُمَنْ أَذِنَ لَ "، به"يحيطون "و "خلفهم "و "ايديهم "اگر ضميرهاي جمع، در
شود كه سخن مرضي آنان بر خدا مخفي نيست، چون علم خدا محيط به ايشان است، ولي ايشان شده باشد، معنا اين مي
 محيط به خدا نيستند، و

__________________________________________________ 

 .134گويد مگر به اذن او. سوره هود، آيه روزي كه خواهد آمد هيچ كس سخن نمي(1)

 .كند مگر آن كس كه رحمانش اجازه داده و قولش پسنديده باشدآن روز كسي تكلم نمي(2)

 .02سوره نبا، آيه 

 .2گردد. سوره طارق، آيه روزي كه باطنها آشكار مي(3)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .بنده در علم او تصرف كنند و او را گول بزنندتوانند به وسيله كالمي غير مرضي و فرينمي

ت به كند، احاطه نسبو اگر به مجرمين برگردد، ناگزير بايد گفت آيه شريفه احاطه علمي خداي را نسبت به آنان افاده مي
ان شايشان كه همان موقف دنيا و قبل از مردن و مبعوث شدن "ما خلف "خلود ايشان كه همان موقف جزاء باشد و نسبت به

اند كيفرشان اي به علم خدا ندارند، پس خدا به آنچه كردهباشد، پس مجرمين از هر سو محاط علم خدا هستند، و خود احاطه
توانند حكم او را رد كنند، اينجا است كه به تمام معنا ها در برابر حي قيوم ذليل گشته، نميكند، و آن روز است كه رويمي

وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ  "احتمال از احتمال اولي با سياق آيات مورد بحث سازگارتر است. شوند، و اينخائب و خاسر مي



به معناي ذلت در قبال قهر قاهر است، و حالتي  "عنوة "است و "عنوة "فعل ماضي مؤنث از ماده "عنت "كلمه "الْقَيُّومِ
گيرد، هم چنان كه ظهور سلطنت الهي او به خود مي است كه در قيامت هر موجودي در برابر خداي سبحان، و در قبال

و به حكم اين آيه در آن روز هيچ چيز مالك چيزي نيست، و مالك « 1» "لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ ":فرمود
 و ذلت را به وجوه نسبت "وةعن "نبودنش به تمام معناي كلمه است، و همين خود ذلت و مسكنت علي االطالق است، و اگر

اين است كه  "عنوة "شود و الزمه اينداده، از اين باب بوده كه وجوه اولين عضوي است كه آثار ذلت در آن نمودار مي
اي كه در باره ايشان بكند نتواند مانع حكم خدا، و نفوذ آن در خلق گردد، و ميان اراده خدا و ايشان حائل شود، پس هر اراده

 .نافذ استممضي و 

انتخاب شد، بدين جهت بوده كه مورد كالم مردگاني هستند كه بار  "قيوم "و "حي "و اگر در ميان همه اسماء خدا دو اسم
 اند، و در چنيندوم زنده شدند، و وقتي زنده شدند كه تمامي آن اسباب و وسايل كه در دنيا در اختيارشان بود از كف داده

 .ات مطلقه و قيمومت او نسبت به هر چيز استمورد و ظرفي، مناسب همان حي

 ."وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَال يَخافُ ظُلْماً وَ ال هَضْماً "

ميني هستند كه ايمان مجر "كساني -من "مراد از كلمه "وَ قَدْ خابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً "بيان پاداش خلق است، اما جمله
 نياوردند و آن روز خيبت را كه بدترين جزاء است دارند،
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 [.....] .12سوره مؤمن، آيه (1)

 622، ص: 10ترجمه الميزان، ج

مؤمن و چه كافر، نه، زيرا مؤمن  نه هر كسي كه مرتكب ظلم و لو مختصري از آن شده باشد، و يا هر ظالمي كه باشد چه
 .گرددشود، چون شفاعت شامل او ميهرگز در قيامت دچار خيبت نمي

و بر فرض هم كه مراد عموم ظالمان باشد، و بخواهد بفرمايد هر كس كه وزر و وبال ظلم را حمل كرده باشد خائب است، 
 .دارد، نه خيبت از مطلق سعادت ناگزير معنايش خيبت از آن قسم سعادتي است كه ظلم با آن منافات

، بياني است طفيلي براي حال مؤمنين صالح، كه به منظور تكميل "وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ... "و اما جمله
 ن استاقسام و تتميم سخن در دو فريق صالحان و مجرمين آمده است، و اگر عمل صالح را مقيد به ايمان كرده، براي اي

اي به معناي نقص است، و معن "هضم "شود، و اين مقتضاي آيات حبط است، و كلمهكه عمل صالح به وسيله كفر حبط مي
 .آيه واضح است

مل شوند تا وقتي كه به پاداش عبا خاتمه يافتن اين آيه بيان اجمالي سرنوشت ايشان در روز جزاء از ساعتي كه مبعوث مي
 ". و سپس مساله حشرشان را با جمله"يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ "د، اول مساله احضارشان را با جملهشورسند، تمام ميخود مي

كنند بيان نموده و آن را خيلي نزديك معرفي كرده، به طوري كه بعضي از افرادي كه در باره آن اظهار نظر مي "يتخافتون
حله سوم مساله گنجايش زمين براي اجتماع همه مردم را بيان گويند: يك روز ميان مرگ و بعث ما فاصله شد. در مرمي

شود. در مرحله فهماند كه در آن روز زمين هموار و بدون پستي و بلندي مي "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ ... "كرد، و با جمله
بيان كرد. و در مرحله پنجم با  "عِيَ ال عِوَجَ لَهُيَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّا "چهارم اطاعت و پيروي مردم از داعي حضور را با جمله

خاطر نشان ساخت كه شفاعت هيچ تاثيري در اسقاط جزاء ندارد مگر به اذن. و در مرحله  "يَوْمَئِذٍ ال تَنْفَعُ الشَّفاعَةُ "جمله
نسبت به حال بندگان، و احاطه نداشتن بندگان مساله احاطه علمي خدا را  "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "ششم با جمله

به علم او را خاطر نشان ساخت. و در مرحله هفتم سلطنت خداي را بر كافران، و ذلت ايشان را در برابر او، و نفوذ حكم او در 



كيفر كافران را  "وَ قَدْ خابَ "لهبيان كرد، و در مرحله هشتم با جم "وَ عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ "ميان بندگان را با جمله
 .معين نمود كه چيست؟ با اين بيان وجه ترتب آيات به يكديگر و ترتب مطالب آنها معلوم گرديد

 ."كْراًوَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِ "

 به خصوصيات بيان آيات باشد، و جمله "كذلك "هر سياق اين است كه اشاره بهظا
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از تصريف به معناي گردانيدن از حالي به حال ديگر  "صرفنا "است و كلمه "انزلناه "حال از ضمير در جمله "قُرْآناً عَرَبِيًّا "
آسا، كتاب را نازل كرديم در حالي كه قرآني است ر و به اين نحو از بيان معجزهشود كه: ما اينطواست و معناي آيه چنين مي

مْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُ "خواندني و عربي و در آن بعضي از وعيدهاي گوناگون را كه به كفار داديم ذكر نموديم. و جمله
در  "ذكر "چيزي كه هست در آن جمله، "لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشي ":فرموداز نظر مطلب نظير جمله سابق است كه مي "ذِكْراً
اد از خواهد بگويد مرقرار گرفته و از همين جا آدمي مي "تقوي "قرار گرفته بود و در اين جمله ذكر در مقابل "خشيت "برابر

تمال ضرر است نه آن تقوايي كه مترتب بر تقوي در اين جا پرهيز از عناد و لجاج با خدا است كه الزمه خوف و خشيت و اح
ايمان است و عبارت است از عمل به طاعات و اجتناب از سيئات و مراد از احداث ذكر براي آنان حصول تذكر است در 

 .شودايشان و با اين بيان مقابله ميان ذكر و تقوي بدون هيچ زحمتي تمام و موجه مي

ت كه ما اين چنين كتاب را خواندني و عربي نازل كرديم و در آن به عبارات اين اس -و خدا داناتر است -و معناي آيه
گوناگون وعيدهايي به كار برديم تا شايد تقوي كنند و يا ذكري برايشان حادث شود يعني شايد احتمال خطري در دلهايشان 

خشيتي در دلشان بيفتد و دنبال راه يابد و احتمال دهند كه اين قرآن حق است و در دشمني با حق خطر هست و در نتيجه 
 .آن دست از دشمني با خدا بر دارند و يا مستقيما ياد حق در دلشان راه يافته بدان معتقد گردند

 ."فَتَعالَي اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ "

 .اين جمله تسبيح و تنزيه خدا است از هر چيزي كه اليق ساحت قدس او نيست

متفرع بر آيه قبلي شود كه راجع به انزال قرآن و تصريف وعيد در قرآن به منظور  اي است كه قابل آن هست كهجمله
هدايت مردم بود هم چنان كه قابل آن هست كه متفرع بر آن و بر آيه قبل از آن گردد، كه داستان حشر و جزاء را بيان 

تر است و آن سلك اين است كه كرد و تفرعش بر هر دو از اين نظر كه هر سه آيه در يك سلك قرار دارند مناسبمي
كند، كند يعني مردم را به سوي راهي كه صالح ايشان است هدايت ميخداي تعالي ملكي است كه در ملك خود تصرف مي

دهد، و جزايشان بر طبق عمل آنان است، چه خير و چه شر، پس چنين خدايي كه و سپس احضارشان نموده جزايشان مي
كند، و كسي نيست كه مطلق هم هست، متعالي است، هيچ مانعي از تصرفاتش منع نميمالك هر چيزي است و ملكش 

كند، و همه اينها از شؤون سلطنت او فرستد، كتابهايي براي هدايت مردم نازل ميحكمش را تعقيب نمايد، رسوالني مي
 اند دهكند، آن گاه بر طبق آنچه كراست، و سپس بعد از مردن مبعوثشان نموده، احضارشان مي
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دهد، در حالي كه همه براي حي قيوم، سر بزير افكنده، ذليل شده باشند، و اين نيز از شؤون سلطنت او است، جزايشان مي
 .و او است حقي كه بر آنچه ازل بوده ثابت خواهد بود (پس او است ملك در اول و در آخر، )در دنيا و در آخرت

ست بگوييم جمله مورد بحث متفرع بر تمامي مطالب گذشته است، يعني از اول داستان موسي و معارفي كه و ممكن هم ه
 .متفرع بر آن كرده تا اينجا، و در حقيقت به منزله ختم داستان با تسبيح و تعظيم باشد



 322كه قرآن يك بار دفعتا و بار ديگر تدريجا نازل گرديده است[ ..... ص :  شودو اشاره به اينكه از آن استفاده مي "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ... "معناي آيه:]

 ."وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً "

رآن ل خدا )ص( بر وحي قدهد بر اينكه در اين آيه تعرضي نسبت به چگونگي تلقي رسوسياق آيات مورد بحث شهادت مي
نهي از عجله در قرائت قرآن  "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ "گردد، و جملهبه قرآن بر مي "وحيه "شده است، و بنا بر اين ضمير در

ر اين است كه قبل از تمام شدن وحي از ناحيه فرشته وحي، د "مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ "است. و معناي جمله
 .خواندن آن عجله مكن

آمده، قبل از اينكه وحي تمام شود، شروع به خواندن آن رساند كه وقتي وحي قرآن براي آن جناب ميپس اين آيه مي
اند از اينكه در قرائت قرآن و قبل از تمام شدن وحي آن عجله نكند، پس آيه كرده، و در آيه، آن حضرت را نهي فرمودهمي

ال تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنا جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ فَإِذا قَرَأْناهُ  "فرمايد:ن آيه ديگر است كه ميمورد بحث در معناي آ
 "فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

«1». 

 "لْ ... وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماًال تَعْجَ "، براي اينكه جمله"وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً "فرمايد:و مؤيد اين معنا جمله بعد است كه مي
اي كه هنوز به تو وحي نشده عجله كني علم بيشتري طلب كن. رساند كه مراد استبدال است، يعني به جاي اينكه در آيهمي

 اكني، براي اين است كه تاي كه هنوز بر تو نازل نشده عجله ميشود كه اگر تو به قرائت آيهو برگشت معنا به اين مي
اي، ولي تو به آن مقدار علم اكتفاء مكن، و از خدا علم جديد بخواه، و بخواه كه صبر و اي بدان علم پيدا كردهاندازه

 .ات دهد تا بقيه وحي را بشنويحوصله

 :كند، كه دارداين آيه شريفه از جمله مداركي است كه مضمون روايات را تاييد مي

 اش از اول تا به آخر دفعتا نازل شده است، واول كه همهقرآن كريم دو بار نازل شده، يكي بار 

__________________________________________________ 

زبانت را به خواندن آن حركت مده و عجله مكن، جمع آوري آن و خواندنش با ما است پس وقتي آن را خوانديم تو با ما (1)
 .12بخوان، سوره قيامت، آيه 
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قبل از تمام شدن آيه، و يا چند  (يكي هم آيه آيه و چند روز يك بار، و وجه تاييد آن اين است كه اگر رسول خدا )ص
داشت، معنا نداشت بفرمايد: قبل از تمام شدن وحيش در خواندنش اي كه مثال اآلن جبرئيل آورده، علمي به بقيه آن نميآيه

 .دانستهقبل از تمام شدن وحي هم آن جناب آيه را ميشود عجله مكن، پس معلوم مي

اند: مراد از آيه اين است كه در خواندن قرآن براي اصحابت و امالي آن عجله مكن، بگذار از مفسرين گفته« 1»بعضي 
تباطي با اين اردانيد كه لفظ آيه هيچ معاني آن برايت معلوم بشود، بعدا امال كن تا بنويسند، ولي شما خواننده عزيز خوب مي

 .معنا ندارد

اند مراد اين است كه از خدا قبل از آنكه به وحي چيزي حكم كند درخواست وحي آن را مكن. اين ديگر گفته« 6»بعضي 
 .وجه نيز مانند وجه قبلي با لفظ آيه منطبق نيست

 324بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 اشاره



يش از يك گويند: بتر آنان مينقل كرده كه فرمود: يعني داناتر و صالح "إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً "يل آيهدر تفسير قمي در ذ
 .«0»روز مكث نكرديد 

ش ها با همه عظمتو در مجمع البيان از بعضي نقل كرده كه گفته است: مردي از ثقيف از رسول خدا )ص( پرسيد: اين كوه
ا كند تدهد تا همه ريگ شوند، سپس بادها را بر آن مسلط ميند؟ فرمود خداي تعالي آنها را سوق ميشوروز قيامت چه مي

 .«0»متفرقشان كند 

اي محمد! پروردگار  :مؤلف: اين معنا در الدر المنثور هم از ابن منذر از ابن جريح به اين عبارت نقل شده كه قريش پرسيدند
 .«4» "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ ... "كند؟ در پاسخ آنان اين آيه نازل شد:ميها چه تو در روز قيامت با اين كوه

به معناي ارتفاع، و عوج به معناي گودي  "امت "نقل كرده كه "ال تَري فِيها عِوَجاً وَ ال أَمْتاً "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«2»... است 

__________________________________________________ 
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داعي عبارت است از مناديي  "قل كرده كه فرمودند:ن "يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ ال عِوَجَ لَهُ "و نيز در همان كتاب در ذيل جمله
 .«1» "از ناحيه خداي عز و جل

گويد: پدرم از حسن بن محبوب از مي "وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَال تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً "و نيز در همان كتاب در ذيل جمله
ايم حديث كرد كه فرمود: چون روز قيامت شود خداي تعالي تمامي ابي محمد وابشي از ابي الورد از حضرت ابي جعفر )ع( بر

 ايستند، آنكند، در حالي كه همه پا برهنه و لخت و عريان باشند، پس در موقف حشر ميمردم را در يك سرزمين جمع مي
 واهند ايستاد، و اينها به شماره افتد، در چنين حالي به مقدار پنجاه سال خقدر كه عرق شديدي از ايشان فرو ريزد، نفس

 :فرمايدهمان قول خداي عز و جل است كه مي

 .«6» "وَ خَشَعَتِ الْأَصْواتُ لِلرَّحْمنِ فَال تَسْمَعُ إِلَّا هَمْساً ... "

 320روايتي در نفي رؤيت خداي تعالي[ ..... ص : ]

ه كه گفت: ابو قره محدث از من و در كافي احمد بن ادريس از محمد بن عبد الجبار از صفوان بن يحيي روايت آورد
درخواست كرد تا او را نزد امام ابو الحسن حضرت رضا )ع( ببرم، پس من از آن جناب برايش اجازه گرفتم، آن جناب هم 

 .ها كرد، تا سؤالش به توحيد منجر شداجازه دادند، ابو قره داخل شده از حالل و حرام و احكام سؤال

ن روايت شده كه خداي تعالي مشاهده و كالم خود را ميان دو پيغمبر تقسيم كرد، كالم خود ابو قره گفت: براي ما اين چني
را به موسي، و ديده شدنش را به محمد )ص( داد، امام ابو الحسن )ع( فرمود: پس آن كس كه از طرف پروردگار متعال 

و احاطه  -وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً "و اينكه "بينداو را نميديدگان  -ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "مامور شد به جن و انس ابالغ كند كه:
 .آيا او محمد )ص( نبود؟ گفت: آري او بود "و چيزي همانند او نيست -ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "و اينكه: "يابندعلمي به او نمي



كه از ناحيه خدا آمده، و مامور شده ايشان فرمود: چطور ممكن است مردي در برابر تمامي خلق برخيزد و به ايشان خبر دهد 
ال يُحِيطُونَ بِهِ  "و "ال تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ "را به سوي خدا دعوت كند، آن وقت در ضمن دعوتش در معرفي خداي تعالي بگويد:

ام و احاطه علمي به ديدهآن وقت همين شخص به ايشان بگويد: من خدا را به دو چشم خود  "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "و "عِلْماً
دهند كه كنيد؟ زنادقه )كه دشمنان اسالمند( چنين جرأتي به خود نميام و او را به صورت بشري ديدم آيا شرم نمياو يافته

و كسي  "وَ ال يُحِيطُونَ بِهِ عِلْماً "به پيغمبر اسالم چنين تناقض گويي نسبت دهند، تا آنجا كه فرمود: قرآن صريحا فرموده:
 .ه خداي را با چشم ببيند احاطه علمي به آن يافته و معرفت به او پيدا كرده استك

__________________________________________________ 
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كنيم، و ا قرآن باشد البته تكذيب ميكنيد؟ فرمود: روايت وقتي مخالف بابو قره گفت: پس شما اين روايت را تكذيب مي
يدگان او شود، و دمساله رؤيت نه تنها مخالف با قرآن است، بلكه با اتفاق مسلمين نيز كه خدا محاط علمي كسي واقع نمي

 .«1»بينند، و مانند او كسي نيست مخالف است را نمي

 323. ص : [ ...."وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ... "چند روايت در ذيل آيه:]

وز شد هنفرموده كه: رسول خدا )ص( همواره وقتي قرآن به او نازل مي "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ ... "و در تفسير قمي در ذيل آيه
كرد كه به خواندن آن آيه، كه خدايش از اين كار نهي نموده، آيه نزول يك آيه تمام نشده و معنا به آخر نرسيده شروع مي

فراغت جبرئيل از  "در آن به اين معنا است كه قبل از "يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ "نهي از آن نازل كرد، كه جملهمزبور را در 
 .«6» "رَبِّ زِدْنِي عِلْماً "تو آن را مخوان، و در عوض بگو: "خواندنش

اين نقل آمده كه رسول خدا )ص(  ، جز اينكه در«0»اين معنا در الدر المنثور از ابن ابي حاتم از سدي نيز روايت شده  :مؤلف
 .سازدداند كه فراموشي وحي با عصمت نبوت نميكرد، ليكن خواننده عزيز خوب مياين كار را از ترس فراموشي مي

ه گفت: اند كو در الدر المنثور است كه فاريابي، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، همگي از حسن روايت كرده
ش را سيلي زد، زن به شكايت نزد رسول خدا )ص( آمده قصاص خواست، رسول خدا حكم به قصاص ميان آن دو مردي زن

خدا در  رسول "وَ ال تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضي إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْماً "كرد، خداي تعالي اين آيه را فرستاد:
 .«0»نازل شد  "...الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَي النِّساءِ  "ا آنكه آيهقصاص توقف كرد ت

مؤلف: اين حديث خالي از ضعف نيست، براي اينكه نه آيه اول مضمونش با مورد روايت منطبق است، و نه آيه دوم ربطي به 
 .آن دارد، و بحث پيرامون هر دو آيه گذشت

ص( روايت كرده كه گفت: روزي اگر بر من بگذرد كه در آن علمي زياد )دا گويد: عايشه از رسول خو در مجمع البيان مي
 .«4»نكنم كه مرا به خدا نزديك كند خدا طلوع آفتاب آن روز را برايم مبارك نكند 

رود كه عليه خود نفرين كند، آن هم در اين حديث نيز خالي از ضعف نيست چگونه نسبت به پيغمبر احتمال مي :مؤلف
 .اختيار آن به دست وي نيست و بعيد نيست كه از ناحيه نقل به معنا كردن در حديث تحريفي شده باشد اي كهمساله

__________________________________________________ 
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 321[ ..... ص : 406تا  441(: آيات 02سوره طه )]

 اشاره

( 112( وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْلِيسَ أَبي )114وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً )
( وَ 112إِنَّ لَكَ أاَلَّ تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري ) (117)قُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي فَ

 (112أَنَّكَ ال تَظْمَؤُا فِيها وَ ال تَضْحي )

فَأَكَال مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ  (120)أَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْلي فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ 
بِطا مِنْها ( قالَ اه166ْثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي ) (161طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي )

( وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ 160جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي )
 (160لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي )

 (162( قالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَ كَذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسي )164بِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراً )قالَ رَ

 321ترجمه آيات ..... ص : 

 .(114ما پيش از اين از آدم پيمان گرفته بوديم ولي او فراموش كرد و ما در او پايمردي نديديم )

 .(112ه مالئكه گفتيم به آدم سجده كنيد، همه سجده كردند مگر ابليس كه امتناع ورزيد )و چون ب
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شوي گفتيم: اي آدم اين دشمن تو و همسر تو است مواظب باشيد شما را از اين بهشت بيرون نكند كه تيره بخت مي
(112). 

 .(112شوي و نه برهنه )رسد كه در بهشت بماني نه گرسنه تو را مي

 .(112شوي و نه آفتاب زده )آري در آنجا نه تشنه مي

 .(163شود راه بري بكنم؟! )شيطان او را وسوسه كرد و گفت: اي آدم آيا تو را به رخت خلود و سلطنتي كه كهنه نمي

برگهاي بهشت به خودشان سر انجام هر دو از آن درخت خوردند و عورتهايشان به ايشان نمودار شد و بنا كردند از 
 .(161بچسبانند، آدم نافرماني پروردگار خويش كرد و از راه برفت )

 .(166پس از آن پروردگارش او را برگزيد و توبه او را پذيرفت و هدايتش كرد )

ما شفرمود: همگي پايين برويد در حالي كه بعضي دشمن بعضي ديگر خواهيد بود، پس اگر هدايتي از من سوي  (خداوند)
 .(160شود و نه تيره بخت )آمد هر كه آن را پيروي كند نه گمراه مي

 .(160و هر كس از كتاب من روي بگرداند وي را روزگاري سخت خواهد بود و او را در روز قيامت كور محشور كنيم )

 .(164اي؟! )آن وقت گويد پروردگارا چرا مرا كه بينا بودم كور محشور كرده



هاي ما خود را به كوري زدي و آن را فراموش كردي ما نيز سخش( گويد: همانطور كه تو از ديدن آيهخداي تعالي در پا)
 .(162امروز تو را فراموش كرديم )

 321بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اي از شيطان، و حكمي كه خداي در اين آيات داستان داخل شدن آدم و همسرش در بهشت، و بيرون شدنشان به وسوسه
لي در اين موقع راند كه ديني تشريع نموده سعادت و شقاوت بني نوع آدمي را منوط به پيروي هدايت او و اعراض از آن تعا

 .كندنموده بيان مي

و اين داستاني كه نام برديم در چند جاي قرآن آمده، ولي در اين سوره با كوتاهترين عبارت، و زيباترين بيان ايراد شده است، 
دهد عمده عنايت در آن بيان همان حكمي است كه گفتيم به تشريع دين و ثواب و يل آن شهادت ميو به طوري كه ذ

اين معنا را  "... وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ ":عقاب رانده، هم چنان كه تفريع بعدش هم كه فرموده
  .كندتاييد مي

 032 ، ص:10ترجمه الميزان، ج

وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ثُمَّ  "فرمود:بله ارتباط مختصري هم به آيات قبل دارد كه در باره توبه مي
 .، چون در اين آيات متعرض توبه آدم شده است"اهْتَدي

 326يه السالم( و هبوط او[ ..... ص : اش در داستان آدم )علتمثيل حال نوع آدمي بر حسب طبع زميني و زندگي مادي]

آيد. حال بني نوع آدم را به طوري كه از سياق آن در اين سوره و در غير آن مانند سوره بقره و اعراف بر مي -و اين داستان
سازد، زيرا خدا او را در بهترين قوام خلق كرده، و در كند و مجسم ميبر حسب طبع زميني و زندگي ماديش تمثيل مي

شمار غرق ساخته، و در بهشت اعتدالش منزل داده، و از تعدي و خروج به يك سوي افراط و تفريط كه ناشي از عمتهايي بين
پيروي هواي نفس و تعلق به سراب دنيا، و در نتيجه فراموشي جانب رب العزة است تهديد فرمود، تا عهد ميان خود و خدا را 

را در وساوسش پيروي نكند، چون اگر بكند و گول او را بخورد، كه دنيا را برايش فراموش نكرده، او را نافرماني و شيطان 
رساند كه اگر دل به آن ببندد و پروردگارش را فراموش كند بر اسباب كوني و وجودي مسلط زينت داده، و به نظرش مي

كند، و نيز به نظرش شود ذليل مي آورد، و هر كه مزاحم خواستهاي او از لذائذ زندگيگشته، همه را به خدمت خود در مي
 .رساند كه دنيا براي او باقي و او براي دنيا باقي استمي

ش هاي زندگي دنيا برايدر اين صورت بعد از آنكه دل به دنيا بست، و مقام پروردگارش را فراموش نمود، رفته رفته زشتي
ل اسباب و پشت كردن شيطان به او، برايش هويدا روشن گشته، آثار سوء شقاوت با نزول بالها و خيانت روزگار و نكو

آورد تا از عذابي اي ديگر را تالفي نموده، به عذابي روي ميكند با نعمتي، نعمت از دست دادهگردد، آن وقت شروع ميمي
ند از به او بگويكند تا وقتي كه شديدتر از آن فرار كرده باشد، و در گريز از دردي ناگوار، دردي ديگر ناگوارتر را تحمل مي

 .ها به كلي بيرون گشته، به مهبط شقاوت و خيبت هبوط كندبهشت نعمت

اين همان صورتي است كه از زندگي دنيا براي آدم ممثل شده، نخست خداي تعالي او را داخل بهشت نموده و كرامت داد، 
هشت ه قبل از تشريع دين اتفاق افتاده و بتا سر انجام كارش بدانجا كشيد كه كشيد، چيزي كه هست از آنجايي كه اين واقع



او بهشت برزخي بوده كه در يك زندگي غير دنيوي برايش ممثل شده، لذا نهي در آن نيز نهي ديني و مولوي نبوده، بلكه 
نهي ارشادي بوده، كه مخالفتش كار و سرنوشت او را به امري قهري كشانيده، كه تفصيل آن در تفسير دو سوره بقره و 

 .گذشت اعراف

 ."وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً "

، "نسيان "گويند. و كلمهوصيت و سفارش است، و فرمانها و دستورات را نيز از اين روي عهد و عهد نامه مي "عهد "مراد از
 آورند ازمعروف است، ولي گاهي از آن كنايه مي

 032، ص: 10ان، جترجمه الميز

 .شودترك وظيفه چون ترك، الزمه فراموشي است. زيرا وقتي چيزي فراموش شد ترك هم مي

 "فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي اللَّهِ "به معناي قصد جزمي چيزي است، هم چنان كه خداي تعالي هم فرموده: "عزم "و كلمه
شايد از اين جهت باشد كه صبر امري دشوار بر نفس است و كسي  شود وو چه بسا اين كلمه اطالق بر صبر مي« 1»

م چنان اند، هتواند صبر داشته باشد كه داراي عزمي راسخ باشد و به همين مناسبت نام الزمه صبر را بر خود آن گذاشتهمي
 ."إِنَّ ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "كه در قرآن به كار رفته آنجا كه فرموده:

خورم كه به تحقيق آدم را در زمانهاي پيش وصيتي كرديم، ولي شود: سوگند ميين معناي آيه مورد بحث چنين ميبنا بر ا
وصيت را ترك كرد و ما او را نيافتيم كه در حفظ آن عزم جازمي داشته باشد يا بر آن وصيت صبر كند. و اما اينكه مقصود از 

آيد، عبارت بوده از نهي از خوردن درخت كه در در چند جاي قرآن بر مي آن عهد چه بوده به طوري كه از داستان آن جناب
 .«6» "ال تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ "سوره اعراف چنين آمده:

 ."وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبي "

يعني به ياد آر عهدي را كه ما به آدم  "... ذكر عهدنا اليه و اذ قلناا "اين آيه عطف بر مقدر است و تقدير آن اين است:
سپرديم و گفتار ما را كه به مالئكه گفتيم براي آدم سجده كنيد پس همگي سجده كردند مگر ابليس، ما اين صحنه را به 

 "زم راسخي ننمود. و جملهوجود آورديم تا براي خود آدم معلوم شود كه چگونه سفارش ما را فراموش كرد و بر حفظ آن ع
 جوابي است از سؤال تقديري و تقدير جمله چنين است كه كسي پرسيده مگر ابليس چه كرد؟ "ابي

 .فرمود: او از سجده امتناع ورزيد

 ."فَقُلْنا يا آدَمُ إِنَّ هذا عَدُوٌّ لَكَ وَ لِزَوْجِكَ فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي "

قتي كه دهد: پس وتفريع بر امتناع ابليس از سجده است كه در مجموع چنين معنا مي "پس گفتيم اي آدم ... ":اينكه فرمود
جده بيني از سابليس از سجده امتناع ورزيد ما به منظور خير خواهي و ارشاد آدم به سوي صالحش به او گفتيم: اينكه مي

 .... باشددشمن تو و همسرت مي -ابليس -امتناع ورزيد

به جاي نهي ابليس از اين كار، آدم و حوا را نهي كرد، در حقيقت كنايه از نهي او  "فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ "و اگر در جمله
 از اطاعت ابليس، و نيز نهي از غفلت از كيد و دست

__________________________________________________ 
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كم گرفتن مكر او است، و معنايش اين است كه او را اطاعت مكن، و از كيد و تسويالت او غفلت مورز، تا بر شما مسلط 
 .دبخت كردنتان قوي گرددشود و در بيرون كردنتان از بهشت و ب

 329[ ..... ص : "فَقُلْنا يا آدَمُ ... "و وجه مفرد آوردن آن در آيه: "فتشقي "علت دشمني ابليس با آدم و همسرش و معناي كلمه]

پايه بود، ، كه چون وجوهي بي«1»امام فخر رازي در تفسير خود وجوهي براي علت دشمني ابليس با آدم و همسرش آورده 
ي در نقل آن، و سخن به درازا كشيدن نبود، و حق مطلب در اين مساله اين است كه علت اين دشمني، همان رانده افائده

قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي  "شدن خود او از درگاه قرب، و رجيم شدن و ملعون گشتن او تا روز قيامت بوده هم چنان كه از آيه
قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ  "و نيز آيه« 6» "لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ

 وم است كه احترام آدمشود، و معلكه هر دو حكايت كالم ابليس است، نيز اين معنا استفاده مي« 0» "لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا
احترام نوع بشر، و برتري آن از ابليس بوده، كما اينكه امر به سجده كردن ابليس براي او امر به سجده كردن در برابر نوع 

 .بوده، پس سبب اصلي اين عداوت همان تقدم نوع انسان و تاخر شيطان، و مطرود و ملعون شدنش بوده است

ن آنان از بهشت است، و مراد از شقاوت تعب و رنج است، يعني زنهار، چنين مكن و خود تفريع بر خارج شد "فتشقي "جمله
را به تعب نيفكن، چون زندگي در غير بهشت كه ناگزير همان زمين خواهد بود، زندگي آميخته با رنج و تعب است چون در 

احتياج به طعام و نوشيدني و لباس و مسكن و آنجا احتياجات فراوان است، و براي رفع آن فعاليت بسيار الزم است، در آنجا 
 .غير آن هست

نَّ لَكَ أَلَّا إِ "فرمايند:، تعب است، دو آيه بعدي است كه به تفسير شقاوت اشاره نموده مي"شقاء "دليل بر اينكه مقصود از
، نه شوي نه عريانيني، در بهشت نه گرسنه ميتو كه از خاك زم "تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري وَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُا فِيها وَ ال تَضْحي

 .شوي، نه گرمادچار تشنگي مي

ه اي كو همين خود نيز دليل بر اين است كه نهي در آيه مورد بحث ارشادي است، كه در مخالفتش غير از وقوع در مفسده
 مترتب بر خود فعل است، يعني تعب و زحمتي كه در

__________________________________________________ 

 [.....] .160، ص 61تفسير فخر رازي، ج (1)

دهم، و تمامشان گفت پروردگارا! به خاطر اينكه گمراهم كردي، من هم در زمين، زندگي زميني را در نظرشان جلوه مي(2)
 .02كنم. سوره حجر، آيه را گمراه مي

 اش را خواهم گرفتز قيامت مهلتم دهي بيخ حلق ذريهگفت آيا اين است آن كسي كه بر من برتريش دادي اگر تا رو(3)
 .26مگر اندكي را. سوره اسري، آيه 
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شود، محذور و فساد ديگري نيست، چون امر مولوي است كه صرفنظر دوندگي براي رفع حوائج زندگي و تحصيل معاش مي
 .گرددخدا بعد از واقع شدن در آن مفسده مستحق مؤاخذه اخروي مي اي در مخالفتش هست، و بندهاز مفسده فعل، مفسده

عالوه بر اين قبال اشاره كرديم كه اين جريان قبل از تشريع اصل دين اتفاق افتاده، چون مربوط به قبل از هبوط از بهشت 
 .به زمين است، پس معنا ندارد كه امر و نهي در آن ديني باشد

جهتش اين بود كه عهد مذكور بر آدم نازل شد، و روي  "تشقيا ":را مفرد آورد، و نفرمود "تشقي "و اما اينكه چرا كلمه
سخن با او بود، و به همين جهت نه تنها در اين كلمه بلكه در تمامي كلماتي كه در اين داستان آمده، سخن تنها به آدم 



ال تَظْمَؤُا فِيها وَ ال  "،"أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري ""فتشقي "،"لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً "،"فنسي "متوجه بوده، مانند كلمات
 ."ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ "و "فَعَصي ... "،"فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ... "،"تَضْحي

 "زَوْجِكَ فَال يُخْرِجَنَّكُماعَدُوٌّ لَكَ وَ لِ "اي جز ذكر حوا نبوده كلمات به صورت تثنيه آمده، مانند جملهبله در مواردي كه چاره
 "قالَ اهْبِطا مِنْها جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "و جمله "وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما "و جمله "فَأَكاَل مِنْها فَبَدَتْ لَهُما "و جمله

 .دقت فرماييد

از اين جهت بوده كه در اين جمله مساله معاش  "يتشق "اند: مفرد آمدناز مفسرين در پاسخ از اين سؤال گفته« 1»بعضي 
سازد، براي اينكه اگر علت اين بود بايد مورد بحث بوده، و معاش زن به گردن شوهر است، ولي اين پاسخ با دو آيه بعد نمي

 ."... در بهشت اين را داريد كه هرگز گرسنه نشويد -ان لكما ان ال تجوعا "در آن دو آيه بفرمايد:

 .اند: مفرد آوردن كلمه مذكور براي رعايت فواصل استديگر گفته «6»بعضي 

 ."إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيها وَ ال تَعْري وَ أَنَّكَ ال تَظْمَؤُا فِيها وَ ال تَضْحي "

، و معناي آن "ضحيا "آيد و هممي "ضحوا "بر وزن سعي يسعي است، و مصدرش، هم "يضحي -ضحي "كلمه
و آفتاب آمدن است، و گويا مراد از ضحو نشدن اين باشد كه در بهشت اثري از حرارت آفتاب نيست تا زدگي يا جلآفتاب

 .اي داشته باشد تا خود را از گرما و سرما حفظ كندكسي محتاج باشد براي گريز از آن خانه

، و گر نه حق كالم اين بود كه اي كه در آيه آمده بر طبق لف و نشر مرتب آمده است، تا رعايت فواصل بشودامور چهارگانه
 اال تجوع فيها و ال تظما و ال تعري و ال "بفرمايد:
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 ."اينكه گرسنه و تشنه نشوي و سرما و گرما نخوري -تضحي

 ."يْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلي شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مُلْكٍ ال يَبْليفَوَسْوَسَ إِلَ "

 "شجره خلد "اند، و مقصود ازبه معناي شرير است كه ابليس را هم به خاطر شرارتش شيطان لقب داده "شيطان "كلمه
است كه به معناي كهنه شدن و پوسيدن  "بلي "هاز ماد "يبلي "همان درختي است كه از خوردن آن ممنوع شدند و كلمه

شود آدمي جاودانه زنده درختي است كه خوردنش باعث مي "شجره خلد "رود. و مراد ازچيزي است و در مقابل نو به كار مي
س ها و موانع در آن اثر نگذارد پسلطنتي است كه مرور زمان و اصطكاك مزاحم "از ملكي كه كهنه نشود "بماند، و مراد

وه خواهي به درختي راهنماييت كنم كه با خوردن ميشود كه مثال بگوييم ابليس به آدم گفت آيا ميبرگشت معنا به اين مي
 -اندگفته «1»آن طور كه بعضي  -"ال يبلي "آن عمري جاودان و سلطنتي دايمي داشته باشي؟. بنا بر اين ديگر كلمه

ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ  "فرمايد:ما همان مضمون در سوره اعراف است كه مي تكراري و به منظور تاكيد نيامده است. دليل
و اگر در آيه مورد بحث آن دو محذور را با واو جمع و در آيه « 6» "هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ

ت آورده منافاتي ندارد براي اينكه ممكن است ترديد در سوره اعراف به منظور كه براي ترديد اس "يا -او "سوره اعراف با
افاده منع خلو باشد )و بخواهد بفهماند كه يكي از اين دو حتما خواهد بود( نه براي منع جمع )كه معنايش اين شود كه يكي 

د. ممكن هم هست جمع در آيه مورد بحث آيد نه هر دو( تا با جمع در آيه مورد بحث منافات داشته باشاز اين دو پيش مي
به اعتبار اتصاف به هر دو، و ترديد در آنجا به اعتبار تعلق نهي باشد و گويا شيطان خواسته باشد بگويد: در اين درخت دو 

خصوصيت است و اگر پروردگارتان، شما را از آن نهي كرده يا براي آن خصوصيت بوده يا براي اين، و يا بگويد: اگر 



دگارتان شما را از آن نهي كرده براي اين بوده كه با ملكي خالد جاودان در بهشت نمانيد. و يا بگويد: براي اين بوده كه پرور
شما جاودان در بهشت نمانيد چون داشتن ملك خالد مستلزم زندگي جاودان نيز هست، )دقت فرماييد(. و به هر حال منافاتي 

 .يگر نيستميان ترديد در يك آيه و جمع در آيه د

 ."فَأَكَال مِنْها فَبَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَ طَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ "

 .تفسير اين آيه در سوره اعراف گذشت
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درخت نهي نكرد مگر براي دو محذور، يكي اينكه دو ملك نشويد، ديگري اينكه حيات پروردگارتان شما را از اين (2)
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 011، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 344و از آن جمله آدم )عليه السالم([ ..... ص : با توجه به معصوم بودن انبيا )عليهم السالم(  "فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي "و "وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي "معناي جمله:]

 "وَ عَصي آدَمُ رَبَّهُ فَغَوي

و معنايش مخالف رشد است و رشد به معناي اصابه واقع است، بنا بر اين غوايت در معناي  "غوي "از مصدر "غوي "كلمه
باشد چيزي كه هست ت ميغير ضاللت است چون ضاللت به معناي بيرون شدن از راه راست كه مقابل آن هدايت اس

شود ولي اگر در مقابل غوايت به كار رود به معناي ارشاد است. هم چنان كه در آيه هدايت در مقابل غوايت هم استعمال مي
بعدي به همين معنا به كار رفته و اگر در مقابل ضاللت استعمال شود به معناي راه نشان دادن و يا به راه رساندن و سوار 

 -را در آيه به معناي ضاللت گرفتن پسنديده نيست. و نافرماني آدم "غي "ت پس ديگر معلوم شد كه كلمهكار كردن اس
نافرماني امري ارشادي بوده نه مولوي تا با  -همانطور كه چند سطر پيش گفتيم و تفصيلش در مباحث گذشته گذشت

د و نيز از شومخالفت دستوراتي كه به ايشان وحي ميعصمت انبياء منافات داشته باشد چون انبياء از نظر نافرماني خدا و 
نمايند و نه در كنند نه آن را كم و يا زياد ميخطاي در تلقي وحي و در حفظ آن معصوم از خطا هستند، نه فراموش مي

گر حق، كنند مگويند مگر حق، همان حقي كه به ايشان وحي شده، و نميكنند، پس انبياء نميابالغش به مردم كوتاهي مي
شوند براي پس فعل انبياء مخالف و تكذيب كننده قول ايشان نيست و هيچ معصيتي چه كوچك و چه بزرگ مرتكب نمي

اينكه همانطور كه كالم آنان تبليغ رسالت است عمل و فعل آنان نيز تبليغ است. همه اينها در اوامر و نواهي مولوي مسلم 
يي جز احراز خير و منفعت مامور و اينكه راه صلح را انتخاب كند تا به آن است و اما معصيت امر ارشادي كه هيچ داعي

منافع برسد در كار نيست و نيز اطاعت چنين امري از تحت ادله عصمت بيرون است و ادله عصمت انبياء را منزه از مخالفت 
 :اندداند و اين خود روشن است. و بايد مقصود كساني هم كه گفتهچنين اوامر و نواهي نمي

يم و از همين باشد كه ما گفت "توانند ترك اولي كنند و ترك اولي با عصمتشان منافات نداردانبياء با داشتن عصمت مي "
 .همين ترك اولي يكي داستان آدم است كه بعد از آنكه از خوردن آن درخت منعش كرده بودند خورد

كه با عصمت انبياء منافات نداشت ولي ديگر مفسران به خاطر اين بود آن معنايي كه براي آيه به نظر ما رسيد، معنايي 
اي به راه انداخته هر يك آن را مطابق مذهبي كه در آن اختالف مذهبي كه در عصمت انبياء دارند در معناي اين آيه معركه

 .مساله دارد معنا كرده است

 ."ثُمَّ اجْتَباهُ رَبُّهُ فَتابَ عَلَيْهِ وَ هَدي "



به طوري كه مكرر گفته شده به معناي جمع كردن به منظور برگزيدن است در اين آيه نيز خداي تعالي بنده  "اجتباء "كلمه
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لَيْهِ وَ فَتابَ عَ "ت كه تفرع جملهكرده است و بنا بر اين معنا اس -به فتحه الم -خدا در او شريك نباشد و او را از مخلصين
شود گويا او را داراي اجزايي فرض كرده كه اجزايش را از اينجا و آنجا جمع آوري نموده بر آن به خوبي روشن مي "هَدي

بعد از آنكه متفرق بودند در يك جا گرد آورده و سپس به او رجوع كرده و هدايتش نموده و به سوي خود به راهش انداخته 
. و اگر هدايت در آيه را با اينكه مطلق است به هدايت به سوي خود معنا كرديم به خاطر قرينه اجتباء است و اين معنا است

ها و ريشه آنها است، البته اينكه باز با اطالق هدايت منافات ندارد براي اينكه هدايت به سوي خداي تعالي اصل همه هدايت
قيد را به آن بزنيم كه منظور از هدايت، هدايت در امر دين است كه عبارت است از گفتيم هدايت مطلق است ناگزيريم اين 

 .(اعتقاد حق و عمل صالح و دليل بر اين معنا اين است كه در آيه شريفه هدايت را فرع بر اجتباء گرفته، )دقت فرماييد

 ز آن غوايت واقع شده اين است كه غوايتبر آنچه قبال گفتيم كه ظاهر اينكه اين هدايت بعد ا -بنا بر اين ديگر اشكالي
شود چون غوايت در امر ارشادي بوده پس آيه شريفه داللت متوجه نمي -اشكال بوده استمذكور در امر ارشادي و بي

كند بر اينكه خداي تعالي بعد از توبه و هدايت، هم در موارد امر مولوي و هم ارشادي به آن جناب عصمت داده بود، و او مي
شود هم در امر دنيا و هم در امر دين از خطا مصونيت مرحمت كرده بوده است، دليل بر اينكه گفتيم اشكالي متوجه نميرا 

اين است كه ظاهر متفرع شدن هدايت بر اجتباء اين است كه آن جناب به سوي هدفي هدايت شده كه اجتبايش هم براي 
او بوده يعني براي اين بوده كه عبوديت را منحصر در خداي  آن منظور بوده است و چون اجتبايش براي سعادت ديني

سبحان كند ناگزير هدايتش هم به سوي همين هدف بوده و اين هدايت ناگزير هدايتي بوده كه ميان خداي تعالي و شخص 
دِي اللَّهَ ال يَهْ فَإِنَّ "پذيرفته هم چنان كه فرموده است:اي نبوده و به همين جهت به هيچ وجه تخلف نميمهدي اليه واسطه

و هدايت به سوي منافع زندگي دنيا هر چند آن نيز از خداي تعالي است ليكن از چيزهايي است كه « 1» "مَنْ يُضِلُّ
 .(ماييدكند، )دقت فرشود كه اسباب از مسببات تخلف ميهاي ديگري ميان خدا و بنده در آنها واسطه است و بسيار ميسبب

 ."ا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّقالَ اهْبِطا مِنْه "

 التفات "قالَ اهْبِطا "تفسير نظير اين آيه در دو سوره بقره و اعراف گذشت. و در جمله
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 .02كند. سوره نحل، آيه خدا كسي را كه گمراه كند هدايت نمي(1)

 010 ، ص:10ترجمه الميزان، ج

بدين جهت بوده كه آيه شريفه  "گفتيم -قلنا ":و نفرمود "گفت -قال "از تكلم با غير به غيبت به كار رفته و اگر فرمود:
وَ اللَّهُ يَقْضِي  "مشتمل بود بر حكم و قضاء و راندن قضا، و مختص به ذات باري تعالي است هم چنان كه خودش فرمود:

 .«2» "نِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِإِ "و نيز فرموده:« 1» "بِالْحَقِّ

 ."فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فاَل يَضِلُّ وَ ال يَشْقي "

كه تفريع را  "فا "در اين قسمت از آيه قضايي از خدا حكايت شده كه متفرع بر هبوط است و به همين جهت با حرف
نون  "نيز و "ما "بوده كلمه "فان ياتكم "جمله "فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ "ه هبوط شده و اصل جملهرساند عطف به ما قبل يعني بمي

اگر از من هدايتي براي شما آمد و حتما هم  "بر آن اضافه شده تا به وقوع حتمي شرط اشاره كند، گويا فرموده: "تاكيد
 ."... خواهد آمد پس هر كس هدايتم را پيروي كند

 "اگر اتباع )پيروي( را به هدايت نسبت داده از طريق استعاره به كنايه است و گر نه اصلش "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ "و در جمله



 .بوده است "كندگري را كه به هدايت من هدايت ميهر كه پيروي كند هدايت -من اتبع الهادي الذي يهدي بهداي

شود و اي كه در عاقبت امرش هست شقي نميراه و در رسيدن به نتيجهيعني در طريق خود گم -"فَال يَضِلُّ وَ ال يَشْقي "
رساند كه هم ضاللت و شقاوت دنيايي از او نفي شده هم آخرتي و شود مياينكه به طور مطلق فرموده گمراه و شقي نمي

ي آن دعوت يي است كه خداي تعالي به لسان انبيايش به سوبايد هم همين طور باشد چون هدايت الهي دين فطري
كند و جهازاتي كه خلقتش فرموده و دين فطري عبارت است از مجموع اعتقادات و اعمالي كه فطرت آدمي آن را اقتضا مي

نمايد، و معلوم است كه سعادت هر چيزي رسيدن به همان اهدافي است كه بدان مجهز است و به سوي آن دعوت مي
فَأَقِمْ  "غير آن، سعادتي ديگر ندارد هم چنان كه خداي تعالي فرموده: خلقت و جهازات خلقتش تقاضاي آن را دارد و به

 .«0» "قَيِّمُوَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْ

 ."يشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْميوَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِ "

 به معناي زندگي مخصوص حيوان است "عيش "كلمه "گويد:راغب در مفردات مي
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 .63راند. سوره مؤمن، آيه خدا است كه به حق قضاء مي(1)

 .22ت. سوره يوسف، آيه حكم راندن تنها براي خدا اس(2)

روي دل به سوي اين دين معتدل كن كه نهاد خدا است نهادي كه مردم را بر آن نهاد، و خلقت خدا تغيير پذير نيست (3)
 .03دين قيم همين است. سوره روم، آيه 
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ود شون حيات، هم به زندگي حيوان اطالق ميتر از آن است چتر است و حيات عموميخصوصي "حيات "در نتيجه از كلمه
گردد و معنايش آن چيزهايي است كه با آن از همان عيش مشتق مي "معيشت "و هم فرشته و هم به خداي تعالي، و كلمه

 "نْكاًمَعِيشَةً ضَ "فرموده:و نيز  "نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "شود و در قرآن هم آمده و فرمودهتعيش مي

اي است كه در مذكر و مؤنث به يك جور رساند و كلمهدر هر چيزي كه به كار رود تنگي آن را مي "ضنك "كلمه «1»
اين كلمه در اصل مصدر از  "معيشه ضنك "گويندو در مؤنث مي "مكاني ضنك "گويندشود مثال در مذكر مياستعمال مي

 .«6»عناي تنگ كردن بوده بعدها در صفت استعمال شده و به م "شرف، يشرف "باب

كه در آيه قبلي بود قرار گرفته، و مقتضاي مقابله اين  "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ "در مقابل جمله "وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي "جمله
فرمود، و به جاي آن اعراض از ذكر ، و اگر اينطور ن"و هر كه هدايت مرا پيروي نكند -و من لم يتبع هداي "بود كه بفرمايد

را مقابل قرار داد، براي اين بود كه به علت حكم اشاره كند و بفرمايد: علت تنگي معيشت در دنيا، و كوري در روز قيامت، 
دهد، و فراموش كردن خدا و اعراض از ياد او است، و نيز براي اين بود كه زمينه را براي مطلبي كه بعدا تذكر مي

 .كند، فراهم كرده باشدهر كه در دنيا خدا را فراموش كند او هم در آخرت وي را فراموش مي "د:فرمايمي

از باب اضافه مصدر به  "ذكري "يا معناي مصدري )ياد آوردن( است، در اين صورت كلمه "ذكر خداي تعالي "و مقصود از
 أَتَتْكَ "فرمايد:م چنان كه جمله بعدي كه ميمفعول خودش است، و يا به معناي قرآن، و يا مطلق كتب آسماني است، ه

كند، و يا به معناي دعوت حقه است، و اگر كه نسيان را متعلق آيات و كتب خود قرار داده، آن را تاييد مي "آياتُنا فَنَسِيتَها
 .ستدعوت حقه را ذكر ناميده از اين باب است كه الزمه پيروي دعوت حقه و اعتقاد به آن ياد خداي تعالي ا

 341گردانان از ياد خدا داراي زندگي تنگ )معيشت ضنك( هستند[ ..... ص : توضيحي در مورد اينكه روي]



يعني تنگ دارد، براي اين است كه كسي كه خدا را  "معيشتي ضنك "و اگر فرمود: كسي كه از ذكر من اعراض كند
ماند كه وي به آن دل ببندد، و آن را مطلوب يگانه خود قرار فراموش كند، و با او قطع رابطه نمايد، ديگر چيزي غير دنيا نمي

دهد، در نتيجه همه كوششهاي خود را منحصر در آن كند، و فقط به اصالح زندگي دنيايش بپردازد، و روز به روز آن را 
 كند، چهتوسعه بيشتري داده، به تمتع از آن سرگرم شود، و اين معيشت، او را آرام نمي

__________________________________________________ 

 ."عيش "مفردات راغب، ماده(2، 1)

 014، ص: 10ترجمه الميزان، ج

شود، و دائما چشم به كم باشد و چه زياد، براي اينكه هر چه از آن به دست آورد به آن حد قانع نگشته و به آن راضي نمي
يش به جايي منتهي شود، پس چنين كسي دائما در فقر و تنگي بسر دوزد، بدون اينكه اين حرص و تشنگتر از آن مياضافه

مند به چيزي است كه ندارد، صرفنظر از غم و اندوه و قلق و اضطراب و ترسي كه از نزول برد، و هميشه دلش عالقهمي
ن و كيد دشمنان آفات و روي آوردن ناماليمات و فرا رسيدن مرگ و بيماري دارد، و صرفنظر از اضطرابي كه از شر حسودا

 .برددارد، پس او علي الدوام در ميان آرزوهاي بر آورده نشده، و ترس از فراق آنچه بر آورده شده به سر مي

كرد كه نزد پروردگار خود كرد، يقين ميشناخت و به ياد او بود و او را فراموش نميدر حالي كه اگر مقام پروردگار خود را مي
مرگ نيست، و ملكي دارد كه زوال پذير نيست، و عزتي دارد كه مشوب با ذلت نيست، و فرح و حياتي دارد كه آميخته با 

اش را تعيين كند و يا سر آمدي آن را به آخر برساند، و نيز يقين سرور و رفعت و كرامتي دارد كه هيچ مقياسي نتواند اندازه
رت پشيزي بيش نيست، اگر او اين را بشناسد دلش به آنچه كند كه دنيا دار مجاز است و حيات و زندگي دنيا در مقابل آخمي

 .ندبيشود، و معيشتش هر چه باشد برايش فراخ گشته، ديگر روي تنگي و ضنك را نميخدا تقديرش كرده قانع مي

 سياريبينيم باند: مراد از معيشت ضنك، عذاب قبر، و شقاوتهاي زندگي برزخي است، چون مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
از اعراض كنندگان از ياد خدا زندگي دنيائيت بسيار وسيع است، و دنيا به تمام معنا، خود را در اختيار آنان، و به كام آنان قرار 

 .داده، پس آنان ديگر معيشت ضنك در حقشان صادق نيست

وقتي  صه اين حرفولي اين حرف صحيح نيست، زيرا معيشت چنين افرادي با مقايسه با معيشت فقرا وسيع است، و خال
صحيح است كه بخواهيم ميان اين دو نحو معيشت مقايسه كنيم، و نظر قرآن كريم به آن دو از اين جهت نيست، كه كدام 

تر از ديگري است، قرآن كريم كار به خود آن دو قسم زندگي ندارد، بلكه به آن دو نوع نسبت به مؤمن و كافر نظر وسيع
خدا و ايمان به او است، با كافري كه مقام پروردگار خود را فراموش كرده، و دل به زندگي  كند، مؤمن كه مسلح به يادمي

 .اي ندارددنيا بسته و از نور ايمان بهره

و جاي هيچ ترديدي نيست كه مؤمن حيات حر و سعيدي دارد كه در هر دو حال غنا و فقر، سعيد است، هر چند كه فقرش 
ود، شن باشد، ولي كافر داراي چنين حياتي نيست، و زندگي او در دو كلمه خالصه ميبه حد عفاف و كفاف و كمتر از آ

 نارضايتي نسبت به آنچه دارد، و دل
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 .بستگي به آنچه ندارد، اين است معناي زندگي تنگ

 "فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً "بله عذاب قبر هم خود يكي از مصاديق آن است، چون آيه شريفه متعرض دو نشاه شده جمله



ن در آخرت است، پس ناگزير بايد متعرض حال آنا "وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي "متعرض بيان حال كفار در دنيا و جمله
 .گفت زندگي برزخ دنباله زندگي دنيا است

عذابهاي قبل از  "نحشره "، عذاب آتش روز قيامت، و مراد از جمله"معيشت ضنك "اند: مراد ازديگر گفته« 1»بعضي 
 .دخول در آتش است

سازگار نيست،  "نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ "، و تقييد جمله"نْكاًفَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَ "اين وجه نيز صحيح نيست، زيرا با اطالق جمله
 .اگر معيشت ضنك هم مربوط به قيامت بود خوب بود يوم القيامه را در جمله اولي هم بياورد

بله اگر اول آيه را مطلق بگيريم، تا معيشت ضنك شامل دنيا و آخرت هر دو باشد، و جمله دوم مقيد به خصوص قيامت 
 .د، عيبي نداردباش

 346مقصود از نابينا محشور نمودن معرضان از ياد خدا[ ..... ص : ]

كنيم كه راهي به سوي سعادتش كه همان بهشت است نيابد، يعني او را طوري زنده مي -"وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي "
 .دليل اين معنا مضمون دو آيه بعدي است

 ."تَنِي أَعْمي وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيراًقالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ "

آيد كه كوري روز قيامت همان كوري حس باصره باشد، چون اعراض كننده از ياد خدا وقتي كور محشور چنين به نظر مي
 اشود در آخرت آن چيزي رپرسد: چرا مرا كور محشور كرديد، با اينكه در دنيا چشم داشتم و بينا بودم؟ معلوم ميشود ميمي

ود به ظاهر شندارد كه در دنيا داشته، و آن حس باصره بود، نه بصيرت كه بينايي قلب است، آن وقت بر اين معنا اشكال مي
ند بينند، مانهاي هول انگيز قيامت و آيات عظيمه آن و قهر خداي را ميكند بر اينكه مجرمين صحنهاي كه داللت ميادله
 .«0» "اقْرَأْ كِتابَكَ "و آيه« 6» "رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا "آيه

 اند مجرمين در روز قيامت اول بينا محشورگفته« 0»به خاطر همين ناسازگاري، بعضي 
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 گردند، و در آخر باز بيناشوند، بعد كور مياند: نخست بينا محشور ميديگر گفته« 1»گردند. و بعضي شوند، بعدا كور ميمي
 .شوندمي

ولي همه اين حرفها از باب مقايسه اوضاع و احوال قيامت است به نظائر دنيايي آن و اين قياس، قياسي است مع الفارق و 
نظام حاكم در آخرت غير نظام حاكم در شود اين است كه بيجا، براي اينكه آنچه از ظاهر مسلم قرآن و سنت استفاده مي

دنيا و غير آن نظامي است كه معهود ذهن ما از طبيعت است، آنچه ما از بصير و اعمي به ذهن داريم اين است كه بصير 
 .ها را ببيند، و كور آن كسي است كه آنچه را كه قابل رؤيت است نبيندعبارت از كسي است كه همه ديدني

دهد در آخرت هم به همان معنا است، ممكن است معناي بر اينكه آنچه اين كلمات در دنيا معنا مي ولي هيچ دليلي نداريم



شود، سعادت زندگي آخرتي و رستگاري به كرامت آخرت را نبيند، آخرتي آنها تبعيض شود، يعني مجرم كه كور محشور مي
ل انگيز، و هر چه را كه مايه شدت عذاب او است از كند و نيز اوضاع هوولي نامه عمل خود را كه حجت را بر او تمام مي

إِنَّهُمْ  "آتش و غير آتش را ببيند، هم چنان كه قرآن آنان را از مشاهده پروردگار خود محجوب معرفي نموده و فرموده است:
 .«6» "عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ

 ."... ذلِكَ الْيَوْمَ تُنْسيقالَ كَذلِكَ أَتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وَ كَ "

حشور به كور م "كذلك "اين آيه جواب از سؤالي است كه كردند كه چرا: مرا كور محشور كردي با اينكه بينا بودم؟ و اشاره
كه  است، و معنايش اين است "أَتَتْكَ آياتُنا "به معناي جمله "كَذلِكَ الْيَوْمَ "شدن است كه در سؤال بود و اشاره دومي يعني

خداي تعالي در جواب فرمود: همانطور كه كور محشورت كرديم، آيات ما برايت آمد و تو فراموشش كردي، و همانطور كه 
آيات ما برايت آمد و تو فراموشش كردي، امروز فراموشت كرديم، و خالصه معنا اينكه كور محشور شدنت در امروز كه هيچ 

ا را در دنيا است، و هدايت نشدنت به هدايت ما در دنيا، مثل هدايت نشدنت به چيز را نبيني، به جاي فراموش كردنت آيات م
راه نجات در امروز است، باز به عبارت ديگر اگر امروز كور محشورت كرديم، عينا به مانند آنچه در دنيا كردي مجازاتت 

 .دهدمانند آن تذكر مي« 0» "اوَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُه "نموديم، و اين همان معنايي است كه آيه
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تعالي در اين آيه شريفه نافرماني مجرمين يعني اعراض كنندگان از ذكر او و تاركين هدايت او را نسيان و فراموشي خداي 
آيات خود خوانده، و مجازات آنان را كه كور كردن در قيامت است نيز فراموشي ايشان ناميده، و با اين تعبير، آخر كالم را 

تان معصيت آدم بود كه خداي تعالي آن را نيز نسيان عهد خوانده و فرموده منعطف به اول آن كرده، چون اول كالم داس
 ."وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ "بود:

بنا بر اين، داستان بهشت آدم با همه خصوصياتش مثالي است كه سرنوشت آينده يك يك فرزندان او را تا روز قيامت ممثل 
هاي ديني و هدايت الهي بعد از آدم را ممثل كرده، و با نافرماني آدم كه نزديك شدن به درخت، دعوت كند، با نهي آدم ازمي

آن را نسيان عهد خواند نافرماني فرزندانش را كه ناشي از نسيان ياد خدا و ياد آيات مذكره او است ممثل فرموده، تنها فرقي 
قبل از تشريع شرايع بود، و در نتيجه نهيي كه متوجه او شد ارشادي كه ميان آدم و بني آدم است اين است كه آزمايش آدم 

 .و مخالفت او ترك اولي بود، ولي آزمايش بني آدم بعد از تشريع دين و مخالفت آنان نافرماني امر مولوي خدا است

 349ذشته([ ..... ص : و برخي ديگر از آيات گ "وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه:

گفته است: يعني در آنچه از آن نهيش  "وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»كرده بود 

صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از و در تفسير عياشي از جميل بن دراج از بعضي اصحاب اماميه از يكي از دو امام باقر و يا 
آن جناب پرسيدم چطور خداي تعالي آدم را به فراموشي مؤاخذه كرده، )با اينكه فراموشي جرم نيست(؟ فرمود: آدم فراموش 

پروردگار شما شما را از اين درخت نهي نكرده مگر براي  "نكرد، و چطور فراموش كرده با اينكه ابليس تذكرش داد، و گفت:



 .«6»؟ "دو فرشته و جاودان در بهشت نشويداينكه 

مؤلف: سؤال در اين روايت از امام )ع( مطابق قول آن كسي است كه نسيان در آيه را به معناي حقيقيش گرفته و گفته: آدم 
 يننهي از خوردن آن درخت را حقيقتا فراموش كرد، و اصال عازم بر نافرماني نبود، امام )ع( در رد اين قول فرموده كه ا
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شود زيرا روضه كافي به سند خود از ابي مخالف با قرآن كريم است، و از همين جا ضعف روايت روضه كافي هم روشن مي
 :)ع( روايت كرده كه فرمودحمزه از امام باقر 

دانست آدم از آن خواهد خداي تعالي به آدم عهد كرد كه نزديك اين درخت مشو، ولي همين كه وقت آن شد كه خدا مي
وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ  "خورد آدم عهد خود را فراموش كرد و از آن درخت خورد و اين همان معنايي است كه آيه

 .«1»كند بيان مي "وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً فَنَسِيَ

اين قول منسوب به ابن عباس است و اصل آن روايتي است كه الدر المنثور از زبير بن بكار در كتاب موفقيات از ابن عباس 
را سؤال « 6» "ءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيا "آورده كه گفت: من از عمر بن خطاب معناي آيه

م داريهايي بود روزي گفتند: به خدا سوگند دوست مياي از مهاجرين بودند كه در انسابشان ننگكردم، عمر گفت: عده
 .آيه نازل شداي نازل كند و انساب ما را معرفي نمايد )تا مردم اينقدر در باره ما حرف نزنند( در پاسخ آنان اين خداوند آيه

م دچار ترسورزد ولي ميآن گاه عمر به من گفت: رفيق شما يعني علي بن ابي طالب اگر سرپرست مسلمين شود زهد مي
زني تو خود آنچه را ما در عجب گردد آن وقت هالك شود. گفتم اي امير المؤمنين! اين چه حرفي است در باره رفيق ما مي

مردي است كه هيچ حكمي را تغيير نداد و از حق عدول نكرد و در تمامي ايام صحبتش با  داني اوگوييم خوب ميباره او مي
رسول خدا يك لحظه منحرف نشد و آن جناب را به خشم نياورد؟ گفت: و نه در خصوص دختر ابي جهل كه علي )ع( 

 نَجِدْ لَهُ وَ لَمْ "ه نافرماني آدم گفت:خواست با اينكه فاطمه در نكاح او بود از او خواستگاري كند؟ گفتم: خداي تعالي در بار
تواند آنها را از هايي بود كه هيچ كس نميص( نبود و ليكن خاطره)و صاحب ما عازم بر به خشم آوردن رسول خدا  "عَزْماً

توبه گردد و دهند بر ميشود كه فقيه در دين خدا و عالم به امر خدا وقتي تذكري به او ميخود دور سازد و چه بسا مي
تواند با شما در درياي شما شناوري كند تا به قعر آن برسد خيلي كند. عمر گفت: اي ابن عباس هر كس بپندارد كه ميمي

 .«0»نفهمي كرده است 

 گذاريكنيد ابن عباس دليل خود را بر اين اساس پايهپس به طوري كه مالحظه مي
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كه نسيان به معناي حقيقيش باشد و بنا بر اش اين است كرده كه مراد از عزم در آيه شريفه عزم بر معصيت است و الزمه



اين آدم در حين خوردن از درخت به ياد عهد نبوده و عزم بر معصيت نداشته پس پروردگار خود را نافرماني نكرد. و ما در 
سازد، نمي "أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ  "سابق گفتيم كه اين قول با جمله

آيد: آدم با توجه به نهي از درخت خورد تا ملك و خالد شود عالوه بر اين آيه با اين معنايي كه ابن چون از اين آيه بر مي
ا كه ر سازد و سزاوار اين است كه كسي مثل ابن عباسعباس برايش كرد با سياق آيات سابق بر آن و نيز آيات بعدي نمي

 .آن همه فضل و علم دارد اجل از آن بدانيم كه چنين قولي را به او نسبت دهيم

خواهد دختر ابي جهل را خواستگاري كند بر او وقتي شنيد كه علي )ع( مي (و اما آنچه در روايت بود كه رسول خدا )ص
مسور بن مخرمه آمده و عبارت  خشم گرفت اشاره است به مطلبي كه در صحيح بخاري و صحيح مسلم به چند طريق از

بعضي از آن طرق چنين است: علي بن ابي طالب با آنكه فاطمه در نكاح او بود دختر ابي جهل را خواستگاري كرد همين كه 
 :فاطمه شنيد نزد رسول خدا )ص( آمد و گفت

اج دختر حاال علي قصد ازدو كني وگويند كه تو براي خاطر دخترانت هيچ وقت غضب نمينشينند و به يكديگر ميقومت مي
گويد: رسول خدا )ص( بر خاست و بعد از اداي شهادتين فرمود من دخترم )زينب( را به ابي ابو جهل را نموده. مسور مي

العاص بن ربيع دادم او )به شكرانه اين عمل برايم رام شد و( با من آشتي كرد و از آن به بعد هيچ دروغي به من نگفت و 
من است و من دوست ندارم )با زن گرفتن بر سر او( دچار درد سرش كنند به خدا سوگند هرگز دختر رسول  فاطمه پاره تن

گويد علي كه اين را شنيد دست از خواستگاري خود شود مسور ميخدا )ص( با دختر دشمن خدا در يك شوهر جمع نمي
 .برداشت

ه رسول اي بكنيم براي اينكه در اين حديث رسما لكها ميو اگر در مضمون اين حديث دقت كنيم قطعا سوء ظن به آن پيد
ود او شود خاند براي اينكه اگر راستي رسول خدا )ص( از اين عمل علي )ع( عصباني شده باشد معلوم ميخدا )ص( چسبانده

( به خدا )صپرسيم(: رسول هم گرفتار تعصبات جاهليت بوده و بدون هيچ مجوزي عصباني شده )از تراشنده اين حديث مي
 -فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وَ ثاُلثَ وَ رُباعَ "فرمايد:چه دليل بر علي خشم گرفت؟ آيا به دليل آيه قرآن كه مي

؟ با اينكه حكمي است عمومي و دختر رسول خدا )ص( از آن "داريد بگيريد دو تا سه تا چهار تا ...هر زني را كه دوست مي
 نا نشده و به آيه ديگري تخصيص استث
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نخورده، نسخ هم نشده؟ و يا دليلي از سنت، فاطمه )ع( را به حكمي جداگانه اختصاص داده و تا آن روز اين حكم ثابت ابالغ 
دا آمده كه رسول خنشده بوده و يا خود حديث متكفل بيان آن تخصيص است؟ و حال آنكه در نقلي ديگر از همين مسور 

توانم حاللي را حرام و يا حرامي را حالل كنم و ليكن به خدا سوگند دختر رسول خدا خواهم و نميفرمود: من نمي ()ص
شود. و اگر كسي بگويد همين حديث بيان كننده تخصيص است چيزي كه هست )ص( با دختر دشمنش يك جا جمع نمي

گوييم در اين صورت علي )ع( قبل از رسيدن حكم، رفتاري مخالف آن بود ميرسول خدا )ص( تا آن روز ابالغش نكرده 
عصباني شود با اينكه مخالفت حكم قبل از رسيدنش معصيت  (كرده بود و با اين حال ديگر چه جا داشت رسول خدا )ص

ه با اي كاطر كينهص( منزه است از چنين تعصب جاهليتي و گويا بعضي از راويان حديث به خ)نيست؟ و ساحت رسول خدا 
دار كردن او درست كرده و غفلت كرده از اينكه اين طعن مستقيما به رسول خدا علي )ع( داشته اين حديث را براي لكه

 .گردد)ص( بر مي

ع( از گناه داللت دارد. مانند خبر )عالوه بر اين، حديث مزبور با روايات قطعي مناقض است، رواياتي كه بر نزاهت علي 
 .و اخباري ديگر "علي با حق و حق با علي است "خبر منزلت و خبر ثقلين و



ه در شود و او از امام باقر نقل كرده كاند كه سندش به جابر بن يزيد منتهي ميدر كافي و در كتاب علل روايتي با سند آورده
فرموده خداي تعالي در باره محمد )ص( و امامان از  "عَزْماًوَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ  "ذيل آيه

فرزندانش )ع( با او عهد كرد و او عهد وي را ترك گفت و عزمي در باره آنان از خود نشان نداد. آري او چنين بود و اصوال 
ياي بعد از او و مهدي و سيرت او اگر انبياي اولي العزم را اولي العزم ناميد براي اين بود كه خدا با آنان در باره محمد و اوص

 .«1»با ايشان عهد بست و همه عزمشان جمع شد كه ايشان چنينند و بدان اقرار نمودند 

اي است از حديثي مفصل كه كافي آن را از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از داوود عجلي از مؤلف: اين روايت خالصه
و در آن آغاز خلقت انسان و گواه گرفتن انسانها را عليه خود در عالم ذر و « 6»ه زراره از حمران، از ابي جعفر )ع( روايت كرد

 ميثاق گرفتن
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اولي العزم از رسوالن به ربوبيت و نبوت و واليت و اقرار اولي العزم را بر اين معارف و توقف آدم را از اين از آدم )ع( و ساير 
را بر آن تطبيق كرده است و معناي مذكور در  "وَ لَقَدْ عَهِدْنا إِلي آدَمَ "اقرار )البته توقف نه انكار( را بر شمرده آن گاه آيه

احكام را به حقيقت آنها و عهدها را به تاويل آنها ارجاع داده و اين همان واليت الهي روايت راجع به بطن قرآن است كه 
است نه تفسير لفظ آيه. دليل بر اينكه اينگونه مطالب تفسير نيست اين است كه اين آيات كه دوازده آيه است يك قصه را 

چيزي كه داللت كند بر نهي از خوردن درخت كه كند و اگر حمل آيه اول بر اين معنا تفسير باشد ديگر در آيات بيان مي
 .ماندركن و اساس داستان است و تكيه ساير آيات بر آن است باقي نمي

بل اي كه قكند و اين روشن است و نهي مذكور در سورههم اين نهي را افاده نمي "فَال يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقي "جمله
اشاره به آن نهي است چون دو سوره اعراف و بقره  "فَال يُخْرِجَنَّكُما ... "د نيامده تا بگوييم جملهاز اين سوره نازل شده باش

 .اند كه به زودي دليلش خواهد آمد ان شاء اللَّه تعاليكه نهي مزبور در آن آمده بعد از سوره طه نازل شده

ت. هد آيه را تفسير كند بلكه از باب بيان باطن قرآن اسخواو كوتاه سخن اينكه مطلب مزبور جزو روايات تفسير نيست و نمي
هر چند كه در بعضي از روايات مانند روايت جابر كه گذشت به صورت تفسير آمده و چه بسا همان را هم بعضي از مفسرين 

ي رسيده كه جاي اند، و در بعضي از روايات كار بهاند، به صورت تفسير روايتش كردهكه فرق ميان بطن و تفسير را نفهميده
راوي آنچه را كه امام فرموده تتمه آيه قرآن قرار داده و گفته است: اصال آيه اين ضميمه را هم داشته، در نتيجه روايتش 

 .جزو روايات تحريف در آمده است

في محمد و علي  و لقد عهدنا الي آدم من قبل كلمات "ع( كه آيه قرآن را اينطور نقل كرده)مانند روايت مناقب از امام باقر 
 .«1»و فرموده: اينطور بر محمد )ص( نازل شد  "و فاطمة و الحسن و الحسين و األئمة من ذريتهم

بر واليت اهل بيت  "عن ذكري "و نيز جمله "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ "و نظير اين روايت روايات ديگري است كه در آنها جمله
 .اندري و ذكر مصداقند، نه روايات تفسير كه بعضي توهم كرده، و تمامي اينها روايات ج«6»ع( تطبيق شده )

 و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و طبراني، و ابو نعيم در كتاب حليه، و ابن

__________________________________________________ 
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اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: هر كه پيروي كند كتاب خداي را، خدا او را از مردويه، از ابن عباس روايت كرده
دارد، و اين همان است كه خدا در قرآن ضاللت و گمراهي در دنيا هدايت نموده و از سوء حساب در قيامت نگاه مي

 .«1» "بَعَ هُدايَ فاَل يَضِلُّ وَ ال يَشْقيفَمَنِ اتَّ ":فرموده

را حمل بر شقاوت آخرت كرده، و اين  "وَ ال يَشْقي "را حمل بر ضاللت در دنيا، و جمله "فَال يَضِلُّ "مؤلف: اين حديث جمله
 .خود مؤيد مطلبي است كه ما در تفسير همين آيه گفتيم

 :اندآمده كه بعضي گفته "يشَةً ضَنْكاًفَإِنَّ لَهُ مَعِ "و در مجمع البيان در ذيل جمله

اند، و ابو هريره نيز آن را به مقصود از آن، عذاب قبر است، و اين قول را از ابن مسعود و ابي سعيد خدري و سدي نقل كرده
 .«6»طور مرفوعه روايت كرده 

فرمود: هر كه با تن سالم و داشتن و در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم مي
 "وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي "شان فرموده:استطاعت حج نكند تا بميرد، او از جمله كساني خواهد بود كه خدا در باره

 :گويدمي

 .«0»كند شود؟ فرمود: بله خداوند او را از راه حقش كور ميگفتم: سبحان اللَّه كور محشور مي

 "من ال يحضره الفقيه "، و صدوق در كتاب«0»نظير اين روايت را قمي در تفسير خود مسندا از معاوية بن عمار  :مؤلف
، و اين روايت در اينكه كوري روز قيامت را مختص به طريق حق كه طريق «4»اند بدون سند از امام صادق )ع( نقل كرده

 .تفسير آيه گذرانديمنجات و سعادت است كرده، مؤيد بياني است كه ما در 

__________________________________________________ 
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 اشاره

( أَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ 162وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقي )
( وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّي 162فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهي ) الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْ إِنَّ

هارِ حْ وَ أَطْرافَ النَّلِ فَسَبِّ( فَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها وَ مِنْ آناءِ اللَّي162ْ)
 رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقي( وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَ 103لَعَلَّكَ تَرْضي )

(101) 



( وَ قالُوا لَوْ ال يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ 106لَيْها ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي )وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَ
بَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُوالً فَنَتَّبِعَ آياتِكَ ( وَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا ر100َلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولي )

 (104( قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدي )100مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزي )

 301ترجمه آيات ..... ص : 

تر و پايدارتر دهيم و عذاب آخرت سختهاي پروردگارش را باور نكرده چنين سزايش ميي كرده و آيهو هر كه زياده رو
 .(162است )
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رفتند هالك كرديم، در همين عبرت، آيا براي آنها روشن نشد كه پيش از ايشان چه نسلهايي را كه در مساكن خود راه مي
 .(162رزها است )براي صاحبان خرد اند

 .(162اگر گفتار پروردگارت بر اين نرفته بود و مدتي معين نبود عذاب قرينشان بود )

هاي گويند صبر كن و پيش از طلوع خورشيد و پيش از غروب آن به ستايش، پروردگارت را تسبيح گوي و كنارهبر آنچه مي
 .(103شب و اواخر روز نيز تسبيح بگوي شايد كه خوشنود شوي )

ن ايم تا در باره آهاي آدميان را از آن بهره دادهديدگان خويش را به آن چيزهايي كه رونق زندگي دنيا است و بعضي از دسته
 .(131)عذابشان كنيم نگران و خيره مساز كه روزي پروردگارت بهتر و پايدارتر است 

اريم گذج ده ما روزي دادن كسي را به عهده تو نميكسان خويش را به نماز خواندن وادار كن و به كار نماز شكيبايي به خر
 .(106كه تو خود نيز روزي خور مايي و سر انجام نيك مخصوص پرهيزكاري است )

اي از جانب پروردگارش سوي ما نياورد مگر توضيح آن چيزها كه در كتابهاي گذشته هست سوي ايشان گويند: چرا معجزه
 .(100نيامد )

 گفتند: پروردگارا چرا پيغمبري به ما نفرستي تا پيش از آنكه ذليلبه عذابي هالكشان كرده بوديم مياگر پيش از نزول قرآن 
 .(100هاي تو را پيروي كنيم؟ )و رسوا شويم آيه

بگو همه منتظرند شما نيز انتظار بريد كه به زودي خواهيد فهميد كه رهروان طريقه راست كيانند و هدايت يافته كيست؟! 
(104). 

 301ان آيات ..... ص : بي

 اشاره

اين آيات، متفرقاتي است از وعد و وعيد، حجت و حكمت، و تسليت خاطر رسول خدا )ص(، كه همه آنها مربوط به آيات 
 .گذشته در اين سوره و نتيجه آنها است

 ."أَشَدُّ وَ أَبْقي وَ كَذلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ "

براي استيناف و از سر گرفتن سخن است، نه  "و كذلك "در "واو "، به معناي تجاوز از حد است، و ظاهرا"اسراف "كلمه
عطف به ما قبل، و اشاره )كذلك( به گذشته است كه كساني را كه از ذكر خدا اعراض نموده آيات او را فراموش كردند 

 نان نيز يكي از مصادق تجاوز از حد، يعني تجاوز از حد عبوديت و كفر به آيات كرد، چون عمل آمؤاخذه مي
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پروردگار است، كه كيفرش كيفر همان كسي است كه آيات پروردگار خود را فراموش كند با اينكه خدا با وي عهد آن را 
 .بسته بود و عمدا از ياد او اعراض نمايد

تر است، براي اينكه عذاب آخرت محيط به يعني عذاب آخرت از عذاب دنيا شديدتر و دائمي -"بُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقيوَ لَعَذا "
 .باطن آدمي است آن طور كه محيط به ظاهر او است، و نيز به خاطر اينكه براي آن آخري نيست و دائمي است

 ."... لَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَساكِنِهِمْأَ فَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْ "

ريق آيا ط "را متضمن باشد، و معنايش اين باشد كه: "يبين "معناي "يهد "شود كه كلمهاز ظاهر آيه چنين فهميده مي
خود  هايباديعبرت گرفتن و ايمان به آيات خداي را كثرت هالكت ما برايشان بيان نكرد و اين همه قرون گذشته كه در آ

 "كردند، و اهل مكه در سفرهاي خود به مساكن عاد كه در احقاف يمن است، و مساكن ثمود، و اصحابآمد و شد مي
اند، كه چگونه هالك كرديم، اين ، كه در شام است، و مساكن قوم لوط كه در فلسطين است، عبور كرده همه را ديده"أيكه

ها در اين صحنه "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِأُولِي النُّهي "آنان بيان ننمود؟ با اينكهگيري را براي ها طريق عبرتهمه صحنه
 ."هايي است براي صاحبان عقلآيت

 ."وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّي "

 -الزم "، چون هر دو، مصدر باب مفاعله، يعنيبه معناي مالزمه باشد "لزاما "مقتضاي سياق سابق اين است كه كلمه
ضميري خواهد بود كه به كلمه هالك  "كان "است و مراد از مصدر معناي اسم فاعل باشد، كه در اين صورت اسم "يالزم
لو ال  و "ر كالمخواهد بود، و تقدي "كَلِمَةٌ سَبَقَتْ "عطف بر "وَ أَجَلٌ مُسَمًّي "گردد، كه در آيه قبلي قرار داشت، و جملهبر مي

ي شود، يعني اگر قضايمي "كلمة سبقت من ربك و اجل مسمي لكان الهالك مالزما لهم اذا سرفوا و لم يؤمنوا بآيات ربهم
از پروردگارت رانده نشده بود و اجلي معين نگشته بود، هالك مالزم ايشان بود، چون اسراف ورزيدند و به آيات پروردگار 

 .خود ايمان نياوردند

ديگر احتمال « 6»اسم آلت باشد، مانند حزام و ركاب. بعضي  "لزام "اند كه كلمهاز مفسرين احتمال داده «1»ضي بع
 .اند جمع الزم باشد، مانند قيام كه جمع قائم است. ولي نه اسم آلت با سياق خيلي سازگار است و نه جمعداده

 306كه حاكي از تاخير عذاب دنيوي در برابر كفر و اسراف است. و برخي وجوه در اين باره[ ..... ص :  "بَقَتْ مِنْ رَبِّكَ ...وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَ "شرح و توضيح معنا و مراد آيه:]

 اين جمله از خداي سبحان در حق بني اسرائيل و -"وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ "

__________________________________________________ 
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وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ  "و نيز مانند« 1» "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ "ديگران در چند جاي قرآن مكرر آمده، مانند
مقيد شده و ما در تفسير دو  "أَجَلٌ مُسَمًّي "كه در اين سوره به قيد« 6» "يْنَهُمْسَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَ
همان قضايي است كه هنگام هبوط دادن آدم از بهشت به زمين راند و  "كلمه "سوره يونس و هود گفتيم كه مراد از اين

 .«0» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "فرمود:

مردم به حكم اين قضاء در برابر اسراف و كفرشان در بين و فاصله استقرارشان در زمين و اجل مسمايشان ايمن از عذاب 
 لِكُلِّ أُمَّةٍ وَ "استيصالند، مگر آنكه رسولي به سويشان بيايد، و قضاي الهي را در بينشان اجراء نمايد، هم چنان كه فرمود:



 .«0» "مْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَرَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُ

آيد، به همين قضايي كه گفتيم بر عذاب استيصالي هم كه دنبال معجزه پيشنهادي مردم در صورت ايمان نياوردن مي
است از عذاب  اي كه در سابق از خداي تعالي گذشتهگردد، حال اين امت هم حال ساير امتها است كه به خاطر وعدهمي

ماند قضاي ميان آنان و پيغمبرشان، كه در خصوص اين امت اين قضاء تا مدتي تاخير افتاده، هم استيصال ايمنند، باقي مي
 .كه از آيات سوره يونس است گذشت "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ "چنان كه استفاده آن در ذيل آيه

وعده خاصي به اين امت باشد، و آن اين باشد كه در خصوص  "كلمه "ازاند كه مراد از مفسرين احتمال داده« 4»بعضي 
 كرديم گذشت، كه ايناين امت عذاب تا روز قيامت تاخير افتاده باشد، ولي در همانجا كه آيات سوره يونس را تفسير مي

 .نانچه گذشتكند بر تاخير عذاب تا مدتي، چاحتمال خالف ظاهر آيات است، بله كالم خداوند متعال داللت مي

 "كلمه "اند: مراد ازديگر است كه گفته« 2»نظير اين احتمال در فساد، نظريه جمعي 

__________________________________________________ 

و سوره حم سجده، آيه  113، سوره هود، آيه 12شد. سوره يونس، آيه و اگر فرمان قبلي خدا نبود در ميان آنها داوري مي(1)
04. 

و اگر كلمه رحمت سبقت نگرفته بود كه تا وقت معين )تعجيل در عذاب نكند( البته ميان مردم )ستمكار( حكم )به (2)
 .10شد. سوره شوري، آيه هالكت( مي

 .60اي است تا سر رسيدي معين. سوره اعراف، آيه براي شما در زمين جايگاه و زندگاني(3)

شود، بدون اينكه بر آنها ستم شود. ولشان آمد، بينشان به عدالت حكم ميبراي هر امتي رسولي است، همين كه رس(4)
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قضاء عذاب از كفار اهل بدر است، به وسيله شمشير مسلمين و اجل مسمي مربوط به بقيه كفار مكه است، ولي فساد اين 
 .وشن استقول ر

در تفسير اول سوره انعام گذشت، كه اجل مسمي عبارت است از اجلي كه با نامگذاريش آن چنان معين  -"وَ أَجَلٌ مُسَمًّي "
 :كند، هم چنان كه فرمودشده كه به هيچ وجه تخلف نمي

اند: كه مراد از اجل مسمي، روز قيامت گفته از مفسرين« 6»ولي بعضي « 1» "ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ "
اي است كه از خدا رانده شده باشد، و بنا بر اين قول، عطف اجل بر اند: اجل مسمي آن كلمهديگر گفته« 0»است. جمعي 

 .شود اعتماد كرد، چون دليلي بر آنها نيستشود. اما به هيچ يك از اين دو قول نميكلمه عطف تفسيري مي

ام و خطاب احتر -كاف -اضافه رب به -اي كه از پروردگارت پيشي گرفتهاگر كلمه "شود:معناي آيه اين ميپس ما حصل 
نبود كه عذابشان را تاخير انداخت، و اجل مسمي وقت آن را معين كرده، هر آينه هالكت  -ص( است)تاييدي از رسول خدا 

 ."شدندمالزم آنان بود، و به مجرد كفر و اسراف هالك مي

اي كه پيشي گرفته، و اجل مسمي، يك علت تام، براي تاخير عذاب از ايشان است شود كه مجموع كلمهز اينجا روشن ميا
 .اندپنداشته« 0»نه دو علت، كه هر يك سبب مستقلي باشد كما اينكه بسياري از مفسرين 

 "... عِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِهافَاصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُو "

هاي كفار صبر كند، و اين دستور خود را متفرع بر مطالب دهد تا در برابر گفتهدر اين آيه، رسول گرامي خود را دستور مي



در برابر  نقبل كرده، گويا فرموده است: وقتي يكي از قضاهاي رانده شده خدايي باشد كه عذاب كفار را تاخير بيندازد، و از آنا
ا از ماند، بايد به قضاي خدا راضي شوي، و او رگويند انتقام نگيرد، ديگر جز صبر راهي براي تو نميسخنان كفرآميزي كه مي

دهند صبر كني و در هاي بدي كه نشان ميگويند منزه بداري، و در برابر عكس العملاش از كلمات شرك ميآنچه در باره
گويند صبر كن، و به حمد دا گويي، چون آثار قضاي او جز اثر جميل نخواهد بود، پس بر آنچه ميازاي آثار قضاي او حمد خ

 .گوي، باشد كه خوشنود گرديپروردگارت تسبيح
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 308اند[ ..... ص : اي كه مفسرين پيرامون آن گفتهو اقوال و وجوه عديده "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها ... "مفاد و مراد آيه:]

يعني او را در حالي منزه بدار كه مشغول به حمد و نيايش باشي، چون اين حوادث كه تحملش  -"وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ "
مشكل و صبر بر آن دشوار است، نسبتي با عوامل خود دارد كه البته از اين نظر حوادثي است بد و زشت، كه بايد خداي را از 

ي به خداي تعالي دارد كه همان اذن خدا است، كه به اين نسبت همه حوادثي است جميل، و آن منزه بداري، و نسبت ديگر
 .شود، و از اين نظر بايد خداي را حمد و ثنا گوييجز مصالحي عمومي كه باعث اصالح نظام هستي است بر آن مترتب نمي

 .ند براي تسبيح و حمد پروردگاردو ظرف "قبل "دو كلمه -"قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها "

است كه فاي تفريع بر سر فعل آمده و مفعول « 1» "وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ "اين جمله نظير جمله -"وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ "
 است، و كه به معناي وقت -به كسر همزه است -"انو "و يا "اني "بر وزن افعال جمع "آناء "مقدم ذكر شده است و كلمه

و در  -و بعض آناء الليل سبح فيها "است و تقدير آن "سبح "براي تبعيض است و جار و مجرور متعلق به فعل "من "كلمه
ه اند منصوب ببه طوري كه گفته "أَطْرافَ النَّهارِ "در جمله "اطراف "باشد، و كلمهمي "بعضي اوقات شب تسبيح بگوي
است. و اما اينكه مقصود از  "و سبح في اطراف النهار "عطف شده و تقدير آن "من آناء "حذف حرف جر است و به جمله

اطراف النهار چيست آيا قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن است يا وقتي ديگر است؟ كلمات مفسرين مختلف شده كه 
 .به زودي بدان اشاره خواهيم كرد

لتي ندارد كه مقصود از آن نمازهاي واجب يوميه باشد كه بعضي تسبيحي كه در آيه ذكر شده مطلق است و از جهت لفظ دال
به تبعيت از روايتي كه از بعضي از قدما مانند قتاده و غيره  «3»اند و يا مطلق نماز باشد كه بعضي از مفسرين گفته« 6»

 .اند؟نقل شده بر آن اصرار ورزيده

به نماز  "قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ "نمازهاي پنجگانه يوميه پس جملهمجموع آيه داللت دارد بر امر به « 0»اند: دسته اول گفته
از به نم "أَطْرافَ النَّهارِ "به نماز مغرب و عشاء و جمله "وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ "به نماز عصر و جمله "وَ قَبْلَ غُرُوبِها "صبح و جمله

 .ظهر داللت دارد

 اينكه وقت آن نيمه روز است بدين و اگر وقت نماز ظهر را اطراف روز خوانده با
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وز را دو نيم كنيم ظهر در طرف آخر نيمه اول قرار دارد چون ظهر همان آخر نيمه اول است و نيز در جهت بوده كه اگر ر
طرف اول نيمه دوم قرار دارد چون درست است كه ظهر يك وقت است ولي در آن، دو اعتبار هست يكي اعتبار اينكه آخر 

 .صه اين شد كه اين يك وقت دو طرفه استنيمه اول روز است و ديگر اعتبار اينكه اول نيمه دوم است. پس خال

گوييم شود؟ جواب ميو اما اينكه چرا دو طرف را اطراف خوانده با اينكه اطراف جمع است و به كمتر از سه عدد اطالق نمي
شود ولي گاهي هم به دو اطالق هر چند معروف همين است كه كلمه جمع در لغت عرب به عدد سه و باالتر اطالق مي

اند مراد از نهار، جنس نهار است پس در حقيقت گفته« 1»، در آيه مورد بحث هم به همان اعتبار بوده. بعضي شده است
ها و اطراف نهار يعني اول و آخر روزها، و اول و آخر روزها جمع و بيش از دو طرف است. و از اين قبيل سخنان و اعتراض

 .جوابها در ميان مفسرين بسيار شده

ط روز را تواند وسين است كه توجيه مذكور از فهم بسيار دور است پس بعد از اين همه حرف ذوق سليم نميو ليكن انصاف ا
داند كه هيچ اي ميها و اعتبارات را كه در توجيه اطراف گذشت فروض و اعتبارات وهميهچند طرف روز بداند، و آن فرض

ر آن فروض، لفظ جمع بياورد نكته ادبي هم كه ذوق سليم را قانع داند كه در مقام تخاطب به اعتبااي را مجبور نميگوينده
 .سازد در بين نيست

اند: مراد از تسبيح و تحميد، غير فرائض و مطلق تسبيح و حمد است كه يا با ياد آوري، نزاهت و ثناء گفته« 6»و اما آنان كه 
ه صورت گيرد و يا اعم از ذكر قلبي و زباني باشد، چنين و تحميد قلبي باشد و يا با زبان، گفتن سبحان اللَّه و الحمد اللَّ

اند كه مراد از قبل از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن و آناء شب صبح و عصر و اوقات كساني در باره فقرات آيه اينطور گفته
 .شب است و مراد از اطراف روز باز همان صبح و عصر است

نيد؟ كاطراف را كه صيغه جمع است بر صبح و عصر كه دو وقت است چه مي و وقتي از ايشان سؤال شود كه اشكال اطالق
دهند كه در نظريه سابق گذشت كه كمترين عدد در صيغه جمع دو است نه سه و اما اشكال اينكه بنا نظير آن جوابي را مي

شده باشد  عيبي ندارد تكرار گويند: هيچشود در پاسخ، بعضي از آنان ميبه گفته شما تسبيح صبح و عصر دو بار تكرار مي
 رساند كه نسبت به تسبيح دركند و هم ميبراي اينكه هم صبح و عصر اول را تاكيد مي
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 :گويندآيد كه در پاسخ ميت بيشتري هست. از بعضي ديگرشان چنين بر ميآن دو وقت عناي

شد با دانيد كه همان اشكالي كه به وجه سابق وارد ميمراد از اطراف، صبح و عصر و ظهر است. و شما خواننده خوب مي
شده كه چگونه با وسط روز و  "لنَّهارِوَ أَطْرافَ ا "اش از ناحيه جملهشود و اشكال همهمختصر تفاوتي بر اين وجه نيز وارد مي

مفعول  "أَطْرافَ النَّهارِ "يا صبح و عصر منطبق شود؟ و پاسخي كه بتواند اشكال را حل كند اين است كه گفته شود كلمه
 .(ام كسي از مفسرين به اين نحو نگفتهدر تقدير گرفته شود )و اين پاسخ را كه من آورده "في "معه است نه ظرف تا كلمه



و مراد از اطراف نهار ما قبل از طلوع آفتاب و ما قبل از غروب آن است كه چون دو وقت وسيع هستند و براي هر يك 
شود و صحيح است كه اين دو هنگام را چندين طرف اجزايي است كه هر جزء آن نسبت به ظهر يك طرف روز حساب مي

بينيم همانطور كه قبل حسابش كرد چون در عرف هم ميبراي روز به حساب آورد هم چنان كه صحيح است دو طرف روز 
نامند و اين به همان اعتباري است كه گفتيم يك هنگام را به چند جزء تجزيه نامند اوائل روز هم مياز آفتاب را اول روز مي

و هم اواخر روز. و نامند اش صادق است و همچنين قبل از غروب را، هم آخر روز ميكنند كه كلمه قبل از آفتاب بر همهمي
و سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و  "شود كه بگوييمبنا بر اين وجه برگشت معناي آيه به مثل اين مي

يعني قبل از طلوع آفتاب و غروب آن كه اطراف روز  "هي اطراف النهار و بعض اوقات الليل سبح فيها مع اطراف النهار
 .در آن تسبيح كن با اطراف نهار كه مامور به تسبيح در آن شدي اي اوقات شبهستند و در پاره

در آن، هم  "في "مفعول معه باشد با اينكه ظرف براي تسبيح است، به تقدير "اطراف نهار "و اگر بپرسي چطور ممكن است
 .نيز ظرف براي تسبيح است؟ "آناءِ اللَّيْلِ "چنان كه كلمه

در  بر سر آن "من "ظرف نيست، و چگونه ممكن است لفظ آن ظرف باشد، با اينكهگوييم: لفظ آناء الليل، در جواب مي
نيز در تقدير باشد، تا ظرف شود، و ناگزير معناي جمله بر لفظ في داللت كند،  "في "آمده؟ و با بودن آن ديگر ممكن نيست

وَ أَطْرافَ  "د، وقتي در اين جمله چنين بود، چرا در جملهباش "و بعض آناء الليل فسبح فيه "وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ، "و معناي
چنين نباشد، يعني كلمه في در تقديرش نباشد، بلكه از معنايش استفاده شود، و خودش مفعول معه باشد، و معنايش  "النَّهارِ

رف در هر دو طرف از ، و خالصه ظ...كني اين باشد كه قبل از طلوع و غروب آفتاب با اطراف نهاري كه در آن تسبيح مي
 .(توجه فرماييد)تقديري،  "في "معنا فهميده شود نه از لفظ
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مراد از تسبيح در آيه، غير نمازهاي واجب است، در اين صورت مراد از تسبيح در اجزاي اول روز و  :بنا بر اين اگر بگوييم
زاي اول روز و آخر آن خواهد بود، و ديگر محذور تكرار، و نيز محذور اطالق اجزاي آخر روز، و اجزايي از شب، به ضميمه اج

 .آيدلفظ جمع بر كمتر از سه الزم نمي

و اگر بگوييم مراد از تسبيح در آيه شريفه همان نمازهاي يوميه است، در اين صورت آيه شريفه تنها متضمن امر به نماز 
بود « 1» "أَقِمِ الصَّالةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ "نظير امري كه در آيه صبح و عصر و دو نماز مغرب و عشا خواهد بود،

 .كه آن نيز متعرض چهار نماز شده

 .و شايد تعبير از دو هنگام صبح و عصر در آيه مورد بحث به اطراف روز براي اشاره به وسعت آن دو وقت باشد

ماز از نمازهاي پنجگانه يوميه شده، عيبي ندارد، براي اينكه اين سوره به طوري كه به و اما اينكه چرا تنها متضمن چهار ن
هاي اولي است كه در مكه نازل شده، و اخبار مستفيضه از طرق عامه و خاصه زودي هم به آن اشاره خواهيم كرد از سوره

 بينيم در سوره اسراء كه بعد از معراجچنان كه مي نيز داللت دارد بر اينكه واجبات روزانه در معراج پنج نماز تشريع شده، هم
 .«6» "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ "نازل شده پنج نماز ذكر شده، و فرموده:

اند واجب شده بوده، ازل شدهپس شايد آنچه از نمازهاي يوميه در هنگام نزول سوره طه و نيز سوره هود كه قبل از اسراء ن
 .چهار نماز بوده، و تا نزول سوره اسراء نماز ظهر واجب نشده بوده، بلكه ظاهر دو آيه سوره طه و سوره هود هم همين است

گفت مراد از تسبيح، نمازهاي پنجگانه شود بر قولي كه ميو معلوم است كه بنا بر اين وجه ديگر آن اشكالي كه وارد مي
شود چون در آن وجه در انطباق اطراف نهار بر نماز ظهر با اينكه وسط روز است دچار اشكال ن قول وارد نمياست بر اي

 .شديممي



 330رساند[ ..... ص : اشاره به اينكه چگونه تسبيح و تحميد خدا انسان را به مقام رضا مي]

ايشان آيات او و اسرافشان در امر او و ايمان نياوردنشان سياق سابق كه اعراض كفار از ياد خدا و نسيان  -"لَعَلَّكَ تَرْضي "
كه مراد  نمود اقتضاء داردكرد و نيز تاخير انتقام از ايشان و دستور صبر و تسبيح و تحميد به رسول خدا را ذكر ميرا ذكر مي

 از رضا، رضاي به قضاي

__________________________________________________ 

 .110دو طرف روز و اوائل شب به پا دار. سوره هود، آيه  نماز را در(1)

 .22نماز را از زوال آفتاب تا شب، و هنگام فجر به پا دار. سوره اسري، آيه (2)

 000، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ت حال شود: صبر كن و پروردگارت را حمد و تسبيح گوي آن قدر كهخدا و قدر او باشد كه در اين صورت معنا اين طور مي
شود. و اما يم "وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ "رضا برايت حاصل شود، رضاي به قضاي خدا. و بنا بر اين جمله مزبور نظير آيه

آورد؟ وجهش اين است كه تنزيه فعل خدا را نقص و عيب، و او را به ثناي جميل اينكه چطور تسبيح و تحميد خدا رضا مي
 مند به بيشتر كردن آن شود وقتيشود انسان انس قلبي به خدا پيدا كند و عالقهمت در اين كار باعث ميياد كردن و مداو

ر كند و آن گاه آثارش در نظانس به زيبايي و جمال فعل خدا و نزاهت او زياد شد رفته رفته اين انس در قلب رسوخ پيدا مي
گردد و چون جبلي نفس اين است كه ر است از نفس زايل مينفس هويدا گشته خطورهايي كه مايه تشويش در درك و فك

به آنچه دوست دارد راضي و خوشنود باشد و آنچه غير جميل و داراي نقص و عيب است دوست ندارد لذا ادامه ياد خدا با 
اين است كه  "ضيلَعَلَّكَ تَرْ "اند مراد از جملهگفته« 1»شود كه به قضاي خدا راضي گردد. بعضي تسبيح و تحميد باعث مي

اند: به همه آنچه خدا وعده داده ياريت كند و ديگر گفته« 6»به شفاعت و درجه رفيع در درگاه خدا راضي شوي. بعضي 
 .دينت را در دنيا عزيز گردانده و در آخرت شفاعت و بهشت ارزاني بدارد راضي شوي

 ."... جاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِوَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْوا "

به معناي مد ديد آن است يعني نگاه را طوالني كردن، و در اين تعبير مجاز عقلي به كار رفته و نگاه طوالني به  "مدعين "
اصناف كفار و يا  -«0»كه گفته شده  به طوري -"ازواج "هر چيز كنايه است از شدت عالقه و محبت به آن، و مراد از كلمه

باشد( و اگر ازواج را نكره آورد براي اندك نشان دادن هاي زن و شوهري از كفار است، )كه همان معناي خانواده ميجفت
 .آنان است و اظهار اينكه اينان آن قدر ناچيزند كه قابل اعتناء نيستند

منصوب به فعلي است در مقدر و  "زهرة "و كلمه "ما متعنا به "فسير است بر جملهبه منزله ت "زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا "جمله
زينت و بهجت آن است و  "زهره حيات دنيا "است و مقصود از "زهرة الحياة الدنيا -و يا جعلنا لهم -نعني به "تقدير آن

د، مراد از آن فتنه عذاب است چون انگفته« 0»از فتنه است كه به معناي آزمايش و سنجيدن است. بعضي  "نفتنهم "كلمه
 :زيادي مال و اوالد نوعي عذاب است از ناحيه خداي تعالي هم چنان كه فرمود

__________________________________________________ 

 .02، ص 2مجمع البيان، ج (2، 1)

 .06، ص 2منهج الصادقين، ج (4، 3)

 000، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1» "مْ كافِرُونَبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ أَواْلدُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُوَ ال تُعْجِ "

 كه معلوم استبه قرينه مقابله با زهره حيات دنيا عبارت است از رزق حيات آخرت  "رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَ أَبْقي "و مراد از جمله



 .ترهم بهتر است و هم ماندني

و معناي آيه اين است كه چشم خود را به زينت حيات دنيا و بهجت آن كه ما اصنافي از مردم و يا عده معدودي از ايشان را 
گارت به ردكنند مدوز، زيرا آنچه پروايم چه ميايم تا امتحانشان كنيم و ببينيم در آنچه روزيشان كردهبه آن اختصاص داده

 .تر استكند بهتر و ماندنيزودي در آخرت روزيت مي

 331[ ..... ص : "وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها "مراد از اهل پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( در آيه:]

 ."... نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً "

اين آيه سياقي سازگار با سياق ساير آيات سوره دارد و پيدا است كه مانند بقيه آيات مكي است عالوه بر اين ما تا كنون به 
 بر حسب "اهلك "ايم كه بگويد در ميان همه آيات سوره اين يكي مدني است، پس بنا بر اين جملهكسي بر نخورده

انطباقش با هنگام نزول، خديجه همسر آن جناب و علي )ع( هستند چون علي )ع( هم اهل آن جناب و در خانه آن جناب 
 .بود و يا آن دو بزرگوار به ضميمه بعضي از دختران رسول خدايند

اند: مراد ديگر گفته« 0»ضي اند مراد از اهل، همسران و دختران و دامادش علي است، و اينكه بعگفته« 6»پس اينكه بعضي 
اند: مراد از آن همسران و دختران و خويشاوندان از بني هشام و همه پيروان از امت او هستند و نيز قول ديگران كه گفته

بني مطلب است، صحيح نيست هر چند قول اول از نظر انطباق آيه، نه از حيث مورد نزول، حرف بدي نيست، و اينكه 
ص( در مكه همسري به غير )براي اين بود كه گفتيم آيه در مكه نازل شده و رسول خدا  "مورد نزولنه از حيث  "گفتيم

 .خديجه )ع( نداشت

اي كه ميان اين دو جمله واقع شده اين است كه مراد از سؤال رزق در ظاهر مقابله -"ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ "
نيازيم و تو محتاج مايي، پس آيه در معناي خداي تعالي( از تو بي)است از اينكه ما  خواست براي خودش باشد و اين كنايه

 "تِينُ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَوَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ "آيه
 .است« 0»

__________________________________________________ 

د دهنخواهد به اين وسيله آنان را در دنيا عذاب كند و وقتي جان ميخيلي شيفته مال و اوالد آنان مشو، زيرا خدا مي(1)
 .24كافر جان دهند. سوره توبه، آيه 

 .620، ص 12روح المعاني، ج (3، 2)

خواهم كه غذا به من بدهند خواهم و نميرا نيافريدم مگر براي اينكه مرا بپرستند من از ايشان خرجي نميجن و انس (4)
 .22 -42زيرا خدا رازق همه است و داراي قدرتي متين است. سوره ذاريات، آيات 

 004، ص: 10ترجمه الميزان، ج

لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ  "در معناي آيه "قْويوَ الْعاقِبَةُ لِلتَّ "و نيز از نظر آن ذيلي كه دارد يعني جمله
از مفسرين درخواست رزق را در اين آيه به درخواست رزق براي خلق، « 6»باشد، پس اينكه بعضي مي« 1» "التَّقْوي مِنْكُمْ

 .اند صحيح نيستيا براي شخص رسول خدا )ص( تفسير كرده

 .مكرر گذشته است "وَ الْعاقِبَةُ لِلتَّقْوي "و بحث در پيرامون جملهو تفسير 

و بعيد نيست كه از آيه شريفه به خاطر اينكه امر به نماز را منحصر در اهل رسول خدا )ص( كرده، با اينكه در دو آيه قبل آن 
و صبر بكن، و نيز با در نظر گرفتن فرمود: در چهار هنگام نماز بخوان ص( كرده بود و مي)را منحصر در خود رسول خدا 



آيد كه اين سوره در اوائل بعثت، يا كرد از اينكه چشم به زر و زيور دنيايي كفار بدوزد، بر مياينكه آن جناب را نهي مي
هاي خصوص اين آيه در آن موقع نازل شده است، و از ابن مسعود هم روايت شده كه سوره طه از عتاق اول يعني سوره

 .ستقديمي ا

 ."وَ قالُوا لَوْ ال يَأْتِينا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ما فِي الصُّحُفِ الْأُولي "

داللت  اند: اين قرآن آيتي نيست كه بر نبوتاين آيه حكايت گفتار مشركين مكه است كه به عنوان تعريض به قرآن گفته
وشن به معناي شاهد بيان كننده، و يا شاهد ر "بينه "ه پيغمبران نخست آوردند، كلمهكند، بايد آيتي بياورد نظير آياتي ك

 :اندگفته« 0»است. و بعضي 

 .به معناي بيان است

، منظورشان اهانت به قرآن كريم و عاجز ساختن رسول "اگر آيتي از ناحيه پروردگارش نياورد "اند:هر چه باشد اينكه گفته
پاسخ از آن اعتراض است، و معنايش بنا بر وجه  "أَ وَ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ ... "شنهادي است و جملهخدا )ص( در آوردن آيت پي

مگر نيامد براي ايشان شاهدي كه شهادت دهد بر آنچه در  "شود كه:كرديم اين مي "بينة "اول از دو معنايي كه براي كلمه
بله آمد، و  .از شرايع و حقايق معارف است، و بيان كننده آنها باشد -تورات و انجيل و سائر كتب آسماني -كتابهاي نخستين

آن قرآن است كه به وسيله مردي درس نخوانده آمده است، مردي كه هيچ سابقه مراجعه به معلمي كه تعليمش دهد، و 
 تلقينش كند
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گردد. سوره حج، آيه رسد، و ليكن تقوايي كه از شما سر زند عايد او ميچيزي به خدا نميها از گوشت و خون قرباني(1)
02. 
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 ."نداشته است

ود، ار امتهاي گذشته بمگر نيامد براي ايشان بيان آنچه در كتب نخستين از اخب "شود:و اما بنا بر وجه دوم معنا چنين مي
آنهايي كه بر انبياي خود معجزاتي پيشنهاد كردند، و آن انبيا هم آن معجزات را آوردند، و آوردن آنها باعث هالكت و 

شوند، و استيصال آنان شد، چون بعد از آمدن آن معجزات باز هم ايمان نياوردند، با اين حال مردم امروز چرا متنبه نمي
ه هر يك از اين دو معنا را ك "كنند، با اينكه معجزه قرآن برايشان آمد؟اقوام گذشته پيشنهاد معجزه مي ايشان هم مانند آن

 .قبول كنيم، نظيرش در كالم خداي تعالي آمده است

 ."تَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نَخْزيوَ لَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْ ال أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَ "

گردد، چون مقصود از آن قرآن است، و معناي آيه بر مي -كه در آيه قبلي بود -"بينه "به كلمه "من قبله "ظاهرا ضمير در
زل سازيم ر آنان بينه نااين است كه: اگر ما كفار را به خاطر اسرافي كه در كفر ورزيدند، به عذابي هالك كنيم قبل از آنكه ب

شد، چون و حجت را بر آنان تمام كنيم، آن وقت حجت به نفع آنان و به ضرر ما، و خالصه حق به جانب ايشان مي
گفتند: پروردگارا! چرا رسولي به سوي ما گسيل نكردي، تا قبل از آنكه به عذاب استيصال هالك و بيچاره شويم، آيات تو مي

 .را پيروي كنيم؟

گردد، هر چند چنين لفظي قبال نيامده، ولي از مضمون آيه اند: ضمير مذكور به رسول بر مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
و  و اين وجه از نظر لفظ وجهي قريب "چرا رسولي به سوي ما نفرستادي "شود، به شهادت اينكه گفتند:قبلي استفاده مي



ن كند، چوآن را تاييد مي "فَنَتَّبِعَ آياتِكَ "ب به ذهن است، و جملهنزديك به ذهن است، ولي معناي اول از نظر معنا قري
 :نفرمود

 ."فنتبع رسولك "

 ."قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدي "

ن معنايش اي "كل متربص "ه مستقيم است، و جملهبه معناي را "صراط سوي "به معناي انتظار است، و "تربص "كلمه
اي كه در باره شما خدا به ما داده، كه دين خود را بر كفر شما است كه بگو هر يك از ما و شما منتظريم، ما منتظريم تا وعده

بتوانيد دعوت حق ما  كند فرا رسد، شما هم منتظريد تا بالها بر سر ما هجوم آورد، و شمااندازد و نور خود را تمام ميجلو مي
 را باطل كنيد، و هر يك از ما و شما راه خود را به سوي آرزو و هدف خود گرفته، پيش
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 .رود، پس شما منتظر باشيدمي

فرمايد به زودي خواهيد فهميد كه كدام يك از ما و شما راه درست را پيموده، و آن صراط و اين جمله تهديد است، مي
طي كرده، و كدام يك به مطلوب خود راه يافته است، كه اين جمله از اخبار  .رساندمستقيمي كه آدمي را به هدفش مي

 .كندغيبي است كه فتح و پيروزي مسلمان را پيشگويي مي

 337و ...([ ..... ص :  "وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ... "و "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ ... "تي در ذيل آيات:بحث روايتي ])روايا

ا شد، و ليكن خداي تعالي آن را تگفته است: عذاب بر آنان نازل مي "لَكانَ لِزاماً وَ أَجَلٌ مُسَمًّي "در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«1»مدتي معين تاخير انداخت 

 "اند كه در ذيل جملهو در الدر المنثور است كه طبراني و ابن مردويه و ابن عساكر، از جرير، از رسول خدا )ص( روايت كرده
فرمود: يعني قبل از طلوع آفتاب نماز صبح را و قبل از غروب آن نماز  "وَ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها

 .«6»صر را بخوان ع

 .«0»گفته يعني صبح و شام  "وَ مِنْ آناءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرافَ النَّهارِ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

 .كندمؤلف: اين روايت گفتار گذشته ما را تاييد مي

 وَ أَطْرافَ النَّهارِ لَعَلَّكَ "ضه داشتم:و در كافي به سند خود از زراره از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: به حضرتش عر
 .«0»يعني چه؟ فرمود يعني در روز، نافله بخوان  "تَرْضي

 .مؤلف: اين روايت تسبيح را به معناي مطلق نماز و يا مطلق تسبيح گرفته

كه اين آيه نازل شد رسول خدا  گويد امام صادق )ع( فرمود وقتيمي "وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ... "و در تفسير قمي در ذيل جمله
برخاست و نشست آن گاه فرمود كسي كه در ناكاميها به آنچه نزد خدا است دلگرم نباشد دلش از حسرت بر دنيا پاره پاره 

 شود ومي

__________________________________________________ 

 .22، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 .116، ص 0الدر المنثور، ج (2)



 .22، ص 6سير قمي، ج تف(3)

 كافي(4)

 002، ص: 10ترجمه الميزان، ج

شود و كسي كه نفهمد كه خداي كسي كه چشم به آنچه مردم دارند بدوزد اندوهش بسيار گشته و هرگز از غيظ تهي نمي
 .«1»گردد تعالي غير از خوردن و آشاميدن نعمتهايي دارد اجلش كوتاه و عذابش نزديك مي

ر است كه ابن ابي شيبه و ابن راهويه و بزار و ابو يعلي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و و در الدر المنثو
اند كه: رسول خدا )ص( خرائطي در كتاب مكارم االخالق خود و ابو نعيم در كتاب معرفت همگي از ابي رافع روايت كرده

شايسته ميهمان باشد نداشت مرا نزد مردي يهودي فرستاد كه مقداري وقتي شخصي را ميهمان كرد در حالي كه طعامي كه 
 .دهم مگر با گروآورم. يهودي در پاسخ گفت: نسيه نميآرد به ما نسيه بدهد تا روز اول رجب پول آن را مي

 :من به خدمت رسول خدا )ص( آمده و جريان را بازگو كردم، فرمود

انيم رسدر زمين امين هستم اگر به ما سلف دهد و يا بفروشد پولش را به او مي هان به خدا سوگند كه من در آسمان امين و
وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً  "گويد من بيرون نشدم تا آنكه آيهمي .اينك زره مرا به عنوان رهن برايش ببر

 .«6»دهد ي دنيايي دلداري مينازل گرديد و گويا او را در باره ناكاميها "مِنْهُمْ

 .سازداي كه در روايت آمده نميمؤلف: مضمون آيه مذكور مخصوصا ذيل آن با قصه

وَ أْمُرْ  "كند كه گفت: وقتي آيهو در همان كتاب است كه ابن مردويه و ابن عساكر و ابن نجار از ابي سعيد خدري روايت مي
الصالة رحمكم اللَّه إِنَّما  "فرمود:آمد و مي( همواره تا هشت ماه به در خانه علي مينازل شد رسول خدا )ص "أَهْلَكَ بِالصَّالةِ

 خواهد پليدي را از شمانماز، خدا رحمتتان كند همانا خدا مي -يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً
 .«0» "داند تطهيرتان كندكه خود مي اهل بيت دور نموده آن طور

ولي در نقل او به جاي هشت ماه نه ماه آمده. و « 0»مؤلف: اين روايت را صاحب مجمع البيان نيز از خدري نقل كرده 
 .«4»همين معنا در كتاب عيون در ضمن بحثي كه ميان حضرت رضا )ع( و مامون شده از آن جناب نقل شده 

__________________________________________________ 

 .22، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 .016، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .010، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 .02، ص 2مجمع البيان، ج (4)

 .603، ص 1عيون اخبار الرضا، ج (5)

 002، ص: 10ترجمه الميزان، ج

نه ماه مبني بر رفتاري است كه راوي از عمل رسول خدا  و تقييد«. 1»و قمي نيز آن را در تفسير خود به طور رفع آورده 
)ص( مشاهده كرده نه اينكه راوي خواسته باشد تاريخ و تحديد آن را معين كرده باشد، به دليل روايتي كه شيخ در امالي به 

رب خانه علي و آمد دسند خود از ابي الحميراء روايت كرده كه گفت من چهل صبح شاهد رفتار رسول خدا )ص( بودم كه مي
 :فرمودگرفت و ميفاطمه و دو طرف چهار چوبه درب را مي

خواهد پليدي را از شما اهل بيت سالم بر شما اهل بيت و رحمت و بركات خدا بر شما، نماز،! خدا رحمتتان كند، خدا مي
 .«6»داند تطهيرتان كند برداشته آن طور كه خود مي



در مدينه نازل شده است و حال آنكه تا آنجا كه من ياد دارم احدي اين را نگفته و و ظاهر روايت اين است كه آيه شريفه 
كرد تا به آيه شريفه كه در مكه نازل شده عمل شايد مراد بيان اين معنا باشد كه رسول خدا )ص( در مدينه اين كار را مي

 .كرده باشد هر چند كه اين احتمال هم از لفظ آيه بعيد است

پس همواره اين عمل را همه  "كند، چون در آن آمده:كه قبال بدان اشاره كرديم اين احتمال را تاييد ميولي روايت قمي 
، و داستان امر فرمودنش اهل بيت را به نماز، به طرق "داد، حتي زماني هم كه به مدينه آمد، تا از دنيا رفتروزه انجام مي

 .ديگري غير آنچه آورديم نيز روايت شده

المنثور است كه ابو عبيد و سعيد بن منصور و ابن منذر و طبراني، در كتاب اوسط، و ابو نعيم در حليه، و بيهقي در و در الدر 
اند كه گفت: رسول خدا )ص( وقتي خاندانش دچار كتاب شعب االيمان، به سند صحيح از عبد اللَّه بن سالم روايت كرده

 .«0» "وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ ... "كرد:اين آيه را تالوت ميداد به نماز و شدند، دستورشان ميشدت تنگي مي

و « 0»اين معنا از احمد در كتاب زهد، ابن ابي حاتم، و بيهقي در شعب االيمان، نيز از ثابت از آن جناب روايت شده  :مؤلف
 .تر از معناي لغوي آن استبنا بر اين روايت، مراد از تسبيح معنايي وسيع

__________________________________________________ 

 .22، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 امالي(2)

 .010، ص 0الدر المنثور، ج (4، 3)

 003، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 312آيه دارد ..... ص :  440سوره انبياء مكي است، و (21)

 312[ ..... ص : 41تا  4(: آيات 04سوره األنبياء )]

 اشاره

 لَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِبِسْمِ ال

الهِيَةً  (2)( ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِالَّ اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ 1اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ )
( قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي 0لْ هذا إاِلَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ )قُلُوبُهُمْ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَي الَّذِينَ ظَلَمُوا هَ
 (0السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ )

( ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ 4يَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ )بَلْ قالُوا أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآ
اً ال يَأْكُلُونَ ( وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَد2( وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إاِلَّ رِجاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )2يُؤْمِنُونَ )

 (2( ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ )2الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ )

( فَلَمَّا 11ةٍ كانَتْ ظالِمَةً وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ )( وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْي13َلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فاَل تَعْقِلُونَ )
( قالُوا يا وَيْلَنا 10ال تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلي ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ) (12)أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ 

 (10ا ظالِمِينَ )إِنَّا كُنَّ

 (14فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّي جَعَلْناهُمْ حَصِيداً خامِدِينَ )



 312ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1خبري هم چنان روي گردانند )زمان حساب دادن اين مردم نزديك شده و آنها در بي

 001، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .(6اي از پروردگارشان به سويشان نيايد مگر آنكه به عنوان استهزاء به آن گوش فرا دهند )ند تازههيچ پ

دلهايشان مشغول و سرگرم ماديات است و آنان كه ستمگرند اين راز خود را نهاني گويند كه آيا اين جز بشري مثل شما 
 .(0كنيد! )است؟ چرا شما با دو چشم بينا به جادو رو مي

 .(0داند و او شنوا و دانا است )روردگار من در آسمان و زمين همه گفتارها را ميبگو پ

اعر نامند، و بلكه او را شخوانند بلكه پندارهاي مشوش و بلكه از اين هم بدتر، آن را تزوير و افتراء مينه تنها آن را جادو مي
 .(5)ي نظير معجزه گذشتگان براي ما بياورد اگويند اگر شاعر نيست پس معجزهكنند و ميپرداز معرفي ميخيال

 .(2آورند؟ )ها ايمان نياورده بود اينان چگونه ايمان مياي كه هالكش كرديم به معجزهپيش از ايشان هيچ فرقه

 .(2دانيد از اهل كتاب بپرسيد )ايم اگر خودتان نميكردهايم مگر اينكه به آنها وحي ميما پيش از تو مرداني نفرستاده

 .(2ما پيغمبران را پيكرهايي كه غذا نخورند و جاودان بمانند قرار نداديم )

 .(2آن گاه وعده خويش را با آنان وفا كرديم، آنها و هر كه را خواستيم نجاتشان داديم و افراطكاران را هالك كرديم )

 .(13فهميد )ايم كه يادبود شما در آن است چرا نميبه شما كتابي نازل كرده

 .(11يار مناطق آباد ستمگري را در هم شكستيم و از پس آن گروهي ديگر پديد آورديم )چه بس

 .(16و چون صالبت ما را احساس كردند از آن گريزان شدند )

 .(10به ايشان گفتيم( نگريزيد به سوي لذتها و مسكنهاي خويش باز گرديد شايد سراغ شما را بگيرند ))

 .(10ايم )دهگفتند: اي واي بر ما كه ستمگر بو

 .(14ادعايشان همواره همين بود تا آنكه ريشه آنها را قطع كرديم و خاموششان ساختيم )

 314بيان آيات ]غرض و مفاد كلي سوره مباركه انبياء[ ..... ص : 

 اشاره

نزديك  ستانغرض اين سوره گفتگو پيرامون مساله نبوت است كه مساله توحيد و معاد را زير بناي آن قرار داده، نخست دا
 بودن روز حساب و غفلت مردم از آن، و نيز

 006، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .ها استكند، كه مالك حساب روز حساب هميناعراضشان از دعوت حقي كه متضمن وحي آسماني است را ذكر مي

ت ساحر به وي دادن و ص( و نسب)شود، نبوت خاتم انبيا و سپس از آنجا به موضوع نبوت، و استهزاء مردم منتقل مي
كند. آن گاه گفتار آنان را با ذكر اوصاف كلي انبياي گذشته كلماتش را هذيان و خودش را مفتري و شاعر خواندن را ذكر مي

ه آن گويد همان است كفرمايد: پيغمبر اسالم نيز همان گرفتاريها را بايد ببيند، چون آنچه اين ميبه طور اجمال رد نموده مي
 .گفتندحضرات مي



آورد و سخني از موسي و هارون، سرگذشتي از ابراهيم پس از آن، داستان جماعتي از انبيا را براي تاييد گفتار اجمالي خود مي
و اسحاق و يعقوب و لوط، و شرحي از نوح و داوود و سليمان و ايوب و اسماعيل و ادريس و ذو الكفل و ذو النون و زكريا و 

 .آورديحيي و عيسي مي

كند و گيري ميبينند بحث را خالصهن گاه با ذكر يوم الحساب و آنچه كه مجرمين و متقين در آن روز كيفر و پاداش ميآ
ان فرمايد كه اعراضشبرند و آن گاه ميفرمايد: سرانجام نيك از آن متقين خواهد بود و زمين را بندگان صالحش ارث ميمي

كند همانطور كه بر مساله نبوت و به همين جهت بر مساله توحيد اقامه حجت مي از نبوت به خاطر اعراضشان از توحيد است
اقامه نموده و از آنجايي كه اين سوره به دليل سياقش و به اتفاق مفسرين در مكه نازل شده تهديد و وعيد در آن، از بشارت 

 .و وعده بيشتر است

 310اسِ حِسابُهُمْ([ ..... ص : به مردم )اقْتَرَبَ لِلنَّ -قيامت -معناي نزديك شدن حساب]

 ."اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ "

 تر از قرباست كه هر دو به يك معناي است چيزي كه هست اقتراب بليغ "قرب "از باب افتعال و از ماده "اقتراب "كلمه
باب با  كند و هر دوعنايت بيشتري به نزديكي و قرب را افاده مي است چون به خاطر زيادي حروفي كه از آن تشكيل يافته

 "اقترب و قرب زيد الي عمرو "و يا "اقترب و قرب زيد من عمرو "گويند:شود مثال ميمتعدي مي "الي "و "من "حرف
 "الي "با متعدي شود نسبت نزديكي از عمرو گرفته شده و اگر "من "يعني زيد به عمرو نزديك شد، ولي اگر با حرف

 "ابتداي هدف است، هم چنان كه اصل در معناي "من "شود چون اصل در معنايمتعدي شود اين نسبت از زيد گرفته مي
 .انتهاي آن است "الي

براي اينكه مناسب با  "من "است نه به معناي "الي "به معناي "للناس "در كلمه "الم "شود كهاز همين جا روشن مي
ت كه چون حساب اس "مردم به حساب نزديك شدند "نزديكي از ناحيه حساب گرفته و گفته شود: مقام اين است كه نسبت

  .خواهد مردم به آن نزديك شوند نه مردم، زيرا مردم از آن به كلي غافلندطالب است و مي

 000، ص: 10ترجمه الميزان، ج

خود حساب است نه زمان آن، تا  -روز قيامت استكه به معناي محاسبه خداي سبحان اعمال مردم را در  -و مراد از حساب
از « 1»هر چند كه بعضي  "گفتن اينكه حساب نزديك شد نوعي مجاز گويي است و كلمه زمان در تقدير است "بگوييم

ديگر چنين توجيهش كرده كه: اصل در نزديكي و دوري زمان است و اگر اين « 6»اند. و بعضي مفسرين بر آن اصرار ورزيده
 .دهيم باز به وساطت زمان استمه را به حوادث هم نسبت ميدو كل

شود ولي غرض در مقام آيه متعلق به يادآوري خود حساب است نه روز حساب براي اينكه آنچه مربوط به اعمال بندگان مي
كند كه از ناحيه حساب اعمال است و مردم مسئول پس دادن حساب اعمال خويشند و بدين جهت حكمت اقتضا مي

پروردگارشان ذكري بر آنان نازل شود و در آن ذكر )و كتاب(، مسئوليت آنان را برايشان شرح دهد و بر مردم هم واجب است 
گويد گوش دهند و دلهاي خود را از آن غافل نسازند. بله اگر سياق كالم سياق كه با جديت هر چه بيشتر به آنچه ذكر مي

تر آن بود كه از شود، مناسبها و عذابها براي مجرمين آماده ميكه چه شكنجه هاي دشوار قيامت بودبيان هولها و موقف
 .قيامت، به يوم الحساب تعبير كند و يا زمان را تقدير بگيرد و يا طوري ديگر كه زمان را بفهماند

 آن روز مشركين تشكيل جنس مردم است يعني مجتمع بشري كه اكثرا آنان را در "ناس "مراد از "اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ "در جمله
داده بودند نه خصوص مشركين، هر چند اوصافي كه براي مردم آن روز از غفلت و اعراض و استهزا و غير آن آورده اوصاف 



ت از قبيل نسبت بعض به كل دادن به طور مجاز نيس "ناس "مشركين است ولي مقصود خصوص آنان نيست پس نسبت به
خود جامعه دادن است به طور حقيقت و سپس استثنا بعضي كه آن حكم را ندارد و اين بلكه از باب نسبت حكم جامعه به 

طور نسبت دادن يعني نخست حكم را به جامعه نسبت دادن و سپس افرادي را كه آن حكم شاملشان نيست استثنا كردن 
سخنان بيخ گوشي خود را پنهان  -ينَ ظَلَمُواوَ أَسَرُّوا النَّجْوَي الَّذِ "آداب و روش قرآن كريم است هم چنان كه در امثال آيه

اين روش به كار رفته است. و كوتاه سخن  "ايشان و هر كه را خواستيم نجات داديم -فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ "و آيه "دارند
امعه اينكه: فرق است ميان اينكه نخست جامعه را موضوع حكمي قرار دهند و سپس افرادي را كه متصف به وصف ج

نيستند اخراج كنند و ميان اينكه نخست اكثريت افراد را موضوع قرار دهند و سپس حكم را مجازا به همه نسبت دهند و آيه 
 .مورد بحث از قبيل اول است نه دوم
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گذرد دنيا اند كه هر روزي كه از عمر دنيا مياز مفسرين نزديك شدن حساب به مردم را چنين توجيه كرده «1»بعضي 
اند: نزديك شدن حساب به اين اعتبار است كه بعثت ديگر گفته «2»شود. بعضي تر مينسبت به ديروزش به حساب نزديك

من و  -«0»بعثت انا و الساعة كهاتين  "اق افتاده هم چنان كه خود آن جناب فرموده:ص( در آخر الزمان اتف)رسول خدا 
 :و ليكن اگر منظور اين بود جا داشت بفرمايد "قيامت مانند اين دو انگشت با هم مبعوث شديم

ي الزم فظچون نزديك شدن قيامت به آن معني كه گفته شد استمرار دارد و ل "شودقيامت نزديك مي -يقترب الساعة "
ه اين كند نظير تفسير گذشتكه صرف تحقق را افاده مي "اقترب "است نه "يقترب "است كه استمرار را برساند و آن لفظ

 :«0»اند تفسير است كه گفته

 .آوردن كلمه ماضي براي افاده حتميت وقوع قيامت است

 311گفته شده است[ ..... ص :  "وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ "ه مستلزم توجه است( در جمله:وجوهي كه در باره جمع بين غفلت )كه متضمن عدم توجه است( و اعراض )ك]

و بدين جهت غافل و رو گردانند كه به دنيا دل بسته و به تمتع از آن سرگرم شدند در نتيجه  -"وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ "
براي ياد قيامت، يادي كه دلهايشان را متاثر كند در آن باقي نماند، حتي  دلهاشان از محبت دنيا پر شد، و ديگر جايي خالي

شوند، و هم چنان در غفلت از قيامت هستند، چون آن طور كه بايد آن را اگر ديگران هم متذكرشان كنند باز متوجه نمي
 .شدكنند، و گر نه دلهاشان متاثر ميتصور نمي

 "شود، و آن اشكال اين است كه: چگونه ممكن است ميانجمله شده معلوم مي با اين بيان پاسخ از اشكالي كه در اين
جمع شود، با اينكه غفلت عبارت از توجه نداشتن، و اعراض مستلزم توجه داشتن است؟ و حاصل جواب  "اعراض "و "غفلت

 :اين است كه گفتيم

كنند، و چون تصوري كه در تصور نمي غفلت مردم از حساب به خاطر اين است كه آن طور كه بايد و شايد حساب را
شوند كه الزمه آن دادگي به دنيا از آن اعراض نموده، به چيزي مشغول ميدلهايشان اثر گذارد ندارند، لذا به خاطر دل

 .اشتغال علم به خالف آن تصور است

ه كه ترجمه عين عبارت او شد، ولي زمخشري طوري ديگر جواب داداين آن پاسخي است كه از بيان گذشته ما استفاده مي
چنين است: خداي تعالي مردم را به دو وصف، توصيف كرده، يكي غفلت، يكي هم اعراض، )با اينكه اين دو وصف با هم 



 شود كه زمان اين دو با هم مختلف است، زمان غفلت قبل از زمانتباين دارند( ولي تباينش از اين راه بر طرف مي
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اند غافلند، چون از آنچه عقول آنان اقتضا دارد كه بايد اعراض است، به اين معنا كه مادامي كه انبيا ايشان را متوجه نكرده
راي بدكاران و پاداشي براي نيكوكاران باشد در غفلتند، و وقتي انبيا ايشان را به شنيدن نداي و جدان و عقل دعوت كيفري ب

كنند، اين بود پاسخ زمخشري از اشكال نمايند، و گوش خود گرفته فرار ميكنند، آن وقت اعراض مينموده متوجهشان مي
«1». 

ه: او اعراض را در طول غفلت گرفته نه در عرض آن، و ما هر دو را در عرض و فرق ميان پاسخ او و پاسخ ما اين است ك
رساند زمان اعراض و غفلت يك زمان است، نه هم و در يك زمان تصوير كرديم، و انصاف هم همين است كه ظاهر آيه مي

 .اينكه يكي بعد از ديگري باشد

ه معناي اتساع است و معناي آيه اين است كه ايشان در غفلت اند كه: اعراض بديگر اشكال را اينطور پاسخ گفته« 6»بعضي 
اند: اهمال و اعراض با هم منافات ندارند. ولي اين ديگر غفلت را به معناي اهمال گرفته و گفته« 0»بعضي  .وسيعي هستند

 .دو وجه از قبيل التزام به چيزي است كه خود ملتزم هم، قبولش ندارد

ب اعمال مردم براي مردم نزديك شد، در حالي كه ايشان در غفلت از آن مستمرند، و يا در و معناي آيه اين است كه حسا
هاي دنيا، و آماده نگشتن براي توبه و ايمان و تقوي حالي كه در غفلت بزرگي قرار دارند و از آن روي گردانند، چون به شغل

 .مشغول و سرگرمند

 "... مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ الهِيَةً قُلُوبُهُمْما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ  "

گردان نبودند در هنگام چون اگر در غفلت و روي "وَ هُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ "اين آيه به منزله تعليلي است براي جمله
ه كردند، و چون چنين بود، يعني آيه شريفآماده مي پرداختند، و بلكه خود را براي شنيدن آنشنيدن ذكر به لهو و لعب نمي

 .تعليل آن جمله بود، لذا آن را بدون حرف عطف آورد

هاي الهي، مانند كتب آسماني است كه خدا را به ياد آدمي بيندازد، كه يكي از هر چيزي از قبيل وحي "ذكر "و مراد از كلمه
شدن آن براي ايشان است، به اينكه بر پيغمبر نازل شود و او به گوش ، نازل "از آمدن ذكر "آنها قرآن كريم است، و مراد

به معناي جديد و نو است، و اين معنا معنايي است نسبي، كه صفت ذكر است، پس اگر  "محدث "ايشان برساند، و كلمه
ات اينكه بعد از تور قرآن مثال ذكري نو است، براي اين است كه بعد از انجيل نازل شده، هم چنان كه انجيل نيز به خاطر

 نازل شده نسبت به آن ذكري است جديد، و
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 .ل شده نسبت به آنها جديد و نو استهاي قرآن به خاطر اينكه بعد از بعضي ديگر نازهمچنين بعضي از سوره



كند، و ، كه آن را از همه احوال آنان استثنا مي(استثنايي است مفرغ )يعني مستثنا منه آن ذكر نشده "إِلَّا اسْتَمَعُوهُ "جمله
پس  "استمعوه "جمع دردو حال است از ضمير  "الهِيَةً قُلُوبُهُمْ "و نيز جمله "وَ هُمْ يَلْعَبُونَ "حال، و جمله "استمعوه "جمله

 .انداين دو جمله دو حال به هم آميخته

و  ها،به معناي فعلي است كه منظم انجام بشود ولي غايت و هدفي جز خيال در آن نباشد، مانند بازي بچه "لعب "كلمه
اين  ، معنايش"كذا ألهاه "گويند:به معناي سرگرم شدن به چيزي و باز ماندن از امري مهم است، مثال وقتي مي "لهو "كلمه

نامند، به همين جهت است، و لهو است كه فالن كار بيهوده او را از مهمش باز داشت، و اگر آالت طرب را هم آالت لهو مي
 .و دلها را الهي خواند "الهِيَةً قُلُوبُهُمْ ":از صفات قلب است، و لذا فرمود

آسمان، و ابالغ رسول به ايشان در هيچ حالي از احوال  و معناي آيه اين است كه هيچ ذكر جديدي به وسيله نزول از
نوند در شرسد مگر اينكه ايشان در حال لهو هستند، يعني در حالي هستند كه دلهايشان الهي است، و اگر آن ذكر را مينمي

ز اشتغال به لعب گذارد، و اشنوند، و خالصه معنا اين است كه: احداث ذكر و تجديد آن هيچ اثري در آنان نميآن حال مي
افتد، نه كند. و اين تعبير كنايه است از اينكه ذكر در هيچ حالي در آنان مؤثر نميدنيا بازشان نداشته، متوجه ما وراي آن نمي

 .يمگذرگذارد و چون مطلب روشن است مياينكه بخواهد بگويد ذكر جديد در آنان اثر ندارد ولي ذكر قديم و كهنه اثر مي

اند بر اينكه: قرآن كريم حادث است و قديم نيست ولي اشاعره ظاهر مفسرين به ظاهر اين آيه استدالل كردهاز « 1»بعضي 
اند به اينكه اگر ذكر را به وصف محدث توصيف فرموده از جهت نزول آن بوده چون نزول آن حادث است آن را تاويل كرده

اي دارد كه اينك از نظر خوانندگان كند و اين بحث تتمهن حكم ميولي ظاهر آيه عليه ايشا .و اين منافات با قدم آن ندارد
 .گذردمي

 316گفتاري در چند فصل پيرامون معناي حدوث و قدم كالم ..... ص : 

 316و بيان اينكه قديم بودن كالم متصور نيست[ ..... ص :  "سخن -كالم "فصل اول ]تجزيه و تحليل حقيقت و واقعيت

 ماند چيست؟ وقتي سخنيشود و باقي ميادث ميمعناي اينكه كالم ح :
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و اگر  .كنيم كه اين شعر مثال از اين شاعر استشنويم كه يا شعر است و يا نثر، بدون هيچ درنگ حكم مياي مياز گوينده
كنيم در اينكه شعر و سخن شاعر مفروض همان شعر را تكرار كند، و يا گوينده، همان سخن را تكرار كند باز شك نمي

اش كرده و سپس اگر ناقلي همان شعر را از همان شخص مذكور از او است و بعينه همان كالم اول است كه دوباره اعاده
الن شاعر است. يعني همان گوينده اولي، و پس از آن اگر اين نقل را مكرر گوييم اين همان شعر فنقل كند باز هم مي

 .نهايت آن را تكرار كند باز هم همان كالم اول و صادر از گوينده اول استبگويد مثال يك ميليون بار و يا بي

بينيم كه ا مختصر دقتي ميالبته اين از نظر فهم عرفي است ولي اگر بخواهيم مساله را از نظر دقت علمي در نظر بگيريم ب
اين جمله در حقيقت يك كالم نيست زيرا مركب  "زيد نزد من آمد "گويد:حقيقت امر بر خالف اين است: مثال كسي كه مي

از يازده حرف است كه هر يك آنها فردي از افراد صوت است كه در نفس گوينده تكون يافته و در فضاي دهانش از يكي از 
فهماند در هاي بسيار است نه يك صوت، چيزي كه هست چون يك چيز را ميه و مجموع آنها صوتمخارج آن بيرون آمد



شويم. و اين صوتهاي متعدد از خوانيم و اين خود نوعي توسع و مجاز است كه مرتكب ميظرف اعتبار آن را كالم واحد مي
ن گوينده و شنونده قراري بسته شده است كه فالن فهمانند كه قبال ميااند و معنايي را به شنونده مياين جهت كالم شده

 .رساننداند كه معناي واحدي را ميصوت نشان فالن معنا باشد و همچنين از اين نظر كالم واحد شده

آيد كه كالم از آن جهت كه كالم است امري است وضعي و قراردادي و اعتباري كه پس با اين بيان اين معنا به دست مي
ار، واقعيتي ندارد، آنچه در خارج هست آن عبارت است از صوتهاي گوناگون كه در ظرف اعتبار و قرارداد جز در ظرف اعتب

كند عالمتهايي باشد، براي وضوح بيشتر تكرار هر يك عالمت چيزي قرارداد شده نه اينكه آنچه در خارج، خارجيت پيدا مي
المت و صوت قراردادي، و اگر موجوديت و تحقق را به شود صوت است و بس نه عكنم كه آنچه در خارج موجود ميمي

هر  شود، )و اهليابد، بلكه صوت موجود ميدهيم، به نوعي عنايت است، و گر نه كالم در خارج تحقق نميكالم نسبت مي
 .(شونداند از آن صوت به معنايي منتقل ميزبان روي قراردادي كه قبال ميان خود داشته

شود و نه به فراموش نشود كه يعني آن امر اعتباري و قراردادي(، نه متصف به حدوث مي)د كه كالم شواز اينجا معلوم مي
بقاء، براي اينكه )حدوث و بقاء مربوط به واقعيات است، نه اعتباريات و( حدوث عبارت است از مسبوق بودن وجود چيزي به 

 عدم زماني آن، )و اينكه 

 002، ص: 10ترجمه الميزان، ج

بعد از مدتها نبودن بود شود( و بقاء عبارت است از اينكه چيزي بعد از آن اول نيز موجود باشد، و همچنين در آنات  چيزي
بعدي، وجودي متصل داشته باشد، پس هم حدوث و هم بقاء مربوط به واقعيات خارجي است، نه اعتباريات، چون اعتباريات 

 .در خارج وجود ندارند

م به قدم، اشكالي ديگر و عليحده دارد، و آن اين است كه كالم )كه مركب از حروف رديف شده، و عالوه بر اين، اتصاف كال
كن نيست شود(، مماصل تكونش تدريجي است، بعضي حروفش قبل از بعضي ديگر، و بعضي بعد از بعضي ديگر چيده مي

شود، و حال آنكه ما قديمش ر است حادث ميقديم باشد، چون در قديم ديگر تقدم و تاخري فرض ندارد، و گر نه آنچه متاخ
كه به معناي حروف تركيب شده است و به وضع داللت بر معنايي تام  -فرض كرده بوديم، و اين خلف است، پس كالم

 .(قديم بودن در آن تصور ندارد، عالوه بر اين همانطور كه گفتيم في حد نفسه محال هم هست، )دقت بفرماييد -كندمي

 319ا كالم از جهت كالم بودن، فعل متكلم است يا صفت او يا هيچكدام؟[ ..... ص : فصل دوم ]آي

آيا كالم بدان جهت كه كالم است فعلي از افعال است، يا آنكه صفتي است قائم به ذات متكلم؟ به اين معنا كه ذات  :
ت، هم يا آنكه قوام ذات متكلم بر تكلم اسنياز است، ولي كالم از متفرعات آن است، متكلم في نفسه تام است، و از كالم بي

 .چنان كه قوام ذات حيوان به حيات است، و عدم انفكاك عدد چهار از زوجيت به وجهي جزو ذات چهار است؟

هيچ شكي نيست در اينكه كالم به حسب حقيقت و واقع نه فعل متكلم است، و نه صفت او است، براي اينكه: )همانطور كه 
ل متكلم صدا در آوردن است، و اما اينكه شنونده از آن صدا چه بفهمد بسته به قرارداد در اجتماعي است قبال هم گفتيم( فع

به  "نان "هم چنان كه قرارداد فارس زبانان اين است كه با شنيدن صدايي چون) .كنندكه به زباني با هم صحبت مي
يم حقيقتا خوانشوند( پس آنچه كه ما كالمش ميمي بدان منتقل "خبز "چيزي منتقل شوند كه عرب با شنيدن صدايي چون

 .نه فعلي است صادر از ذاتي خارجي، و نه صفتي است براي موصوفي خارجي

هاي تركيب شده، و بدان جهت كه صوت، بله كالم بدان جهت كه عنواني است براي موجودي خارجي، يعني براي صوت
شود نه به طور حقيقت، و بعد از آنكه آن را ويي فعل او ناميده ميفعل خارجي صاحب صوت است، به نوعي توسع و مجاز گ



دهند، وصفي نيز براي او انتزاع نموده، او را متكلم به طور مجاز فعل او دانستند، از همان نسبت مجازي كه به فاعل مي
 .مثال آنخوانند، مانند نظاير تكلم از امور اعتباري، چون خضوع، تعظيم، اهانت، خريد و فروش و امي
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 318كند و بيان اينكه بحث در باره حدوث و قدم قرآن بي مورد بوده است[ ..... ص : فصل سوم ]اشاره به معنايي ديگر براي كالم از جهت اينكه مكنونات ضماير را كشف مي

عني از نظر كشف از معاني نهفته در ممكن است كالمي كه مورد بحث است از نظر هدف و غرضي كه در آن است ي :
ضمير، و انتقال آن معاني به ضمير شنونده تجزيه تحليل شود و در نتيجه با آن تحليل، كالم كه تا كنون امري اعتباري بود، 
به امري حقيقي و واقعي برگردد، و آن عبارت باشد از همان كشف مكنونات دروني، كه خود امري است واقعي نه اعتباري، و 

ين تحليل در تمامي امور اعتباري و يا حد اقل در بيشتر آنها جريان دارد، و قرآن كريم هم همين معامله را با آنها كرده، و ا
 .امثال سجود، قنوت، طوع، كره، ملك، عرش، كرسي، كتاب و غيره را حقايقي دانسته

معنا هر معلولي براي علتش كالم خواهد بود، شود از كشف ضماير، و به اين و بنا بر اين تحليل، حقيقت كالم عبارت مي
 .كند، كمالي كه اگر هستي معلول نبود، هم چنان در ذات علت نهفته بودچون با هستي خودش از كمال علت خود كشف مي

رداري بتر اينكه بگوييم: هر صفت ذاتي براي هر چيزي، كالم او است، چون از مكنون ذات او كشف و پردهاز اين هم دقيق
گويند كه: صفات ذات خداي تعالي، چون علم و قدرت و حيات، كالم كند، و اين همان معنايي است كه فالسفه بر آن مييم

 .خدايند، و نيز عالم سراپايش كالم او است

و اين نيز روشن است كه بنا بر اين تحليل، قديم بودن، يا حادث بودن كالم، تابع سنخ وجودش خواهد بود، علم الهي كه 
الم او است به خاطر قديم بودن ذات خدا قديم است، ولي زيدي كه ديروز نبود و امروز هست شد، به خاطر اينكه از وجود ك

بدان جهت كه تفهيم الهي است، و تفهيم حادث  (كند، حادث است، و وحي نازل بر رسول خدا )صپروردگارش كشف مي
 -و علم او را كالم او دانستيم و علم صفت ذاتي او است -است است، آن نيز حادث است، ولي بدان جهت كه در علم خدا

 .پس وحي نيز قديم است، مانند علمش به همه چيز، چه قديم و چه حادث

 318فصل چهارم: ..... ص : 

 اشاره

 يگانه گذشته اين معنا به دست آمد كه قرآن كريم را اگر بدان جهت در نظر بگيريم كه عبارت است از آياتاز فصول سه
كند بر معاني ذهني، مانند ساير كلمات، در اين صورت قرآن نه حادث است نه قديم، بله به وساطت خواندني، و داللت مي

 .حدوث اصوات كه معنون به عنوان كالم و قرآنند حادث است

، ه ساير موجوداتو اگر بدان جهت در نظر گرفته شود كه معارفي است حقيقي و در علم خدا، در اين صورت مانند علم خدا ب
گوييم قرآن قديم است معنايش اين است كه علم خدا قديم خواهد بود، چون خود خدا قديم است و به اين حساب اگر مي

 هم چنان كه  .قديم است
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 .ايم چون علم خدا به زيد حادث، قديم استگوييم زيد حادث، قديم است و درست هم گفتهمي

ن فايده بوده زيرا اگر آهايي بيهايي كه در باره قدم و حدوث قرآن به راه انداخته بودند بحثشود كه بحثينجا معلوم مياز ا



گويد قديم است مقصودش از قرآن آن حروفي باشد كه خواندني است و صوتهايي رديف شده و تركيب يافته و كس كه مي
ين قرآني مسبوق به عدم نبوده كه بر خالف و جدان خود سخن گفته است خواهد بگويد چندال بر معاني خويش است و مي

و اگر مقصودش اين است كه خدا عالم به آن بوده و به عبارت ديگر علم خدا به قرآن قديم بوده اين اختصاص به قرآن 
ست و علمش هم عين ندارد تا منتش را بر قرآن بگذاريم بلكه علم خدا به تمامي موجودات قديم است، چون ذاتش قديم ا

 .ذاتش است زيرا مقصود از علم مورد بحث علم ذاتي است

اي غير علم بگيريم چون برگشت كالم هم به عالوه بر اين ديگر وجهي ندارد كه ما كالم را صفت ثبوتي و ذاتي جداگانه
م ديگر يه جداگانه بدانيهمان علم شد و اگر صحيح باشد هر يك از مصاديق يكي از صفات ثبوتيه خداي را يك صفت ثبوت

شود چون عين اين تحليل در امثال ظهور و بطون و عظمت و بهاء و نور و صفات ثبوتيه منحصر به يكي، دو تا، ده تا نمي
 .شمار ديگر وجود داردجمال و كمال و تمام و بساطت و غير اينها از صفات ثبوتيه بي

ظاهر در معناي اول است يعني آن معنايي كه تحليل نشده بود و هر و آنچه از لفظ تكلم كه در قرآن كريم به كار رفته 
وَ كَلَّمَ اللَّهُ  "و آيه« 1» "تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ "فهمد مانند آيهاي همان را ميخواننده

 "يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ "و آيه« 0» "قٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَالمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُوَ قَدْ كانَ فَرِي "و آيه« 6» "مُوسي تَكْلِيماً
 .و امثال اين آيات« 0»

 اند كه غير كالم لفظي كه از زبان هر گويندهاز مفسرين گفته« 4»اما اينكه بعضي 

__________________________________________________ 

و اين رسوالن را بعضي را بر بعضي برتري داديم، بعضي از ايشان كسي است كه با خدا سخن گفت. سوره بقره، آيه (1)
640. 

 .20و خدا با موسي به طور آشكار و روشن سخن گفت. سوره نساء، آيه (2)

 .كردنديشنيدند و آن گاه همان را تحريف مچنانچه بعضي ايشان بودند كه كالم خداي را مي(3)

 .24سوره بقره، آيه 

 .10كنند. سوره مائده، آيه كلمات را از آن طور كه هست تحريف مي(4)

 .100، ص 0تفسير فخر رازي، ج (5)
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 :آيد كالم ديگري هست نفسي كه قائم به نفس متكلم است. و شعري هم در اين باره انشاد كرده كهبيرون مي

اند لفي الفؤاد و إنما جعل اللسان علي الفؤاد دليال كالم در حقيقت در قلب است و زبان را دليل و بيانگر قلب كرده ان الكالم
و كالمي كه از خداي تعالي متصف به قدم است كالم نفسي خدا است نه لفظي، حرف صحيحي نيست براي اينكه اگر 

يا صورت علمي آن است كه بر لفظ منطبق شده، در اين صورت مقصودشان از كالم نفسي همان معناي كالم لفظي است و 
برگشت معناي اين كالم به همان علم خواهد بود نه چيزي زائد بر علم و صفتي مغاير آن، و اگر معناي ديگري مقصود است 

ث براي يك بحاند يابيم، و آن شعري هم كه سرودهكنيم خبري از چنين معنايي نميكه ما هر چه به نفس خود مراجعه مي
 .عقلي نه سودي دارد و نه زياني، چون بحث عقلي شانش اجل از اين است كه شعر را با آن به جنگ بيندازد

صلي اللَّه عليه و آله( در تكذيب و انكار آن حضرت )صلي اللَّه عليه و آله([ )نقل سخنان و افترائات مكذبان پيامبر اسالم ]
 041..... ص : 



 ."جْوَي الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَوَ أَسَرُّوا النَّ "

به  "اسرار نجوي "است، كه آن به معناي نهفتن، و اين به معناي بر مال كردن است، پس "اعالن "در مقابل "اسرار "كلمه
دهد، در نتيجه اسرار نجوي ن آن است، چون اسرار به تنهايي معناي نجوي را ميمعناي مبالغه در كتمان قول و نهان داشت

 .فهماندمبالغه را مي

گردد، چيزي كه هست از آنجايي كه فعل مذكور فعل همه مردم، و يا بر مي "ناس "، به"اسروا "و ضمير فاعلي در فعل
ن مردم هستند، لذا هر چند فعل را به جامعه مردم نسبت طرف نيز در ميابيشتر مردم نبود، چون افراد مستضعف و افراد بي

بيان فرمود، پس اين جمله عطف بياني  "الَّذِينَ ظَلَمُوا "داده، چون جامعه دچار غفلت و اعراض است، و ليكن مطلب را با قيد
 .از خصوص كساني سر زده كه ستمكار بودند "نجوي "كند بر اينكه فعل مذكوراست كه داللت مي

حكايت  "هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ "اند چه بوده؟ جملهگفتهاينكه آنچه بيخ گوش هم مي و اما
اند كه: او مانند شما يك فرد بشر گفتهص( را تكذيب نموده، علنا مي)آن است، حاصل معنا اينكه به صراحت رسول خدا 

گفتند، ليكن قبل از علني كردنش در مجلس مشورتي آن او سحر است، و هيچ يك از اين مطالب را پنهاني نمياست، و قر
كردند كه در مقابل دعوت پيغمبر چه جواب دهند؟ و سرانجام كردند. خالصه مجالسي سري بر پا ميخود آن را نجوي مي
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 .كردند پنهان بدارند، تا همه در آن متفق شوند و بعد از اتفاق علنيش كنند

 .اندو نجواي ايشان مشتمل بر دو مطلب بوده كه يا به طور قطع و يا به طور استفهام انكاري ردش كرده

جناب گرفتند، و حاصلش اين است كه او  كه آن را دليل بر ابطال نبوت آن "هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ "اول اينكه گفتند:
 ضمير نياوردند كه "هل هذا "به همين جهت اسم اشاره آورده و گفتند: -بينيد بشري است مانند خود شماهمانطور كه مي

و در هيچ چيز از لوازم بشريت از شما جدا نيست، و هيچ چيزي كه  -، تا داللت كند بر علم به مشاهده"هل هو "بگويند:
كند كه به غيب اتصال و ارتباط دارد حق باشد، بايد شما هم همان را ه خود او باشد ندارد، پس اگر آنچه ادعا ميمختص ب

داشته باشيد، چون شما هم مانند او بشر هستيد، و چون شما خبري از غيب نداريد، پس او هم مثل شما است و خبري ندارد، 
 .پس پيغمبر نيست و دعوتش باطل است

ن كه با فاء تفريع متفرع بر انكار و نفي نبوت شد، و برگشت معنا به اي "أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ "گفتنددوم اينكه 
شود كه آنچه شود كه بعد از آنكه با جمله اول اثبات كرديم كه او پيغمبر نيست و با غيب اتصال ندارد، نتيجه چنين ميمي

كه معجزه نبوت من است، معجزه نباشد، بلكه سحري باشد كه شما از آوردن نظير آن عاجزيد، و سزاوار كند آورده، و ادعا مي
 .نيست كسي كه چشم بينا دارد فريب سحر را خورده، به آن ايمان بياورد

تعالي به هر سخني احاطه علمي دارد، چه سري  يعني خداي "قالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّماءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ "
هاي شما و داناي به كارهاي شما است پس هر چه هست به دست او است، و چه علني، و در هر جا كه باشد او شنواي گفته

 .و هيچ امري به دست من نيست

اب را تكذيب نموده اين آيه حكايت كالم رسول خدا )ص( به ايشان است كه نجوي كردند، و به صراحت نبوت آن جن
اش را سحر خواندند، و در اين كالم او را ارجاع و حواله به خداي سبحان داده، هم چنان كه در غالب مواردي كه معجزه

هاي قوم خود هيچكاره معرفي دهد، مانند همه انبيا كه خود را در اجابت خواستهدادند ارجاع به خدا ميپيشنهاد معجزه مي
 "قالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ أُبَلِّغُكُمْ ما أُرْسِلْتُ بِهِ "و آيه« 1» "قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ "هكردند، مانند آيمي
 و آيه« 6»
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 .60رسانم. سوره احقاف، آيه گفت علم نزد خدا است، و من آنچه راي كه بدان فرستاده شدم به شما مي(2)
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 .«1» "قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ إِنَّما أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ "

 ."وا أَضْغاثُ أَحْالمٍ بَلِ افْتَراهُ بَلْ هُوَ شاعِرٌ فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَبَلْ قالُ "

دادند، اول گفتند: سخنان وي حكايت سخنان كفار است كه چگونه افترا و تكذيب به آن جناب را درجه به درجه شدت مي
داشته و كتاب آسمانيش گمان كرده، پس كار او و معلوماتش حتي از خوابهاي پريشان است كه ديده و آن را نبوت خود پن

 .(تر است، )براي اينكه سحر هر چه باشد علمي است و قواعدي داردارزشسحر هم بي

سپس افتراي خود را ترقي داده، گفتند: بلكه خواب پريشان هم نيست، چون در خواب پريشان صاحبش عمدا دروغ نگفته، 
هاي ديگر هم رؤيايش مخلوط شده، ديده وقتي بيدار شده از هر يك چيزي به يادش مانده، و با گوشه بلكه چند رقم رؤيا
 .بندد، و معلوم است كه افترا مستلزم تعمد استولي اين افترا مي

ون تر است، چو اين از جهتي ديگر از تهمت قبلي سنگين "بلكه او شاعر است "آن گاه مطلب را ترقي بيشتري داده گفتند:
رسد كند كه چه افترايي ببندم، ولي شاعر بدون هيچ تدبر هر چه به نظرش ميبندد، فكر ميكسي كه به كسي افترا مي

كند، و چه بسا كه شاعري ضروريات را هم انكار كند، و گويد، و به هر تعبير كه از نظر فن شاعري خوشش آيد تعبير ميمي
 .راستي را تكذيب و دروغي را تصديق كنديا علنا بر باطلي اصرار ورزد، و چه بسا 

اند و معنايش ، انبياي گذشته"اولين "سخني است متفرع بر جمالت قبل، و مراد از "فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ "جمله
ا، و يا شعر بود، ديگر اين است كه وقتي اين را كه وي آورده و آن را آيت خوانده، يعني قرآن، خوابهاي پريشان، يا افتر

كند، پس بايد آيتي براي ما بياورد، همانطور كه گذشتگان آوردند، مثال ادعاي نبوتش تمام نيست، و قرآن او ما را قانع نمي
 .ماده شتر از كوه بيرون كردند، عصا اژدها نمودند و يد بيضا داشتند

 :كرد بفرمايده ظاهر سياق اقتضا مي، با اينك"كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ "و در اينكه فرمود:

براي اشاره به اين معنا بود كه آيت از لوازم ارسال است،  "همانطور كه گذشتگان آن آيت را آوردند -كما اتي بها االولون "
 .و اگر اين شخص رسول است، بايد به رسوالن گذشته اقتدا نموده، بر رسالت خود احتجاجي مانند احتجاج آنان بكند

ها، از اصل منكر نبوتند، با اين حال در اين اعتراضي كه آيد، و آن اين است كه مشركين از وثنينجا سؤالي پيش ميدر اي
 كردند مساله نبوت را مسلم گرفتند؟ جواب اين است
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وقت از  كنند؟ يكفهميدند چه كار ميكه همين خود دليل روشني است بر اينكه مشركين در كار خود دچار تحير شده و نمي
بر  د، بار ديگر سخنانينمودنگفتند، وقتي ديگر دردسر فراهم ميشدند و نامربوط ميراه تهكم با رسول خدا )ص( مواجه مي

ورده كردند، معجزاتي كه انبياي گذشته آخالف عقيده خودشان گفته با اينكه اصال نبوت را منكر بودند پيشنهاد معجزه مي
 .بودند، با اينكه نه آن انبيا را قبول داشتند و نه معجزاتشان را

ه اگر يكي آيد ك، از اين وعده ضمني بر مي"تگان آوردندبايد آيتي براي ما بياورد كه گذش "ولي به هر حال از اينكه گفتند:



 .اند بياورد ايمان خواهند آورداز آن آيات كه پيشنهاد كرده

اي كه ضمنا مشتمل بود در اين جمله سخن قبلي مشركين و آن وعده "ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ "
ذشته آورند، چون اقوام گكنند برايشان آورده شود، باز هم ايمان نميفرمايد: اگر آنچه را كه پيشنهاد مي، ميرد و تكذيب شده

آورند؟! و حاصل وقتي معجزات پيشنهادي خودشان را هم ديدند ايمان نياوردند و هالك شدند آن وقت اينان ايمان مي
دهند دروغ گويند، و اگر معجزات اي كه مياست كه: كفار در وعده كند اينمعناي جمله به طوري كه سياق آن را افاده مي
هاي آورند، و در نتيجه به همين جرم هالك خواهند شد، هم چنان كه امتپيشنهادي آنان را هم نازل كنيم باز ايمان نمي

نان شان نموديم، طبيعت ايگذشته وقتي درخواست معجزه كردند، و معجزه برايشان نازل كرديم، ايمان نياوردند ما نيز هالك
ورد آورند، پس آيه مگر و متكبرند، و به هيچ وجه، به هيچ آيتي ايمان نميبا طبيعت آنان يكي است، و مانند آنان اسراف

 .باشدمي« 1» "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ "بحث از يك نظر شبيه به آيه

ت: در آيه شريفه حذف و ايجازي )مختصر گويي( به كار رفته، و تقدير آن چنين است كه: مثال توان گفو بنا بر اين مي
ما آمنت قبلهم اهل قرية اقترحوا اآليات فانزلناها عليهم و اهلكناهم لما لم يؤمنوا بها بعد النزول ا فهم، يعني  "بگوييم

ها كردند ايمان ي قبل از ايشان كه پيشنهاد معجزههايعني اهل قريه "مشركي العرب يؤمنون و هم مثلهم في االسراف
اي را كه خواستند فرستاديم و به جرم ايمان نياوردن هالكشان كرديم، آيا اينان يعني مشركين عرب با نياوردند، و ما معجزه

 !آورند؟اينكه در اسراف مانند آنان هستند ايمان مي
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توصيف كرد، و در حقيقت به آخرين نقطه سرنوشتشان توصيفشان نمود، براي اين  "اهلكناها "بنا بر اين اگر قريه را با وصف
 .معجزه خواهي مردم هالكت ايشان است، و ال غيربود كه بفهماند عاقبت اجابت 

پاسخ خداي تعالي به سخن مشركان كه در مقام انكار نبوت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( بشر بودن او را مستمسك قرار ]
 044دادند[ ..... ص : 

 ."لذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَوَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ ا "

ر و حاصلش اين است كه مگ "هَلْ هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ "اين آيه پاسخي از احتجاجي است كه بر نفي نبوت كرده و گفتند:
 .انبياي گذشته غير بشر بودند، كه انتظار داريد پيامبر شما بشر نباشد؟ بشريت كه با نبوت منافات ندارد

توصيف فرموده، براي اشاره به فرق ميان انبيا و غير انبيا است و محصلش  "نُوحِي إِلَيْهِمْ "را با جمله "رجاال "اگر كلمهو 
ستيم، و وحي فرفرستيم و به ديگران نمياين است كه يگانه فرق بين اين دو طائفه تنها اين است كه ما به انبيا وحي مي

واجب نيست همه افراد را به آن موهبت نائل سازد كه اگر بنا شد به كسي بدهد به موهبت و منتي است خاص كه بر خدا 
وييد شود؟ و بگهمه بدهد، و اگر بنا شد ندهد به هيچ كس ندهد، تا شما تحكم كنيد كه چرا نبوت جز در يك نفر پيدا نمي

فات خاصي است كه در هر عصري چون در ما نيست پس در هيچ كس ديگر هم نيست، براي اينكه نبوت هم مانند ساير ص
 .شود، و اين چيزي نيست كه بتوان انكارش كردجز در يك فرد يافت نمي

شود، كه عليه احتجاج مشركين بر ابطال نبوت رسول خدا )ص( به بشريت بنا بر اين بيان، آيه شريفه منحل به دو حجت مي



يت و رساند كه منافاتي ميان بشركند و مينقض مياو اقامه شده است، يكي حجت نقضي، كه با بشريت انبياي گذشته 
رساند فرق ميان يك فرد پيغمبر با ديگران چيزي نيست كه نشود در بشر يافت شود، و نبوت نيست، دوم حجت حلي، كه مي

وصي صيا اگر يافت شد بايد در همه افراد يافت شود، بلكه تنها فرق اين دو طائفه وحي الهي، و كرامت او است، و منت مخ
 .شوداست از ناحيه خدا كه شامل حال شخص پيغمبر مي

 يَمُنُّ عَلي هَقالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا ... قالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّ "پس آيه از اين نظر مانند آيه
 .باشدمي« 1» "مَنْ يَشاءُ

 "وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا "اين جمله تاييد و تحكيم جمله -"لُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَفَسْئَ "

__________________________________________________ 

يكن خداوند چون شما نيستيم و ل گفتند شما جز بشري مانند ما نيستيد ... رسوالن ايشان به ايشان گفتند: ما جز بشري(1)
 .11و  13گذارد. سوره ابراهيم، آيات به هر كه بخواهد منت مي
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دانيد به اهل ذكر مراجعه كنيد، و بپرسيد، آيا انبياي گذشته غير بشر دانيد، كه هيچ، و اگر نمياست، يعني اگر اين معنا را مي
 .بودند؟

، علماي اهل كتابند، زيرا آنها در دشمني با رسول خدا )ص( "اهل ذكر "كتابهاي آسماني است، و مراد از "كرذ "و مقصود از
ها نمودند، و مسائلي از آنكردند، و چه بسا در كار خود با آنها مشورت ميدنبال مشركين بودند، و مشركين از آنها احترام مي

امتحان كنند، و همان اهل كتاب بودند كه عليه مسلمانان به مشركين پرسيدند تا با آن مسائل رسول خدا )ص( را مي
 .«1» "هؤاُلءِ أَهْدي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا "گفتند:مي

به پيغمبر، و هر كسي است كه آن را بشنود، چه عالم و چه جاهل، تا گفتار قبلي را به خوبي  "... فَسْئَلُوا "خطاب در جمله
 .قسم خطاب در كلمات خود ما آدميان نيز شايع است تاييد كند، و اين

 ."وَ ما جَعَلْناهُمْ جَسَداً ال يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ ... وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ "

كرده  از روح زندگي ايم، كه مثال بدنهايشان را خالييعني انبيا مرداني از بشرند كه ما لوازم بشريت را از آنها سلب نكرده
، بلكه ايم، تا هميشه در دنيا بمانندباشيم، تا نه به خوردن محتاج باشند و نه به نوشيدن، و نيز آنان را از مرگ مصونيت نداده

ميرند، و اين خوردن و مردن، دو خاصه از خواص روشن بشريت خورند و ميايشان نيز بشر و از كساني هستند كه طعام مي
 .است

وَ ما  "فرمود:اين آيه عطف است بر كالم گذشته، كه مي "صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ثُمَّ "
مت، ز هر اكند، كه مسرفان او در اين آيه سرانجام ارسال رسوالن، و عاقبت امر مسرفان را بيان مي "أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا

در اثر اقتراح معجزه به چه سرنوشتي دچار شدند، و نيز توضيح است براي هالكتي كه به طور اجمال بدان اشاره كرده، و 
 .، و تهديدي است براي مشركين"مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها "فرموده بود:

كه به مسلمين داده و فرموده بود كه: دين ايشان را وعده نصرتي است  "ثُمَّ صَدَقْناهُمُ الْوَعْدَ "در جمله "وعد "و مراد از
وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا  "ياري خواهد كرد، و كلمه ايشان را كه كلمه حق است بلند آوازه خواهد نمود، هم چنان كه در آيه

 لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ،
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 .و آيات ديگر آن وعده را بيان نموده« 1» "إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وَ إِنَّ جُنْدَنا لَهُمُ الْغالِبُونَ

ن و گروندگان به ايشان را نجات داديم. قبال هم وعده نجات به ايشان داده، و يعني رسوال -"فَأَنْجَيْناهُمْ وَ مَنْ نَشاءُ "
و مسرفين در اين آيه همان مشركين هستند، كه از راه عبوديت به بيراهه « 6» "حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ "فرموده بود:

 .گراييدند، و از طور بندگي تجاوز كردند

 "امتناني است از خداي تعالي بر اين امت به منت انزال قرآن، پس مراد از "يْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فاَل تَعْقِلُونَلَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَ "
ذكري است كه مختص به اين امت است، و ذكري است كه اليق حال اين امت است، ذكري است كه آخرين  "ذكر ايشان

ترين برنامه را كه ممكن است در جامعه ايي تحمل آن را دارد متضمن است، و عاليو بلندترين معارف را كه حوصله بشر توان
 .بشري اجرا شود در بر دارد، و آن عبارت است از شريعت حنيفيت، پس خطاب در آيه خطاب به همه امت است

ر ف شما تامين شده، اگاند مراد از ذكر، شرف است، و معناي آيه اين است كه: در اين كتاب شراز مفسرين گفته« 0»بعضي 
همين حرف را « 0» "وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ "به آن تمسك جوييد، متوجه آن شرف و آبرو خواهيد شد، اين مفسر در آيه

زده است، و خطاب در آن را براي جميع مؤمنين و يا خصوص عرب دانسته، چون قرآن به زبان ايشان نازل شده. ليكن اين 
 .ور از فهم استتفسير د

 ."وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ ظالِمَةً ... حَصِيداً خامِدِينَ "

، ولي به طور كنايه در هالكت "پشتش را شكست -قصم ظهره "گويند:، در اصل به معناي شكستن است، مي"قصم "كلمه
 "به معناي درك از طريق حس است، كلمه "احساس "به معناي ايجاد است، كلمه "انشاء "شود، و كلمههم استعمال مي

به معناي توسعه دادن به نعمت  "اتراف "به معناي دويدن به تندي است، و كلمه "ركض "به معناي عذاب، و كلمه "باس
به  "خمود "گويند، و كلمهبه معناي بريده است، و از همين جهت زراعت درو شده را حصيد مي "حصيد "است، و كلمه

 .كوت استمعناي سكون و س

 از اهل "من قرية "چقدر هالك كرديم "وَ كَمْ قَصَمْنا "و معناي آيات اين است كه:

__________________________________________________ 

فرمان ما براي بندگان مرسلمان از سابق صادر شد، و آن اين بود كه ايشان حتما ياري شوند، و لشگر ما حتما غالبان (1)
 .120 -121ه صافات، آيات باشند. سور

 .130واجب است بر ما كه مؤمنان را نجات دهيم. سوره يونس، آيه (2)

 .03، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .00و به درستي كه قرآن ذكري است براي تو و براي قومت. سوره زخرف، آيه (4)
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و بعد از هالك كردن آنان،  "وَ أَنْشَأْنا "ورزيدندكار بودند و اسراف و كفر ميستم "كانَتْ ظالِمَةً "هايي را كه به خودقريه
 "پس همين كه آن اهل قريه ستمكار به حس خود درك كردند "فَلَمَّا أَحَسُّوا "مردمي ديگر را "قَوْماً آخَرِينَ "ايجاد كرديم

رار گذاشته بدويدند در آن هنگام بود كه از در توبيخ و مالمت به ناگهان پا به ف "إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ "عذاب ما را "باسنا
ندويد و از اين عذاب فرار مكنيد بلكه به آن نعمتها كه در آن زياده  "ال تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلي ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ "ايشان گفته شد:

تا شايد باز هم فقرا و بينوايان به  "لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ "برگرديدهايتان و به خانه "وَ مَساكِنِكُمْ "كرديد مراجعه كنيدروي مي
دريوزگي شما مراجعه كنند و شما از در نخوت و اعتزاز ايشان را از خود برانيد و يا خود را از ايشان پنهان كنيد و اين كنايه 



 "الواق "دانستند، از در پشيمانيابعين مياست از اعتزاز و استعالي ستمكاران كه خود را متبوع و به جاي خدا و ارباب ت

و بر  و اين هم چنان سخن ايشان بود "فَما زالَتْ تِلْكَ "واي بر ما كه مردمي ستمكار بوديم "يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ "گفتند
آنكه ما اينها را درو شده و مقطوعشان  تا "حَتَّي جَعَلْناهُمْ حَصِيداً "كردندظلم خود اعتراف و به ربوبيت خداي تعالي اقرار مي

ي اش گفتگويو ساكن و ساكتشان ساختيم مانند آتشي كه خاموش شود نه صدايي دارد و نه در باره "خامدين "كرديم،
اند كه از فهم دور است و ما به همين جهت متعرض وجوه ديگري ذكر كرده "لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ "شود. مفسرين براي جملهمي

 .نها نشديمآ

 319ص :  ..... [(...و  "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ... "و "ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ ... "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيه:

مود: ه فردر كتاب احتجاج از صفوان بن يحيي روايت آورده كه گفت: امام ابي الحسن الرضا )ع( به ابي قره صاحب شبرم
تورات و انجيل و زبور و فرقان و همه كتابهايي كه نازل شده كالم خدا است كه براي عالميان نازل كرده تا نور و هدايت 

 "يا ذكري برايشان حادث كند -أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْراً ":باشد و همه آنها حادث است و غير خدا است زيرا خداي تعالي فرموده
و خدا همه كتابهايي را كه نازل كرده حادث  "يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَ هُمْ يَلْعَبُونَ ما ":و نيز فرموده

 .كرده است

شود؟ فرمود مسلمانان همه اجماع دارند بر اينكه آنچه سواي خدا است فعل خدا ابو قره گفت: آيا اين حادث معدوم هم مي
وز و قرآن ر "رب القرآن؟ "گويند:يكي از افعال خدا تورات و انجيل و زبور و فرقان است مگر نشنيدي كه مردم مياست، و 

 :گويدقيامت مي

 042، ص: 10روزش را در تالوت من به ترجمه الميزان، ج -با اينكه خدا داناتر از او است به آن شخص -پروردگارا فالني

راند پس مرا شفيع او قرار ده و نيز تورات و انجيل و زبور همه محدث و مربوب خدا است، خوابي گذتشنگي و شبش را به بي
خدايي آنها را حادث كرده كه برايش مثل نيست، و براي كساني حادث كرده كه تعقل كنند پس هر كس بپندارد كه اين 

 .«1»ا و قديم دانسته تا آخر حديث كتابها قديمند خداي را اول قديم و واحد ندانسته و كالم خدا را همواره با خد

 .«6»است  "تلهي "از "الهيه "روايت آورده كه معصوم فرمود "الهِيَةً قُلُوبُهُمْ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

ه آورند؟ و حال آنكمي فرمود: چگونه ايمان "ما آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَ فَهُمْ يُؤْمِنُونَ "و نيز در آن كتاب در ذيل آيه
 .«0»مردمي كه قبل از ايشان بودند ايمان نياوردند تا هالك شدند 

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال  "و نيز در همان كتاب به سند خود از زراره از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 ني هستند؟در جواب او پرسيد مقصود چه كسا "تَعْلَمُونَ

 .گويد: پرسيدم پس مسئول هم شماييد؟ فرمود: بلهفرمود: مقصود از اهل ذكر ماييم. زراره مي

 :پرسيدم: سائل هم ماييم؟ فرمود: بله. پرسيدم: پس بر ما است كه از شما پرسش كنيم؟ فرمود

نيست و ما در پاسخ گفتن به شما  پرسيدم: پس بر شما هم الزم است كه جواب ما را بگوييد؟ فرمود: نه بر ما واجب .بله
اين  -هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ "دهيم و گر نه، نه، آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:مختاريم اگر خواستيم جواب مي

 .«0» "عطاي ما به شما است خواستيد بر مردم منت بگذاريد و خواستيد خودداري كنيد مسئول نخواهيد بود

عنا را طبرسي نيز در مجمع البيان از علي و ابي جعفر )ع( روايت كرده و آن گاه گفته اين معنا را اين نكته تاييد مؤلف: اين م
ولي اين روايت از باب ذكر مصداق است براي اينكه  .«5»كند كه خداي تعالي نامگذاري كرده نبي )ص( را ذكر رسول مي



رآن است و يا مطلق كتابهاي آسماني و يا معارف الهي، و امامان اهل بيت دانيم آيه شريفه عام است نه خاص و ذكر يا قمي
توان آن را تفسير آيه بر حسب مورد نزول دانست چون معنا ندارد كه خداي تعالي مشركين را در هر حال اهل ذكرند و نمي

خواستند از اهل ند اگر ميبه اهل رسول و يا به اهل قرآن ارجاع دهد چون مشركين دشمنان اهل رسول و اهل قرآن بود
 رسول حرفي بپذيرند از
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 .پذيرفتندخود رسول مي

و در روضه كافي گفتاري از علي بن الحسين )ع( در موعظه و زهد در دنيا نقل كرده كه در آن فرموده خداي تعالي رفتاري 
وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ كانَتْ  "را كه در حق ستمكاران اهل قراي گذشته مسلوك داشت به گوش شما خوانده آنجا كه فرمود:

وا فَلَمَّا أَحَسُّ "آن گاه فرمود: "وَ أَنْشَأْنا بَعْدَها قَوْماً آخَرِينَ "اهل قريه است و لذا دنبالش فرمود: كه مقصودش از قريه، "ظالِمَةً
مْ كُال تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلي ما أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَ مَساكِنِكُمْ لَعَلَّ "كنند و نيز فرمود:يعني فرار مي "بَأْسَنا إِذا هُمْ مِنْها يَرْكُضُونَ

ه خدا سوگند و ب "صِيداً خامِدِينَتُسْئَلُونَ فلما اتاهم العذاب قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّي جَعَلْناهُمْ حَ
 .«1»كند كه اين آيه شريفه موعظه مهمي است براي شما و شما را اگر پندپذير باشيد و بترسيد تخويف مي

__________________________________________________ 
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 364[ ..... ص : 33تا  46(: آيات 04سوره األنبياء )]

 اشاره

( بَلْ نَقْذِفُ 12خِذَ لَهْواً التَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ )لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّ (16)وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ 
وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ ال  (18)بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ 

 (63( يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ )12رُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ )يَسْتَكْبِ

 (22)مَّا يَصِفُونَ ( لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِالَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ ع61َأَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ )

( أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ 60ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ )
 (64سَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِالَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ )( وَ ما أَر60ْأَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ )

ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ  يَعْلَمُ (62ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ) (26)وَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَداً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ 
( وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ 62ما خَلْفَهُمْ وَ ال يَشْفَعُونَ إاِلَّ لِمَنِ ارْتَضي وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ )

ينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ ( أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذ62ِجَهَنَّمَ كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ )



 (03ءٍ حَيٍّ أَ فَال يُؤْمِنُونَ )شَيْ

( وَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ 01) وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَ جَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُباُلً لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ
 (33)( وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 06آياتِها مُعْرِضُونَ )
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 360ترجمه آيات ..... ص : 

 .(12ايم )زمين و هر چه را كه ميان آن دو است به بازي نيافريدهآسمانها و 

 .(12گرفتيم )اي بگيريم آن را از نزد خويش ميخواستيم بازيچهگر بوديم و مياگر بازي

كوبيم تا درهمش بشكند و يكباره نابود شود، واي بر شما از اين وصف كه نه اينطور نيست، بلكه حق را به روي باطل مي
 .(12يد )كنمي

شوند ه نميكنند و خستهر كه در آسمانها و زمين است متعلق به او است، فرشتگان كه نزد او هستند از عبادتش استكبار نمي
(12). 

 .(63دهند )گويند و سستي به خود راه نميشب و روز تسبيح مي

 .(61دهد )ايد كه حيات دوباره ميآيا از زمين خداياني گرفته

 .(66كنند منزه است )شدند، پروردگار عرش از آنچه وصف ميزمين خداياني جز خداي يكتا بود تباه مي اگر در آسمان و

 .(60شود ولي آنان بازخواست خواهند شد )كند بازخواست نميخدا از آنچه مي

هيچ  اسالف من )نه اند؟ بگو برهان خويش را بياوريد اينك اين كتاب اصحاب من و اين كتابآيا آنها جز او خداياني گرفته
 .(60گرانند )دانند و خود اعراضبرهاني ندارند( بلكه بيشترشان حقيقت را نمي

 .(64پيش از تو هيچ پيغمبري نفرستاديم مگر آنكه به او وحي كرديم كه خدايي به جز من نيست پس تنها مرا عبادت كنيد )

ز داشتن فرزند( است و اينها )فرشتگان پسران وي نيستند خداي رحمان فرزندي براي خود برگزيده ولي او منزه )ا :گفتند
 .(62بلكه( بندگان شايسته هستند )

 .(62كنند )گيرند و به فرمان او كار ميكه هرگز در گفتار از خدا پيشي نمي

ز اكنند و داند و شفاعت جز براي آنكه خدا رضايت دهد نميباشد ميهر چه جلو رويشان هست و هر چه پشت سرشان مي
 .(62ترس لرزانند )

هر كه از آنان بگويد: من خدايي به جز خدا هستم به همين جرم جهنم را سزايش خواهيم داد، و همه ستمگران را چنين سزا 
 .(62دهيم )مي

يديم راي را از آب آفدانند كه آسمانها و زمين پيوسته بود و ما از هم بازشان كرديم و هر چيز زندهآيا كساني كه كافرند نمي
 .(30)آورند؟ پس چرا ايمان نمي

ها و راهها قرار داديم تا ايشان هدايت شوند هاي ثابت و استوار نهاديم تا شما را نلرزاند و نيز در زمين درهو در زمين كوه
(01). 
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 .(06آسمان را سقفي محفوظ كرديم ولي آنها از عبرتهاي آسمان روي گردانند )

 .(00اوست كه شب و روز را آفريد و آفتاب و ماه را خلق كرد كه هر يك در مداري شناورند )

 363بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ان فرمايد: خدا با ايجاد آسمكند و مياول اين آيات علت عذاب فرستادن به قراي ظالمه را به بازيچه نبودن خلقت توجيه مي
است بازي كند تا ايشان هم بدون هيچ دلواپسي سرگرم بازي با هواهاي خود باشند، هر چه و زمين و ما بين آن دو نخواسته 

اند تا خواهند بكنند و هر جور خواستند بازي كنند بدون اينكه حسابي در كارهايشان باشد، نه چنين نيست بلكه خلق شدهمي
مالشان مجازات شوند، پس بايد بدانند كه بندگاني راه به سوي بازگشت به خدا را طي كنند و در آنجا محاسبه و بر طبق اع

گاه شوند و خدا در كمينكند مؤاخذه ميمسئولند كه اگر از رسم عبوديت تجاوز كنند بر طبق آنچه حكمت الهي اقتضا مي
 .است

د و ه حجت نموو چون اين بيان بعينه حجت بر معاد نيز هست لذا دنبالش وجهه سخن را متوجه مساله معاد كرده، بر آن اقام
در سايه آن متعرض مساله نبوت نيز گرديده چون نبوت از لوازم وجوب عبوديت و آن هم از لوازم ثبوت معاد است پس 

 .توان گفت كه دو آيه اول اين آيات به منزله رابط بين سياق آيات قبل و بعد استمي

منافي با معاد است به طوري كه خواهيد ديد نفي كرده  و اين آيات در اثبات معاد بياني بديع آورده و تمامي احتماالتي كه
 .است

 363وده است[ ..... ص : استدالل بر حقيقت معاد و حقانيت دعوت پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله(، به اينكه آفرينش آسمان و زمين عبث و به انگيزه لهو و لعب نب]

 ."هُما العِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَ "

و  "... وَ كَمْ قَصَمْنا مِنْ قَرْيَةٍ "كند، همان اقوامي كه قبال فرمود:اين دو آيه نزول عذاب بر اقوام ستمگر گذشته را توجيه مي
آيد مشتمل بر يك حجت برهاني و فلسفي بر ثبوت معاد است، آن گاه در سايه سياق قبلي بر مياين دو آيه به طوري كه از 

 .كندآن برهان، مساله نبوت را هم كه غرض اصلي از سياق كالم در سوره است اثبات مي

د رسنميپس حاصل آنچه گذشت اين شد كه براي آينده بشر معادي است كه به زودي در آن عالم به حساب اعمال آنان 
يرد و گپس ناگزير بايد ميان اعمال نيك و بد فرق بگذارند و آنها را از هم تميز دهند و اين جز با هدايت الهي صورت نمي
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و  خدا بازيگر و الهي،شد و دار آن است و اگر اين دعوت نبود خلقت بشر عبث و بازيچه ميحقي است كه مساله نبوت عهده
 .خداي تعالي منزه از آن است

مقام احتجاج بر حقيقت معاد است تا با اثبات آن حقانيت دعوت نبوي  -كنيدبه طوري كه مالحظه مي -پس مقام اين دو آيه
ات دعوت ضيرا هم اثبات كند، براي اينكه دعوت نبوت بنا بر اين از مقتضيات معاد است، و نه بر عكس، يعني معاد از مقت

 .نبوت نيست

تكيه دارد، كه بايد قبل از هر كار معناي  "لعب "و "لهو "بر مساله -فرماييدبه طوري كه مالحظه مي -و حجت اين دو آيه
به معناي عملي است كه با نظمي خاص انجام بشود، ولي غرضي عقاليي بر آن  "لعب "اين دو كلمه روشن شود، كلمه



و  ها كه جز مفاهيمي خيالي از تقدمهاي بچهر غرضي خيالي و غير واقعي انجام شود، مانند بازيمترتب نگردد، بلكه به منظو
 .اش مفاهيمي فرضي و موهوم است، اثري نداردتاخر و سود و زيان و رنج و خسارت، كه همه

دارد، اراي اثر باز ميو چون لعب چيزي است كه نفس آدمي را به سوي خود جذب نموده، و از كارهاي عقاليي و واقعي، و د
 .در نتيجه همين لعب يكي از مصاديق لهو هم خواهد بود

گوييم: اگر خلقت اين عالم مشهود براي غرضي نبود كه به خاطر آن خلق شده حال كه معناي اين دو كلمه روشن شد مي
خراب نمايد، بدون اينكه غرضي باشد، و خداي سبحان مرتب ايجاد كند و معدوم نمايد، زنده كند و بميراند، آباد كند و 

كند، بلكه صرفا براي سرگرمي باشد كه يكي را پس از مترتب بر افعال او باشد كه به خاطر آن غرض بكند هر چه را كه مي
اش سر نرود و دچار كسالت و مالل نشود، و يا از تنهايي در آيد و از وحشت خلوت ديگري ببيند، كه از يك نواختي حوصله

كنيم، تا مالل و شويم، لذا با آن بازي مي، در اين صورت مثل ما خواهد بود كه از تكرار يك عمل خسته ميرهايي يابد
 .خستگي و كسالت و سستي خود را دفع كنيم

نَا وَ ما خَلَقْ "بينيم كه در آيه اولي تعبير به لعب كرده، فرمود:از نظري ديگر همين لعب خدا لهو هم خواهد بود، و لذا مي
ولي در آيه دوم اين تعبير را عوض كرد، و براي اينكه در مقام تعليل بود لهو را به جاي  "ماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَالسَّ

 .لعب به كار برد تا حجت تمام شود

است، زيرا لهو صورت  گوييم: لهو كردن خدا با چيزي از مخلوقات خود محالزند يا نه؟ ميو اما اينكه آيا لهو از خدا سر مي
 بندد مگر از كسي كه لهو حاجتي از او را نمي
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اي از نقائص او را دفع كند. پس لهو از جمله چيزهايي است كه بر طرف كند، )هر چند رفع خستگي و مالل باشد(، يا نقيصه
خداي تعالي مؤثر باشد، و خداي تعالي به چيزي محتاج شود، كه  گذارد و مؤثر است، و معنا ندارد كه چيزي دردر غير اثر مي

 .آن چيز از هر جهت محتاج او است

پس اگر فرض كنيم كه تلهي و سرگرمي براي خدا جايز باشد، در صورتي تلهي او با چيزي جايز است كه، غير خودش 
شود همبازي يا شوند، غير او هستند و نميخارج مي نباشد، و مخلوقات او از آنجا كه فعل او هستند، و از ذات خود او صادر و

بازيچه او باشند، بلكه بايد چيزي باشد كه از ذات خود او صادر و خارج نشده باشد، و چنين چيزي وجود ندارد پس خدا لهو 
 .ندارد

يم خواستديم، و اگر ميما آسمان و زمين را براي لعب و لهو خلق نكر "فرمايد:شود كه ميبا اين بيان برهان آيه تمام مي
 ."گرفتيموسيله بازي تهيه كنيم در نزد خود همبازي مي

و اما لهو با امر غير خارج از ذات هر چند كه آن نيز في نفسه محال است، چون مستلزم اين است كه خدا در ذاتش محتاج 
كند رهائيش دهد و اين مستلزم آن ها كه در نفس خود احساس ميبه چيزي باشد كه مايه سرگرميش شود، و از آن ناراحتي

است كه ذات او مركب از دو چيز باشد يكي احتياجي حقيقي كه در ذاتش قرار دارد و ديگري چيزي كه آن احتياج را برآورده 
 .كند و چون نقص و احتياج در ذات او راه ندارد پس لهو هم در او نيست

براي اينكه برهان در مقام اثبات اين معنا است كه لهو و لعب در و ليكن برهان مذكور در تماميتش متوقف بر لهو نيست، 
 .كار خدا كه همان خلق او باشد نيست، و اما اينكه لعب و لهو در ذات خدا نباشد، خارج از غرض برهان و مقام است

إِنْ كُنَّا  "لش هم فرمود:تعبير كرد، براي اين بود كه امتناع را برساند و دنبا "لو "و اگر براي نفي احتمال لهو لعب با لفظ
 .(، تا آن را تاكيد كند، )دقت فرماييد"فاعِلِينَ



من  "است، و جمله "وَ ما خَلَقْنَا ... "در مقام تعليل براي نفي در جمله "...لَوْ أَرَدْنا  "شود كه جملهبا اين بيان روشن مي
نه  گرفتيماي را از مرحله ذات خود ميستيم، بازيچهخواو در مرحله ذات ما است، يعني اگر مي "من نفسنا "معنايش "لدنا

ر آن ب "لو "اشاره مستقلي است به آنچه كه لفظ "إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ "مرحله خلق، كه فعل ما و خارج از ذات ما است، و جمله
 .كندداللت دارد، پس در حقيقت آن را كه گفتيم امتناع است تاكيد مي

ن گردد، و حاصل كالم ايشود، و كالم به سياق قبلي خود متصل ميد و سپس نبوت تمام ميو با اين بيان برهان بر معا
 است كه: مردم به سوي پروردگار خود بازگشت دارند و بر 
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 زم استشوند كه جزايشان يا ثواب است و يا عقاب، پس چون چنين است بر خدا الطبق اعمالشان محاسبه و مجازات مي
انبيايي مبعوث كند تا مردم را به راه ثواب دعوت نموده به عمل و اعتقادي راهنمايي كنند كه به ثواب و پاداش نيك منتهي 

شد، و آفريدن جنبه گردد، پس معاد، غرض از خلقت و علت نبوت است، و اگر معادي نبود خلقت بدون غرض و هدف مي
تعالي منزه از بازي و سرگرمي است، زيرا اگر فرضا چنين چيزي بر خدا جايز  گرفت، و خدايبازي و سرگرمي به خود مي

بود، الزم بود با چيزي بازي كند كه از نفس خودش صادر نشده باشد، و خالصه مخلوق خود او نباشد، چون محال است مي
 .مخلوق خود او در او تاثير كند، و او به وجهي محتاج به غير خود شود

م به منظور لعب نبود، قهرا هدف و غايتي دارد، و آن غايت همان معاد است كه مستلزم نبوت و لوازم آن، و وقتي خلقت عال
گر نيز هست، هم چنان كه تعذيب ظالمان، مستلزم احياي حق است كه جمله يعني تعذيب بعضي از ظالمان ياغي و اسراف

 .كندبدان اشاره مي "مَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌبَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْ "بعدي يعني

 366اند[ ..... ص : گفته "لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا "وجوهي كه مفسرين در معناي آيه:]

اند، يكي وجهي است كه زمخشري در وجوهي ذكر كرده "لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا "مفسرين در تفسير آيه
معنايش به قدرت ما است، و معناي آيه اين است كه اگر بخواهيم  "من لدنا "كشاف آورده، و حاصلش اين است كه جمله

 "خواهيم اتخاذ كنيم، و جملهكنيم، چون قدرت ما عام است، ولي نمياي اتخاذ كنيم به قدرت خود اتخاذ ميبازيچه

 «شودكه مفيد امتناع است استفاده مي "لو "از كلمه "خواهيمنمي

گيرد، و لهو كه معنايش سرگرمي به كار بيهوده، و شود كه قدرت به محال تعلق نميليكن اين اشكال به آن متوجه مي.
ر ب "من لدنا "جمله بازماندن از كار عقاليي است، به هر معنايي كه توجيه شود، بر خدا محال است، عالوه بر اين داللت

 .قدرت، خيلي روشن نيست

خواستيم پيش است، يعني اگر مي "من عندنا "،"من لدنا "مراد از :انداز ايشان است كه گفته« 6»وجه ديگر گفتار بعضي 
 .كرديم، به طوري كه احدي مطلع نشود، چون عيب است، و پنهان داشتن عيب بهتر استخودمان اتخاذ مي

شود ين است كه پوشاندن عيب به خاطر ترس از مالمت مالمت كنندگان است، و ترس از كسي تصور مياشكال اين وجه ا
 كه عاجز باشد، نه كسي كه بر هر چيز قادر

__________________________________________________ 
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وه بر اين كند، عالاست، وقتي جايز باشد با لهو نقصي را از خود دور كند، با چيز ديگري كه مناسب باشد نقص لهو را دور مي
وقتي اظهار لهو بر او ممتنع باشد، چون عيب است، اصل آن نيز ممتنع است، چون اصل لهو مقدم بر اظهار آن است، و 

پوشانيم، چون اظهارش لهوي اتخاذ كنيم و مرتكب اين امر محال شويم، از شما ميشود كه ما اگر معناي جمله چنين مي
ديگر ذكر كرده و « 1»پايه است. يكي ديگر وجهي است كه بعضي محال است، و معلوم است كه اين معنا تا چه حد بي

ه راحتي و انس آدمي هستند، و لهو هم نامد زيرا ماياند: مراد از لهو، زن و فرزند است، چون عرب زن و فرزند را لهو ميگفته
 خواستيم زن و فرزند، و يا يكيشود كه: اگر ما ميسازد، و بنا بر اين معناي آيه چنين ميچيزي است كه نفس را راحت مي

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَوْ أَرادَ اللَّهُ  "كرديم، و اين مضمون در آيهاز اين دو را براي خود اتخاذ كنيم، از مقربين درگاه خود اتخاذ مي
 .نيز آمده "لَاصْطَفي مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ

عضي گرفتيم، نه از جسمانيات سافله. بخواستيم لهوي بگيريم، از مجردات عاليه مياند: يعني اگر ميديگر گفته «2»بعضي 
 ل مسيحيان است كه براي خدا قائل به زن وگرفتيم، و به هر حال آيه شريفه رد بر امثااند: از حور العين ميديگر گفته« 0»

 .پندارندفرزند هستند، مريم و مسيح را زن و فرزند او مي

اشكال اين وجه هم اين است كه اگر از نظر لفظ آيه صحيح باشد، مستلزم آن است كه سياق كالم از سياق قبل خود بريده 
 .شود

است، و  "من جهتنا "،"مِنْ لَدُنَّا "اند مراد از جملهكه گفتهاز مفسرين نقل شده « 0»يكي ديگر وجهي است كه از بعضي 
خواستيم لهوي اتخاذ كنيم تازه لهوي بود از ناحيه ما يعني لهوي بود الهي يعني حكمتي بود معناي آيه اين است كه اگر مي
شود كه اگر آيه اين مي آورديد كه در واقع عين جد و حكمت بود. و بنا بر اين، معنايكه شما آن را لهو به حساب مي

اي است كه جز جد و حكمت از آن شد. و حاصل مطلب اينكه: ناحيه خداي تعالي ناحيهخواستيم لهوي اتخاذ كنيم نميمي
شود خالصه شود و ممكن نيست صادر شود به طوري كه اگر هم لهوي اتخاذ كند همان لهو جد و حكمت ميصادر نمي

 .است اراده لهو از خداي تعالي محال
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 .شودست در جاي خود صحيح و دقيق ليكن از لفظ آيه فهميده نمياشكالي كه اين وجه دارد اين است كه هر چند معنايي ا

، شرطيه است هم چنان كه قبال هم بدان اشاره رفت و بنا بر "ان "آيد كه كلمهاز ظاهر آيه چنين بر مي -"إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ "
 "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»كند. بعضي بر آن داللت مي "لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا "اين جزاي اين شرط حذف شده و جمله

اند: كلمه مذكور نافيه ديگرشان حكايت شده كه گفته« 6»نافيه است و جمله مذكور نتيجه بيان سابق است. و از بعضي  "ان
شد كه از  نشرطيه اشتباه نشود ولي آنچه كه ما در معناي آيه گفتيم روش "ان "نيست زيرا ان نافيه غالبا الم همراه دارد تا با

 .تر از نافيه بودن آن استبليغ "ان "نظر مقام، شرطيه بودن

 369و اشاراتي در باره حق و باطل[ .... ص :  "توضيح معني و مفاد آيه: بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ ...]



 ."لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ "

به طوري كه مجمع البيان گفته به معناي شكافتن فرق سر تا مغز  "دمغ "به معناي دور انداختن است و كلمه "قذف "كلمه
معنايش اين است كه فالني فرق فالن شخص را آن چنان شكافت كه  "فالن دمغه يدمغه "شود:سر است وقتي گفته مي

به معناي هالك شدن  "زهوق النفس "اگر در نفس به كار رود و گفته شود "زهوق "و كلمه«. 0»ا گشت مغز سرش هويد
در مقابل باطل است و اين دو مفهوم  "حق "يعني فالن چيز هالك شد، كلمه "ءزهق الشي "شود:است مثال گفته مي

كل كه عين ثابتي نداشته باشد ولي خود را به ش متقابلند و حق به معناي ثابت العين است و اما باطل به معناي چيزي است
فهمند دهد. تا مردم آن را حق بپندارند. ليكن وقتي در برابر حق قرار بگيرد آن وقت است كه مردم همه ميحق جلوه مي

ب آرود مانند آبي كه خود يكي از حقايق است و سرابي كه حقيقتا آب نيست ولي خود را به شكل باطل بوده و از بين مي
 .بيندشود آبي نميپندارد ولي وقتي تشنه نزديكش ميدهد و بيننده آن را آب ميجلوه مي

خداي سبحان در كالم خود مثالهاي بسياري براي حق و باطل زده اعتقادات مطابق واقع را حق و آنچه مطابق واقع نيست 
پندارند و به طلب آن ها آنها را مال خود ميباطل، زندگي آخرت را حق و زندگي دنيا را با همه زرق و برقش كه انسان

 دوند كه يا مال است و يا جاه و يا امثال آن باطل دانسته، و همچنين ذات متعالي خود را حق و ساير اسبابي كه انسانهامي
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كنند، باطل خوانده است، و آيات كريمه قرآن در اين خورند، و به جاي تمايل به خدا به آنها ميل پيدا ميفريب آن را مي
 .معاني بسيار است كه مجالي براي نقل آنها در اين مقام نيست

نمايد، حق است، نه باطل، هم چنان كه د، و باألصاله بدان تكيه ميكنو آنچه خداوند از ميان اين دو، بدان استناد مي
 .«6» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا "و نيز فرمود:« 1» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "فرمود:

ا الزمه نقص بعضي از موجودات، به دهد، بلكه آن رو اما باطل را از آن جهت كه باطل است، هيچ وقت به خود نسبت نمي
كند، مثال عقايد باطل از لوازم نقص ادراك است، و هر امر باطلي از لوازم آن امر است تر معرفي ميقياس به موجودي كامل

 يتر آن، هر جا باطل را به خود نسبت داده، آن را منسوب به اذن خود كرده، به اين معنا كه مثال اگر زمينبه قياس به كامل
پندارد، همين خلق كردنش اذن او است، اذن در اينكه بيننده از زار و شفاف خلق كرده كه بيننده آن را از دور آب ميشوره

 .ديدن او فورا به خيال آب بيفتد، و همين خود تحقق سراب است كه تحققي است خيالي و باطل

اي از بطالن هست، مگر وجود خداي ه در آن شايبهشود كه هيچ چيز در عالم وجود نيست مگر آنكاز همين جا روشن مي
أَنَّ اللَّهَ هُوَ  "سبحان كه حق محض است و هيچ بطالني با او آميخته نيست و بطالن بدو راه ندارد، هم چنان كه فرمود:

 .«0» "الْحَقُّ

ده، هم چنان كه خداي شود كه عالم خلقت با همه نظامي كه در آن هست از امتزاج حق و باطل پديد آمو نيز روشن مي
هِ يْأَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَسالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِها، فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رابِياً، وَ مِمَّا يُوقِدُونَ عَلَ "تعالي امر خلقت را چنين مثل زده،

رِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً، وَ أَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي النَّارِ ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ، كَذلِكَ يَضْ
 .و در زير همين عنوان معارف بسياري نهفته است« 0» "فِي الْأَرْضِ

 آري سنت خداي تعالي بر اين جريان يافته كه: باطل را آن قدر مهلت دهد تا روزي با
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 .23حق از ناحيه پروردگارت است. سوره آل عمران، آيه (1)

 .62ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است را باطل نيافريديم. سوره ص، آيه (2)

 .64به درستي كه خدا همان حق است، سوره نور، آيه (3)

هايي هر يك به قدر ظرفيت خود پر شد، و سيل راه افتاد، و بر باالي خود كف بلندي س درهآبي از آسمان نازل كرد، پ(4)
دمند، تا زيور و يا اثاث درست كنند، مثل آن سيل جرمي دارد، خدا حق و باطل را چنين بر داشت، و فلزاتي كه در آتش مي

 .12ماند. سوره رعد، آيه خورد در زمين ميردم ميرود، و اما آنچه به درد مزند، اما كف با خشك شدن از بين ميمثل مي
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حق روبرو گردد، و با آن در بيفتد، تا به خيال خود آن را از بين برده، خودش جاي آن را بگيرد، ولي خدا به دست حق خود، 
 .او را از بين ببرد و نابودش كند

شود، هر چند كه در بعضي ادوار حاملين آن در اقليت قرار گيرند و يا نميكن پس اعتقاد حق هيچ وقت در زمين ريشه
شود هر چند كه گاهي اضداد آن زياد گردند، و نصرت الهي هرگز ضعيف شوند و همچنين كمال حق هرگز از اصل نابود نمي

ن كه مايوس شوند و خيال شود هر چند كه گاهي به اصطالح، كاردشان به استخوان برسد آن چنااز رسوالن خدا جدا نمي
 .كنند كه به كلي تكذيب شدند

ه شود، چون اين جملاستفاده مي "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ "و اين همان معنايي است كه از جمله
 :فرموداعراض و اضراب از جمله قبلي است كه مي

فهماند خلقت عالم ناشي از اتخاذ لهو نيست، و كه مي "لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً "فريده و يا از جملهخداوند عالم را به لعب نيا
رساند داللت دارد بر اينكه حق را به چنگ باطل انداختن سنت جاري و به خاطر اينكه استمرار را مي "نقذف "اينكه فرمود:

 "داللت دارد بر اينكه هميشه غلبه با حق است و در اينكه فرمود: "... فيدمغه نقذف "هميشگي خدا است و در اينكه فرمود:
گيرد و وقتي كه ديگر كسي اميد داللت بر اين معنا است كه اين درگيري حق با باطل ناگهاني صورت مي "فَإِذا هُوَ زاهِقٌ

ان گفت مقصود حق و باطل در عقايد يا توبرد كه حق غالب شود و باطل فرار كند، و چون آيه شريفه مطلق است نمينمي
شود و معنا اين است كه ما عالم را براي بازي خلق نكرديم و در سيره و سنت و يا در خلقت است بلكه همه را شامل مي

نخواستيم سرگرمي براي خود تهيه كنيم بلكه سنت هميشگي ما اين بوده كه باطل را با حق بزنيم و آن چنان بزنيم كه او را 
 اي كه حجت و عقيده حقرود چه اينكه آن باطل حجتي باشد يا عقيدهك كند و ناگهان مردم ببينند كه دارد از بين ميهال

برد هم چنان كه در قراي كند، و چه اينكه عمل و سنتي باطل باشد كه عمل و سنت حق آنها را از بين ميآنها را نابود مي
 .ها را از بين برد و چه اينكه باطل چيز ديگري باشدعمال و سنتظالمه گذشته چنين شد و عذاب استيصال آن ا

 :اند معنايش اين است كهبعضي از مفسرين آيه را با آيه قبل تفسير كرده و گفته

خواهيم لهو اتخاذ كنيم بلكه كار ما اين است كه همواره حق را كه يكي از مصاديقش جد است بر باطل كه ليكن ما نمي "
 ."لهو است غلبه دهيم يكي از مصاديقش

و ليكن اين تفسير خطا است چون اعتراف ضمني دارد بر اينكه لهوي در كار خدا هست چون قبال گفتگويي از لهو، غير از 
 021، ص: 10لهو منسوب به خدا و نهي آن نبوده پس حق اين است ترجمه الميزان، ج

 .كار خدا نيست تا اطالق آيه شاملش شودكه آيه شريفه نسبت به جد و لهو اطالق ندارد چون لهوي در 

تهديد مردمي است كه معاد و نبوت را منكرند كه توضيح آن بر طبق مقتضاي سياق  "وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ "و جمله



 .گذشت

حق  كوبد ومي شود و آن اين است كه خداي تعالي مدام با حق باطل رااز آيه شريفه حقيقت رجوع به سوي خدا استفاده مي
آورد كند و نيز حق را از زير باطلي كه آن را پوشانده بيرون ميرا بر جا و از باطلي كه خود را به شكل آن جلوه داده جدا مي

 "وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "فرمايدتا نماند مگر حق خالص و آن خداي عز اسمه و صفات عليه او است، كه مي

افتد و آنچه ملك و قوت و اختيار براي شد همه از كار ميآن وقت است كه آنچه از اسباب سبب مستقل پنداشته مي «1»
 بَيْنَكُمْ لَقَدْ تَقَطَّعَ "شوند هم چنان كه فرمود:شد همه از مالكيت و نيرومندي و صاحب اختياري ساقط ميغير خدا پنداشته مي

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ  "و نيز فرمود:« 0» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "و نيز فرمود:« 6» "تُمْ تَزْعُمُونَوَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْ
 .رساند بسيار استو آياتي كه اين معاني را مي« 4» "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و نيز فرمود:« 0» "الْقَهَّارِ

 ."مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِوَ لَهُ  "

در اين جمله يكي از احتماالتي كه في الجمله منافي با معاد است دفع شده و آن اين است كه خداي تعالي بر بعضي از مردم 
 نو يا همه آنان مسلط نباشد و در نتيجه مردم بتوانند از گير بازگشت به او و حساب و كتاب و كيفرش فرار كنند كه در اي

فرمايد ملك خداي تعالي عام است و شامل تمامي موجوداتي كه در آسمان و زمينند هست، پس جمله آن را دفع نموده مي
تواند در آنها بكند و معلوم است كه اين ملك، ملك حقيقي و از لوازم ايجاد است يعني هر او هر قسم تصرفي كه بخواهد مي

 ستموجودي كه تصور شود قائم به وجود سببي ا

__________________________________________________ 

شود . منظور اين است كه در آن هنگام براي همه روشن مي64دانند كه تنها خدا حق مبين است. سوره نور، آيه و مي(1)
 .(پنداشتند باطل بود و از بين رفت و آنچه مانده است حق و از آن خدا است )مترجمكه آنچه را حق مي

 .20پنداشتيد، از كار افتاده است. سوره انعام، آيه امروز ديگر تمامي روابط ميان شماها قطع شد و آنچه مي(2)

 .124تمامي نيروها از خدا است. سوره بقره، آيه (3)

 [.....] .12امروز ملك از آن كيست؟ از آن خداي واحد قهار، سوره مؤمن، آيه (4)

 .12با خدا است. سوره انفطار، آيه و تنها حكم و فرمان، در آن روز (5)
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تواند از هيچ گونه تصرف او سر برتابد و چون موجد هر چيزي خدا است كه آن را ايجاد كرده و به طوري قائم است كه نمي
ي را قائلند در ملك، كس اي غير خدا در تدبير و عبادتپرستاني كه آلههو كسي در ايجاد، شريك او نيست حتي از نظر بت

 .دانند پس آنچه در آسمانها و زمين است مملوك خدا است و غير خدا مالكي نيستشريك خدا نمي

 ."وَ مَنْ عِنْدَهُ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ ... ال يَفْتُرُونَ "

بعير  "يند:گوي از شدت خستگي نيرويش تمام شود وقتي ميدر مجمع البيان گفته: استحسار به معناي اين است كه كس
گرفته شده كه معنايش تمام شدن  "حسر عن ذراعيه "معنايش شتر مانده است و اصل اين كلمه از جمله معروف: "حسير

 .«1»نيرو به خاطر خستگي است 

موهبت قرب و حضورند كه چه بسا منطبق با مخصوصين به  "و كسي كه نزد او است -وَ مَنْ عِنْدَهُ "و مراد از اينكه فرمود:
به  "شوندگويند و خسته نميشب و روز تسبيح مي -يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ "مالئكه مقرب شود، و اينكه فرمود:

بلكه شب و  شوند،اندگي نمييعني آنها كه نزد خدايند دچار خستگي و م "وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ "منزله تفسيري است براي جمله



گويند، و تسبيح در شب و روز كنايه از دوام آن است، يعني ال ينقطع تسبيح روز بدون هيچ سستي، او را تسبيح مي
 .گويندمي

 370حال مقربان درگاه الهي )استغراق در عبوديت و استمرار در عبادت( از آثار مالكيت مطلقه الهي است[ ..... ص : ]

كند كه مستغرق در عبوديت، و سرگرم در عبادت در اين آيه حال بندگان مقرب و مالئكه مكرم خود را بيان مي خداي تعالي
كند، و گويا كالم براي دارد، و به هيچ چيز جز عبادت او توجه نمياو هستند، هيچ كار ديگري آنان را از عبادت او باز نمي
 .مده بود ريخته شده استبيان خصوصيت ملك و سلطنت خدا كه در صدر آيه آ

تر هاي اعتباري اين است كه برده هر قدر به درگاه مواليش مقرببه اين بيان كه سنت جاريه ميان موالي و بردگان در ملك
خواهد و خواهد از او نميكند، و آنچه از ساير بردگان ميشود، مواليش از بسياري تكاليف و رسوم و وظائف او اغماض مي

شود، و اين بدان جهت است كه اساس اجتماع مدني انسان بر تعاون و مبادله منافع، حساب و مؤاخذه معفو ميخالصه او از 
تر و رفع حوائج بر پا شده، و چون احتياج هميشه و براي همه هست، و مولي از هر كس ديگري به برده مقرب خود محتاج

هر كس ديگري بيشتر است لذا بايد آنچه به برده مقرب خود است، هم چنان كه يك پادشاه احتياجش به مقربين دربار از 
 دهد، به قدر خدمتي باشد كهمي
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د از او بر خواهو رسومي كه از ساير بردگان مي بينيم بسياري از تكاليف و وظائفكند و به همين جهت مياش به او ميبرده
 .دارد، و اين خود يك نحوه مبادله و معامله استمي

ولي در خداي تعالي چنين نيست، براي اينكه او خدا و مالك حقيقي بندگان، و بندگان ملك حقيقي او هستند، چون مالك 
مالك است، و در اين مساله هيچ فرقي ميان مقرب و غير نياز مطلق از مملوك او و مملوك او در حاجت مطلق به آنها بي

مقرب، دور و نزديك، و عالي و داني نيست، بلكه هر قدر بنده او تقرب بيشتري پيدا كند بيشتر به عظمت و كبريا، و عزت و 
رسد يم كند، پس در نتيجه كارش به جاييبرد، و بيشتر ذلت و مسكنت و حاجت خود را احساس ميبهاي مواليش پي مي

وَ مَنْ عِنْدَهُ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ ال  "كه به غير عبوديت و خضوع، كار ديگري نكند. پس گويا اينكه فرمود:
كه قبال اشاره كرد به اينكه مالكيت او اقتضا دارد عبوديت و حساب  -اشاره است به اينكه ملك خداي تعالي "يَسْتَحْسِرُونَ ...

بر خالف ملكيت متداول در ظرف اجتماع انساني است، پس نبايد كسي انتظار داشته باشد كه از انجام وظيفه  -و جزا را
 .مستثني، و از حساب و جزا بخشيده شده است

ممكن هم هست جمله مورد بحث در مقام ترقي دادن به مطلب باشد، و معنا چنين باشد كه: تمامي آنكه در آسمانها و زمين 
ثني شود، و كسي از اين محاسبه مستاست. پس بايد او را بندگي كنند، و به زودي به حسابشان رسيدگي مي است ملك خدا

نيست حتي مقربين درگاه، و مالئكه گرامش و لذا همان مقربين درگاه او هيچ وقت از بندگي او سر بر نتافته و خسته 
 .باشندشوند، بلكه دائما و ال ينقطع مشغول تسبيح او مينمي

 "إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ "در سابق يعني در آخر سوره اعراف، در تفسير آيه
، )پس از است اعم از مالئكه مقرب "باشندآنهايي كه نزد پروردگار تو مي "، اين معنا را استفاده كرديم، كه مراد از تعبير«1»

 .(اين نكته غفلت نكن



 ."أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ "

به معناي زنده كردن مردگان است، و بنا بر اين، مراد از آن معاد است، در اين آيه احتمال ديگري كه منافي  "انشار "كلمه
از خدا آلهه ديگري هستند كه مردگان را زنده كنند و محاسبه معاد است رد شده، و حاصلش اين است كه كسي بگويد: غير 

 نمايند، و خداي تعالي در مساله معاد هيچ دخالتي نداشته، و به همين جهت اجباري نداريم كه از او بترسيم و
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 .پرستيم و هيچ ضرري هم ندارددعوت پيغمبرانش را اجابت نموده ايشان را پيروي كنيم، بلكه همان آلهه را مي

ها براي اين بود كه به اين نكته اشاره كرده كرد، به قول بعضي "من االرض "را مقيد به قيد "أَمِ اتَّخَذُوا آلِهَةً "و اگر جمله
از جنس زمينند، حكمشان حكم همه موجودات زميني است، و آن اين است كه محكوم به باشد كه: اين آلهه از آنجايي كه 

 .كند؟ميراند، و دوباره زنده مياند، و چون چنين هستند، چه كسي آنها را ميمرگ و بعث

نا س بكردند، پممكن هم هست مراد، اتخاذ آلهه از جنس زمين باشد، مانند بتهايي كه از سنگ و چوب و فلزات درست مي
كه آلهه  ايشود كه مالئكهرساند، و برگشت معنا به اين مييك نوع تهكم و تحقير را مي "في األرض "بر اين همين قيد

پرستان به كلي از آنان منقطع، و از الوهيتشان مايوس شوند، و در ايشان است، وقتي بندگان و عباد خداي تعالي باشند، و بت
 خورد؟ها و سنگ و چوب ايشان به دردشان ميجي گردند، آيا بتامر معاد نتوانند به آنان ملت

 .و آيا صحيح است كه سنگ و چوب را خداي خود بگيرند؟

 371اشاره به معتقد بودن بت پرستان به واجب الوجود، و مورد اختالف آنان با موحدين[ ..... ص : ]

 "انَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَلَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْح

پرستان و موحدين در يگانگي هاي بعد از آن، مكرر اشاره كرديم كه: نزاع ميان بتدر سابق در تفسير سوره هود، و سوره.
جودات معبود و تعدد آن نيست، و خالصه در اينكه واجب الوجود موجود بالذات است كه وجودش از خودش و وجود تمامي مو

 .پرستان نيز آن را قبول دارنداز او است و يكي است، هيچ اختالفي نيست، بت

اند كه تدبير عالم با طبقاتي كه در اجزاي آن ها بر آن شدهپرستنزاعي كه هست در اله به معناي رب و معبود است، كه بت
شده كه به همين جهت ما بايد آنها را بپرستيم، تا هست از ناحيه آفريدگار عالم به موجوداتي شريف و مقرب درگاه او واگذار 

تر كنند، مانند رب آسمانها، و رب زمين، و رب انسان، و براي ما شفيع درگاه خدا شوند، و ما را به درگاه او قدمي نزديك
أَلْتَهُمْ وَ لَئِنْ سَ "شريفههمچنين اربابي ديگر، و اينها اله مخلوقاتند، و خدا اله آنها و آفريدگار همه موجودات، هم چنان كه آيه 

، همين «6» "وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ "و آيه« 1» "مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
 كنداعتقاد را از ايشان حكايت مي
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 371ص :  ..... [و پاسخ به دو شبهه "لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا ":تقرير و توضيح استدالل بر نفي وجود آلهه جز خدا، در جمله]

د واجب الوجود و كند نه به معني تعدآيه شريفه مورد بحث هم آلهه غير از خدا در آسمان و زمين را به اين معني نفي مي
هستي بخش را، چون احدي قائل به تعدد او نيست، و مراد از اينكه فرمود: اگر در آسمان و زمين غير خدا إله ديگري بود، 

اين است كه الوهيت غير خدا متعلق به آسمان و زمين باشد، نه اينكه در آسمان و زمين منزل گرفته باشند، و بنا بر اين آيه 
 .خواهد بود «1» "وَ هُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ وَ فِي الْأَرْضِ إِلهٌ "يهمورد بحث مانند آ

و اما بيان حجتي كه آيه آورده حاصلش اين است كه: اگر فرض شود كه براي عالم آلهه متعددي باشد، ناچار بايد اين چند 
لزم آن شدند، و تباين در حقيقت و ذات مسته نمياله با يكديگر اختالف ذاتي، و تباين حقيقي داشته باشند، و گر نه چند ال

است كه در تدبير هم با يكدگر متباين و مختلف باشند، و همين كه پاي اختالف در تدبير به ميان بيايد، تدبير هر يك تدبير 
كه  است واحد، بينيم نظام جاري در عالم نظاميگذارند، و چون ميكند، و آسمان و زمين رو به تباهي ميديگري را فاسد مي

هاي خود سازگارند، دهند، و با رسيدن اجزاي ديگر به هدفهمه اجزاي آن يكديگر را در رسيدن به هدف خود ياري مي
 .فهميم كه پس براي عالم غير از يك اله نيست، و همين هم مدعاي ما استمي

ا بينيم بسياري از اسباب را كه بكه ما ميممكن است در اينجا اين سؤال را بكني كه: در اثبات فساد در عالم همين بس 
 .شود؟گيرند، و مگر تفاسد چگونه مييكدگر تزاحم دارند، و بسياري از علل را كه جلو تاثير يكديگر را مي

گوييم تفاسد دو علت كه در تحت تدبير دو مدبر باشند، غير تفاسد دو علتي است كه در تحت يك تدبير باشند در جواب مي
شود از حد علتي را با علتي ديگر از كار بيندازد و يا اثر آن را محدود كند و تزاحم عللي كه در نظام عالم ديده ميكه مدبر وا

كنند، با همه اختالفي كه دارند تمانع و اين قبيل است، براي اينكه علل و اسباب كه اين نظام عام عالمي را ترسيم مي
را باطل كنند و از اثر و فعاليت ساقط سازند به اين معنا كه با تزاحم خود تزاحمشان با يكديگر طوري نيست كه يكديگر 

بعضي از قوانين عمومي و كلي حاكم بر نظام عالم را بشكنند و در نتيجه با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع مع ذلك از 
 فرض شوند با تزاحم خود قوانين عموميمورد خود تخلف كنند به خالف تمانع دو علت كه در تحت تدبير دو مدبر باشند اگر 

گذارند علتها اثر خود را بكنند آن وقت شكنند و با وجود اجتماع شرايط و ارتفاع موانع نميو كلي حاكم بر نظام عالم را مي
 شود بلكه اصوال در چنيناست كه تخلف معلول از علت امري عادي مي
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ماند، بلكه حال دو سبب كه با هم مختلف و متنازعند )و تحت يك مدبر باشند( در فرضي ديگر نظامي عام و عالمي نمي
آيد در عين اينكه در تحصيل ت كه هر يك باال رود آن ديگري پائين ميتنازع و اختالف، حال دو كفه ترازو را خواهند داش

 .غرض صاحب خود متحدند و در سنجيدن كاالي او متفق

بينيم كه آثار علم و شعور در جهان نمودار است يعني نظام جاري در عالم به بانگ بلند از باز ممكن است بگويي ما مي
قتي چنين باشد چه مانعي دارد كه ما براي عالم چند اله فرض كنيم كه همگي امور دهد و ومدبري با شعور و با علم خبر مي

عالم را تدبير كنند تدبير از روي تعقل و فكر و با موافقت يكديگر يعني همگي قرار گذاشته باشند كه به خاطر حفظ مصلحت 
 .با يكديگر مخالفت نكنند و از تدبير يكديگر ممانعت به عمل نياورند؟

گوييم چنين فرضي غير معقول است براي اينكه معناي تدبير تعقلي و تدبير از روي فكر در خود ما آدميان اين ب ميدر جوا
كنيم بر مقتضاي قوانين عقلي كه حافظ تالئم اجزاي فعل با يكديگر و سوق دادن فعل به است كه ما افعالي كه صادر مي



مه از حقايق خارجي گرفته شده يعني از نظامي كه در موجودات سوي هدف آن است تطبيق دهيم و اين قوانين عقلي ه
ع نظام پسند ما تابع قوانين عقلي است و قوانين عقلي ما تاببرقرار است گرفته شده در نتيجه افعال تعقلي ما يعني افعال عقل

اينكه او هم مانند ما از  عالم خارج است و ليكن پروردگار مدبر عالم چنين نيست بلكه نظام خارجي همان فعل او است نه
نظام عالم براي قوانين خود الگو گرفته باشد چون محال است كه فعل او تابع قوانين عقلي باشد در حالي كه فعلش متبوع 

آن قوانين است. پس چگونه تصور شود كه خدايان مفروض به خاطر مصالح عالم وحدت نظر و عمل پيدا كنند چون گفتيم 
 .(است نه متبوع آن )دقت فرماييدمصالح تابع فعل خدا 

اين بود تقرير و توضيح حجتي كه آيه مورد بحث بر توحيد اقامه كرده و اين حجتي است برهاني مركب از مقدماتي يقيني 
كند بر اينكه تدبير عام عالمي با همه تدابير خصوصي كه در آن است از يك مبدأ صادر شده و اختالفي در آن كه داللت مي

اند كه حجت بر نفي تعدد صانع شود، تازه در همين تقرير هم اختالف ليكن مفسرين آن را طوري تقرير كردهنيست. و 
اند كه از منطوق آيه خارج است و آن قدر بحث را پيرامون آن اند و چه بسا بعضي از ايشان مقدماتي بر آن اضافه كردهكرده

 .كندريفه حجتي است اقناعي و غير برهاني كه تنها عوام الناس را قانع مياند: آيه شاند كه بعضي از ايشان گفتهدنبال كرده

 ا خدا دارد، چون گفته بودند: باين جمله خداي تعالي را از توصيف مشركين منزه مي "فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ "
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كنند، و يا گفته بودند، به غير خدا آلهه ديگري است كه مالك تدبير در ملك خدايند، زنده مي خداياني هست كه آنها مردم را
مصدريه است، و  "عما يصفون "در جمله "ما "در اين جمله كنايه از ملك است، و حرف "عرش "بنا بر اين كلمه

 .است "از وصفشان -عن وصفهم "معنايش

 .گذردزودي از نظر خوانندگان ميپيرامون اين بحث مطالب ديگري هست كه به 

اند و اختيار اين وجه كه عدم سؤال از افعال خدا ناشي از مالكيت مطلقه او است[ ..... ص بررسي وجوهي كه مفسران پيرامون باز خواست نشدن خداوند )ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ( گفته]

 :377 

 ."ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "

اي كه مشركين به آلهه "وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "گردد، و ضمير دربدون اشكال به خداي تعالي بر مي "ال يسئل "ضمير در
گردد، و در اين سه احتمال از همه بهتر وجه اول است، چون خواندند، و يا به آلهه و مردم هر دو، و يا تنها به مردم، بر ميمي

خواندند و معنايش اين است كه آنها بازخواست اي بود كه به غير خدا ميزيرا گفتگو در باره آلههسازد، با سياق آيه بهتر مي
 .شودكند بازخواست نميشوند، ولي خداي سبحان از آنچه ميمي

 آورد، معناي بازخواست، اين است كه ما به كننده آن كارشود از آن فعلهايي كه به جا ميو اينكه فرمود: بازخواست نمي
بگوييم چرا چنين كردي؟ و اين نحوه سؤال، سؤال از مصلحت فعل است، و فعلي كه مقارن با مصلحت باشد در نزد عقالء 
مؤاخذه ندارد، و چون خداي سبحان حكيم علي االطالق است، هم چنان كه خودش خويشتن را در چند جاي كالم خود به 

دهد به دهد، بلكه هر كاري صورت ميمصلحت انجام نمي حكمت ستوده، و حكيم آن كسي است كه عملي جز به خاطر
دهد، و با اين حال ديگر معنا ندارد كسي از خاطر اين است كه داراي مصلحتي است كه انجام دادنش را بر ندادن ترجيح مي

، چون ياو بازخواست كند كه چرا چنين كردي؟ به خالف غير حكيم كه اگر كاري كرد معقول هست بپرسند چرا چنين كرد
غير حكيم، هم ممكن است كار صحيح و حق انجام دهد و هم ممكن است باطل انجام دهد، هم ممكن است كاري كند كه 

دار باشد، لذا جايز است در حق غير حكيم مؤاخذه شود كه چرا دار باشد و هم ممكن است كاري كند كه مفسدهمصلحت



 .ي و يا عقاب مولوي شودچنين كردي؟ تا اگر باطل انجام داده بود مذمت عقل

 اي مطلب صحيحي است، و ليكناند، و گويا اينكه تا اندازهاين آن وجهي بود كه جمعي از مفسرين در توجيه آيه ذكر كرده
 .دو اشكال و سؤال در آن هست

ح ، و صحياول اينكه: آيه شريفه مطلق است، و از جهت لفظ آن هيچ داللتي بر اينكه مراد خصوص اين معنا باشد ندارد
  .بودن مطلبي دليل بر اين نيست كه مراد از آيه مورد بحث هم همان مطلب باشد
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و به خاطر همين اشكال بوده كه بعضي از مفسرين عدم بازخواست از خدا را چنين توجيه كرده كه: اين آيه بر پايه آن 
خدا معلل به اغراض نيست، چون غرض عبارت است از آن داعي كه  مطلبي است كه در جاي خود ثابت شده كه افعال

دارد، تا با انجام آن استكمال نموده سودي ببرد، و چون خداي تعالي اجل از اين است كه محتاج فاعل را به انجام فعل وا مي
و  شود: چرا چنين كردي،نميبه كمالي باشد كه در ذاتش نباشد، و محتاج به انتفاع از غير خود باشد، لذا در حق او گفته 

 .!غرضت از اين كار چه بوده؟

اين وجه نيز از نظر بعضي ديگر مردود شناخته شده كه فاعلي كه فاعليتش تمام است )و ممكن نيست فعل از او صادر نشود( 
 .دهددهد به خاطر ذات خود انجام ميهر فعلي كه انجام مي

تياج ندارد كه غرضي خارج از ذات خود داشته باشد مانند انسان بخيل كه پس ذات خود او غايت و غرض او است، ديگر اح
كند براي اين است كه بلكه جود و سخا كسب كند و رذيله بخل را از خود دور سازد، كه اگر ملكه برايش حاصل اگر جود مي

، چون دارد، و تحصيل كند به خاطر ذات خودش است، نه به خاطر تحصيل چيزي كه نداردشد آن وقت وقتي انفاقي مي
 .حاصل معقول نيست

اند كه: عظمت و كبرياء و عزت و بهاي و نيز به همين جهت است كه بعضي ديگر مطلب مورد نظر آيه را اينطور توجيه كرده
خداي تعالي بر هر چيزي و بر هر كسي كه فرض شود از خدا بازخواست و به او اعتراض كند قاهر است، غير خدا هر چه 

تر و حقيرتر از آن است كه چنين جرأتي كند كه از او سؤال و مؤاخذه نمايد، كه چرا فالن كار را كردي؟ و ليكن يلهست ذل
تواند از هر كسي كه فرض كنيم سؤال و بازخواست نمايد كه چرا چنين كردي؟ و هر كسي را كه مستحق خداي سبحان مي

اند: بازخواست نشدن خداي تعالي مردود شناخته شده، و در ردش گفته هر چند كه اين وجه نيز .مؤاخذه باشد مؤاخذه فرمايد
شود مطلبي است، و نبودن نقطه به خاطر قهر و سخطش آن چنان كه از بازخواست ملوك جبار و طاغيان متفرعن پرهيز مي

 .ضعف در عمل او و دستخوش عيب و قصور نبودنش مطلب ديگر است

شود اين است كه بازخواست نشدن خداي تعالي در اعمالش به خاطر جل استفاده ميو آنچه از سراپاي كالم خداي عز و 
 "ءٍ خَلَقَهُالَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ "جهت دومي است، نه اولي، و آياتي كه بر اين معنا داللت كند بسيار است، مانند آيه شريفه

 و آيه شريفه« 1»

__________________________________________________ 

 .2عيب خلق كرده. سوره الم سجده، آيه او كسي است كه هر چه خلق كرده نيكو و بي(1)
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 .و امثال اين آيات« 6» "إِنَّ اللَّهَ ال يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً "و آيه شريفه« 1» "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "

لت بازخواست نشدن خدا در كارهايش اين است كه او حكيم علي االطالق است و برگشت اند: عو كوتاه سخن اينكه گفته
آن به اين است كه عدم بازخواست از فعل خدا به خاطر ذات فعل او )بما هو فعل او( نيست بلكه به خاطر امري است كه 



اطر مصلحتي كه در آن است انجام خارج از ذات فعل است و آن اين است كه فاعل فعل حكيم است و هيچ فعلي را جز به خ
رساند و صاحبان اين توجيه كه كالم اين معنا را نمي "ال يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ "دهد ولي ظاهر آيه شريفهنمي

رد ر آيه مواند بايد دليلي بر مدعاي خود اقامه كنند و اگر صحيح باشد كه ما عدم سؤال را دخداي را مقيد به حكمت كرده
 "ونَفَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُ "بحث به چيزي تعليل كنيم كه خارج از لفظ آن باشد چرا صحيح نباشد كه به جمله

ت كه كند دليلش همين استعليل كنيم كه متصل به خود آيه است؟ آري آيه شريفه اگر براي خدا ملك مطلق را اثبات مي
كند، نه به خاطر اينكه فعل و مطيع امر مالك است چون ملك است و ذات خود ملك اين معنا را اقتضا مي ملك تابع اراده

خدا يا قول او موافق با مصلحت مرجحه است و گر نه اگر تابعيت ملك خدا براي اراده او به خاطر اين باشد كه او مالكي 
رعيت خدا هم اگر عملش بر طبق مصلحت باشد مطاع ترين حكيم است ديگر ميان خدا و خلقش فرقي نيست چون پست

شود ولي اگر در موردي بر طبق مصلحت نباشد ديگر اطاعتش واجب نخواهد بود پس در خواهد بود و بازخواست نمي
 .حقيقت خداي تعالي هم واجب االطاعه نيست، آنچه واجب االطاعه است همان مصلحت است

دستورات و اوامري كه قانونا حق صادر كردن آن را دارد مطاع و متبع است و هر موالي عرفي هم كه تصور كنيم در آن 
 .بنده و برده او بايد آن دستورات را به شرطي كه مطابق حكمت و مصلحت باشد اطاعت كند

تواند بكند كند و ميپس خداي سبحان كه ملك و مالك همه عالم، و تمام عالم رعيت و مملوك او است هر چه بخواهد مي
ت كنند بازخواستواند غير خود را در آنچه ميرسد كه چنين باشد، او ميتواند براند غير او را نميهر حكمي كه بخواهد مي و

كند به خاطر كند بازخواست نمايند. بله خود او خبر داده كه هر چه ميرسد كه او را در آنچه ميكند ولي غير او را نمي
 كند و چونآنچه مصلحت دارد اراده نميكند چون حكيم است و جز مصلحت مي

__________________________________________________ 

 .60براي او است اسمايي نيكوتر. سوره حشر، آيه (1)

 .00كند. سوره يونس، آيه خدا مردم را در هيچ چيز ظلم نمي(2)
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 كند سوء ظن پيدا كنيم تا چه رسد بهرسد كه نسبت به او در آنچه ميگر ما را نميچنين خبر داده با چنين علم اجمالي دي
 .اينكه او را بازخواست نماييم

ترين آياتي كه داللت بر اين معنا )كه براي آيه كرديم( دارد حكايت كالمي است كه قرآن كريم از عيسي و از جمله لطيف
زيرا در اين كالم « 1» "هُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُإِنْ تُعَذِّبْ "بن مريم نموده كه گفته است:

تواند در كار مالك خود ايراد كند، و آمرزش آنان را كند به اينكه مملوك تواند، و مملوك نميعذاب بندگان را توجيه مي
 .هر كاري بكني آن كار مصلحت داردكند به اينكه تو حكيمي، و توجيه مي

تر از بازخواست نشدن است، به خالف مالكيت، و به همين جهت براي اي عموميشود كه حكمت تا اندازهاز اينجا معلوم مي
 .تر است تا حكمت، كه بيانش گذشتتوجيه آيه، مالكيت مناسب

د، نهايت شوتوجيه اتصال آيه به ما قبل روشن نمي ماند اين است كه با ايناشكال دومي كه در توجيه مفسرين باقي مي
توانند صاحبان اين توجيه در وجه اتصال آيه به سياق قبل بگويند، هماني است كه صاحب مجمع البيان آورده، چيزي كه مي

اننده نكه خوكه خداي تعالي در اين سياق بعد از بيان مساله توحيد در آيه مورد بحث، مساله عدالت را متعرض شده، و حال آ
ذكر شده باشد، و ما  "آوردحرف، حرف مي "شود كه آيه مورد بحث از بابداند كه برگشت اين حرف به اين ميخوب مي

 .هيچ اجباري نداريم كه آيه را آن طور توجيه كنيم، آن وقت در وجه اتصال آن به ما قبل مرتكب چنين چيزي بشويم



اند، توجيهي است كه از ابو مسلم نقل شده كه گفته است: اين آيه ما قبل خود كرده و نظير اين توجيه كه براي اتصال آيه به
است، كه در اول سوره قرار دارد و مقصود از حساب، بازخواست و پرسش از نعمتهايي  "اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ "متصل به آيه

نعمتها شكرگزاري كردند و يا در مقابل آن كفران  است كه خداي عز و جل به مردم انعام فرموده كه آيا در مقابل آن
 .نمودند؟

دانيم آيات بعد از اين آيه متصل به اين آيه است، و الزمه اين وجه اين است ليكن اين وجه صحيح نيست، به علت اينكه مي
ه اين ن، بر فرض هم ككه همه آيات مذكور متصل به اول سوره باشد، نه اينكه تنها آيه مورد بحث متصل باشد، عالوه بر اي

 حرف صحيح باشد

__________________________________________________ 

اگر عذاب كني آنان را پس آنان بندگان تواند و اگر آنان را ببخشي پس به درستي كه تو عزيز و حكيم هستي. سوره (1)
 .112مائده، آيه 
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 .ماندكند، و صدر آن باز به حال خود باقي ميبه اول سوره موجه مي تازه اتصال ذيل آيه را

ت تر از وجوهي اسو اما در توجيه ما كه آيه را از طريق ملك توجيه كرديم نه از راه حكمت اتصال آيه به ما قبلش نيز روشن
قرار  "نَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَفَسُبْحا "اند، براي اينكه قبل از آيه مورد بحث جملهكه براي اتصال مذكور ذكر كرده

ال  "گرفته، و عرش همانطور كه قبال هم گفتيم كنايه از ملك و سلطنت است و بنا بر اين، جمله مورد بحث، يعني جمله
ل نبودن وي برهان بر برهان بر ملك خداي تعالي است، هم چنان كه ملك خدا و مسئو "يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ

ربوبيت او، و مملوكيت خلق است براي او، هم چنان كه مملوكيت و مسئوليت خلق، برهان عدم ربوبيت آنها است، زيرا 
فاعلي كه به هيچ وجه در فعلش مسئول نيست، او مالك علي االطالق فعل نيز هست، و اما فاعلي كه از فعلش بازخواست 

، مگر وقتي كه آن فعلش داراي مصلحت باشد، كه در حقيقت مالك فعل همان مصلحت شود او مالك فعل خود نيستمي
دارد، و پروردگار عالم و يا پروردگار جزئي از اجزاي عالم آن كسي است كه مالك مستقل است كه مؤاخذه را از فاعل بر مي

ه ديگري دارا شده باشد، پس خداي سبحان تنها تدبير آن باشد، و اين مالكيت از ذات او و براي ذات او باشد نه اينكه از ناحي
 .رب عرش است و غير او همه مربوب او هستند

 394گفتاري در حكمت خداي تعالي، و معناي اينكه افعال او داراي مصلحت است و اين بحثي است فلسفي و قرآني ..... ص : 

نوعي به اراده و خواست ما بستگي داشته باشد،  شود كه بهمي "عمل "زند وقتيحركات گوناگون و متنوعي كه از ما سر مي
 .ودشكنيم، عمل ما شمرده نميو به همين جهت سالمتي و مرض، و حركات بي اختيار اعضا، و رشدي كه سال به سال مي

بر  تدانيم كمال اسشود كه ما آن عمل را به خاطر اينكه مياين هم ناگفته پيدا است كه اراده يك عمل وقتي در ما پيدا مي
 .تركش ترجيح دهيم، و نفع آن را از ضررش بيشتر بدانيم

كند، پس در حقيقت بنا بر اين آنچه از وجوه خير و مرجحاتي كه در يك عمل است همان ما را وادار به انجام آن عمل مي
ايت و غرض فاعل كند، و اين وجوه همان است كه ما آن را غآن وجوه سبب در فاعليت فاعل است، يعني آن ما را فاعل مي

ه شود، چه ترجمناميم، و ابحاث فلسفي به طور قطع ثابت كرده كه فعل به معناي اثري كه از فاعل صادر مياز فعل مي
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 .فعل ارادي باشد و چه غير ارادي ممكن نيست بدون غايت باشد



ه انجام آن مشتمل بر خيريت بوده باشد، پس مصلحت و مصلحت هم عبارت از همين است كه فعلي از افعال طوري باشد ك
نامند همان باعث و محرك فاعل است در انجام يك فعل، و كه عقالي عالم يعني اهل اجتماع انساني آن را مصلحت مي

شود كه فاعل در فعلش حكيم عيب انجام دهد، در نتيجه همان باعث ميشود كه فاعل فعل را متقن و بيهمان باعث مي
 .شداثر ميد، چون اگر آن نبود فعل لغو و بيباش

شود قبل از وجود فعل وجودي ندارد، و با اين حال اگر باز اين نيز روشن است كه مصلحت مذكور كه از وجوه فعل عايد مي
گوييم مصلحت علت وجود فعل است، با اينكه علت بايد قبل از معلول موجود باشد، براي اين است كه مقصود ما از مي

 .مصلحت، وجود ذهني و علمي آن است نه وجود خارجي

خواهيم فعلي را انجام دهيم قبال صورتي علمي و ذهني از نظام حاكم در خارج، و قوانين كلي و به اين معنا كه وقتي مي
دهد، جاري در آن نظام، و اصول منتظم و حاكمي كه حركات را به سوي غاياتش و افعال را به سوي اغراضش سوق مي

ايم، و جاي هيچ ترديدي هم نيست كه اين نظام ايم، و نيز از راه تجربه، روابطي ميان اشياي عالم به دست آوردهگرفته
 .علمي تابع نظام خارجي و مترتب بر آن است

و چون چنين است هر فاعل صاحب اراده، همه سعيش اين است كه حركات مخصوص خود را كه ما نام آن را فعل 
اش را در ذهن دارد وفق دهد، و مصالح و محاسني را كه ي انجام دهد كه با آن نظام علمي كه صورت علميگذاريم طورمي

گذاري كند، كه در آن صورت علمي در نظر گرفته به وسيله فعل خود تحقق دهد، و خالصه اراده خود را بر آن اساس پايه
گوييم عملي متقن انجام داده، و اگر خطا د حكيم است، و مياگر توانست فعل را با آن مصالح وفق دهد، و آن را تحقق بخش

خوانيم، بلكه الغي و جاهل و رفت، و به آن مصالح نرسيد، حال چه به خاطر قصور او باشد و يا تقصيرش، او را حكيم نمي
 .ناميمامثال آن مي

و نظام علميش درست از نظام  شود كه فعل او با نظام علمي او منطبق،پس معلوم شد كه حكمت وقتي صفت فاعل مي
در  اي كه از خارجخارجي گرفته شده باشد و معناي مشتمل بودن فعل او بر مصلحت اين است كه فعلش با صورت علميه

ذهن رسم شده مطابق در آيد، پس در حقيقت حكمت، صفت ذاتي خارج است، چيزي كه هست اگر فاعلي را حكيم، و 
ه خاطر اين است كه فعل او با وساطت علم با نظام خارج منطبق است، و همچنين اگر ناميم، بفعلش را مطابق حكمت مي

 ناميم، باز به خاطر اين است كهفعلي را مشتمل بر مصلحت مي
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 .مطابق صورت علمي، و صورت علمي مطابق با خارج است

فعل، مطابقت با خارج باشد، مانند افعال ارادي ما، و اما آن افعالي كه البته اين مطلب در افعالي تمام است كه منظور از آن 
خود خارج است، مانند افعال خداي تعالي، آن ديگر نفس حكمت، و عين آن است، نه اينكه در صورتي كه مطابق با چيز 

وع مصلحت ه متبگوييم فعل خدا مشتمل بر مصلحت است معنايش اين است كشود. پس اينكه ميديگري باشد حكمت مي
 .است، نه اينكه تابع مصلحت باشد كه مصلحت خداي را بر انجام آن دعوت و وادار كرده باشد

غير از خداي تعالي هر فاعل ديگري مسئول در فعل خود است كه چرا چنين كردي؟ و لذا موظف است فعل خود را با نظام 
پرسد چرا چنين كرده، به علت و وجه ر پاسخ كسي كه ميخارجي تطبيق دهد، البته به آن طوري كه خود او فهميده و د
 .مصلحتي كه وي را وادار به آن فعل كرد اشاره و استدالل كند

و اما چنين سؤالي در مورد خداي تعالي هيچ موردي ندارد، براي اينكه براي افعال او نظامي خارجي نيست تا با آن نظام 
دهد، و خود نظام خارجي است، كه هر حكيمي فعل خود را با آن تطبيق مي تطبيق داده شود چون فعل خدا همان خارجيت و



غير اين نظام خارجي نظام ديگري نيست تا خداوند فعل خود را با آن تطبيق دهد، و فعل خدا همان عالم خارج است كه 
د، و غير اين خارج، آورصورت علمي و ذهني آن هر فاعلي را وادار به عمل نموده، به سوي انجام آن به حركت در مي

 .(وا داشته باشد، )دقت فرماييد "خلقت عالم "خارجيت ديگري نيست تا صورت علمي آن خداي تعالي را به فعل

خداي تعالي قبل از ايجاد عالم، علم تفصيلي به اشياي عالم داشته، و چون  "اند كه:و اما اينكه بعضي از دانشمندان گفته
اند كه جود معلوم است، ناگزير بايد گفت موجودات عالم قبل از وجود، يك نحوه ثبوتي داشتهخواهد، و فرع وعلم، معلوم مي

به  اند، و خدا آنها را دانسته وعلم خدا به آنها تعلق گرفته، و نيز در همان ثبوت مصالح، و استعدادهايي براي خير و شر داشته
 :ت، براي اينكهمطلبي است نادرس "مقتضاي آن مصالح، به عالم هستي بخشيده

اوال: اين فرضيه مبني بر اين است كه علم تفصيلي خدا به اشياء قبل از ايجاد آنها علم حصولي باشد، يعني مانند علم 
برداري ذهن از خارج باشد، و اين خود در جاي خودش ابطال شده، و ثابت شده كه علم خدا به اشياء، علم حضوري نقشه

يست به اينكه معلوم قبل از علم وجود داشته باشد بلكه امر در علم حضوري به عكس است، و در علم حضوري احتياج ن
  .است، بايد علم قبل از معلوم وجود داشته باشد
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و ثانيا اينكه: اصل اين حرف قابل تصور نيست، براي اينكه ثبوت قبل از وجود معنا ندارد، چون وجود مساوي با شيئيت 
 .ست، پس چيزي كه وجود ندارد شيئيت ندارد و چيزي كه شيئيت ندارد ثبوت نداردا

و اما ثالثا اينكه: اثبات استعداد در آن عالم به فرضي كه تصور شود، مستلزم اثبات فعليتي در مقابل آن است، چون استعداد 
د مگر با فرض كمال و نقص، و اين شوشود، و همچنين فرض مصلحت در آن عالم درست نميبدون فعليت باز تصور نمي

اند، همان وجود خارجي است، و اين را در اصطالح آثار، آثار خارجيت و وجود خارجي است، پس آنچه را كه ثبوت نام نهاده
 .گويند، يعني چيزي را ادعا كردن، و در مقام اثبات، ضد آن را اثبات نمودنعلمي خلف مي

كند، و هم بحث قرآني، و از آيات قرآن همين بس كه م ابحاث عقلي آن را تاييد ميو آنچه كه ما گفتيم مطلبي است كه ه
را تنها و تنها وسيله ايجاد معرفي نموده،  "كن "زيرا در اين آيه كلمه« 1» "وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ "فرمايد:مي

 .ت خارجي( معرفي نموده استو آن را كالم خود دانسته و نيز آن را حق )عين ثاب

پس قول خدا عبارت است از همان وجود اشياي خارجي كه در عين اينكه قول خدا هستند، فعل او نيز هستند، پس قول خدا 
« 6» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَال تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ "فعل خدا است و فعل خدا همان وجود اشيا و خارجيت آنها است. و نيز فرمود:

و حق عبارت است از سخن و يا اعتقادي كه با واقعيت و خارج تطبيق كند پس در حقيقت خارج باألصاله حق است و قول و 
فعل مطابق با آن به تبع آن حق است. و وقتي خارج، فعل خدا باشد آن وقت با در نظر گرفتن اينكه همين خارج مبدأ قول و 

گردد. و به همين جهت است طور حق از خدا شروع شده و به سوي او باز ميشود كه چعمل حق است به خوبي روشن مي
هم چنان كه خود ما هم در هنگام  "حق با پروردگارت است -الحق مع ربك "و نفرمود: "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ "كه فرمود:

ي تعالي با اينكه بايد ولي خدا "حق با فالني است -الحق مع فالن "گوييم:افتد ميمخاصمات كه بينمان اتفاق مي
 .فرمود حق با خدا است چنين نفرمود بلكه فرمود حق از ناحيه خدا است تا آن نكته را برساندمي

 شود كه هر فعلي كه تصور شود يكي از عنوان حق و باطل را دارداز همين جا معلوم مي

__________________________________________________ 

 .20باشد و قول او حق است. سوره انعام، آيه ويد باش پس ميگو روزي كه مي(1)

 .23كنند. سوره آل عمران، آيه حق از ناحيه پروردگار تو است پس از آنان مباش كه در مسائل ترديد و شك مي(2)
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علوم است كه اين سؤال در غير خود حق توان سؤال كرد آيا اين فعل مطابق )به فتحه باء( با حق هست يا نه؟ مكه مي
 .صحيح است نه در خود آن براي اينكه حق بودن به ذات خود او است نه به مطابق بودنش

 391بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 "... أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ "

 "زآور باشد و مراد ادليلي است كه براي آدمي يقين "برهان "ت و مقصود ازاس "بياوريد "اسم فعل به معناي "هاتوا "كلمه
 "ذكر آنچه با من است "كتابي است كه از سوي خداوند نازل شده و مراد از -شودبنا بر آنچه از سياق استفاده مي -"ذكر

اي اي آسماني ديگر است كه به انبيكتابه "ذكر آنچه قبل از من بود "قرآن است كه ذكر امتش تا قيامت نيز هست و مراد از
ديگر نازل شده مانند تورات و انجيل و زبور و غير آن، و ممكن هم هست مراد از آن وحيي باشد كه در قرآن كريم نازل 

همان نسلهاي قبل از آن جناب است كه  "وحي نازل به افراد قبل از وي "شده كه ذكر معاصرين پيغمبر هم هست و مراد از
ه بر امر به توحيدي است ك "هذا "امر به توحيد در عبادت را از ايشان نقل نموده است، بنا بر اين مشار اليه كلمهقرآن كريم 

اند و ليكن كه ذكر را به خبر و يا غير آن تفسير كرده« 1»انبياي سابق و در قرآن به آن جناب نازل شده و چه بسا مفسريني 
 .شودشان نمياعتنايي به گفته

 391از مشركين در مقابل قرآن و كتب آسماني پيشين[ ..... ص :  "برهان "مطالبه]

و در اين آيه يكي ديگر از احتماالت منافي با معاد و حساب كه سابقا ذكرش گذشت دفع شده و آن عبارت است از اينكه 
م بازگشت به سوي او و نيز مستلزاي به جاي خدا بگيرند و آنها را بپرستند و از عبادت و واليت خدا كه مستلزم معاد و آلهه

نياز شوند، و نيز از تكليف وجوب اجابت دعوت انبيايش آسوده گردند. آيه شريفه اين احتمال را چنين دفع حساب او است بي
 اقُلْ هاتُو "نمود كه: هيچ برهان و دليل قاطعي بر آن ندارند، و در مقام مخاصمه با آنان بر آمده، رسول خدا )ص( را با جمله

 .دهد كه از ايشان مطالبه دليل نمايدفرمان مي "بُرْهانَكُمْ

از قبيل منع با ذكر دليل است، و اين منع با سند، خود يكي  "قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُمْ هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي "و جمله
ف مناظره خود كه مدعي است، دليل بخواهد، و از اصطالحات فن مناظره است، و حاصل معناي آن اين است شخصي از طر

 .خواهم به خاطر اين است كه خودم دليلي بر خالف ادعاي تو دارمدر ضمن بگويد من از اينكه از تو دليل مي

 دهد كه به اين مشركين كه به غيردر اين آيه نيز خداي تعالي پيغمبرش را دستور مي

__________________________________________________ 

 .21، ص 2و منهج الصادقين، ج  01، ص 12روح المعاني، ج (1)
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دليل بر مدعاي خود را بياوريد براي اينكه ادعا بدون دليل پذيرفته نيست،  "هاتُوا بُرْهانَكُمْ "اند بگويد:اي اتخاذ كردهخدا آلهه
ب كنم كتيرفته، و به آن اعتماد كند، و دليل اينكه من از شما مطالبه دليل ميدهد كه انسان آن را پذو عقل اجازه نمي

پرستي آسماني است كه از نزد خداي سبحان نازل شده، اين كتابها با ادعاي شما موافقت ندارند بلكه مخالف سر سخت بت



يل و ب آسماني، مانند تورات و انجهستند، اين قرآن يكي از كتب آسماني است كه ذكر و كتاب معاصر است، و اين ساير كت
 .كنندغيره است كه همگي الوهيت و وجوب عبادت را منحصر در خداي تعالي مي

و يا اين كه در قرآن كه ذكر نازل بر من، و براي بشر معاصر من است، و در كتب آسماني قبل كه ذكر مردم گذشته بود، 
 .اندبراي خدا، و الوهيت را شايسته او به تنهايي دانستهآنچه در باره عبادت آمده همه آنها عبادت را منحصر 

كند به ، دوباره خطاب را متوجه رسول خدا )ص( كرده، اشاره مي"بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ "در جمله
 يرو دليل باشند نيستند، در نتيجه بدوندهند، و اهل تشخيص كه همواره پاينكه: اكثر مردم، ميان حق و باطل را تميز نمي

 .دليل از حق و پيروي آن گريزانند

 ."وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ "

دهد، د خدا و وجوب عبادت او را تذكر ميفرمود ذكر، )قرآن كريم( توحيشود، كه ميدر اين آيه مضمون آيه قبلي تثبيت مي
 .و در عين حال خالي از تاييد معناي دوم ذكر هم نيست

خطاب به عموم پيغمبران، و امتهاي ايشان است، و بقيه  "فاعبدون "رساند، و جملهاستمرار را مي "نُوحِي إِلَيْهِ "و جمله
 .كلمات آيه روشن است

 ."داً سُبْحانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَوَ قالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمنُ وَلَ "

گفتند، مالئكه فرزندان خدا هستند، و به همين پرستان است كه ميآيد كه اين جمله حكايت كالم بتاز ظاهر سياق بر مي
عد با بخود را منزه از فرزند داشتن كرده،  "سبحانه "نيز مالئكه است، و خداي تعالي با جمله "عباد مكرمين "جهت مراد از

در آيه بعدي بيان كمال  "ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ... "اضراب حال مالئكه را بيان كرده كه بندگاني مكرمند، و چون جمله
عبوديت مالئكه، از حيث آثار، و صفاي آن از حيث خواص است، و نيز چون قبال آنان را عباد ناميد، در نتيجه مراد از اكرام 

اني شود كه مالئكه بندگخاطر همان عبوديت بوده نه به غير آن، بنا بر اين برگشت معنا به اين مي مالئكه، اكرامشان به
 هستند دارنده حقيقت معناي بندگي، 
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 شود، و آن اين است كه هرگز در سخن از خدا سبقتدليلش هم اين است كه آثار عبوديت كامل از عبوديتشان مشاهده مي
 .گيرندنمي

 397[ ..... ص : بيان حال و وصف مالئكه، كه نه آلهه بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ خدايند و ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ]

هماند به آنان بفپس مراد از اينكه مالئكه را عباد خواند، با اينكه تمامي موجودات داراي شعور، همه عباد و بندگانند، خواست 
اين  بينند، واي است الهي، پس خود را جز بنده نميكه عبوديتي كه دارند خدا به ايشان كرامت كرده، و اين موهبت، عطيه

براي خدا است، كه وقتي كسي چنين شد، خدا هم در مقابل، او را مخلص )به فتح الم( براي  "نظير مخلص )به كسر الم
اين است  -هر چند كه در هر دو موهبتي است -ست فرق ميان كرامت مالئكه و كرامت بشردهد چيزي كه هخود قرار مي

لِ وَ هُمْ ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْ "دهند، ولي به مالئكه بدون اكتساب، )دقت فرماييد(.كه اين موهبت را به بشر از راه اكتساب مي
 ."بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

گيرد، معنايش اين است كه قبل از اينكه او در باره چيزي سخني خن از فالني پيشي نميشود: فالني در سوقتي گفته مي
هاي او است، كه چه بسا از همين معنا به طور گويد پيرو گفتهزند، پس اين هر چه ميبگويد، اين در باره آن هيچ حرفي نمي

متعلق است به  "بامره "ظرف "وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "لهاش تابع اراده او است، و در جمكنند به اينكه ارادهكنايه تعبير مي



ر او، كنند نه بدون امو اگر از متعلق خود جلو افتاده براي افاده حصر است، تا برساند تنها به امر او عمل مي "يعملون "جمله
، هم عل مالئكه تابع امر و اراده او استالبته انحصار به اين معنا است نه اينكه بخواهد عمل به دستور خدا را نفي كند، پس ف

 .چنان كه گفتار مالئكه هم تابع قول خدا است، پس مالئكه، هم از جهت فعل و هم از جهت قول، تابع اراده خدا هستند

 ،در آيه شريفه همان اراده خداي تعالي است "قول "و به عبارتي ديگر اراده و عمل مالئكه تابع اراده او است، چون منظور از
خواهد و اين كمال بندگي را كنند مگر آنچه را كه او نميخواهد، و نميخواهند مگر آنچه را كه او ميپس مالئكه نمي

 .رساند، چون عبوديت عبد اين اقتضا را دارد كه اراده و عمل خود را ملك موال بداندمي

ست كه مراد از امر، ضد و مقابل نهي باشد، آن وقت آيه كند، و البته در صورتي تمام ااين بود آنچه ظاهر آيه آن را افاده مي
دانند چون شناختن نهي، فرع امكان انجام عمل مورد نهي است، و مالئكه فهماند كه مالئكه اصال معناي نهي را نميمي

 .دهند مگر به امر خداهيچ عملي را انجام نمي
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 "ءٍالَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

حقيقت معناي امر را به دست آورد، و در بعضي مباحث گذشته نيز در « 6» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "و آيه «1»
آن مختصري صحبت شد، و به زودي بحث مفصل آن در كالمي كه پيرامون مالئكه از نظر قرآن خواهيم داشت، باره 

 .خواهد آمد و در آنجا خواهيم گفت كه حقيقت ملك در نظر قرآن چيست

 ."خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي وَ هُمْ مِنْ "

اين  اند: معنايشرا به اعمال گذشته و آينده آنان تفسير كرده، گفته "ما خَلْفَهُمْ "و "ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "دو جمله «3»مفسرين 
 .داندكنند مياند، و آنچه را كه بعدا مياست كه خداوند آنچه را كه تا كنون كرده

ه اي ابتدايي در مقام تعليل جمله قبل است ك، استيناف و جمله"لَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْيَعْ "بنا بر اين تفسير جمله
، گويا فرموده است: اگر آنچه از گفتار و كردار دارند، همه به امر خداي تعالي است، بدين "ال يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ ... "فرمودمي

شان را، به همين جهت همواره مراقب داند و هم آيندههم گفتار و كردار گذشته آنان را مي جهت است كه خداي تعالي نيز،
 .احوال خود هستند

و معناي مذكور معناي خوبي است، ليكن براي تعليل عدم اقدامشان بر معصيت بهتر سازش دارد تا براي تعليل انحصار عمل 
 .وليدر مورد امر، و لفظ آيه منظورش اين دومي است نه ا

رض شان آگاه است. و با اين فدانند كه خدا به گذشته و آيندهعالوه بر اين لفظ آيه هيچ داللتي ندارد بر اينكه مالئكه مي
 .ماندديگر معناي صحيحي براي تفسير مزبور نمي

نيز  «4» "خَلْفَنا وَ ما بَيْنَ ذلِكَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّاوَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَيْنَ أَيْدِينا وَ ما  "در تفسير آيه شريفه
 گذشت كه گفتيم بهترين وجه اين است كه جمله

__________________________________________________ 

س منزه پشود. فرمان نافذ خدا وقتي اراده خلقت چيزي راي كند به محض اينكه بگويد موجود باش بالفاصله موجود مي(1)
 [.....] .20و  26است كسي كه ملك و ملكوت هر چيزي به دست او است. سوره يس، آيات، 

 .43شود. سوره قمر، آيه و فرمان ما در عالم يكي است كه )در سرعت( مانند چشم به هم زدن انجام مي(2)

 .00، ص 12روح المعاني، ج (3)

باشد از آن او است و ه پيش روي ما و پشت سر ما و بين اين دو ميشويم آنچما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمي(4)



 .20پروردگارت هرگز فراموشكار نبوده. سوره مريم، آيه 
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ل وجود را هم بر اسباب و عل "وَ ما خَلْفَنا "را حمل بر اعمال و آثار متفرعه بر وجود آدميان نموده، جمله "ما بَيْنَ أَيْدِينا "
آنان، كه مقدم بر وجود ايشان است بكنيم، و بنا بر اين اگر اين دو عبارت را در آيه مورد بحث نيز حمل بر همين معنا كنيم، 

خواهد بود، و معناي آن جمله و اين  "بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ... بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ "در نتيجه جمله مذكور تعليل روشني براي مجموع
شود: اگر خداي تعالي ذوات مالئكه را مكرم داشته، و آثار وجودي آنان را ستوده، براي اين بوده كه به گفتار چنين مي تعليل

، و آن اصل اند، خبر داشته، و نيز به اسبابي كه به وسيله آن اسباب هستي يافته"يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "و كردار آنان آگاه بوده
گوييم: فالني ، هم چنان كه در ستايش اشخاص مي"وَ ما خَلْفَهُمْ "اند آگاه بوده،آن ريشه جوانه زده اي كه رويو ريشه

 .مردي كريم النفس و خوش كردار است، چون از دودماني اصيل، و نجيب منشا گرفته است

ت كه اي اسه را متعرض است، و اين مساله، مساله شفاعت مالئكه براي غير مالئك"وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي "و جمله
ما نَعْبُدُهُمْ إِلَّا  "گفتند:و يا مي« 1» "هؤُالءِ شُفَعاؤُنا عِنْدَ اللَّهِ ":گفتندپرستان است، كه ميخيلي مورد توجه و اعتقاد بت

فرمايد: مالئكه هر كسي را شفاعت نموده، ميخداي تعالي در جمله مورد بحث اعتقاد آنان را رد « 6» "لِيُقَرِّبُونا إِلَي اللَّهِ زُلْفي
كنند كه داراي ارتضاء باشند، و ارتضاء به معناي داشتن ديني صحيح و مورد رضاي خدا كنند، تنها كساني را شفاعت مينمي

پس ايمان به خدا بدون  «3» "شاءُإِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَ "است، چون خودش فرموده:
ها آن را ندارند، چون مشركند، و از جمله عجائب امر ايشان اين است كه خود مالئكه را شرك، ارتضايي است، كه وثني

 .كنند مگر غير مشركين رااي كه شفاعت نميگيرند، مالئكهشريك خدا مي

خشيت ترس از سخط و عذاب خدا است، اما ترسي كه توأم با امن از آن مقصود از اين  -"وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ "
 :گوييمترسند؟ ميباشد، چون مالئكه گناهي ندارند. و اگر بگويي مالئكه با عصمتي كه خدا به ايشان داده، ديگر چرا مي

سازد، پس او در هر حال قادر كند، زمام ملك را از يد او خارج نميعصمتي كه به آنان افاضه شده قدرت خداي را تحديد نمي
 .سازداست، و همين نكته است كه معناي آيه بعدي را روشن مي

__________________________________________________ 

 .12اينها شفيعان ما در درگاه خدايند. سوره يونس، آيه (1)

 .0سوره زمر، آيه  پرستيم براي اين است كه ما را به خدا نزديك كنند.اگر اينها را مي(2)

زد. آمرتر از آن باشد، از هر كس كه خودش بخواهد ميآمرزد اينكه به او شرك بورزند، ولي هر گناهي كه پايينخدا نمي(3)
 .02سوره نساء، آيه 
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 ."كَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَ مَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلهٌ مِنْ دُونِهِ فَذلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ "

 ايدهيم، چون جهنم سزاي ظالم است، و مضمون آيه، قضيهيعني هر كه چنين بگويد ظالم است و سزايش را جهنم مي
 .است شرطيه، و معلوم است كه قضيه شرطيه مستلزم تحقق شرط نيست

 ."ءٍ حَيٍّ أَ فاَل يُؤْمِنُونَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْأَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَ "

علم فكري است و اگر آن را رؤيت ناميد به خاطر اين است كه علم فكري در هر امري آن را مانند رؤيت  "رؤيت "مراد از
 .سازدمحسوس مي

به معناي ضميمه كردن و به هم  "رتق "ي مقابل همند، راغب در مفردات گفته: كلمهبه دو معنا "فتق "و "رتق "دو كلمه



چسباندن دو چيز است، چه اينكه در اصل خلقت به هم چسبيده باشند و چه آن را با صنعت عمل بچسبانند، هم چنان كه 
 :فرمايدقرآن كريم مي

ازي دو به معناي جدا س "فتق "ده بودند، از يكديگر جداشان كرديم، و، زمين و آسمان به هم چسبي"كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما "
، به سماوات و ارض بر "ففتقناهما "، و"كانتا "، و ضمير تثنيه در جمله«1»چيز متصل به هم است، و اين ضد رتق است 

 "كان "طايفه خوانده، و اگر خبر اي )ديگر( دانسته، و آن دو را دواي، و زمين را طايفهها را طايفهگردد، در حقيقت آسمانمي
را مفرد آورد، بدين جهت بود كه مصدر است، و مصدر تثنيه و مفردش يكي است، هر چند كه به معناي مفعول  "رتقا "يعني

 .باشد، و معنايش اين است كه: اين دو طايفه متصل به هم بودند ما جدايشان كرديم

 382آنها )كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما( براي توحيد خداي تعالي در ربوبيت و تدبير اقامه شده است[ ..... ص :  "رتق "ين بعد ازها و زمآسمان "فتق "تقرير برهان كه با بيان]

گانه بعدش برهان بر توحيد خداي تعالي در ربوبيت، و تدبير عالم است كه به مناسبت اينكه كالم منجر اين آيه و آيات سه
هيت مالئكه شد، در اينجا به ميان آمده، و خالصه برهاني كه گفتيم در اين سه آيه آمده، اين است به توحيد خدا، و نفي الو

اي از موجودات را بر شمرده، كه خلقت آنها آميخته با تدبير است، و نتيجه گرفته كه پس تدبير از خلقت منفك كه پاره
د او مدبر آنها است، مانند آسمانها و زمين، و هر موجود شدني نيست، پس بالضروره آن كسي كه اين موجودات را آفريده، خو

 .ها و شب و روز و آفتاب و ماه، كه وجودشان توأم با تدبير استها و درهجاندار، و نيز مانند كوه

 "اأَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُم "پس اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 ."رتق "و "فتق "مفردات راغب، ماده(1)
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ها است، كه ميان خلقت و تدبير جدايي انداخته، خلقت را آيد وثنيبه طوري كه از سياق بر مي "الَّذِينَ كَفَرُوا "مقصودش از
آلهه نسبت دادند، و براي اينكه خطاي آنان را روشن سازد، نظرشان را معطوف به موجوداتي كرده كه  به خدا، و تدبير را به

كند كه خلقت و تدبير آنها هر دو از خدا است، مانند ميان خلقت و تدبير آنها جدايي تصور ندارد، و هيچ كس شك نمي
داشان كرده است، و چنين خلقتي از تدبير جدا نيست، چگونه اند، و بعد، از يكديگر جآسمان و زمين، كه ابتدا يكپارچه بوده

 .ممكن است خلقت آسمان و زمين از يكي باشد، آن وقت جدا سازيش از ديگري؟

بينيم كه انواع نباتات از زمين، و كنيم، و ميو ما به طور دائم جداسازي مركبات زميني و آسماني را از هم مشاهده مي
رند، و هر گيشوند، و بعد از جدا شدن صورتي ديگر به خود مي، و انسانها از انسانهاي ديگر، جدا ميحيوانات از حيواناتي ديگر

 .دهند، آثاري كه در زمان اتصال هيچ خبري از آنها نبوديك آثاري غير آثار زمان اتصال، از خود بروز مي

بوده، ولي به طور قوه در آنها به وديعه سپرده شده  كند در زمان اتصال نيزآري اين آثار كه در زمان جدايي، فعليت پيدا مي
 .ها، فتق و جداييبود، و همين قوه كه در آنها است، رتق و اتصال است، و فعليت

ها و زمين و اجرامي كه دارند، حالشان حال افراد يك نوع است كه در باره آنها صحبت شد، اجرام فلكي و زمين كه آسمان
گيرد ببينيم، و يا دهد تمام حوادث جزئي را كه در آن صورت ميد كه عمر ناچيز ما اجازه نميما بر روي آن هستيم هر چن

دانيم كه زمين از ماده تكون يافته، و تمامي احكام ماده در بدو خلقت زمين و نابود شدنش را شاهد باشيم، ليكن اينقدر مي
 .آن جريان دارد، و زمين از احكام ماده مستثني نيست

كنند، و همچنين مواليدي كه در جو راه كه مرتب جزئياتي از زمين جدا گشته به صورت مركبات و مواليد جلوه مياز همين 



كند بر اينكه روزي همه اين موجودات منفصل و جداي از هم، منظم و متصل به هم بودند، آيد ما را راهنمايي ميپديد مي
و آسمان نبوده، يك موجود رتق و متصل االجزاء بوده، و بعدا خداي يعني يك موجود بوده، كه ديگر امتيازي ميان زمين 

شمار از شكم آن يك موجود بيرون آورده، كه هر تعالي آن را فتق كرده، و در تحت تدبيري منظم و متقن، موجوداتي بي
 .ها و آثاري شدنديك براي خود داراي فضيلت

رسد، لقت اين عالم، و پيدايش اجزاي علوي و سفليش به نظر مياين آن معنايي است كه در يك نظر سطحي و ساده، از خ
 .خلقتي كه توأم با تدبير و نظام جاري در همه اجزاي آن است
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 كند، زيرا علم امروز اين معنا را روشن نموده كه آنچه از اجرام عالم محسوس ما است، هرو اين نظريه را علم امروز تاييد مي
 .يك مركب از عناصري متعدد و مشترك است كه عمري معين، و محدود دارد، يكي كمتر و يكي بيشتر

اين معنا در صورتي درست است كه مقصود از رتق آسمانها و زمين يكي بودن همه، و نبودن امتياز ميان ابعاض و اجزاي آن 
 .ن خواهد بودباشد، كه قهرا مراد از فتق هم جدا سازي، و متمايز كردن ابعاض آ

و اما اگر مراد از رتق آنها اين باشد كه زمين از آسمان، و آسمان از زمين، جدا نبود تا چيزي از آسمان به زمين فرود آيد و يا 
ق شود كه: آسمان رتچيزي از زمين بيرون شود، و مراد از فتق آن، مقابل اين معنا باشد، آن وقت معناي آيه شريفه اين مي

باريد، پس ما آسمان را فتق كرديم، و از آن پس بارانها به سوي زمين باريدن گرفت، و اني از آن به زمين نميبود، يعني بار
روييد، پس ما آن را فتق كرديم، و در نتيجه روييدن آغاز كرد، و با اين آيت خود، زمين هم رتق بود، يعني چيزي از آن نمي

ه كند ارتباطي ندارد، و چآيه شريفه با آن معنايي كه علم امروز اثباتش ميبرهان خود را تمام كرديم. در اين صورت ديگر 
كه بعد از آيه مورد بحث قرار دارد، اين معناي دوم را تاييد كند، چيزي كه  "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "بسا جمله

شود، و نظري به ساير حوادث وييدن زمين ميهست در اين صورت برهان آيه شريفه مختص مساله باريدن آسمان، و ر
 .شودندارد، به خالف معناي اول كه برهان آيه بر آن معنا شامل همه حوادث مي

اند، و آن اين است كه مراد از رتق آسمانها و زمين تميز اند كه جمعي هم آن را پسنديدهاز مفسرين احتمالي داده« 1»بعضي 
قبل از وجود است، و مراد از فتق آن، تميز يافتن بعضي از بعض ديگر در وجود بعد از عدم  نداشتن از يكديگر در حال عدم، و

 .است، و برهان آيه شريفه احتجاج به حدوث آسمانها و زمين، بر وجوب آفريننده، و پديد آورنده آن است

 هااين احتجاج در قبال وثنيولي هر چند كه احتجاج از راه حدوث بر محدث و پديد آورنده، احتجاجي است صحيح، ليكن 
دانند، صحيح و مفيد فايده نيست، احتجاجي است كه معترف به وجود خداي تعالي هستند، و عالم ايجاد را مستند به او مي

ها بايد حجتي اقامه نمود كه تدبير عالم را مستند به خداي تعالي كه بايد در قبال منكرين خدا اقامه نمود، و در قبال وثني
 و تدبير را از آلهه وثنيان نفي كند، و در نتيجه عبادت را كه آنان معلق بركند، 
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 .اند منحصر در ذات خداي تعالي سازدتدبيرش كرده

 "ءٍ حَيٍّكُلَّ شَيْ "به معناي خلق، و جمله "جعل "آيد كه كلمهاز ظاهر سياق بر مي -"ءٍ حَيٍّمِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ وَ جَعَلْنا "
مفعول آن باشد، و مراد اين باشد كه آب، دخالت تامي در هستي موجودات زنده دارد، هم چنان كه همين مضمون را در جاي 

 :ديگر آورده و فرموده است



شمارد، باعث ، و شايد واقع شدن اين مضمون در سياقي كه در آن آيات محسوس را مي«1» "لَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ ماءٍوَ ال "
شود كه حكم در آيه شريفه منصرف بغير مالئكه، و امثال آنان باشد، ديگر داللت نكند بر اينكه خلقت مالئكه و امثال آنان 

اي است كه در مباحث علمي به خوبي مورد نظر آيه شريفه، يعني ارتباط زندگي با آب، مسالههم از آب باشد، و اما مساله 
 .روشن شده و به ثبوت رسيده است

 ."وَ جَعَلْنا فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، وَ جَعَلْنا فِيها فِجاجاً سُبُلًا، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ "

نان كه اند، هم چهايي است كه با سنگيني خود استوار ايستادهبه معناي كوه "رواسي "كلمه در مجمع البيان گفته است:
، به "ميد "از "ميدت "حركت ايستاد، و كلمه، يعني كشتي ايستاد و به خاطر سنگينيش بي"ترسو السفينة "شود:گفته مي

 .«6»راه گشاد ميان دو كوه است  به معناي "فج "معناي اضطراب، و نوسان در اين سو و آن سو است، و كلمه

هايي استوار قرار داديم، تا زمين دچار اضطراب و نوسان نگشته، انسانها بتوانند بر معناي آيه اين است كه ما در زمين كوه
وطان اها راههايي فراخ قرار داديم، تا مردم به سوي مقاصد خود راه يابند و بتوانند به روي آن زندگي كنند، و ما در اين كوه

 .خود بروند

ها در آرامش زمين و مضطرب نبودن آن تاثيري مستقيم و مخصوص دارد كه اگر و اين آيه داللت دارد بر اينكه وجود كوه
 .گرديدشد و پوسته رويي آن دچار ناآرامي مينبود قشر زمين مضطرب مي

 ."عْرِضُونَوَ جَعَلْنَا السَّماءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَ هُمْ عَنْ آياتِها مُ "

گويا مراد از اين كه فرمود آسمان را سقفي محفوظ كرديم اين باشد كه آن را از شيطانها حفظ كرديم هم چنان كه در جاي 
 و« 0» "وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ "ديگر فرموده:
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ر مدبر ي ببينند و با اينكه دليل روشناين است كه حوادث جوي را مي "گردانندمردم از آيات آن رو مي "مراد از اينكه فرمود
 .دهندشوند و به شرك خود ادامه ميواحد و ايجاد كننده واحد است باز متوجه نمي

 ."وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ "

و  -زم سايه مخروطي شكل وجه زمين استكه مال -خواهد براي هر يك از شبآيد كه مياز ظاهر آيه به خوبي بر مي
و نيز براي هر يك از آفتاب و ماه فلك اثبات كند و بنا بر اين قهرا بايد مراد از فلك  -كه سمت مقابل آفتاب است -روز

 .مدار هر يك از آنها باشد

زمين و آثاري كه آنها در ولي با اينكه ظاهر آيه روشن است مع ذلك بايد بگوييم مراد از فلك اوضاع و احوالي كه در جو 
باشد هر چند كه حال اجرام ديگر بر خالف آنها باشد پس بنا بر اين آيه شريفه تنها براي زمين اثبات گذارند ميزمين مي

كند، ديگر داللت ندارد بر اينكه آفتاب و ماه و ثوابت و سيارات )چه آنها كه از خود نور دارند و چه آنها كه شب و روز مي
اشتقاق يافته است كه به معناي جريان و شناي در  "سبح "اين كلمه از "يسبحون "كنند( شب و روز دارند.مي كسب نور

اند اينكه سير كرات در فضا را شناي در فضا ناميد از اين جهت بوده كه كار آفتاب و از مفسرين گفته« 1»آب است. بعضي 
 .«6» "وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي ساجِدِينَ "هماه را كار عقال خوانده چنان كه در جاي ديگر فرمود
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ت كرده كه فرمود: هيچ باطلي در برابر رواي (در كتاب محاسن به سند خود از يونس و او بدون ذكر سند از امام صادق )ع
بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ  "شود چون خداي تعالي فرمود:گيرد مگر آنكه مغلوب حق ميحق قرار نمي

 .«0» "زاهِقٌ

ود: اي ايوب هيچ كس نيست مگر و در همان كتاب به سند خود از ايوب بن حر روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرم
كند زيرا خداي كند و يا نميكند حال يا آن را قبول ميدهد تا حدي كه در قلب او جاي ميآنكه حق خود را به او نشان مي

 تعالي
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 .«1» "بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَي الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ "فرموده

 .شريفه است مؤلف: اين دو روايت مبني بر تعميم آيه

و در عيون در باب روايات وارده از حضرت رضا )ع( در باره هاروت و ماروت در ضمن حديثي كه فرمود مالئكه معصوم و به 
ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما  "لطف خدا از كفر و هر گناه و كار زشتي محفوظند، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ  "-كه منظور از آنان مالئكه است "وَ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ عِنْدَهُ "و نيز فرموده: "ونَيُؤْمَرُ
همه آنان  ك او هستند وهمه كساني كه در آسمانها و زمينند مل "عِبادَتِهِ وَ ال يَسْتَحْسِرُونَ، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَفْتُرُونَ

 .«6»شوند آيند بلكه شب و روز او را تسبيح گفته خسته نميكه نزد اويند از عبادت او استكبار نورزيده و به ستوه نمي

ند و شوگويند و دچار خستگي نميو در نهج البالغه امام امير المؤمنين )ع( در وصف مالئكه فرموده: خداي را تسبيح مي
شود، بدنهايشان سست و ناتوان نگشته و غفلت و نسيان گيرد و عقلشان دچار سهو و فراموشي نمياب نميديدگانشان را خو

 .«0»شود عارضشان نمي

ي از اين كند و يكروند تضعيف ميگويند مالئكه هم به خواب ميمؤلف: اين كالم مولي امير المؤمنين )ع( رواياتي را كه مي
ود از داوود بن فرقه از بعضي از راويان شيعه از امام صادق )ع( نقل كرده كه گفته از آن روايات را كمال الدين به سند خ

جناب پرسيدم آيا مالئكه هم خواب دارند؟ فرمود: هيچ جانداري نيست كه خواب نداشته باشد مگر خداي عز و جل. گفتم: 
فرمود: بله ولي نفسهايشان در خواب، تسبيح است و  "فْتُرُونَيُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ال يَ "آخر خداي عز و جل فرموده:

 .«0»گذشته از اينكه كالم امير )ع( آن را تضعيف نموده به خاطر نداشتن سند نيز قابل قبول نيست 

و در كتاب توحيد به سند خود از هشام بن حكم روايت كرده كه گفت به حضرت صادق )ع( عرض كردم دليل بر اينكه خدا 
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ  ":است چيست؟ فرمود اتصال تدبير و تماميت صنع، هم چنان كه خداي عز و جل فرمودهواحد 

 .«4» "لَفَسَدَتا
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كند و در همان كتاب به سند خود از عمرو بن جابر اين روايت بياني را كه ما در ذيل آيه مزبور گذرانديم تاييد مي :مؤلف
نيم كه بيمد بن علي الباقر )ع( عرضه داشتم: يا بن رسول اللَّه ما بسياري اطفال را ميروايت آورده كه به امام ابي جعفر مح

شوند و بعضي ديگر كور و الل و كر به دنيا شوند و بسياري قبل از اينكه خلقتشان تمام گردد سقط ميمرده متولد مي
گر تا سن مانند بعضي دين احتالم )بلوغ( ميميرند بعضي ديگر تا سآيند و بعضي ديگر پس از ساعتي بعد از والدت ميمي

 .پيري، سر اين اختالف چيست؟

حضرت فرمود: خداي تبارك و تعالي از خلق خود سزاوارتر به تدبير امر خلق است زيرا او خالق و مالك ايشان است اگر يكي 
دهد باز چيزي را هم كه عمر مي دارد از چيزي محروم داشته كه سزاوار و مالك آن نبوده و كسي رارا از عمر محروم مي

دهد محض عدل دهد از باب تفضل است، و هر چه را نميدهد كه وي مالك آن نبوده پس خداي تعالي هر چه را كه ميمي
 .شود بلكه خلق مورد بازخواست او هستندكند بازخواست نمياست، او از آنچه مي

شود؟ فرمود براي اينكه هيچ كاري كند بازخواست نميز آنچه ميگويد عرضه داشتم: يا بن رسول اللَّه چطور اجابر مي
كند مگر آنكه حكمت و صواب باشد و ديگر اينكه او يگانه، متكبر، جبار و واحد قهار است و هر كس در دل خود از آنچه نمي

و انكار كننده شده است راند حرجي احساس كند كافر و هر كه فعلي از افعال او را انكار كند و زشت بشمارد جاحد او مي
«1». 

هد و آن دمؤلف: اين روايت، روايت شريفي است كه يك قاعده كلي در باب حسنات و سيئات و خوبي و بديها به دست مي
قاعده كلي اين است كه: حسنات اموري وجودي هستند كه مستند به عطا و فضل خدا هستند، و سيئات اموري عدمي 

فرمود: خداي تعالي  (شود و اينكه امام )عبه عدم اعطا و صالحيت نداشتن عبد منتهي ميهستند كه زشتي آنها سرانجام 
تر از خود او است وجهش اين است كه خدا مالك بالذات است ولي عبد اگر مالك شده حتي در آنچه كه مال عبد است مالك

چون هيچ عملي  "اينكه فرمود: به تمليك خدا مالك شده است و ملك عبد در طول ملك خدا است نه در عرض آن. و
و او  "اشاره است به آن تقريب اولي كه ما در سابق داشتيم، و اينكه فرمود: "دهد مگر آنكه حكمت و صواب باشدانجام نمي

 .اشاره است به تقريب دوم ما كه در تفسير آيه گذرانديم "متكبر جبار و واحد قهاري است كه ...
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در تفسير نور الثقلين از حضرت رضا )ع( روايت آورده كه فرمود: خداي تبارك و تعالي فرمود: اي فرزند آدم به مشيت من 
كني و اگر نيروي مرا ادا ميپديد آمدي كه اينكه خودت هم داراي خواست و مشيت شدي و با قوت من است كه فرايض 

اي، چون اين من بودم كه تو را شنوا و بينا و توانا كردم آنچه از خوبيها به تو برسد معصيت داري آن را نيز با نعمت من يافته
از خدا است و آنچه از بديها به تو برسد از خود تو است چون من از خود تو به حسنات و خوبيهايت سزاوارترم هم چنان كه 

 .«1»شوند شوم، ولي خلق من بازخواست ميكنم بازخواست نميو به بديهايت از من اواليي چرا چون من از آنچه ميت



ذِكْرُ مَنْ  "حديث آورده كه فرمود: (از امام صادق )ع "هذا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي "و در مجمع البيان در ذيل جمله
، يعني "ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي "كنم، كه در اين عصر چه حوادثي رخ خواهد داد، ودر آن زندگي مييعني ذكر عصري كه  "مَعِيَ

 .«6»آنچه در اعصار گذشته رخ داده 

ع( روايت )و در كتاب عيون، به سند خود، از حسين بن خالد، از علي بن موسي الرضا، از پدرش، از پدرانش، از امير المؤمنين 
مندش دا )ص( فرمود: كسي كه به حوض من ايمان نياورد خدا او را به كنار آن نياورد، و از آن بهرهآمده كه فرمود: رسول خ

شفاعت من براي  :نكند، و كسي كه به شفاعت من ايمان نداشته باشد خداوند شفاعتم را نصيبش نفرمايد، آن گاه فرمود
 .كنندمحسنون و نيكوكاران احتياجي به آن پيدا نمي اند، و اماگنهكاران از امت من است، كه گناهان كبيره مرتكب شده

 ال وَ "گويد، به حضرت رضا )ع( عرضه داشتم: يا بن رسول اللَّه پس معناي اين كالم خدا كه فرموده:حسين بن خالد مي
 .«0»يعني كساني كه خدا دين آنان را پسنديده باشد  :چيست؟ فرمود "يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي

ه گفت: اند كاز جابر روايت كرده "البعث "ر الدر المنثور است كه حاكم، )وي حديث را صحيح دانسته(، و بيهقي در كتابو د
و سپس فرمود: شفاعت من براي اهل كبائر از امتم  "وَ ال يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضي "رسول خدا )ص( اين آيه را تالوت كرد:

 .«0»است 
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شد تا او را با چند سؤال امتحان كند، از آن جمله و در احتجاج گفته: و روايت شده كه عمرو بن عبيد بر امام باقر )ع( وارد 
ز اين چيست و مقصود ا "أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما "گفت: فدايت شوم معناي آيه

مان رويانيد، خداوند آسزمين رتق بود، يعني گياه نميباريد، و آسمان رتق بود، يعني باران نمي :رتق و فتق كدام است؟ فرمود
را فتق كرد يعني باران از آن فرو فرستاد، و زمين را فتق كرد يعني گياهان از آن رويانيد. عمرو بن عبيد مجاب شد، و ديگر 

 .«1»هيچ اعتراضي نكرد و رفت 

 .«6»مؤلف: اين معنا در روضه كافي از آن جناب به دو طريق روايت شده 

 .«0»اش را باز كرد و در نهج البالغه امام علي )ع( فرموده: خداوند بعد از بسته بودن، آن را گشود و درهاي بسته

__________________________________________________ 

 .21، ص 6احتجاج طبرسي، ج (1)

 .24روضه كافي، ص (2)

 .012، ص 2نهج البالغه ابن ابي الحديد، ج (3)
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 اشاره



 ا( كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْن00وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ )
 (36)لرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ ( وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِالَّ هُزُواً أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ ا04تُرْجَعُونَ )

 (02لُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ )( وَ يَقُو02خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فاَل تَسْتَعْجِلُونِ )

بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ  (39)لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ ال يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ ال عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ 
( وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ 03ال هُمْ يُنْظَرُونَ ) فَال يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَ

أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا ال ( 06( قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ )01)
 (00يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ ال هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ )

قُلْ إِنَّما  (00أَ فَهُمُ الْغالِبُونَ )  أَطْرافِهابَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَ فاَل يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ
( وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ 04أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَ ال يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَ )

ا حاسِبِينَ نقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها وَ كَفي بِ( وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ ال02ْ)
(02) 

 033، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 122ترجمه آيات ..... ص : 

 .(00است تو بميري و مخالفانت جاويدان باشند؟! ) ما پيش از تو به هيچ انساني زندگي جاويدان نداديم، چگونه ممكن

كنيم و شما به سوي ما بازگشت خواهيد كرد همه اشخاص مردني هستند، و ما شما را براي امتحان دچار خير و شر مي
(04). 

د، و آنان كنيگويند(: آيا اين است كه خدايتان را )به زشتي( ياد مات نگيرند، )ميو چون كفار تو را ببينند به جز مسخره
 .(02خودشان قرآن را كه ياد آورنده خداي رحمان است منكرند )

 .(02دهم )انسان از شتاب خلق شده، و شما در ديدن آيات من عجله مكنيد كه به زودي آياتم را نشانتان مي

 .(02رسد؟ )گويي اين وعده كي ميگويند: اگر راست مي

هاي خويش باز نتوانند داشت و ياري نخواهند شد خبر ها و پيشانيرا از چهرهاگر كساني كه كافرند از آن موقع كه آتش 
 .(02خواستند( )داشتند )وقوع آن را به شتاب نميمي

كند آن چنان كه توانايي بر دفع آن ندارند و به آنها مهلت داده آيد و مبهوتشان ميولي قيامت ناگهان به سراغشان مي
 .(03شود )نمي

پرداختند پيغمبراني استهزاء شدند و بر آن كساني كه تمسخرشان كرده بودند عذابي كه به استهزاي آن مي پيش از تو نيز
 .(01وقوع يافت )

 .(06دارد؟ ولي آنان از ياد كردن پروردگارشان روي گردانند )بگو چه كسي شب و روز از عذاب خداي رحمان نگاهتان مي

 .(00ند. آنها نتوانند خودشان را ياري كنند و از جانب ما نيز همراهي نشوند )مگر خداياني غير ما دارند كه حفظشان كن

بينند كه ما داريم اين سرزمين را از طرف آن نقصان اينان و پدرانشان را برخوردار كرديم تا عمرهايشان دراز شد مگر نمي
 .(44)اند دهيم پس چگونه ايشان غالبمي

 .(04هم و كران چون بيم داده شوند دعوت را نشنوند )دبگو من فقط شما را به وحي بيم مي



 .(02ايم )اي از عذاب پروردگارت به ايشان رسد گويند: اي واي بر ما كه همگي ستمگر بودهاگر شمه

روز رستاخيز ترازوهاي درست و ميزان نصب كنيم و كسي به هيچ وجه ستم نبيند و اگر هم وزن دانه خردلي )كار نيك و بد( 
 .(02را به حساب بياوريم كه ما براي حسابگري كافي هستيم ) باشد آن
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 اشاره

اي كلمات مشركين در باره رسول ها پارهاين آيات تتمه كالمي است كه در اين سوره پيرامون مساله نبوت آورد، در اين آيه
شويم و يا از در ميرد و ما از دست او راحت ميمثل اينكه گفته بودند او به زودي ميدهد خدا )ص( را آورده، جواب مي

گويد، و يا به عنوان مسخره كردن مساله بعث و قيامت گفته بودند: استهزاء گفته بودند: اين است كه خدايان شما را بد مي
جل پاسخ هر يك را داده تا خاطر خطير رسول  گوييد؟ كه خداي عز ودهيد چه وقت است اگر راست مياي كه مياين وعده

 .گراميش را تسليت داده باشد

 124پاسخ خداي تعالي به اميد بستن مشركين به مرگ پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله(، با بيان عموميت مرگ[ ..... ص : ]

 ."لِدُونَوَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخا "

ميرد و ايشان از دعوت او خالص دادند كه محمد )ص( به زودي ميآيد كه مشركين به خود دلخوشي مياز اين آيه بر مي
يابند هم چنان كه خداي عز و جل در جاي ديگر همين تسليت را از آنان نقل كرده هاي او نجات ميگشته آلهه آنان از طعنه

فرمود: ما براي هيچ پيغمبري قبل از تو نيز عمر « 1» "نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ "گفته بودند:از آن جمله در پاسخ دشمنان كه 
و ميرند و مرگ تكنند البته تو خواهي مرد ايشان هم ميجاويدان قرار نداده بوديم كه اينها آرزوي مرگ براي خصوص تو مي

مانند و نه خودشان در عمر كوتاهي كه دارند از فتنه و امتحان دان ميسودي به حال آنان ندارد نه آنان اگر تو بميري جاو
مانند و در آخرت نيز از تحت قدرت و شوند، زيرا همه انسانها در طول زندگيشان از امتحان بر كنار نميالهي بر كنار مي

 .مدهيهايشان را ميي كردهگردند و ما به حسابشان رسيده و جزاشوند، بلكه به سوي ما باز ميسلطنت ما بيرون نمي

ظر با در ن "فهم خالدون "و نفرمود: "آيا اگر تو بميري ايشان جاودان خواهند بود -أَ فَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخالِدُونَ "و اينكه فرمود:
انتظار  "دگوينكند گويا خواسته است بفرمايد اينكه ميگرفتن اينكه استفهام در آن انكاري است نفي قصر قلب را افاده مي

داند كه اگر تو بميري او سخن كسي است كه خودش را جاودان و تو را مزاحم حيات جاويد خود مي "مرگ او را داريم
 فتنه و دغدغه، و حالشود آن هم حيات بيجاودان گشته حيات جاويد عايدش مي

__________________________________________________ 
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اي مرگ را خواهد چشيد و نيز حيات دنيا بر اساس فتنه و امتحان بنا شده و فتنه جاويد و آنكه چنين نيست هر موجود زنده
دارشان بر طبق آنچه از امتحان در آمده و امتحان هميشگي معنا ندارد پس بايد به سوي پروردگار خود برگردند تا جزاي كر

 .اند را بدهدتميز داده شده



 120در لغت و در آيات قرآن كريم[ ..... ص :  "نفس "معاني و موارد استعمال]

 ."كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ "

در اصل به معناي همان چيزي است كه به آن اضافه  -كندآن طور كه دقت در موارد استعمالش افاده مي -"نفس "كلمه
عناي به م "نفس الحجر "ء است وبه معناي خود شي "ءنفس الشي "به معناي خود انسان و "نفس االنسان "شود پسمي

 .سنگ( است)همان حجر 

د هيچ معنايي ندارد و نيز با اين بيان هر جا استعمال بشود منظور از آن تاكيد بنا بر اين اگر اين كلمه به چيزي اضافه نشو
و يا منظور از آن تاكيد معنا است مثل  "زيد خودش نزد من آمد -جاءني زيد نفسه "گوييملفظي خواهد بود مثل اينكه مي

ش حتي در مورد خداي تعالي به همين و در همه موارد استعمال "خود زيد نزد من آمد -جاءني نفس زيد "گوييم:اينكه مي
و « 6» "وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ "و نيز فرموده:« 1» "كَتَبَ عَلي نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ "شود هم چنان كه فرمود:منظور استعمال مي

اصلي استعمالش در شخص انساني كه  ليكن بعد از معناي« 0» "تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ ال أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ ":نيز فرمود
ه شود مانند اين آياي شده كه بدون اضافه هم استعمال ميموجودي مركب از روح و بدن است شايع گشته و معناي جداگانه

ني و نيز مانند يعني از يك شخص انسا« 0» "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها "فرمايد:شريفه كه مي
يعني « 4» "ما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاًمَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّ "آيه

 "سِهاكُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْ "هر دو در آيهكسي كه انساني را بكشد و يا انساني را زنده كند. و اين دو معنا كه گفته شد 

معناي مضاف اليه( است و معنايش اين است )استعمال شده چون نفس اولي به معناي دومي )انسان( و دومي به معناي اولي 
 كند. آن گاه همين كلمه را در روح انسانيكه هر كسي از خودش دفاع مي
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استعمال كردند چون آنچه مايه تشخص شخصي انساني است علم و حيات و قدرت است كه آن هم قائم به روح آدمي است 
و اين دو معنا يعني معناي دوم و سوم در غير « 1» "أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذابَ الْهُونِ "و اين معنا در آيه شريفه

شود و ني نباتات و حيوانات بكار نرفته مگر از نظر اصطالح علمي مثال به يك گياه يا يك حيوان نفس گفته نميانسان يع
يز براي گويند آن نشود، بلكه گاهي هم كه به خون نفس مينيز به مبدأ مدبر جسم او كه جان او است نيز نفس گفته نمي

گويند فالن حيوان نفس سائله )خون جهنده( دارد و آن مين باب مياين است كه جان جانداران بستگي به آن دارد و از ه
 .ديگري ندارد

شود هر چند كه اعتقاد همه اين و نيز در لغت در باره هيچ يك از ملك و جن كلمه نفس به دو اطالق مذكور اطالق نمي



مانند انسان تكليف و مرگ و حشر است كه مالئكه و جن نيز حيات دارند و نيز در قرآن كريم با اينكه صراحتا براي جن 
فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ  "و نيز فرموده: «2» "وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ "قائل شده فرمود:

اين آن چيزي است كه از « 0» "جِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِوَ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعاً يا مَعْشَرَ الْ "و نيز فرمود:« 0» "الْإِنْسِ
 .معناي نفس در عرف لغت به دست آمده

 123[ ..... ص : "مرگ -موت "معني و موارد استعمال كلمه]

ه يزي كاين كلمه به معناي نداشتن حيات و آثار حيات از شعور و اراده است البته نداشتن كسي و چ "موت "و اما كلمه
وَ كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ثُمَّ  "بايست داشته باشد و قابليت داشتن آن را دارا باشد هم چنان كه خداي عز و جل فرموده:مي

البته براي اين كلمه معاني ديگري نيز هست « 2» "غَيْرُ أَحْياءٍ« 2»أَمْواتٌ  ":و در باره اصنام و بتها فرموده« 4» "يُمِيتُكُمْ
 دانند از مفارقت روح از بدن و قطع عالقه تدبيري آن و ديگريكي معناي فلسفي كه موت را عبارت ميي
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 .اي ديگراي به خانهمعنايي است كه در روايات از آن جمله در حديث نبوي آمده كه آن را عبارت دانسته از انتقال از خانه

 ا عقل در آن دخالت كرده و يا نقل، و اين معناتوان معناي لغوي كلمه دانست بلكه معنايي است كه يولي اين معاني را نمي
كه ما براي موت نقل كرديم وصف آدمي است به اعتبار بدنش و اما روح آدمي در هيچ جاي كالم خداي تعالي چيزي كه به 

 .ردااتصاف آن به موت گويا باشد وجود ندارد هم چنان كه در باره اتصاف مالئكه به آن در كالم خداي تعالي چيزي وجود ند

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي  "و يا فرموده:« 1» "ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُكُلُّ شَيْ "و اما اينكه فرموده:
انا با ان شاء اللَّه به زودي خواهد آمد كه هالك در آيه اول و صعقه در آيه دوم غير موت است هر چند كه احي« 6» "الْأَرْضِ

 .شودموت هم منطبق مي

 121و اختصاص مفاد آن به نوع انسان[ ..... ص :  "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ "معناي جمله:]

كه استعمال  -انسان است "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ "پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه اوال مراد از نفس در جمله
نه روح انساني چون معهود كالم خدا نيست كه نسبت موت را به روح انساني  -گانه اين كلمه استت سهدومي از استعماال

 .داده باشد تا ما آيه را هم حمل به آن كنيم



عضي شود هر چند كه بها است كه شامل مالئكه و جن و ساير حيوانات نميو ثانيا آيه شريفه عموميتش تنها در باره انسان
اي ملهرساند جاز قبيل جن و حيوان متصف به آن بشوند. و يكي از قرائني كه اختصاص آيه به انسان را مياز نامبردگان 

اي است كه بعد از آن واقع شده و و نيز جمله "وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ "فرمايد:است كه قبل از آن واقع شده و مي
 .چون به طوري كه توضيحش را خواهي ديد قبل و بعد آيه سخن از انسان است "الشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةًوَ نَبْلُوكُمْ بِ "فرمايد:مي

ديگر اصرار « 0»اند كه مراد از نفس در آيه شريفه روح است كه خالف آن را فهميدي. جمعي از مفسرين گفته« 0»بعضي 
سان و فرشتگان و جن و ساير حيوانات و حتي نباتات هم در صورتي اند كه آيه را آن چنان عموميت دهند كه شامل انورزيده

 .كه حيات حقيقي داشته باشد بشود ولي شما خواننده عزيز اشكال اين را نيز فهميدي
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رازي در تفسير كبير است كه بعد از تقرير اينكه آيه شريفه  اند سخن فخرو از سخنان عجيبي كه در بيان عموميت آيه زده
شود گفته است: آيه شريفه تخصيص خورده چون خداي تعالي خودش نيز داراي عام است و هر صاحب نفسي را شامل مي

شامل  "لُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِكُ "دانيم كهو مي "تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَ ال أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ "نفس است هم چنان كه فرمود:
رند. ميشود عالوه بر اين مرگ بر او محال است و نيز در جمادات تخصيص خورده چون آنها نيز نفوس دارند ولي نمياو نمي

شود در سپس گفته و عامي كه تخصيص خورده باشد در غير مورد تخصيص حجت است پس بر طبق ظاهرش عمل مي
 .«1»اند: ارواح بشري و عقول مفارقه و نفوس فلكيه مرگ ندارند كند كه گفتهم فالسفه را باطل مينتيجه همين آيه كال

 :گوييمو ما در اشكال به آن مي

ست كه گانه اشود نفس به استعمال اولي از استعماالت سهاوال: نفس به معنايي كه بر خداي تعالي و بر هر چيز اطالق مي
شود ولي نفسي كه در آيه شريفه مورد بحث است اضافه به چيزي نشده و اين استعمال نميگذشت و گفتيم جز با اضافه 

ماند يكي از دو استعمال ديگر و چون در سابق خود دليل روشني است كه مراد از آن استعمال اولي نيست پس باقي مي
 .ماند استعمال دوميگفتيم كه استعمال سومي هم مراد نيست باقي مي

و امثال  "أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ "و جمله "كُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ "نكه جمادات را از موت استثنا كرد صحيح نيست و با آيهو ثانيا: اي
 .آن منافات دارد زيرا در اين جمالت موت را به جمادات نسبت داده

 "... اندكند كه گفتههمين آيه كالم فالسفه را باطل مي "و ثالثا: اينكه گفت:

اي است عقلي، كه طريقه تحقيق در آن برهان است، و برهان اشتباه است، براي اينكه مساله مورد بحث فالسفه مساله
ه ها، آن طور كحجتي است مفيد يقين، اگر حجتي كه فخر و امثال وي عليه اين برهان اقامه نموده، و يا بعضي از آن حجت

شود كه ديگر آيه در مقابل آن ظهوري نداشته باشد، و با در نظر گرفتن اينكه اعث مياند، برهاني باشد، بخودشان ادعا نموده
شود برهان آقايان با ظن به خالف جمع شود؟ و اگر حجت ايشان برهان و ظهور حجتي است ظني، ديگر چطور تصور مي

 تي به ظهور آيه كه ظن به خالفشود، و وقتي ثابت نشود، ديگر حاجمفيد علم نباشد، مسائل مورد نظرشان هم ثابت نمي



 .مانداست باقي نمي

 همانطور كه تقرير و تثبيت مضمون "كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ "جمله
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وَ  "فرمايد:است، همچنين توطئه و زمينه چيني براي جمله بعدي است، كه مي "نْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ...وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِ "
يعني ما شما را به آنچه كراهت داريد از قبيل مرض و فقر و امثال آن، و به آن چه دوست  -"نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً

گويا فرموده: هر يك از شما را به حياتي محدود، و مؤجل  -آزماييم، آزمودنيل آن، ميداريد، از قبيل صحت و غني و امثا
كنيم، امتحان كردني، و سپس به سوي پروردگارتان بازگشت داريم، و در آن حيات به وسيله خير و شر امتحان ميزنده مي

 .كندكنيد، پس به له و عليهتان حكم ميمي

مرگ نيز اشاره كرده، و آن اين است كه اصوال زندگي هر كسي حياتي است امتحاني و در اين جمله به علت حتمي بودن 
آزمايشي، و معلوم است كه امتحان جنبه مقدمه دارد و غرض اصلي متعلق به خود آن نيست، بلكه متعلق به ذي المقدمه 

ني موقفي است كه در آن موقف نتيجه اي دارد، و بعد از هر امتحااي ذي المقدمهاست، و اين نيز روشن است كه هر مقدمه
شود، پس براي هر صاحب حياتي مرگي است حتمي، و بازگشتي است به سوي خداي سبحان، تا در آن امتحان معلوم مي

 .اش داوري شودبازگشت در باره

 ."آلِهَتَكُمْ وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَ هذَا الَّذِي يَذْكُرُ "

، اين است كه منظور مشركين از معاشرت "إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً "در اين آيه نافيه است، و مراد از اينكه فرمود: "ان "كلمه
ت كه ايشان جز مسخره كردن تو منظور با رسول خدا )ص( را منحصر در استهزاي به آن جناب كند، و خالصه معنا اين اس

 .ديگري از آمد و شد با تو ندارند

است، و اين جمله حكايت  "قائلين أ هذا الذي ... "و يا "يقولون أ هذا ... "،"ا هذا الذي يذكر آلهتكم "و تقدير جمله
كر وصف به وي اشاره كردند، و كردند، و استهزايشان همين است كه نام او را نبردند، و با ذاستهزايي است كه ايشان مي

كند، و اين است كه خدايان شما را به بدي ياد مي "كند؟آيا اين است كه خدايان شما را ياد مي "مقصودشان از اينكه گفتند:
 "د:گفتننيز اگر نام آن جناب را نبردند، منظورشان احترام از خدايان خود بوده، نظير كالم مشركين زمان ابراهيم كه مي

 .«1» "عْنا فَتًي يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُسَمِ

 "، يا حال است از فاعل"ان يتخذونك "، در موضع حال است، از ضمير در"وَ هُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمنِ هُمْ كافِرُونَ "و جمله
 و اين به ذهن -كه گفتيم در تقدير است -"يقولون
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اره گيرند، چون تو در بتر است، و حاصل كالم اين است كه مشركين به تعصب و حمايت از آلهه خود بر تو خشم مينزديك
ند، براي گويمع ذلك جز با استهزاء و اهانت پاسخت نمي -گوييبا اينكه سخن حقي مي -گويي نفع و ضرري ندارندآنها مي

 .دهند، كه چرا مردم نسبت به ياد خدا كافرند؟ چون خودشان همان كفارندخدا غيرت به خرج نمي

، ياد خداي تعالي است، به اينكه خدايي رساننده هر رحمت، و منعم هر نعمت است، و الزمه اين، رب "ذكر رحمان "و مراد از



 .دن او است، و الزمه رب بودنش، وجوب عبادت او استبو

مراد از ذكر، قرآن است، و ذكر الرحمن، يعني قرآن رحمان، و معناي آيه اين است كه:  :اندديگر از مفسرين گفته« 1»بعضي 
ين است كسي كه ند: اگوياي جز استهزاء و سخريه ندارند، به يكديگر ميبينند با تو معاملهوقتي كفار يعني مشركين تو را مي

دهند، و حال آنكه به ياد افتند، تعصب براي آنها به خرج ميكند، و هر وقت به ياد آلهه خود ميآلهه شما را به بدي ياد مي
 .دانندخدا كافرند، و كفر به ياد خدا را جرم نمي

 ."خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آياتِي فَال تَسْتَعْجِلُونِ "

كردند، و اين زيادي بر كفر و ديدند استهزاء ميگويا مشركين به خاطر كفرشان به دعوت نبوي هر وقت آن حضرت را مي
عتوشان بود، و معلوم است كه استهزاء به هر چيزي وقتي استهزاء است كه آن چيز را شوخي و غير جدي بداند، تا غير جدي 

عالي استهزاي آنان را جدي و غير هزل گرفته، و در نتيجه ارتكاب آن را بعد از در مقابل غير جدي قرار گيرد، و ليكن خداي ت
ارتكاب به كفر، متعرض شدن عذاب الهي دانسته بعد از تعرض، و آن را استعجال در عذاب شمرده، و خبر داده كه به زودي 

 .دهدآيات عذاب را نشانشان مي

اش، آن قدر كه كنايه است از زيادي عجله انسان، و بلوغ آن به نهايت درجه "خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ "پس اينكه فرمود:
، و يا اش خير استگويند: فالني همهشناسد، نظير اينكه ميگويي اصال آدمي از عجله خلق شده، و غير از عجله چيزي نمي

اين است كه  تر ازه، و اينطور تعبير بليغسراپا شر است، و يا فالني از خير خلق شده، و يا فالني آب و گلش با شر خمير شد
اعتنايي بگوييم، چقدر فالني عجول است، و اين كالم در مورد تعجب آمده، و نيز خواسته است نسبت به امر مشركين بي

 .شودگريزند، و تالفي ما فوت نمياي نداريم، چون از دست ما نميكنند، ما عجلهكند و بفرمايد: اگر آنها عجله مي
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عذاب به آتش دوزخ است، و  "سَأُرِيكُمْ آياتِي ")نشان دادن( در جمله "ارائه آيات "آيد كه مراد ازاز آيه بعدي به دست مي
 ."... لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ "فرمايد:مي آيه بعدي اين است كه

 ."وَ يَقُولُونَ مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ "

اند، و مقتضاي ظاهر اين بود كه گويندگان اين حرف همان كفارند، و مخاطبين در اين آيه رسول خدا )ص( و مؤمنين
ل خدا ، تا رسو"اگر از راستگويانيد "، ولي اينطور نگفتند بلكه گفتند:"گويانياز راستاگر  -ان كنت من الصادقين "بگويند:

)ص( را به خيال خود بيشتر در فشار بگذارند، و از او چيزي بخواهند كه قادر بر انجام آن نباشد، و عالوه بر آن مؤمنين را 
ن تهديدي است كه در آيه قبلي بود، و آيه بعدي هم آن هم گمراه نموده، عليه آن جناب بشورانند، و منظورشان از وعد، هما

 :فرمايدرا تفسير نموده مي

 129آيد و ...[ ..... ص : تهديد كافران استهزاء كننده به آتشي كه ناگهاني مي]

 ."ال هُمْ يُنْصَرُونَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ ال يَكُفُّونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ ال عَنْ ظُهُورِهِمْ وَ "

ال يَكُفُّونَ  "است، و جمله "يعلم "مفعول كلمه« 1»اند به طوري كه گفته "حين "براي تمنا و آرزو است، و كلمه "لو "كلمه
ز خود دفع گيرد اتوانند آن عذاب را وقتي كه ايشان را مي، معنايش اين است كه: نمي"عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ ال عَنْ ظُهُورِهِمْ

 .گيردكنند چون از پشت و رويشان )كنايه است از احاطه(، فرايشان مي



، عطف است بر جمله قبليش، چون برگشت معنايش به ترديد به مقابله است، و معنايش اين "وَ ال هُمْ يُنْصَرُونَ "و جمله
 .يتوانند آتش دوزخ را از خود دفع كنند، و نه به ياري كساست كه: نه مستقال مي

ه دانستند كه چو اين آيه در محل جواب از سؤال از موعد است، و معنايش اين است كه: اي كاش كساني كه كافر شدند مي
توانند از پيش رو و از پشت سر، نه به استقالل و نه به ياري كسي، عذاب آتش را از خود روزي در پيش دارند، روزي كه نمي

 .دفع دهند

 ."ةً فَتَبْهَتُهُمْ فَال يَسْتَطِيعُونَ رَدَّها وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَبَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَ "

بر  "ساعت "گردد، نه ضميري كه به كلمهبر مي "نار "ضميري باشد كه به كلمه "تاتيهم "ظاهر سياق اقتضا دارد كه فاعل
 .انداز مفسرين هم همين را گفته« 6»گردد، هم چنان كه بعضي مي
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 آيات بر "است كه در آيه قبلي قرار داشت، نه از جمله مقدر، تا بخواهد بگويد "ال يكفون "و اين جمله اضراب از جمله
« 1»، هم چنان كه "لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا "، و نه از جمله"سدرآيد بلكه ناگهاني فرا ميحسب اقتراح و دلخواه آنان نمي

ه آن روز كفار از آن روز خبر ندارند، بلك "اند كه:را در معناي نفي گرفته تقدير را چنين دانسته "لو "اند، و كلمهبعضي گفته
 .. براي اينكه هيچ يك از اين دو معنا موافق با سياق نيست"رسدناگهاني مي

كند، و همين معنا آيد و به ايشان احاطه پيدا ميدانند از كجا ميو معناي آمدن آتش به طور ناگهاني، اين است كه نمي
و يا « 6» "نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَي الْأَفْئِدَةِ "الزمه آن توصيفي است كه خداي تعالي از آتش دوزخ كرده و فرموده:

 .«0» "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ "و يا فرموده:« 0» "فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ "فرموده:

گيرد، و شمولش نسبت به باطن كمتر از و معلوم است كه آتشي كه چنين وصفي دارد باطن انسان را مانند ظاهرش فرا مي
ا شود، و ظاهر رشود، و در نتيجه از يك سو متوجه ميمانند آتش دنيا نيست كه متوجه تنها ظاهر بدن ميظاهر نيست، و 

و يا جا  اي بينديشد،دهد كه انسان از يك سوي ديگر فرار كند، و يا چارهسوزاند، و نيز در نتيجه مهلتي ميقبل از باطن مي
رد، و يا بر كسي پناهنده شود، ولي آتش دوزخ چنين نيست، بلكه همانطور خالي بدهد، و يا حائلي ميان خود و آن به وجود آو

توان جان را به طرفي نهاده خود به طرفي ديگر كه جان آدمي با آن است، آن آتش هم با آدمي است، همانطور كه نمي
سافتي ميان آدمي و پذيرد، و مرفت، آتش دوزخ نيز چنين است، و ميان آدمي و آن اختالف جهت نيست، و مهلت هم نمي

ماند پس معناي آيه و خدا )داناتر اي ديگر براي كسي نميرسد جز حيرت و حسرت هيچ چارهآن نيست، و وقتي فرا مي
د كه رسرسد از جايي ميتوانند آتش را از پيش رو، و از پشت سر خود دفع كنند بلكه وقتي مياست( اين است كه: نمي

 .توانند آن را رد نموده و يا از آمدنش مهلت بگيرندرسد، و ديگر نميني هم ميدانند، و ناگهاخودشان هم نمي

 ."وَ لَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ "

معناي ذلت خواهي است، چون تسخير به  ، اين است كه سخريه در"هزء "و "سخريه "در مجمع البيان گفته: فرق ميان
 معناي ذليل و رام كردن است، و اما هزء، به معناي پائين
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 عذاب "ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ "به معناي حلول است، و مراد از "حيق "و كلمه« 1»آوردن قدر شخص است به وسيله زبان 
 .كنداست، در اين آيه رسول خدا )ص( را تسليت، و كفار را تهديد مي

 ."قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ مِنَ الرَّحْمنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ "

ن كسي است كه شما را از رحمااز كالئه، به معناي حفظ است، و معنايش اين است كه: از ايشان بپرس چه  "يكلؤكم "كلمه
بعد از اين دستور، اعراض از تاثير موعظه است، يعني موعظه و انذار  "بل "حفظ كند، اگر او بخواهد عذابتان كند؟ و كلمه

خواهند به آن گوش اي ندارد، چون ايشان از ذكر پروردگارشان )قرآن(، روي گردانند، و به آن اعتنايي ندارند، و نميفائده
 .اند: مراد از ذكر، مطلق موعظه و استدالل است، نه خصوص قرآنگفته« 6»بعضي  دهند.

 ."أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنا ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَ ال هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ "

هر دو  "مِنْ دُونِنا "و "تمنعهم "است، و دو جملهبه اصطالح علم نحو منقطعه است، و استفهام در آيه، انكاري  "ام "كلمه
 .اي غير ما دارند كه ايشان را از عذاب ما حفظ كند؟بلكه سؤال كن آيا آلهه :صفت آلهه است، و معناي آيه اين است

ه همين جهت شود، و بياين جمله تعليل نفي است كه از استفهام انكاري قبل استفاده م -"ال يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ ... "
اش اي اين چنين ندارند، و چون آنچه آنان آلههاين جمله به فصل آمد، نه به وصل، و تقدير آن اين است كه: نه، ايشان آلهه

توانند خود را ياري كنند، به اين معنا كه بعضي بعضي ديگر را ياري كنند و يا از عذاب ما پناه دهند و حفظ اند، نميناميده
اند: گفته« 0»تا چه رسد به اينكه پرستندگان خود را كه همان مشركين هستند ياري كنند، و يا پناه دهند. بعضي  كنند،

 .گردد، ولي سياق از چنين تفسيري ابا داردضماير جمع در آيه شريفه همه به مشركين بر مي

 ."... بَلْ مَتَّعْنا هؤُالءِ وَ آباءَهُمْ حَتَّي طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ "

، اضراب از آيه قبليش بود، و "بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ "اين جمله باز اعراض از آيه قبلي است، هم چنان كه جمله
 .كنيد قريب به هم استمضامين همه به طوري كه مالحظه مي
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شد و اين جمله غايت و منتهي اليه تمتع و زندگاني است كه از مدلول جمله قبلي استفاده مي -"حَتَّي طالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ "
نشان را عمر داديم و اين تمتع هم چنان دوام يافت تا عمرشان بلكه ما اين مشركين و پدرا "تقدير كالم اين است كه:

طوالني شد، پس دچار غرور گشته خداي را فراموش كرده و از عبادت او اعراض نمودند و جامعه قريش مشرك همين طور 
ا تنعم بودند، تها مبودند، زيرا ايشان بعد از پدر بزرگشان حضرت اسماعيل در حرم امن مكه وطن كردند، و به انواع نعمت

 .ندپرست شدجايي كه بر مكه مسلط شده و قوم جرهم را از آنجا بيرون راندند، و دين پدر خود ابراهيم را فراموش نموده، بت

 "ننقص ارض از اطراف آ "تر با سياق اين است كه مراد ازمناسب -"أَ فاَل يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "
ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما  "انقراض بعضي امم ساكن آن باشد، چون براي هر امتي در زمين اجل و مهلتي است كه فرمود:

 .قبال هم اشاره به اين معنا گذشت كه مراد از طول عمر ايشان، طول عمر جامعه ايشان است« 1» "يَسْتَأْخِرُونَ



بينيد كه زمين )يعني جمعيت آن( را رو به نقصان نهاده امتي بعد از امت ديگر در آن نميو معناي آيه اين است كه: آيا 
كند، آيا اينان چه كسي را دارند از هالكت جلوگيرشان شود؟ آيا اگر خداي شود، و امر خدا آنان را هالك ميمنقرض مي

 .!كنند؟كند، ايشان بر خدا غلبه مي تعالي عذاب و يا هالكت را خواسته باشد، و يا خواسته باشد كه منقرضشان

اي كه نظير اين آيه بود بحثي گذشت كه بدانجا مراجعه فرماييد، اين را نيز در سابق يعني در تفسير سوره رعد، در ذيل آيه
 .بدانيد كه در اين آيه وجوهي از التفات به كار رفته كه چون روشن بود متعرض بيانش نشديم

 ."مْ بِالْوَحْيِ وَ ال يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعاءَ إِذا ما يُنْذَرُونَقُلْ إِنَّما أُنْذِرُكُ "

ور گذارد با اينكه منظكند، وحي الهي است، و در آن هيچ ترديدي نيست، و اگر در شما اثري نمييعني آنچه شما را انذار مي
شنويد، پس نقص از ناحيه شما است نه نمي ايد و انذار رااز آن هدايت شما است، به خاطر اين است كه شما دچار كري شده

 .از ناحيه قرآن

 ."وَ لَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ "

دارد، بلكه اي از عذاب است، و مراد اين است كه انذار با آيات قرآن به حال ايشان سودي نبه معناي وقعه "نفحه "كلمه
 .اي از عذابند تا بيچاره شوند، آن وقت ايمان آورده به ظلم خود اعتراف كننداينان محتاج به نفحه

__________________________________________________ 

 .4اندازد. سوره حجر، آيه هيچ امتي اجل خود را جلو و عقب نمي(1)

 016، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 ."الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فاَل تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاًوَ نَضَعُ  "

به معناي عدل است، و آيه شريفه عطف بيان براي موازين، و يا صفت آن است كه اگر آن را صفت بگيريم،  "قسط "كلمه
صب م، و اما اينكه معناي ترازوي عدل نبداني "و نضع الموازين ذوات القسط "بايد مضافي در آن تقدير بگيريم و تقدير آن را

 .كردن چيست در تفسير سوره اعراف گذشت

 شوداستفاده مي "ميزان "به عمل موزون كه از كلمه "وَ إِنْ كانَ "ضمير در -"وَ إِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنا بِها "
 كشي كافيآوريم، و ما براي حسابني خردلي باشد آن را ميگردد، يعني و اگر چه آن عمل موزون به مقدار سنگيبر مي

رساند كه حتي به كوچكي و ناچيزي هستيم، و دانه خردل در اينجا به عنوان مثال ذكر شده و مبالغه در دقت ميزان را مي
 .كند و در اين تعبير اشاره به اين نيز هست كه وزن يكي از شؤون حساب استخردل هم رسيدگي مي

 140ايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص : بحث رو

در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن جريح روايت كرده كه گفت: وقتي جبرئيل خبر مرگ رسول خدا )ص( را به وي داد 
 .«1» "...لْدَ وَ ما جَعَلْنا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُ "عرضه داشت پروردگارا پس تكليف امتم چيست؟ خطاب آمد:

مؤلف: سياق آيات كه سياق عتاب است با اين روايت سازگار نيست، عالوه بر اين، اين سؤال با شان رسول خدا )ص( 
اند، و حال آنكه سوره مورد بحث ما از سازد، از اين هم كه بگذريم، ال بد خبر مرگ را در آخر عمر آن جناب دادهنمي

 .بعثت نازل شدههاي مكي است، كه در اوائل سوره

به ابي سفيان و ابي جهل  (و نيز در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم، از سدي روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص
گذشت، و ديد كه مشغول صحبتند، و چون ابو جهل آن جناب را ديد، خنديد و به ابي سفيان گفت: اين است پيغمبر بني عبد 



 مناف؟

توانيد ببينيد كه از بني عبد مناف پيغمبري مبعوث شود؟ رسول خدا )ص( اين دفاع ه چرا شما نميابو سفيان عصباني شد، ك
خواست به او گفت، و او را تهديد نمود، و در آخر را از ابي سفيان شنيد، و دلگرم شده، به ابي جهل برگشت و آنچه مي

 بر سر عمويت آمد بر سر تو نيز بيايد، و آن گاه بهداري، تا آنچه دانم كه تو از لجبازيت دست بر نميفرمود: من مي
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ودمان خود د كه به دابي سفيان گفت: تو هم اين را بدان كه آنچه گفتي به خاطر دفاع از من نبود، بلكه به خاطر تعصبي بو
 .«1» "وَ إِذا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً ... "داري، پس اين آيه نازل شد:

 .مؤلف: اين روايت مانند روايت قبليش با آيه شريفه آن طور كه بايد انطباق ندارد

( روايت شده كه وقتي امير المؤمنين )ع( مريض شد و برادرانش به و در مجمع البيان آمده كه از ابي عبد اللَّه، امام صادق )ع
نين پاسخي رفت چعيادتش آمده، پرسيدند حالت چطور است يا امير المؤمنين؟ فرمود: بسيار بد، گفتند: از مثل شما توقع نمي

كه مراد از  ،"كنيمشما را به خير و شر آزمايش مي -وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً "بدهيد. فرمود خداي تعالي فرموده است:
 .«6»خير، سالمتي و غنا است، و مراد از شر، مرض و فقر است 

مقصود از آن  اند:گفته است: بعضي گفته "أَ فاَل يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُها مِنْ أَطْرافِها "و نيز در مجمع البيان در ذيل آيه:
ه مرگ علما است، و اين معنا از امام صادق )ع( هم روايت شده، كه فرمود: نقصان زمين، رفتن علما است نقص زمين ب

«0». 

 .مؤلف: در تفسير سوره اعراف گفتاري در معناي اين حديث گذشت

ده بود ش و در توحيد از علي )ع( روايت كرده كه در حديثي در پاسخ كسي كه از آن جناب از معناي آياتي كه بر وي مشتبه
ل مقصود از آن ميزان عد "وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فاَل تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً "پرسش كرده بود، فرمود: اما آيه شريفه

ء اكند و جزشوند و خداوند در ميان خاليق نسبت به يكديگر با آن حكم مياست كه روز قيامت خاليق با آن مؤاخذه مي
 .«0»دهد مي

 وَ نَضَعُ "رسد روايت كرده كه گفت از امام صادق )ع( پرسيدم معناي آيهو در كتاب معاني به سند خود كه به هشام مي
 .«4»چيست؟ فرمود موازين قسط، انبيا و اوصياي ايشانند  "الْمَوازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ فَال تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً

و ما روايات ديگري در تفسير سوره « 2»ن روايت را كافي هم به سند خود ولي به طور رفع از آن جناب آورده مؤلف: اي
 .اعراف آورديم و تا آنجا كه برايمان ميسور بود پيرامون آنها بحث كرديم
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 اشاره

( وَ 02( الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ )02وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ ) وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً
( إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ 41لِمِينَ )( وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عا43هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ )

 (46ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ )

مِنَ الالَّعِبِينَ  ( قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْت40َ( قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ )40قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ )
وَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ  (56)( قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلي ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 44)

 (42أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ )

( قالُوا سَمِعْنا فَتًي 42( قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ )42لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ) فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِالَّ كَبِيراً
وا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ ( قال21ُ( قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلي أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ )23يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ )

(26) 

( ثُمَّ نُكِسُوا عَلي 20( فَرَجَعُوا إِلي أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ )20قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ )
( أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما 22( قالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ )24تَ ما هؤُالءِ يَنْطِقُونَ )رُؤُسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْ

 (22تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَ فاَل تَعْقِلُونَ )

( وَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُمُ 22( قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ )22فاعِلِينَ )قالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ 
وبَ نافِلَةً وَ كاُلًّ جَعَلْنا ( وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْق21ُ( وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَي الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ )23الْأَخْسَرِينَ )
 (26صالِحِينَ )

( وَ لُوطاً آتَيْناهُ 20كاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ )وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّ
( وَ أَدْخَلْناهُ فِي رَحْمَتِنا إِنَّهُ مِنَ 20يْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فاسِقِينَ )حُكْماً وَ عِلْماً وَ نَجَّ

( وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا 22رْبِ الْعَظِيمِ )( وَ نُوحاً إِذْ نادي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَنَجَّيْناهُ وَ أَهْلَهُ مِنَ الْك24َالصَّالِحِينَ )
 (77)بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ 
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 .(02با نور و آنچه مايه يادآوري براي پرهيزكاران است ) ما به موسي و هارون فرقان داديم )وسيله جدا كردن حق از باطل(

 .(02ترسند و خود از روز رستاخيز هراسانند )همان كساني كه از پروردگار خويش در غيب مي

 .(43ايم چرا شما منكر آن هستيد )اين كتاب پر بركتي است كه نازلش كرده

 .(41توانست داشته باشد داديم و ما داناي حال او بوديم )ميو به تحقيق كه ما در گذشته به ابراهيم آن رشدي را كه 



 .(46ايد؟ )وقتي به پدر و به قومش گفت: اين تصويرها چيست كه به عبادت آنها كمر بسته

 .(40گفتند: پدران خويش را پرستشگر آنها يافتيم )

 .(40ايد )گفت: شما با پدرانتان در ضاللتي آشكارا بوده

 .(44اي يا تو نيز از بازيگراني؟ )ي ما آمدهگفتند آيا به حق سو

دهم گفت: نه، بلكه پروردگارتان پروردگار آسمانها و زمين است كه ايجادشان كرده است و من بر اين مطالب گواهي مي
(42). 

 .(42كنم )اي ميبه خدا سوگند پس از آنكه پشت كنيد و برويد، در كار بتهايتان حيله

 .(42د، مگر بزرگشان را شايد به او مراجعه كنند )و بتان را قطعه قطعه كر

 .(42گفتند: چه كسي با خدايان ما چنين كرده كه هر كه بوده از ستمگران بوده است )

 .(23كند )گفتند شنيديم جواني هست كه ابراهيمش نامند و او بتها را به بدي ياد مي

  .(21گفتند: او را به محضر مردمان بياوريد شايد گواهي دهند )

 012، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .(26اي؟ )گفتند: اي ابراهيم آيا تو با خدايان ما چنين كرده

 .(20توانند سخن گويند از خودشان بپرسيد )گفت: بلكه اين بزرگشان چنين كرده است ببينيد اگر مي

 .(20د )در اين هنگام مردم به ضميرهاي خويش مراجعه كردند و گفتند: شما خودتان ستمگراني

 .(24داني كه اينان سخن نتوانند گفت )سپس سر به زير انداختند و گفتند: تو كه مي

 .(22كنيد؟ )گفت: پس چرا غير خدا چيزي را كه به هيچ وجه سودتان ندهد و زيان نرساند پرستش مي

 .(22انديشيد؟ )پرستيد، چرا به كار خود نميقباحت بر شما و بر آنچه غير از خدا مي

 .(22ند: اگر اهل عمل هستيد بايد وي را بسوزانيد و خدايانتان را ياري كنيد )گفت

 .(22گفتيم: اي آتش بر ابراهيم خنك و سالم باش )

 .(23در باره او قصد نيرنگي كردند و ما خود آنان را زيانكار كرديم )

 .(21ايم نجات داديم )او و لوط را با مهاجرت به سرزميني كه در آنجا براي همه جهانيان بركت نهاده

 .(26و اسحاق و يعقوب را اضافه به او بخشيديم و همه را مرداني صالح قرار داديم )

و آنان را پيشوايان نموديم تا به فرمان ما رهبري كنند، و انجام كارهاي نيك و نماز و زكات دادن را به آنان وحي كرديم و 
 .(20همه پرستندگان بودند )

كردند نجاتش داديم كه آنان گروهي عصيان پيشه دانش داديم و از آن دهكده كه كارهاي پليد مي و لوط را فرزانگي و
 .(20بودند )

 .(24و او را به رحمت خويش در آورديم كه وي از شايستگان بود )

 .(22داديم )و پيش از آن نوح را )به ياد آر( وقتي كه ندا داد و اجابتش كرديم و او را با كسانش از محنت بزرگي نجات 

 .(22كردند ياري كرديم كه آنان قومي بد بودند و همگيشان را غرق كرديم )هاي ما را تكذيب ميو در قبال قومي كه آيه
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ر اين دبعد از آنكه در آيات گذشته به مقدار وافي پيرامون مساله نبوت بحث كرد و آن را مبتني بر مساله معاد نمود اينك 
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راي فرمايد تا در عين اينكه بامتها گسيل داشته و به حكمت و شريعت تاييد فرموده و از شر ستمكاران نجات داده اشاره مي
انذار و تخويف، و مؤمنين را بشارت داده باشد. از  مطالب گذشته مثلهايي است حجت تشريع را تاييد نموده و مشركين را

جمله انبيا موسي و هارون و ابراهيم و لوط و اسحاق و يعقوب و نوح و داوود و سليمان و ايوب و اسماعيل و ادريس و ذا 
ه مورد آيات كالكفل و ذا النون و زكريا و يحيي و عيسي كه هفده نفرند نام برده كه از اين هفده نفر هفت نفر را در اين 

بحث ما است آورده و بقيه را در آيات بعد از آن، در اين آيات نخست موسي و هارون را و سپس ابراهيم و اسحاق و يعقوب 
اند نام برده و آن گاه داستان نوح را ذكر كرده كه وي از آن چهار نفر هم كردهو لوط را كه قبل از موسي و هارون زندگي مي

 .زيستهجلوتر مي

 ."لَقَدْ آتَيْنا مُوسي وَ هارُونَ الْفُرْقانَ وَ ضِياءً وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ وَ "

ان ، گذشت كه آنچه را به ايش"وَ ما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ ... "اين آيه به وجهي تفصيل اجمالي است كه در آيه
ده از معارف و شرايع و اينكه با قضاء به قسط خود و هالك ساختن دشمنان كند كه آن عبارت بووحي فرستاده بيان مي
 .تاييدشان فرموده است

 147به: فرقان، ضياء و ذكر[ ..... ص :  "تورات "اشاره به وجه تسميه]

درش ، تورات است كه خداوند آن را به موسي و برا"ذكر "و "ضياء "و "فرقان "و آيه بعدي شاهد بر اين است كه مراد از
رق تر از فهارون كه شريك در نبوت وي بود داد، و كلمه فرقان مانند كلمه فرق مصدر است، چيزي كه هست فرقان بليغ

و اگر تورات را فرقان خوانده يا براي اين است كه « 1»اند فرقان اسم است نه مصدر گويد بعضي گفتهاست. راغب مي
بدين جهت است كه وسيله فرق ميان حق و باطل در اعمال و اعتقادات تورات فرق گذارنده ميان حق و باطل است و يا 

است و اگر تورات را ضياء خوانده بدين « 6» "وَ إِذْ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ الْفُرْقانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ "است، اين آيه نظير آيه
كرد و اگر ذكر ناميده بدين جهت و آخرت روشن ميجهت است كه مسير بني اسرائيل را به سوي سعادت و رستگاري دنيا 

اندازد و شايد به خاطر ها و عبرتها است كه خداي را به ياد آدمي ميها و موعظهاست كه تورات مشتمل بر مطالبي از حكمت
 ورات فرقانهمين كه يكي از اسماي تورات، فرقان بوده آن را با الف و الم آورده به خالف ضياء و ذكر و به وجهي ديگر ت

 براي همه است ولي ضياء و ذكر براي

__________________________________________________ 

 ."فرق "مفردات راغب، ماده(1)

و )نيز به خاطر آوريد( هنگامي را كه به موسي كتاب، وسيله تشخيص حق از باطل را داديم تا هدايت شويد. سوره بقره، (2)
 .40آيه 
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شوند و به همين جهت ضياء و ذكر را نكره آورد تا مند نميخصوص متقين است غير از متقين كسي از نور و ذكر آن بهره
فِيها هُديً وَ  "البته قرآن كريم تورات را نور و ذكر هم ناميده و فرموده: .تقييدش به متقين ممكن باشد به خالف فرقان

 .«6» "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "و نيز فرموده:« 1» "نُورٌ



 149[ ..... ص : "ما به ابراهيم رشد او را داديم "است و اينكه فرمود: "ذِكْرٌ مُبارَكٌ "مقصود از اينكه قرآن]

 ."وَ هذا ذِكْرٌ مُبارَكٌ أَنْزَلْناهُ أَ فَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ "

ا ذكر مبارك خواند بدين جهت بود كه قرآن ذكري است ثابت و دائم و اشاره است به قرآن و اگر آن ر "اين -هذا "كلمه
شود و هم آسايش كافر را در جامعه بشري تامين نموده است، و خالصه همه اهل مند ميكثير البركات، هم مؤمن از آن بهره

نكر آن اقرار داشته باشند و چه مگردند، چه آن را قبول داشته باشند و چه نداشته باشند چه به حقانيت دنيا از آن منتفع مي
نيم زيرا كآن باشند. دليل بر اين معنا تجزيه و تحليل آثار رشد و صالحي است كه همين امروز در مجتمع بشري مشاهده مي

فهميم كه در اثر قرآن بشر از كجا به كجا رسيد، اگر به عقب برگرديم و تا به عصر نزول قرآن و ما قبل آن پيش برويم مي
فهميم كه قرآن ذكري است مبارك كه همه افراد بشر به وسيله آن رشد يافتند، حال چه ود و چه شد، آن وقت ميچه ب

اينكه خودشان با زبان اقرار كنند و يا آنكه از اقرار زباني به حقانيت آن خودداري نمايند و منكرين حق آن را از زير پا بگذارند 
لمانان اند چون مسدخالت نبودهكه مسلمين هم در انكار منكرين و كفران آنان بيو نعمت عظماي آن را كفران كنند گو اين

يا رَبِّ  "گويدكند كه در قيامت ميدر امر قرآن كريم اهمال نمودند، هم چنان كه خود قرآن از زبان رسول خدا )ص( نقل مي
 .«0» "إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوراً

 ."آتَيْنا إِبْراهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ وَ لَقَدْ "

رساند و مراد اين آن را به خوبي مي "من قبل "در اين آيه به ما قبل موسي و هارون، و نزول تورات، انعطافي شده، و كلمه
خورم كه ما قبل از موسي و گند مياست كه بفرمايد: دادن تورات به موسي و هارون از ما امر نو ظهوري نيست، بلكه سو

 .هارون اين رشد را به ابراهيم داده بوديم

و گمراهي قرار دارد، و آن رسيدن به واقع است، و در ابراهيم اهتداي  "غي "معنايي است كه در مقابل "رشد "و مقصود از
اص گردد، اختصكه به ابراهيم بر مي فطري و تام و تمام او به توحيد و به ساير معارف حقه است، و اضافه رشد به ضميري

 رساند،رشد را به وي مي

__________________________________________________ 

 .00در آن هدايت و نور بود. سوره مائده، آيه (1)
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ست، ا "شناختيمما هم او را مي -وَ كُنَّا بِهِ عالِمِينَ "فهماند كه ابراهيم خود اليق چنان رشدي بود، مؤيد اين معنا جملهو مي
 .و اين كنايه است از علم به خصوصيات حال او، و مقدار استعدادش

م آنچه را كه وي مستعد و اليق آن بود، و آن عبارت بود از خورم كه ما به ابراهيم داديو معناي آيه اين است كه سوگند مي
شناختيم. و همانطور كه گذشت مراد از آنچه خداي سبحان به ابراهيم داد، رشد، و رسيدنش به واقع، و ما او را از پيش مي

ا يا تلقين ملقني، بهمان دين توحيد و ساير معارف حقه است كه ابراهيم )ع( بدون تعلم از معلمي، و يا تذكر مذكري، و 
 .صفاي فطرت و نور بصيرت خود درك كرد

 148گفتگوي ابراهيم )عليه السالم( با قوم بت پرست خود[ ..... ص : ]



 ."إِذْ قالَ لِأَبِيهِ وَ قَوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ "

به  "عكوف "آيد، و كلمه:مي "تماثيل "ه باشد، كه جمع آن، به معناي هر چيزي است كه صورتگري شد"تمثال "كلمه
 .«1»معناي روي آوردن به سوي چيزي و مالزمت و مداومت بر تعظيم آن است، راغب در معناي آن چنين گفته 

همان بتهايي است كه به منظور پرستش و پيشكش قرباني نصب كرده بودند، و  "اين تماثيل "و مقصود آن جناب از كلمه
آن جناب از حقيقت آنها براي اين بود كه از خاصيت آنها سر در آورد، چون اين سؤال را در اولين باري كه به داخل  پرسش

ا اين پرستيدند و باجتماع قدم نهاد كرده، وقتي وارد اجتماع شده، اجتماع را اجتماعي ديني يافته، كه سنگ و چوبهايي را مي
و ديگري از قوم و سؤالش از پدر قبل از سؤال از مردم بوده، چنان كه از آيات سوره همه سؤال او دو سؤال است يكي از پدر 

 .آيد، و معناي آيه روشن استانعام چنين بر مي

 ."قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدِينَ "

ها لت پرستش آناين جمله جوابي است كه مردم به وي دادند، و چون برگشت سؤال آن جناب از حقيقت اصنام به سؤال از ع
 .است لذا ايشان هم در پاسخ دست به دامان سنت قومي خود شده، گفتند: اين عمل از سنت ديرينه آباء و اجدادي ما است

 ."قالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ فِي ضَاللٍ مُبِينٍ "

ند و كم و بعد از شكستن بتها، خاطر نشان مياند، همان است كه به زودي در محاجه با قوو وجه اينكه در ضالل مبين بوده
عتي پرستيد كه نه منفآيا به جاي خدا چيزي را مي -أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ "فرمايد:مي

 ."برايتان دارد، و نه ضرري؟

__________________________________________________ 

 ."عكف "مفردات، راغب، ماده(1)
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 ."قالُوا أَ جِئْتَنا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ "

وش و بينند شخصي منكر رسؤال تعجب و استبعاد است، و شيوه مردم مقلد و تابع بدون بصيرت همين است كه وقتي مي
دهند كه ممكن است آن شخص درست بگويد، و لذا مردم ند، و به هيچ وجه احتمال نميكنسنت ايشان است، استبعاد مي

حق  "كني، و مراد از اينكه گفتند:داني اينها چيستند، و يا شوخي ميپرسند: راستي نميزمان ابراهيم هم از او مي
 .كني؟و يا شوخي مي زني،اين است كه جدي اين حرف را مي -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -،"ايآورده

 ."قالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَ أَنَا عَلي ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ "

كند به اينكه رب مردم، رب آسمانها و زمين است، و همين رب، آن كنيد حكم ميع( به طوري كه مالحظه مي)ابراهيم 
ها و زمين را بيافريده، و او اللَّه تعالي است، و در اين تعبير مقابله كاملي در برابر مذهب مردم در دو كسي است كه آسمان

مساله ربوبيت و الوهيت نموده است، چون مشركين معتقدند كه يك و يا چند اله دارند، غير آن اله كه آسمان و زمين دارد، و 
لَّه دانند، بلكه معتقدند كه الللَّه تعالي را اله خود، و اله آسمانها و زمين نميهمه آن آلهه غير اللَّه سبحان است، و مشركين ا

 .تعالي اله آلهه، و رب ارباب، و خالق همه است

، مذهب مشركين را در الوهيت از همه جهاتش رد كرده، "بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ "پس اينكه فرمود:
 .اثبات نموده كه هيچ معبودي نيست جز اللَّه تعالي، و اين همان توحيد است و

، از اين حقيقت كشف كرده كه وي متصرف به اين حقيقت، و ملتزم به "وَ أَنَا عَلي ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ "آن گاه با جمله
علم به هر چيز، غير التزام به آن است، و چه بسيار  دهد شهادت اقرار و التزام، آريلوازم و آثار آن است، و بر آن شهادت مي



 .«1» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "شود كه از هم جدا مي شوند، هم چنان كه قرآن كريم فرموده:مي

كند؟ يا شوخي ميو با اين شهادت جواب از پرسش قبلي ايشان را هم داد، و آن اين بود كه راستي و جدي منكر بتها است، 
 .جواب داد كه نه بلكه به آن يقين و تدين دارم

اين آن مطالبي بود كه سياق در معناي آيه گنجانيده، و مفسرين در تفسير آيه مطالب ديگري، و در معاني ساير آيات گذشته 
 اند كه چونو آينده قصه ابراهيم وجوه ديگري آورده

__________________________________________________ 

 .10آن را انكار كردند، در حالي كه در دل بدان يقين داشتند. سوره نمل، آيه (1)
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اي در تعرض آن نديديم، از نقل آنها صرفنظر كرديم، چون نه با سياق آيات سازگاري دارد و نه با مذاهب وثنيت فايده
 .منطبق است

 ."يدَنَّ أَصْنامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَوَ تَاللَّهِ لَأَكِ "

جويي ، به معناي تدبير و چاره"كيد "، كلمه"لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ "يعني گفت: "بل ربكم ... "اين جمله عطف است بر جمله
داللت دارد بر اينكه مردم آن شهر گاهگاهي  "بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ "پنهاني عليه كسي و به ضرر او است، و اينكه فرمود:

 شده، و ابراهيمرفتند، حال يا عيدشان بوده و يا مراسمي ديگر، و در آن روز شهر خالي ميدسته جمعي به بيرون شهر مي
 .توانسته نقشه خود را عملي كندع( مي)

ها به معناي تصميم عزم آن جناب عليه بت "نَّ أَصْنامَكُمْوَ تَاللَّهِ لَأَكِيدَ "سياق داستان، و طبع اين كالم اقتضا دارد كه جمله
م، چون كنگويند: من اين كار را حتما ميكنند، مثال ميشود كه از تصميم عزم، تعبير به قول ميباشد، چون بسيار مي

 .امام، يعني تصميمش را عزم كردهحرفش را زده

مت وثنيت باشد، چون امت نامبرده امتي نيرومند، و داراي شوكت و و بعيد است كه مخاطب به اين كالم مردم شهر، يعني ا
اند، و ابراهيم )ع( هم براي آنان مردي ناشناس بوده، چون در ميان آنان نشو و نما نكرده، حميت و تعصب نسبت به بتها بوده

ه، و از همه اينها گذشته اين با و اين ابتداي دعوت ابراهيم )ع( به دين توحيد بوده، و جز او هيچ كس دين توحيد را نداشت
حزم و احتياط سازگار نيست، كه ابراهيم )ع( دشمن خود را كه يك امت است، به نيت خود خبر دهد، آن هم به اين صراحت 

ماند كه رسم، و اين در مثل به آن ميرويد، من به حساب بتهايتان ميكه به ايشان بگويد: روزي كه همه به بيرون شهر مي
ز دل خود را نزد كسي كه بايد از او پنهان باشد فاش سازد. مگر اينكه احتمال دهيم اين حرف را به بعضي از شخصي را

كند، و اما اينكه به عموم مردم چنين حرفي را زده باشد به هيچ دانسته از آنها تجاوز نميمردم شهر گفته، به كساني كه مي
 .وجه معقول نيست

 ."ا كَبِيراً لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَفَجَعَلَهُمْ جُذاذاً إِلَّ "

به معناي خرد كردن چيزي است، به شمش خرده شده طال، و يا طالهاي تكه تكه هم جذاذ  "جذ "راغب گفته: كلمه
ابراهيم )ع(  :هشود كو بنا به گفته وي معناي آيه اين مي«. 1» "فَجَعَلَهُمْ جُذاذاً "گويند، و از اين باب است آيه شريفهمي

 بتها را قطعه قطعه
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 .تر از همه را، كه آن را خرد نكردكرد، مگر بزرگ

اي است كه به منظور بيان آن صحنه "عَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَلَ "آيد كه اظهار اميد ابراهيم )ع( در جملهو از ظاهر سياق بر مي
كند، چون عمل وي يعني شكستن همه بتها، و سالم گذاشتن بت بزرگ عمل كسي است كه عملش آن را مجسم مي

ند، كه اين تهم كنخواهد مردم ببينند كه چه بر سر بتهايشان آمده، و بت بزرگشان سالم مانده، ناگزير نزد آن رفته آن را ممي
 .كار زير سر او است، مثل كسي كه مردمي را بكشد، و يكي از آنها را زنده نگهدارد، تا او به دام بيفتد

گردد، و مؤيد اين معنا گفتار آينده ابراهيم )ع( است كه در پاسخ بر مي "كبيرا "به كلمه "اليه "و بنا بر اين ضمير در كلمه
 ."چنين كرده بلكه بزرگ آنها "آنان فرمود:

گردد، و معناي آيه اين است كه ابراهيم )ع( اند كه: ضمير مذكور به ابراهيم )ع( بر ميبر اين رفته« 1»ولي بيشتر مفسرين 
همه بتها را خرد كرد، مگر بزرگ آنها را، باشد كه مردم به وي مراجعه كنند، و او در پاسخ ايشان با ايشان محاجه نموده، 

 .طالن الوهيت بتها را برايشان روشن سازدمجابشان سازد، و ب

اند: معناي آيه اين است كه بتها را شكست، و برگردانيده و گفته "اللَّه "از مفسرين ضمير مذكور را به كلمه« 6»بعضي 
ده و شبزرگ آنها را باقي گذاشت، باشد كه مردم به سوي خدا برگردند و او را عبادت كنند، و از خرد شدن خدايان خود متنبه 

 .بفهمند كه آنها معبود نيستند و آنچه در باره آنها معتقد بودند باطل است

درك اي زيادي و مستجمله "إِلَّا كَبِيراً لَهُمْ "و اين معنا روشن است كه الزمه دو تفسيري كه نقل كرديم اين است كه جمله
 كرده، ولي كاري از پيش نبرده، و گويا آن علتيباشد، هر چند كه بعضي از اين مفسرين براي حل اين اشكال دست و پايي 

 .معنا ندارد اند بنا بر اين تقدير ديگر اظهار اميدبرگردانند اين بوده كه فكر كرده "كبير "كه نگذاشته ايشان ضمير را به كلمه

ايست ن بيان آن صحنهو ليكن خواننده محترم توجه كرد كه منظور از اظهار اميد، اظهار اميد واقعي نيست، بلكه منظور از آ
 .آوردكه عمل او به وجود مي
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 ."قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ "

ستفهامي كه مردم كردند به داعي تاسف و در عين حال تحقيق از مرتكب جرم است، مؤيد اين معنا جمله بعدي آيه است ا
 "موصوله و به معناي "من "اند: كلمهاز مفسرين گفته« 1»، پس اينكه بعضي "قالُوا سَمِعْنا فَتًي يَذْكُرُهُمْ ... "گويد:كه مي

 .باشد، صحيح نيستمي "كسي كه

اند، و آن اين است كه هر كه بوده مردي اي است كه مردم عليه مرتكب اين جرم دادهنظريه "إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ "ملهو ج
ستمكار بوده، كه بايد به جرم ستمي كه كرده سياست شود، چون هم به خدايان توهين و ظلم كرده و حق آنها را كه همان 

دم ظلم كرده و حرمت خدايان ايشان را رعايت نكرده و مقدسات آنان را توهين نموده، تعظيم است پامال كرده، و هم به مر
 .شدكرد، و عملي مرتكب شده كه نبايد ميو هم به خودش ظلم كرده چون كه به كساني تعدي كرده كه نبايد مي

 ."قالُوا سَمِعْنا فَتًي يَذْكُرُهُمْ يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ "

ذكر به بدي است، و معناي آيه اين است كه: ما شنيديم جواني هست  -شودري كه از مقام استفاده ميبه طو -مراد از ذكر
گويد، و نامش ابراهيم است، اگر كسي اين كار را كرده باشد قطعا او كرده، چون جز او كسي چنين كه به خدايان بد مي



 .دهدجرأتي به خود نمي

 "شود، تا خبر مبتدايي محذوف باشد، و تقدير آنبه صداي پيش خوانده مي "ابراهيم "لمهك "يُقالُ لَهُ إِبْراهِيمُ "و در جمله
 .اي است كه زمخشري در اين باره دارداست، اين نظريه "هو ابراهيم

 ."قالُوا فَأْتُوا بِهِ عَلي أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ "

اين است كه او را در محضر عموم مردم، و مرآ و منظر ايشان احضار كنند، و  "اسِعَلي أَعْيُنِ النَّ "مراد از آوردن ابراهيم
به آن  و "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا "فرمايد:شود اين انجمن در همان بتخانه بود به شهادت اينكه ابراهيم در جواب ميمعلوم مي
 .كنداشاره مي

اند، و اين است كه مردم همه شهادت دهند كه از او بدگويي به بتها را شنيده "هَدُونَلَعَلَّهُمْ يَشْ ":و گويا مراد از اينكه گفتند
اند كه: مراد حضورشان در هنگام عقاب ابراهيم است، گفته« 6»به اين وسيله او را وادار به اقرار بكنند. و اما اينكه بعضي 

 .سخن بعيد است
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 ."قالُوا أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ؟ "

همه  صطالح مفروغ عنه است، وبراي تقرير به فاعل است، زيرا اصل فعل مسلم و به ا -اندبه طوري كه گفته -اين استفهام
اشاره است به اينكه مردم  "به خدايان ما "دانند )و منظور از سؤال تعيين فاعل است( و در اينكه گفتند:وقوع آن را مي

 .دانستند كه ابراهيم جزو پرستندگان بت نيستمي

 101[ .... ص : "لَهُ كَبِيرُهُمْ ...قالَ بَلْ فَعَ "محاجه آن جناب )عليه السالم( با قوم خود بعد از شكستن بتها:]

 ."قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "

ع( به داعي الزام خصم و ابطال الوهيت اصنام، گفت: بزرگ ايشان اين كار را كرده. هم چنان كه در جمالت بعدي )ابراهيم 
ه بخواهد نه اينك "أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ ... "فرمايد:صريحا منظور خود را بيان نموده، مي

 .به طور جدي خبر دهد كه بزرگ آنها اين كار را كرده

ه همه د حال كاز شاه "و اينگونه تعبيرات در مخاصمات و مناظرات بسيار است، پس معناي آيه اين است كه: ابراهيم گفت:
، اين را به آن جهت گفت، تا "آيد كه اين كار كار همين بت بزرگ باشداند، و تنها بزرگشان سالم مانده، بر ميخرد شده

 ."... از خودشان بپرسيد "زمينه براي جمله بعدي فراهم شود كه گفت:

ال را از خود بتها بپرسيد، كه آن كسي كه اين بال را بر دستور داده كه حقيقت ح "فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "در جمله:
است  ايجمله شرطيه "إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "پاسخشان را بدهد؟! پس جمله -تواند حرف بزندسرشان آورده كه بود؟ تا اگر مي
 .بر آن داللت دارد "فسئلوهم "كه جزاي آن حذف شده، و جمله

ه به ظاهرش و بدون اينكه چيزي در آن تقدير بگيريم، و يا تقديم و تاخيري در آن آيه شريف :پس حاصل كالم اين شد كه
مرتكب شويم، و يا دچار محذور نقيصه گرديم مضمون خود را با بياني ايفاء كرده كه نظاير آن در محاورات بسيار است، صدر 

رسيد، تا و بتوانند به ايشان بگويد: از بتها بپ آن شكستن بتها را مستند به بت بزرگ كرده، تا زمينه براي ذيل آن فراهم شود



 .زندزنند جوابتان را بدهند، و در نتيجه مردم اعتراف كنند به اينكه بت حرف نمياگر حرف مي

ر آن ياست، و تقد "بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ "، قيد براي جمله"إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "جمله "اند:گفته «1»و چه بسا بعضي از مفسرين 
 چنين است كه: اين كار را بت بزرگ كرده، اگر چنانچه
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يز از آن محال است. و آن گاه زند، و چون حرف زدن بت محال است، پس انجام اين كار، و هر كار ديگري نبت حرف مي
 .اندرا جمله معترضه گرفته "فسئلوهم "اين مفسرين جمله

است، يعني  "بل فعله من فعله "محذوف است، و تقدير كالم "فعله "اند: فاعل درديگر كه گفته« 1»و چه بسا مفسريني 
 ."مْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَكَبِيرُهُ "اين كار را هر كه كرده، كرده، آن گاه خودش ابتدا كرده و گفته:

ند، و خداي كاند كه هيچ يك خالي از تكلف نيست، آن هم تكلفي كه كالم را دچار نقيصه ميو چه بسا وجوه ديگري گفته
 .تعالي منزه است از آن

 ."فَرَجَعُوا إِلي أَنْفُسِهِمْ فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ "

است، چون مردم وقتي كالم ابراهيم )ع( را شنيدند و منتقل  "فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ "مله تفريع و نتيجه بر جملهاين ج
زنند، حجت بر آنان تمام و هر يك از حضار در دل خود را خطا كار شعورند كه حرف نميشدند به اينكه اصنام جماداتي بي

 .لم او است، نه ابراهيمدانسته، حكم كرد به اينكه ظا

عناي دهد، و ماستعاره به كنايه است، و با كنايه از تنبه مردم و تفكرشان در دل خبر مي "فَرَجَعُوا إِلي أَنْفُسِهِمْ "پس جمله
ان را زببياين است كه هر يك به نفس خود خطاب كرد كه: تو چقدر ظالمي كه جماد  "فَقالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ "جمله

 .پرستي؟مي

ولي  .معناي آيه اين است كه بعضي به بعضي ديگر مراجعه نموده گفتند: شما ظالميد :انداز مفسرين گفته« 6»بعضي 
اي كه در جرم و ظلم شريكند، سازگار داند كه چنين معنايي با مقام، كه مقام اتمام حجت بر همه است، همهخواننده خود مي

 .نيست

تناسبي با مقام صرفنظر كنيم، و معناي مزبور را اختيار كنيم، اشكال ديگري در آن هست، و آن اين كه از بيو بر فرض هم 
است كه در چنين مقامي بايد گفته باشند: ما ستمكاريم نه ابراهيم، هم چنان كه در نظاير آن همين طور آمده مثال 

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ  "و يا فرموده:« 0» "ونَ، قالُوا يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا طاغِينَفَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ يَتَالوَمُ ":فرموده
 .«0» "بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ
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 ."هِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ يَنْطِقُونَثُمَّ نُكِسُوا عَلي رُؤُسِ "

كه  ، وقتي"نكس فرزند "به معناي سرازير كردن هر چيزي است، و از اين باب است "نكس "راغب در مفردات گفته: كلمه
 .«1» "ثُمَّ نُكِسُوا عَلي رُؤُسِهِمْ "پاهايش قبل از سرش بيرون آيد و در قرآن آمده:

كنايه و يا استعاره به كنايه است از اينكه باطل را در جاي حقي كه برايشان  "نُكِسُوا عَلي رُؤُسِهِمْثُمَّ  "پس اينكه فرمود:
روشن شده جا دادند، و حق را در جاي باطل، گويا حق در دلهايشان باالي باطل قرار داشت، ولي چون سر را پايين، و پاها را 

ر آن، چون خود آنان به حق ظلم كردند، و آن وقت نسبت ظلم به حق را باال گرفتند، قهرا باطل رو قرار گرفت و حق در زي
 ."لَقَدْ عَلِمْتَ ما هؤُالءِ يَنْطِقُونَ "به ابراهيم داده گفتند:

بزرگ  كني )كه از بتاين است كه اين دفاع كه از خود مي "زنندداني كه اينها حرف نميتو كه مي "و معناي اينكه گفتند:
است كه  زنند(، خود دليل بر اينداني كه بتها حرف نميرسيد چه كسي بتها را شكسته با اينكه خودت ميزند بپاگر حرف مي

 .ايكار زير سر خود تو است، و تو اين ظلم را مرتكب شده

 .پس جمله مذكور كنايه از ثبوت جرم و حكم عليه ابراهيم است

 ."فَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ ... أَ فاَل تَعْقِلُونَقالَ أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْ "

، و ابراهيم آن را شنيد، به دفاع از خود نپرداخت، از اول هم "زننداين بتها حرف نمي "بعد از اينكه از دهانشان جست كه:
الزمه گفتار آنان، عليه آنان  قصد نداشت كه از خود دفاع كند، بلكه از كالم آنها براي دعوت حقه خود استفاده كرده، با

 .زبان اله و مستحق عبادت نيستنداحتجاج نموده، حجت را بر آنان تمام كرد، و گفت: پس اين اصنام بي

نام ودن اصزبان باين شد كه: الزمه بي "أَ فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَنْفَعُكُمْ شَيْئاً وَ ال يَضُرُّكُمْ "پس حاصل تفريع جمله
اين است كه هيچ علم و قدرتي نداشته باشند، و الزمه آن هم اين است كه هيچ نفع و ضرري نداشته باشند، و الزمه اين 
بيم اين است كه عبادت و پرستش آنها لغو باشد، چون عبادت يا به اميد خير است، و يا از ترس شر، و در اصنام نه اميد 

 .دخيري هست نه ترسي از شر، پس اله نيستن

اظهار انزجار و بيزاري آن جناب از ايشان و از خدايان ايشان است و اين را بعد  "أُفٍّ لَكُمْ وَ لِما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ "و جمله
 از ابطال الوهيت آنها اظهار نمود هم چنان كه
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ال أَ فَ "و در جمله "وَ أَنَا عَلي ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ "شهادتش بر وحدانيت خداي تعالي را بعد از اثبات آن اظهار نمود و فرمود
 .ايشان را توبيخ نمود "تَعْقِلُونَ

 ."عِلِينَقالُوا حَرِّقُوهُ وَ انْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فا "

ع( گو اينكه با كالم سابقش الوهيت اصنام را باطل نمود و الزمه ضمني كالمش اين بود كه شكستن بتها ظلم )ابراهيم 
نيست و ليكن اين را نيز به طور اشاره فهماند كه اگر تقصير را به گردن بت بزرگ انداخت و اگر به ايشان گفت از بتها 

چيني براي ابطال الوهيت بتها را داشت. به خاطر همين مقدار د بلكه همه عنوان زمينهبپرسيد، منظورش دفاع از خودش نبو
 .از سكوت و دفاع نكردن از خود، جرم را به گردن او انداخته محكومش كردند به اينكه بايد در آتش سوخته شود

ها خدايانتان را ياري كنيد و امر آنو به همين جهت به منظور تحريك عواطف ديني و عصبيت مردم گفتند: او را بسوزانيد و 



اگر مرد  -إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ "را بزرگ بداريد و كسي را كه به آنها اهانت كرده مجازات كنيد و اين تهييج و تحريك از جمله
 .به خوبي نمايان است "عمليد

 107ويني خداي تعالي خارج از محدوده اطالعات ما از سلسله علل و اسباب است[ ..... ص : شدن آتش براي ابراهيم )عليه السالم( به امر تك "سالم "و "برد "اشاره به اينكه]

 ."قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً وَ سَالماً عَلي إِبْراهِيمَ "

اين جمله حكايت خطابي تكويني است كه خداي تعالي به آتش كرد و با همين خطاب خاصيت آتش را كه سوزانندگي و 
است از آن گرفت و آن را از راه معجزه براي ابراهيم )ع( خنك و سالم گردانيد، و به همين جهت كه معجزه نابودكنندگي 

ماند كه براي فهم حقيقت آن پافشاري كنيم، چون ما آنچه از مباحث عقلي داريم تنها در بوده ديگر راهي براي ما باقي نمي
ريان شود جايم و همه روزه برايمان تكرار مينون بدان وقوف يافتهسلسله علل و معلوالت، آنهم علل و معلوالتي كه تا ك

دانيم كه همه دارند و اما خوارق عادات كه هيچ اطالعي از روابط در آنها نداريم از حيطه آن ابحاث خارج است. بله اينقدر مي
ه، و ما در جلد اول اين كتاب در نفوس در آن معجزات دخالت دارد و اما اينكه به طور تفصيل به حقيقت آنها پي ببريم ن

به طور فصل آمده نه وصل )با واو( بدين جهت  "قلنا "مباحث اعجاز به طور مفصل در اين مساله گفتگو كرديم. و اگر جمله
بوده كه در معنا پاسخ از سؤالي مقدر بوده و تقدير كالم اين بوده: آتشي بيفروزيد و او را در آن بيفكنيد. آن گاه گويا كسي 

 .پرسيده بعدا چه شد و كار ابراهيم به كجا انجاميد در پاسخ فرمود: به آتش گفتيم براي ابراهيم خنك و سالم باش

  .در آيات سابق اين داستان، از همين جهت بوده "قالوا "و جمله "قال "و همچنين فصل در جمله
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 ."مُ الْأَخْسَرِينَوَ أَرادُوا بِهِ كَيْداً فَجَعَلْناهُ "

يعني عليه ابراهيم حيله انديشيدند، تا نورش را خاموش كنند، و حجتش را باطل و خنثي سازند، پس ما ايشان را زيانكارتر 
اثر گشت، و خسارت و زيان بيشترشان اين بود كه خدا ابراهيم را بر آنان غلبه داده، از قرار داديم، چون كيدشان باطل و بي

 .فرمود و نجات دادشرشان حفظ 

 ."وَ نَجَّيْناهُ وَ لُوطاً إِلَي الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها لِلْعالَمِينَ "

منظور از اين سرزمين، سرزمين شام است، كه ابراهيم )ع( بدان مهاجرت كرد، و لوط اولين كسي است كه به وي ايمان 
 .«1» "فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي "ده:آورده و با وي مهاجرت نمود، هم چنان كه قرآن كريم فرمو

 ."وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً "

 .پردازيمايم ديگر بدان نميبه معناي عطيه است، و چون در باره مضمون دو آيه مذكور مكرر بحث كرده "نافله "كلمه

 109امر تكويني است[ ..... ص :  "امر "مراد از هدايت رساندن به مقصد و مراد از "اهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِناوَ جَعَلْن "بيان اينكه در جمله:]

 ."... وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا "

به ابراهيم و  "جعلناهم "ظاهر آيه به طوري كه آيات راجعه به امامت ذريه ابراهيم هم داللت دارد، اين است كه ضمير در
 .اسحاق و يعقوب برگردد

إِنِّي  "اين است كه هدايت به امر، جاري مجراي مفسر معناي امامت است و ما در ذيل آيه "يَهْدُونَ بِأَمْرِنا "و ظاهر جمله
 .در جلد اول اين كتاب بحثي در معناي هدايت امام به امر خدا گذرانديم« 6» "جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً



كنيم، اين است كه اين هدايت كه خدا آن را از شؤون امامت قرار داده، و اما آنچه در خصوص اين مقام خاطر نشان مي
دانيم كه خداي تعالي ابراهيم را وقتي امام قرار داد كه سالها داراي منصب نبوت هدايت به معناي راهنمايي نيست، چون مي

گذشت، و معلوم است كه نبوت منفك از منصب هدايت  "نِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماًإِ "بود، هم چنان كه توضيحش در ذيل آيه
تواند غير از رساندن به مقصد داشته باشد، و اين به معناي راهنمايي نيست، پس هدايتي كه منصب امام است معنايي نمي

لها به سوي كمال، و انتقال دادن آنها از معنا يك نوع تصرف تكويني در نفوس است، كه با آن تصرف راه را براي بردن د
 موقفي به موقفي باالتر،
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 .سازدهموار مي

يني گيرد نيز امري تكوو چون تصرفي است تكويني، و عملي است باطني، ناگزير مراد از امري كه با آن هدايت صورت مي
  كُنْإِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ "خواهد بود نه تشريعي، كه صرف اعتبار است، بلكه همان حقيقي است كه آيه شريفه

 .كندآن را تفسير مي« 1» "ءٍفَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ

فهماند كه هدايت به امر خدا از فيوضات معنوي و مقامات باطني است كه مؤمنين به وسيله عمل صالح به سوي آن و مي
 .گردندشوند، و به رحمت پروردگارشان ملبس ميهدايت مي

فهميم كه مي -باء سببيت و يا آلت است "بامره "با در نظر گرفتن اينكه باء در -كندبه وسيله امر، هدايت مي و چون امام
شود، و بر حسب اختالفي كه در خود امام قبل از هر كس متلبس به آن هدايت است، و از او به ساير مردم منتشر مي

فهميم كه امام رابط ميان مردم و شود، از اينجا ميند ميممقامات دارند، هر كس به قدر استعداد خود از آن بهره
پروردگارشان در اخذ فيوضات ظاهري و باطني است، هم چنان كه پيغمبر رابط ميان مردم و خداي تعالي است در گرفتن 

 .شودفيوضات ظاهري، يعني شرايع الهي كه از راه وحي نازل گشته، و از ناحيه پيغمبر به ساير مردم منتشر مي

 كند هم چنان كه پيغمبر دليلي است كهفهميم كه امام دليلي است كه نفوس را به سوي مقاماتش راهنمايي ميو نيز مي
نمايد، البته بعضي از اولياي خدا تنها پيغمبرند، و بعضي تنها امامند، و مردم را به سوي اعتقادات حق و اعمال صالح راه مي

 .ند ابراهيم و دو فرزندشبعضي داراي هر دو مقام هستند، مان

 108 كند[ ..... ص :وحي تسديد است نه وحي تشريع و مؤيد بودن ائمه به تسديد و تاييد الهي را افاده مي "وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ ... "توضيح اينكه مراد از وحي در آيه:]

اين معنا را  "خيرات "، به معمولش"فعل "اضافه مصدر -"امَ الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِوَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِق "
رساند كه معناي آن در خارج تحقق دارد، حال اگر بخواهند اضافه مزبور اين معنا را افاده نكند، آن را مقطوع از اضافه مي
آورند، اين قاعده را به مصدر را دارند بر سر آن فعل ميمشدد( كه خاصيت تاويل بردن ) "ان "، و"ان "كنند و يا كلمهمي

 .«6»جرجاني در كتاب دالئل االعجاز آورده 
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امر او همين است كه وقتي اراده چيزي كند بگويد باش، پس موجود شود، پس منزه است كسي كه ملكوت هر چيزي (1)
 .20ت. سوره يس، آيه به دست او اس
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ما  "ه:و يا قرآن كريم فرمود "احسان و كار نيكت مرا خوش آمد -يعجبني احسانك و فعلك الخير "و بنا بر اين اگر بگوييم
يعجبني ان تحسن  ":قبال واقع شده و اما اگر بگوييم دليل بر اين است كه عمل مورد كالم «1» "كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ

 "أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ "و يا خداي تعالي فرموده: "خوش دارم كه احسان كني و كار نيك انجام دهي -و ان تفعل الخير
 .فهماند كه عمل مورد سخن قبال واقع شده استاين داللت را ندارد يعني نمي« 6»

آورد، نه را روي فعل مي "أن "د و مالوف از آيات در آيات دعوت و آيات تشريع اين است كه كلمهو به همين جهت معهو
 .«4» "وَ أَنْ أَقِيمُوا الصَّالةَ "و« 0» "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "و« 0» "أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ "فرمايد:مصدر مضاف، مثال مي

كه مصدر مضاف در آن به كار رفته، داللت  "وَ أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ ... "فرمايد:حث كه ميبنا بر اين، پس آيه مورد ب
مل خيرات تر اينكه عدارد بر اينكه فعل خيرات تحقق يافته، به اين معنا كه وحي متعلق به فعل صادر از ايشان شده. و ساده

گرفته و اين وحي غير وحي تي باطني و الهي بوده كه مقارن آن صورت ميشده، به وحي و داللكه از ايشان صادر مي
 .سازدكند و سپس انجام آن را بر طبق آنچه تشريع شده بر آن مترتب ميمشروعي است كه اوال فعل را تشريع مي

بل ش داللت دارد بر اينكه ائمه ق، زيرا اين جمله به ظاهر"وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ "فرمايد:مؤيد اين معنا جمله بعدي است كه مي
اند و وحي، ايشان را تاييد نموده است، و عبادتشان با اعمالي بوده كه وحي تشريعي كردهاز وحي هم خداي را عبادت مي

 .قبال برايشان تشريع كرده بود، پس اين وحي كه متعلق به فعل خيرات شده، وحي تسديد )تاييد( است، نه وحي تشريع

اين شد كه ائمه مؤيد به روح القدس، و روح الطهاره، و مؤيد به قوتي رباني هستند كه ايشان را به فعل  پس حاصل كالم
 .كندخيرات و اقامه نماز و دادن زكات )انفاق مالي مخصوص به هر شريعتي( دعوت مي

 اند، آن وقت از چنددر اين آيه را حمل بر وحي تشريعي كرده "وحي "«2»مفسرين 
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قرار گيرد،  اند، اول از اين جهت كه فعل خيرات به معناي مصدريش چيزي نيست كه مورد وحيجهت دچار اشكال شده
 .بلكه متعلق وحي حاصل فعل است

ه شود، و در آيهايشان را شامل ميدوم از اين جهت كه وحي تشريعي مخصوص به انبيا نيست، بلكه هم ايشان، و هم امت
 .شود مقصود وحي تشريعي نيستشريفه وحي مذكور به انبيا اختصاص يافته، پس معلوم مي

ال، گفته: مقصود از فعل خيرات، و همچنين اقامه نماز، و ايتاء زكات، مصدر مفعولي زمخشري به منظور فرار از اين اشك
چون  "به ايشان وحي كرديم كه بايد خيرات انجام شود. و نماز اقامه و زكات داده شود "است، و معنايش اين است كه

عناي مصدري متعلق وحي قرار گفت ممصدر مفعولي مترادف با حاصل فعل است، پس هم اشكال اولي از بين رفت كه مي



گيرد، و هم اشكال دومي كه اشكال اختصاصي بود، زيرا چون در فعل مجهول فاعل مجهول است، لذا هم شامل انبيا نمي
 .«1»شود و هم شامل امتهاي ايشان مي

 .اندمفسرين ديگر پيرامون سخن زمخشري حرفهاي زيادي زده

ال: قبول نداريم كه مصدر مفعولي، با حاصل فعل يك معنا داشته باشد و ثانيا: اشكالي كه ما به آن داريم اين است كه او
سازد، چون عمل وقتي انجام رساند با وحي تشريعي نميآنچه گفتيم كه اضافه مصدر به معمول خودش تحقق فعل را مي

 .شد ديگر وحي تشريعي چه بگويد

يعقوب )ع(، در سوره يوسف، از همين كتاب گذشت، و داستان اسحاق  داستان ابراهيم )ع( در تفسير سوره انعام، و نيز داستان
هم در تفسير سوره صافات ان شاء اللَّه خواهد آمد، و به همين جهت ما از انبياي نامبرده در اين آيات ديگر به شرح داستان 

 .پردازيماين سه بزرگوار نمي

 ."نَ الصَّالِحِينَوَ لُوطاً آتَيْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً ... إِنَّهُ مِ "

 "شد، نامشبه معناي فصل خصومت، و يا به معناي حكمت است، و آن قريه كه عمل خبائث مرتكب مي "حكم "كلمه
 "كارهاي زشت است، و مراد از "خبائث "بود، كه لوط در مهاجرتش با ابراهيم در آنجا منزل كرد، و منظور از "سدوم

هر كدام باشد وجهي دارد، در سابق در تفسير سوره هود در داستان لوط گذشت  ، مقام واليت و يا نبوت است، كه"رحمت
 .شويمديگر متعرض آن نمي

__________________________________________________ 
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 ."فَأَغْرَقْناهُمْ أَجْمَعِينَ وَ نُوحاً إِذْ نادي مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنا لَهُ ... "

خواند و ما كرد و مييعني به ياد آر نوح را كه پروردگار خود را در عصري قبل از ابراهيم و ساير نامبردگان ما را ندا مي
و  "تَصِرْفَانْرَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ  "دعايش را مستجاب كرديم، و اما اينكه ندايش چه بود، قرآن كريم آن را حكايت كرده كه گفت:

اندوه شديد را گويند، و  "كرب "مراد از اهلش خويشاوندان او است، البته غير همسرش و آن پسرش كه غرق شد، و كلمه
 "از -من "گويا اين نصرت معناي انجاء، و امثال آن را متضمن است، چون با حرف "وَ نَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ ":اينكه فرمود

 "علي "شود، و اگر همان معناي نصرت مراد بود، بايد با حرفمي "او را از قوم ياري كرديم "متعدي شده كه معنايش
 .، بقيه الفاظ آيه روشن است"او را بر قوم نصرت داديم -نصرناه علي القوم "فرمودشد و ميمتعدي مي

 .كنيمداستان نوح در تفسير سوره هود از اين كتاب گذشت، ديگر تكرار نمي

]رواياتي در باره داستان ابراهيم )عليه السالم( و نمروديان و در آتش انداختن آن حضرت )عليه السالم([ ..... ص : بحث روايتي 
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در روضه كافي از علي بن ابراهيم، از پدرش، از احمد بن محمد بن ابي نصر، از ابان بن عثمان، از حجر، از امام صادق )ع( 
همين كه از او  -تا آنجا كه فرمود -ص(، با قوم خود مخالفت كرده، خدايانشان را بد گفت)يم روايت آورده كه فرمود: ابراه

شان شده، با تيشه همه را شكست، تنها روي گردانيده، و به صحرا براي انجام مراسم عيد خود رفتند، ابراهيم داخل بتكده



از عيد خود برگشته، خدايان خود را ديدند، كه همه خرد بزرگتر از همه را باقي گذاشته، تيشه را به گردن آن آويخت، مردم 
ين كرد سر نزده، ناگزير عذابي باالتر از ااند، گفتند: به خدا سوگند كه اين كار جز از آن جواني كه از خدايان بدگويي ميشده

 .نيافتند كه او را با آتش بسوزانند

تا روزي كه بنا بود بسوزانند، در آن روز نمرود با لشگريانش پس براي سوزاندنش هيزم جمع كردند، و او را نگاه داشتند 
بيرون شد، و در جايگاه مخصوصي كه برايش درست كرده بودند قرار گرفت، تا سوختن ابراهيم را ببيند، ابراهيم را در 

ا آتش د، آيا او هم بمنجنيقي قرار دادند، زمين عرضه داشت: پروردگارا بر پشت من احدي غير از او نيست كه تو را بندگي كن
 .كنمسوخته شود؟ فرمود: اگر ابراهيم مرا بخواند، او را كفايت مي

يا احد  "ع( روايت كرده كه: دعاي ابراهيم در آن روز اين بود:)ابان، از محمد بن مروان، از شخصي كه نام نبرده، از امام باقر 
 يا احد، يا صمد يا صمد، يا من لم يلد و
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 :خداي تعالي فرمود "توكلت علي اللَّه "آن گاه، عرضه داشت: "لم يولد، و لم يكن له كفوا احد

خورد، تا دندانهاي ابراهيم از سرما به هم مي :من كفايت كردم، پس به آتش دستور داد براي ابراهيم سرد شو، امام فرمود
ابراهيم از ناراحتي سرما بياسود، و جبرئيل نازل شده با ابراهيم در ، آن وقت "و سالم شو "آنجا كه خداي عز و جل فرمود:

 .آتش به گفتگو پرداخت

خواهد معبودي براي خود بگيرد معبودي چون معبود ابراهيم بگيرد. امام سپس اضافه كرد كه: يكي نمرود گفت: هر كس مي
 .از بزرگان قوم گفت: من به آتش گفتم او را نسوزان

به سويش زبانه كشيد، و در جايش بسوزانيد، پس در آن ميان لوط به وي ايمان آورده، و با آن جناب پس ستوني از آتش 
 .«1»ع( بودند )مهاجرت كرده، به شام آمد، در اين سفر لوط و ساره همراه ابراهيم 

ي از حسن بن محبوب، اي از اصحاب اماميه، از سهل بن زياد، همگو نيز در همان كتاب از علي بن ابراهيم از پدرش، وعده
ابراهيم )ع( وقتي بتهاي  :فرموداند كه گفت: از امام صادق )ع( شنيدم كه: مياز ابراهيم بن ابي زياد كرخي، روايت كرده

نمرود را شكست، نمرود دستور داد دستگيرش كردند، و براي سوزاندنش چهار ديواري درست كرده، هيزم در آن جمع كردند، 
ده ابراهيم را در آتش انداخت، تا او را بسوزاند، اين كار را كردند و رفتند، تا پس از خاموش شدن آتش آن گاه آتش در آن ز

 .بيايند، وقتي آمدند، و از جاي مخصوص نگاه كردند، ديدند ابراهيم صحيح و سالم، و آزاد از كند و زنجير نشسته است

از كشور بيرون كنند و نگذارند گوسفندان و اموالش را با خود ببرد، داستان را به نمرود خبر دادند دستور داد تا آن جناب را 
ارم، و ام بگذابراهيم با ايشان احتجاج كرد و گفت: من حرفي ندارم كه گوسفندان و اموالم را كه سالها در تهيه آن كوشيده

بدهيد، مردم زير بار نرفته  ام به منبروم، ولي شرطش اين است كه شما هم آن عمري را كه من در تهيه آنها صرف كرده
گذاري و اي، بمرافعه را نزد قاضي نمرود بردند، قاضي نيز عليه ابراهيم حكم كرد كه بايد آنچه در بالد اينان به دست آورده

 بروي، و عليه نمروديان هم حكم كرد كه بايد عمر او را كه در تهيه اموالش صرف نموده به او بدهيد، خبر را به نمرود بردند،
دستور داد دست از ابراهيم بردارند، و بگذارند با اموال و چارپايان خود بيرون شود، و گفت: او اگر در بالد شما بماند دين شما 

 .«6»برد. )تا آخر حديث( كند و خدايان شما را از بين ميرا فاسد مي

__________________________________________________ 
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 :و در كتاب علل، به سندي كه به عبد اللَّه بن هالل دارد، از او روايت كرده كه گفت

امام صادق )ع( فرمود: وقتي ابراهيم )ع( به آتش افتاد، جبرئيل در هوا او را ديدار نموده گفت: آيا حاجتي داري؟ فرمود: به تو 
 .«1»نه 

اي روايات داستان پرتاب كردن او را به وسيله منجنيق، از طرق عامه و خاصه وارد شده، و همچنين اينكه در عده :ؤلفم
 .جبرئيل به او گفت: آيا حاجتي داري يا نه، و پاسخي كه ابراهيم به وي داد

در ذيل  اند كهطالب )ع( روايت كردهو در كتاب الدر المنثور است كه فاريابي و ابن ابي شيبه و ابن جرير، از علي بن ابي 
ن كه از شدت آ "سالما "فرمود: آن چنان سرد شد كه سرما او را آزار داد، تا وقتي كه خطاب شد "قُلْنا يا نارُ كُونِي بَرْداً "آيه

 .«6»آزار گشت كاسته شد، و مطبوع و بي

 131م( و ذريه او قرار داد[ ..... ص : چند روايت راجع به اينكه خداوند امامت را در ابراهيم )عليه السال]

و در كافي و عيون از حضرت رضا )ع( در حديثي كه راجع به امامت است آورده كه فرمود: سپس خداي عز و جل او را 
 داد )يعني ابراهيم را( اكرام كرد، به اينكه او را امام قرار داد، و امامت را در ذريه او، يعني اهل صفوت و طهارت از ايشان قرار

 :و فرمود

 أَوْحَيْنا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْراتِ وَ إِقامَ وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ يَعْقُوبَ نافِلَةً وَ كُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا وَ "
برد، و هم چنان امت هم چنان در ذريه او بود، و هر يك از ديگري ارث مي، و ام"الصَّالةِ وَ إِيتاءَ الزَّكاةِ وَ كانُوا لَنا عابِدِينَ

إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ  "قرن به قرن، و دست به دست گشت تا رسول خدا )ص( آن را ارث برد، و خداي تعالي در اين باره فرموده:
پس مساله امامت مقام خاصي است كه خدا به هر كه  "نُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَبِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَ

 .كندبخواهد روزي مي

بعد از رسول خدا )ص( علي )ع( به امر خداي عز و جل متقبل آن شد، و به همان رسم در ميان فرزندان آن جناب، البته 
 "قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ "د:فرزندان اصفيايش كه خدا علم و ايمانشان داده بو

 .«0»بگرديد كه تا روز بعث در ميان فرزندان آن جناب هست، چون بعد از رسول خدا )ص( ديگر پيغمبري نخواهد بود 
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يَعْقُوبَ  وَ وَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَ "و در معاني به سند خود از يحيي بن عمران، از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 .«1»فرمود: نوه آدمي را نافله گويند  "نافِلَةً

 :فرمود "وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ تَعْمَلُ الْخَبائِثَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

 .«6»كردند چون مردان با مردان ازدواج مي

يكن بسيار هم اختالف دارند، آن چنان كه در هيچ يك از روايت در داستانهاي ابراهيم )ع( بسيار زياد است، ل :مؤلف
خصوصيات با منطوق آيات قرآن منطبق نيستند، و ما از اين روايات به همين مقداري كه خوانديد اكتفاء نموديم، هم چنان 



 .كه در تفسير سوره انعام، در جلد هفتم اين كتاب، داستانهاي آن جناب را از نظر قرآن كريم آورديم

__________________________________________________ 
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فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ وَ كُالًّ آتَيْنا  (22فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ ) وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ
نَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ ( وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْص22ِحُكْماً وَ عِلْماً وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فاعِلِينَ )

( وَ 21ءٍ عالِمِينَ )( وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلي الْأَرْضِ الَّتِي بارَكْنا فِيها وَ كُنَّا بِكُلِّ شَي23ْفَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ )
 (26ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَ ) مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَالً دُونَ

( فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ 20وَ أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ )
وَ أَدْخَلْناهُمْ فِي رَحْمَتِنا  (24( وَ إِسْماعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ )20ري لِلْعابِدِينَ )مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْ

ماتِ أَنْ ال إِلهَ إِالَّ أَنْتَ سُبْحانَكَ ( وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادي فِي الظُّل22ُإِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ )
 (22إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ )

نَ ( وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادي رَبَّهُ رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِي22فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ )
نا ونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَفَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيي وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ يَدْعُ (22)

 (21لْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ )( وَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَع23َخاشِعِينَ )
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اه كردند و ما گوو داوود و سليمان را به ياد آر آن لحظه كه در كار زراعتي كه گوسفندان قوم شبانه در آن چريدند داوري مي
 .(78)داوري كردنشان بوديم 

ها را رام داوود كرديم كه )با او( تسبيح ان فهمانديم و هر دو را فرزانگي و دانش داده بوديم و كوهو حكم حق را به سليم
 .(22گفتند و پرندگان را نيز. آري ما اين چنين كرديم )مي

 .(23داريد؟ )ها( ميو به سود شما ساختن زره را بدو تعليم داديم تا در جنگ شما را حفظ كند، آيا سپاس )اين نعمت

باد سركش را براي سليمان رام كرديم در نتيجه به فرمان وي به سرزميني كه در آن بركت نهاده بوديم روان بود و ما به 
 .(21همه چيز داناييم )

 .(26و از ديوها افرادي را براي وي رام كرديم كه برايش غواصي و كارهايي غير آن كنند و ما نگهبانشان بوديم )

 .(20تري )ان كه پروردگارش را ندا داد كه به محنت دچارم و تو از هر رحيمي رحيمو ايوب را ياد آر آن زم



پس ما اجابتش كرديم و محنتي را كه داشت بر طرف ساخته كسانش را باز داديم در حالي كه به اضافه كسانش كسان 
 را با دو فرزند ديگر به او داديم( و اين ديگري نظير آنان، با آنها بودند )يعني اگر مثال دو تا از فرزندانش هالك شدند آن دو

 .(20رحمتي از ناحيه ما و اندرزي براي همه پرستشگران است )

 .(24و اسماعيل و ادريس و ذو الكفل را ياد آر كه همه از صابران بودند )

 .(22كه آنان را مشمول رحمت خود كرديم چون از شايستگان بودند )

گيريم، پس از ظلمات ندا داد كه پروردگارا! مناك برفت و گمان كرد بر او سخت نميو ذو النون را ياد كن آن دم كه خش
 .(22خدايي جز تو نيست، تسبيح تو گويم كه من از ستمگران بودم )

 .(22دهيم )پس اجابتش كرديم و از تنگنا نجاتش داديم و مؤمنان را نيز چنين نجات مي

 .(22مرا تنها مگذار كه تو از همه بازماندگان بهتري ) !را ندا داد، پروردگاراو زكريا را ياد كن آن دم كه پروردگار خويش 

پس اجابتش كرديم و يحيي را به او بخشيديم و همسرش را براي او شايسته كرديم چون آنان به كارهاي نيك همي 
 .(23شتافتند و ما را با اميد و بيم همي خواندند و در قبال ما فروتن و خاشع بودند )

ن زن را به ياد آر كه عفت خويش نگه داشت و از روح خويش در او دميديم و او را با پسرش براي جهانيان عبرتي قرار و آ
 .(21داديم )

 002، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 139بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

، ايوب، اسماعيل، ادريس، ذو الكفل، ذو اين آيات شرح حال جمعي ديگر از انبيا را ذكر كرده، و آنها عبارتند از داوود، سليمان
هم چنان كه در آيات  -النون، زكريا، يحيي و عيسي. و در آن رعايت ترتيب زماني، و انتقال از الحق به سابق را نكرده است

نموده، و  هاي از نعمتهاي بزرگي كه به بعضي از آنان انعام فرموده بود اشارو در اين ميان به پاره -قبلي هم رعايت نكرده بود
 .نسبت به بعضي ديگرشان تنها به ذكر نامشان اكتفاء نموده است

 139و شرح اينكه حكم آن دو جناب حكم واحد و مصون از خطا بوده است[ ..... ص :  "وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ ... "بيان آيه:]

به معناي زراعت است،  "حرث "كلمه "إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ... حُكْماً وَ عِلْماًوَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ  "
 "، به معناي چراندن حيوانات در شب است. و در مجمع البيان گفته:"نفش "البته به معناي باغ انگور نيز هست. و كلمه

 .«1»فندان را در شب رها كنند تا بدون چوپان بچرند اين است كه شتران و گوس -به فتح فاء، و هم به سكون آن -"نفش

 شود كه در باره يك داستان، از سياق استفاده مي"وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ "و در معناي جمله
اند، چون داوود )ع( در بني اسرائيل اوود آمدهاي بوده كه ميان دو نفر رخ داده، و به شكايت و مرافعه نزد داست، و واقعه

 "يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ "سمت پادشاهي داشته، و خدا او را در زمين خليفه كرده بود:
و به خاطر يك علتي بوده كه ممكن است آن اي داشته حتما به اذن پدرش، و اگر هم سليمان در اين قضيه مداخله« 6»

علت اين بوده كه به اجتماع بفهماند فرزندش لياقت جانشيني او را دارد، و گر نه معلوم است كه در يك واقعه معنا ندارد دو 
 .حاكم حكم كنند، و حكم هر يك هم مستقل از ديگري باشد



، معناي مطابقي كلمه نيست، بلكه معنايش اين است كه در "يَحْكُمانِإِذْ  "شود كه مقصود از اينكه فرمود:از اينجا معلوم مي
 كردند، و يا مناظره و بحثباره آن پيشامد مشورت مي

__________________________________________________ 
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 .62ه حق، سوره ص، آيه اي داوود ما قرار داديم تو را خليفه در زمين پس حكم كن بين مردم ب(2)
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 .كردندنمودند، نه اينكه هر دو حكم صادر ميمي

رساند كه حكم كند، چون ميكه حكايت حال گذشته است، اين وجه را كامال تاييد مي "إِذْ يَحْكُمانِ "و اينكه فرمود:
، و گر يافتهشده يك حكم صدور ميطوري بوده كه وقتي تمام ميكردنشان تدريجي بوده، و در زمان بعد نيز ادامه داشته و 

 ."اذ حكما "نه جا داشت بفرمايد:

به انبيا  "حكمهم "است، چون ظاهر آن اين است كه ضمير جمع در "وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ "و نيز مؤيد آن، جمله
 .كم دادهبرگردد، و در كالم خداي تعالي مكرر آمده كه خدا به انبيا ح

اند، و اين صحيح نيست، چون به هيچ ضمير مزبور را به داوود و سليمان، و صاحبان دعوا برگردانده« 1»بعضي از مفسرين 
شود نسبت حكم را به صاحبان دعوا داد. پس صحيح همين است كه حكم، حكم واحدي است، و آن هم حكم انبيا وجه نمي

امن اند ضگوسفند نسبت به مالي كه گوسفندانش از صاحب زرع تلف كردهاست، و آن حكم ظاهرا اين است كه صاحب 
 .است

اند، و گرنه اگر اختالفشان در اصل حكم بوده، و بر و اين حكم واحدي بوده، كه آن دو در كيفيت اجراي آن اختالف داشته
اينكه حكم هر دو حكم واقعي اند، به يكي از دو صورت تصور دارد. يا حسب فرض سليمان و داوود دو حكم مختلف كرده

بوده، و يكي ديگري را نسخ كرده، كه ال بد حكم سليمان ناسخ، و حكم داوود كه پيامبر قبل از او بوده منسوخ بوده، چون 
 . و يا اينكه هر دو حكم اجتهادي خود آنان بوده، نه حكم واقعي الهي، بلكه هر دو"فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ "فرمايد:قرآن هم مي

اند، و آنچه به نظرشان رسيده حكمي ظني بوده، و خداي تعالي اجتهاد سليمان را نسبت به حكم واقعي الهي جاهل بوده
 .تصديق و آن را حكم خود دانسته است

هيچ شكي نيست كه ظاهر جمالت آيه با آن مساعدت ندارد،  -كه حكم سليمان ناسخ حكم داوود بوده -اگر اولي بوده باشد
و كنا لحكمهما  "فرمود:كم كه يكي ناسخ ديگري باشد متباين با هم خواهند بود، و در اين صورت بايد ميزيرا دو ح
چون اين  "وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ "تا تعدد و تباين را برساند، نه اينكه بفرمايد "و ما به حكم آن و حكم اين شاهد بوديم -شاهدين

 فهماند كه هر دو از خطان شاهد بودن خدا بر حكم آن دو، ميعالوه بر اي .رساندعبارت وحدت حكم را مي

__________________________________________________ 
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ه و ما ب "فرمايد:وده است، و با جمله بعدي هم كه مياند، و اگر داوود به حكم منسوخ حكم كرده باشد در خطا بمصون بوده
 .كند بر تاييد، و ظاهر در مدح استسازد، چون اين آيه داللت مينمي "هر يك از آنان حكم و علم داده بوديم

ود خ اند حكمي بوده كه به اجتهادو اما احتمال دومي كه هيچ يك عالم به حكم واقعي الهي نبوده باشند، و آنچه حكم كرده
يعني علم به حكم اللَّه  "فَفَهَّمْناها سُلَيْمانَ "فرمايد:اند، احتمالي است بعيدتر از احتمال اول، براي اينكه خداي تعالي ميرانده



و به  "ود:سازد. بعالوه، با اينكه فرمواقعي را به سليمان هم آموختيم، و اين تعبير با حكم اجتهادي كه ظني بيش نيست نمي
فهماند كه حكم داوود هم حكمي علمي بوده، نه نيز سازگار نيست، چون اين تعبير به ما مي "و علم داديم هر يك حكم

 .شد، جا نداشت اين جمله را در اينجا ايراد فرمايدحكمي ظني. و اگر جمله مذكور شامل حكم داوود، در اين واقعه نمي

م، اشعار، و بلكه داللت دارد بر اينكه حك "كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاهِدِينَ وَ "مضافا بر اينكه خواننده محترم فهميد، كه گفتيم جمله
ماند كه حكم سليمان و داوود حكم واحدي بوده، كه حكم واحدي بوده و مصون از خطا. با اين حال ديگر جز اين باقي نمي

 .تر و سازگارتر بوده استدر كيفيت اجرايش اختالف شده، و حكم سليمان سبك

ات شيعه و اهل سنت هم همين معنا تاييد شده، و خالصه آنچه در روايات آمده اين است كه: داوود حكم كرد به نفع در رواي
صاحب زراعت و عليه صاحب گوسفندان، به اينكه بايد گوسفندان را به غرامت به صاحب زرع بدهد، و سليمان حكم كرد به 

صاحب گوسفند بايد منافع آن گوسفندان، يعني شير و پشم و متاع آنها را اند، اينكه چون گوسفندان منافع زمين را تلف كرده
 .تا آخر سال به صاحب زراعت بدهد

بعيد هم نيست كه حكم مساله اين بوده كه صاحب گوسفند آنچه را كه از زراعت تلف شده ضامن است، و اين ضمان از نظر 
رده كه خود رقبه گوسفندان را به غرامت بدهد و سليمان حكم كرده، لذا داوود حكم كقيمت با قيمت گوسفندان برابري مي

ان تواند بكند، آن منافع را از گوسفندآسانتري داده و آن اين بوده كه صاحب زراعت به جاي استيفاي منافع زمينش كه نمي
را اگر در نظر  گوسفند طرف بگيرد، و آن نيز از نظر قيمت تقريبا با حكم داوود برابر است، براي اينكه منفعت يك ساله يك

 .بگيريم، تقريبا برابر با قيمت خود آن گوسفند خواهد بود

 :است يعني "اذكر داود و سليمان "تقديرش: "وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ "پس اينكه فرمود:

 001، ص: 10به ياد آر سليمان و داوود را. زماني كه در باره زراعت حكم كردند، زماني كه گوسفندان ترجمه الميزان، ج

 .ايممردمي شبانه در آن بيفتادند و تباهش كردند، و ما همواره شاهد حكم انبيا بوده

و خواننده محترم متوجه  "گرددضمير جمع در آيه، به داوود و سليمان، و محكوم له بر مي "انداز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .اشكال آن شد

اند، و ضمير جمع به دو نفر نيز بر گردد، براي اينكه دو نفر هم جمعمي اند: به داوود و سليمان برديگر گفته «2»بعضي 
 .گردد. ولي اين حرف صحيح نيستمي

 "كشانيم.شنويم، و ايشان را به سوي صواب ميبينيم و ميايم، مي، يعني ما همواره حاضر و ناظر حكم انبيا بوده"شاهدين "
 .و هر يك از داوود و سليمان را حكم و علم داديم "و كال "مان ياد داديم.، يعني حكومت و داوري را ما به سلي"ففهمناها

 ."... آتينا داود و سليمان حكما و علما اذ يحكمان "اند: تقدير صدر آيه اين است كه:گفته« 0»بعضي 

 114به او[ ..... ص :  "صنعت لبوس "ها با داود )عليه السالم( و تعليمها و مرغمعناي تسخير كوه]

 ."وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ وَ كُنَّا فاعِلِينَ "

كند مطابق خواست مسخر كننده باشد. البته اين معنا به معناي رام كردن چيزي است به طوري كه آنچه مي "تسخير "كلمه
خارج از مقتضاي اختيار و طبع او است، به خالف  كندغير اجبار و اكراه و قسر است، براي اينكه در فاعل اجباري آنچه مي

كند به مقتضاي طبع و اختيار خودش است، مانند هيزم و آتش كه مسخر آدمي است، ولي فاعل مسخر شده كه آنچه مي
توان گفت آدمي هيزم را به سوختن مجبور و مكره ساخته است و همچنين عمل اجير و مزدور، كه آنچه براي موجر نمي
 .كند، چيزي كه هست به خاطر عقد اجاره مسخر موجر شده است، نه مجبور است، و نه مكرهبه اختيار خود ميكند مي



رغان ها و مكنند، اين است كه كوهها، و مرغان با داوود كه با او تسبيح ميشود كه معناي تسخير كوهاز همين جا روشن مي
 .تسبيح داوود باشدكه خود في نفسه تسبيح دارند، تسبيحشان هماهنگ با 

وَ كُنَّا  "عطف بر جبال است. و جمله "طير "است. و كلمه "وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ "بيان جمله "يسبحن معه "پس اينكه فرمود:
ابقه سهاي ديرينه ما است، و امري نو ظهور و بيدهد كه اين گونه مواهب و عنايات از سنتدر اينجا اين معنا را مي "فاعِلِينَ

 .ستني

اسم  "وسلب "در مجمع البيان گفته است: كلمه "وَ عَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ "
 براي همه انواع سالح است، و عرب
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راغب نيز «. 1»اند مقصود از آن در اينجا زره است تا آنجا كه گفته است: بعضي گفته -گويدبه همه اقسام اسلحه لبوس مي
 .«6»گفته مقصود از آن زره است  "صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ "در مفردات در ذيل جمله

به معناي جنگهاي خونين و سخت است، و گويا مراد از آن در آيه شريفه سختي و شدت فرود آمدن اسلحه  "باس "و كلمه
ا وَ أَلَنَّ "گردد، هم چنان كه در جاي ديگر در باره آن جناب فرموده:به داوود بر مي "علمناه "دشمن بر بدن است. و ضمير در

و معناي آيه اين است كه: ما صنعت زره سازي را به داوود تعليم داديم تا براي شما  ."آهن را برايش نرم كرديم -لَهُ الْحَدِيدَ
قرير و ت "فَهَلْ أَنْتُمْ شاكِرُونَ "زره بسازد و شما با آن وسيله از شدت فرود آمدن اسلحه بر بدن خود جلوگيري كنيد. جمله

 .تحريك بر شكر است

 110الم( به سوي سر زمين شام )وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً ...([ ..... ص : مقصود از جريان باد به امر سليمان )عليه الس]

 "... وَ لِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ "

، يعني ما باد را هم براي سليمان مسخر كرديم، بادهاي تند را، كه به دستور او به "لداود "اين جمله عطف است بر جمله
و مقصود از آن، سرزمين شام است كه سليمان در آنجا زندگي  -يافتيني كه ما مباركش كرديم جريان ميسوي سرزم

 .و ما به هر چيزي عالميم -كردمي

ه به شهادت اينك -اش هم مسخر او بودوزيد مسخر او كرديم، با اينكه در وقت آراميباد را در وقتي كه تند مي "و اگر فرمود
تر و داللتش بر قدرت خداي از اين باب است كه مسخر بودن باد در حالت تندي، عجيب -«0» "يْثُ أَصابَرُخاءً حَ "فرموده:

 .تعالي بيشتر است

اند: اگر در اين آيه شريفه تنها جريان باد به سوي سرزمين شام را به امر سليمان دانست، و اسمي از جريان گفته «0»بعضي 
را ذكر نكرد، براي اين است كه هر چند هر دو منتي است از خدا، ولي جريان باد به سوي  باد به امر او از شام به جاي ديگر

و ممكن است مقصود از جريان باد به امر  .تر است. اين بود كالم آن مفسركشور سليمان، به امر سليمان، منتي روشن
به  آمده، تا آن جناب رادنيا كه بوده به شام ميسليمان به سوي سرزمين شام از اين باب بوده كه به فرمان او باد از هر جاي 

 خواسته ببرد، نه اينكه تنها در شام جريان يابد،هر جا كه مي
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به اين معنا كه سليمان را بعد از آنكه به دوش گرفته بوده به شام برگرداند. و بنا بر اين، آيه شريفه هم شامل بيرون شدن از 
 .شود و هم شامل برگشتن به شامشام مي

بيرون آوردن لؤلؤ، و  "غوص "منظور از "عْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حافِظِينَوَ مِنَ الشَّياطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ وَ يَ "
همان اعمالي است كه خودش بيان نموده  "كردندهاي كمتري هم ميعمل "ساير منافع دريا است. و منظور از اينكه فرمود

 :و فرموده

و ما شيطانها  "و مقصود از اينكه فرمود:« 1» "تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِياتٍ يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ "
اين است كه آنها را در خدمت وي حفظ، و از فرار كردن، و يا از انجام فرمانش سر برتافتن، و يا كار او را  "كرديمرا حفظ مي

 -اللَّه ان شاء -ن است و به زودي داستان داوود و سليمان )ع( در سوره سباكرديم. و معناي آيه روشتباه كردن، جلوگيري مي
 .خواهد آمد

به معناي خصوص بالهايي است  -به ضم ضاد -"ضر "كلمه "وَ أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "
همه انواع بالها را  -به فتح ضاد -"ضر "د مرض، و الغري، و امثال آن. و كلمهرسد، ماننكه مستقيما به جان آدمي مي

 .شودشامل مي

ايوب )ع( مورد هجوم انواع بالها قرار گرفت، اموالش همه از دست برفت، و اوالدش همه مردند. مرض شديدي بر بدنش 
خود را به درگاه او شكايت كرد. خداي تعالي دعايش داد تا آنكه دست به دعا بلند كرد و حال مسلط شد و مدتها او را رنج مي

تر به او برگردانيد. در آيه بعدي در اين باره را مستجاب نمود و از مرض نجاتش داد و اموال و اوالدش را با چيزي اضافه
 "عَهُمْوَ آتَيْناهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَ "ديم.يعني او را از مرضش نجات و بهبودي دا "فَاسْتَجَبْنا لَهُ فَكَشَفْنا ما بِهِ مِنْ ضُرٍّ "فرمايد:مي

تا هم به او رحمتي  "رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ ذِكْري لِلْعابِدِينَ ".يعني آنچه از اوالدش مردند به اضافه مثل آن به او برگردانديم
كند آن گاه ا به منظور آزمايش مبتال ميكرده باشيم و هم بندگان عابد ما متذكر شوند و بدانند كه خداي تعالي اولياي خود ر

 .سازددهد و اجر نيكوكاران را ضايع نمياجرشان مي

 .«6»ان شاء اللَّه خواهد آمد  "ص "و به زودي داستان ايوب در سوره

__________________________________________________ 

هاي بزرگ. سوره سبا، آيه تغارهاي بزرگ و ديگ كردند از محراب و مجسمه وخواست درست ميبرايش هر چه مي(1)
10. 

آيد شود اشاره شود و آن اين است كه از سياق اين آيه بر مياي كه از آيه شريفه استفاده ميدر اينجا الزم است به نكته(2)
ر اين بر خالف ظهو شان كرد باقي ماندند و دليلي ديگر در بين نيست كهفرزندان ايوب بعد از آنكه خداوند به اعجاز زنده

اي كه به سياق داللت كند بر اينكه بعد از زنده شدن دوباره مرده باشند پس اين بحثي كه مفسرين كه به طور كلي هر مرده
 .(رساند. )مترجمماند صحيح نيست و ظهور اين آيه خالف آن را مياعجاز زنده شود باقي نمي
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 "... وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الْكِفْلِ وَ إِسْماعِيلَ "

آيد و قصه ذو الكفل هم در اما ادريس داستانش در سوره مريم گذشت و اما اسماعيل به زودي داستانش در سوره صافات مي
 .خواهد آمد "ص "سوره

[ ..... ص : "أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "و اينكه سپس در ظلمات ندا كرد: "هِذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْ "معناي اينكه ذو النون )يونس عليه السالم(]
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 "... وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ "

يونس پيغمبر فرزند متي است كه صاحب داستان ماهي است  به معناي ماهي است و ذو النون )صاحب ماهي( "نون "كلمه
و از طرف پروردگار مبعوث بر اهل نينوي شد و ايشان را دعوت كرد ولي ايمان نياوردند پس نفرينشان كرد و از خدا خواست 

شان برداشت و پس خدا عذاب را از اي .هاي عذاب نمودار شد توبه كردند و ايمان آوردندتا عذابشان كند همين كه نشانه
اي به وجود آورد كه در نتيجه يونس به شكم يك ماهي بزرگ فرو رفت و در يونس از ميانشان بيرون شد و خداوند صحنه

 .آنجا زنداني شد تا آنكه خدا آن بليه را از او برداشته دو باره به سوي قومش فرستاد

يعني به ياد آر ذو النون را آن زمان كه با خشم از قومش بيرون رفت  -"نَقْدِرَ عَلَيْهِوَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ  "
 .اند به معناي تنگ گرفتن استبطوري كه گفته "نَقْدِرَ عَلَيْهِ "گيريمو پنداشت كه ما بر او تنگ نمي

در مورد تمثيل وارد شده باشد و معنايش اين باشد كه:  "إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ "ممكن هم هست جمله
اش از قومش مانند رفتن كسي بود كه از مواليش قهر كرده باشد و پنداشته باشد كه مواليش بر او دست رفتن او و جدايي

قوي  از اين نظر تواند او را سياست كند. اين احتمالتواند با دور شدن از چنگ وي بگريزد و مواليش نمييابد و او مينمي
نيست كه پيامبري چون يونس شانش اجل از اين است كه حقيقتا و واقعا از مواليش قهر كند و به راستي بپندارد كه خدا بر 

تواند با سفر كردن از مواليش بگريزد چون انبياي گرامي خدا ساحتشان منزه از چنين پندارها است، و او قادر نيست و او مي
 .از خطا هستند به عصمت خدا معصوم

 "فَنادي فِي الظُّلُماتِ ... "در جمله .پس همانطور كه گفتيم آيه شريفه از باب تمثيل است نه حكايت يك واقعيت خارجي
 ايجاز به حذف به كار رفته يعني جزئياتي كه 
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كه: )پس خداي تعالي او را گرفتار ماهي كرد، و ماهي او داند چيست از وسط افتاده، و تقدير كالم اين است خواننده خود مي
 ظلمت -اندبه طوري كه ديگران هم گفته -"ظلمات "را بلعيد پس در شكم ماهي پروردگار خود را بخواند(. و ظاهرا مراد از

 .دريا، و ظلمت شكم ماهي، و ظلمت شب است

جويد، چون عمل او كه داد بيزاري ميونس )ع( از آنچه كه عملش نمايش ميدر اين جمله ي -"أَنْ ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ "
گر چه او چنين  -راه خود را گرفت و قومش را به عذاب خدا سپرد و رفت بدون اينكه از ناحيه خدا دستوري داشته باشد،

ر اه برد. و چون عملش بيانگكرد كه غير از خدا مرجع ديگري هست كه بتوان به او پناين معنا را ممثل مي -قصدي نداشت
ا را و نيز چون اين معن "جز تو معبودي نيست -ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ "چنين معنايي بود از اين معنا بيزاري جست و عرضه داشت

ن آورد كه ممككرد كه ممكن است به كارهاي او اعتراض نمايد، و بر او خشم گيرد، و نيز اين تصور را به وجود ميممثل مي
اين  در -"إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "."سُبْحانَكَ "ت كسي از تحت قدرت خدا بيرون شود، لذا براي عذرخواهي از آن گفت:اس

كرد، هر چند كه في نفسه ظلم نبود، و خود او هم جمله به ظلم خود اعتراف كرد، چون عملي آورده كه ظلم را ممثل مي



هست خداي تعالي در اين پيشامد پيغمبرش را تاديب و تربيت كرد تا با گامي پاك و قصد ظلم و معصيت نداشت، چيزي كه 
 .مبراي از تمثيل ظلم، )تا چه رسد به خود ظلم( شايسته قدم نهادن به بساط قرب گردد

ه تصريح به خواسته خود نكرد، و تنها ب يونس )ع( هر چند كه "فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ "
مساله توحيد و تنزيه خدا، و اعتراف به ظلم خود اكتفاء كرد، ليكن با اين كلماتش حال دروني خود را، و موقفي را كه در آن 

ندوه و رساند، خدا هم درخواست او را اجابت نموده، از اقرار گرفته بيان داشت، كه در معنا درخواست نجات و عاقبت را مي
 .غمي كه به وي روي آورده بود نجاتش بداد

وعده به نجات دادن هر مؤمن مبتالي به اندوه است، البته مؤمني كه مانند يونس رو به  "وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ "جمله
 .ن شاء اللَّها -درگاه وي آورد، و او را چون وي ندا كند، و به زودي در سوره صافات داستان آن جناب خواهد آمد

اين آيه عطف است بر آنچه آيه قبلش عطف بر آن بود. يعني:  "وَ زَكَرِيَّا إِذْ نادي رَبَّهُ رَبِّ ال تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ "
 خدايا  "ت:و به ياد آر زكريا را در آن زمان كه پروردگارش را ندا كرد، و از او درخواست فرزندي نمود. و اينكه گف
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اين است كه فرزندي نداشته باشد كه از او ارث ببرد. و  "تنها گذاشتن "بيان نداي او است، و منظور از "مرا تنها مگذار
ه تنزيه ات را گفتكند و مقامي كه اين كلمثنا و حمد خداي تعالي است كه لفظش آن را افاده مي "وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ "جمله

خود كنايه از طلب وارث است و چون خداي سبحان وارث حقيقي  "خدايا مرا تنها مگذار "رساند، چون وقتي گفتخدا را مي
و ت "برد لذا براي اينكه خدا را از داشتن شريك در وراثت تنزيه كرده باشد اضافه كرد كهاست كه همه عالم را ارث مي

 ."بهترين وارثاني

 "... تَجَبْنا لَهُ وَ وَهَبْنا لَهُ يَحْيي وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُفَاسْ "

رساند كه منظور از اصالح همسرش اين باشد كه او را شايسته براي فرزنددار شدن كرده بعد از آنكه مدتها ظاهر كالم مي
 .اين شايستگي را نداشت و زني عقيم و نازا بود

 .«1» "وَ كانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً "نكته تصريح كرده و گفته بود:هم چنان كه خودش در دعايش به اين 

مير آيد كه ضاز ظاهر سياق چنين بر مي -"إِنَّهُمْ كانُوا يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً وَ كانُوا لَنا خاشِعِينَ "
م نظير شود و تقدير كالي جمله مقدري كه از سابقه كالم فهميده ميجمع به خاندان زكريا برگردد و گويا تعليلي است برا

 :اين است كه فرموده باشد

 .شتافتنداگر ما به ايشان انعام كرديم بدين جهت بوده كه آنها به سوي خيرات مي

و از  كه يكي به معناي طمع و ديگري به معناي ترس است "رهبت "و "رغبت "دو مصدرند مانند "رهب "و "رغب "كلمه
بندي جمله هر دو تميزند، البته در صورتي كه به معناي مصدري باقي مانده باشند و اما اگر به معناي فاعل يعني نظر تركيب

 .به معناي تاثر قلب از مشاهده عظمت و كبريا است "خشوع "راغب و راهب باشند در آن صورت حال خواهند بود. و كلمه

شتافتند و ما را به خاطر رغبت در رحمت ان انعام كرديم چون كه آنها به سوي خيرات ميو معناي آيه اين است كه: ما برايش
خواندند و دلهايشان در برابر ما خواندند، و يا در حال رغبت و رهبت ميو يا به خاطر ثواب، و رهبت از غضب و يا عقاب مي

 .خضوع داشت

 .داستان زكريا و يحيي در اوايل سوره مريم گذشت

 ."تِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَوَ الَّ "

مريم دختر عمران است. اين جمله مدح او به داشتن عفت و صيانت است و نيز  "آن زن كه فرجش را حصن كرد "منظور از



 .تبرئه او از تهمتي است كه يهود به وي نسبت دادند

__________________________________________________ 
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در مريم كنايه است از اينكه والدت فرزندش عيسي  "نفخ روح "گردد. وضمير به مريم بر مي -"فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا "
اي روح در آن دميده شده باشد. و اي باشد، كه پس از طي دورهعادي نيست كه مانند ساير فرزندان نطفه مستند به جريان

ماند كه تنها نفخ روح باشد و اين نفخ روح همان كلمه الهي است كه در سوره اي نباشد ديگر جز اين باقي نميوقتي نطفه
و معنايش اين است كه « 1» "كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ "آل عمران فرموده:

 .مثل آن دو يكي است و در اينكه از خلق شدن از نطفه بي نيازند مثل همند

ند، چون منظور از آيت در اينجا ادر اين جمله عيسي و مادرش يك آيت به شمار آمده -"وَ جَعَلْناها وَ ابْنَها آيَةً لِلْعالَمِينَ "
تولد اينطوري است و اين آيت قائم به هر دو است و چون مريم در اقامه اين آيت مقدم بر عيسي است لذا اول نام مريم را 

آيت قرار داديم و همين افتخار براي مريم بس  "ما فرزندش را و خودش را "و نفرموده "ما او و فرزندش را "برده فرموده:
 .در قرآن نامش در زمره و در رديف انبيا )ع( آمده و حال آنكه خودش از انبيا نبوده است است كه

 117[ ..... ص : "وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ "بحث روايتي ]چند روايت در باره حكم داوود و سليمان در ذيل آيه:

 اشاره

 وَ داوُدَ وَ "از زراره از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه آمده كه جميل بن دراج "من ال يحضره الفقيه "در كتاب
فرمود: آن دو بزرگوار با هم مباحثه كردند و خدا فهم مساله را  "سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ

 .نصيب سليمان كرد

 .كندذشت كه معناي اين حديث را روشن ميمؤلف: در بيان معناي آيه مطلبي گ

و در كافي به سند خود از حسين بن سعيد از بعضي از اصحاب اماميه از معلي ابي عثمان از ابي بصير روايت كرده كه گفت: 
 -شنف "را پرسيدم فرمود: "الْقَوْمِ وَ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ إِذْ يَحْكُمانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ "از امام صادق )ع( معناي آيه

 به زراعت
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ب نيست و صاحب زراعت بايد زرع خود را در روز محافظت كند نه شب هم چنان كه صاحب جز در ش "زدن گوسفندان
كنند پس اگر در روز چرانند و سير ميحيوان بايد حيوان خود را در شب حفظ كند نه در روز چون در روز چوپانان آنها را مي

حفظ كند و صاحب حيوان بايد حيوان خود را  زرع كسي را فاسد كند چيزي بر او نيست زيرا صاحب زرع بايد زراعت خود را
كند پس اگر در شب چيزي از زراعت مردم را فاسد كرد ضامن است در شب ضبط كند چون صاحب زرع زراعتش را رها مي

 .به كار رفته "نفش "و لذا در آيه كلمه



گيرد، ولي سليمان )ع( حكم كرد داوود در اين مساله حكم كرده بود به اينكه صاحب زراعت همه گوسفندان را به غرامت ب
 .به اينكه شير و پشم يك سال گوسفند از آن وي باشد

اين روايت به سند صدوق از ابي بصير از آن جناب نيز نقل شده، ولي در اين روايت  "من ال يحضره الفقيه "مؤلف: در كتاب
خداوند به سليمان وحي كرد كه از اين به بعد  كردند، وليآمده كه داوود حكمي كرد كه همه انبيا قبل از او به آن حكم مي

از آن  آيد حقي ندارد، وهر گوسفندي كه به زراعت كسي لطمه بزند صاحب زرع بيش از آنچه كه از شكم گوسفند بيرون مي
نيز  "لمي داديمبه هر يك حكمي و ع -وَ كُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَ عِلْماً "پس سنت بر همين قرار گرفت. و مقصود از اينكه فرمود:

 .همين است، پس هر دو به حكم خدا حكم كرده بودند

و در تفسير قمي به سند خود از ابي بصير، از امام صادق )ع( روايت آورده كه در حديثي فرمود: زراعت مورد بحث در آيه، 
حكم داوود هم چنين بوده،  زراعت انگور بوده، كه گوسفندان آن را چريدند، آن گاه حكم سليمان را ذكر كرده، سپس فرمود:

چيزي كه هست خواست به بني اسرائيل بفهماند كه سليمان وصي بعد از او است، و گر نه با هم اختالفي در حكم نداشتند، 
 .«1» "و ما به حكم آن دو شاهد بوديم -و كنا لحكمهما شاهدين "فرمود:داشتند ميزيرا اگر اختالف مي

هايش اند: باغ انگوري بوده كه تازه خوشهمورد آيه اختالف شده، كه چه بوده؟ بعضي گفته و در مجمع البيان گفته: در حكم
تر نمودار شده، و لذا داوود به نفع صاحب باغ حكم كرد، و سليمان عرضه داشت اي پيغمبر خدا! حكمت را تغيير ده، و آسان

 كن، پرسيد
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تر چيست؟ گفت: باغ را به صاحب گوسفند بده، تا هر چه ميوه داد مال او باشد، و باغ را به صورت اولش به صاحبش آسان
را به  رگشت گوسفندانبرگرداند، و گوسفند را به صاحب باغ بسپار تا از منافعش استفاده نموده، همين كه باغش به او ب

مؤلف: در اينكه زراعت مزبور باغ  .«1»صاحبش برگرداند. اين معنا از امام ابي جعفر و امام صادق )ع( هم روايت شده است 
و البته در اين ميان روايات ديگري از ائمه اهل « 6»انگور بوده، از طرق اهل سنت از عبد اللَّه بن مسعود نيز روايت شده 

دارد كه قريب المضمون است با آنچه ما آورديم. و همان بياني كه ما در معناي آيه آورديم، در توضيح  بيت )ع( وجود
 .مضامين روايات كافي است

 118رواياتي ديگر در ذيل آياتي كه به ايوب، يونس، زكريا و مريم )عليهم السالم( اشاره داشتند[ ..... ص : ]

كه خدا  -باد از هر سو به سرزمين شام و بيت المقدس :فرموده "مانَ الرِّيحَ عاصِفَةًوَ لِسُلَيْ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«0»ورزيد مي -بركتش داده بود

 أَهْلَهُ وَ آتَيْناهُ "و نيز در همان كتاب به سند خود از عبد اللَّه بن بكير، و ديگران از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ذيل آيه
فرمود: يعني خداوند همان فرزندان وي را كه مرده بودند زنده كرد، چه آنهايي كه قبل از بليه مرده بودند، و  "هُمْوَ مِثْلَهُمْ مَعَ

 .«0»چه آنها كه در حال بليه از دنيا رفته بودند 

فرمود:  "ذَهَبَ مُغاضِباً وَ ذَا النُّونِ إِذْ "و نيز در آن كتاب و در روايت ابي الجارود از امام ابي جعفر )ع( آمده كه در ذيل آيه
د كنفرمود: يونس پنداشت خدا او را به خاطر غضبش عقاب نمي "فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ "غضب وي از اعمال مردمش بود

«4». 



و در عيون به سند خود از ابي الصلت هروي روايت كرده كه حضرت رضا )ع( در گفتگويي كه با مامون بر سر عصمت انبيا 
قين به معناي ي "ظن "اين "وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ "داشت فرمود: اما اينكه در باره يونس فرموده

 مَّا إِذاوَ أَ "اي كالم خداي را كه فرموده:گيرد، مگر نشنيدهاست، يعني يونس اطمينان داشت كه خداوند رزق او را تنگ نمي
گيرد، چون اگر كسي خيال كند كه خدا بر او قدرت ندارد كافر است، )و يعني رزق او را تنگ مي "مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ

 .«2»انبيا منزه از كفرند( 
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و در تهذيب به سند خود از زيات، از مردي از كرام، از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: چهار چيز براي چهار چيز 
است، زيرا خداي  "ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ "رم براي هم و غم آيهو چها -تا آنجا كه فرمود -است

چون يونس آن دعا را كرد ما مستجابش  -فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ "سبحان خودش فرموده:
 ."دهيمو اندوه نجاتش داديم، و همچنين مؤمنين را نجات ميكرديم، و از غم 

 .مؤلف: اين معنا در كتاب خصال بدون ذكر سند روايت شده است

ص( شنيدم كه فرمود: آن اسم از اسامي خدا )و در الدر المنثور است كه ابن جرير از سعد روايت كرده كه گفت: از رسول خدا 
 .دهد، همان اسمي است كه يونس فرزند متي خواندكند، و هر چه بخواهد ميبتش ميكه اگر كسي او را با آن بخواند اجا

عرضه داشتم يا رسول اللَّه! آن اسم مخصوص يونس بود، يا براي همه مسلمين؟ فرمود مخصوص يونس و مؤمنين است كه 
پس  "وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ "فرمايد:اي كه خداي تعالي ميكند. مگر نشنيدهاگر خداي را با آن بخوانند مستجاب مي

 .«1»ايمان شرطي است كه خدا آن را در دعاي دعا كننده شرط كرده است 

 .«6»شد، و از آن پس شد فرموده: همسرش حيض نمي "وَ أَصْلَحْنا لَهُ زَوْجَهُ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

 "غبتر "دارد از برادرش موسي بن جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود:و در كتاب معاني االخبار به سندي كه به علي بن جعفر 
آن است كه پشت هر دو دست را به طرف صورت  "رهبت "آن است كه آدمي كف دست و صورت خود را به آسمان كند، و

 .«0»كرده تا برابر صورت بلند كني 

 "رغبت "صادق )ع( آمده، و عبارت آن چنين است: مؤلف: نظير اين روايت در كافي به سندي كه دارد از ابي اسحاق از امام
آن است كه پشت دستها را به طرف آسمان بلند كني  "رهبت "ها را به طرف آسمان بلند كني، وآن است كه كف دست

«0». 
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الَّتِي  "فرمود: يعني راغبين و راهبين. و در ذيل جمله "يَدْعُونَنا رَغَباً وَ رَهَباً "و در تفسير قمي روايت كرده كه در ذيل جمله
 فرمود: روح "فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا "احدي او را نديد. و در ذيل جملهفرمود: مريم آن چنان عفيف بود كه  "أَحْصَنَتْ فَرْجَها

 .«1»مخلوق خدا است، يعني روحي از امرمان 
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 .24، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 046، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 110.... ص : [ .440تا  80(: آيات 04سوره األنبياء )]

 اشاره

( فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ 20( وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ )26إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ )
( حَتَّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ 24( وَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ ال يَرْجِعُونَ )20اتِبُونَ )هُوَ مُؤْمِنٌ فَال كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ ك
 (22مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ )

( إِنَّكُمْ وَ ما 22لَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ )وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا وَيْ
( لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ 22( لَوْ كانَ هؤُالءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ )22تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ )

 (131( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ )133فِيها ال يَسْمَعُونَ ) وَ هُمْ

كَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي ( ال يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئ136ِال يَسْمَعُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خالِدُونَ )
( وَ لَقَدْ 130ا فاعِلِينَ )( يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُن130َّكُنْتُمْ تُوعَدُونَ )

 (132إِنَّ فِي هذا لَباَلغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ ) (105)الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ  كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ

لَّوْا فَقُلْ فَإِنْ تَوَ (132( قُلْ إِنَّما يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ )132وَ ما أَرْسَلْناكَ إاِلَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ )
( وَ إِنْ 113( إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَ )132آذَنْتُكُمْ عَلي سَواءٍ وَ إِنْ أَدْرِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ )

 (111أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ )

 (116كُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ )قالَ رَبِّ احْ

 040، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 113ترجمه آيات ..... ص : 

 (26اين است آئين شما، آئيني واحد و من پروردگار شمايم پس تنها مرا بپرستيد )

 .(20ردند )گو پاره پاره كردند دين خود را، همه به سوي ما باز مي

 .(20و هر كس اعمال شايسته كند و مؤمن باشد كوشش او بدون پاداش نماند و ما ثبت كننده مساعي او هستيم )

 .(24بر هر دهكده كه هالكشان كرديم مقرر كرديم كه ديگر باز نگردند )



 .(22تا وقتي كه سد ياجوج و ماجوج گشوده شود و از هر تپه و بلندي سرازير گردند )

ه حق نزديك شود و ديدگان كساني كه كافر بودند خيره ماند، كه اي واي بر ما كه از اين حال غافل بوديم بلكه و وعد
 .(22ستمگر بوديم )

 .(22پرستيد همه سوخت دوزخيد و به آن وارد خواهيد شد )شما و آنچه به غير خدا مي

 .(22ند )شدند اما همگي در آن جاوداناگر اينان خدا بودند وارد جهنم نمي

 .(133شنوند )اي دارند و در آنجا چيزي نميدر آنجا ناله

 .(131و كساني كه در باره آنها از جانب ما قلم به نيكي رفته از جهنم دور شوند )

 .(136و حتي زمزمه آن را نشنوند و در آنچه دلهايشان بخواهد جاودانند )

 .(130دادند )شان آيند كه اين روزي است كه به شما وعده ميوحشت بزرگ قيامت غمگينشان نكند و فرشتگان به استقبال

روزي كه آسمانها را در هم پيچيم چون در هم پيچيدن طومار براي نوشتن، چنان كه خلقت را از اول پديد آورديم دوباره آن 
 .(104)را اعاده كنيم كه كار ما چنين است 

 .(134برند )را بندگان شايسته من به ميراث مي در زبور از پي آن كتاب )تورات( چنين نوشتيم كه زمين

 .(132كه در اين براي گروه عبادت پيشه بالغي هست )

 .(132ايم )و ما تو را جز رحمتي براي جهانيان نفرستاده

 .(132شويد؟ )رسد كه خداي من خداي يكتا است آيا شما مسلمان ميبگو، حق اين است به من وحي مي

 اند نزديك است يادانم آنچه به شما وعده دادهشما )و غير شما را( يكسان آگاه كردم و من چه مياگر پشت كردند بگو من 
 .(132دور )
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 .(113داند )داريد ميخدا سخن بلند و علني شما و آنچه را كه پنهان مي

ست و )يا( براي اين است كه تا مدتي كه مقدر شده دانم شايد تاخير آن عذاب موعود به منظور آزمايش شما امن چه مي
 .(111عمر خود را به پايان بريد )

يم خواهگوييد كمك از او ميگفت پروردگارا! به حق داوري كن و پروردگار ما، بسيار بخشنده است و در باره آنچه شما مي
 .(116كه هر كس بايد از او كمك بخواهد )

 111بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

فرمود كه براي بشر معبودي است واحد، و آن در اين آيات به مضمون اول سوره برگشت شده، زيرا در آن آيات بيان مي
معبود همان كسي است كه آسمانها و زمين را خلق فرموده، و لذا بايد او را از طريق نبوت، و پذيرفتن دعوت انبيا بپرستند، و 

 .ندبا پرستش وي آماده حساب يوم الحساب شو

كند، و آن دين توحيد است، هم چنان كه موسي، و قبل از او ابراهيم، و قبل از وي نوح، و نبوت جز به يك دين دعوت نمي
اي از مانند ايوب، و ادريس و غير آن دو از پيامبراني كه اساميشان و پاره -و همچنين انبيا قبل از نوح، و بعد از موسي

 .كردندهمه به آن دعوت مي -و در قرآن كريم آمدهانعامهايي كه خدا به ايشان كرده 



پس، بشر امتي است واحده، و داراي ربي واحد، و آن خداي عز اسمه است. و دين واحد، و آن دين توحيد است كه در آن 
 دعوت الهي همين است و بس، و ليكن مردم اين دين واحد را قطعه قطعه كردند، و خداياني به .شودتنها خدا عبادت مي

جاي خدا براي خود درست كردند، و ادياني غير از دين خدا تراشيدند، و به همين جهت اختالف در ميان خود پديد آوردند، و 
 .هايشان در دنيا و آخرت مختلف گشتهدف

ت و مخورند و مدام در نعاما در آخرت، بشرهاي صالح به زودي با شكر خدا از ايشان مواجه گشته و به هيچ ناماليمي بر نمي
 .كرامتند. و اما غير صالحان، در عذاب و عقابند

اين وضع آنان در آخرت، و اما در دنيا كه خداي عز و جل صالحان از ايشان را وعده داده كه زمين را به ارث به ايشان دهد، 
 .و خانه عاقبت را هم خاص ايشان كند

 .نتيجه گذاردازد، و سعيشان را بيو طالحان و بدكاران را وعده داده كه به هالكت رساند و نابود س
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 111در آن[ ..... ص :  "امت "و مراد از "إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ "معناي آيه:]

به معناي جماعتي است كه مقصد واحدي آنها را جمع كرده  "امة "كلمه "ونِإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُ "
 .باشد

دهد خطابي است عمومي، كه تمامي افراد مكلف بشر را در بر خطاب در آيه شريفه به طوري كه سياق به آن گواهي مي
ارد، و همه انسانها در آن نوع گيرد. و مراد از امت در اينجا نوع انسان است، كه معلوم است نوع براي خود وحدتي دمي

 .باشدمي "امت "است كه همان كلمه "ان "را مؤنث آورده به مناسبت تانيث خبر "هذه "واحدند، و اگر اسم اشاره

و معناي آيه اين است كه: اين نوع انساني، امت شما بشر است، و اين هم واحد است، )همه در انسانيت يكي هستند(، پس 
پروردگار شما هستم، زيرا مالك و مدبر شمايم، پس تنها مرا بپرستيد، و نه  -اللَّه واحد تعالي -و مناي هستيد امت واحده
 .ديگران را

نموده، براي اينكه نوع انساني وقتي نوعي واحد، و امتي واحده و  "فاعبدون "اشاره به دليل خطاب "أُمَّةً واحِدَةً "و در جمله
هدف هم عبارت باشد از سعادت حيات انساني، ديگر ممكن نيست غير ربي واحد داراي هدف و مقصدي واحد باشد و آن 

ارباب ديگري داشته باشد، چون ربوبيت و الوهيت منصب تشريفي و قراردادي نيست، تا انسان به اختيار خود هر كه را و هر 
ز تدبير است، و چون همه انسانها ا چه را خواست براي خود رب قرار دهد، بلكه ربوبيت و الوهيت به معناي مبدئيت تكوين و

اولين و آخرينشان يك نوع و يك موجودند، و نظامي هم كه به منظور تدبير امورش در او جريان دارد نظامي است واحد و 
سازد، قهرا اين نوع واحد و نظام واحد را جز مالك و مدبري متصل و مربوط كه بعضي اجزاء را به بعضي ديگر متصل مي

ود نياورده است، و ديگر معنا ندارد كه انسانها در امر ربوبيت با هم اختالف كنند، و هر يك براي خود ربي اتخاذ واحد به وج
كند. پس انسان نوع واحد است و كند غير رب آن ديگري، و يا در عبادت راهي برود غير آن راهي كه ديگري سلوك مي

 .يقت ربوبيت را واجد باشد، و او خداي عز اسمه استالزم است ربي واحد اتخاذ كند، و او ربي باشد كه حق

به دين اسالم است كه دين همه انبيا بوده. و مراد از  "هذه "اند: مراد از امت، دين است، و اشاره به كلمهگفته« 1»بعضي 
ت ين است كه: ملاين است كه اجتماع انبيا و بلكه اجماعشان بر آن است. و معناي آيه ا "اي استامت واحده "اينكه فرمود

 اسالم ملت شما است، كه واجب است حدود آن را حفظ كنيد، و ملتي است كه همه انبيا )ع( بر
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 .آن اتفاق دارند

ين معناي بعيدي است، زيرا استعمال امت در دين به فرضي كه جايز باشد، به نحو مجاز جايز است كه بدون قرينه ليكن ا
وَ  "شود مرتكب آن شد. عالوه بر اين، با اينكه معناي حقيقي كلمه معناي روبراهي است، و ساير كلمات قرآني از قبيلنمي

بينيد اين آيه اجمال آيه فوق و آيه چون به طوري كه مي -كند، آن را تاييد مي«1» "خْتَلَفُواما كانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً واحِدَةً فَا
ديگر نه اجباري داريم و نه احتياجي به اينكه مرتكب مجاز شويم، از اين هم كه بگذريم تعبير در  -اش را متضمن استبعدي
و انا  "ماند، زيرا اگر امت به معناي دين بود ممكن بود بفرمايد:مي بدون وجه "اله "و نه به "رب "به "وَ أَنَا رَبُّكُمْ "جمله
د اي خواهد بوبه خاطر نكته "رب "به خالف اينكه امت را به معناي جماعت بگيريم كه در اين صورت آوردن كلمه "الهكم

تا  امور شمايم، پس مرا بپرستيدشود كه: شما افراد بشر نوع واحدي هستيد و من مالك و مدبر و بنا بر آن معناي آيه اين مي
 .مرا معبود خود گرفته باشيد

اند كه چون همگي از سياق آيه دور بود، از نقلش خودداري كرديم! اگر شما بخواهيد در اين آيه وجوه بسياري ديگر آورده
 .توانيد به كتب تفسيري مفصل مراجعه كنيدبدانها وقوف يابيد مي

 116آورند مقبول است[ ..... ص : و بيان اينكه اعمال كساني كه توأم با ايمان از اعمال صالح به جاي مي نكوهش اختالف مردم در امر دين]

دا يعني ج "تقطيع "به طوري كه در مجمع البيان گفته به معناي "تقطع "كلمه "وَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ "
شود و آن تفرق و اختالف است. و اند به همان معنايي است كه از لفظ متبادر ميگر گفتهدي« 0»بعضي « 6»كردن است 

« 0»باشد. بعضي مي "و تقطعوا في امرهم "منصوب به نزع خافض )نياوردن حرف جر( است و تقدير آن "امرهم "كلمه
ت بدون حرف جر مفعول گرفته. و هر معناي جعل و قرارداد را متضمن است و به همين جه "تقطعوا "اند: كلمهديگر گفته

چه باشد جمله مذكور استعاره به كنايه است و مقصود از آن اين است كه مردم اين امر واحد را كه گفتيم همان دين توحيد 
اند رها كرده با اينكه امري واحد بود پاره پاره نموده و ميان خود تقسيمش كردند، هر است كه انبيا بدان دعوت كرده

اي يك قسمت آن را گرفته بقيه را رها كرد يكي وثني مذهب شد، يكي يهود و يكي نصاري و يكي مجوس و ديگري طايفه
 صابئي، آن هم با همه اختالفاتي
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كه در طوايف آنها هست. و اين خود نوعي سرزنش و مذمتي است از مردم به خاطر اختالفشان در دين و نافرماني خدا در 
 .پرستش معبود يگانه

شود بلكه همگي به سوي خدا كند كه اختالفشان در امر دين ناديده گرفته نميبيان مي "لَيْنا راجِعُونَكُلٌّ إِ "و در جمله
فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ  "شوند. هم چنان كه تفصيل در آيهبازگشت نموده بر طبق اختالفي كه در امر دين كردند سزا داده مي



را بدون عطف آورده براي اين است كه اين جمله در واقع  "كُلٌّ إِلَيْنا راجِعُونَ "هنيز بدان اشاره دارد. و اگر جمل "الصَّالِحاتِ ...
جوابي است از سؤالي تقديري، گويي كسي پرسيده عاقبت اختالفشان در امر دين چه خواهد بود و چه نتيجه خواهد داد در 

 ."كنيمگردند و طبق عملشان مجازاتشان ميهمه به سوي ما بر مي "پاسخ فرموده

اين آيه تفصيل حال اختالف كنندگان است از  "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فاَل كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ "
 "د:فرماياي خواهد آمد كه به منزله بيان و تفصيل جزاي دنيايي ايشان است كه در آن مينظر جزاي اخروي، و به زودي آيه

 ."وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ

اين است كه از افراد بشر هر كس چيزي از اعمال صالح را به جاي  "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ "پس معناي اينكه فرمود:
 .-ايمان كرد چون عمل بدون ايمان اثري ندارد البته عمل صالح را مقيد به -آورد

آيد قطعا بر مي "وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ "فرمود:به طوري كه از سياق و مخصوصا از آيه گذشته كه مي "ايمان "و مراد از
ون استثناء، زيرا ايمان به خدا است، چيزي كه هست ايمان به خدا جداي از ايمان به انبيايش نيست، آن هم همه آنان، بد

ضٍ ... أُولئِكَ ؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْإِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ، وَ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ يَقُولُونَ نُ "فرموده:
 .«1» "هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا

 است، و لذا از اين معنا در موضعي "شكر "در مقابل "كفران "ماند.يعني سعي ايشان مستور نمي -"هِفَال كُفْرانَ لِسَعْيِ "
 .«6» "وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً "ديگر چنين تعبير آورده:

 اين است كه ما اعمالشان را در صحيفه "وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ "و معناي اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

ي ايمان گويند: به بعضورزند، و ميان خدا و پيامبرانش جدايي انداخته، مييعني كساني كه به خدا و پيامبرانش كفر مي(1)
 .141و  143حقا اينان كافرند. سوره نساء، آيات  ... ورزيمآوريم، و به بعضي كفر ميمي

 .66سوره دهر، آيه (2)

 042، ص: 10ن، جترجمه الميزا

اين  "فَال كُفْرانَ لِسَعْيِهِ وَ إِنَّا لَهُ كاتِبُونَ "كنيم، ثبتي كه هرگز فراموش نشود. پس مقصود از اين كه فرمود:اعمال ثبت مي
 .شوداست كه عمل صالحشان فراموش و كفران نمي

به اينكه توأم با ايمان باشد، هم چنان كه كند بر قبولي اعمال صالح، مشروط اين آيه شريفه از آياتي است كه داللت مي
كند بر اينكه مؤمني كه بعضي از اعمال صالح را به جاي كند، و نيز داللت ميآيات حبط اعمال به خاطر كفر، آن را تاييد مي

 .آورد اهل نجات استمي

 119انجامد[ ..... ص : و اشاره به اينكه فساد فرد به فساد مجتمع مي "جِعُونَوَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ ال يَرْ "وجوه مختلف در معناي آيه:]

كند، اين است كه مراد اين آنچه از اين آيه با كمك سياق به ذهن تبادر مي "وَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ ال يَرْجِعُونَ "
گردند تا آنچه كمبود دارند جبران شوند، و دوباره به دنيا بر نمينميما اهل هر قريه را كه هالك كنيم ديگر زنده  :باشد

 .اند استيفا نمايندكنند، و آنچه از عمر و زندگي از كف داده

ت. ، متضمن آن اس"فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ... "و اين در حقيقت يك لنگه از دو لنگه تفصيلي است كه آيه
 :شوديگر از دو طرف تفصيل اين ميپس طرف د

شود، و سعيش مشكور نيست بلكه خائب و خاسر است، و هر كه مؤمن نباشد، هر چه عمل صالح به جاي آورد نوشته نمي



 .نتيجه است، و بعد از مردن هم ديگر راهي به تدارك آنچه كه از او فوت شده نداردسعيش در دنيا بي

وَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ  "مورد بحث به جاي فرد، مجتمع را مورد سخن قرار داده، و فرموده: چيزي كه هست، خداي تعالي در آيه
، و اين بدان جهت است كه "حرام است بر كسي كه ما او را هالك كرديم -و حرام علي من اهلكناه "و نفرموده: "أَهْلَكْناها

شود، و آن گاه ديگر عذاب بر آنان حتمي ه منتهي ميكند و به طغيان جامعفساد فرد به طبع به فساد جامعه سرايت مي
وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ  "گردند، هم چنان كه در سوره اسري فرموده:شود و همه هالك ميمي

 .«1» "مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً

، اهالك به جرم گناهان باشد، به اين معنا كه در اثر گناه زياد "اهالك "ت كه منظور ازتوان گفالبته به احتمال بعيدي مي
« 6» "وَ إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَ ما يَشْعُرُونَ "استعداد سعادت و هدايت به كلي در آنان باطل گردد، هم چنان كه در آيه

 .بدان اشاره كرده است

__________________________________________________ 

هيچ شهر و دياري در روي زمين نيست جز آنكه پيش از ظهور قيامت اهل آن شهر را يا هالك كرده. يا به عذاب (1)
 .42كنيم. سوره اسري، آيه سخت معذب مي

 .62فهمند. سوره انعام، آيه كنند مگر خويشتن را و نميهالك نمي(2)

 042، ص: 10ترجمه الميزان، ج

شود و معنايش اين است كه: مي« 1» "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ "آن گاه بنا بر اين احتمال، آيه مورد بحث در معناي آيه
بر مردمي كه ما ايشان را به جرم گناهان بسيار محكوم به ضاللت كرديم، حرام است كه بار ديگر به توبه و به حال 

 .استقامت برگردند

اي كه عمل صالح توأم با ايمان انجام نداد و امرشان منجر به هالكت شد، ديگر محال آيه اين است كه: آن قريهو معناي 
 .است كه دوباره زنده شود و ما فات را تدارك نموده سعي خود را مشكور، و اعمال خود را مكتوب، و مقبول كند

 حق مطلب اين است كه در "انهم يرجعون "ظاهر كالم اقتضا داشت بفرمايدبا اينكه  "أَنَّهُمْ ال يَرْجِعُونَ "و اما اينكه فرمود:
اين تعبير مجاز عقلي به كار رفته، يعني نتيجه تعلق فعل به چيزي در جاي خود متعلق قرار گرفته. به عبارت ديگر: آن 

ه تعلق توضيح اينكه نتيج گيرد، در جاي خود متعلق قرار گرفته،وضعي كه متعلق فعل بعد از تعلق فعل بدان به خود مي
ق حرمت كه متعل "رجوع "حرمت به بازگشت )به سوي دنيا( اين است كه ديگر به دنيا بر نگردند، و اين نتيجه در جاي خود

 .است قرار گرفته

 و -و حرام علي قرية اهلكناها انهم يرجعون "اگر گفته شود كه: غرض از اين مجاز عقلي چه بوده. و چرا از اول نفرموده
گوييم فايده اين مجاز اين است كه نفوذ فعل ؟. در جواب مي"اي كه هالكشان كرديم كه برگردندحرام است بر قريه

 .را افاده كند ()حرمت

گويا فرموده: آن قدر حرمت نافذ و مؤثر بود كه به محضي كه متعلق به رجوع آنان شد، رجوعشان بدون هيچ فاصله مبدل به 
 .عدم رجوع شد

به سجده تعلق  "منع "به كار رفته، چون در اين آيه «2» "ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ "ن مجاز عقلي در آيهو نظير اي
ولي از آنجا كه اثرش در جلوگيري از سجده شديد بوده، گويي كه سجده را عدم سجده كرد، و لذا  (گرفته )نه عدم سجده

 .جاي خود سجده كه متعلق منع است قرار گرفتهعدم سجده كه نتيجه تعلق منع است در 

به كار رفته، چون شرك نورزيدن متعلق « 0» "قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً "باز نظير آن در آيه



ما اين دو آيه را در جاي خود به وجه ديگري حرمت قرار گرفته، با اينكه شرك ورزيدن حرام است، نه شرك نورزيدن، البته 
 .ايمنيز توجيه كرده
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 .02كند كسي را كه گمراه كرده باشد. سوره نحل، آيه خدا هدايت نمي(1)

 .16چه بازت داشت اينكه سجده نكني وقتي فرمانت دادم كه سجده كني؟ سوره اعراف، آيه (2)

 .بگو بياييد تا آنچه پروردگارتان بر شما حرام كرده كه به او چيزي شرك نورزيد برايتان بخوانم(3)

 .141سوره انعام، آيه 

 023، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 162ياد آوري معاد و تهديد مشركين به عذاب جاوداني[ ..... ص : ]

 انهم "زائده، و اصل جمله، "ال "اند. يكي اينكه: كلمهه كردهديگر آيه مورد بحث را به وجوهي ديگر توجي« 1»مفسرين 
 .است "يرجعون

اي كه هالكشان واجب است بر اهل قريه "در آيه به معناي واجب است و معناي آيه اين است كه "حرام "دوم اينكه كلمه
 :گويدآمده مانند شعر خنساء كه مي اند به اينكه كلمه حرام به معناي واجبآن گاه استدالل كرده "كرديم اينكه بر نگردند

أَنَّهُمْ ال  "سوم اينكه متعلق حرمت حذف شده و جمله «6»و ان حراما ال اري الدهر باكيا علي شجوة اال بكيت علي صخر 
ته يعني آنان را كش -اي كه هالكشان كرديمحرام است بر قريه "متعلق آن نيست و تقدير كالم اين است كه "يَرْجِعُونَ

 ."گردنداينكه عملي از ايشان قبول شود براي اينكه ايشان به سوي توبه بر نمي -ان خود يافتيمگناه

، برنگشتن به سوي خدا در قيامت است نه بر نگشتن به دنيا، و معناي آيه به طوري كه لفظ "برنگشتن "چهارم اينكه مراد از
 :آيه هم استقامتش محفوظ باشد اين است كه

ولي خواننده عزيز  "خاطر طغيان اهلش هالك كرديم محال است كه به سوي ما براي مجازات برنگردند اي كه ما بهقريه "
 .باشدمتوجه اشكال يك يك آنها مي

هاي بلندي به معناي زمين -با دو فتحه -"حدب "كلمه "حَتَّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ "
ز به معناي بيرون جستن با سرعت است و ا "نسول "از "ينسلون "هاي پست قرار گرفته باشد. و كلمهت كه بين زميناس

نتيجه و غايت  "حَتَّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ ... "گويند. سياق اقتضا دارد كه جمله "نسالن "اين رو جستن گرگ را
ر به ياجوج و ماجوج ب "ينسلون "تا آخر دو آيه باشد و نيز ضمير جمع در -"نَ الصَّالِحاتِفَمَنْ يَعْمَلْ مِ "تفصيل مذكور در

 .گردد

نويسيم و يعني اعمال صالح مؤمنين را مي -يابدشود كه: مدام امر به همين منوال جريان ميآن گاه معناي آيه اين مي
كنيم تا آن روزي كه راه ان را بعد از هالكت تحريم ميداريم و قراء ظالمه را هالك نموده رجوعشسعيشان را مشكور مي

بسته ياجوج و ماجوج و سدشان گشوده شود، يعني ياجوج و ماجوج از بلنديهاي زمين با سرعت به سوي مردم بتازند و اين 
 خود يكي از عالمتهاي قيامت است هم چنان كه آيه

__________________________________________________ 

 .26، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .گريد من بر فقدان برادرم صخر بگريمبينم بر فقدان عزيزش ميبه درستي واجب است بر من كه هر كه راي مي(2)



 021، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 "مَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاًفَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْ "
كند و ما به طور مفصل در معناي ياجوج و ماجوج و سدي كه بر آنان زده شد در تفسير سوره كهف نيز بدان اشاره مي« 1»

 .بحث كرديم

بيرون شدنشان از  "ينسلون "گردد و مراد ازر ميبه مردم ب "ينسلون "اند: ضمير جمع در كلمهاز مفسرين گفته« 6»بعضي 
 .قبور به سوي محشر است

با اين معنا سازگار  "وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ "فرمايد:و بعد از آن، كه مي "حَتَّي إِذا فُتِحَتْ ... "ولي سياق ما قبل از جمله
نسول: بيرون  "عالوه بر اينكه .آيدآن درست در نميو همچنين خود جمله مورد بحث، از نظر اينكه حال است با  .نيست
از هر حدب )بلندي( كه در جمله مورد بحث قرار گرفته، بر بيرون شدن از قبر صادق نيست، چون قبر جزو بلنديهاي  "شدن

با  -"جدث "را "حدب "زمين نيست، و به همين جهت گوينده و صاحب اين توجيه كه همان مجاهد معروف است كلمه
 .و ثاي سه نقطه كه به معناي قبر است قرائت كردهجيم 

 "... وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا "

اين است كه چشم آن چنان خيره شود كه پلكش به هم  "شخوص بصر "قيامت است. و معناي "وعد حق "منظور از
و اين حالت الزمه كمال اهتمام ناظر به آن چيزي است كه بدان خيره شده، اهتمامي «. 0» راغب اينطور معنا كرده -نخورد

 .آيدگذارد به چيزي ديگر مشغول شود، و اين حالت بيشتر در گرفتاريهاي ناگهاني براي آدمي پديد ميكه ديگر نمي

رسد به فار است كه در هنگام مشاهده قيامت كه ناگهان مياين جمله حكايت كالم ك -"يا وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا "
ند، و كنند كه ما را غافل كرداند. گويي اول ادعا ميزيستهكنند كه در غفلت از اين صحنه ميكنند، و ادعا ميخود نفرين مي

ان رت را از يادشكنند به اينكه غفلت ناشي از ظلم خودشان بوده كه به كارهايي مشغول شدند كه آخسپس اعتراف مي
 .نه، بلكه خود ما ستمكار بوديم "بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ "ساخته لذا گفتندبرده و غافلشان ميمي
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 شكند و وعده پروردگارم حق است. در آن روزپس وقتي كه وعده پروردگارم برسد كه در آن روز آن سد را مي(1)
و  22كنيم. سوره كهف، آيات، گذاريم تا بعضي در بعضي موج زنند و صور دميده شود آن گاه همه را به نوعي جمع ميمي
22. 

 .20، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 ."شخص "مفردات راغب، ماده(3)

 026، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 «1»گيره است. و بعضي به معناي آتش "حصب "كلمه "مَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَإِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّ "

 .اند: به معناي هيزم استگفته

اند: اصل اين كلمه به معناي هر چيزي است كه در آتش افكنده شود، پس معنايش اعم از آن دو ديگر گفته« 6»بعضي 
 .است

و من  "به كار برده كه براي غير ذوي العقول است و نفرموده "ما ""ونِ اللَّهِوَ ما تَعْبُدُونَ مِنْ دُ "و از اينكه در جمله
هم  -، با اينكه خداي تعالي در بيشتر موارد كالمش از بتها به الفاظي كه اختصاص به ذوي العقول دارد تعبير كرده"تعبدون

عبودين از انبياء و صلحا و مالئكه، هم چنان كه همانا بتها و تماثيل است نه م -"ما وَرَدُوها "چنان كه در آيه بعد فرموده



آيه از  كند. در اينمي -آن را تاييد "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني ... "فرمايد:اند. و جمله بعدي هم كه ميبعضي گفته
 .ياد كرده است "و ردوا "بتها با فعل

به كفار است، كه در آنها حكم شده به اينكه بايد داخل آتش شوند، و در  و ظاهرا آيات مورد بحث از خطابهاي روز قيامت
جهنم جاودانه بسر برند، نه اينكه خطابي، دنيايي باشد و از آينده كفار خبر دهد و بخواهد به اين وسيله بر بطالن عبادت بتها، 

 .و خدا گرفتن آنها استدالل كند

آيد كه خطاب مزبور هم است، و از ظاهر سياق بر مي "الي "يا به معناييا براي تاكيد تعدي، و  "لها "در "الم "حرف
شما و الهه شما به سوي جهنم بر  "يا "شما و آلهه شما وارد جهنم خواهيد شد "شود و هم آلهه آنان، يعنيشامل كفار مي

 ."گرديدمي

اي است كه مشركين آنها را جمله اظهار حقيقت حال آلهه اين "لَوْ كانَ هؤاُلءِ آلِهَةً ما وَرَدُوها، وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ "
 .يعني همه شما و خدايانتان در جهنم جاويد هستيد "وَ كُلٌّ فِيها خالِدُونَ "پرستيدند تا شفيع ايشان شوند. و جملهمي

ين شود، و به همداخل ايجاد مي صدايي است كه در اثر نفس كشيدن به "زفير ""لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَ هُمْ فِيها ال يَسْمَعُونَ "
شنوند، به خاطر اين است كه در دنيا اند. و اگر فرموده: صداي آن را نميجهت در لغت آن را به صداي االغ تفسير كرده

بينند، سزاي اعراضشان از ديدن و نظر افكندن به آيات خدا شنيدند. هم چنان كه اگر در آخرت نميصداي كلمه حق را نمي
 .است

__________________________________________________ 
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در اين آيه از خطاب به كفار عدول كرده، و خطاب را متوجه رسول خود نموده، تا به اين وسيله به ديگران بفهماند كه ايشان 
آلهه، هر  گردد، نه به كفار ون توجيه، ديگر ضماير جمعي كه در آن است تنها به كفار بر مياليق خطاب نيستند. و بنا بر اي

 .دو

در  است، و وصفي است كه "احسن "مؤنث كلمه "حسني "كلمه "إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ "
باشد، كه عبارت مي "موعدة الحسني "و يا "هاي نيكوعده -عدة الحسني "جاي موصوف خود قرار گرفته، و تقدير آن

ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ  "است از نجات يا بهشت. و موعده به هر يك از اين دو در كالم خداي تعالي آمده، يك جا فرموده:
 .«6» "وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتٍ "و در جاي ديگر فرموده: «1» "نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا

به معناي  "فزع اكبر "به معناي صوتي است كه احساس شود. و كلمه "حسيس "كلمه "ال يَسْمَعُونَ حَسِيسَها ... تُوعَدُونَ "
 فِي يَوْمَ يُنْفَخُ "و فرموده: كند،ترس بزرگ است كه خداي تعالي خبر داده چنين ترسي در هنگام نفخ صور وقوع پيدا مي

 .«0» "الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ

هذا يَوْمُكُمُ  "يندگوكنند و مياين است كه مالئكه ايشان را با بشارت استقبال مي "تَتَلَقَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ "و معناي اينكه فرمود:
 .شديداين بود آن روزي كه وعده داده مي -الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

 463 : كند[ ..... صكه در هم پيچيده شدن آسمان را در روز قيامت حكايت مي "...يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ  "معناي آيه:]

 "... قٍ نُعِيدُهُيَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْ "

شود نوشتند، ولي فعال به هر چيزي كه ببه قول بعضي سنگي است كه در قديم بر آن مي "سجل "كلمه "در مفردات گفته:



زي يعني مثل پيچيدن چي "كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ "شود، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:گفته مي "سجل "روي آن نوشت
ترين معنايي است كه براي اين كلمه گفته ترين و سادهو اين روشن«. 0»شده باشد تا محفوظ بماند  كه در آن چيزي نوشته

 .شده است
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فاعل آن است. و مراد اين است  "سجل "باشد، هم چنان كه كلمهمي "طي "مفعول كلمه "للكتب "و بنا بر اين معنا، لفظ
 شود، يعني الفاظ و يا معانييشود نوشته هم پيچيده ميوقتي كه پيچيده مي -كه همان صحيفه نوشته شده است -كه سجل

ر شود، و با پيچيده شدنش ديگميكه خود نوعي تحقق و ثبوت دارد و به صورت خط و نقش در سجل نوشته شده، پيچيده 
وَ السَّماواتُ  "شود، هم چنان كه فرموده:ماند، همچنين آسمان با قدرت الهي روزي پيچيده ميچيزي از آنها ظاهر نمي

ه بماند، نه عيني، و نه اثري. چيزي كه هست از داناي در نتيجه، غايب گشته چيزي از آن ظاهر نمي« 1» "مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
گردد، هم چنان كه نوشته از سجل پنهان نيست هر چند كه از ديگران شود هر چند كه از ديگران پنهان ميغيب پنهان نمي

 .پنهان است

گيري پس طي و پيچيدن آسمان بر اين حساب به معناي برگشت آن به خزائن غيب است بعد از آنكه از خزائن نازل، و اندازه
 "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "ره آن و تمامي موجودات فرموده:شده بود، هم چنان كه در با

 :و نيز به طور مطلق فرموده« 6»

 "إِنَّ إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي "و نيز فرموده:« 0» "وَ إِلَي اللَّهِ الْمَصِيرُ "

«4». 

ي ناظر به رجوع تمامي موجودات به حالت "كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ "اند: جملهن معنا بوده كه بعضي گفتهو شايد به خاطر اي
تُكَ وَ قَدْ خَلَقْ "اند، هم چنان كه فرموده:اند، و آن حالت اين بوده كه هيچ بودهاست كه قبال يعني قبل از آغاز خلقت داشته

و اين معنا « 2» "هَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً "و نيز فرموده:« 4» "شَيْئاً مِنْ قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ
ان كه شود آن چنهر چيزي نابود مي "دهند كه گفته معناي آيه اين است كههمان مطلبي است كه به ابن عباس نسبت مي

مناسبت دارد و براي آن جنبه تعليل  "يَوْمَ نَطْوِي السَّماءَ ... "ل هر چند با اتصال آيه به جمله. و اين قو"قبل از خلقت بود
خورد بيان اعاده به معناي ارجاع موجودات و ايجاد آنها بعد از فناء است، نه دارد، و ليكن آنچه بيشتر به سياق آيات قبل مي

 اعاده به

__________________________________________________ 

 .22سوره زمر، آيه (1)

كنيم مگر به اندازه معلوم. سوره حجر، آيه هايش نزد ما است، و ما آن را نازل نميهيچ چيزي نيست مگر آنكه خزينه(2)
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اين است كه ما خلق را مبعوث رساند كه مراد معناي افناء و برگرداندن به حالت قبل از وجود. پس ظاهر سياق آيات مي
در آن  "ما "كاف تشبيه و "كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ "در "كاف "كنيم همان طوري كه قبال ايجاد كرده بوديم. پسمي

ن گردانيم كه خلقشاما خاليق را به همان آساني بر مي :است. و مراد اين است "بدأنا "مفعول "أَوَّلَ خَلْقٍ "مصدريه و
 .كرديم بدون اينكه براي ما دشواري داشته باشد

اي داديم كه وفايش بر ما واجب شده و ما اين است كه: ما به او وعده "وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ "و معناي اينكه فرمود:
 .ايم عملي خواهيم نمود و اين است سنت ماآنچه وعده داده

 161است[ ..... ص :  -هر دو -و بيان اينكه آيه ناظر بر وراثت دنيوي و اخروي "وَ لَقَدْ كَتَبْنا ... أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "در آيه: "ارثتو "و "ذكر "،"زبور "مقصود از]

ه آن كتابي است كه ب "زبور "ظاهرا منظور از "الِحُونَوَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّ "
 .«1» "وَ آتَيْنا داوُدَ زَبُوراً "حضرت داوود نازل شد چه در جاي ديگر نيز آن را به اين نام اسم برده و فرموده:

كه بر انبياء اند مراد از آن مطلق كتبي است ديگر گفته« 0»اند مراد از آن قرآن است. بعضي از مفسرين گفته« 6»بعضي 
 "اند مراد ازاز مفسرين گفته« 0»ولي هيچ دليلي بر آن وجوه نيست. بعضي  .نازل شده و يا بر انبياء بعد از موسي نازل شده

 فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ "تورات است به دليل اينكه خداي تعالي آن را در دو جاي از اين سوره ذكر ناميده يكي در آيه "ذكر
 ."وَ ذِكْراً لِلْمُتَّقِينَ "دوم در آيه "مْ ال تَعْلَمُونَكُنْتُ

قرآن است به دليل اينكه خداي عز و جل آن را در چند جاي از كالمش ذكر  "ذكر "اند منظور ازديگر گفته« 4»و بعضي 
ارد چون مراد از بعديت، ناميده. و بنا بر اين قول، آن وقت بعد از قرآن بودن زبور با اينكه قبل از آن نازل شده عيبي ند

 .اند مراد از آن لوح محفوظ است. ولي اين قول صحيح نيستديگر گفته« 2»بعديت رتبي است نه زماني. بعضي 

به طوري كه راغب گفته به معناي انتقال مالي است به تو بدون  "ارث "و "وراثت "-"أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "
و مراد از وراثت زمين اين است كه سلطنت بر منافع، از ديگران به صالحان منتقل شود و «. 2»اي كرده باشي هاينكه معامل

كه  گردد به تمتع صالحان از حيات دنيويبركات زندگي در زمين مختص ايشان شود، و اين بركات يا دنيايي است كه بر مي
 ي زمين از لوث شرك و گناه پاكشود كه: به زوددر اين صورت خالصه مفاد آيه اين مي
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 اللَّهُ وَعَدَ "گشته جامعه بشري صالح كه خداي را بندگي كنند و به وي شرك نورزند در آن زندگي كنند هم چنان كه آيه
 ... الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ



دهد. و يا اين بركات اخروي است كه عبارت است از مقامات قربي كه در بر مياز آن خ« 1» "يَعْبُدُونَنِي ال يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً
دنيا براي خود كسب كردند چون اين مقامات هم، از بركات حيات زميني است هر چند كه خودش از نعيم آخرت است هم 

كه حكايت كالم اهل « 6» "لْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشاءُوَ قالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا ا "چنان كه آيه:
 .كنندبدان اشاره مي« 0» "أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ "بهشت است و آيه

ي نيست بلكه هر دو را شامل هاي دنيايي و آخرتشود كه آيه مورد بحث خاص به يكي از دو وراثتاز همين جا معلوم مي
اند و به آياتي كه مناسب با آن وراثت است تمسك جسته و شود. و مفسريني كه آن را به وراثت آخرتي اختصاص دادهمي

اند همين معنا متعينا مقصود است چون بعد از اعاده ديگر زميني نيست تا صالحان آن را ارث ببرند، حرف چه بسا گفته
د اش كه متعرض مساله اعاده بوده شده باشد تا بگويييرا معلوم نيست كه آيه مورد بحث عطف بر آيه قبلياند، زدرستي نزده

 "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ "فرمود:ماند. و ممكن است عطف به اول آيات باشد كه ميبعد از اعاده ديگر زميني باقي نمي
 .كه به زودي به آن اشاره خواهيم كرد

كه رسول خدا  -ريني هم كه آيه را به وراثت دنيايي اختصاص داده حمل بر دوره ظهور اسالم و يا دوران مهدي )ع(آن مفس
كور اند زيرا روايات مذاند باز راه درستي نرفتهنموده -اند)ص( در اخبار متواتره از آن خبر داده و شيعه و سني آنها را نقل كرده

 .زنده را تخصيص نميهر چند متواتر و مسلم است اما آي

شود چيزي كه هست از نظر سياق آنچه كوتاه سخن، همانطوري كه گفتيم آيه شريفه مطلق است و شامل هر دو وراثت مي
 "فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ ... "كند اين است كه آيه شريفه عطف بر همان جملهكه عقل و اعتبار اقتضاء مي

 كرد و اين آيه به تفصيل حال آنان ازآن آيه به تفصيل حال اهل اختالف از نظر جزاي اخروي اشاره مي باشد چون

__________________________________________________ 

خدا به آن عده از شما كه ايمان آورده عمل صالح كردند وعده داده كه به زودي ايشان را جانشين ديگران در زمين كند (1)
 [.....] .44.. مرا بپرستند و چيزي شريكم نسازند، سوره نور، آيه .

و گفتند حمد خداي را كه زمين را به ما ارث داد تا هر جا از بهشت را كه بخواهيم براي خود انتخاب كنيم. سوره زمر، (2)
 .20آيه 

 .11برند. سوره مؤمنون، آيه ايشانند وارثان، همانهايي كه فردوس برين را ارث مي(3)
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شود كه: ما بشر را به سوي ديني واحد دعوت كرديم ليكن كند، و در نتيجه حاصل كالم اين مينظر جزاي دنيوي اشاره مي
ايشان دين را قطعه قطعه نموده در آن اختالف كردند و مجازاتشان هم مختلف شد، اما در آخرت آنهايي كه ايمان آوردند 

و اما در دنيا، آنهايي كه ايمان آوردند زمين را به  -و از كفار بر خالف اين شد -شكور و عملشان مكتوب شدسعيشان م
 .به خالف ديگران -وراثت مالك شدند

به معناي كافي بودن است، و نيز به معناي آن چيزي است كه آدمي به  "بالغ "كلمه "إِنَّ فِي هذا لَباَلغاً لِقَوْمٍ عابِدِينَ "
رسد، و نيز به معناي خود بلوغ است. و به هر حال معناي آيه از ميان اين سه معنايي كه نقل ه آن به آرزوي خويش ميوسيل

اشاره به معارفي دارد كه در سوره بيان شده. و معناي آن اين است كه: آنچه در اين سوره  "هذا "كرديم روشن است. كلمه
ربي نيست و واجب است كه از طريق نبوت پرستش شود تا به اين وسيله آماده بيان كرديم كه رب عالم واحد است و غير او 

روز حساب گردند و اينكه جزاي مؤمنين چنين و چنان و جزاي كافران چنين و چنان است براي مردم عابد كافي است، البته 
 .درسندر صورتي كه آن را اخذ نموده و به آن عمل كنند كه در اين صورت به آرزوي خويش مي



ل بر اي. دلييعني تو رحمتي هستي كه به سوي همه جماعتهاي بشري فرستاده شده "وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ "
اينكه گفتيم همه جماعتها، جمع با الف و الم است، عالوه بر اينكه مقتضاي رسالت هم همين است. و اما اينكه چطور 

ت؟ جهتش اين است كه ديني آورده كه در اخذ به آن سعادت اهل دنيا در دنيا و آخرتشان رحمت براي همه اهل دنيا اس
اش در اي كه از قيام او به دعوت حقهص( رحمت براي اهل دنيا است از جهت آثار حسنه)تامين است. آري آن جناب 

اب مبعوث شود در نظر بگيريم و با مجتمعات بشري به راه افتاد كه اگر وضع زندگي بشر آن روز را قبل از اينكه آن جن
 .گرددوضعي كه پس از قيام او به خود گرفت مقايسه كنيم كامال روشن مي

 167ص :  ..... [(...اشاره به اينكه تمامي معارف و احكام اسالم از فروع توحيد و منتهي به آنند )إِنَّما يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ ]

شود نيست مگر توحيد و يعني آنچه از دين به من وحي مي "ما يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَقُلْ إِنَّ "
معارف ديگري كه متفرع بر توحيد و ممثل به آن است، چه معارف عقيدتي و چه اخالقي و عملي، خالصه هر چه به من 

دليل بر اين معنايي كه ما براي آيه كرديم اين است كه حصر )انما( بر روي  .ين توحيد استشود همه از فروعات دوحي مي
  .حصر )انما( آمده كه ظهورش در حصر حقيقي است
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ازه ده كه به معناي علم به اجگرفته ش "اذن "اند ازبه طوري كه گفته "ايذان "كلمه "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلي سَواءٍ "
است در كاري. آن گاه به طور مجاز در مطلق علم استعمال شده و از آن افعالي اشتقاق يافته و بسياري از موارد متضمن 

 .شودمعناي تهديد و انذار نيز مي

وت تو اعراض كردند، و است، و معناي آن اين است كه: اگر از دع "آذنتكم "علي الظاهر حال از مفعول "علي سواء "و كلمه
ه شما از اين كنم كاز اينكه با قبولي دين توحيد تسليم خدا شوند روي گردانيدند، پس به ايشان بگو من به شما اعالم مي

باشيد، چون شما در اينكه من اعالمتان كنم، و يا در خود خطر قرار گيريد مساوي هستيد، )و به اعراض خود در خطر مي
صود اند: مقالم كردن من همه مساوي هستيد، و يا در مخاطره بودن همه برابريد( بعضي از مفسرين گفتهعبارت ديگر: در اع

 .آيدهاي مكي دور به نظر مياعالم به جنگ است. ولي اين معنا در سوره

 169اعالم خطر رسول خدا )صلي اللَّه عليه و آله( به مشركان استهزاء كننده[ ..... ص : ]

اين آيه تتمه كالم رسول خدا )ص(  "رِي أَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ ما تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَ يَعْلَمُ ما تَكْتُمُونَوَ إِنْ أَدْ "
 "واءٍآذَنْتُكُمْ عَلي سَ "همان تهديد در جمله "ما تُوعَدُونَ "است، كالمي كه مامور شده آن را ابالغ نمايد. و منظور از جمله

 .است

رسول خدا )ص( نخست مامور شد ايشان را از خطري كه در اعراض از اسالم هست هشدار دهد، و سپس مامور شد علم به 
ان كه هاي علني ايشعلمي خود را چنين تعليل كند كه علم به گفتهدوري و نزديكي وقوع آن خطر را از خود نفي كند، و بي

هاي پنهاني آنان، منحصرا مخصوص به خداي تعالي است، و تنها او و گفته -ن استهمان طعن بر اسالم و استهزاء به آ
 .است كه عالم به حقيقت امر است

 زدند، و همهايي بوده است كه در ظاهر به اسالم ميآيد كه منشا متوجه شدن عذاب به كفار آن طعنهاز اينجا به دست مي
 :مودهداشتند، گويي كه فرهايي كه پنهان ميآن نقشه

، هايي كه پنهان داشتنداگر اينان مستحق عذاب شدند به خاطر اظهاراتي است كه عليه اين دعوت الهي كردند، و آن نقشه



 داني كه جرمشانپس ايشان را به آن عذاب تهديد كن، و ليكن از آنجايي كه تو اطالعي از ظاهر و باطن آنان نداري، و نمي
ستحقاق عذاب نزديك دارند، يا دور، لذا چنين علمي را از خودت نفي كن، و آن را تنها به چقدر استحقاق عذاب دارد، و آيا ا

 .خداي تعالي ارجاع ده
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عليه اسالم( اظهار نموده و استهزايي )آن سخناني است كه مشركين  "جهر قول "شود كه منظور ازاز اين بيان معلوم مي
 .دكردنهاي شومي بوده كه عليه اسالم در بين خود مطرح مياند، نقشهداشتهمراد از آنچه پنهان مي كردند، واست كه مي

اين جمله نيز تتمه كالمي است كه رسول خدا )ص( مامور به گفتن آن شده  "وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "
اند كنايه از خبري است كه در كالم نيامده، و بعيد هم نيست كه راجع به كه گفته به طوري "لعله "است. ضمير در كلمه

دانم، ممكن است اين اعالمي كه من مامور ايذان و اعالمي باشد كه مامور به آن شد. و معناي آن اين است كه: من نمي
باشد كه شما را امتحان كند تا آنچه در باطن  بدان شدم، يعني مراد خداي تعالي از اينكه مرا مامور به اعالم خطر نموده، اين

خواهد شما را بيازمايد و تا مدتي مهلت و كام بدهد و به اصطالح شما است بيرون كشيده ظاهرش سازد پس خدا مي
 .استدراجتان كند

گردد و آيه ص( بر مي)به رسول خدا  "قال "ضمير در "قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَ رَبُّنَا الرَّحْمنُ الْمُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَ "
كند كه در دعوت مردم به حق چه گفت و چگونه مردم دعوتش را رد كردند و از او شريفه كالم آن جناب را حكايت مي

اعراض نمودند گويي كه رسول خدا )ص( بعد از آنكه ايشان را دعوت نموده رسالت خودش را به ايشان ابالغ كرد و ايشان 
 :ا انكار كردند و در انكارشان پافشاري نمودند روي از ايشان برگردانيده به درگاه پروردگارش متوجه شد و گفتدعوتش ر

معنايش اين نيست كه خدا حكم به غير حق )و اگر حكم را مقيد به حق كرد  "خدايا به حق حكم كن -رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ "
خدايا  "تواند باشد پس كانه گفتهترازي چون حكم خداي تعالي جز حق نميكند( بلكه اين قيد توضيحي است نه احهم مي

يعني حق را براي آنان كه به نفعشان است و عليه آنان كه بر ضررشان است اظهار  "به حكم خودت كه حق است حكم كن
دگار و پرور -مُسْتَعانُ عَلي ما تَصِفُونَرَبُّنَا الرَّحْمنُ الْ "فرما. آن گاه بار ديگر روي سخن را متوجه كفار نموده و فرموده است:

و گويي كه با اين جمله به علت اعراض خود از ايشان و روي به درگاه  "هاي شما بهترين ياور استما رحمان و عليه گفته
كند. پس خداي سبحان رب او و رب همه ايشان است و او را خدا نهادن و درخواست حكم به حق را بيان كردن اشاره مي

كند زد كه ميان مربوبين خود حكم كند و او كثير الرحمة است، يعني سائلش و كسي را كه به سويش روي آورد نوميد نميس
 كند و كسي نيست كه حكمش و او است كه حكم مي
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 .سازدد ميرا تاخير اندازد و او است كه با كلماتش حق را به كرسي نشانده باطل را باطل و نابو

به ربي رجوع كرد كه رب او و رب مردم است و از  "رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ "پس خود رسول خدا )ص( نيز در اينكه عرضه داشت
و آن  پرستند قيام نمايداو خواست تا به رحمتش حكم كند و از او استعانت جست تا عليه آنچه باطل است و ايشان آن را مي

ا هايي كه از آن مبركردند و دين حق را به طعنهدين باطل خود را به اوصافي كه در آن نبود وصف ميعبارت از اين بود كه 
 .كردنداست مذمت مي

به غيبت )قال( به كار رفته و نيز نكته  (از آن جمله التفاتي كه از خطاب )قل -هايي كه در آيه استاز آنچه گذشت نكته
 "مستعان "و "رحمان "و نيز نكته اينكه چرا به دو وصف "ربنا "نمود و بار دوم به "بير "اينكه اول از خداي تعالي تعبير به

 .روشن گرديد -توصيف نمود و همچنين ساير نكات آيه



و آله(  هو محاجه يكي از مشركين با پيامبر )صلي اللَّه علي "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ ... حَصَبُ جَهَنَّمَ "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه:

 172بعد از نزول اين آيه[ ..... ص : 

 اشاره

گفته كه: محمد بن مسلم از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه  "... وَ حَرامٌ عَلي قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها "در مجمع البيان در ذيل آيه
 .«1»گردند اي را كه خداي عز و جل هالك گرداند ديگر بر نميفرمود: هر قريه

 إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ "ير قمي در روايت ابي الجارود، از امام ابي جعفر )ع( آمده كه فرمود: وقتي اين آيه، يعني آيهو در تفس
نازل شد، اهل مكه از شنيدن آن دچار وحشت زيادي شدند. پس عبد اللَّه بن زبعري وارد مكه  "حَصَبُ جَهَنَّمَ ()مِنْ دُونِ اللَّهِ

 .كنند، ابن زبعري پرسيد: اين حرف محمد است؟ گفتند: آريريش همه در باره اين آيه گفتگو ميشد، ديد كه كفار ق

كنم. پس او و محمد را يك جا مالقات دادند، ابن زبعري پرسيد: اگر خودش اعتراف به آن كند من با او مخاصمه مي :گفت
پرست، و خدايان ايشان است؟ يا در باره همه امتهاي بت اي كه قرائت كردي در باره ما و خدايان ما تنها است،آيا اين جمله

فرمود: بلكه در باره شما و خدايانتان و همه امتها و خدايانشان، است، اال آن كساني كه خدا خودش استثناء كرده. ابن زبعري 
 گفت: قسم به خدا اآلن تو را مجاب خواهم كرد، مگر تو نبودي كه در باره عيسي ثناي

__________________________________________________ 
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نند، آيا كاي از مردم مالئكه را پرستش ميپرستند؟ و طايفهداني نصاري عيسي و مادرش را ميكردي؟ با اينكه ميخير مي
عيسي هم در آتش است، مالئكه هم در آتش هستند؟ و اين  آن مردم و معبودهايشان در آتش نيستند؟ و اگر هستند پس

كردي؟ رسول خدا )ص( فرمود: نه، عيسي و مالئكه در آتش نيستند، پس قريش مناقض با ثنايي است كه در باره عيسي مي
 .ابن زبعري خوب مجابت كرد :جنجال كرده، خنده سر دادند، و گفتند

كنيد، مگر من نگفتم اال آن كساني كه خدا خودش استثناء بيهوده جنجال مي رسول خدا )ص( فرمود: گفته مرا نفهميديد و
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ ال يَسْمَعُونَ  "فرمايد:كرده، و مقصودم اين كالم خدا بود كه مي

 .«1» "خالِدُونَ حَسِيسَها وَ هُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ

نيز روايت شده ليكن در طريق اهل سنت متن روايت تشويش دارد، به خالف « 6»اين حديث از طرق اهل سنت  :مؤلف
بُدُونَ مِنْ إِنَّكُمْ وَ ما تَعْ "تر است، و آن اين است كه ابن عباس گفت: وقتي آيه شريفهتر و متينروايت باال كه متنش سالم

نازل شد، بر اهل مكه گران آمد، چون گفتند محمد خدايان ما را ناسزا گفت. ابن  "جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ
كنم، او را بخوانيد. پس مردم رفتند و با رسول خدا )ص( زبعري به ايشان گفت: من به خاطر كمك به شما با او مخاصمه مي

مد! اين كالم تو مخصوص خدايان ما است و يا عموم كساني كه به جاي خدا نزد زبعري شدند. ابن زبعري گفت: اي مح
اند. ابن زبعري گفت: به رب اين خانه )كعبه( اآلن مجابت اند؟ فرمود: براي همه كساني است كه معبود شدهمعبود شده

؟ فرمود چرا ه بندگان صالحندگفتي عيسي بنده صالح خدا و عزير بنده صالح خدا است و مالئككنم، مگر تو نبودي كه ميمي
تي همه ات گفپرستند و تو در اين آيهمن گفتم. گفت: در حالي كه نصاري مسيح، و يهود عزير، و بنو مليح مالئكه را مي

 .هيزم جهنمند

و  ني عزير و عيسييع -"إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني "مردم مكه از خوشحالي جنجال كردند، پس اين آيه نازل شد:



 :، و نيز اين آيه نازل شد"أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ "-مالئكه

زنيم مردمت از آن جلوگيري يعني و چون عيسي بن مريم را مثل مي "وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ "
 .كنندمي
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اشكالي كه در متن اين روايت است: اوال اسم عزير در آن برده شده و حال آنكه اين آيات در مكه نازل شده. و در آيات 
 .و آن هم در سوره توبه كه در مدينه نازل شده مكي نامي از عزير نيست نام او در آيات مدني ذكر شده

داند آن هم از پرستد بلكه او را پسر خدا ميپرستند صحيح نيست زيرا يهود عزير را نميو ثانيا اينكه داشت يهود عزير را مي
 ":فرمايدمي باب تشريف و احترام هم چنان كه خودشان را هم فرزندان و دوستان خدا ناميدند و قرآن آن را حكايت نموده

 .يعني ما )يهوديان( فرزندان و دوستان خداييم "نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ

ا عام است و عيسي و مالئكه ر "و ثالثا در اين حديث داشت كه رسول خدا )ص( اعتراف كرد به اينكه آيه إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ
عزير و مالئكه نقض كرده پس آيه مورد بحث نازل شد و اين حرف صحيح  شود آن گاه ابن زبعري به عيسي وشامل مي

نيست، زيرا مستلزم آن است كه خداي حكيم و پيغمبر حكيم بيان حكم را از وقت حاجت تاخير انداخته باشند و تاخير بيان از 
 .وقت حاجت بيشتر مايه تهمت است

در اين قضيه نازل شده و حال آنكه  "وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا "و رابعا از اين جهت كه حديث مشتمل بر اين است كه آيه:
 .مضمون آن كمترين ارتباطي با قضيه ندارد

اعتراض كرد و  (و نظير اين روايت روايت ديگري است كه بين اهل سنت شايع است كه ابن زبعري به رسول خدا )ص
انكم و من  "لغت قوم خود و زبان پدر و مادريت جاهلي؟ من كه نگفتمرسول خدا )ص( به او گفت: اي پسر! تو چقدر به 

ا شود، زيربراي غير ذوي العقول است و شامل عيسي نمي "ما "و "إِنَّكُمْ وَ ما تَعْبُدُونَ "من گفتم: "...تعبدون من دون اللَّه 
و حال آنكه شان رسول خدا )ص(  "ممن گفت "،"من كه نگفتم "در اين روايت به رسول خدا )ص( نسبت داده كه فرموده:

اجل از اين است كه آيات قرآني را كالم خودش بداند. از حافظ ابن حجر هم نقل شده كه گفته است: اين حديث اصلي 
 .سندندارد و در هيچ يك از كتب حديث ديده نشده نه با سند و نه بي

اي؟ فرمود: بله بن زبعري پرسيد آيا تو چنين گفتها :باز نظير آن دو حديث در ضعف، حديث ديگري است كه در آن آمده
كنم، آيا نبود كه يهود عزير، و نصاري مسيح، و بنو مليح مالئكه را گفت، پس به رب كعبه سوگند همين اآلن مجابت مي

إِنَّ الَّذِينَ  "هآيپرستيدند، كه ايشان را بدان كار وادار كرد، اينجا بود كه پرستيدند؟ حضرت فرمود: نه. ايشان شيطان را ميمي
 .... نازل شد "سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني
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و ضعف آن بدين جهت است كه حجتي كه در حديث به آن جناب نسبت داده شده نفعش براي ابن زبعري بيشتر از ضررش 
كند، آلهه از سنگ و چوب را هم ل آيه بيرون مياست، چون در آن حجت هم چنان كه عزير و عيسي و مالئكه را از شمو

ها هم مانند آن سه نامبرده خبري از عبادت پرستندگان خود ندارند، و راضي هم نيستند، چون شعور كند، چون بتبيرون مي
 شود، و حال آنكه اين حرف خالف آن چيزي است كه به رسول خداندارند تا راضي باشند. پس آيه مختص به شياطين مي



 .شودنسبت داده شده كه آن جناب فرموده: آيه شريفه شامل بتها مي ()ص

 وَ ما إِنَّكُمْ "باز نظير آن دو در ضعف، روايتي است كه در الدر المنثور آمده كه بزار از ابن عباس روايت كرده كه گفت: آيه
إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها  "نازل شد و سپس آيه "تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَها وارِدُونَ

 .«1»آن را نسخ كرد  "مُبْعَدُونَ

ر اي بالفاصله نسخ شود. عالوه بدليل ضعف اين روايت اين است كه اين دو آيه در يك سوره قرار دارند و معنا ندارد كه آيه
 .تخصيص است نه نسخاينكه اگر برخوردي هم باشد 

 173باشند[ ..... ص : مي "... إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني "روايتي در باره اينكه علي )عليه السالم( و شيعيانش از مصاديق آيه:]

ار حوض ع( فرموده: تو و شيعيانت كن)و در امالي صدوق از رسول خدا )ص( روايت آورده كه در ضمن حديثي به علي 
كنيد، شما ايمنان در روز فزع اكبريد، شما در زير سايه عرش دهيد، و دشمنان را از آن منع ميهستيد، و دوستانتان را آب مي

 إِنَّ "هستيد، مردم همه در فزعند، و شما فزعي نداريد، مردم همه اندوهناكند، و شما اندوهي نداريد، در باره شما بود كه آيه
اهُمُ ال يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّ "نازل شد، و در باره شما بود كه آيه "لَهُمْ مِنَّا الْحُسْني أُولئِكَ عَنْها مُبْعَدُونَ الَّذِينَ سَبَقَتْ

 .«6»نازل گرديد  "الْمَالئِكَةُ هذا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ

يعيانش اين است كه آيه شريفه در باره ايشان هم جريان دارد، و يا اين است كه مؤلف: معناي نزول آيه در باره علي و ش
علي و شيعيانش نيز داخل در مصاديق اين آيه هستند. و روايات بسياري در باره جماعتي از مؤمنين وارد شده كه اين دو آيه 

خوانند، و كساني كه بر مردمي براي آن ميدهد، مانند كساني كه براي خدا قررا مخصوصا دومي را در باره آنان جريان مي
 -كنند و مردمي كه براي خدا اذان بگويند، و مملوكي كه حق خدا و حق موالي خود اداء كندرضاي خدا با قرآن امامت مي

 «صاحب مجمع البيان

 اين روايت را از ابي سعيد خدري
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ورزند، و كساني كه در دلهاي شب مخفيانه و نيز كساني كه براي خدا به يكديگر محبت مي -از رسول خدا )ص( نقل كرده
كنند كه روايت اولي را الدر المنثور از ابي الدرداء و راه خدا هجرت ميدارند، و مهاجريني كه در به سوي خدا قدم بر مي

اند. در احاديث ائمه اهل بيت )ع( نيز دومي را از ابي امامه، و سومي را از خدري، و هر سه از رسول خدا )ص( روايت كرده
 .اندخلق كثيري از جمله مصاديق اين آيه شمرده شده

فرموده: نام فرشته است  "كَطَيِّ السِّجِلِّ "بن حميد از علي )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله و در الدر المنثور است كه عبد
«1». 

 .اين مضمون را از ابن ابي حاتم و ابن عساكر، از امام باقر )ع( نيز در حديثي روايت كرده است« 6»مؤلف: الدر المنثور 

اي است نام فرشته "سجل "فرمود: "وِي السَّماءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِيَوْمَ نَطْ "و در تفسير قمي است كه امام در ذيل جمله
آيد، و زمين را به كند و به صورت دود در ميپيچد. و معناي پيچيدن آن اين است كه نابودش ميهاي اعمال را ميكه نامه



 .«0»آورد صورت آتش در مي

زمين به زير زمين، و از وسعت روي آن به تنگي زير آن، و از نزد اهل و  و در نهج البالغه در وصف اموات آمده كه: از پشت
عيال، به غربت، و از نور به ظلمت رفتند. رفتند در حالي كه پا برهنه و عريان بودند، از دنيا تنها اعمال با ايشان آمد، و به 

ا بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ، وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا كَم "زندگي دائم و خانه هميشگي منتقل شدند، هم چنان كه خداي سبحان فرموده:
 .«0» "فاعِلِينَ

كرديم قابل انطباق است، و آن دو معنا يكي  "اعاده "مؤلف: استشهاد به امام )ع( به اين آيه شريفه با هر دو معنايي كه براي
نده كردن بعد از مردن آن طوري كه قبل از مردن بودند. و اعاده خلق به صورت قبل از خلقت بود، و يكي اعاده به معناي ز

 .اين دو معنا در بيان آيه گذشت

و در مجمع البيان گفته كه: از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود شما در روز قيامت پا برهنه و عريان با بدني ناتوان و 
 شويد،الغر و رنجور، محشور مي
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 .«1» "ينَكَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فاعِلِ "هم چنان كه خداي تعالي فرموده:

 .از كتاب دوريستي، به سند خود از ابن عباس از آن جناب آمده« 6»مؤلف: نظير اين روايت در كتاب نور الثقلين 

 171ص :  ..... [در باره قائم آل محمد )عليهم السالم( و اصحاب او است "وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ ... "روايتي در اين معني كه آيه:]

أَنَّ  "فرموده: كتابهاي آسماني همه ذكراند. و در ذيل آيه "وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ "ر قمي در ذيلو در تفسي
فرمودند: در باره قائم و اصحاب او است. و نيز فرمودند: زبور مشتمل بر پيشگوييها و حمد و  "الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ

 .«0»جيد و دعا بوده است تم

چه از طرق عامه  -مؤلف: روايات در باب مهدي )ع( و ظهور او و پر كردنش زمين را از عدل بعد از پر شدنش از ظلم و جور
آن قدر زياد است كه به حد تواتر رسيده، و اگر كسي  -و چه از طرق خاصه و چه از رسول خدا )ص( و چه از ائمه هدي )ع(

رود مراجعه كند، و چنين كتابهايي در بين عامه و وقوف يابد، بايد به كتابهايي كه مظنه اين بحث در آنها ميبخواهد به آنها 
 .خاصه زياد است

و در الدر المنثور است كه بيهقي در كتاب دالئل، از ابي هريره روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: من رحمتي 
 .«0»هستم كه خدا بر بشر هديه داده است 
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 176ص :  آيه دارد ..... 79سوره حج در مدينه نازل شده و (22)

 176[ ..... ص : 0تا  4(: آيات 00سوره الحج )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

كُلُّ ذاتِ حَمْلٍ ( يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ 1ءٌ عَظِيمٌ )يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ
 (6حَمْلَها وَ تَرَي النَّاسَ سُكاري وَ ما هُمْ بِسُكاري وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ )

 176ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداي رحمان رحيم

 .(1اي مردم از پروردگارتان بترسيد كه زلزله رستاخيز چيزي است هول انگيز )

يرده از شدت هول آن، شيرخوار خويش را از ياد ببرند و زنان باردار بار خويش بيندازند و روزي كه آن را ببينيد زنان ش
 .(6خود كرده است )مردمان به نظرت مست آيند ولي مست نيستند بلكه سختي عذاب خدا ايشان را بي

 176بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

سازد، هم چنان كه در تخويف را به ايشان خاطر نشان مياين سوره مشركين را مخاطب قرار داده، اصول دين و انذار و 
آيد مشركين هنوز شوكت و هاي نازل شده قبل از هجرت مشركين مورد خطابند. اين سوره سياقي دارد كه از آن بر ميسوره

 .اندنيرويي داشته
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قتال و جهاد مخاطب قرار داده، و آيات آن داراي سياقي است كه و نيز مؤمنين را به امثال نماز، حج، عمل خير، اذن در 
اند كه اجتماعشان تازه تشكيل شده، و روي پاي خود ايستاده، و مختصري عده و عده و فهماند مؤمنين جمعيتي بودهمي

 .اندشوكت به دست آورده

ه هست نزول آن در اوايل هجرت و قبل از با اين بيان به طور قطع بايد گفت كه اين سوره در مدينه نازل شده، چيزي ك
مند جنگ بدر بوده است. و غرض سوره بيان اصول دين است، البته با بياني تفصيلي كه مشرك و موحد هر دو از آن بهره

ل كنند، چون تفاصيشوند. و نيز فروع آن، ولي بيانش در فروع به طور اجمال است، و تنها مؤمنين موحد از آن استفاده مي
شده هنوز تشريع نشده بود، و به همين جهت در اين سوره كليات فروع دين ام فرعي در روزگاري كه اين سوره نازل مياحك

 .از قبيل نماز و حج را بيان كرده است



گرفته، و نيز واداري مؤمنين به اجمال فروع و از آنجايي كه دعوت مشركين به اصول دين توحيد از طريق انذار صورت مي
لسان امر به تقوي بوده، و قهرا سخن از روز قيامت به ميان آمده، لذا گفتار را در آن فراز بسط داده، و در آغاز سوره، دين به 

را خاطر نشان ساخته  -ريزدها فرو ميكه از عالمتهاي آن است و به وسيله آن زمين ويران شده، و كوه -زلزله روز قيامت
 .است

به معناي شدت حركت است به حالتي كه  "زلزال "و "زلزله "كلمه "ءٌ عَظِيمٌا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُو "
 .هول انگيز باشد

است گرفته شده، و به منظور مبالغه و اشاره به تكرار آن  "زلق "كه به معناي "زل "و گويا از طريق اشتقاق كبير از ماده
 "و "كب "،"دمدم "و "دم "،"ذبذب "و "ذب "شايع و زياد است، مثل "زل "هاي مشابهو اين در واژهتكرار شده است، 

 .... و "رفرف "و "رف "،"دكدك "و "دك "،"كبكب

شامل جميع مردم، از كافر و مؤمن، مرد و زن، حاضر و غايب، و موجودين  "يا أَيُّهَا النَّاسُ "خطاب در آيه شريفه كه فرمود
شود. و حاضرين در عصر خطاب و در مجلس خطاب وسيله آيند ميل آيه، و آنهايي كه بعدا به وجود ميدر عصر نزو

 .پيوستگي با همه است، چون همه در نوع انسانيت مشتركند

 177..... ص :  "مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ تَذْهَلُ كُلُّ "است و در آن روز "ءٌ عَظِيمٌشَيْ "اشاشاره به مفاد كلي سوره حج و بيان آيات تهديد به قيامت كه زلزله]

در اين خطاب مردم را امر كرده كه از پروردگارشان بپرهيزند، كافر بپرهيزد، ايمان آورد، مؤمن بپرهيزد از كيفر مخالفت اوامر 
ه پيدا عظيمي است. و ناگفتو نواهي او در فروع انديشه كند. و آن گاه امر مزبور را تعليل كرده به اينكه چون زلزله قيامت امر 

 .است كه دعوت در اين آيه دعوت از راه انذار و تهديد است
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بدين جهت است كه زلزله از عالمتهاي قيامت است. بعضي از  "زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ "و اگر زلزله را اضافه به ساعت كرد، و فرموده:
زلزله ساعت، شدت قيامت و هول آن است. و اين گفتار از جهت عبارت و لفظ آيه خيلي بعيد  اند: مراد ازگفته« 1»مفسرين 

 .است

 "يَوْمَ تَرَوْنَها تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ "

به معناي سنگيني  -به فتح حاء -"حمل "به معناي اين است كه با دهشت از چيزي بگذري و بروي. و كلمه "ذهول "كلمه
 به معناي سنگيني و ثقلي است -به كسر حاء -"حمل "و ثقلي است كه آدمي در باطن حمل كند، مانند فرزند در شكم. و

 .«6»اين سخن از راغب است  -كه در ظاهر بدن حمل شود، مانند بار شتر

به  -"حمل "اشد، وبه معناي آن چيزي است كه در شكم يا بر سر درخت ب -به فتح حاء -"حمل "و در مجمع البيان گفته:
 .«0»به معناي آن چيزي است كه بر پشت و يا بر سر آدمي باشد  -كسر حاء

 "اينكه گوييم: براي؟ در پاسخ مي"مرضع "و نفرموده "مرضعة "در كشاف گفته: اگر كسي بپرسد چرا در آيه شريفه فرموده
 .در معنا فرق دارد "مرضع "با "مرضعة

 .شير دادن باشد و پستان را به دهان كودك گذاشته باشدآن زني است كه در حال  "مرضعة "

آن زني است كه شانيت اين كار را داشته باشد، هر چند كه اآلن مشغول  "مرضع "و كودكش در حال مكيدن باشد. و اما
نان سخت را به كار برده تا داللت كند بر اينكه دهشت و هول قيامت، آن چ "مرضعة "شير دادن نباشد. در آيه شريفه كلمه

 .كشداش گذاشته آن را از دهان او بيرون ميرسد، مادري كه پستان در دهان بچهاست كه وقتي ناگهاني مي



، اول جمع آورد، و بار دوم مفرد؟ در پاسخ "تري "و سپس فرمود: "ترون ":آن گاه گفته: اگر بگويي چرا اول فرمود
 "كشيد، لذا به همه فرمود:له، كه قبال آن را به رخ همه مردم ميگوييم: براي اينكه رؤيت در اول مربوط شده به زلزمي

و اما در آخر آيه معلق شده به يك چيز، و آن هم حالت مستي مردم است، پس بايد يك يك مردم را بيننده  "بينيدترون: مي
 .«0»حال سايرين فرض كرد، لذا آن را مفرد آورده 

 "هُمْ بِسُكاري وَ تَرَي النَّاسَ سُكاري وَ ما "در جمله

 فرمايد مست نيستند، در حاليمي

__________________________________________________ 
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و اين بدان منظور است كه داللت كند بر اينكه مستي ايشان و  "بينيايشان را مست مي "رموده بود كهكه خودش قبال ف
اند، از شراب نيست، بلكه از شدت عذاب خدا است كه ايشان اينكه عقلهايشان را از دست داده و دچار دهشت و حيرت شده

 .«1» "أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ "را به آن حالت افكنده هم چنان كه خداي عز و جل فرموده:

وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ  "و ظاهر آيه اين است كه اين زلزله قبل از نفخه اولي صور كه خدا از آن در آيه
شود، چون آيه مورد بحث خبر داده، واقع مي« 6» "ظُرُونَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْري فَإِذا هُمْ قِيامٌ يَنْ

دهد، و حال ايشان از مشاهده آن دگرگون مقدمه زلزله ساعت رخ ميمردم را در حال عادي فرض كرده كه ناگهاني و بي
فخه ميرند، نه نآيند. و اين قبل از نفخه اولي است، كه مردم با آن ميگشته، به آن صورت كه آيه شريفه شرح داده، در مي

 .اي در روي زمين وجود ندارددوم، چون قبل از نفخه دوم، مردم زنده

اند: اين آيه شدت عذاب را تمثيل كرده، نه اينكه واقعا همانطور كه فرموده تحقق يابد، و گفته« 0»بعضي از مفسرين 
 .چنين حالي در خواهد آمداي باشد كه صحنه را ببيند، به معنايش اين است كه: اگر در اين ميان بيننده

سازد، و سابقه است نميو ليكن اين حرف صحيح نيست، براي اينكه با سياق آيه كه سياق انذار به عذاب ناگهاني و بي
ور كه شود، آن طشنونده از انذار به عذابي كه از آن آگاهي ندارد، و تنها به او بگويند: اگر كسي آنجا باشد چنين و چنان مي

 .رسدتبايد نمي

 و سخن پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( "ءٌ عَظِيمٌيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْ "بحث روايتي ])روايتي در ذيل آيه:

 178بعد از نزول اين آيه([ ..... ص : 

رمذي )وي حديث را صحيح دانسته( و نسايي، ابن جرير، در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، احمد، عبد بن حميد، و ت
وي نيز حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه، از طرقي از حسن و غير او، از عمران بن )ابن منذر، ابن ابي حاتم، و حاكم 

 ءٌ عَظِيمٌالسَّاعَةِ شَيْيا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ  "اند كه گفت: وقتي آيهحصين، روايت كرده

__________________________________________________ 

 .136گرفتن او دردناك و شديد است. سوره هود، آيه (1)



و صيحه صور اسرافيل بدمند پس هر كه در آسمانها و زمين است همه يكسر مدهوش مرگ شوند، مگر آن كس كه (2)
گاه صيحه ديگري در آن دميده شود كه ناگاه خاليق همه برخيزند و نظاره كنند. سوره زمر،  خدا ابقاي او را خواسته باشد. آن

 .22آيه 
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 "وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

نيد اين چه روزي است؟ عرضه دانازل شد، رسول خدا )ص( در سفر بود، پس رو به اصحاب خود كرده فرمود: هيچ مي
 :گويدفرمايد: برخيز برخاستن آتش. مياين روزي است كه خدا به آدم مي :داشتند: خدا و رسولش داناتر است. فرمود

فرمايد: از هر هزار نفر نهصد و نود و نه نفر به سوي آتش، و يك نفر به سوي پروردگارا برخاستن آتش يعني چه؟ مي
 .بهشت

كردند به گريه، حضرت فرمود: به هم نزديك شويد و به سوي رشد برويد چون هيچ نبوتي نبود مگر آنكه مسلمانان شروع 
ست گيرد، و مثل شما نيقبل از آن جاهليتي بوده، آتش هر چه از جاهليت گرفت كه گرفته، و اگر كامل نشد از منافقين مي

آن گاه فرمود: من اميدوارم كه  .ه در پهلوي شتر باشيدمگر مثل رنگ مخالفي كه در بازوي حيوان و يا مثل خالي است ك
شما يك چهارم اهل بهشت باشيد. پس ياران تكبير گفتند. آن گاه فرمود: من اميدوارم كه شما يك سوم اهل بهشت باشيد. 

گويد نفهميدم باز تكبير گفتند، راوي مي .باز تكبير گفتند. آن گاه فرمود: من خيلي اميدوارم كه شما نصف اهل بهشت باشد
 .«1»دو ثلث را هم فرمود يا نه 

اين روايت به طرق بسياري ديگر از عمران، ابن عباس، ابي سعيد خدري، ابي موسي و انس، نقل شده كه البته در  :مؤلف
 .تر همين روايتي است كه ما ايراد كرديممتن آنها اختالفي هست، از همه آن متون معتدل

 "وَ تَرَي النَّاسَ سُكاري "و در تفسير قمي در ذيل آيه

 .«6»شوند فرمودند: يعني از شدت اندوه و فزع عقلشان زايل گشته، دچار حيرت مي

__________________________________________________ 
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 194[ ..... ص : 46تا  3 (: آيات00سوره الحج )]

 اشاره

( كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَواَلَّهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلي عَذابِ 0وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ )
مُخَلَّقَةٍ وَ  نْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍيا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُ (0السَّعِيرِ )

وَ  طِفاْلً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ
تْ تَأَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْال يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً وَ تَرَي الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا

( وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها 2ءٍ قَدِيرٌ )( ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتي وَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَي4ْمِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ )



 (2وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ )

( ثانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ 2يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ ) وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ
( وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي 13ظَالَّمٍ لِلْعَبِيدِ )( ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ ب2ِنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ )

( يَدْعُوا 11ةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ الْمُبِينُ )حَرْفٍ فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلي وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَ
 (16نِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُ وَ ما ال يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعِيدُ )مِنْ دُو

رِي ( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَج10ْيَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلي وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ )
( مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَي السَّماءِ ثُمَّ 10مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ )

 (12وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ )( 14لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ ما يَغِيظُ )
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 190ترجمه آيات ..... ص : 

 .(0كنند و پيرو شيطانهاي شرورند )بعضي مردم در باره خدا بدون علم مجادله مي

 .(0اللتش افكند و به سوي آتش سوزانش راهبر شود )بر شيطان مقرر شد كه هر كس با او دوستي كند به ض

اي مردم اگر در باره زندگي پس از مرگ در شكيد ما شما را از خاك آفريديم آن گاه از نطفه آن گاه از خون بسته سپس از 
م تا قرار دهيها اي گوشت كه يا تصوير به خود گرفته و يا نگرفته. تا براي شما توضيح دهيم و هر چه خواهيم در رحمپاره

مدتي معين، پس آن گاه شما را كودكي بيرون آريم تا به قوت و نيروي خويش برسيد. آن گاه بعضي از شما هستند كه در 
ترين دوران عمر برسند، و آن دوران پيري است كه پس از سالها همين حد از عمر وفات يابند و بعضي از شما به پست

بيني كه در زمستان افسرده است چون باران بهاري بر از قيامت اينكه( تو زمين را ميدانستن، چيزي نداند، )نمونه ديگري 
 .(4آور نر و ماده بروياند )آيد و از همه گياهان بهجتآن نازل كنيم به جنب و جوش در مي

 .(2كند و او به همه چيز تواناست )زيرا خدا حق است و حق تنها اوست، و او مردگان را زنده مي

 .(2كند )ز آمدني است و شك در آن نيست و خدا خفتگان قبور را زنده ميرستاخي

 .(2كنند )از جمله مردم كساني هستند كه در باره خدا بدون علم و هدايت و كتابي روشن مجادله مي

شان رند كه به ايفروشند تا مردم را از راه خدا گمراه كنند. در اين دنيا ذلت و خفتي و در قيامت عذاب سوزاني داو بزرگي مي
 .(2چشانيم )مي

 .(13ايد كه خدا با بندگان ستم پيشه نيست )گوييم اين عذاب به خاطر اعمالي است كه از پيش كردهو مي

پرستند اگر خيري به او برسد آرامش و از جمله مردم كساني هستند كه خدا را به بعضي از شرايط و در بعضي فرضها مي
كنند كه زيان آشكار همين است ه او رسد روي بگرداند، چنين كساني در دنيا و آخرت زيان مييابد و اگر شر و فقر بمي

(11). 

 .(16انتها همين است )خواند كه نه زيانش رساند و نه سودش دهد و ضاللت بيپرستند و ميغير خدا چيزي را مي
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 .(10رسد، و اين چه بد معبود و همدمي است كه او را بپرستند )مي خواند كه ضررش از نفعش زودتركسي را مي

هايي در آورد كه جويها در آن روان است كه خدا هر چه اند به بهشتخدا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
 .(10كند )بخواهد مي



سماني به آسمان كشد آن گاه آن را قطع كند و ببيند دهد ريهر كه گمان دارد كه خدا پيغمبر را در دنيا و آخرت نصرت نمي
 .(14برد )آيا نيرنگش آن چيزي را كه باعث خشم او شده از بين مي

 .(12هاي روشن نازل كرديم و خدا هر كه را كه خواهد هدايت كند )اين چنين، قرآن را آيه

 193الن در راه حق و مؤمنان[ ..... ص : بيان آيات ]وصف الحال سه صنف از مردم: اصرار كنندگان بر باطل، متزلز

 اشاره

فرمايد: بعضي مصر بر باطل، و مجادله كنند، در برابر حقند، و بعضي در باره كند و مياين آيات اصنافي از مردم را معرفي مي
و  ه دانستهكند: دسته اول و دوم را گمراحق متزلزلند، و بعضي ديگر مؤمنند. و در باره هر صنفي وصف الحالي ذكر مي

 .دانددهد، و صنف سوم را راه يافته در دنيا، و متنعم در آخرت ميكند و از بدي سرانجامشان خبر ميگمراهيشان را بيان مي

« 1»ي بعضبه معناي پليد است. و  "مريد "كلمه "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ "
اي اين به معن "مجادله در خدا بدون علم "اند: به معناي كسي است كه يكسره و به كلي فاسد و از خير عاري باشد. وگفته

است كه در مسائلي كه برگشتش به صفات و افعال خدا باشد سخناني بر اساس جهل و بدون علم بزنند و در باره آن اصرار 
 .هم بورزند

اين جمله بيان مسلك مشركين در اعتقاد و عمل است، هم چنان كه جمله قبلي بيان مسلك  -"شَيْطانٍ مَرِيدٍ وَ يَتَّبِعُ كُلَّ "
زنند و بر جهل خود اصرار هم ايشان در حرف زدن بود، گويي كه فرموده: بعضي از مردم در باره خدا بدون علم حرف مي

نند، و چون شيطان محرك و هادي آدميان به سوي باطل است كورزند و به هر باطلي معتقد شده، به آن عمل هم ميمي
 .كننداند، و در هر اعتقاد و عمل او را پيروي ميپس در حقيقت اين گونه اشخاص به اغواي شيطان متمايل به وي شده

__________________________________________________ 
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در آيه شريفه پيروي شيطان به جاي اعتقاد و عمل به كار رفته، تا داللت كند بر چگونگي و حقيقت مطلب و در نتيجه زمينه 
كند، و به سوي عذاب آتش رهنمون شيطان از طريق بهشت گمراهش مي "فرمايد:فراهم شود براي آيه بعدي كه مي

 ."شودمي

د كه همان ابليس باشد، براي اين است كه داللت كن "و يتبع الشيطان المريد "و نفرمود "لَّ شَيْطانٍوَ يَتَّبِعُ كُ "و اگر فرمود:
بر اينكه شيطان انواع و اقسام و فنوني از ضاللت را دارد، چون ابواب باطل مختلف است، و بر هر بابي شيطاني، از قبيل 

 كنند، و اولياي گمراهشان از ايشان تقليد ووي ضاللت دعوت مياش و شيطانهايي از آدميان هستند كه به سابليس، و ذريه
 .شودشان ابليس ملعون ميهاي آنان منتهي به استاد همهكنند، هر چند كه تمامي تسويالت، و وسوسهپيروي مي

ه توقف رسند كايي نميدر عين حال كنايه از اين نيز هست كه گمراهان در پيروي باطل به ج "وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ "و جمله
كنند، براي اينكه استعداد پذيرش حق در آنها كشته شده، و قلبشان مطبوع بر باطل گشته. و خالصه جمله مذكور به كنايه 

در مقام بيان « 1» "وهُ سَبِيلًاوَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ ال يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُ "رساند كه آيهمعنايي را مي
 .آن است

 191[ ..... ص : "كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ ... "مراد از اينكه در باره پيروي از شيطان فرمود:]



يروي به معناي اين است كه كسي را براي پ "تولي "كلمه "عِيرِكُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ يَهْدِيهِ إِلي عَذابِ السَّ "
ند هر كمبتدايي است كه خبرش حذف شده و معنايش اين است كه: پيروي مي "فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ "ولي خود بگيري. و كلمه

يش كند، يرد و پيروشيطان پليدي را كه از جمله صفاتش يكي اين است كه بر او نوشته شده كه هر كس او را ولي خود بگ
 .اضالل و هدايتش او را به سوي عذاب سعير، ثابت و الزم است

اين است كه قضاي الهي در حق وي چنين رانده شده كه اوال پيروان خود  "بر او نوشته شده كه ... "و مراد از اينكه فرمود
إِنَّ عِبادِي لَيْسَ  "انده شده همان است كه آيهرا گمراه كند، و ثانيا ايشان را داخل آتش سازد و اين دو قضا كه در حق وي ر

كند، كه توضيح آن در جلد آن را بيان مي« 6» "لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
 .دوازدهم اين كتاب گذشت
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و هرگز ترا بر بندگان من تسلط و غلبه نخواهد بود ليكن سلطه تو بر مردم نادان گمراهي است كه پيرو تو شوند. و البته (2)
 .06و  01گاه جميع آن مردم گمراه آتش دوزخ خواهد بود. سوره حجر، آيات وعده
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اند: معناي آيه اين است كه هر كه شيطان را شود كه گفتهاز مفسرين روشن مي« 1»از آنچه گذشت ضعف كالم بعضي  و
كند، زيرا از كالم خداي عز و جل هيچ شاهدي بر اين معنا نيست، و در كالم خدا دليلي ولي خود بگيرد خدا او را گمراه مي

وان شيطان رانده شده باشد نيست، آنچه در كالم خداي تعالي آمده اين است كه داللت كند بر اينكه چنين قضايي عليه پير
كه قضاي رانده شده كه هر كس شيطان را ولي خود بگيرد و پيرويش كند خدا شيطان را بر او مسلط كند، تا گمراهش 

 .سازد، نه اينكه خداوند خودش مستقيما او را گمراه كند

بدون جهت به خداي تعالي برگردد،  "فانه "است كه مرجع ضميرها مختلف باشد، ضميرعالوه بر اينكه الزمه اين معنا اين 
 .در حالي كه اسمي از خداي تعالي قبال ذكر نشده

كند تر قول كسي است كه گفته: معناي آيه اين است كه: بر اين شخص كه در باره خدا بدون علم جدال مياز اين ضعيف
برگردانده، كه  "مَنْ يُجادِلُ "ارد او گمراهش كند. خالصه ضميرها را به موصول درنوشته شده كه هر كه او را دوست بد

 .ضعف اين كالم براي خواننده روشن است

آيد كه قضايي كه عليه ابليس رانده شده تنها براي او نيست، بلكه بر او و قبيله و ذريه و اعوان اوست. و از آيه شريفه بر مي
و هدايتشان به سوي عذاب سعير همه فعل ابليس است. اين نكته نيز مخفي نيست كه جمع  ديگر اينكه گمراه كردن آنان

 .در آيه شريفه خالي از لطف نيست "يهديه "و كلمه "يضله "ميان كلمه

 191رفع ريب و ترديد در بعث و نشور، با بيان چگونگي خلقت انسان و گياه[ ..... ص : ]

ت زنده كردن مردگان و بازگش "بعث "مراد از "فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ... شَيْئاً يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ "
 "مضغة "اي خون خشكيده است. و كلمهبه معناي قطعه "علقة "به سوي خداي سبحان است، و اين روشن است. و كلمه

غَيْرِ  "به معناي تام الخلقه است، و« 6»اند به طوري كه گفته "خلقةم "اي گوشت جويده شده است، وبه معناي قطعه
شود. و يعني آنكه هنوز خلقتش تمام نشده، و اين كالم با تصوير جنين كه مالزم با نفخ روح در آن است منطبق مي "مُخَلَّقَةٍ

 .گرددق مياست، با آيه منطب "تصوير "به معناي "تخليق "بنا بر اين معنا، كالم كسي كه گفته



بر حسب ظاهر سياق، اين است كه تا برايتان بيان كنيم كه بعث ممكن است، و شك و شبهه  "لِنُبَيِّنَ لَكُمْ "مقصود از جمله
 را از دلهايتان زايل نماييم، چون مشاهده انتقال خاكي

__________________________________________________ 
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 گذارد درمرده به صورت نطفه، و سپس به صورت علقه، و آن گاه مضغه، و در آخر انسان زنده، براي هيچكس شكي نمي
 .ورد بحث را در اينجاي آيه قرار داد، نه در آخر آناينكه زنده شدن مرده نيز ممكن است، و به همين جهت جمله م

سازيم، و آن را سقط ها بخواهيم مستقر مييعني ما در ارحام آنچه از جنين "وَ نُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي "
 .آوريم، در حالي كه طفل باشيدكنيم تا مدت حمل شود، آن گاه شما را بيرون مينمي

ناي انسان به مع "طفل "آوريم در حالي كه طفليد. و كلمهدر مجمع البيان گفته: يعني ما شما را از شكم مادرانتان بيرون مي
صغير است. و اگر كلمه مذكور را مفرد آورده با اينكه مقصود جمع است، بدينجهت است كه اين كلمه مصدر است، و در 

 .«1» "رجال عدل "گويندو هم مي "رجل عدل "گويندثل اينكه هم ميشود، ممصدر مفرد به جاي جمع استعمال مي

 "ود ازآوريم. و مقصاند: خواسته بفرمايد ما يك يك شما را طفل بيرون مياز مفسرين در پاسخ اين سؤال گفته« 6»بعضي 

 .حالت نيرومند شدن اعضا و قواي بدني است "بلوغ اشد

كند مقابله ميان دو جمله به كار رفته، و اين مقابله داللت مي "وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ الْعُمُرِوَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي  "در جمله
كند، و آن قيد در تقدير است، و تقدير كالم چنين بر اينكه جمله اول مقيد به قيدي است كه آن را از دومي متمايز مي

و  ناچيزتر "أَرْذَلِ الْعُمُرِ "و مراد از "ارذل العمر و منكم من يرد الي ارذل العمر و منكم من يتوفي من قبل ان يرد الي "است:
وران ها مقايسه شود حقيرترين دشود، زيرا اگر با ساير دورهترين دوران زندگي است كه قهرا با دوران پيروي منطبق ميپست

 .حيات است

عني تا به حدي برسند كه بعد از يك دوره دانايي ديگر چيزي ندانند، البته چيز قابل ي -"لِكَياْل يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً "
ر، به شود به ضعف قوا و مشاعالم غايت است، يعني امر بشر منتهي مي "لكيال "اعتنايي كه اساس زندگي بر آن است. الم

 .اندترين محصول زندگي است، چيز قابل اعتنايي برايش نمطوري كه از علم كه نفيس

 "شودگويد: وقتي گفته ميراغب مي "وَ تَرَي الْأَرْضَ هامِدَةً فَإِذا أَنْزَلْنا عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ "
 معنايش اين است كه آتش "همدت النار

__________________________________________________ 

 .21، ص 2ع البيان، ج مجم(1)

 .121، ص 0تفسير الهيجي، ج (2)

 022، ص: 10ترجمه الميزان، ج

يعني گياه خشك. در كالم خداي  "نبات هامد "يعني بدون گياه و نيز "ارض هامدة "خاموش شد، و از همين باب است
ارض  "كه آن را به« 6»معنا است كالم كسي و قريب به همين « 1» "وَ تَرَي الْأَرْضَ هامِدَةً "فرمايد:تعالي هم آمده كه مي

 .معنا كرده است "زمين هالك كننده -هالكة

معنايش اين است كه  "هززت الرمح "شود:به معناي تحريك به حركت شديد است. وقتي گفته مي "هز "گويد:راغب مي



 .«0»شدت سرسبزي تكان بخورد به معناي اين است كه گياه از  "اهتز النبات "من نيزه را به شدت تكان دادم، و نيز

فَإِذا أَنْزَلْنا  ":باشد، هم چنان كه در قرآن فرمودهبه معناي زياد شد و بلند شد مي "ربا ":گفته "ربت "باز راغب در باره كلمه
ته با بود كالم راغب البشود اين خورد و بلند ميكنيم، تكان مييعني وقتي آب را بر آن نازل مي "عَلَيْهَا الْماءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ

 .«0»تلخيص 

يعني زمين بعد از آنكه ما بر آن آب نازل كرديم از هر صنف از اصناف گياهان داراي  -"وَ أَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ "
 ،معناي مقابل فرد باشد "زوج "برويانيد. ممكن هم هست منظور از -يعني خوش رنگ، و داراي برگ و گل خندان -بهجت

براي اينكه در جاهاي ديگر كالم خداي تعالي اين معنا ثابت شده، كه گياهان نيز ازدواج دارند، هم چنان كه براي آنها حيات 
 .و زندگي اثبات شده و علوم تجربي امروز نيز با آن موافق است

رحم در روياندن فرزند كه آن را از  و حاصل معنا اين است كه: زمين در روياندن گياهان و رشد دادن آنها، اثري دارد نظير اثر
 .آوردخاك گرفته به صورت نطفه، و سپس علقه، آن گاه مضغه، آن گاه انساني زنده در مي

يه قبلي آاشاره به مطالبي است كه در  "ذلك "كلمه "ءٍ قَدِيرٌذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتي وَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "
آمده بود، و آن خلقت انسان و گياه بود. و تدبير امر آنها از نظر حدوث و بقاء، و هم از نظر خلقت و تدبير، امري است داراي 

 .تواند در آنها ترديد كندواقعيت كه كسي نمي

 موصوف حذف شده و، خود حق است، يعني وصفي نيست كه قائم مقام "حق "آيد اين است كه مراد ازآنچه از سياق بر مي
 :خواهد بفرمايدبوده باشد، بلكه مي "ان "خبر
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كند. پس همين كه دهد و در همه چيز نظام، حق جاري ميالي خود حق است، حقي كه هر موجودي را تحقق ميخداي تع
خداي تعالي حق است و هر چيزي تحققش به او است، سبب شده كه اين موجودات و نظامهاي حقه جاري در آن به وجود 

 .كند از اينكه او حق استآيد، و همه اينها كشف مي

عطف است به ما قبلش كه در آيه قبلي ذكر شده بود، و آن عبارت بود از انتقال خاك مرده از  "هُ يُحْيِ الْمَوْتيوَ أَنَّ "جمله
حالي به حالي و رساندنش به مرحله انساني زنده. و نيز انتقال زمين مرده به وسيله آب به صورت نباتي زنده، و اين كار هم 

 .ش زنده كردن مردگان استچنان ادامه دارد، به خاطر اينكه او كار

مانند جمله قبلي عطف است بر جمالت سابق. و مراد اين است كه آنچه ما بيان كرديم  "ءٍ قَدِيرٌوَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "و جمله
 بط بههمه به خاطر اين بوده كه خدا بر هر چيز قادر است، چون ايجاد انسان و نبات و تدبير امر آنها در ايجاد و ابقاء، مرت
شود، وجود و نظامي است كه در عالم جريان دارد، و همانطور كه ايجاد وجود و نظام عالم، جز با داشتن قدرت ميسر نمي

شود. پس ايجاد انسان و نبات و تدبير امر آن همچنين داشتن قدرت بر آن دو كار جز با داشتن قدرت بر هر چيز ميسر نمي
 .كند از عموم قدرت اوه تفسير ديگر: خلقت و تدبير انسان و نبات كشف ميدو، به خاطر عموم قدرت او است، و ب



 ."وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيها وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ "

 ."ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ "در جمله "ان "اين دو جمله عطف است بر

 199از بيان كيفيت خلقت انسان و نبات[ ..... ص :  تفصيلي در مورد استنتاج پنج نتيجه]

ته اي كه در آيه شريفه آمده گرفآيد و آن اين است كه چرا از خلقت انسان و نبات تنها پنج نتيجهدر اينجا سؤالي پيش مي
حيد ه در باب توكه هم -از قبيل ربوبيت خدا و نداشتن شريك، و عليم و منعم و جواد بودن او، و ... -شده؟ و نتايج ديگري

 .اهميت دارند را ذكر نكرده؟

آيد، و نيز به طوري كه از عرضه بر مي -كه در مقام اثبات بعث است -جواب اين سؤال اين است: به طوري كه از سياق
 خواهد مساله بعث را از طريق اثباتتوان گفت اين آيه ميشود، ميكردن اين آيات بر ساير آيات مثبته بعث استفاده مي

زند، و اگر عالم حقيت خدا اثبات كند، البته حقيت علي االطالق، زيرا از حق محض جز فعل حق خالي از باطل سر نمي
ديگري نباشد كه آدمي در آن يا قرين با سعادتش، و يا شقاوتش زندگي كند، و به همين خلقت و ايجاد و سپس نابودي 

اند، كاري لعب و بيهوده انجام داده، و بيهوده كاري باطل است. پس همين اكتفاء نموده، يكسره انسانهايي را خلق كند و بمير
 دانيم او حق است و كه مي
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اي ديگر هست، و اين مالزمه بسيار روشن است، براي اينكه اين زندگي دنيايي با فهميم كه نشاهكند، ميجز حق عمل نمي
 .زندگي ديگري باشد كه باقي باشد و دستخوش مرگ نگردد شود، پس بايد يكمرگ تمام مي

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ  "در همان مجراي آيه "فَإِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ تُرابٍ ... ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ "پس آيه شريفه، يعني جمله
وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ  "و آيه« 1» "لَّا بِالْحَقِّوَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِ

 .باشديعني آياتي كه متعرض اثبات معادند مي -و امثال آن« 6» "كَفَرُوا

حث مطلب را از راه حق مطلق بودن تنها فرقي كه ميان آيه مورد بحث و آن آيات هست، اين است كه گفتيم: آيه مورد ب
 .كند، و آن آيات از راه حقيت فعل خدا، هر چند كه حقيت خدا مستلزم حقيت فعل او نيز هستخدا اثبات مي

آن گاه چون ممكن بود كسي توهم كند كه اصال زنده كردن مردگان محال است، و در نتيجه برهان سودي نبخشد لذا آن 
كند، بينيم خداوند خاك مرده را زنده نموده، انساني جاندار ميپس اينكه مي "وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتي "توهم را دفع نموده، فرمود:

 .ماندسازد، ديگر جاي ترديد در امكان بعث باقي نميو زمين مرده را زنده مي

و ساير « 0»يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ قالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ، قُلْ  "اين جمله هم جاري مجراي آيه شريفه
 .باشدكند، ميآياتي است كه امكان بعث و احياي بار دوم را از راه وقوع مثل آن در بار اول اثبات مي

و باز چون ممكن بود كسي توهم كند كه امكان احياي براي بار دوم مستلزم وقوع آن نيست، و بعيد است كه قدرت خدا 
چون در اين جمله قدرت  "ءٍ قَدِيرٌوَ أَنَّهُ عَلي كُلِّ شَيْ "متعلق چنين كار دشواري شود، لذا اين توهم را هم دفع نموده، فرمود:

 خدا را مطلق و غير متناهي معرفي نموده، و قدرت غير متناهي نسبتش به احياي اول و دوم يكسان است، و نيز نسبت به

__________________________________________________ 

 .02نيافريديم آسمانها و زمين را براي سرگرمي و بازي، نيافريديمشان مگر به حق. سوره دخان، آيه (1)

 .62ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است را باطل نيافريديم، اين پندار كساني است كه كافر شدند، سوره ص، آيه (2)

ازد. ساش ميكند؟ بگو همان كس كه بار اول ايجادش كرد زندهپوسيده چه كسي زنده ميگفت اين استخوانها را كه (3)



 .22و  22سوره يس، آيه 
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كاري كه في نفسه دشوار و يا آسان باشد به يك حد است، پس قدرت او آميخته با عجز نيست، و دستخوش كندي و 
 .گرددخستگي نمي

إِنَّ الَّذِي أَحْياها لَمُحْيِ الْمَوْتي إِنَّهُ عَلي كُلِّ  "و آيه« 1» "أَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ "ري مجراي آيه شريفهاين جمله هم جا
 «"ءٍ قَدِيرٌشَيْ

 .باشدكند ميو ساير آياتي است كه بعث را از راه عموم قدرت و نامتناهي بودن آن اثبات مي

است، سه نتيجه است كه از آيه سابق بر آن استخراج شده، و غرض همه  "ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ ... "هها كه در جملپس اين نكته
ا وَ وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ ال رَيْبَ فِيه "فرمود:كند. و جمله اخير كه مييكي است، و آن يادآوري دليلي است كه بعث را اثبات مي

 .متضمن آن است "قُبُورِأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْ

ه كرد كه آن ظرف چكرد، ولي بيان نميشوند را ذكر ميآيه قبلي تنها مساله بعث مردگان، و ظرفي كه در آن مبعوث مي
 :وقت است. آيه مورد بحث آن را معين نموده، و فرموده

سبت داد، شايد از اين جهت بوده كه آورد. و آمدن را به خود ساعت نظرف آن، ساعت است. و اگر نفرمود: خدا ساعت را مي
 ."غْتَةًال تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَ "گيرد. همانطور كه فرمودهناگهاني بودن آن را در نظر گرفته، كه اعتبار هيچ علمي به آن تعلق نمي

إِنَّ  "و آيه« 0» "اللَّهِ قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ "پس اگر نسبتش را به فاعل )خدا( نداده، مانند تعيين نكردن وقت آن، در آيه
 .همه مبالغه در اخفاء آن و تاييد ناگهاني بودن آن است« 0» "السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها

اش در كالم خداي تعالي بسيار آمده، و در هيچ جا فاعل و آورنده آن ذكر نشده، بلكه همه جا از و نام قيامت و آمدن ناگهاني
 .، و مانند اينها تعبير شده"تقوم "، و"قائمة ""قيامتشان خواهد آمد -تاتيهم "،"هد آمدخوا -آتية "آن بمانند

 .ذكر كرده "وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ "و اما مظروف را كه عبارت است از احياي انسانهاي مرده، در جمله

 نها انسان، برايحال اگر بگويي: نتيجه حجت مذكور بعث همه موجودات است، نه ت
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اينكه فعل بدون غايت لغو و باطل است، و اين لغو اختصاص به خلقت انسانها ندارد، بلكه خلقت غير انسان را هم شامل 
 .ه را تنها نسبت به انسانها گرفته استاست، ليكن آيه شريفه اين نتيج

گوييم: اگر آيه شريفه نتيجه را تنها نسبت به انسانها گرفته، منافات ندارد كه نظير آن نتيجه در غير آدمي هم در جواب مي
مكن مثابت باشد، زيرا آيه شريفه در مقام و سياقي است كه بعث انسانها در آن مورد گفتگو و حاجت است. عالوه بر اينكه 

هم هست گفته شود: معاد نداشتن غير آدمي مستلزم آن نيست كه خلقت آنها لغو و باطل باشد براي اينكه خلقت آنها به 
 .خاطر آدميان بوده پس غايت و نتيجه خلقت همه موجودات وجود آدميان و نتيجه خلقت آدميان بعث آنان است

ياق آنها و نيز عرضه آنها بر ساير آيات داله بر معاد با تفنن بسياري كه گانه مورد بحث و ساين بود آنچه كه تدبر در آيات سه



دهد. با اين جواب كه ما داديم وجه اينكه چرا از ميان همه نتائج تنها نتائج مذكور كه بر حسب در آنها است آن را دست مي
ست كه در آيه ت در حقيقت سه نتيجه الفظ پنج نتيجه است معلوم گرديد و اين نتائج كه گفتيم بر حسب ظاهر لفظ پنج تاس

 .دومي از آيه اول استخراج شده و يك نتيجه هم در آيه سومي از سه نتيجه نامبرده در آيه دومي استخراج شده است

بهه اين اند و آن ششود و آن بيجا بودن شبهه تكرار است كه بعضي دچارش شدهبا اين بيان يك نكته ديگر نيز روشن مي
گر و جمالت دي "وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ "و جمله "وَ أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ "و جمله "وَ أَنَّهُ يُحْيِ الْمَوْتي "لهاست كه از جم

 .توهم شده است

و در  تاي در نقل آنها نيساند كه هيچ فايدهگانه و بيان حجت آنها وجوه بسيار مختلفي آوردهمفسرين در تفسير آيات سه
اند كه به كلي از مفاد آيه اجنبي است، و عالوه بر اينكه اجنبي است در نظم آيه و همه آن وجوه مقدماتي اضافه كرده

كند و به همين جهت از ذكر آن صرفنظر كرديم اگر كسي بخواهد به سالمت بيان و استقامت حجت آن اخالل نيز وارد مي
 .راجعه كندآنها وقوف يابد بايد به تفاسير مطول م

 184[ ..... ص : "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً ... "در آيه: "هدي "و "علم "مقصود از]

گردان از حق را وياين آيه صنف ديگر از مردم ر "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً وَ ال كِتابٍ مُنِيرٍ "
رسد كه تر اين به نظر مياند گفته: از نظر نظم و مقام روشنشود. در تفسير كشف الكشاف به طوري كه نقل كردهيادآور مي

در  "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ ... مَرِيدٍ "فرمودو آيه قبلي كه مي -به فتحه الم -بگوييم اين آيه در باره پيشوايان و مقلدين
 .«1»است. اين بود خالصه نظريه كشف الكشاف  -به كسر الم -باره مقلدين
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هم چنان كه در ذيل آيه قبلي  "لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "فرمايد:و حق هم همان است به دليل اينكه در ذيل آن آيه مي
ترديدي  .است -به كسر الم -و متابعت كار مقلد -به فتحه الم -ون اضالل، كار مقلدچ "وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ "فرمود:

شود خود دليل بر اين آمده با اينكه هر يك از آنها شامل دو شق ديگر مي "كتاب "و "هدايت "و "علم "كه در آيه ميان
م مخصوصي است، هم چنان كه مراد است كه مراد از علم هر علمي نيست تا شامل هدايت و كتاب هم بشود بلكه مراد عل

اند: مراد گفته« 6»از هدايت، هدايت مخصوصي است. و اما اينكه آن علم چه علمي و آن هدايت چه هدايتي است؟ بعضي 
از علم، علم ضروري و بديهي است، و مراد از هدايت، استدالل و فكر صحيحي است كه آدمي را به سوي معرفت راه بنمايد، 

 .كند، وحي آسماني است، كه حق را اظهار مي"تابٍ مُنِيرٍكِ "و مراد از

رسد، زيرا هيچ دليلي نيست بر اينكه علم را در آيه حمل بر علم بديهي و ضروري كنيم. ليكن اين حرف صحيح به نظر نمي
و يا مجادله به چه اينكه مراد از آن اصرار در بحث باشد،  -عالوه بر اينكه مجادله كردن در مساله توحيد، و خداشناسي

خود يكي از طرق استدالل است، و علم ضروري به  -معناي اصطالحي، يعني قياس تشكيل شده از مشهورات و مسلمات
 .خواهدهيچ وجه استدالل نمي

 :از اين توجيه كه بگذريم، آنچه ممكن است در باره اين تعبير بگوييم اين است كه

و مراد از هدايت، علم حاصل از هدايت الهي باشد، كه تنها نصيب كساني مراد از علم، علم حاصل از حجت عقلي باشد، 
شود كه در بندگي و عبادت خدا خلوص به خرج داده، دل به نور معرفت او روشن كرده باشند. و يا به عكس، يعني به مي

اد از كتاب منير، وحي الهي، و عنايتي ديگر مراد از علم، هدايت الهي، و مراد از هدايت، علم از طريق حجت عقلي باشد، و مر
گانه به سوي مطلق علم است كه يكي از راه عقل، و دومي از راه چشم، و سومي از راه از طريق نبوت باشد. و اين طرق سه



 كُلُّ وَ الْفُؤادَ وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ "آيد، و اين همان است كه در آيه شريفهگوش به دست مي
 .كند، و به هر حال خدا داناتر استبدان اشاره مي« 0» "أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا
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 .كشف الكشاف(1)

 .102، ص 2منهج الصادقين، ج (2)

 .02سوره اسري، آيه (3)

 020، ص: 10ترجمه الميزان، ج

به كسر  -"عطف "به معناي شكستن است و كلمه "ثني "كلمه: "يَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ... عَذابَ الْحَرِيقِثانِ "
پهلوي  گرداند، يكبه معناي پهلو است. و شكستن پهلو كنايه از روگرداندن است، گويي كسي كه از چيزي روي مي -عين

 .شكندكند و ميخود را خم مي

است، و الم در آن براي تعليل است، و معناي آن اين است كه: در  "يجادل "متعلق به جمله "لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "جمله
كند، تا به اين وسيله به غرض خود كه اضالل مردم است كند و اظهار اعراض و استكبار ميباره خدا از روي جهل جدال مي

 .كنندستند كه ديگران از ايشان پيروي ميبرسد، و اينها همان رؤساي مشركين ه

تهديد ايشان است به خزي، يعني خواري و ذلت و رسوايي در  "لَهُ فِي الدُّنْيا خِزْيٌ وَ نُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَذابَ الْحَرِيقِ "جمله
 و نيز تهديد به عذاب -شد همانطور كه ديديم سرانجام كار مشركين قريش، البته رؤساي ايشان به همانجا كشيده -دنيا

 .اخروي است

د اشاره به مطالبي است كه در آيه قبلي بود، يعني تهدي "ذلك "كلمه "ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ يَداكَ وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "
باء مقابله است مثل بايي كه ما  "بِما قَدَّمَتْ "در جمله "باء "رؤساي مشركين به خواري در دنيا و عذاب در آخرت. و حرف

آوريم. ممكن هم هست باء سببيت باشد. و معناي آيه بنا بر مي "فروختم اين را در مقابل آن -بعث هذا بهذا "در جمله
بيني سزاي همان كارهايي است كه در دنيا كردي. و بنا بر احتمال شود آنچه تو از خزي و عذاب مياحتمال اول چنين مي

سبب آن مجادله بدون علم و هدايت و كتاب كه در دنيا كردي و در باره خدا بدون علم و هدايت و كتاب اعراض  دومي: به
بيني. البته در اين كالم التفاتي از غيبت به خطاب به كار و استكبار ورزيدي تا مردم را گمراه كني اين خزي و عذاب را مي

 .باشدرفته تا مالمت و عتاب را بر آنان تسجيل كرده 

بيني است و معنايش اين است كه: )اينكه گفتيم آنچه مي "بِما قَدَّمَتْ "عطف بر جمله "وَ أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ "جمله
ند كاي ميكند بلكه با هر يك از آنان معاملههاي خود تو است( بدان جهت است كه خدا بر بنده خود ظلم نميسزاي كرده

 .مستحق آن باشند و با عمل خود و به زبان حال خواستار آن باشندكه خود 

 "... وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ "

به معناي آرامش و سكونت است  "اطمينان "به يك معنا است. و كلمه "جانب "و كلمه "طرف "و نيز كلمه "حرف "كلمه
 معناي محنتبه « 1»اند به طوري كه گفته "فتنة "و
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 .به معناي برگشتن است "انقالب "يعني امتحان است. و كلمه



 181گردانند )وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ ...([ ..... ص : مي ها رويخواهند و در آزمايشوصف صنفي ديگر كه دين را براي دنيايشان مي]

شمارد و آنها كساني هستند كه خداي سبحان را ايمان و غير صالح را بر مياين آيه صنف ديگري از اصناف مردم بي
پرستند و آن رستند و اما بر ساير تقادير نميپپرستند اما يك طرفي نه از هر طرف، به تعبيري: به يك فرض و تقدير ميمي

پرستند در صورتي است كه پرستش او خير دنيا برايشان داشته باشد. و معلوم است كه فرضي كه بر آن فرض خدا را مي
الزمه اين طور پرستش اين است كه دين را براي دنيا استخدام كنند اگر سودي مادي داشت پرستش خدا را استمرار دهند و 

دان دل ببندد و اطمينان يابند و اما اگر دچار فتنه و امتحان شوند روي گردانيده به عقب برگردند به طوري كه حتي به چپ ب
و راست هم ننگرند و از دين خدا مرتد شوند و آن را شوم بدانند و يا اگر شوم هم ندانند به اميد نجات از آن آزمايش و 

ورد پرستند تا به خير من روش عادت آنان در پرستش بتها نيز هست يعني بت را ميمهلكه از دين خدا روي بگردانند و اي
آرزوي خود برسند و يا به شفاعت آنها از شر دنيايي رهايي و نجات يابند. و اينكه گفتيم از شر دنيايي بدان جهت است كه 

 .پرستان معتقد به آخرت نيستندبت

گاهي ندارند، و هر دم رو به سويي دارند، به خاطر وقوعشان در محنت و كيههايي كه تفرمايد: اين سرگردانآن گاه مي
 .گرداندنشان از خدا و دين، و ارتداد و كفر، زيانكار در آخرت هستند، زيانكاري آشكارمهلكه، زيانكار در دنيا، و به خاطر روي

ل ، از قبي"يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ "معنا جمله دهد. و بنا بر ايناين آن معنايي است كه تدبر در معناي آيه آن را دست مي
خَسِرَ  "خواهد بود. و جمله "يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ "تفسير و تفصيل براي جمله "فَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ ... "استعاره به كنايه، و جمله

اشاره به خسران آخرتي آنان به خاطر روي  "آخِرَةَوَ الْ "اشاره به خسران دنيايي آنان به خاطر دچار شدن به فتنه، "الدُّنْيا
 .گرداندن از دين است

مدعو در اينجا بت است كه به خاطر نداشتن شعور و  "يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُ وَ ما ال يَنْفَعُهُ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعِيدُ "
رسد از ناحيه عبادت است كه فعل خود او ابدش اگر به نفعي و يا ضرري مياراده، هيچ نفع و ضرري براي عابدش ندارد، و ع

 .است

 "عشير "به معناي ولي و ياور است. و كلمه "مولي "كلمه "يَدْعُوا لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلي وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ "
 .به معناي مصاحب و معاشر است

 و جمله  "گويدمي -يقول "به معناي "يدعو "اند كه جملهت آيه گفتهدر تركيب جمال

 024، ص: 10ترجمه الميزان، ج

مبتدايي است كه الم ابتدا بر سرش در آمده، و خود آن  "لمن "مقول آن قول است، و كلمه "لَمَنْ ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ... "
حذف  جواب قسم "لَبِئْسَ الْمَوْلي، وَ لَبِئْسَ الْعَشِيرُ "باشد، و جملهمي "بُ مِنْ نَفْعِهِضَرُّهُ أَقْرَ "كلمه موصوله، وصله آن جمله

 .كندشده، و قائم مقام خبري است كه خود بر آن داللت مي

دنيا  كند كه آنچه من درپرستد، روز قيامت خودش بتها را چنين توصيف ميو معناي آيه اين است كه: كسي كه بتها را مي
ولي و عشير خود گرفتم، ضررش بيشتر از سودش بود، و خدايي كه ضررش از سودش بيشتر باشد، بد مولي و بد عشيري م

 .خورم كه بد مولي و بد عشيري استاست، سوگند مي

پرستي را كه همان عذاب تر از سودش است، بدين جهت است كه روز قيامت آثار سوء بتو اگر فرمود ضررش نزديك
 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ "كند.الكت ابدي است مشاهده ميجاودان و ه

..." 



خدا  ر بارهكشانند، و دبعد از آنكه اصنافي از مردم را ذكر كرد كه يك دسته پيشوايان كفرند، كه ديگران را به دنبال خود مي
كنند و گيرند و مانند پيشوايانشان جدال ميكنند، و دسته دوم پيروان ايشانند كه دنبال هر شيطاني را ميبدون علم جدال مي

پرستند، و آن گاه ايشان را به وصف ضاللت و هر دم در خياالتي هستند كه خدا را از هر راهي كه سود مادي داشت مي
كند و عبارتند از مؤمنين صالح كه آنان مله در مقابل آنان صنف ديگري را هم ذكر ميخسران توصيف نموده اينك در اين ج

فرمايد كه خدا اين سرانجام را براي آنان خواسته است. و ذكر را به داشتن مثواي كريم و سرانجام نيكو توصيف نموده مي
 .دچيني براي قضاوتي است كه در ذيل آيات خواهد آماين اصناف مقدمه و زمينه

 181اند[ ..... ص : و وجوهي كه در باره آن گفته "مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ ... "معني و مفاد آيه:]

 "دُهُ ما يَغِيظُيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْطَعْ فَلْمَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَي السَّماءِ ثُمَّ لْيَقْ "
 آورند وبه معناي هر چيزي است كه با آن و به وسيله آن چيز ديگري را به دست مي "سبب "كلمه :در مجمع البيان گفته

ند گويآورند( و طريق را سبب ميگويند )كه به وسيله آن آب از چاه بيرون ميبه همين جهت است كه طناب را سبب مي
 و مراد خداي «1» (شوندگويند )چون به وسيله آن وارد خانه ميرسند( و درب را سبب مي)چون به وسيله آن به مقصد مي
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به معناي بريدن و از جمله معاني آن اختناق  "قطع "ل يعني طناب است. كلمهدر اين آيه همان معناي او "سبب "تعالي از
لَنْ يَنْصُرَهُ  "اند ضمير درگفته« 1»گويند كه مستلزم قطع نفس است. مفسرين است و گويا از اين باب اختناق را قطع مي

ه دروغي و نو ظهور است كه اساس پنداشتند ديني كه وي آوردگردد چون مشركين مكه ميبه رسول خدا بر مي "اللَّهُ
شود، و نزد خدا هم منزلتي ندارد تا او پشتيبانش باشد. ولي وقتي كه آن محكمي ندارد و به همين جهت دعوتش منتشر نمي

اش همه جا پيچيد اين حادثه غير منتظره گير شد و آوازهجناب به مدينه مهاجرت فرمود و خدا نصرتش داد و دينش عالم
كند كه ياور او خدا است و چون ياور او را به خشم آورد لذا خدا در اين آيه ايشان را نكوهش كرده و اشاره ميسخت ايشان 

هاي ايشان هم اثري نخواهد داشت. و معناي آيه اين پذيرد و لو خود را خفه كنند. پس نقشهخداست خشم ايشان پايان نمي
ا كند و دين او ركند و در دنيا نام پيغمبر خود را بلند نميياري نمي است كه: هر كه از مشركين خيال كند كه خدا او را

گذارد، آن گاه گرداند و گروندگان به وي را نيز وا ميدهد و در آخرت او را مشمول مغفرت و رحمت خود نميگسترش نمي
دي نابي بگيرد. و با آن به بلنشود، چنين كسي طبيند كه خدا او را ياري كرده دچار خشم ميبه خاطر همين خيال وقتي مي

آن گاه با همان طناب خود را خفه كند، بعد ببيند آيا كيد و  -رودمثل كسي كه با طناب به درخت بلندي باال مي -برود
 .نشاند يا خير؟اش خشمش را ميحيله

، يعني در ايامي كه و اين معنا معناي خوبي است كه سياق آيات قبلي، و نزول اين سوره به اندك مدتي بعد از هجرت
 .كندمشركين هنوز قدرت و شوكت خود را داشتند آن را تاييد مي

گردد، و معناي قطع هم قطع مسافت و بريدن بر مي "من "اند كه ضمير مذكور به كلمهاز مفسرين گفته «2»ولي بعضي 
حكم خدا است. و معناي آيه اين است باال رفتن به آسمان به منظور ابطال  "مد سبب به سوي آسمان "راه است و مقصود از

كند، به آسمان باال رود و آن گاه مسافت را بپيمايد، و سپس پندارد كه خدا در دنيا و آخرت ياريش نميكه: كسي كه مي
 .برد يا نه؟ببيند آيا كيد و مكرش حكم خداي را كه مايه خشم او شده از بين مي



باشد كه مراد از آيه شريفه اين باشد كه بفرمايد: بر هر انساني الزم است و اين حرف صحيح نيست و شايد مقصودشان اين 
 كه در امور دنيا و آخرت خود اميدوار خدا باشد، و اگر
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ند تواكند و به خاطر همين خيال دچار غيظ شود پس هر نقشه كه مياميدوار او نباشد و خيال كند كه خدا او را ياري نمي
 .اش سودي به حالش نخواهد داشتبريزد كه نقشه

 "از گشت، و مرادر قول سابق به آن بر ميگردد، هم چنان كه داند كه ضمير مذكور به موصول بر ميديگر گفته« 1»بعضي 
، معنايش زمين باران ديده است، و معناي آيه همان معنايي است كه در "ارض منصورة "گويند:رزق است. وقتي مي "نصرت

 .قول سابق گذشت

جه است، و وتر و بهتر است، ليكن اشكالي بر هر دو قول متچيزي كه هست قول دومي از قول سابق به اعتبار عقلي نزديك
آن اين است كه الزمه هر دو قول اين است كه آيه شريفه متصل به آيات قبلش نباشد. اشكال ديگر اينكه اگر اين دو قول 

در  زيرا تعبير دومي كه "مَنْ كانَ يَظُنُّ "نه اينكه بفرمايد: "من ظن ان لن ينصره اللَّه ... "صحيح بود جا داشت بفرمايد:
 .رساند و همين تعبير مؤيد قول اول استدر گذشته را مي قرآن آمده استمرار ظن

از باب تشبيه  "كذلك: اين چنين "در سابق مكرر گذشت كه كلمه "وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ آياتٍ بَيِّناتٍ وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ "
اعتبار  يان كلي و فرد تباين فرض شده باشد، و اينكلي به فرد است، با اينكه فرد مصداق كلي است، ولي به اين اعتبار كه م

به خاطر اين است كه بفهماند حكم جاري در فرد مفروض در ساير افراد نيز جريان دارد، مثل كسي كه به حسن و جواد كه 
كلم تمشغول صحبت كردن، و قدم زدن هستند اشاره كرده بگويد: انسان بايد اينطور باشد، يعني حكم و طريقه حرف زدن و 

ما قرآن را در حالي كه آياتي روشن و  :شود كهكه در اين دو نفر جريان دارد بايد در همه جريان يابد. پس معناي آيه اين مي
 .واضح الدالله است نازل كرديم، هم چنان كه آيات سابقه بر اين سوره نيز واضح بود

، است "و االمر ان اللَّه يهدي من يريد "مبتداي حذف شده، و تقدير آنخبري است براي  "وَ أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ "جمله
كند، و اما كسي كه او نخواهد هدايت و معنايش اين است كه مطلب از اين قرار است كه خدا هر كه را بخواهد هدايت مي

ونده ه هستند در هدايت شناي برايش نخواهد بود. پس صرف اينكه آيات الهي بينات واضحة الداللكند، ديگر هدايت كننده
 .كافي نيست، مگر آنكه خدا بخواهد هدايتش كند

 و تقدير "انزلناه "اند: جمله مذكور عطف است بر ضمير دراز مفسرين گفته« 6»بعضي 
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سازد، و اين خود است، ولي وجه اول صدر و ذيل آيه را بهتر متصل مي "وَ كَذلِكَ أَنْزَلْناهُ ... أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ "كالم
 .روشن است



ا يا أَيُّهَ "در آيه: "فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي نُقِرُّ "و جمله: "مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ "بحث روايتي ]رواياتي در باره مراد از

 189ص :  ..... ["...النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ 

 اشاره

 .«1»به معناي خبيث است  "مريد "فرموده: "وَ يَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ "در تفسير قمي در ذيل جمله

 "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ "ه: ابن ابي حاتم از ابي زيد روايت كرده كه در ذيل آيهو در الدر المنثور است ك
 .«6»اين آيه در باره نضر بن حارث نازل شد  :گفته

نظور وي تطبيق نضر از ابن جرير و ابن منذر از ابن جريح نيز روايت كرده. و ظاهرا م« 0»مؤلف: اين روايت را الدر المنثور 
اند همين است كه به جاي اينكه بن حارث با عنوان كلي آيه است، همانطور كه روش راوياني كه متعرض اسباب نزول شده

گويند: آيه در باره فالن مورد نازل شده. و بنا بر اين، گفتار مجاهد كه گفته بگويند: فالن مورد يكي از مصاديق آيه است، مي
در باره نضر بن حارث نازل شده از  "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ ال هُديً "فرمايد:مي است آيه بعدي كه

روايت گذشته بهتر است، چون شخص مزبور از معاريف قوم خود بوده، و آيه دوم همانطور كه گفتيم در باره بزرگان ضاللت 
 .ره پيروان ايشان استو پيشوايان كفر، و آيه اول در با

جنين كامل الخلقه است،  "مخلقة ":از امام )ع( نقل كرده كه فرمود "مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«0»جنيني است كه ناقص سقط شود  "غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ "و

در  -مذي، نسايي، ابن ماجه، ابن منذر، ابن ابي حاتم، و بيهقيو در الدر المنثور است كه احمد، بخاري، مسلم، ابو داوود، تر
 اند كه گفت: رسول خدا )ص( كه پيغمبري صادق و مصدقاز عبد اللَّه بن مسعود روايت كرده -كتاب شعب االيمان
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شود و است براي ما صحبت كرد كه خلقت هر يك از شما در شكم مادر بعد از چهل روز در حالي كه نطفه است شروع مي
آيد، چهل روز هم مضغه است، آن گاه آيد، چهل روز هم علقه است، آن گاه به صورت مضغه در ميمي به صورت علقه در

دهد تا مقدر او را در چهار جهت بنويسد: يكي رزق، دوم فرستد تا در آن نفخ روح كند و دستور ميخداوند فرشته خود را مي
 .اجل و مدت عمر، سوم عمل، چهارم سعادت و شقاوت

دهد تا جايي كه ميان او و بهشت بيش از ي كه غير او خدايي نيست، بعضي از شما عمل اهل بهشت را انجام ميبه آن خداي
كند و با ارتكاب چند عمل از اعمال اهل دوزخ يك ذراع فاصله نماند، ولي آن نوشته از عمل او پيشي گرفته، كار خود را مي

شود تا جايي كه ميان او و آتش دوزخ بيش از يك ذراع را مرتكب مي كند. و بعضي از شما عمل اهل جهنماو را دوزخي مي
كند، يعني او را موفق به چند عمل از اعمال اهل بهشت فاصله نماند، ولي آن نوشته از عمل او پيشي گرفته كار خود را مي

 .«1»كند سازد و به همان وسيله او را بهشتي ميمي

، البته در متن آنها «6»ابن مسعود، ابن عباس، انس و حذيفة بن اسيد روايت شده  اين روايت به طرق ديگري نيز از :مؤلف



سوي  شود: راه بيفت بهآمده كه به فرشته گفته مي -يعني روايت ابن جرير از ابن مسعود -اختالف هست. در بعضي از آنها
 رود و از آن كتاب از مطالبيام الكتاب مي اي از اوصاف اين نطفه بردار. پس فرشته نزدام الكتاب و از روي آن كتاب نسخه

 .... گيردكه در باره آن نطفه است نسخه برداشته، تمامي صفات آن را مي

ع( نيز قريب به اين مضمون رواياتي رسيده، مانند آن روايتي كه در قرب االسناد حميري از )از طرق شيعه از ائمه اهل بيت 
حضرت رضا )ع( نقل شده كه در آن آمده: پس همين كه چهار ماهش تمام شد،  احمد بن محمد، از احمد بن ابي نصر، از

فرستد تا او را صورتگري كنند و رزق و مدت عمرش، و شقاوت و سعادتش را خداي تبارك و تعالي دو فرشته خالق مي
 .«0»بنويسند ... 

تصوير جنين و نوشتن مقدرات او است، نقل  ما در تفسير اول سوره آل عمران حديث كافي از امام باقر )ع( را كه در باره
خورد نسخه كرديم. و در آن داشت كه آن دو ملك تمامي مقدرات آن طفل را از روي لوحي كه در پيشاني مادرش مي

 برداشته و در آخر هر
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 .«1»كند ... كنند كه اگر بدايي حاصل نشود و گر نه اين مقدر تغيير مينويسند شرط ميمقدري كه مي

ي كه رو در اين معنا روايات ديگري نيز هست و مقتضاي اين حديث و هر حديثي كه بدين معنا باشد اين است كه هر مقد
شود قابل تغيير است هم چنان كه مقتضاي روايات وارده از طرف اهل سنت كه گذشت خالف اين براي كودك نوشته مي

اي هرهب -و از آن جمله براي آدميان -معنا است ولي به هر حال منافاتي ميان اين دو مدلول نيست براي اينكه براي هر چيز
اي از لوح محو و اثبات دارد كه قابل تغيير و تبديل شود و نيز بهرهو تبديل نمياز لوح محفوظي است كه هرگز دچار تغيير 

 "هست و بنا بر اين، قضاهاي رانده شده دو نوع است قضاي حتمي و غير حتمي كه خداي تعالي در باره آن دو فرموده:
 .«6» "يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ

ا، در گذشته گفتاري پيرامون معناي قضا گذرانديم و در آنجا روشن كرديم كه لوح قضا هر چه باشد با نظام عليت و و م
شود يكي سلسله علل تامه و معلوالت آنها كه هيچ قابل تغيير و تبديل معلوليت منطبق است كه به دو سلسله منحل مي

وايات به پذيرد. و گويا طايفه اول از رين سلسله تغيير و تبديل مينيست و ديگري سلسله علل ناقصه و معلولهاي آن كه ا
كنند و ما اين معنا را نيز توضيح داديم كه حتميت قضا قضاهاي حتمي جنين و دسته دوم به قضاهاي غير حتمي او اشاره مي

 .منافاتي با اختياريت افعال آدمي ندارد كه خواننده عزيز بايد متوجه اين نكته باشد

 "ةٍمُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَ "كافي به سند خود از سالم بن مستنير روايت كرده كه گفت: از امام ابو جعفر )ع( از معناي آيه و در
هايي كه خدا در پشت آدم قرار داده و از آنها پيمان گرفته و سپس به عبارتند از همان ذره "مخلقه "پرسش نمودم فرمود:

آيند تا از آن پيمان پرسش شوند، و وانشان كرد و آنان همان افرادي از انسانهايند كه به دنيا ميپشت مردان و رحم زنان ر
عبارتند از هر انساني كه خداوند در هنگام خلقت ذره در پشت آدم قرارشان نداد و در نتيجه يا به صورت  "غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ "اما

نساني به خود بگيرند هنوز به كمال نرسيده و قبل از نفخ روح سقط روند يا اگر هم صورت انطفه هدر رفته از بين مي
 .«0»شوند مي



 در سوره اعراف عنوان "آيه ذر "مؤلف: در گذشته، يعني در بحث روايتي كه در ذيل
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 .كرديم توضيحي براي اين حديث گذشت

و در تفسير قمي به سند خود از علي بن مغيره از امام صادق، از پدر بزرگوارش نقل كرده كه فرمود: وقتي آدمي به سن صد 
 .«1»رسيده است  "مربه ارذل الع "سالگي رسد

 124كه در باره طالبان دين براي دنيا است[ ..... ص :  "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ "چند روايت در ذيل آيه:]

 .اي روايات در اين معنا ذكر كرديممؤلف: در تفسير سوره نحل در ذيل آيه هفتم پاره

ب اند كه گفت: مردمي از اعراحاتم و ابن مردويه، به سند صحيح از ابن عباس روايت كرده و در الدر المنثور است كه ابن ابي
گشتند اگر آن سالشان سال پر باران و آوردند، و چون به ديار خود بر ميآمدند و اسالم ميمي (بودند كه نزد رسول خدا )ص

باران و كردند. و اگر آن سالشان سال بيآن تمسك ميگفتند: دين ما دين صالحي است و به بود ميپر حاصل و پر نتاج مي
 "گفتند: اين دين كه ما اختيار كرديم هيچ خير و بركتي ندارد، و بدين جهت بود كه آيه شريفهبود ميزا ميقحطي و مصيبت

 .«6»نازل شد  "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ

 .طريق ابن عباس نيز روايت شدهمؤلف: اين معنا به غير اين، از 

و در كافي به سند خود از زراره از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناي كالم خداي عز و جل 
پرستند و از فرمود: بله مردمي هستند كه خدا را به يگانگي مي "وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلي حَرْفٍ "فرمايد:پرسيدم كه مي

دانند كه محمد )ص( رسول خدا است. اينها كساني شوند، ولي نميدارند و از شرك بيرون ميپرستش غير خدا دست بر مي
كنيم گويند: ما صبر ميپرستند، يعني با شك در نبوت محمد و حقانيت آنچه آورده، و ميهستند كه خدا را به يك طرف مي

يابيم، يا نه، اگر اموالمان زياد شد و خود و فرزندانمان قرين عافيت و عافيت در بدن و فرزند ميشود ببينيم اموالمان زياد مي
گرديم. لذا فهميم كه اين مرد صادق، و رسول خدا )ص( است، و اما اگر نشد به دين سابق خود بر ميشديم آن وقت مي

يعني اگر عافيتي در دنياي خود يافت به آن دين اطمينان  "طْمَأَنَّ بِهِفَإِنْ أَصابَهُ خَيْرٌ ا "فرمايد:خداي تعالي در باره آنان مي
، با شك خود به سوي شرك قبليش بر "انْقَلَبَ عَلي وَجْهِهِ "يعني اگر دچار باليي در خود شد "وَ إِنْ أَصابَتْهُ فِتْنَةٌ "يابدمي
 "فرمود: مقصود از "الْمُبِينُ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَضُرُّهُ وَ ما ال يَنْفَعُهُخَسِرَ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرانُ  "گرددمي

 شود، و غير خدا راهمين است كه مشرك مي "انقالب

__________________________________________________ 

 .22، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 .002، ص 0الدر المنثور، ج (2)
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 .«1»پرستد ... خواند و ميمي

 .«6»مؤلف: اين روايت را صدوق در كتاب توحيد خود با مختصر اختالفي نقل كرده 

 -هوي حديث را صحيح دانست -و در الدر المنثور است كه فاريابي، عبد بن حميد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابي حاتم، و حاكم
گفته: يعني كسي كه بپندارد  "مَنْ كانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ "اند كه در ذيل آيهروايت كردهو ابن مردويه از ابن عباس 

 "يعني طنابي به سقف خانه خود بياويزد "فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَي السَّماءِ "كند،كه خدا، محمد )ص( را در دنيا و آخرت ياري نمي
 .«0»خفه كند تا بميرد  پس خود را "ثُمَّ لْيَقْطَعْ

مؤلف: هر چند اين حرف تفسيري است از ابن عباس و ليكن در حقيقت معناي شان نزول را در بر دارد و به همين جهت ما 
 .آن را نقل كرديم

__________________________________________________ 

 .010، ص 6اصول كافي، ج (1)

 .توحيد صدوق(2)

 .002، ص 0 الدر المنثور، ج(3)
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 123[ ..... ص : 01تا  47(: آيات 00سوره الحج )]

 اشاره

نَّ اللَّهَ عَلي إِيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ  إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصاري وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ
 الْجِبالُ وَ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ (17)ءٍ شَهِيدٌ كُلِّ شَيْ

( هذانِ 12يْهِ الْعَذابُ وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ )الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَ
ما فِي  ( يُصْهَرُ بِه12ِمِيمُ )خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَ

 (61( وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ )63بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ )

( إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ 66كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ )
وَ هُدُوا إِلَي الطَّيِّبِ مِنَ  (23)رِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤاً وَ لِباسُهُمْ فِيها حَرِيرٌ جَنَّاتٍ تَجْ

 (60الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلي صِراطِ الْحَمِيدِ )

 123ترجمه آيات ..... ص : 

ها و نصاري و مجوس و كساني كه شرك آوردند خدا در روز كه يهودي شدند و صابئيكساني كه ايمان آوردند و آنان 
  .(12كند كه خدا به همه چيز گواه است )نهد، و از هم جدايشان ميرستاخيز ميانشان امتياز مي
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ها و درختان و جانوران و بسياري ان و كوهمگر نداني كه هر كه در آسمانها و در زمين هست با خورشيد و ماه و ستارگ
كنند و بسياري نيز عذاب بر آنها محقق شده و هر كس كه خدا خوارش كند ديگر كسي نيست كه مردمان خدا را سجده مي



 .(12كند )او را گرامي بدارد كه خدا هر چه بخواهد مي

اند، و كساني كه كافرند برايشان مخاصمه كرده اين دو طايفه دشمنان هم هستند كه در مورد پروردگارشان با يكديگر
 .(12شود )هايي از آتش بريده شده و از باالي سرهايشان آب جوشان ريخته ميجامه

 .(63كه امعاء ايشان را با پوستها بگدازد )

 .(61و برايشان گرزهايي آهنين آماده است )

 .(66ه شوند )گويند( عذاب سوزان را بچشيد )هر وقت بخواهند از آن شدت و محنت در آيند بدان باز گردانيد

برد كه در آن جويها روان است، در آنجا دستبندها اند به بهشتهايي ميخدا كساني را كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
 .(60از طال و مرواريد زيور كنند و لباسشان در آنجا ديبا خواهد بود )

 .(60اند )ه راه ستوده رهنمايي گشتهاند و بآنان به گفتار نيك هدايت شده

 121بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

بعد از آنكه در آيات سابق اختالف مردم و خصومت آنان را در باره خداي سبحان نقل كرد كه يكي تابع پيشوايي گمراه 
رداني ديگر مذبذب و سرگكند، و يكي كننده است و ديگري پيشوايي است گمراه كننده كه بدون علم در باره خدا جدال مي

گردد و ديگري به خداي سبحان ايمان پرستد و در ساير صور به شرك قبلي خود بر مياست كه خدا را در يك صورت مي
دهد و به زودي در روز قيامت ميان فرمايد كه خدا عليه ايشان شهادت ميكند، اينك در اين آيات ميدارد و عمل صالح مي

آيند، سجده حالي كه همه خاضع و مقهور او هستند و در برابر عظمت و كبرياي او به سجده در ميكند در آنان داوري مي
آن گاه  -و لو اينكه بعضي از اينان يعني آنهايي كه عذاب بر آنان حتمي شده بر حسب ظاهر از سجده امتناع كنند -حقيقي

 .كندن مياجر مؤمنين و كيفر غير مؤمنين را بعد از فصل قضاء در قيامت بيا

 121[ ..... ص : "كندخدا در قيامت بين آنان حكم به حق مي "كه فرمود: "الَّذِينَ أَشْرَكُوا "و "مجوس "،"صابئين "،"نصاري "،"الَّذِينَ هادُوا "،"الَّذِينَ آمَنُوا "مراد از]

 "... الْمَجُوسَ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ الصَّابِئِينَ وَ النَّصاري وَ  "

وَ  "به قرينه مقابله كساني است كه به محمد بن عبد اللَّه )ص( و كتاب و قرآن ايمان آوردند. و مراد از "الَّذِينَ آمَنُوا "مراد از
 گروندگان به موسي و  "الَّذِينَ هادُوا
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پيامبران قبل از موسي است كه در موسي توقف كردند و كتابشان تورات است. كه بخت نصر پادشاه بابل وقتي در اواسط 
قرن هفتم بر آنان مستولي شد قبل از مسيح آن را سوزانيد و مدتها به كلي نابود شد تا آنكه عزراي كاهن در اوايل قرن 

ح در روزگاري كه كورش پادشاه ايران بابل را فتح نموده و بني اسرائيل را از اسارت نجات داده به سرزمين ششم قبل از مسي
 .مقدس برگردانيد آن را به رشته تحرير در آورد

به طوري  -پرستندگان كواكب نيست به دليل خود آيه كه ميان صابئين و مشركين مقابله انداخته بلكه "صابئين "و مراد از
صابئين عبارتند از معتقدين به كيشي كه حد وسط ميان يهوديت و مجوسيت است و كتابي دارند كه آن  -اندضي گفتهكه بع

گويند، و ما در ذيل آيه اند، و امروز عامه مردم ايشان را )صابئي( ميرا به حضرت يحيي بن زكرياي پيغمبر نسبت داده



 .بحثي در باره صابئين گذرانديم« 1» "ادُوا وَ النَّصاري وَ الصَّابِئِينَإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ ه "شريفه

ه هاي چهارگانگروندگان به مسيح، عيسي بن مريم )ع( و پيامبران قبل از وي، و كتب مقدسه انجيل "نصاري "و مراد از
 كليسا آن را مقدس بداند، ليكن )لوقا، مرقس، متي و يوحنا( و كتب عهد قديم است، البته آن مقدار از كتب عهد قديم كه

 .فرمايد: كتاب مسيحيان تنها آن انجيلي است كه به عيسي نازل شدقرآن كريم مي

نام دارد. چيزي كه هست تاريخ  "اوستا "قوم معروفي هستند كه به زرتشت گرويده، كتاب مقدسشان "مجوس "و منظور از
توان گفت به كلي منقطع است. اين قوم كتاب مقدس كه مي حيات زرتشت و زمان ظهور او بسيار مبهم است، به طوري

خود را در داستان استيالي اسكندر بر ايران به كلي از دست دادند، و حتي يك نسخه از آن نماند، تا آنكه در زمان ملوك 
م ه مسلساساني مجددا به رشته تحرير در آمد، و به همين جهت ممكن نيست بر واقعيت مذهب ايشان وقوف يافت. آنچ
و  "يزدان "است، مجوسيان معتقد هستند كه براي تدبير عالم دو مبدأ است، يكي مبدأ خير، و ديگري مبدأ شر. اولي نامش

است. و نيز مسلم است كه ايشان مالئكه را مقدس دانسته، بدون  "ظلمت "، و دومي"نور "و يا اولي "اهريمن "دومي
و  -طهجويند. و نيز مسلم است كه عناصر بسيت كنند، به آنها توسل و تقرب ميپرستان براي آنها بتي درساينكه مانند بت

هايي داشتند كه دارند. و در قديم االيام مجوسيان در ايران و چين و هند و غير آنها آتشكدهمقدس مي -مخصوصا آتش را
 وجود همه عالم را مستند به

__________________________________________________ 

 .26سوره بقره، آيه (1)
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 .دانستنددانسته، او را ايجاد كننده همه مي "اهورامزدا "

پرستيدند، و اصول مذاهب آنها سه است: ها هستند كه بت ميهمان وثني "وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا "در "مشركين "و اما مراد از
برهمائيه، و يكي بودايي. البته اين سه مذهب اصول مذاهب مشركين است، و گر يكي مذهب وثنيت صابئه، و يكي وثنيت 

پرستند، بدون اينكه پرستش خود را بر اصل نه اقوام ديگري هستند كه از اصنام هر چه بخواهند و به هر نحوي بخواهند مي
گفتار مفصل و شرح عقايدشان در جلد پرستان حجاز، و طوائفي در اطراف معموره جهان، كه منظمي استوار سازند، مانند بت

 .دهم اين كتاب گذشت

فصل قضاء و حكم به حق در مسائلي است كه صاحبان اين  "فصل "مقصود از اين -"إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ "
در ميان نماند، و هيچ حاجبي جلو  اند، تا محق آنان از مبطل جدا شود، آن چنان كه هيچ ساتريمذاهب در آن اختالف داشته

 .آن حكم به حق را نگيرد

، اول، و خبرش زياد فاصله شده، لذا "ان "در اين آيه شريفه تكرار شده براي تاكيد است، چون ميان "ان "و اگر كلمه
 .را تكرار فرموده تا تاكيد، اثر خود را ببخشد "ان "دوباره

إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ  ثُمَّ "نظير اين تكرار در سوره نحل آمده:
كَ، مِنْ بَعْدِ ذلِ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا "فرمايد:و نيز در همان سوره اين تكرار آمده، مي« 1» "رَحِيمٌ

 .«2» "وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

 .اين جمله تعليل آن فصل است كه چگونه فصل به حق است -"ءٍ شَهِيدٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "

 "... الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي "

توانند ببينند و صالحيت خطاب را دارند، و منظور از ديدن در به همه كساني است كه مي "أَ لَمْ تَرَ "ظاهرا خطاب در جمله



 .اينجا، دانستن است

طاب مختص به رسول خدا )ص( است، و مقصود از رؤيت، رؤيت قلبي است، هم چنان كه البته ممكن هم هست بگوييم خ
 .«3» "ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأي، أَ فَتُمارُونَهُ عَلي ما يَري "در باره آن فرموده:

__________________________________________________ 

 .113سوره نحل، آيه (1)

 .112سوره نحل، آيه (2)

 [.....] .16و  11ستيزيد. سوره نجم، آيات، دل در آنچه ديد دروغ نگفت، آيا در آنچه وي ديد با او مي(3)
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 127... ص : [ .."حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُ "سجده )خضوع و تذلل( تكويني موجودات در برابر خدا و سجده تشريعي بسياري از مردم و استكبار بسياري ديگر كه:]

ها نسبت داده، خود دليل بر اين و اينكه در آيه مورد بحث سجده را به غير عقال از قبيل خورشيد و ماه و ستارگان و كوه
است كه مراد از آن، سجده تكويني است، نه سجده تشريعي و تكليفي. و سجده تكويني عبارت است از تذلل و اظهار 

در  "من "ي عز و جل، و در تحت قهر و سلطنت او. و الزمه آن اين است كه كلمهكوچكي در مقابل عزت و كبريايي خدا
 .شامل نوع انسان، از مؤمن و كافر، بشود چون در سجده تكويني و تذلل وجودي، استثنايي نيست "مَنْ فِي الْأَرْضِ "جمله

فهماند تكويني شامل آنها نيز هست، مي و اگر در زمره سجده كنندگان خود آسمان و زمين را نام نبرد، با اينكه حكم سجده
كه معناي كالم اين است كه مخلوقات علوي و سفلي چه آنها كه عقل دارند و چه آنها كه ندارند، در وجودشان خاضع و 

 .كنندمتذلل در برابر عزت و كبريايي خدايند، و مدام با هستي خود به طور تكوين و اضطرار سجده مي

كند براي او هر و معنايش اين است كه: سجده مي "مَنْ فِي السَّماواتِ ... "عطف است بر جمله "النَّاسِ وَ كَثِيرٌ مِنَ "جمله:
كند براي او بسياري از مردم. و اگر سجده آدمي را به بسياري از آنان كس كه در آسمانها و زمين است و نيز سجده مي

نوع ديگري از سجده و غير از سجده سابق است، چون اگر همان نسبت داد، خود دليلي است بر اينكه منظور از اين سجده 
مقصود بود، تمامي افراد بشر در آن سجده شركت دارند. پس اين نوع سجده همان سجده تشريعي، و اختياري و به رو 

 .افتادن به زمين براي تجسم تذلل است، تا آن تذلل و عبوديت تكويني و ذاتي را اظهار كنند

د از رساند كه معناي آن اين است كه مقصوبا جمله قبلي مقابله افتاده و اين مقابله مي "ثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذابُوَ كَ "و در جمله
تابند، چيزي كه هست اثر سرپيچي كه همان آن بسياري كه عذاب بر آنان حتمي شده كساني هستند كه از سجده سر مي

وت عذاب در جاي خودداري از سجده ذكر شده، براي اين است كه داللت عذاب است در جاي خود آن ذكر شده، و اگر ثب
گردد. و نيز براي اين است كه كند بر اينكه اين عذاب عين همان عمل ايشان است، كه به صورت عذاب به ايشان بر مي

بر  كندهم سازد، چون جمله مذكور داللت ميفرا "وَ مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ "فرمايدزمينه را براي جمله بعدي كه مي
اينكه ثبوت عذاب براي آنان به دنبال سرپيچي آنان از سجده، خواري و ذلت است كه ديگر دنبالش كرامت و خيري نخواهد 

 .بود

ذلتي پس امتناع آنان از سجود، به مشيت خدا عذاب را براي ايشان به دنبال دارد، و آن عذاب هم عبارت است از خواري و 
 432، ص: 10كه بعد از آن كرامتي تا ابد نخواهد بود، براي اينكه ترجمه الميزان، ج

و با اين حال اگر او خير را از « 1» "بِيَدِكَ الْخَيْرُ "اش به دست خدا است، هم چنان كه فرموده:همه خيرها، و خير همه
 .شخصي دريغ بدارد، ديگر كسي نيست كه خير را به آن شخص برساند



كنايه است از عموم قدرت خدا، و تعليلي است براي مطالب قبل كه يكي اثبات عذاب بود  "إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ "جمله
 .براي مستكبرين از سجده براي خدا، و يكي اهانت آنان بود، اهانتي كه بعد از آن كرامتي نباشد

ند كدر روز قيامت ميان مردمي كه با هم اختالف داشتند حكم مي شود كه: خدااين مي -و خدا داناتر است -پس معناي آيه
داني كه موجودات علوي و سفلي همه با تكوين و هستي خود در سازد. تو كه خوب ميو آنها را از يكديگر متمايز و جدا مي

ود را وع و عبوديت ذاتي خبرابر خدا تذلل و خضوع دارند و تنها بشر است كه بسياري از آنان در مقام عبوديت برخاسته، خض
ورزند، و اين دسته كساني هستند كه عذاب بر آنان حتمي شده، و دارند و بعضي از ايشان از اين اظهار استنكاف مياظهار مي

 .كندسازد، خواريي كه بعد از آن ديگر كرامتي نباشد، و او بر هر چه بخواهد قادر است و آنچه بخواهد ميخدا خوارشان مي

 .معنايي كه براي آيه كرديم وجه اتصالش به ما قبل روشن گرديدبا اين 

 "اشاره با كلمه " الْحَمِيمُهذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ "
قَّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَ "اش:و جمله بعدي "لَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِإِنَّ ال "اي است كه جملهبه دو طايفه "هذان

 .كردبر آن دو داللت مي "عَلَيْهِ الْعَذابُ

 129..... ص : گردد[ منقسمند و همه اختالفاتشان به اختالف در ربوبيت خدا بر مي "مبطل "و "محق "تمامي مذاهب مختلف به دو دسته:]

شود و از اينكه اختالف كنندگان بشر را با اينكه اديان آنان و مذاهبشان بسيار است، منحصر در دو طايفه كرده فهميده مي
كه برگشت تمامي اديان مختلف به دو طايفه است، يكي حق و يكي باطل، چون اگر اين دو جامع را در نظر نگيريم، به هيچ 

مذاهب مختلف عالم را در تحت آن معنا دو تا كنيم. و محق و مبطل در عالم دو طايفه هستند در  توانيممعناي ديگري نمي
ورزد. پس طوائف مذكور در آيه هم، با همه اختالفي كه در اقوال مقابل هم، يكي به حق ايمان دارد و ديگري به آن كفر مي

توان مختلفي بيشتر از دو تا دارند. بنا بر اين خوب مي آنان است منحصر در دو خصمند، و با اينكه دو خصم هستند، اقوال
 چقدر جالب و پر معنا است. از يك طرف اهل خصومت را تثنيه آورده، "خَصْمانِ اخْتَصَمُوا "فهميد كه تعبير

__________________________________________________ 

 .62سوره آل عمران، آيه (1)
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و از سوي ديگر خصومتشان را به صورت جمع تعبير كرده، و آن گاه خصومتشان را در بارها پروردگارشان دانسته و فهمانده 
كه اختالفشان در وصف ربوبيت خداي تعالي بوده، و در نتيجه فهمانده است كه برگشت تمامي اختالفات مذاهب هر قدر 

 .ربوبيت خدا است هم كه زياد باشند در يك مساله است، و آن وصف

دهند كنند كه او مستحق و سزاوار آنها است و هم افعالي به او نسبت مياي رب خود را به اسماء و صفاتي توصيف ميپاره
كه اليق ساحت اوست، و به آن اوصافي كه گفتيم ايمان دارند. اينها اهل حقند، و بر طبق همين اوصاف، و آنچه آن اوصاف 

 .كنند، و در نتيجه اعمالشان جز صالحات چيزي نيستاقتضاء دارند عمل مي

 كنند، مثال براي او شريك يا فرزند قائلاي ديگر او را به آنچه از اسماء و صفات كه مستحق و سزاوار است توصيف نميپاره
نكر دهند، و يا مميگردند، و يا صنع و ايجاد عالم را به طبيعت و يا دهر نسبت شوند و در نتيجه وحدانيت او را منكر ميمي

ورزند شوند، و در نتيجه به حق كفر ميرسالت و نبوت، و يا رسالت بعضي از رسل، و يا منكر يكي از ضروريات دين حق مي
 "پوشانند، )چون كفر همان پوشاندن حق است(، و اين كافر و آن مؤمن به آن معنايي كه گفتيم عبارتند ازو آن را مي

 ."خصمان



ده، در بيان كيفر و سزاي آن دو خصم، و عاقبت امر هر يك از آن دو، و نخست كيفر كفار را بيان نموده، آن گاه شروع كر
برند، و يعني براي كفار لباس از آتش مي "فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ ":فرمايدمي

 .ريزندن آب جوش بر سرشان مياز باالي سرشا

به معناي آب كردن است، و معناي آيه اين است كه با آن آب جوش  "صهر "كلمه "يُصْهَرُ بِهِ ما فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ "
 .شودآنچه در داخل جوف ايشان، از معده و روده و غيره است، همه آب مي

 .به معناي پتك و گرز است "مقمعة "و "مقمعة "جمع "امعمق "كلمه "وَ لَهُمْ مَقامِعُ مِنْ حَدِيدٍ "

من  "گردد، و كلمهبه آتش بر مي "منها "ضمير "كُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ "
 "سوزاننده -محرق "به معناي "حريق "كلمهبه معناي سببيت باشد. و  "من "بيان آن است. و ممكن هم هست كلمه "غم

 .است "دردآور -مولم "كه به معناي "اليم "است، مانند
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 "... إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا "

طوري كه راغب به  "سوار "است، و "سوار "خود جمع "اسورة "است، و "اسورة "اند جمعبه طوري كه گفته "اساور "كلمه
 .است. و بقيه كلمات آيه روشن است "دستواره "گفته معرب« 1»

كالم  "كالمي است كه در آن خبائث نباشد. و "قول طيب ""وَ هُدُوا إِلَي الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلي صِراطِ الْحَمِيدِ "
خداي تعالي قول طيب مؤمنين را يك جا جمع نموده،  به معناي كالمي است كه يكي از اقسام باطل در آن باشد، و "خبيث

 .«6» "مِينَدَعْواهُمْ فِيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَ "و فرموده:

داوند وسيله را براي چنين سخني برايشان اين است كه خ "به سوي قول طيب هدايت شدند "پس معناي اينكه فرمود
اين است كه از ايشان جز افعال پسنديده سر نزند،  -حميد يكي از اسماء خداست -فراهم نمود. و هدايتشان به صراط حميد

 .آيدهم چنان كه جز كالم طيب از دهان ايشان بيرون نمي

اي است، كه مقابله "مِنْها مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيها وَ ذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِكُلَّما أَرادُوا أَنْ يَخْرُجُوا  "ميان آيه مورد بحث و آيه
 .كندخواننده عزيز خود آن را درك مي

 142بحث روايتي ]روايتي در باره مجوس[ ..... ص : 

 اشاره

دهيد ل از اينكه مرا از دست بدر كتاب توحيد به سند خود از اصبغ بن نباته از علي )ع( روايت كرده كه در حديثي فرموده: قب
از من پرسش كنيد. اشعث ابن قيس برخاست و گفت: يا امير المؤمنين از مجوس چطور بايد جزيه گرفت، با اينكه آنها اهل 
كتاب نيستند، و پيغمبري به سوي ايشان گسيل نشده؟ فرمود: بله اي اشعث خداوند به سوي آنان كتاب و رسولي فرستاد، تا 

 .ادشاهي در شبي مست شد و با دختر خود هم بستر گرديدآنكه وقتي پ
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 ."سور "مفردات راغب، ماده(1)

 "است و تحيتشان به يكديگر سالم است و آخرين آرمانشان كلمه "سبحانك "يعني آرمان و شعارشان در بهشت كلمه(2)
 .13است. سوره يونس، آيه  "لْعالَمِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ا
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چون صبح شد خبر در ميان مردم انتشار يافت، همه جلوي خانه او گرد آمده گفتند: تو دين ما را آلوده كرده، و از بين بردي، 
 و به سخن من گوش فرا دهيد، اگر بايد بيرون شوي، تا تو را با زدن حد پاك كنيم. پادشاه به ايشان گفت همه جمع شويد

 .خواهيد بكنيدديديد كه هيچ راهي جز حد زدن نيست آن وقت خود دانيد، هر كاري مي

تر از پدر و مادر ما، آدم و حوا اي را گراميدانيد كه خداي تعالي هيچ بندهو چون همه گرد آمدند به ايشان گفت: هيچ مي
مگر نبود كه او دختران خود را به پسران خود داد؟ گفتند، درست است، و همين دين نيافريده؟ گفتند: بله، درست است. گفت 

كه در  شان محو كرد و كتابيما باشد؟ همگي بر پيروي چنين مسلكي هم پيمان شدند، خداوند هر علمي كه داشتند از سينه
قين شوند، ولي منافاب وارد آتش ميبينشان بود از ميانشان برداشت؟ و در نتيجه مجوس كافر و اهل آتشند كه بدون حس

حالشان شديدتر از ايشان است؟ اشعث گفت: به خدا سوگند مثل اين جواب از كسي نشنيدم، و به خدا سوگند ديگر چنين 
 .«1»كنم پرسشي را تكرار نمي

يان اينكه مجوس منظورش تعريض به اشعث منافق است. و اما "منافقين حالشان بدتر است "اينكه امام )ع( فرمود: :مؤلف
 .اهل كتابند، روايات ديگري نيز بر وفقش هست، و در آنها آمده كه پيغمبري داشتند و او را كشتند و كتابش را سوزاندند

 -لعي درو خ -در كتاب سنت -آمده كه ابن ابي حاتم، و اللكايي "إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ "و در الدر المنثور در تفسير جمله
اند كه شخصي از جنابش پرسيد: در ميان ما مردي است كه در باره مشيت بحث ع( روايت كرده)از علي  -ائدشكتاب فو

 خواستي؟ عبدخواست خلق كرد، و يا براي آنچه تو ميكند. حضرت فرمود: اي عبد اللَّه خداوند تو را براي آنچه خود ميمي
 :مودخواسته. حضرت فراللَّه گفت: براي آنچه كه خودش مي

كند كه خودش خواسته باشد، و يا وقتي كه تو خواسته باشي؟ گفت: وقتي كند، وقتي مريض ميمثال اگر تو را مريض مي
دهد كه خودش خواسته باشد، يا تو خواسته خودش خواسته باشد. باز فرمود: بعد از آنكه مريضت كرد وقتي بهبوديت مي

 برد كه خودش خواسته باشد، يا تو خواستهيد تو را وقتي به بهشت ميباشي؟ گفت: وقتي خودش خواسته باشد. باز پرس
 باشي؟

گفتي آن عضوت را كه ديدگانت در آن بلكه وقتي خودش خواسته باشد. فرمود: به خدا سوگند اگر غير اين جواب مي :گفت
 .«6»زدم است با شمشير مي
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 140توضيحي در باره مشيت خداوند و اينكه در روايت آمده است: هر كه معتقد باشد به اينكه خدا از ازل مريد بوده موحد نيست[ ..... ص : ]

عبد اللَّه بن ميمون قداح از جعفر بن محمد از پدرش )ع( مؤلف: اين روايت را صدوق هم در كتاب توحيد به سند خود از 
كند كه خودش خواسته باشد يا تو خواسته وقتي تو را داخل مي "روايت كرده، و در آن نام بهشت نيامده، تنها آمده كه

 .«1» "باشي

 .وايت ديگري در اين معنا با شرحش گذشتر "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "در سابق، در جلد اول اين كتاب، در تفسير آيه



ع( فرمود: مشيت يكي از صفات )و در توحيد به سند خود از سليمان بن جعفر جعفري روايت كرده كه گفت: حضرت رضا 
 .«6»افعال است، پس هر كه معتقد باشد كه خدا از ازل مريد و شائي )خواهنده( بوده موحد نيست 

 140گردد[ ..... ص : منقسمند و همه اختالفاتشان به اختالف در ربوبيت خدا بر مي "مبطل "و "محق "تمامي مذاهب مختلف به دو دسته:]

كه اشاره است به اين "پس هر كه معتقد باشد كه خدا از ازل مريد و شائي بوده موحد نيست "مؤلف: در اينكه بار دوم فرمود
شود كه آدمي فاعلي در وقتي آدمي به آن موصوف مياراده و مشيت يك چيز است، و همين طور هم هست، چون مشيت 

 شود كه فاعليت فعل تماميت وكند، و چه كرده است، و همين معنا وقتي اراده ناميده ميداند چه مينظر گرفته شود، كه مي
 .كمال يافته باشد، به طوري كه فعل از آن منفك نشود

ارض بر ذات، و به همين جهت خداي تعالي آن طور كه به صفات و به هر حال اراده و مشيت وصفي است خارج از ذات و ع
شود، چون ذات او منزه از تغيير است، و با شود، به اراده و مشيت موصوف نمياش از قبيل علم و قدرت موصوف ميذاتي

اسباب ناقصه شود. پس اراده و مشيت از صفات فعل او، و منتزع از فعل او، و يا از جمع شدن عروض عوارض دگرگون نمي
 .شودكه مجموع علت تامه است مي

گوييم خدا اراده كرد چنين و چنان كند، معنايش اين است كه اگر چنين و چنان كرد با علم به صالحيت آن پس اينكه مي
دانست كه مصلحت انجام آن بيشتر از مصلحت ترك آن است. و يا معنايش اين است كه وسيله و اسباب آن را با كرد، و مي

 .علم به صالحيت آن فراهم نمود

و چون اراده به آن معنايي كه در خود ما است غير از ذات خدا است، لذا اگر كسي بگويد خدا ال يزال مريد بوده، الزمه 
شود كه غير از ذات خدا چيز ديگري هم ازلي بوده، چيزي كه مخلوق او نبوده، بلكه با او بوده است، و اين با گفتارش اين مي

 .د منافات داردتوحي

__________________________________________________ 

 .002توحيد صدوق، ص (1)

 .002توحيد صدوق، ص (2)
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و اما اگر كسي اراده را به آن معنا كه در خود ما است نگيرد، بلكه بگويد معناي اراده علم به اصلح است، در اين صورت 
ارد كه بگويد خدا از ازل مريد بوده چون علم جزء ذات خداست، چيزي كه هست در اين صورت اراده را صفت مانعي ند
 .اي در مقابل علم و حيات و قدرت گرفتن وجهي نداردجداگانه

بن ا و در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور، ابن ابي شيبه، عبد بن حميد، بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه، ابن جرير،
هذانِ  "خورد كه آيهاند كه وي سوگند مياز ابو ذر روايت كرده -در كتاب دالئل -منذر، ابن ابي حاتم، ابن مردويه، و بيهقي

در ب ، در باره سه نفر از مسلمانان و سه نفر از كفار نازل شد كه در جنگ"خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ... إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يُرِيدُ
با هم روبرو شدند و هماوردي كردند. از مسلمانان حمزة بن عبد المطلب و عبيدة بن حارث و علي بن ابي طالب. و از كفار 

 .عتبه، و شيبه، فرزندان ربيعه، و وليد بن عتبه بودند

 .«1»نشينم علي )ع( فرمود: من اول كسي هستم كه در روز قيامت براي خصومت روي زانو مي

اي از اصحاب جوامع از قيس بن سعد بن عباده و از ابن عباس و اين روايت را نيز از عده« 6»ب الدر المنثور صاح :مؤلف
 .«0»ديگران نقل كرده. و در مجمع البيان آن را از ابو ذر و عطاء نقل كرده است 



 143[ ..... ص : "هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ "چند روايت در ذيل آيه:]

 "عرضه داشتم: يا ابا عبد اللَّه! در معناي (و در خصال از نضر بن مالك روايت كرده كه گفت: من به حسين بن علي )ع
حديثي بفرما. فرمود: منظور بني اميه و ما هستيم كه در پيشگاه عدل الهي مخاصمه  "هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ

 .«0»در روز قيامت ماييم  "خصمان "پس .ديم و آنان تكذيب كردندخواهيم كرد. ما خداي را تصديق نمو

 .اييمم "خصمان "خواهد بفرمايد يكي از مصاديقخواهد بفرمايد، شان نزول آيه ما هستيم، بلكه ميمؤلف: اين روايت نمي

فرمود: براي كساني كه به ع( آورده كه )نظير اين روايت، روايتي است كه كافي به سند خود از ابن ابي حمزه از امام باقر 
 اي از آتشواليت علي كفر ورزيدند جامه

__________________________________________________ 

 .002، ص 0الدر المنثور، ج (2، 1)

 .22، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .06خصال صدوق، ص (4)

 410، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»شود بريده مي

توحيد و اخالص است. و در  "قول طيب "گفته كه مقصود از "وَ هُدُوا إِلَي الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ "يل جملهو در تفسير قمي در ذ
 .«6»فرموده، صراط حميد واليت است  "وَ هُدُوا إِلي صِراطِ الْحَمِيدِ "معناي جمله

 .«0»است مؤلف: و در محاسن به سند خود از ضريس از امام باقر روايتي به اين معنا آورده 

 :و در مجمع البيان آمده كه از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرموده

 .«0»دارد هيچ كس به قدر خداي عز و جل حمد را دوست نمي

__________________________________________________ 

 .066، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .20، ص 6تفسير قمي، ج (2)

 .م، ط ق122، ص 1محاسن برقي، ج (3)

 [.....] .22، ص 2مجمع البيان، ج (4)

 414، ص: 10ترجمه الميزان، ج
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 اشاره

 بِإِلْحادٍ الْبادِ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ اكِفُ فِيهِ وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ سَواءً الْع
ينَ وَ الرُّكَّعِ مِ( وَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائ64ِبِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ )

( لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ 62ي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجاالً وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ )( وَ أَذِّنْ ف62ِالسُّجُودِ )
ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ  (62وا الْبائِسَ الْفَقِيرَ )يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلي ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُ

 (62لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ )



بُوا يْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِلَذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعامُ إاِلَّ ما يُتْلي عَ
ي مَكانٍ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِ ( حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْر03ُقَوْلَ الزُّورِ )

( لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي ثُمَّ مَحِلُّها إِلَي الْبَيْتِ 06ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ ) (31)سَحِيقٍ 
مْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ ( وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلي ما رَزَقَه00ُالْعَتِيقِ )

 (00الْمُخْبِتِينَ )

وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها ( 04قْناهُمْ يُنْفِقُونَ )الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلي ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّالةِ وَ مِمَّا رَزَ
 كَذلِكَ ا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّلَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُو

نْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا ( ل02َسَخَّرْناها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )
 (02اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ وَ بَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ )
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 146ترجمه آيات ..... ص : 

ه خدا و مسجد الحرام كه ما آن را براي همه مردم معبد قرار داديم و مقيم و مسافر در آن كساني كه كفر ورزيدند و از را
دارند بدانند كه ما به هر كس از ايشان كه بخواهد در آنجا تجاوزي و ستمي بكند عذابي دردناك يكسان است باز مي

 .(64خواهيم داد )

خانه جا داديم )و مقرر داشتيم( چيزي را با من شريك نپندارد و و چون ابراهيم را آن روز كه اين خانه نبود در جاي اين 
 .(62گزاران پاكيزه دارد )ام را براي طواف كنندگان و مقيمان و سجدهخانه

هاي عميق هاي الغر شده از دوري راه از درهو به او گفتيم مردم را نداي حج ده تا پياده سوي تو آيند و سوار بر مركب
 .(62بيايند )

اهد منافع خويشتن باشند و نام خدا را در ايامي معين ياد كنند كه ما شما را از حيوانات روزي داديم، از آن بخوريد و به تا ش
 .(28)درمانده فقير نيز بخورانيد 

 .(62آن گاه كثافاتي كه در حال احرام بر ايشان است بسترند و به نذرهايشان وفا كنند و بر اين خانه كهن طواف كنند )

يافتگان خداي را بزرگ بدارد همان براي او نزد پروردگارشان عمل نيكي محسوب ي اين چنين، و هر كس حرمتآر
 .شود، و خدا چارپايان را بر شما حالل كرده مگر آنچه كه برايتان خوانده شودمي

 .(03گيري كنيد و از گفتار دروغ اجتناب ورزيد )پس، از پليدي بتها كناره

نه مشركان او، و هر كه به خدا شرك آورد چنان است كه از آسمان در افتاده مرغان او را بربايند، و يا باد  مخلصان خدا باشيد
 .(01او را به جايي دوردست برد )

 .(06هاي خدا را بزرگ دارد اين از پرهيزگاري دلها است )چنين، و هر كس قرباني

 .(00تا برگشتن به خانه كعبه ادامه دارد )ها است، سپس زمان رنج آن شما را تا مدتي از آن منفعت

براي هر امتي عبادتي داديم تا نام خدا را بر حيوانات بسته زبان كه روزيشان كرده است ياد كنند، پس معبود شما خداي 
 .(00يگانه است، مطيع او شويد و فروتنان را بشارت ده )

حادثات صبورند و نماز بپا دارند و از آنچه روزيشان داديم  همان كساني كه چون نام خدا برده شود دلهايشان بترسد كه بر



  .(04انفاق كنند )

 412، ص: 10ترجمه الميزان، ج

اد اند بر آنها يو قربانيها را براي شما از مراسم حج قرار داديم كه غذايتان نيز هست نام خدا را در آن حال كه به پا ايستاده
وشتشان بخوريد و به فقير و سائل هم بخورانيد. اين چنين، حيوانات را به خدمت شما كنيد و چون پهلو به زمين نهادند از گ

 .(02گرفتيم شايد سپاس داريد )

رسد، چنين، حيوانات را به خدمت شما گرفتيم تا خدا را براي هدايتي كه شما را كرده، گوشت قرباني و خون آن به خدا نمي
 .(02بزرگ شماريد و نيكوكاران را بشارت بده )

بندند[ ..... ص : بيان آيات ]برابري همه مؤمنين در عبادت در مسجد الحرام و تهديد كساني كه راه خدا و مسجد الحرام را مي
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 اشاره

كند، و تهديدي كه به ايشان نموده اين آيات مزاحمت و جلوگيري كفار مشرك از ورود مؤمنين به مسجد الحرام را ذكر مي
اي دارد به تشريع حج خانه خدا براي اولين بار در عهد ابراهيم، و ماموريت او به اينكه حج را در ميان كند. و اشارهنقل مي

 .كنداي از احكام حج را بيان ميمردم اعالم بدارد. و نيز پاره

. و به معناي جلوگيري است "صد "كلمه "لْناهُ لِلنَّاسِإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ الَّذِي جَعَ "
 .مصدر به معناي فاعل است "سواء "كلمه

و به معناي ظهور است. و مراد از آن به طوري  "بدو "از "بادي "به معناي اقامت در آن است. و كلمه "عكوف در مكان "و
امت به معناي ميل به خالف استق "الحاد "شود. و كلمه اند كسي است كه مقيم مكه نباشد، بلكه از خارج وارد مكهكه گفته

 .است، و اصل آن كجي پاي حيوان بوده

مشركين مكه است كه به نبوت رسول خدا )ص( كفر ورزيدند و در اول بعثت، يعني قبل از  "فَالَّذِينَ كَفَرُوا "و مراد از جمله
همان اسالم است، و نيز مؤمنين را از داخل شدن  "سبيل اللَّه "شدند. و مقصود ازهجرت، مانع از گرويدن مردم به اسالم مي

استمرار را  "يصدون "داشتند. پس جملهبه مسجد الحرام، براي طواف كعبه، و نماز خواندن در آن و ساير عبادات باز مي
ر هايي كه قبال كفرساند، و معناي آيه اين است: آنضرري به اين افاده نمي "كفروا "رساند، و عطف آن بر فعل ماضيمي

 .ورزيدند و بر جلوگيري مردم از راه خدا و جلوگيري مؤمنين از مسجد الحرام مداومت نمودند

، و مراد از جلوگيري مؤمنين از "سَبِيلِ اللَّهِ "عطف است بر جمله "وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ "شود كه: جملهو با اين بيان روشن مي
 412، ص: 10، و الزمه اين ترجمه الميزان، جاداي عبادات، مناسك در كعبه است

 .جلوگيري اين بوده كه نگذارند كسي هم از خارج وارد مكه شود

 "اين است كه -كه وصف مسجد الحرام است -"الَّذِي جَعَلْناهُ لِلنَّاسِ "گردد كه منظور از جملهو با اين بيان روشن مي
پس به حكم اين  .، نه اينكه ملك آن را به مردم واگذار نموديم"ر داديمآن را محل عبادت مردم قرا -جعلناه لعبادة الناس

آيه، مردم مالك اين معنا هستند كه در مسجد الحرام عبادت كنند، و كسي نتواند از ايشان جلوگيري كند. و اگر اينطور تعبير 
گيري ايشان، تعدي در حق و الحاد فرموده براي اين است كه بفهماند عبادت مردم در مسجد الحرام حق ايشان است، و جلو

براي افاده اين معنا است كه جلوگيري مردم از عبادت در مسجد  "اللَّه "به كلمه "سبيل "به ظلم است. هم چنان كه اضافه



 .تعدي به حق خدا است

هايي كه اهل آن و خارجييعني  "سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ ":مؤيد اين معنا اين است كه بعد از جمله مورد بحث فرموده
 .شوند، در اينكه حق دارند در آن مسجد عبادت كنند برابرندداخل آن مي

و مراد از اقامت در آن، و در خارج آن، يا اقامت در مكه و در خارج مكه به طور مجاز عقلي است. و يا از اين باب است كه 
 .ندمالزم بودن مسجد براي عبادت آن است كه از خارج وارد آن شو

فرمايد، كند بيان مياين جمله كيفر كسي كه مردم را در اين حق ظلم مي "وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ "
حذف شده تا داللت بر  "يرد "و الزمه آن تحريم اين عمل، يعني بازداري مردم از دخول مسجد براي عبادت است. و مفعول

بر  كندبراي سببيت است. جمله مورد بحث داللت مي "بظلم "براي مالبست، و در "بالحاد "در "باء "ند. و حرفعموم ك
 .چيست "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا "در جمله "ان "اينكه خبر

دارند و و معناي آيه اين است كه: كساني كه كافر شدند و همواره مردم را از راه خدا، كه همان دين اسالم است، باز مي
مؤمنين را از ورود به مسجد الحرام كه ما آن را معبدي براي مردم قرار داديم كه عاكف و بادي در آن برابرند، جلوگيري 

شوند و كسي كه چنين باشد ما از عذابي چشانيم چون آنها با مردم با الحاد و ظلم مواجه ميكنند بدانها از عذاب ميمي
 .چشانيمدردناك بدو مي

ه ترين وجه نسبت بهاي بسيار زيادي دارند، و شايد آنچه ما آورديم مناسبن در اعراب مفردات آيه و جمالت آن گفتهمفسري
  .سياق آيه باشد
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 148[ ..... ص : "نَ ...وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِي "معبد شدن كعبه براي مردم و مقصود از دستور الهي به ابراهيم )عليه السالم(:]

 "بوء له مكانا كذا ""ينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِوَ إِذْ بَوَّأْنا لِإِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِ أَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقائِمِ "
 "و بازگشت گاه او باشد و همواره بدانجا برگردد. و كلمهمعنايش اين است كه براي او فالن مكان را مهيا كرد، تا مرجع 

اي است از زمين كه خانه كعبه در آن بنا شده، قطعه "مكان خانه "به معناي محل استقرار هر چيزي است. بنا بر اين "مكان
نماز به تعب شود، كساني هستند كه خود را براي عبادت خدا و آن طور كه از سياق استفاده مي "قائمين "و مراد از

نيز  "سجود "و "ركوع "است. و همچنين "ساجد "كه جمع "سجد "است، مانند "راكع "جمع "ركع "اندازند. و كلمهمي
 .جمع راكع و ساجد است

است. و در اين جمله داستان  "اذكر وقت كذا "ظرفي است متعلق به مقدر، و تقدير آن "وَ إِذْ بَوَّأْنا ... "در جمله "اذ "كلمه
كند، تا همه بهتر بفهمند، كه چطور جلوگيري مردم از عبادت در آن الحاد به ظلم شدن كعبه براي مردم را بيان مي معبد
 .است

و اينكه خداي تعالي مكان بيت را براي ابراهيم )ع( تبوئه قرار داد معنايش اين است كه آن را مرجع براي عبادت قرار داد، تا 
 پاك -وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ "دت خود قرار دهند. و اين كه خانه را هم به خود نسبت داد، و فرمود:عبادت كنندگان آنجا را خانه عبا

 .اشاره به همين قرار داد دارد "ام راكن خانه

 "و بدون ترديد اين قرارداد عبارت بوده از وحي به ابراهيم كه تو اين مكان را مكان و مرجع براي عبادتم بكن. پس معناي
اين است كه: ما وحي كرديم به ابراهيم كه براي عبادتم قصد اين مكان كن. به عبارتي ديگر مرا  "إِبْراهِيمَ مَكانَ الْبَيْتِبَوَّأْنا لِ

 .در اين مكان عبادت كن



از  هتفسيري است كه وحي سابق را به اعتبار اينك "أَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً "در جمله "ان "با اين بيان روشن گرديد كه كلمه
 .و امثال آن نيست "گفتيم "و يا "وحي كرديم كه "كند و ديگر احتياجي به تقديرمقوله قول بوده، تفسير مي

البته در خصوص اين سياق، نهي از شرك به طور مطلق  "أَنْ ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً "و نيز روشن شد كه مقصود از جمله
ي مقصود نهي از خصوص شرك در عبادت است، چون كسي كه به نيست، هر چند شرك به طور مطلق مورد نهي است، ول

تر: نهي از شرك در اعمال حج، از قبيل تلبيه براي بتها رود مقصودش عبادت است. و به عبارتي روشنزيارت كعبه مي
 .اهالل براي آنها و امثال آن است

 463، ص: 10كه خانه مرا براي ترجمه الميزان، جاين است كه وحي كرديم  "وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ ... "و همچنين معناي جمله

طواف كنندگان و نمازگزاران و راكعان و ساجدان تطهير كن. و تطهير هر چيز به معناي اين است كه آن را آن چنان از 
به خود  اكثافات و پليديها پاك كنند و به حالتي برگردانند كه طبع اولي اقتضاي آن حالت را دارد. و منظور از اينكه بيت ر

 .، اين است كه بفهماند اين خانه مخصوص عبادت من است"بيتي "نسبت داده، فرمود:

و تطهير معبد، به همان جهت كه معبد است، اين است كه آن را از اعمال زشت و پليديها كه مايه فساد عبادت است پاك 
ه خدا، يا منزه داشتن آن از خصوص كنند، و چنين پليدي همان شرك و مظاهر شرك يعني بتها است. پس تطهير خان

پليديهاي معنوي است، و ابراهيم )ع( مامور شده كه طريقه عبادت را به نحوي كه خالي از قذارت شرك باشد به مردم تعليم 
دهد، همانطور كه خودش مامور به چنين عبادتي شده بود، و يا تطهير آن از مطلق نجاسات، و پليديها چه مادي و چه 

 .معنوي است

ليكن از اين دو احتمال آنكه با سياق آيه نزديكي بيشتري دارد همان احتمال اول است، و حاصل تطهير معبد، از ارجاس و 
كنند، اين است كه عبادتي براي آنان وضع كند كه پليديهاي معنوي، براي پرستندگان كه از دور و نزديك قصد آن مي

اشد در آنجا تنها خدا را بپرستند و چيزي را شريك او نكنند، پس بنا بر خالص براي خدا باشد، و مشوب به شائبه شرك نب
شود كه به ياد آور زماني را كه به ابراهيم وحي كرديم كه در خانه من مرا كند معناي آيه اين ميآنچه سياق افاده مي

ن ي كساني كه قصد خانه مپرستش كن به اينكه آن را مرجع عبادت من كني و چيزي را در عبادت من شريك نسازي و برا
كنند عبادتي تشريع كني كه خالي از شائبه شرك باشد. در اين آيه اشعاري به اين معنا دارد كه عمده عبادت قاصدان مي

كعبه طواف و نماز و ركوع و سجود است و نيز اشعاري به اين معنا است كه ركوع و سجود مثل دو متالزم، هميشه با هم 
 "اند يكي اين است كه معنايهايي كه در تفسير اين آيه زدهشوند. از جمله حرفيكديگر جدا نميهستند و هيچ وقت از 

أَنْ ال  "است يكي ديگر اينكه كلمه )ان( در جمله "اعلمنا "اند معنايش)قلنا تبوأ( است يكي ديگر اين است كه گفته "بوأنا
ن طارئين اند: مراد از طائفيبا تشديد است يكي ديگر اينكه گفتهمصدريه است يكي ديگر اينكه مخففه از )ان(  "...تُشْرِكْ 

يعني واردين از خارج و مراد از قائمين مقيمين و اهل مكه است ديگر اينكه مراد از قائمين و ركع و سجود همه نمازگزاران 
 .است ولي همه اين اقوال بعيد است

ناي و به مع "تاذين "امر از "اذن "كلمه "ا وَ عَلي كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍوَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالً "
 اعالم كردن با صداي بلند است و به همين 
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 صوص در بيتدر اصل لغت به معناي قصد است و اگر عمل مخ "حج "اند. و كلمهجهت ديگران آن را به ندا تفسير كرده
اند به همين الحرام را كه اولين بار ابراهيم )ع( آن را تشريع نمود و در شريعت محمدي )ص( نيز جريان يافت حج ناميده

است كه  "راجل پياده "جمع "رجال "كند. و كلمهجهت است كه هر كس بخواهد اين عمل را انجام دهد قصد خانه خدا مي



 "جف "به معناي الغري است كه از زياد راه رفتن الغر شده باشد. و كلمه "ضامر "لمهاست. و ك "سواره -راكب "در مقابل
 .به معناي راه دور است «1»اند به طوري كه گفته

يعني در ميان مردم ندا كن كه قصد خانه كنند و يا عمل حج را انجام دهند. اين جمله عطف  -"وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ "
از مفسرين مخاطب به آن را « 6»است. و اينكه بعضي  (و مخاطب در آن ابراهيم )ع "ال تُشْرِكْ بِي شَيْئاً "است بر جمله

 .اند از سياق آيات بعيد استرسول خدا )ص( دانسته

ه سوار اين جمله جواب امر است. يعني در ميان مردم اعالم كن كه اگر اعالم كني مردم چه پياده و چ -"يَأْتُوكَ رِجالًا ... "
كند، نه معناي در امثال اين موارد معناي كثرت را افاده مي "كل "بر اشتران الغر از هر راه دوري خواهند آمد. و لفظ

 .استغراق و كليت را

 "... لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ "

ر يعني اگ "ياتوك "ل، و يا الم غايت است. و اين جار و مجرور متعلق است به جملهالم بر سر جمله مورد بحث الم تعلي
شود كه: آيند، به سوي تو، براي اينكه منافع خود را مشاهده كنند. و بنا بر اينكه الم غايت باشد معنا اين مياعالم كني مي

 .كنندآيند به سوي تو و منافع خود را مشاهده ميمي

 104منافع دنيوي و اخروي حج[ ..... ص : توضيحي در مورد ]

مطلق ذكر شده، و نفرموده منافع دنيايي، و يا اخروي، چون منافع دو نوع است يكي دنيوي كه در  "منافع "در اين جمله
دهد و حوائج گوناگون او را بر آورده، نواقص مختلف آن همين زندگي اجتماعي دنيا سود بخشيده، و زندگي آدمي را صفا مي

سازد، مانند تجارت، سياست، امارت، تدبير، و اقسام رسوم و آداب و سنن، و عادات، و انواع تعاون و ياريهاي ا بر طرف مير
 .اجتماعي، و غير آن

 و معلوم است كه وقتي اقوام و امتهاي مختلف از مناطق مختلف زمين با همه تفاوتها

__________________________________________________ 

 .21، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .106، ص 12روح المعاني، ج (2)
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كه در انساب و رنگ و سنن و آداب آنها هست در يك جا جمع شده، و سپس يكديگر را شناختند، و معلوم شد كه كلمه همه 
ست، و وجهه همه يكي است و آن كعبه است، واحده و آن، كلمه حق است، و معبود همه يكي است و او خداي عز و جل ا

كشاند. اين از آن ديگري آنچه اين اتحاد روحي آنها به اتحاد جسمي و آن وحدت كلمه، ايشان را به تشابه در عمل مي
شتابد و در حل مشكالت آن قوم كمر گيرد، و اين به كمك آن ميآموزد، و آن ديگري نيز خوبيهاي اين را ميپسندد ميمي
شود، آن هاي كوچك به صورت يك جامعه بزرگ مبدل ميدهد، در نتيجه جامعهبندد و به اندازه مقدور خود ياريش ميمي

تواند مقاومت كند، و هيچ هاي بلند هم در مقابل آن نميشود كه كوهوقت نيروهاي جزئي نيز به نيروي كلي مبدل مي
هيچ راهي به سوي حل مشكالت به مانند تعاضد و تعاون نيست،  شود. و جان كالم اينكه:دشمن نيرومندي حريف آن نمي

 .و هيچ راهي به سوي تعاون چون تفاهم نيست و هيچ راهي به سوي تفاهم مانند تفاهم ديني نيست

هايي كه عبوديت آدمي را ها به سوي خدا است. تقربنوع دوم از منافع، منافع اخروي است كه همان وجود انواع تقرب
، و اثرش در عمل و گفتار آدمي هويدا گردد. و عمل حج با مناسكي كه دارد انواع عبادتها و توجه به خدا را مجسم سازد



شامل و متضمن است، چون مشتمل است بر ترك تعدادي از لذايذ زندگي، و كارهاي دنيايي و كوششها براي دنيا، و تحمل 
 .انفاق و روزه، و غير آنها، و طواف پيرامون خانه او، و نماز و قرباني، و مشقت

در سابق هم گفتيم كه عمل حج با اركان و اجزايي كه دارد يك دوره كامل مسير ابراهيم خليل )ع( در مراحل توحيد، و نفي 
 .سازدشرك، و اخالص عبوديت او را مجسم مي

، چون معناي آمدن مردم "ينددر ميان مردم حج را اعالم كن تا به سويت بيا "شود كه چرا فرمود:به همين بيان روشن مي
اي كه او بنا كرده بيايند و آن را زيارت كنند. و آمدنشان مستلزم اين است به سوي ابراهيم، اين است كه مردم به سوي خانه

شوند، چون خلقت انسان به كه اين منافع اخروي و دنيوي را مشاهده كنند، و وقتي مشاهده كردند، عالقمند به آن خانه مي
 .ي است كه منفعت را دوست دارداگونه

 100توضيح مفردات و جمالت آيات مربوط به مناسك حج[ ..... ص : ]

زبان به معناي حيوان بي "بهيمه "راغب گفته: كلمه "وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلي ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ "
كند چه منظوري داند از اين صدا كه مياند كه در صوت آن ابهام است و كسي نمياش خواندهبهيمهاست. و از اين جهت 

 دارد. و ليكن هر چند در اصل لغت عام است، ولي در متعارف تنها به معناي حيوانات بي 
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به همين معنا است، يعني  "أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ "ده:رود و در قرآن كريم هم آنجا كه فرموزبان غير درنده به كار مي
 .«1»شامل درندگان نيست 

ر را به آيد. و اگر شتمي "انعام "شود، و جمع آنگفته: اين كلمه تنها در خصوص شتر استعمال مي "نعم "و نيز در باره كلمه
رود، اين اختصاصي كه ها به شمار مير اعراب از بزرگترين نعمتاند، بدين جهت است كه اين حيوان در نظاين نام ناميده

شود، البته به در شتر و گاو و گوسفند، هر سه استعمال مي "انعام "گفتيم در خصوص مفرد اين كلمه است. و اما جمع آن
هر سه انعام  گويند، ولي بهشرطي كه شتر هم در ميان باشد، يعني به گاو تنها و گوسفند تنها، و يا گاو و گوسفند انعام نمي

 .«6»گويند مي

گانه مذكور يعني شتر و گاو و گوسفند است، البته گوسفند هم اعم از بز و ميش است، و انواع سه "بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ "پس مراد از
 .اضافه بيانيه است "بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ "اضافه

شود: تا ببينند منافع خود است، و معنايش اين مي "يشهدوا "بر جمله ، عطف"و يذكروا ... "و جمله مورد بحث يعني جمله
ائمه اهل بيت )ع(  -روز ده و يازده و دوازده و سيزده ذي الحجه -را، و تا ياد آرند نام خدا را در ايامي معين يعني ايام تشريق

 .اندايام معلومات را به همين ايام تفسير كرده

 "مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ "باشد، و جمله "يذكروا "اين است كه متعلق به جمله "مْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِعَلي ما رَزَقَهُ "و ظاهر جمله
ذكر آن در هنگام ذبح گوسفند و يا نحر شتر است. و اين  "ذكر نام خدا بر بهيمه "بوده باشد. و مراد از "ما "بيان موصول

 .كردندو شتر را در راه بتهاي خود قرباني ميعمل بر خالف عمل مشركين است كه گوسفند 

ولي اين گفتار از اين نظر بعيد است كه  «0»كنايه از ذبح و نحر است  "وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ ... "زمخشري گفته: جمله
تنها  عنايتدانيم در اين كالم عنايت خاصي به ذكر اسم خداي تعالي هست، و اگر عبارت را كنايه بگيريم، در كنايه مي

اند بگويند: مراد آيد كه خواستهبر مي« 0»متوجه مكني عنه )منظور واقعي( است، نه خود كنايه. و از كالم بعضي از مفسرين 
 .مطلق ذكر خدا در ايام حج است، نه تنها بردن نام خدا در هنگام ذبح. ولي اين حرف صحيح نيست
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است كه به معناي شدت فقر و احتياج است. و اين آيه  "بؤس "از "بائس "كلمه "فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ "
شريفه مشتمل بر دو نوع حكم است يكي ترخيصي كه همان امر به خوردن از قرباني است و يكي الزامي كه عبارت است از 

 .اطعام به فقير

 ."فُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّ "

به معناي زايل كردن هر چيزي است كه به خاطر احرام در بدن  "قضاي تفث "به معناي چرك بدن است. و "تفث "كلمه
وَ لْيُوفُوا  "پيدا شده، مانند ناخن، مو، و امثال آن. و قضاي تفث، كنايه است از بيرون شدن از احرام و مقصود از جمله

ا بر آنچه در بن "وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "اتمام هر تكليفي است كه با نذر و امثال آن به گردنشان آمده. و مراد از "نُذُورَهُمْ
تفسير ائمه اهل بيت )ع( آمده، طواف نساء است، چون خروج از احرام به طوري كه همه محرمات احرام حالل شود جز با 

 .شودو طواف نساء آخرين عمل حج است كه بعد از آن تمامي محرمات حالل ميگيرد طواف نساء صورت نمي

بادت اي كه براي عكعبه است كه به خاطر قديمي بودنش به اين نام ناميده شده، چون اولين خانه "بيت عتيق "و منظور از
لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً إِنَّ أَوَّ "خدا در زمين ساخته شد همين كعبه بوده هم چنان كه قرآن كريم هم فرموده:

گذرد و هنوز آباد و معمور است. و در آن روزهايي و امروز قريب چهار هزار سال از عمر اين خانه مي« 1» "وَ هُديً لِلْعالَمِينَ
 .شود بيش از دو هزار و پانصد سال از عمر آن گذشته بودكه آيات مورد بحث نازل مي

به معناي هر چيزي است كه هتك و اهانت به آن  "حرمت "كلمه "ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ "
 .باشدمي "بت "است كه به معناي "وثن "جمع "اوثان "جايز نباشد، و رعايت حرمتش الزم باشد. و كلمه

گويند، و همچنين هر سخن باطل مي "زور "است، و به همين جهت دروغ را نيز به معناي انحراف از حق "زور "و كلمه
 .ديگري را

است، يعني آنچه ما براي ابراهيم و مردم بعد از وي تشريع كرديم و مناسكي كه  "االمر ذلك "در تقدير "ذلك "و كلمه
تر بعد از آنكه بيان كرد كه مناسك ارت سادهها است كه ذكر كرده و بدان اشاره نموديم. و به عببراي حج مقرر داشتيم اين

 حج عبارت است از
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فرمود: اين بود آنچه در زمان ابراهيم و به زبان او  "ذلك "احرام، طواف، نماز، قرباني، اخالص و اجتناب از شرك، با كلمه
 .براي مردم تشريع كرديم

همان  "حرمات خدا "م حرمات خدا. و، تحريك و تشويق مردم است به تعظي"وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "و جمله



اموري است كه از آنها نهي فرموده، و براي آنها حدودي معين كرده كه مردم از آن حدود تجاوز نكنند، و به ما وراء آنها قدم 
 .نگذارند، پس تعظيم آن حدود همين است كه از آنها تجاوز نكنند

لْأَنْعامُ إِلَّا وَ أُحِلَّتْ لَكُمُ ا "فرمايد:چيني باشد براي آيه بعد كه ميزمينه آيد اين است كه اين جمله مقدمه وآنچه از سياق بر مي
از جمله  در عين اينكه -فهماند كه انعام، چون اگر اين جمله را به جمله قبلي ضميمه كنيم اين معنا را مي"ما يُتْلي عَلَيْكُمْ

حدودي هم براي آن معين نموده كه نبايد از آن تجاوز شود، و  -رزقهايي است كه خدا به مردم داده و بر ايشان حالل كرده
 .كندبه آن حدود اشاره مي "إِلَّا ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "جمله استثنايي

استمرار تالوت است، يعني همه را در همين  "شودمگر آنچه برايتان خوانده مي -إِلَّا ما يُتْلي عَلَيْكُمْ "و منظور از اينكه فرمود:
خوانيم، زيرا خوردنيهاي حرام همه در سوره انعام نازل شده و نزول آن در مكه بوده و نيز در سوره نحل كه برايتان مي سوره

در اواخر دوره قبل از هجرت و اوائل دوره بعد از هجرت، در مكه و مدينه نازل شده و نيز در سوره بقره آمده كه آن نيز در 
گويند( نازل شده و با اين حال، ديگر معنا ندارد ما رت )به طوري كه روايات مياوايل هجرت، يعني شش ماه بعد از هج

از مفسرين آن را اشاره به آيه سوره مائده بدانيم كه بعدا نازل « 1»را براي استقبال بگيريم و مانند بعضي  "يتلي "كلمه
 .شودمي

از محرمات را، ميته و خون و گوشت خوك و آنچه كند، هر چند كه يكي و آياتي كه گفتيم خوردنيهاي حرام را بيان مي
براي غير خدا ذبح شده، نام برده است و ليكن در آيه مورد بحث به دليل سياق ما قبل و ما بعد آن، عنايت به خصوص ذبح 

ت حج نكردند، با اينكه از سنن ابراهيم )ع( تنها سشده براي غير خدا است، چون مشركين در حج خود براي بتها قرباني مي
 اي را باالي صفا و مروه ودر ميان آنان باقي مانده بود، آن را هم به اين صورت در آورده بودند كه بتهايي بر بام كعبه، و عده

كردند. پس اجتناب از اين عمل منظور نظر آيه است، اي را در مني نصب كرده و قربانيهاي خود را به نام آنها ذبح ميعده
 .و خون و گوشت خنزير هم از جمله محرمات خدا باشند هر چند كه خوردن ميته
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تعقيب  "تَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْ "مؤيد اين معنا عالوه بر آنچه گذشت اين است كه كالم را با جمله
است و به همين جهت آن  "حُرُماتِ اللَّهِ "كرده، چون اجتناب از اوثان و اجتناب از سخن باطل هر چند كه از مصاديق تعظيم

، از ميان همه محرمات ليكن نامبردن اين دو تا "فاجتنبوا ... "تفريع كرده و فرموده: "وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ ... "را بر جمله
و حرمات خدا در سياق آيات حج جز براي اين نبوده كه در عمل حج اين دو تا مورد ابتالي آن روز بوده، و مشركين در باره 

 .ورزيدندتقرب به بتها و قرباني كردن براي آنها و به نام آنها اصرار مي

نهي عامي است از تقرب به بتها و قول  "نَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِ "با اين بيان روشن شد كه جمله
 .باطل كه در مورد خاص حج به كار رفته و به همين جهت بوده كه با فاي تفريع آمده است

از اول بيان نمود، و  "من االوثان "كرد، و سپس آن رجس را با جمله "رجس "و اگر حكم اجتناب را نخست معلق بر
 "براي اين بود، كه به علت حكم هم اشاره كرده باشد كه علت وجوب اجتناب اين است كه "فاجتنبوا من االوثان "نفرمود:

 .هستند "رجس "،"اوثان

و نيز اگر اجتناب را معلق بر خود اوثان كرد، نه به عبادت و تقرب و توجه و يا لمس آنها و يا امثال اين عناوين، با اينكه همه 
دانيم كه اجتناب در حقيقت متعلق به اين گونه عناوين است نه به عين بتها، براي اين بود كه در تعبير از اجتناب مبالغه يم



 .فرموده باشد

آن را ابتدايي « 1»بيانيه است، ولي بعضي از مفسرين  "من االوثان "در جمله "من "از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه
 شود اجتناب كنيد، )و خالصه اولين رجسيي آيه اين است كه رجس را كه از پرستش بتها شروع مياند: معناگرفته و گفته

 .(كه اجتنابش واجب است پرستش بتها است

اند معناي آيه اين است كه: بعضي از جهات اوثان را كه همان عبادت آنها است ديگر آن را تبعيضي گرفته، گفته« 6»بعضي 
 .اندازددو وجه تكلفي است كه بر خواننده پوشيده نيست، و معناي آيه را از استقامت و رواني مي اجتناب كنيد. ولي در اين

 "... حُنَفاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ "

 عناي چيزهايي است كه از دو طرفاست و حنيف به م "حنيف "جمع "حنفاء "
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 مردمي براي خدا حنفاء باشند اين است كه از شوند. و معناي اينكهآيند، و بدان سو متمايل ميافراط و تفريط(، به وسط مي)
 .كنديك معنا را افاده مي "غَيْرَ مُشْرِكِينَ "اغيار )يعني آلهه و بتها( به سوي خدا مايل گردند. و لذا اين جمله و جمله

هستند، و آن را چنين  "جتنبوافا "هر دو حال از فاعل "غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ "و جمله "حُنَفاءَ لِلَّهِ "و اين دو جمله، يعني جمله
دهند: شما از اوثان و قرباني كردن براي آنها اجتناب كنيد در حالي كه از غير خدا مايل به سوي خدا باشيد، و در حج معنا مي

ه لبيك، ال شريك لك اال شريكا هو لك، تملك "گفتند:خود به او شرك نورزيد، چون مشركين در عمل حج اينطور تلبيه مي
يعني لبيك اي خدا، شريكي براي تو نيست، مگر شريكي كه مال خود تو است، تو هم آن را مالكي و هم ما  "ملكو ما 

 .يملك آن را مالكي

يعني مرغ شكاري آن را به سرعت بگيرد. در اين جمله مشرك  -"وَ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِنَ السَّماءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ "
را در شرك ورزيدن و سقوطش از درجات انسانيت، به هاويه ضاللت و شكار شيطان شدنش را، تشبيه كرد به كسي كه دارد 

 .كند و عقاب الشخور او را به سرعت بگيرداز آسمان سقوط مي

 ر پرتاب كند. اين جمله عطفيعني بسيار دو "سحيق "مكاني "و يا باد او را به -"أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكانٍ سَحِيقٍ "
ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ  "، و تشبيه ديگري است از مشركين از نظر دوري از راه حق."فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ "است بر جمله

رار قضيه از اين ق -كاالمر ذل "خبر است براي مبتدايي كه حذف شده، و تقدير آن "ذلك "كلمه "فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ
است، و شعيره به معناي عالمت است، و شعائر خدا عالمتهايي است كه خداوند  "شعيرة "جمع "شعائر "بوده. و كلمه "است

 وَ "و نيز فرموده:« 1» "إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ "آنها را براي اطاعتش نصب فرموده، هم چنان كه خودش فرمود:
 .«6» "الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ ...

گذاري شود، و با شكافتن كوهانش از طرف راست آن را عالمتو مراد از آن، شتري است كه براي قرباني سوق داده مي
لَكُمْ فِيها  "هر جملهاند. ظاع( آيه را چنين تفسير كرده)ائمه اهل بيت  -كنند تا معلوم شود كه اين شتر قرباني استمي

 كه بعد از "مَنافِعُ
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ولي بعضي از  "لْناها لَكُمْ ...وَ الْبُدْنَ جَعَ ":فرمايدكند، و همچنين جمله بعد كه ميجمله مورد بحث است نيز آن را تاييد مي
 .همه عالمتهاي منصوبه براي اطاعت خدا است، ولي سياق با اين گفته مساعد نيست "شعائر "اند كه مراد ازمفسرين گفته

 109: امري معنوي و قلبي است و قائم به اعمال خارجي نيست )فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ([ ..... ص  "تقوي "اشاره به اينكه]

ري بر به تعظيم شعاي "فانها "يعني تعظيم شعائر الهي از تقوي است، بنا بر اين ضمير در -"فَإِنَّها مِنْ تَقْوَي الْقُلُوبِ "
شود، آن گاه گويي كه مضاف تعظيم حذف شده، و مضاف اليه )شعائر( به جاي آن نشسته، و گردد كه از كالم مفهوم ميمي

 .م مقامش برگشته استضمير مضاف هم به همان قائ

و اضافه تقوي به قلوب اشاره است به اينكه حقيقت تقوي و احتراز و اجتناب از غضب خداي تعالي و تورع از محارم او، امري 
كه عبارت است از  -است معنوي كه قائم است به دلها. و منظور از قلب، دل و نفوس است. پس تقوي، قائم به اعمال

ست، چون حركات و سكنات در اطاعت و معصيت مشترك است، مثال دست زدن و لمس كردن ني -حركات و سكنات بدني
جان كردن در جنايت و در قصاص، و نيز نماز براي خدا و براي ريا، و امثال بدن جنس مخالف در نكاح و زنا، و همچنين بي

و ديگري معروف است، به خاطر اينها از نظر اسكلت ظاهري يكي است، پس اگر يكي حالل و ديگري حرام، يكي زشت 
شود، مانند احسان و اطاعت و همان امر معنوي دروني و تقواي قلبي است، نه خود عمل و نه عناويني كه از افعال انتزاع مي

 .امثال آن

ت اسم زمان و به معناي وق -ه حاءبه كسر -"محل "كلمه "لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي ثُمَّ مَحِلُّها إِلَي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ "
 گردد. و بنا بر اينكه معناي شعائر شتر قرباني باشد، معنا چنينبه شعائر بر مي "فيها "حلول، و سر رسيد مدت است. و ضمير

 منافعي است، از قبيل سوار شدن بر پشت آنها، و نوشيدن شير آنها در -اين شتران قرباني -شود: براي شما در اين شعائرمي
موقع احتياج تا مدتي معين، و آن وقتي است كه ديگر بايد قرباني شوند، و سپس وقت رسيدن اجل آن براي ذبح تا رسيدن 

البته اين معنا بنا به رواياتي است كه از  .دهدرا مي "هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ "شود. و اين جمله معناي جملهبه خانه كعبه منتهي مي
 «1»يده. ائمه اهل بيت )ع( رس

 اند: مقصودو اما بنا بر قول به اينكه مراد از شعائر مناسك حج است، بعضي گفته
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اسك حج كنار خانه خدا است، چون آنجا شود، كه سرآمد منمنافعي است كه در آن ايام از راه خريد و فروش عايد حاج مي
 .شودآخرين عمل، كه همان طواف است انجام مي

 "... وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلي ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ "

آيد بر مي "لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ "نجا از ظاهر جملهو در اي "نسك "مصدر ميمي، و اسم زمان و مكان است از "منسك "كلمه
 .كه مصدر ميمي و به معناي عبادت باشد، عبادتي كه مشتمل بر قرباني و ذبح هم هست

و معنايش اين است كه: ما در امتهاي گذشته آنهايي كه ايمان داشتند، عبادتي با پيشكش قرباني قرار داده بوديم تا آنان نيز 
ا بر بهيمه انعام كه خدايشان روزي كرده بود ببرند. و خالصه شما پيروان ابراهيم اولين امتي نيستيد كه قرباني نام خدا ر



 .برايتان مقرر شده بلكه براي قبل از شما هم مقرر شده بود

يع گذشته نيز احكام شما را تشريعني وقتي خداي شما همان خدايي باشد كه براي امتهاي  -"فَإِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا "
كرده، پس بدانيد كه معبود شما و آن امتها يكي است پس اسالم بياوريد، تسليمش شويد به اينكه عمل خود را خالص و تنها 

براي  "فالهكم "در جمله "فاء "براي او به جا بياوريد، و در قربانيهاي خود به خدايي ديگر تقرب مجوييد. بنا بر اين، حرف
 .براي تفريع مسبب بر سبب است "فَلَهُ أَسْلِمُوا "ع سبب بر مسبب، و در جملهتفري

 "اي است به اينكه هر كه براي خدا در حج خود اسالم و اخالص داشته باشد او ازدر اين جمله اشاره -"وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ "
نَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِي "وده:را چنين تفسير فرم "مخبتين "است، و آن وقت خود قرآن كريم "مخبتين

 "اخبات "و انطباق اين چند صفتي كه در آيه شريفه در تفسير "عَلي ما أَصابَهُمْ وَ الْمُقِيمِي الصَّالةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ
آورد، روشن است چون صفات مذكور عبارت است از: ترس از به جا ميآمده با كسي كه حج خانه خدا را با اسالم و تسليم 

 .اش در حج هستخدا، صبر، به پا داشتن نماز و انفاق كه همه

 "... وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ "

عبارت است از شتر چاق و درشت. و در سابق  كه -به دو فتحه -"بدنه "جمع -به ضم باء و سكون دال -"بدن "كلمه
 .گفتيم كه اگر آن را از شعائر خوانده به اعتبار اين است كه قرباني خدا شده است

است. و معناي صافه بودن آن اين است كه ايستاده باشد  "صافة "جمع "صواف "كلمه -"فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ "
 403، ص: 10هم و دستهايش بسته باشد. ترجمه الميزان، ج دستها و پاهايش برابر

وجبت  "گويندوقتي مي .به معناي سقوط است "وجوب "كلمه -"فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ "
 "وجوب جنوب قرباني "ست، و مراد ازا "جنب "جمع "جنوب "معنايش اين است كه آفتاب غروب كرد. و كلمه "الشمس

 .اين است كه با پهلو به زمين بيفتد، كنايه از اينكه بميرد

توانيد بخوريد. و اين است كه مي "كلوا "براي اباحه و رفع ممنوعيت است. و خالصه معناي "فَكُلُوا مِنْها "و امر در جمله
فقيري  "معتر "كند، چه سؤال هم بكند يا نكند. ود قناعت ميبه معناي فقيري است كه به هر چه به او بدهن "قانع "كلمه

 .است كه براي سؤال نزد تو آمده باشد. و معناي آيه روشن است

 132حكمت قرباني كردن براي خدا[ ..... ص : ]

 "... لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها وَ لكِنْ يَنالُهُ التَّقْوي مِنْكُمْ "

تر: پاسخ از سؤالي است كه ممكن است بشود، چون ممكن است منزله دفع دخل است. به عبارت سادهاين جمله به 
 شود، لذا جواب داد،اي از گوشت و يا خون آن عايدش ميكند و بهرهلوحي توهم كند كه خدا از اين قرباني استفاده ميساده

شود، چون خدا منزه است از جسميت و از هر حاجتي. تنها نميها و گوشت و خون آنها عايد خدا كه: نه، چيزي از اين قرباني
 .جويندرسد، آن هم به اين معنا كه دارندگان تقوي به او تقرب ميتقواي شما به او مي

لوح نيست چنين توهم كند كه با اينكه خدا منزه از جسميت و از هر نقص و حاجتي و يا ممكن است كسي كه آن طور ساده
 .برد ديگر چه معنا دارد كه ما حيوانات خود را به نام او قرباني كنيم؟اي نميها بهرهخون قرباني است و از گوشت و

اش دارد و آن صفات و آثار معنوي ها اثري معنوي براي آورندهلذا جواب داده كه مطلب همين طور است، و ليكن اين قرباني
رد كه به سوي خداي تعالي صعود كند و صاحبش را به خدا نزديك است كه جا دارد كه به خدا برسد، به معناي اينكه جا دا

 .كند آن قدر نزديك كند كه ديگر حجابي بين او و خدا نماند



ذكر او به كبريايي و عظمت باشد كه ما را  "تكبير خدا "ظاهرا مراد از -"كَذلِكَ سَخَّرَها لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي ما هَداكُمْ "
خداوند آن  :. پس مراد از هدايت هم هدايت به اطاعت و عبوديت خود او است. و معناي آيه اين است كههدايت فرمود

حيوان را اين چنين براي شما مسخر نمود تا همان تسخير وسيله هدايت شما به سوي اطاعت و تقرب به سويش شود، شما 
  .او در برابر اين هدايت بيفتيد آن را قرباني كنيد و در هنگام قرباني كردن و ياد كبرياء و عظمت
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هدايت به سوي  "هدايت "معرفت خداي تعالي به عظمت است و مراد از "تكبير "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «1»بعضي 
اسيد و فكر كنيد خداوند آن حيوان را مسخر شما كرد تا او را به عظمت بشن :تسخير آن حيوان است و معنا چنين است كه

 .كه او چقدر بزرگ است كه راه تسخير اين حيوان را به ما نشان داده است

ولي وجه اول از اين دو وجه بهتر، و با سياق سازگارتر است، چون بنا بر آن وجه، تعليلي كه آمده با مقام )تسخيرش براي 
د و او را در برابر اينكه هدايت به چنين عبادتي شده كه افتقرباني و تقرب( سازگارتر است، چون حاج به ياد كبريايي خدا مي

 .هم رضاي او را دنبال دارد و هم ثوابش را، تكبير گويد

شود، چون تسخير شتر براي آدميان و هدايت ايشان به چگونگي تسخير آن، و بنا بر وجه دوم اين ارتباط با مقام رعايت نمي
 .اختصاصي به حاجيان ندارد

حسان آورند. و يا اين چنين او بشارت ده نيكوكاران را، يعني آنهايي را كه چنين اعمال نيك به جا مي -"مُحْسِنِينَوَ بَشِّرِ الْ "
 .كنندو در راه خدا انفاق مي

مٍ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْبحث روايتي ]رواياتي در باره برابري مردم در مكه )سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ(، ظلم در آن شهر مقدس )وَ مَنْ يُرِدْ 

 134...( و منافع مترتب بر حج )لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ([ ..... ص : 

 اشاره

يه در باره ، گفته اين آ"وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ ... "در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كرده كه در تفسير
ل شد كه رسول خدا )ص( او را با مردي مهاجر و مردي از انصار به دنبال كاري فرستاد، و اين سه در عبد اللَّه بن انيس ناز

بين راه به انساب خود افتخار كردند تا آنجا كه عبد اللَّه بن انيس را خشم گرفت و مرد انصاري را كشت و از اسالم مرتد 
ه خاطر ظلمي كه كرده از اسالم ملحد شود، از عذابي شده به مكه گريخت. آيه شريفه نازل شد كه هر كس در مكه ب

 .«6»چشانيم، يعني هر كس به خاطر الحاد، و اعراضش از اسالم پناهنده به مكه شود ... دردناك بدو مي

نازل شدن اين آيه در خصوص اين داستان، نه با سياق سازگاري دارد و نه با رجوع ذيل آيه به صدر آن، تا ذيل متمم  :مؤلف
 .اي صدر شود كه بيانش گذشتمعن

 گفته: اين آيه در باره قريش "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ... وَ الْبادِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

__________________________________________________ 

 [.....] .023، ص 0تفسير صافي، ج (1)

 .041، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 406ص:  ،10ترجمه الميزان، ج

 "بادي "اهل مكه، و مقصود از "عاكف "آن گاه كه رسول خدا )ص( را از مكه جلوگيري كردند نازل شده، و مقصود از



 .«1»آيند. هيچ كس حق ندارد كسي را از دخول در حرم و منزل كردن در آن ممانعت كند كساني است كه از خارج مي

را  "سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ "آيه (روايت كرده كه گفت: امام صادق )عو در تهذيب به سند خود از حسين بن ابي العالء 
هايشان در نداشت، اولين كسي كه براي خانه خود دو لنگه در گذاشت قرائت كرد و فرمود: مردم مكه هيچ يك از خانه

 .«6»و منزلهاي مكه جلوگيري كند  معاوية بن ابي سفيان بود، و حال آنكه براي احدي سزاوار نبود كه حاجي را از خانه

 .مؤلف: روايات در اين معنا بسيار است، و اصل اين مساله بايد در فقه مورد بحث قرار گيرد

معناي كالم خداي عز و جل را پرسيدم كه  (و در كافي از ابن ابي عمير از معاويه روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
 .«0»گناه هم از همين الحاد است فرمود: هر ظلمي الحاد است، حتي زدن خادم بي "بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ "فرمايد:مي

وَ مَنْ يُرِدْ فِيهِ  "و در همان كتاب به سند خود از ابي الصباح كناني روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( از معناي آيه
پرسيدم، فرمود: هر ظلمي كه شخص در مكه مرتكب شود، چه ظلم به نفس، و چه ظلم  "لِيمٍبِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَ

 .«4»كرد دانم، و به همين جهت امام از اينكه در مكه سكونت گزيند پرهيز ميبه غير، من آن را الحاد مي

ت وي آمده: و به همين جهت امام مؤلف: اين روايت را صاحب علل الشرائع هم از ابي الصباح از آن جناب آورده، و در رواي
 .كرد از اينكه مجاور مكه شوندهمواره مردم را نهي مي

 .«4»و در معناي اين روايت و روايت قبلش رواياتي ديگر نيز هست 

را ديدم كه داشت پيرامون كعبه طواف  (و نيز در كافي به سند خود از ربيع بن خثيم روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع
رسيد دستور در حالي كه در محملي قرار داشت، چون سخت مريض بود، پس ديدم كه هر وقت به ركن يماني مي كرد،مي
 كشيد بعدآورد و آن را به زمين ميداد او را به زمين بگذارند، دست خود از سوراخ محمل بيرون ميمي

__________________________________________________ 

 .20، ص 6تفسير قمي، ج (1)

 .063، ص 4تهذيب، ج (2)

 .622، ص 0فروع كافي، ج (4، 3)

 .044علل الشرائع، ص (5)

 400، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .فرمود بلندش كنندمي

بعد از آنكه ديدم در هر شوط اين كار را تكرار كرد، عرضه داشتم: فدايت شوم يا بن رسول اللَّه! اين كار براي شما زحمت 
پرسيدم منظور منافع دنيا است يا  "لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ "فرمود:رمود: من از خداي عز و جل شنيدم كه ميزياد داشت؟ ف

 .«1»آخرت؟ فرمود: همه 

اند منافع آخرت منظور است، و آن عفو و مغفرت است، و بدين و در مجمع البيان در ذيل همين آيه گفته: بعضي گفته
 .«6»م نقل شده است مضمون از امام باقر )ع( ه

 .مؤلف: اثبات يكي از اين دو نوع منافع، منافاتي با عموم آيه ندارد

و در كتاب عيون از جمله مسائلي كه حضرت رضا براي محمد بن سنان و پاسخش به سؤاالت او از علل نوشت، يكي علت 
لب حوايج و بيرون شدن از همه وجوب حج بوده كه امام نوشته است: علت آن رفتن به ميهماني خداي عز و جل و ط

اش تجديد عمل كند. و نيز در حج، انسان گناهان است و براي اين است كه از گناهان گذشته تائب شود و نسبت به آينده
دارد، و به برد. آدمي را از شهوات و لذات باز ميافتد، و در مقابل اجر ميشود. و تنش به زحمت ميموفق به بذل مال مي



شود و آدمي را به خضوع و استكانت و اظهار ذلت در برابر آن درگاه وا دت به درگاه خداي عز و جل نزديك ميوسيله عبا
 .گيردكند و آدمي با اين حوادث خو ميدارد. حج دائما آدمي را دچار سرما و گرما و ايمني و خوف ميمي

. نتيجه ديگرش اينكه قساوت را از قلب و خشونت شودو نتيجه آثارش اين است كه اميد و ترس آدمي همه متوجه خدا مي
كند و نفس را از فساد برد و حقوق خدايي را تجديد ميزدايد و اميد و ترس از غير خدا را ميرا از نفس و نسيان را از دل مي

اند امدهنها كه نياند و حتي آنشينان كه به حج آمدهگيرد. منافع شرقيان را عايد غربيان و ساحليان را عايد خشكيجلو مي
سازد چون حج موسم آمد و شد تاجران و وارد كنندگان و فروشندگان و مشتريان و كاسبان و مسكينان است. در حج مي

شود. اينها همه منافعي است كه حج براي بشر توانند بيايند بر آورده ميآيند و ميحوائج محتاجاني كه از اطراف و اماكن مي
 .«0»دارد 

 .«0»به اين مضمون از فضل بن شاذان نيز از آن جناب روايت شده است  مؤلف: قريب

 و در كتاب معاني االخبار به سند خود از ابي الصباح كناني از امام صادق

__________________________________________________ 

 .066، ص 0فروع كافي، ج (1)

 .21، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .23، ص 6ج  عيون اخبار الرضا،(3)

 .112، ص 6عيون اخبار الرضا، ج (4)

 400، ص: 10ترجمه الميزان، ج

فرمود: يعني ايام  "وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ "ع(روايت كرده كه در تفسير كالم خداي عز و جل كه فرموده:)
 .«1»تشريق 

ر و صادق )ع( رسيده، البته در اين ميان روايات ديگري نيز هست كه معارض مؤلف:در اين معنا نيز روايات ديگري از امام باق
را  "أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ "را دهه ذي الحجه دانسته، يا آن رواياتي كه "أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ "با اين روايات است، مثل آن رواياتي كه

با آن روايتي كه ايام مذكور را ايام تشريق دانسته دهه ذي الحجه و ايام معدودات را ايام تشريق دانسته و آيه شريفه 
 .«6»سازگارتر است 

فرمود:  "ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ "و در كافي به سند خود از ابي الصباح كناني از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمله
 .«0»منظور، سر تراشيدن و ازاله مو از بدن است 

ناخن گرفتن و چرك گرفتن از بدن و افكندن جامه  "تفث "زنطي از حضرت رضا )ع( آمده كه فرمود:و در فقيه، در روايات ب
 .«0»احرام است 

 "وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "از معناي جمله (و در تهذيب به سند خود از حماد ناب، روايت آورده كه گفت: از امام صادق )ع
 .«4»نساء است منظور طواف  :پرسيدم: فرمود

 .مؤلف: در معناي اين سه روايت، روايات ديگري از ائمه اهل بيت )ع( آمده است

 131[ ..... ص : "بيت العتيق "رواياتي ديگر در ذيل آيات راجع به مناسك حج و وجه تسميه خانه كعبه به:]

)ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب  و در كافي به سند خود از ابان از كسي كه براي او حديث كرده از امام ابي جعفر
اي در دنيا در قيد ملك مالكي است( و ناميد؟ فرمود: براي اينكه )هر خانه "بيت العتيق "پرسيدم چرا خداوند خانه كعبه را



 .«2»خداوند خانه را از قيد ملكيت انسانها آزاد كرده، هيچ كس مالك آن نشده است 

ان بن يحيي از ابي بصير از امام صادق )ع( برايم حديثي كرد و در ضمن آن از داستان و در تفسير قمي گفته: پدرم از صفو
 غرق شدن قوم نوح گفت، و سپس

__________________________________________________ 

 .112، ص 6عيون اخبار الرضا، ج (2، 1)

 .430، ص 0فروع كافي، ج (3)

 .623، ص 6من ال يحضر الفقيه، ج (4)

 .640، ص 4هذيب ج ت(5)

 [.....] .122، ص 0فروع كافي، ج (6)

 404، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»فرمود: خانه كعبه از اين جهت بيت عتيق ناميده شده كه از غرق شدن آزاد گرديده 

ي و -حاكمو ابن جرير و طبراني و  -وي حديث را حسن دانسته -و در الدر المنثور است كه بخاري در تاريخ خود و ترمذي
 اند كه گفت: رسول خدااز عبد اللَّه بن زبير روايت كرده -در كتاب دالئل -و ابن مردويه و بيهقي -آن را صحيح دانسته

 :)ص( فرمود

اگر خدا خانه كعبه را بيت العتيق ناميده بدين جهت است كه خداوند آن را از شر جبابره دنيا آزاد كرده، و تا كنون هيچ 
 .«6»ه نكرده است جباري بر آن غلب

كند براي اينكه يكي از جبابره كه اين خانه را خراب كرد خود همين عبد مؤلف: تاريخ به هيچ وجه اين روايت را تصديق نمي
اللَّه زبير و ديگري حصين بن نمير به دستور يزيد و يكي ديگر حجاج بن يوسف به امر عبد الملك مروان و يكي قوم قرامطه 

 .ت مراد آن حضرت تاريخ گذشته اين خانه باشد. و اما روايت سابق بر اين روايت كه ثابت نشده استبودند. و ممكن اس

نن در كتاب س -و بيهقي -وي حديث را صحيح دانسته -باز در همان كتاب آمده كه سفيان بن عيينه و طبراني و حاكم
براي اينكه رسول خدا )ص( از پشت ديوار حجر  اند كه گفت: حجر اسماعيل جزء خانه استاز ابن عباس روايت كرده -خود

 .«0» "وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "ساخت، خداي تعالي هم فرموده:كرد. و حجر را داخل طواف ميطواف مي

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري از ائمه اهل بيت )ع( آمده

ه گفت اند كاز جبير بن مطعم روايت كرده -ي حديث را صحيح دانستهو -باز در همان كتاب است كه ابن ابي شيبه و حاكم
زنهار كه احدي را از طواف اين خانه و نماز در آن ممانعت مكنيد، هر وقت كه  !رسول خدا )ص( فرمود: اي بني عبد مناف

 .«0»باشد چه شب و چه روز 

رد اند كه بازي شطرنج و نگفته: اصحاب ما اماميه روايت كرده "أَوْثانِفَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْ "و در مجمع البيان در ذيل جمله
اند كه غنا و ساير گفته: اصحاب ما روايت كرده "وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ "و ساير انواع قمار، از اين رجس است. و در ذيل

 سخنان لهو از مصاديق

__________________________________________________ 

 .062، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 .042، ص 0الدر المنثور، ج (3، 2)

 .042، ص 0الدر المنثور، ج (4)



 402، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»است  "قول زور "

و در همان تفسير آمده كه ايمن بن خزيم از رسول خدا )ص( روايت كرده كه روزي ما را مخاطب قرار داد و فرمود: اي 
فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ  "شهادت بناحق را هم لنگه شرك به خود حساب كرده، و فرموده:مردم! خداوند 

 .«6» "الزُّورِ

 .«0»مؤلف: ذيل اين روايت در الدر المنثور، از احمد، ترمذي، ابن جرير، ابن منذر و ابن مردويه از ايمن روايت شده است 

لٍ لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلي أَجَ "به سند خود از ابي الصباح كناني از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در ذيل جملهو در كافي 
كند و اگر  اشتواند سوارش شود، البته نه اينكه خستهفرمود: يعني ما دام كه قرباني نشده، اگر در راه خسته شد مي "مُسَمًّي

 .«0»بدوشد، البته به شرطي كه همه آن را ندوشد تواند از شيرش تشنه شد مي

 :و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه از علي )ع( روايت كرده كه فرمود

 .«4»تواند سوار شتر خود شود، اما به طور شايسته حاج مي

 .«2»مؤلف: نظير اين روايت را از جابر از رسول خدا )ص( نيز آورده 

 .«2»فرموده: يعني عبادت كنندگان  "فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ "هو در تفسير قمي در ذيل آي

ا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْه "و در كتاب كافي به سند خود از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
ايستد كه دست و پايش در يك صف قرار گرفته، دستهايش از ، مياين آن هنگامي است كه شتر براي نحر :فرمود "صَوافَّ

 .«2»افتد مربوط به آن هنگامي است كه به زمين مي "فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها "پا تا زانو بسته شده. و جمله

بَتْ فَإِذا وَجَ "ير جملهو در همان كتاب به سند خود از عبد الرحمن بن ابي عبد اللَّه، از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفس
شود و يعني كسي كه هر چيزي به او بدهي راضي مي "قانع "فرمود: يعني وقتي به زمين افتاد از آن بخوريد و به "جُنُوبُها
 ناراحت

__________________________________________________ 

 .26، ص 2مجمع البيان، ج (2، 1)

 .042، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 .026، ص 0فروع كافي، ج (4)

 .021، ص 0الدر المنثور، ج (6، 5)

 .20، ص 6تفسير قمي، ج (7)

 .022، ص 0فروع كافي، ج (8)

 402، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 .«1»كند بلكه تعارفش كني، بخوران يعني كسي كه از كنار تو عبور مي "معتر "كند، و بهگردد و قهر نمينمي

ع( فرمود: سعيد بن عبد الملك به حج آمد و )سند خود از سيف تمار روايت كرده كه گفت: امام صادق  و در معاني االخبار به
ام( حال چه كنم؟ فرمود يك ثلث آن را براي ام )با خود براي قرباني آوردهپدرم را بديد، پس گفت: من شتري سوق داده

سوم را به مسكين بده. پرسيدم: مسكين يعني سائل؟ فرمود:  ات بده، و ثلث ديگر را به قانع بخوران، و ثلثخوردن خانواده
است كه  كند، و معتر آن كسيبله و قانع آن كسي است كه هر چيز برايش بفرستي هر چند يك تكه گوشت باشد قناعت مي

 .«6»كند گذرد، ولي سؤال نميبه طمع گوشت از كنار تو مي



روايات بسيار ديگري هست كه آنچه ما نقل كرديم مختصري از آنها مؤلف: در همه مضاميني كه در اين روايات گذشت، 
 .بود

 :گويدمي "لَنْ يَنالَ اللَّهَ لُحُومُها وَ ال دِماؤُها "و در كتاب جوامع الجامع در تفسير جمله

د، پس ماليدنيكردند، خون آن را به ديوار كعبه مو روايت شده كه مردم جاهليت را رسم بر اين بود كه وقتي شتر را نحر مي
 .«0»خواستند همين رسم جاهليت را انجام دهند اين آيه نازل شد وقتي مسلمانان به حج رفتند مي

 .«0»مؤلف: در معناي اين روايت در الدر المنثور حديثي از ابن منذر و ابن مردويه از ابن عباس آمده است 

تكبير در ايام تشريق در مني به دنبال پانزده نماز و در  :گفته "ا هَداكُمْلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلي م "و در تفسير قمي بعد از جمله
 .«4»شود شهرها به دنبال ده نماز گفته مي

__________________________________________________ 

 .022، ص 0فروع كافي، ج (1)

 .632معاني االخبار، ص (2)

 .622جوامع الجامع، ط قديم، ص (3)

 .020، ص 0نثور، ج الدر الم(4)

 [.....] .20، ص 6تفسير قمي، ج (5)

 402، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 139[ ..... ص : 17تا  39(: آيات 00سوره الحج )]

 اشاره

ونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَل02ُإِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ )
بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ  الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إاِلَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ (02لَقَدِيرٌ )

( الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي 03يزٌ )واتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِبِيَعٌ وَ صَلَ
( وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ 01نِ الْمُنْكَرِ وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ )الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَ

 (06قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ ثَمُودُ )

( فَكَأَيِّنْ 00ذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ )وَ أَصْحابُ مَدْيَنَ وَ كُذِّبَ مُوسي فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَ (43)وَ قَوْمُ إِبْراهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ 
( أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ 04مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ )

( وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ 02سْمَعُونَ بِها فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَ
 (02بِالْعَذابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ )

( فَالَّذِينَ 02( قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ )02مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ )وَ كَأَيِّنْ 
وَ ما  (51)سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ  ( وَ الَّذِين43َآمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ )

وَ  كِمُ اللَّهُ آياتِهِهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْأَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِالَّ إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّ
 (46اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )

( وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ 40 لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ )لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ الظَّالِمِينَ



( وَ ال يَزالُ 40كَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّ
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ  (44الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ )

 (42وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ ) (56)آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ 
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 138ترجمه آيات ..... ص : 

 .(02گران كفران پيشه را دوست ندارد )كند كه خدا خيانتاند دفاع ميخدا از كساني كه ايمان آورده

 .(02كنند اجازه دارند و خدا به نصرت دادنشان قادر است )اند كارزار ميكساني كه چون ستم ديده

پروردگار ما خداي يكتا است. اگر خدا بعضي از  :اندگفتهاند بدون سبب جز آنكه ميهمان كساني كه از ديارشان بيرون شده
شد، شود ويران ميكرد ديرها و كليساها و كنشتها و مسجدها كه نام خدا در آن بسيار ياد ميمردم را به بعض ديگر دفع نمي

 .(03كند كه وي توانا و نيرومند است )خدا كساني را كه ياري او كنند ياري مي

ستقرارشان دهيم نماز به پا كنند و زكات دهند و به معروف وا دارند و از منكر باز دارند و همان كساني كه اگر در زمين ا
 .(01سرانجام همه كارها با خدا است )

 .(06كنند پيش از آنها نيز قوم نوح و عاد و ثمود پيغمبران را تكذيب كردند )اگر تو را تكذيب مي

 .(00با قوم ابراهيم و قوم لوط )

شان كردم و تعرض من چه بس شديد بود موسي نيز تكذيب شد. به اين كافران مهلت دادم و بعد مؤاخذه با اهل مدين. و
(00). 

ها كه ستمگر بودند و هالكشان كرديم و اكنون با وجود بناها كه دارد از سكنه خالي است، و چه بسيار چه بسيار دهكده
  .(04اند )اهل آن هالك شدهچاههايي كه معطل مانده و قصرها كه با گچ ساخته شده و 
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كنند تا دلهايي داشته باشند كه با آن بفهمند يا گوشهايي كه با آن بشوند. آري، ديدگان كور ها سير نميچرا در اين سرزمين
 .(02شود )ها است كور ميشود بلكه دلهايي كه در سينهنمي

دا از وعده خويش تخلف نكند كه نزد پروردگار تو روزي چون هزار سال از سالهايي است خواهند، خبه شتاب از تو عذاب مي
 .(02شماريد )كه شما مي

 .(02شان كردم و سرانجام به سوي او است )ها كه مهلتشان دادم و ستمگر بودند آن گاه مؤاخذهچه بسيار دهكده

 .(02رساني آشكارم )بگو اي مردم حق اين است كه من شما را بيم

 .(43اند مغفرت و روزي سخاوتمندانه دارند )بنا بر اين كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 .(41اند از آيات ما گريزان باشند اهل جهنمند )و كساني كه كوشيده

كرد خدا چيزي  لهپيش از تو رسولي يا پيغمبري نفرستاديم مگر آنكه وقتي كتاب ما را قرائت كرد شيطان در قرائت وي مداخ
 .(46سازد كه خدا دانا و حكيم است )هاي خويش استوار ميكند و سپس آيهرا كه شيطان القاء كرده باطل مي

كند براي كساني كه در دلهايشان مرضي هست و براي سنگدالن مايه ابتالء كند كه تا آنچه را كه شيطان القاء مي
 .(40نهايتند )ستمگران در خالفي بي



اند بدانند كه قرآن حق و از ناحيه پروردگار توانا است و به آن بگروند و دلهايشان بدان آرام گيرد ساني كه دانش يافتهو تا ك
 .(40كه خدا راهبر مؤمنان به راه راست است )

 .(44يايد )بو كساني كه كافرند پيوسته از آن به شك اندرند تا ناگهان رستاخيز سويشان بيايد يا عذاب روز غم انگيز ايشان 

 اند دركند، پس كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كردهدر آن روز فرمانروايي خاص خدا است، ميانشان حكم مي
 .(42بهشتهاي پر نعمتند )

 .(42انگيز دارند )اند آنان عذابي خفتهاي ما را تكذيب كردهو كساني كه كافرند و آيه

 112اره جهاد و اذن قتال به مؤمنين[ ..... ص : بيان آيات ]نخستين آيه نازله در ب

 اشاره

 اند: اولينگفته« 1»اين آيات متضمن اذن مؤمنين به قتال با كفار است، و به طوري كه 

__________________________________________________ 

 .123، ص 2منهج الصادقين، ج (1)
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كردند كه با درخواست اجازه مي (باره جهاد نازل شده، چون مسلمانان مدتها بود از رسول خدا )ص اي است كه درآيه
ام، و در اين باب هيچ دستوري نرسيده. و تا در من مامور به قتال نشده :فرمودمشركين قتال كنند، و حضرت به ايشان مي

تك خورده بودند، و يا زخمي شده بودند و يا شكنجه ديده آمدند كه يا كاي از مسلمانان نزدش ميمكه بود همه روزه عده
ردند، كديدند شكوه ميهاي آنان ميكلفتبودند، و در محضر آن جناب از وضع خود و ستمهايي كه از مشركين مكه و گردن

 لِلَّذِينَ أُذِنَ "فرمود:كرد تا آنكه اين آيات نازل شد كه در آنها حضرت هم ايشان را تسليت داده، امر به صبر و انتظار فرج مي
 ."... يُقاتَلُونَ

 "لُونَكُمْوَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِ "اي كه در باره اذن به جهاد نازل شد آيهاند: اولين آيهولي بعضي از مفسرين گفته
 .بوده «1»

 .بوده است« 6» "أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ إِنَّ اللَّهَ اشْتَري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "اند آيهبعضي ديگر گفته

كند كه همين آيه سوره حج اولين آنها باشد، براي اينكه صريحا كلمه اجازه در آن آمده، و عالوه ولي اعتبار عقلي اقتضا مي
دم يح آنان را ثابت قچيني شده: و مردم را بر جهاد تهييج، و دلها را تقويت، و با وعده نصرت به طور اشاره و تصردر آن زمينه

 .نموده، و رفتاري را كه خدا با اقوام ستمگر گذشته نموده يادآور شده است

و همه اينها از لوازم تشريع احكام مهم و بيان و ابالغ براي اولين بار آن است، آن هم حكم جهاد كه بناي آن بر اساس 
و مؤثرترين آنها در حفظ اجتماع ديني است. آري ابالغ فداكاري و جانبازي است، و از دشوارترين احكام اجتماعي اسالم 

چيني و بسط كالم و بيدار كردن افكار، هم چنان كه در همين آيات چنين حكمي براي اولين بار بسيار احتياج دارد به زمينه
 .اين روش به كار رفته است

افتتاح نموده، سپس به طور صريح اجازه قتال  چون كه اوال كالم را با اين نكته كه خدا موالي مؤمنين و مدافع ايشان است
داده، و فرموده كه: شما تا كنون مظلوم بوديد، و قتال تنها راه حفظ اجتماع صالح از ظلم ستمگران است، و در اين جمله 

 ايشان را به وصف صالحيت ستوده، و آنان را شايسته و قابل براي تشكيل يك مجتمع ديني كه در آن اعمال



__________________________________________________ 

 .123كنند قتال كنيد. سوره بقره، آيه در راه خدا با كساني كه با شما قتال مي(1)

 .111خدا جان و مال مؤمنين را از ايشان خريداري نمود. سوره توبه، آيه (2)
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اي را نسبت به اقوام ستمگر گذشته حكايت كرده، و وعده داده كه به زودي شود دانسته، آن گاه رفتار خدصالح عملي مي
 .انتقام ايشان را از ستمگران معاصرشان خواهد گرفت، همانطور كه از گذشتگان گرفت

 110ص :  ..... ["... لُونَأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَ "و "إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ... "توضيح آيات مربوط به جهاد و قتال:]

از مدافعه است و مبالغه در دفع را افاده  "يدافع "كلمه "إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ "
 "ان نعمت است. و مراد از جملهكه مبالغه كفر "كفور "اسم مبالغه از خيانت است، و همچنين كلمه "خوان "كند. و كلمهمي

مؤمنين از امت است، هر چند كه بر حسب مورد با مؤمنين آن روز اسالم منطبق است، چون آيات در مقام  "الَّذِينَ آمَنُوا
 .تواند مخصص باشدتشريع حكم جهاد است و حكم جهاد مختص به يك طايفه و اهل يك عصر نيست، و مورد نمي

كار و كفران پيشه خواند بدين جهت است كه خداوند مشركين هستند، اگر آنان را بسيار خيانت "انٍ كَفُورٍكُلَّ خَوَّ "و مراد از
امانت دين حق را بر آنان عرضه كرد، و در ميان آنان اين دين را ظاهر ساخت، و آن را امانت و وديعه در نزد فطرت آنان 

خرت برسند، و آن را از طريق رسالت به ايشان شناسانيد، ولي ايشان سپرد تا در نتيجه حفظ و رعايت آن به سعادت دنيا و آ
به آن خيانت كردند، يعني آن را انكار نمودند. خداوند ايشان را غرق در نعمتهاي ظاهري و باطني كرد پس كفران كردند و 

 .شكرش را به وسيله عبادت به جا نياوردند

فاع اند دفرمايد خدا از كساني كه ايمان آوردهچيني شده، ميدهد زمينهميدر اين آيه براي مطالب آيه بعد كه اذن به قتال 
دارد، براي دارد، و مشركين را دوست نميدهد، چون كه او ايشان را دوست ميكند، و شر مشركين را از ايشان دفع ميمي

نين امانت را رعايت و نعمت خدا داد بدين جهت است كه مؤماينكه مشركين خيانت كردند. پس اگر او مؤمنين را دوست مي
 .كندرا شكر گزارند. پس در حقيقت خدا از دين خود )كه امانت نزد مؤمنين است( دفاع مي

ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ  "و به همين جهت او ولي و موالي مؤمنين است كه دشمنانشان را دفع كند، هم چنان كه خودش فرموده:
 .«1» "الْكافِرِينَ ال مَوْلي لَهُمْ مَوْلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ أَنَّ

به  فرمان "اذن "آيد كه مراد از جملهاز ظاهر سياق بر مي "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ "
 اذن باشد، نه اينكه بخواهد

__________________________________________________ 

 .اند و كافران مواليي ندارنداين بدان جهت است كه خدا موالي كساني است كه ايمان آورده(1)

 .11سوره محمد، آيه 
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ين به هم آيد كه مراد از اين اذن، اذن به قتال است، وبر مي "لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ "از اذن سابق خبر دهد. ديگر اينكه از جمله
ذِينَ لِلَّ "پس اين كه تعبير را عوض كرد، و فرمود: "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ "بلكه فرمود: "اذن للذين آمنوا "جهت نفرمود:

 .اند، خود دليل بر اين است كه به چه كاري اجازه داده شده"يُقاتَلُونَ

ند، كه خوانرا به فتح تاء و به صيغه مجهول مي "قاتلوني "قرائتي كه در ميان همه مسلمين دائر است اين است كه جمله



د( و فلسفه اين كشناست )يعني كساني كه مشركين ايشان را مي "شوندكساني كه مورد كشتار مشركين واقع مي "معنايش:
 .اجازه هم همين است كه مشركين آغاز به اين عمل كردند، و اصوال خواستار جنگ و نزاعند

رساند اگر مسلمانان را فهماند و ميبراي سببيت است، و همين خود علت اذن را مي "بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا "در جمله "باء "حرف
الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ  "شد جملهشد، و اما اينكه چگونه ستم مياجازه قتال داديم، به خاطر همين است كه به آنها ستم مي

 .كندير ميآن را تفس "دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ...

؟ به منظور تعظيم و بزرگداشت "و نفرمود: خدا اجازه داد "ذكر نكرد -كه چه كسي اجازه داده -و اما اينكه فاعل اين اذن را
 گويد كه خدا ايشان را ياريكه قدرت بر ياري را خاطر نشان كرده نمي "وَ إِنَّ اللَّهَ عَلي نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ "خدا بوده، نظير جمله

كند، تا به اين وسيله اشاره به اين نكته كرده باشد كه او اينقدر بزرگ است كه هيچ اعتنايي به اين موضوع ندارد، و مي
 "برايش حائز هيچ اهميتي نيست، چون براي كسي كه بر هر چيز قادر است مشكلي نيست كه دوستان خود را ياري كند.

 "... حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ 

كند، و آن اين است كه كفار بدون هيچ گونه حق و مجوزي ايشان اين آيه همانطور كه گفتيم مظلوميت مؤمنين را بيان مي
، بلكه يرون كنندرا از ديار و وطنشان مكه بيرون كردند. آن هم نه اين طور كه دست ايشان را بگيرند، و از خانه و شهرشان ب

سازي نمودند، تا ناگزير شدند با پاي خود شهر و زندگي را رها نموده آن قدر شكنجه و آزار كردند، و آن قدر براي آنان صحنه
فتند و اي به حبشه ردر ديار غربت منزل كنند، و از اموال و هستي خود چشم پوشيده، با فقر و تنگدستي گرفتار شوند. عده

 .رت رسول خدا )ص( به مدينهجمعي بعد از هج

 .در اينجا اين است كه آنها را مجبور به خروج كردند "اخراج "پس معناي

دهد يعني: و ليكن به اين جهت اخراج شدند كه را مي "لكن "استثناي منقطع است كه معناي "إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ "جمله
 . و اين گفتند پروردگار ما اللَّه است نه بتمي
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دانستند كند به اينكه مشركين آن قدر نفهم و منحرف از حق بودند كه اين كلمه حق را از مسلمانان جرم ميتعبير اشاره مي
 .و همان را مجوز اين دانستند كه آنها را از وطن مالوف خود بيرون كنند

ور متصل و به همان معناي اصليش است و مستثنا منه آن كلمه حق است و اند: استثناي مزباز مفسرين گفته« 1»بعضي 
و ليكن خواننده عزيز  "رَبُّنَا اللَّهُ ":گفتندمعناي آيه اين است كه: بدون حق از وطن اخراج شدند مگر براي اين حق كه مي

ان اين جهت است كه اگر مؤمنين اخراج داند كه اين معنا با مقام هيچ تناسبي ندارد، چون مقام آيه، مقام بيخودش خوب مي
 .ربنا اللَّه( اخراج شدند نه به خاطر حقي ديگر)شدند بدون حق اخراج شدند، نه اينكه بخواهد بفرمايد: به خاطر اين حق 

و اگر همه مسلمانان را به اين وصف )كه از ديار خود اخراج شدند( توصيف فرموده از باب توصيف كل به وصف بعض است 
دستند، و اگر همه امتها ايت اتحاد و ائتالف، چون مؤمنين از شدت اتحاد و ائتالف همه با هم برادر و عليه دشمن يكبه عن

 .را به وصف بعضي افراد توصيف كرده، اين در قرآن كريم تازگي ندارد، بلكه از حد شمار بيرون است

 "صوامع "لمهك -"هُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراًوَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَ "
ها و در بيابانهاي است، و صومعه نام معبدهايي است كه براي عبادت عابدان و زاهدان، در باالي كوه "صومعه "جمع

نام  است كه -به كسر با -"بيعة "جمع "بيع "مخروطي بود. و كلمه شد، و معموال عمارتي نوك تيز ودوردست ساخته مي
است كه به معناي مصال و نمازگاه يهود است و اگر نمازگاه  "صالة "جمع "صلوات "معبد يهود و نصاري است. و كلمه

ال  "ه در آيهناميده، از باب تسميه محل به نام حال است، چون نماز حال در نمازگاه است هم چنان ك "صالة "يهود را



كلمه نماز به معناي نمازگاه است، به دليل اينكه در آخر  "با حال مستي نزديك نماز نرويد -تَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُكاري
ست اكه معلوم است عبور از نمازگاه ممكن  "و نه در حال جنابت مگر اينكه رهگذر باشيد -وَ ال جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ "دارد

 .نه عبور از نماز

با ثاي سه نقطه  -"صلوثا "ي عبراني است، چون "صلوثا "كلمه عربي شده كلمه "صالة "اند:از مفسرين گفته« 6»بعضي 
 است. و كلمه "مصلي "به معناي -و الف كوتاه

__________________________________________________ 

 .131، ص 2ابو الفتوح رازي، ج (1)

 .123، ص 0ف، ج كشا(2)
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 .باشداست كه نام معبد مسلمين مي "مسجد "جمع "مساجد "

 111[ ..... ص : "وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ ... "حكمت تشريع حكم قتال و جهاد:]

 اين است كه تشريع قتال به منظور اين آيه هر چند كه در مقام تعليل، نسبت به تشريع قتال و جهاد قرار دارد و حاصلش
خواهند نور خدا را خاموش كنند، زيرا اگر جهاد نباشد همه معابد ديني و حفظ مجتمع ديني از شر دشمنان دين است كه مي

رود، و ليكن در عين حال مراد از دفع خدا مردم را به دست يكديگر، مشاعر الهي ويران گشته عبادات و مناسك از ميان مي
ز مساله جهاد است، چون دفاع مردم از منافع حياتي خود و حفظ استقامت وضع زندگي، سنتي است فطري كه )چه اين اعم ا

ت شود. اوسآيه بفرمايد و چه نفرمايد( در ميان مردم جريان دارد، هر چند كه اين سنت فطري هم منتهي به خداي تعالي مي
نيم كه انسان را مانند ساير موجودات مجهز به جهاز و ادوات دفاع بيكه آدمي را به چنين روشي هدايت كرده، چون مي

نموده، تا به آساني بتواند دشمن مزاحم حقش را دفع دهد، و نيز او را مجهز به فكر كرده، تا با آن به فكر درست كردن 
يا تكميل حيات و  اش كه مايه حيات ووسايل دفع، و سالحهاي دفاعي بيفتد، تا از خودش و هر شاني از شؤون زندگي

 .تماميت سعادت او است دفاع كند

انند هاي ديگر به نتيجه نرسد، مشوند كه راهچيزي كه هست دفاع، با قتال آخرين وسيله دفاع است وقتي به آن متوسل مي
اقدام  شرشوند كه دواهاي ديگر نتيجه ندهد چون در قتال نيز بآخرين دواء كه همان داغ كردن است وقتي به آن متوسل مي

كند به اينكه بعضي از اجزاي بدن يا افراد اجتماع از بين بروند، تا بقيه نجات يابند و اين سنتي است كه در جوامع بشري مي
جريان دارد، بلكه به انسانها اختصاص نداشته، هر موجودي كه به نحوي شخصيت و استقالل دارد اين سنت را دارد كه 

 .حتي دائمي تحمل كنداحيانا مشقت موقتي را براي را

توان گفت كه در آيه شريفه به اين نكته اشاره شده است كه قتال در اسالم از فروعات همان سنتي است فطري، كه پس مي
شود و مي "دَفْعُ اللَّهِ "در بشر جاري است. چيزي كه هست وقتي همين قتال و دفاع را به خدا نسبت دهيم آن وقت

 .كندحفظ دينش از خطر انقراض بعضي از مردم را به دست بعضي دفع ميگوييم: خداوند به خاطر مي

 ماند تا چه رسد به معابد آن؟ بدين جهت استو اگر تنها معابد را نام برده با اين كه اگر اين دفاع نباشد اصل دين باقي نمي
ن افتند، و در آنها نشسته احكام ديمي هاي دين است كه مردم به وسيله آن به ياد دينكه معابد مظاهر دين و شعائر و نشانه

 .كنندآموزند و صورت دين را در اذهان مردم حفظ ميرا مي

 در "لينصرن "المي كه بر سر جمله -"وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "
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اينكه سوگند ياد كرده، وعده خود را با نون تاكيد ثقيله تاكيد هم كرده است، و آن وعده اين آمده الم قسم است، و عالوه بر 
كند و خداي تعالي به اين وعده خود در حق است كه هر كس او را با جهاد و قتال با دشمنان ياري كند، او ياريش مي

ه اين تا وقتي بود كه مسلمانان دين خدا را ياري مسلمانان وفا كرد و در جنگها و غزوات بر دشمنان پيروزيشان داد، البت
 .كردندمي

كند خورم كه هر آينه و حتما خدا هر كه را ياريش كند و از دين او دفاع كند، ياري ميو معناي آيه اين است كه: سوگند مي
كند و چيزي به ميكند و عزيزي است كه احدي به ساحت عزت او تجاوز نو خدا توانايي است كه احدي او را ضعيف نمي

 .گرددسلطنت و ملك او بر نمي

شود كه در شرايع سابق نيز حكم دفاعي في الجمله بوده هر چند كه كيفيت آن را بيان نكرده از اين آيه شريفه استفاده مي
 .است

 116ص :  ..... [به مهاجران صدر اسالم نيستناظر بر عموم مؤمنين است و اذن قتال مختص  "... الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ "آيه:]

 "...الْمُنْكَرِ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ  "

ن توصيف توصيف مجموع است از جهت اين آيه توصيف ديگري است از مؤمنين كه در اول آيات نامشان را برد البته اي
تر: توصيف نوع مؤمنين است و كار به فرد فرد آنان ندارد چون ممكن است فردي از آنان واجد مجموعيت و به عبارت ساده

 .اين اوصاف نباشد

وانند اهند بتاين است كه ايشان را در زمين نيرومند كند، به طوري كه هر كاري را كه بخو "تمكين آنان در زمين "و مراد از
 .انجام دهند، و هيچ مانعي يا مزاحمي نتواند سد راه آنان شود

فرمايد: يكي از صفات ايشان اين است كه اگر در زمين تمكني پيدا كنند و در اختيار هر قسم زندگي كه در توصيف آنان مي
ود اي صالح به وجكنند و جامعهختيار ميبخواهند حريتي داده شوند، در ميان همه انواع و انحاء زندگي يك زندگي صالح را ا

 .گيردشود، امر به معروف و نهي از منكر انجام ميآورند كه در آن جامعه نماز به پا داشته، و زكات داده ميمي

و اگر از ميان همه جهات عبادي، نماز و از ميان همه جهات مالي، زكات را نام برد، بدين جهت است كه اين دو در باب خود 
 .ادات( عمده هستند)عب

و وقتي صفت مؤمنين مذكور در صدر آيات اين باشد، و مراد از اين صفت نيز آن باشد كه در صورت داشتن قدرت و اختيار، 
ريم كه گيآورند، و از سوي ديگر حكم جهاد هم مخصوص به يك طايفه معيني نباشد نتيجه مياجتماعي صالح به وجود مي
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عموم مؤمنين آن روز، بلكه عامه مسلمين تا روز قيامت است، و اين خصيصه و طبع هر مسلماني است، هر چند كه قرنها 
بعد به وجود آيد. پس طبع مسلمان از آن جهت كه مسلمان است صالح و سداد است هر چند كه احيانا بر خالف طبعش 

 .كاري بر خالف صالح انجام دهد

بنا بر اين، ديگر نبايد توهم كرد كه مراد از اين صفت، صفت خصوص مهاجرين زمان رسول خدا )ص( است، حال چه اين 
آيات را مكي بدانيم، و چه مدني گو اينكه مساله اخراج از ديار و مظلوميت، مخصوص آنان است، زيرا مساله اخراج از وطن و 

صص نيست، چون مخصص بودن مورد با عموم موصوفين در صدر آيات و مظلوميت، سوژه بحث است، و خالصه، مورد مخ
 .عموميت حكم جهاد منافات دارد



عالوه بر اينكه، جامعه صالحي كه براي اولين بار در مدينه تشكيل شده و سپس تمامي شبه جزيره عربستان را گرفت، 
كه در عهد رسول خدا )ص( در آن جامعه نماز به پا  اي بوداي بود كه در تاريخ اسالم تشكيل يافت، جامعهترين جامعهعالي
شد، و اين جامعه به طور قطع سمبل و مصداق بارز اين آيه است شد، امر به معروف و نهي از منكر ميشد، زكات داده ميمي

 .اي انصار عامل مهم بودند نه مهاجريندانيم كه در تشكيل چنين جامعهو حال آنكه مي

اي تشكيل يافته باشد، به طوري كه انصار هيچ عهدي سابقه ندارد كه به دست مهاجرين چنين جامعه و در تاريخ اسالم در
هيچ دخالتي در آن نداشته باشند، مگر اينكه كسي بگويد مراد از اين مؤمنين، اشخاص و فرد فرد خلفاء راشدين، و يا فقط 

اشد، كه در اين صورت معناي همه آيات مورد بحث به كلي بوده ب -بنا به اختالفي كه در آراء شيعه و سني هست -علي )ع(
 .فاسد خواهد شد

از اين هم كه بگذريم، تاريخ از افراد مسلمانان صدر اول، و مخصوصا مهاجرين از ايشان، افعال زشتي ضبط كرده كه به هيچ 
اند، و به رأي خود عمل تهد بودهتوانيم نام آن را احياي حق، و اماته باطل بگذاريم، حال چه اينكه بگوييم مجوجه نمي

فهميم كه پس توصيف در آيه توصيف از فرد فرد اند و مجتهد در رأي خود معذور است يا نگوييم. از اينجا ميكردهمي
 .مسلمانان نبوده، بلكه وصف مجموع من حيث المجموع است

داده بود، و نيز چيره كردن مؤمنين است بر دشمنان دين كه  تاكيد وعده نصرتي است كه قبال "وَ لِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ "و جمله
 .به ايشان ظلم كرده بودند

 117دلداري دادن به رسول خدا )صلي اللَّه عليه و آله( و تهديد و تكذيب كنندگان[ ..... ص : ]

اين آيه تسليت رسول خدا )ص( است. به اين بيان كه  "فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ ... وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ "
 تكذيب قوم او
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چيز نو ظهوري نيست چون قبل از ايشان امتهاي بسيار بودند كه پيغمبران خود را تكذيب كردند. و هم انذار و تهديد تكذيب 
 .هالكت و ابتالء به عذاب خداي تعالي بوده -رم تكذيبشانبه ج -كنندگان است. به اين بيان كه سرانجام امتهاي گذشته

ابراهيم،  و قوم -كه قوم صالح پيغمبر بودند -و ثمود -كه قوم هود پيغمبر بودند -از جمله امتهاي مذكور يكي قوم نوح و عاد
قوم  "گر نفرموداند: ابرد. بعضي گفتهاست و نيز تكذيب موسي را نام مي -يعني قوم شعيب -قوم لوط و اصحاب مدين

، بدين خاطر است كه قوم موسي بني اسرائيل بود كه به وي ايمان آوردند و تكذيب كنندگان موسي فرعون و قوم او "موسي
 .بودند

 "نكير "به معناي مهلت دادن و تاخير اجل است. و كلمه "امالء "كلمه -"فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ "
من به كافريني كه رسول خدا را انكار و تكذيب كردند مهلت دادم، پس آن  :به معناي انكار است. و معناي آيه اين است كه

 پس انكار من ايشان را در تكذيب و كفرشان چگونه بود؟ -كلمه گرفتن كنايه از عذاب است -گاه آنان را گرفتم

 .و شدت عقاب است اين تعبير هم كنايه از نهايت درجه انكار،

 "قرية خاوية علي عروشها ""فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَ هِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ "
يعني  "بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ". واي كه ديوارهاي آن روي سقفهايش ريخته باشد، يعني به كلي خراب شده باشدعبارت است از قريه

يعني  "قَصْرٍ مَشِيدٍ "آيد تا آب بردارد، چون كسي در آبادي نمانده. وچاهي كه ديگر كسي از اهل آبادي كنار آن نمي
 .به معناي گچ است "شيد "كاخهايي كه با گچ ساخته شده باشد، چون كلمه



ر آيه قبلي كه د "فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ "رساند كه اين جمله بيان باشد براي جملهمي ظاهر سياق -"فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها "
ا ها كه ما اهل آنها رعطف بر قريه است. و معناي آن اين است كه: چه بسيار قريه "وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشِيدٍ "بود و جمله

هايي هاي آباد به صورت خرابهبودند هالك كرديم در نتيجه آن قريه به خاطر اينكه ظالم بودند و در حالي كه مشغول ظلم
ها فرو ريخته و چه بسا چاههاي آب كه تعطيل شد چون آيندگان كنار چاه براي برداشتن آب در آمد كه ديوارها روي سقف

شدند  اكنانش هالكهمه هالك شدند ديگر كسي نيست كه از آب آنها بنوشد و چه بسيار قصرهاي با گچ ساخته شده كه س
ها نشينها و مقصود از كاخنشينرسد. و مقصود از اهل چاهها دهاي از آنها نمانده و صدايي از آنها به گوش نميحتي نشانه

 .شهريها هستند
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 549 : د را از آثار گردش در زمين قرار داد[ ..... صهايي كه بدان گوش دهنتوضيحي در مورد اينكه دارا شدن قلوبي كه بدان بيانديشند. و گوش]

 "... أَ فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها "

ين آثار معطله و كند به اينكه از سرگذشت اين قراء و شهرها كه هالك و ويران شدند و از ادر اين آيه مردم را وادار مي
اند عبرت گيرند. در زمين سير كنند كه سير در زمين چه بسا آدمي قصور مشيده كه امتهاي گذشته از خود به يادگار گذاشته

را وادار به تفكر كند كه چه شد كه اين امم نابود شدند و در جستجوي دليل آن متوجه اين دليل شوند كه هالكت آنان به 
راض از آيات او و استكبار در مقابل حق و تكذيب رسوالن بوده، آن وقت است كه صاحب قلبي خاطر شرك به خدا و اع

 .كنند و همان عقل و قلب ايشان را مانع از شرك و كفر شودشوند كه با آن تعقل ميمي

گذارد حد اقل اين در صورتي است كه سير در زمين ايشان را به تعقل و تفكر وا بدارد و اگر اين مقدار در ايشان اثر ن
كند كه به سخن مشفقي خيرخواه كه هيچ منظوري جز خير ايشان ندارد گوش دهند و اندرز گيري وادارشان ميعبرت

دهد به جان و دل بپذيرند و هيچ مشفق و واعظي چون كتاب خدا و واعظي را كه نفع و ضرر و خير شر ايشان را تميز مي
داراي  شوند كهشنوند در نتيجه از آناني ميكالم خدا و سخن فرستاده او را ميهيچ ناصحي چون فرستاده او نيست ال جرم 

 .شوندگوشي شنوايند كه با آن به سوي سعادت راهنمايي مي

نشد، چون آيه در اين مقام است كه مردم را از نظر  "چشم "با اين بيان روشن شد كه چرا در آيه مورد بحث هيچ متعرض
كند يكي آنهايي كه خودشان مستقل در تعقلند و خودشان خير را از شر و نافع را از ضار تميز قوت عقل به دو قسم تقسيم 

و قسم كنند و اين ددهند و دوم آنهايي كه از راه پيروي پيشواياني كه پيرويشان جايز است خير و شرشان را مشخص ميمي
 در حقيقت كار قلب، يعني -يعني تعقل و سمع -اعتبار كار قلب و گوش است و ربطي به چشم ندارد و چون اين دو معنا

لذا  شنود بپذيردكند و يا از پيشواي هدايت ميكند به اينكه آنچه خودش تعقل مينفس مدرك است كه آدمي را وادار مي
ها هينشوند كه در سشوند بلكه كور حقيقي دلهايي مياين درك را رؤيت قلب و مشاهده آن خواند و فرمود: ديدگان كور نمي

 .است

ه خواند. آن گاه در همين كوري مبالغه نمود "كور دل "و با اين تعبير آن كساني را كه يا تعقل ندارند و يا گوش شنوا ندارند
شود باز مقداري از منافع فوت فرمود: حقيقت كوري همانا كوري قلب است نه كوري چشم چون كسي كه از چشم كور مي

كند، و اما كسي كه دلش كور شد ديگر به جاي چشم را با عصا و يا عصاكش تامين مي شده خود )راه رفتن و راه جستن(
فَإِنَّها ال تَعْمَي  "فرمايد:دل چيزي ندارد كه منافع فوت شده را تدارك نموده خاطر را با آن تسليت دهد. اين است كه مي

 در اين جمله . "الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ
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ها را جايگاه قلب خوانده و اين از باب مجاز در نسبت است و البته در كالم مجاز ديگري از همين قبيل نيز به كار رفته سينه
 و آن اين است كه عقل را به قلب نسبت داده در حالي كه عقل از آن نفس است و وجه مجاز بدون آن را مكرر بيان

 .ايمكرده

 112پاسخ به استهزاي مشركين در باره نزول عذاب، با بيان اينكه زمان كم و زياد نزد خداوند يكسان است[ ..... ص : ]

شركين عهد رسول خدا )ص( م "دُّونَوَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُ "
گفتند: پس چرا نمودند، يعني ميكردند و از در استهزاء استعجال ميداد تكذيب ميآن جناب را وقتي وعده عذابشان مي

فَ لَنْ يُخْلِ "شود؟ خداي تعالي با اين جمله ايشان را پاسخ گفته كهآوري آن عذاب را؟ چه وقت اين وعده تو عملي مينمي
 ."كندهرگز خداوند خلف وعده نمي -دَهُاللَّهُ وَعْ

حال اگر آن وعده عذابي كه داد فقط مربوط به مشركين مكه باشد قهرا مراد از آن همان عذابي خواهد بود كه در جنگ بدر 
را هسازد قكند عملي ميچشيدند. و اگر مراد از آن عذابي باشد كه بعدا خدا در روزي كه ميان پيغمبر خود و امتش داوري مي

 .«1» "وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ "آن وعده هنوز عملي نشده است. و خدا از آن وعده داده و فرموده:

كه نزد خدا است برابر  در اين جمله حكم كرده به اينكه يك روز از روزهايي -"وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ "
گيرد: پس خدايي كه يك روز نزد خودش طوالني و بسيار نيست شماريم و نتيجه مياست با هزار سال از روزهايي كه ما مي

شود چنين خدايي ترس از فوت ندارد تا و روزهاي ما نزد او كوتاه و اندك نيست و از بلندي آن و از كوتاهي اين متاثر نمي
دهد تا دركات شقاوت خود را تكميل كنند آن گاه ايشان جله كند بلكه او حليم و بزرگوار است، مهلتشان ميدر عذاب آنها ع

تر كنند. و توانند عقب بيندازند و نه نزديكگيرد و آن وقت كه اجلشان رسيد ديگر نميرا در روزي كه برايشان مقدر شده مي
وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلَيَّ  "فرمايد:يبه همين جهت دنبال جمله مورد بحث در آيه بعدي م

 ."الْمَصِيرُ

رد استعجال ايشان به عذاب است، به اين بيان كه نزد خدا زمان كم و  "وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ "پس اينكه فرمود:
 و لن يخلف اللَّه "و جمله زياد يكسان است.

__________________________________________________ 
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بري كه از وعده خدا به ايشان داد، و نيز از تسليت، و تاييد رسول خدا )ص( است كه از تكذيب آنان نسبت به خ "وعده
 .تعجيز و استهزاء ايشان ناراحت نشود

اين است كه يك روز از روزهاي آخرت كه در آن  "وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ "اند: معناي جملهاز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .شمارندن را سالهايي چند ميشوند، برابر هزار سال از ايام دنيايي است كه آروزها كفار عذاب مي

اند: مراد اين است كه يك روز از روزهاي قيامت كه در آن به عذاب الهي گرفتارند، از شدت عذاب به ديگر گفته «6»بعضي 
 .آيدنظرشان هزار سال دنيا مي

 .ولي اين دو معنا با صدر آيه و نيز با آيه بعدي سازگار نيست

 "... مْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُوَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَ "



و به منزله شاهد صدق مدعي است، و معنايش اين  "وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ "همانطور كه گفتيم اين آيه متمم جمله
ت، به شهادت اينكه بسياري از قراي ظلم كننده را مهلت داد و است كه: زمان اندك و يا بسيار نزد پروردگار تو يكسان اس

 .بعد از مهلت به عذاب خود بگرفت

بيان علت تعجيل نكردن خدا در عذاب كفار است. به اين بيان كه وقتي بازگشت همه به سوي  "وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ "جمله
 .كفار عجله كنداوست، ديگر خوف فوت براي او تصور ندارد تا در عقاب ظالمان و 

 .اي دارندنيست بلكه هر يك مفاد جداگانه "فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ ... "شود كه مفاد اين آيه تكرار مفاد آيهبا اين بيان روشن مي

 اين را هم ناگفته نگذاريم كه در آيه شريفه التفاتي از غيبت به تكلم وحده به كار رفته )البته غيبت در آيه قبلي بود كه در
ته( به كار رف "بازگشت به سوي من است "خدا غايب حساب شده بود، و تكلم وحده در اين آيه كه "نزد پروردگارت "جمله

ب كند، و در چنين مقامي مناسو نكته اين التفات اين است كه آيه مورد بحث يكي از صفات خدا را كه حلم است بيان مي
و بفرمايد: چون با پيامبر من دشمني كردند خود من دشمن و طرف اين است كه خدا شخصا خصم كفار به حساب آيد، 

 .حساب آنها خواهم بود

كند به اينكه رسالت خود را به انذار و بيان رسول را امر مي "قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ... أَصْحابُ الْجَحِيمِ "
 نتايج ايمان و عمل صالح

__________________________________________________ 
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است، و نيز نتايج كفر و انكار  -يعني بهشت با همه نعمتهاي آن -و رزق كريم -يعني آمرزش گناهان -كه همان اجر جميل
 .را اعالم بدارد -اشتن از عذاب استكه همنشيني با جهنميان و خالصي ند -و آثار سوء آن

به معناي تند رفتن، و در اينجا كنايه از جد و جهد عليه آيات الهي و  "سعي "كلمه "وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ "
سابق است  قتالش براي ابطال و خاموش كردن نور آنها است، و تعبير به تكلم با غير )آيات ما( در حقيقت بازگشت به سيا

مهلتش دادم كار خود را كرد، و در جمله مورد بحث به سياق قبل مراجعه نمود  -بعد از آنكه التفات در آيه قبلي در امليت لها
 .كه سياق تكلم با غير بود

 110[ ..... ص : "أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ ...وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي  "توضيح مفاد و معناي آيه:]

 "... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّي أَلْقَي الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ "

ود و محقق فرض كند، حال چه اينكه دارد موجبه معناي اين است كه آدمي آنچه را آرزو دارد و دوستش مي "تمني "كلمه
ند صاحب كاوالد است آرزو ميكند توانگر شود، يا كسي كه بيممكن هم باشد يا نباشد، مثل اينكه يك مرد فقير آرزو مي

ه ك كند فنا ناپذير و جاويد باشد يا دو بال داشته باشد و با آنها پرواز كند آن صورت خياليفرزند باشد، يا هر انساني آرزو مي
 .گويندمي "آرزو -امنية "برد، آن راكند و از تصور آن لذت ميتصورش را مي

از اهل  «1»است كه به معناي فرض و تقدير است. بعضي  -به فتح ميم و سكون نون -"مني "و اصل در معناي اين كلمه
ايش اين است معن "تمنيت الكتاب "دشوآيد، مثال وقتي گفته مياند: اين كلمه گاهي به معناي قرائت و تالوت ميفن گفته

اين است كه در آرزوي او دخل و تصرف كند، تا آن را از سادگي و صرافت در  "القاء در امنية "كه كتاب را خواندم. و معناي
 .آورده، فاسدش كند



تاديم مگر از تو نفرسشود: ما هيچ پيغمبر و رسولي را قبل و معناي آيه بنا بر معناي اول كه تمني آرزوي قلبي باشد اين مي
اينكه هر وقت آرزويي كرد، و رسيدن به محبوبي را كه يا پيشرفت دينش بود، و يا جور شدن اسباب پيشرفت آن بود، و يا 

انداخت، به اينطور كه كرد و در آرزويش دست مينمود، شيطان در امنيه او القاء ميايمان آوردن مردم به آن بود، فرض مي
 نمود وكرد و ستمكاران را عليه او و دين او تحريك ميدين او وسوسه ميمردم را نسبت به 
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انجام خداوند آن دخل و ساخت، ولي سرنتيجه ميكرد و بدين وسيله آرزوي او را فاسد و سعي او را بيمفسدين را اغواء مي
رساند و نمود و كوشش پيغمبر و يا رسولش را به نتيجه ميتصرفات شيطاني را نسخ و زايل نموده آيات خودش را حاكم مي

 .نمود و خدا دانا و فرزانه استحق را اظهار مي

يچ پيغمبر و رسولي نفرستاديم مگر شود: ما قبل از تو هيعني قرائت و تالوت(، معناي آيه چنين مي)و بنا بر معناي دوم آن 
افكند و ايشان را وسوسه هايي گمراه كننده به دلهاي مردم ميخوانده شيطان شبههآنكه وقتي چيزي از آيات خدا را مي

اطل برد بكرد تا با آن آيات مجادله نموده ايمان مؤمنين را فاسد سازد ولي خداوند آنچه از شبهات كه شيطان به كار ميمي
 .كرد تا آن را رد كنداي نازل ميفرمود و يا آيهكرد و پيغمبرش را موفق به رد آنها ميمي

 113[ ..... ص : "رسالت "و "نبوت "فرق بين معناي]

اين آيه داللت روشني دارد بر اختالف معناي نبوت و رسالت، البته نه به نحو عموم و خصوص مطلق هم چنان كه نزد 
ه رسول آن كسي است كه مبعوث شده و مامور به تبليغ هم شده باشد و نبي آن كسي است كه علماي تفسير معروف شده ك

آيه  بود الزم بود كه درتنها مبعوث شده باشد چه اينكه مامور به تبليغ هم شده باشد يا نه. چون اگر مطلب از اين قرار مي
كه در اول  "وَ ما أَرْسَلْنا "تبليغ نشده و اين با جمله غير رسول اراده شود يعني كسي كه مامور به "نبي "مورد بحث از كلمه

آيه است منافات دارد و ما در مباحث نبوت در جلد دوم اين كتاب، رواياتي از امامان اهل بيت )ع( نقل كرديم كه داللت 
ي نبي گويد، ولمي بيند و با او سخنشود و او ملك را ميكرد بر اينكه رسول آن كسي است كه ملك وحي بر او نازل ميمي

وْ قُلْ لَ "شود. و در جلد سيزدهم اين كتاب همين مطلب را از آيهبيند و در خواب به او وحي ميآن كسي است كه خواب مي
 .يماستفاده نمود« 1» "كانَ فِي الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا

رسول كسي است كه مبعوث به شرعي جديد شده  "اند مثل اينكهو اما ساير حرفهايي كه در فرق ميان نبي و رسول زده
صحيح نيست، زيرا ما در مباحث نبوت اثبات كرديم كه  "باشد و نبي اعم از او و از كسي است كه شرع سابق را تبليغ كند

راهيم و موسي و عيسي و محمد )ص( نيست با اينكه قرآن تصريح كرده به شرايع الهي بيش از پنج شريعت يعني نوح و اب
 رسالت عده بسياري از پيغمبران. عالوه بر اينكه هيچ دليلي بر اين فرق در
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دست نيست. و نيز مانند گفته آن كسي كه گفته رسول كسي است كه داراي كتاب باشد و نبي آن كسي است كه كتاب 



بي كسي جمله نسخ شده باشد و ننداشته باشد. يا قول كسي كه گفته رسول كسي است كه كتاب داشته باشد ولي في ال
 .كه اشكال وجه قبلي بر اين دو قول نيز وارد است .است كه چنين نباشد

ما  "التفاتي از تكلم با غير به غيبت به كار رفته، اول فرموده "فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ "در جمله
و وجه اين التفات اين است كه عنايت به ذكر و نام خدا و اسناد نسخ و  "كندخدا نسخ مي "رمودهو در آخر ف "نفرستاديم

بار  توانستكند و گر نه مياحكام به قادر علي االطالق را برساند. و به عين همين جهت بار ديگر لفظ جالله را تكرار مي
كرد ولي ضمير به كار نبرده وضع اسم در اعده آن را اقتضاء ميبرد و قدوم ضمير آن را به كار ببرد و بلكه بايد به كار مي

 .جاي ضمير كرده

توانست و بلكه الزم بود ضمير آن را به كار برد، و اين و نيز از همين باب است كه لفظ شيطان را دو باره آورده، با اينكه مي
ن است خداوند هيچ اعتنايي به او و به كيد او بدان جهت است كه اشاره به اين نكته كرده باشد كه القاء كننده كه شيطا

 .ندارد

 111القائات و وساوس شيطان وسيله امتحان است[ ..... ص : ]

 "... لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ "

لتش در تعقل از بين رفته باشد، به اينكه آنچه را بايد به آن معتقد شود عبارت است از اينكه استقامت حا "مرض قلب "
نشود و در عقايد حقه كه هيچ شكي در آنها نيست شك كند. و قساوت قلب به معناي صالبت و غلظت و خشونت آن است، 

ب را در كه قل يعني سنگ سخت گرفته شده و صالبت قلب عبارت از اين است كه عواطف رقيقه آن "سنگ قاسي "كه از
دهد از قبيل خشوع و رحمت و تواضع و محبت، در آن مرده باشد. پس قلب مريض آن قلبي ادراك معاني حقه ياري مي

شود. و قلب قسي و سخت، آن قلبي است كه هم كند ولي خيلي دير به آن معتقد مياست كه خيلي زود حق را تصور مي
گردد، و به عكس، قلب مريض و قسي وسواسهاي شيطاني را خيلي زود تقد ميكند و هم دير به آن معدير آن را تصور مي

 .پذيردمي

كند و در نتيجه زحمات انبياء و رسل را باطل نموده، و اما القائات شيطاني كه زمينه را عليه حق و اهل حق تباه و خراب مي
عين حال مانند ساير آثار چون در ملك خدا قرار  گذارد اثر خود را ببخشد هر چند مستند به خود شيطان است و ليكن درنمي

دهد مگر كند و هيچ فاعلي بدون اذن او عملي انجام نميكند، هم چنان كه هيچ مؤثري اثر نميدارد، بدون اذن او اثر نمي
 444، ص: 10شود داراي ترجمه الميزان، جآنكه به همان مقدار دخالت اذن مستند به او شود و آن مقدار كه مستند به او مي

 .مصلحت و هدف شايسته است

فرمايد: اين القائات شيطاني خود مصلحتي دارد و آن اين است كه و به همين جهت خداي سبحان در آيه مورد بحث مي
شوند، و آزمايش، خود از نواميس عمومي الهي است كه در عالم انساني جريان دارد، مردم عموما به وسيله آن آزمايش مي

افراد سعيد به سعادت و اشقياء به شقاوت، محتاج به اين ناموس است، بايد آن دو دسته امتحان شوند، دسته  چون رسيدن
سوم هم كه منافقيني بيمار دلند، به طور خصوص در آن بوته قرار گيرند چون رسيدن اشقياء به كمال شقاوت خود از تربيت 

كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما  "ن كه خودش فرمود:اي است كه در نظام خلقت مورد نظر است، هم چناالهيه
 .«1» "كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً

بنا بر  . و"كند مايه آزمايش بيماردالن، و سنگدالن قرار دهدتا آنچه را كه شيطان القاء مي "و اين است معناي اينكه فرمود:
يطان رساند كه شكند و ميتعليل است كه با آن القائات شيطاني در آرزوهاي انبيا را تعليل ميالم  "ليجعل "اين، الم در



شود كه: شيطان هم در شيطنتش مسخر خداي سبحان است و او را در كند تا خدا چنان كند. و معنايش اين ميچنين مي
 .دهدار ميكار آزمايش بندگان و فتنه اهل شك و جحود و دارندگان غرور، آلت دست قر

ند. و ك، ابتالء و امتحان است، امتحاني كه شخص درگير به آن را دچار غرور و ضاللت مي"فتنه "پس روشن شد كه مراد از
 .سنگدالن اهل جحود و عناد از كفار است "قاسية قلوبهم "اهل شك از كفار است و مراد از "بيماردالن "مراد از

نيز  "ةمشاق "به معناي ناسازگاري و مخالفت است هم چنان كه "الِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍوَ إِنَّ الظَّ "در جمله "شقاق "و كلمه
در حقيقت توصيف شقاق است به حال  "در شقاقي دورند "به همين معنا است. و اگر شقاق را به دوري توصيف كرد و فرمود

و يا  -آيدبه طوري كه از سياق بر مي -عناد موصوف شقاق، نه خود آن. و معنايش اين است كه: ستمگران اهل جحود و
 .اهل جحود و اهل شك هر دو، هر آينه در ناسازگاري و مخالفتي هستند كه صاحبان آن مخالفت از حق و اهل حق دورند

 "... لُوبُهُمْوَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُ "

 باشد و تعليل "ليجعل "متبادر از سياق اين است كه جمله مورد بحث عطف بر جمله
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كنند و به آنچه پيغمبر و رسول آرزويش مي "انه "و ضمير در "فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ "براي جمله
 .كند بر گردد دليلي هم نيست كه داللت كند بر اينكه مرجع اين ضمير قرآن استمياز آن حكايت  "إِذا تَمَنَّي ... "جمله

ند تا ككند نسخ نموده سپس آيات خود را در دلها جايگزين ميشود: خدا آنچه را كه شيطان القاء ميو معناي آيه چنين مي
كه علم روزيشان شده با اين نسخ و احكام القائات شيطان را مايه آزمايش بيماردالن و سنگدالن قرار داده و تا كساني 

اطل بينند كه القائات شيطان بكردند، حق و از ناحيه پروردگارت بوده، چون ميبفهمند كه آنچه رسول يا نبي آرزويش را مي
 .شودآورند و در نتيجه دلهايشان در برابر او نرم و خاشع ميشد پس به آن پيغمبر و يا نبي ايمان مي

عطف بر محذوف باشد آن گاه آن محذوف و اينكه بر آن عطف شده در مجموع تعليل بيان  "و ليعلم "جملهممكن است كه 
آيه قبلي باشد كه چگونه و چرا خداوند اين القاء را فتنه و آزمايش بيماردالن و سنگدالن قرار داد. آن وقت معنا چنين 

نان شود و نيز آنان كه علم روزيشان شد بدانند كه روش شود: ما اين حقيقت را بدين جهت بيان كرديم كه چنين و چمي
هُ وَ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُداوِلُها بَيْنَ النَّاسِ وَ لِيَعْلَمَ اللَّ "مزبور حق و از ناحيه پروردگارت بوده ... عينا نظير عطف به محذوفي كه در آيه

 .ن بسيار استبه كار رفته و اين عطف به محذوف در قرآ« 1» "الَّذِينَ آمَنُوا

اين جمله در مقام بيان علت اين است كه چطور دانستن و فهميدن آنان  -"وَ إِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "
كه علم روزيشان شده هدف و غايت روش مذكور خدا شده است. به اين بيان كه اگر خدا بيماردالن و سنگدالن را چنين و 

خواهد ايشان را قدم كرد تا دسته سوم كه علم روزيشان شده بفهمند براي اين است كه خدا هادي و راهنما است. مي چنان
 .به قدم هدايت كند و با اين فهماندن ايشان را به سوي صراط مستقيم راهنمايي فرمايد

 "... وَ ال يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّي تَأْتِيَهُمُ "

دهد كه اين گونه كفار تا آخر عمر از ايمان محرومند. پس فرماييد از اين معنا خبر مياين آيه به طوري كه مالحظه مي
بينيم كه بسياري از كفار بعد از سالها كفر موفق به ايمان دانيم و ميهمه كفار نيستند، چون مي "الَّذِينَ كَفَرُوا "مقصود از

 كه مرادفهميم شوند، پس ميمي
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مداران قريشند كه تا آخر عمر موفق به ايمان نشدند، هم چنان كه در اي از صناديد و سرداز كفار نامبرده در آيه، همان عده
نيز منظور اينگونه كفارند، كه در حقيقت ريشه « 1» "إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "آيه

 .فتنه هستند

 117م )نازا( است[ ..... ص : مقصود از اينكه روز قيامت عقي]

اين است كه طوري باشد كه ديگر فردايي از آن متولد نشود، و آن، روز هالكت و يا روز قيامت  "عقيم بودن روز "و معناي
 .باشدرساند روز قيامت مياست، و مراد در آيه به طوري كه سياق آيه سوم مي

 -در شك نسبت به قرآن خواهند ماند تا روز قيامت به سراغشان آيد و معناي آيه اين است كه كساني كه كافر شدند همواره
ود شدهد، و فردايي از آن متولد نميجويي نميو كسي را مهلت چاره -رسدو يا عذاب روز قيامت كه روزي است ناگهاني مي

 .تا جبران ما فات را كنند

است كه هر دو در اثر يكسانند، چه روز قيامت برسد و چه  و اگر ميان روز قيامت و روز عذاب قيامت ترديد انداخته براي اين
رود، هم چنان كه در باره روز قيامت كنند و ديگر شك و ترديد ايشان از بين ميعذاب آن، آن وقت اعتراف به حق مي

و در باره رفع شك و ترديد هنگام « 6» "سَلُونَقالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بَعَثَنا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَّحْمنُ وَ صَدَقَ الْمُرْ "فرمود:
 .«0» "وَ يَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَي النَّارِ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلي وَ رَبِّنا "فرمايد:مشاهده عذاب قيامت مي

 به قيد ناگهاني بودن مقيد كرد، و بارياز آنچه گذشت اين نكته نيز روشن گرديد كه چرا در يك آيه روز قيامت را يك بار 
نكه شود، و ديگر اياي يافت نميخواست دو چيز را بفهماند، يكي اينكه در آن روز هيچ چارهديگر به قيد نازا بودن، چون مي

 .فردايي ندارد كه جبران ما فات را كنند

براي خدا بودن ملك در روز  "در سابق به طور مكرر گفتيم كه مراد از "نٌعَذابٌ مُهِي ... الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ "
 ظاهر "قيامت

__________________________________________________ 

 .2آورند. سوره بقره، آيه كساني كه كافر شدند چه بيمشان دهي و يا ندهي ايمان نمي(1)

تند گفرون كرد، اين همان وعده رحمان است، راستي پيغمبران راست ميگفتند واي بر ما، چه كسي ما را از قبرمان بي(2)
 [.....] .46سوره يس، آيه 

د. گويند چرا به خدا سوگنشود آيا اين هنوز هم حق نيست، ميشوند از ايشان سؤال ميروزي كه كفار عرضه بر آتش مي(3)
 .00سوره احقاف، آيه 

 442، ص: 10ترجمه الميزان، ج

ست در آن روز، و گر نه در دنيا هم ملك براي خدا است، و اين اختصاص به روز قيامت ندارد، و همچنين در شدن حقيقت ا
، و مانند آن، كه منظور ظهور آن "الْقُوَّةَ لِلَّهِ "،"الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "نظاير اين اوصاف كه براي روز قيامت در قرآن آمده، از قبيل

 .وصف است



م است مطلب را توضيح دهيم تا كسي از خوانندگان عزيز دچار اشتباه نشود: منظور ما از اينكه گفتيم در روز در اينجا الز
شود كه ملك براي خدا است ملك مجازي نيست، چون ملك دو قسم است، يكي ملك حقيقي قيامت براي همه روشن مي

كنيم ملك راي اشياء و اشخاص مالحظه ميو حق، و ديگري مجازي و صوري. آنچه از مصاديق ملك در اين عالم ب
اين دو قسم ملك همواره هست تا  .مجازي و صوري است كه خدا به آنها داده، البته در عين اينكه داده باز ملك خود اوست

ماند، در نتيجه ديگر احدي از موجودات عالم صفت قيامت به پا شود، آن وقت ديگر اثري از ملك مجازي و صوري باقي نمي
ماند مگر ملك حقيقي و حق، كه آن هم براي خدا است و بس. پس يكي از لكيت را ندارند. پس، از معناي مالك باقي نميما

 .شود كه آن روز ملك براي خدا است، و همچنين آن روز عزت و قدرت و امر براي خدا استخصايص روز قيامت اين مي

يچ حاكمي ديگر غير او نيست، چون حكم راندن از فروعات ملك است، وقتي يعني آن روز غير از خدا ه -"يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ "
 .مانددر آن روز براي احدي هيچ نصيبي از ملك نماند، هيچ نصيبي از حكم راندن هم نمي

معاندين  "الَّذِينَ كَفَرُوا ... "مقصود از -"اتِنافَالَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآي "
 .ورزندهستند كه از حق استكبار مي

 .رانداين جمله بيان همان حكمي است كه خداي تعالي در آن روز مي -"فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ "

 119[ ..... ص : "لَّذِينَ يُقاتَلُونَ ...أُذِنَ لِ "بحث روايتي ]چند روايت در باره اذن قتال و تشريع جهاد با نزول آيه:

 اشاره

ص( هنوز مامور به قتال و ماذون به آن نشده )گويد: از امام باقر )ع( روايت شده كه فرمود: رسول خدا در مجمع البيان مي
 .«1»آن جناب ببست نازل، و جبرئيل شخصا شمشير بر كمر  "أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا "بود كه آيه

__________________________________________________ 

 .431، ص 0مجمع البيان ... نور الثقلين، ج (1)

 442، ص: 10ترجمه الميزان، ج

كردند و هر روز و هر ساعتي با سر شكسته، و يا كتك خورده نزد گويد: مشركين مسلمانان را اذيت ميو در همان كتاب مي
از  ام تا آنكهفرمود صبر كنيد، زيرا من هنوز مامور به جنگ نشدهآمدند و رسول خدا )ص( ميدا )ص( به شكايت ميرسول خ

 .«1»اي است كه در باره قتال نازل شد مكه به مدينه مهاجرت فرمود. آن وقت اين آيه در مدينه نازل شد و اين اولين آيه

از صاحبان جامع از ابن عباس و ديگران روايت شده كه اين آيه اولين آيه در  هم از جمع كثيري «2»مؤلف: در الدر المنثور 
قتال است كه نازل شد. چيزي كه هست در بعضي از اين روايات آمده كه آيه در باره مهاجرين از اصحاب رسول خدا )ص( 

ده، چون قبال هم گفتيم كه آيه نازل شده، و اين روايات به فرضي هم كه صحيح باشد اين فقره آن اجتهاد خود راوي آن بو
 .مطلق است، و اصال معقول نيست كه فرمان جهاد با اينكه حكمي است عمومي، متوجه طايفه خاصي از امت شود

به  "حَقٍّ ... الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ "و بلكه در جمله "الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ ... "نظير اين حرف در جمله
 .بياني كه گذشت، جريان دارد

روايت كرده كه فرمود: در  (از امام ابي جعفر )ع "الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ ... "باز در مجمع البيان در ذيل جمله
ده شدند و همواره در ترس ع( هستند كه از وطن خود بيرون ران)باره مهاجرين نازل شده، ولي مصداق بارزش آل محمد 

 .«0»بودند 



 :مؤلف: روايتي هم كه در مناقب از آن جناب در ذيل جمله مذكور آمده كه فرموده

آيه در حق  "و نيز روايتي كه در روضه كافي از آن جناب رسيده كه فرموده:« 0» "ماييم و در حق ما نازل گرديده است "
 .شودگفتيم حمل مي همه بر اين معنا كه« 4» "حسين )ع( جاري شد

از آن حضرت روايت  "وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ "و نيز همچنين است آنچه كه در مجمع البيان در ذيل جمله
 و نيز«. 2»آورده كه فرمود: آنهايي كه چنينند ما هستيم 

__________________________________________________ 

 .22، ص 2البيان، ج  مجمع(1)

 .020، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .22، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .مناقب(4)

 .روضه كافي(5)

 .22، ص 2مجمع البيان، ج (6)

 423، ص: 10ترجمه الميزان، ج

بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ وَ  "رسيده كه در تفسير (، از امام صادق، و كاظم )ع«0»، و كمال الدين «6»، و معاني «1»روايتي كه در كافي 
 .امام ناطق است "قَصْرٍ مَشِيدٍ "امامي است كه سكوت كرده و "بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ ":فرمودند "قَصْرٍ مَشِيدٍ

و ابو نصر سجزي، در كتاب ابانه، و بيهقي، در كتاب شعب  -در نوادر االصول -و در الدر المنثور است كه حكيم ترمذي
اند كه گفت: رسول خدا فرمود: آن كس كه چشمش فردوس از عبد اللَّه بن جراد روايت كرده االيمان، و ديلمي، در مسند

 .«4»نبيند كور نيست بلكه كور كسي است كه بصيرتش از كار افتاده باشد 

ر د و در كافي به سند خود از زراره از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در حديثي فرمود: نبي كسي است كه فرشته وحي را
ر شنود و هم دبيند و رسول كسي است كه هم صوت را ميشنود، ولي در بيداري ملك را نميبيند و صوت را ميخواب مي
 .«4»كند بيند و هم در بيداري فرشته را مشاهده ميخواب مي

نازل شدن  -يگر آمدهبه طوري كه در روايات د -و در اين معنا روايات ديگري است. و مراد از معاينه و مشاهده ملك :مؤلف
ملك و ظهورش براي رسول و سخن گفتنش با او و رساندن وحي است به او كه ما بعضي از اين روايات را در ابحاث نبوت 

 .در جلد دوم اين كتاب نقل كرديم

وايت ر و در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردويه به سندي صحيح از سعيد بن جبير
أَ فَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَ الْعُزَّي، وَ مَناةَ  "را در مكه خواند تا اين آيه: "و النجم اذا هوي "اند كه گفت: رسول خدا )ص( سورهكرده

 "و غرانيق العلي و ان شفاعتهن لترتجي "همين كه اين آيه را خواند شيطان به زبانش انداخت و گفت: "الثَّالِثَةَ الْأُخْري
 .ند: تا كنون خدايان ما را به نيكي ياد نكرده بود و او خودش به سجده افتاد مردم هم سجده كردندگفت

تلك الغرانيق  "خواند تا رسيد به (آن گاه جبرئيل بيامد و گفت: آنچه را كه من بر تو نازل كردم بخوان. رسول خدا )ص
 جبرئيل "العلي و ان شفاعتهن لترتجي

__________________________________________________ 

 .062، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .111معاني االخبار، ص (2)



 .كمال الدين(3)

 .024، ص 0الدر المنثور، ج (4)

 .122، ص 1اصول كافي، ج (5)

 421، ص: 10ترجمه الميزان، ج

أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ  وَ ما "ام، اين از شيطان است، پس اين آيه نازل شد:من اين جمله را نازل نكرده :گفت
..." «1». 

 164عليهم السالم( منافات دارد[ ..... ص : )نقل شده است و با عصمت انبياء  "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ ... "رد و ابطال روايتي كه در ذيل آيه:]

ريق از ابن عباس و جمعي از تابعين روايت شده، و جماعتي از تابعين از جمله حافظ ابن حجر آن مؤلف: اين روايت به چند ط
 .اندرا صحيح دانسته

، كند هر چند كه سندش صحيح باشدو ليكن ادله قطعيي كه داللت بر عصمت آن جناب دارد متن اين روايت را تكذيب مي
ترين منزه از چنين خطايي بدانيم. عالوه بر اين كه اين روايت شنيع پس ما به حكم آن ادله الزم است ساحت آن جناب را

 "تلك الغرانيق العلي ... "دانسته جملهدهد كه نميدهد براي اينكه به او نسبت ميمراحل جهل را به آن جناب نسبت مي
د از دين است. تازه اين دانسته كه اين كالم كفر صريح و موجب ارتداكالم خدا نيست و جبرئيل آن را نياورده و نمي

اش آن قدر ادامه يافته تا سوره تمام شده، و سجده آخر آن را به جا آورده باز هم متوجه خطاي خود نشده تا جبرئيل ناداني
نازل شده، دوباره سوره را بر او عرضه كرده و اين دو جمله كفرآميز را هم جزو سوره خوانده است. آن وقت جبرئيل گفته من 

را نازل كرده، و نظاير اين كفر را  "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ... "ام. از همه بدتر اينكه جبرئيل آيهزل نكردهآن را نا
 .براي همه انبياء و مرسلين اثبات نموده است

 عذري بدتر از گناه اند باطل وشود كه توجيه و عذري كه بعضي به منظور دفاع از حديث درست كردهاز همين جا روشن مي
اين جمله از آن حضرت سبق لساني بوده و شيطان در او تصرفي كرده كه در نتيجه دچار اين  "است و آن اين است كه

 .داندگويد و نه دليل عصمت چنين خطايي را براي انبياء جايز ميبراي اينكه نه متن حديث را مي "اشتباه و غلط شده

تصرفي براي شيطان باشد كه در زبان رسول خدا )ص( تصرف نموده، يك آيه و يا دو آيه غير عالوه بر اينكه اگر مثل چنين 
ماند، چون ممكن است كسي احتمال قرآني به عنوان قرآن به زبان او جاري سازد، ديگر اعتمادي در كالم الهي باقي نمي

گويد آن آيات را ر كه داستان غرانيق ميص( آن طو)دهد بعضي از آيات قرآن از همان تصرفات بوده باشد، و رسول خدا 
 .و سرپوش بقيه آنها باشد -يعني همان قصه غرانيق -كاشف دروغ بودن يكي از آنها "وَ ما أَرْسَلْنا ... "قرآن پنداشته، آيه

 و هر "وَ ما أَرْسَلْنا ... "و يا احتمال دهد كه اصال داستان غرانيق كالم خدا باشد و آيه

__________________________________________________ 

 [.....] .022، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 426، ص: 10ترجمه الميزان، ج

كند بر پرستي است از القائات شيطان باشد و بخواهد با آيه مذكور كه داستان غرانيق را ابطال ميآيه ديگري كه منافي با بت
اني فرض شده سرپوش بگذارد كه با اين احتمال از هر جهت اعتماد و وثوق روي بسياري از آيات كه در حقيقت القائات شيط

 .گردد. و ساحت مقدس حق تعالي منزه از آن استبه كتاب خدا از بين رفته رسالت و دعوت نبوت به كلي لغو مي

 420، ص: 10ترجمه الميزان، ج



 163[ ..... ص : 66تا  19(: آيات 00سوره الحج )]

 اشاره

( لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخاَلً 42رُ الرَّازِقِينَ )هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْ وَ الَّذِينَ
( 23ثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ )( ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِم42ِيَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ )

الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ  ( ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُو21َذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ )
 (62)مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ 

وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّ  ( لَهُ ما فِي السَّماوات20ِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ )
عَ اءَ أَنْ تَقَ( أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ يُمْسِكُ السَّم20اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ )

 (22( وَ هُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ )24هَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ )عَلَي الْأَرْضِ إِالَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّ

 163ترجمه آيات ..... ص : 

ين روزي و كساني كه در راه خدا هجرت كرده پس از آن كشته شده يا مردند خدايشان روزي دهد، روزي نيكو كه خدا بهتر
 .(42دهندگان است )

 .(42ايشان را به جايي در آورد كه از آن خشنود باشند كه خدا دانا و بردبار است )
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اينچنين است، و هر كه عقوبت كند نظير آن عقوبت كه ديده است آن گاه بر او ستم كنند خدايش نصرت دهد كه خدا 
 .(23بخشنده و آمرزگار است )

 .(21برد و خداوند شنوا و بينا است )اين چنين است، زيرا خدا شب را به روز و روز را در شب فرو مي

 .(26خوانند باطل است و او واال و بزرگ است )اين چنين است، زيرا خداي يكتا است كه حق است و هر چه سواي او مي

 .(20و خدا دقيق و كاردان است )مگر نبيني كه خدا از آسمان آبي نازل كند كه زمين سبز شود 

 .(20نياز و ستوده است )هر چه در آسمانها و زمين است از او است و خدا بي

ها را كه به فرمان وي به درياها روان است و آسمان را بيني كه خدا كائنات زمين را به خدمت شما گرفته. و كشتيمگر نمي
 .(24ه خدا با مردم مهربان و رحيم است )دارد تا جز به اذن وي به زمين نيفتد كنگاه مي

 .(22كند كه هر آينه انسان كفران پيشه است )تان ميميراند و باز زندهكند و مياوست كه شما را زنده مي

 161بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 ه شدند و يا مردنداين آيات غرض سابق را تعقيب نموده، ثواب كساني را كه هجرت كرده و سپس در جهاد در راه خدا كشت
لِكَ ذ "كند، البته در خالل اين بيان جمالتي هم در تحريك و تشويق به جهاد، و در وعده نصرت آمده، مانند جملهبيان مي

 ."... وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ



جاي قرآن كريم اين خصوصيت نيست و آن اين است كه اين هشت آيه كه پشت و اين آيات خصوصيتي دارند كه در هيچ 
 .شوند مگر اسم جالله كه آن نيامده استسر هم قرار دارند هر يك با دو اسم از اسماي حسناي الهي ختم مي

عفو  -0رازقين خير ال -6هو  -1را هم اسم بدانيم، شانزده اسم در اين هشت آيه آمده است:  "هو "و در نتيجه اگر ضمير
عليم  -14رحيم  -10رؤوف  -10حميد  -16غني  -11خبير  -13لطيف  -2كبير  -2علي  -2بصير  -2سميع  -5غفور  -0

ميراند و نيز او حق است و ملك آسمان و زمين از او است و اين در كند و ميحليم. و در آيه نهم آمده كه او زنده مي -12
كه با اين چهار اسم بيست اسم از اسماي خداي  "ملك "يا "مالك "و "حق "،"ميتم "،"محيي "معناي چهار اسم است:

 .آيه به كار رفته است 9ترين وجهي در اين سابقهترين و بيتعالي كه با لطيف
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 161مژده به مهاجران في سبيل اللَّه كه كشته شدند يا به مرگ طبيعي درگذشتند[ ..... ص : ]

بعد از آنكه اخراج مهاجرين از ديارشان را بيان  "وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً "
 .كند، و آن عبارت است از وعد حسن و رزق حسنكرد دنبالش پاداش مهاجرت و محنتشان در راه خدا را ذكر مي

كرد براي اين است كه اگر هجرت براي خدا نبوده باشد مثوبتي بر آن مترتب  "فِي سَبِيلِ اللَّهِ "و اگر هجرت را مقيد به قيد
شود كه با خلوص نيت باشد، و در شود، و عمل صالح وقتي عمل صالح ميشود، چون مثوبت متعلق به عمل صالح مينمي

گوييم دو از قبيل به دست آوردن مال و جاه و امثال آنها از مقاصد دنيوي، و لذا مي راه خدا انجام شود نه در راه غير خدا،
 "و يا "للَّهماتوا في سبيل ا "و "قتلوا في سبيل اللَّه "نيز در واقع مقيد به قيد مزبور است، يعني "او ماتوا "و "قتلوا "جمله

 .غربت كشيدنددر راه خدا كشته شدند، يا مردند يا  "تغربوا في سبيل اللَّه

كند، و مضمون آن را كه رزق حسن )نعمت اخروي( است تعليل اين جمله آيه را ختم مي -"وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ "
نمايد، چون بعد از مردن و كشته شدن جز آخرت جايي نيست كه آدمي در آن رزق حسن بخورد. و اصوال در آيات قرآني مي

 .«1» "أَحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ "نعمتهاي بهشت شده، مانند آيه اطالق رزق بر

به  -"مدخل "هر دو از ادخال گرفته شده، و "مدخل "و "يدخلن "كلمه "لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ "
 .احتمال اينكه مصدر ميمي باشد آن طور كه بايد مناسب با سياق نيستاسم مكان از ادخال است و  -ضم ميم و فتح خاء

را  "ءرضا ""مايه خشنودي ايشان است -يرضونه "و در اينكه اين مدخل را كه همان بهشت است توصيف كرده به اينكه
 "فِيها ما يَشاؤُنَ لَهُمْ "كند مشمول آن شود هم چنان كه فرموده:هم مطلق آورده تا منتها درجه آنچه آدمي آرزويش مي

«6». 

كند كه مايه و اينكه ايشان را به مدخلي داخل مي "لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً "و جمله مورد بحث بيان است براي جمله
ي جخشنوديشان باشد و از آن كراهتي نداشته باشند تالفي اخراج مشركين است كه ايشان را از ديارشان اخراج كردند، اخرا

 كه مايه كراهتشان شد و لذا اين
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 .122خورند. سوره آل عمران، آيه زندگانند نزد پروردگارشان روزي مي(1)

 .12در بهشت آنچه را بخواهند در اختيارشان هست. سوره فرقان آيه (2)
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داند كه مايه خشنودي مسلمين چيست، همان را ، يعني مي"چون خدا دانا و بردبار است "كرد به اينكه جمله را تعليل
 .كندسازد، اما فراهم ساختن شخصي بردبار و لذا در عقوبت دشمنان ستمگر ايشان عجله نميبرايشان فراهم مي

 166بعد از وعده نصرت به مظلوم[ ..... ص :  "غفور "و "عفو "مراد از نصرت خدا در آن، و وجه آوردن دو صفت و "ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ... "معناي آيه:]

يي بتداخبر است براي م "ذلك "كلمه "ذلِكَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ "
به  "عقاب "است، يعني مطلب از اين قرار بود كه برايت گفتيم، كلمه "االمر ذلك الذي اخبرناك "كه حذف شده و تقدير آن

معناي مؤاخذه انسان است به نحوي ناخوشايند، در مقابل كاري ناخوش آيند كه عقاب شونده مرتكب شده، و اگر اين 
 .كه عقيب و دنبال عمل ناخوش آيند قرار دارد اند، بدين مناسبت استمؤاخذه را عقاب ناميده

كنايه از معامله به مثل است و چون اين معامله به مثل، كار خوبي نيست لذا آن را مقيد كرد به  "عقاب به مثل عقاب "و
 .بدان عطف نمود "ثم "را با لفظ "بغي عليه "و جمله "بغي "قيد

هار و اظ "نصر "آيد كه مراد ازنكه مقام، مقام اذن در جهاد است، از ظاهر سياق بر ميبا در نظر گرفتن اي -"لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ "
غلبه دادن مظلومان بر ظالمان ستمگر ياغي است به اينكه در جنگ آنان را بر اينان پيروزي دهد. و ليكن ممكن است در 

تشريع  "نصرت "مقصود از« 1» "فاَل يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً "جمله
هم  "تالاذن در ق "قانون به نفع مظلوم و عليه ظالم باشد، تا مظلوم بتواند آنچه را كه بر سرش آمده تالفي كند. و مقصود از

 .ي ظالم را تالفي نمايدهمين قانون باشد، يعني دست كوتاه مظلوم را دراز كند تا دست دراز

شود، چون اجازه به قتال و مباح كردن آن كامال روشن مي "إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ "و با اين احتمال، ديگر تعليل نصرت به جمله
در موارد اضطرار و حرج، و امثال آن، خود از مقتضيات دو صفت عفو و غفور بودن خدا است هم چنان كه مكرر در تفسير 

ايم، و مخصوصا در جلد ششم اين توضيح داده« 6» "فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "امثال:
 كتاب در

__________________________________________________ 

د پروايي نكنكشي بيايم، پس زنهار كسي در آدمو قرار دادههر كه مظلوم كشته شود، ما حق خونخواهي را براي وارث ا(1)
 .00سوره اسري، آيه  .كه خون كشته شدگان هدر نخواهد رفت

 .0سوره مائده، آيه (2)
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 .ايمكامال روشن ساخته "مجازات و عفو "بحث

خود را عقاب كند به مثل عقابي كه او از در ظلم كرده، خدا او شود: هر كس ستم كننده بر و بنا بر اين، معناي آيه چنين مي
را ياري كرده چون اجازه چنين عملي را به او داده و او را از معامله به مثل ممانعت نفرموده، چون خدا بخشنده و غفور است، 

ساندن به خلق در نظام حيات اثر كند، چون اگر محو نكند عقاب و آزار رو آنچه اثر زشت كه اين معامله به مثل دارد محو مي
پوشاند، چون خودش به آن گذارد، چيزي كه هست خدا در خصوص اين موارد آن اثر زشت و مبغوض را ميزشت خود را مي

 .اجازه داده و آن را حرام نكرده

ردد كه گوشن ميشود كه به چه مناسبت در آخر آيه قبلي وصف حلم را آورد و نيز ربا اين بيان اين نكته نيز روشن مي
 .تنها براي رساندن بعديت به حسب ذكر است، نه بعديت زماني "ثم "كلمه

اند: هر كس به جنايت كننده بر خود جنايتي وارد آورد و سپس برگردد و او را در معناي آيه گفته« 1»بعضي از مفسرين 



ي است كه بار دوم به دشمن داده و اين ترك كند، كه خدا بخشنده آن عقابدوباره مجازات كند خدا آن مظلوم را ياري مي
اولي را مرتكب شده، هر چند كه جا داشت كه صبر، و عفو از جاني، و بزرگواري را ترك نكند، هم چنان كه قرآن دستور داده 

 :فرمود

وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَرَ إِنَّ  "و نيز فرمود:« 0» "للَّهِفَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَي ا "و نيز فرمود:« 6» "وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي
 .«0» "ذلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ

 :در اين تفسير چند اشكال است

دو معنا پيدا  "بغي "با كلمه "عقاب "براي بعديت زماني گرفته شده، و به همين جهت كلمه "ثم "اوال در اين تفسير كلمه
نكه معنايش مطلق است هم جنايت را شامل است و هم غير آن را، مختص به جنايت شده و چنين كردند و كلمه عقاب با اي

 .اختصاصي دليل ندارد

اند نه تشريعي )حق قانوني( و در حقيقت آيه را به ظفر دادن( گرفته)و ثانيا اين مفسرين نصرت را به معناي نصرتي تكويني 
م از بينيم كه بعد از انتقام مظلوها را مياند و حال آنكه چه بسيار ظالملم گرفتهمعناي خبر دادن از نصرت خدا مظلوم را بر ظا

 او، دوباره ظلم خود را از

__________________________________________________ 

 .122، ص 2منهج الصادقين، ج (1)

 .602تر است سوره بقره، آيه و عفو كنيد به تقوي نزديك(2)

 .03كند و آشتي نمايد، اجرش به عهده خدا است. سوره شورا، آيه و كسي كه عفو (3)

 .00و كسي كه صبر كند و ببخشايد اين از عزم امور است. سوره شورا، آيه (4)
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 .سرگرفته و خدا هم تكوينا ياريش نكرده است

ديق اين آيه است، و الزمه معنايي كه براي آيه كردند اين و ثالثا قتال با مشركين و جهاد در راه خدا به طور قطع از مصا
 ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ "است كه ترك جهاد با كفار، و بخشودن آنان از جهاد اولي و بهتر باشد، و فساد اين قول واضح است

هر يك از شب و روز در ديگري به معناي حلول آن  "ايالج ""بَصِيرٌ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ يُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
در محل آن ديگري است، مانند حلول نور روز در جاي ظلمت شب، گويي كه نور صبح مانند فرو رفتن چيزي در چيزي 

لمت كه ظ گيرد، هم چنانشود، و پس از وسعت يافتن همه آن فضايي را كه ظلمت شب گرفته بود ميداخل ظلمت شب مي
 .گيرد، تا همه فضا و جاي نور را بگيردعصر مانند چيزي كه در چيزي فرو رود، وارد در نور روز شده در آن وسعت مي

 169تعليل نصرت دادن به مظلوم، به حق بودن خداوند و عموم قدرت او عز و جل[ ..... ص : ]

رديم پيروزي مظلوم است كه بر ظالم خود دست قانوني بنا بر آن معنايي كه ما براي نصرت ك "ذلك "مشار اليه به كلمه
يافته و عقابش نموده است و معنايش اين است كه: اين نصرت به سبب آن است كه سنت خدا بر اين جريان يافته كه 

ه همواره يكي از دو نفر متضاد و مزاحم را بر ديگري غلبه دهد، همانطور كه همواره روز را بر شب، و شب را بر روز غلب
بيند و آه و هاي ايشان و بيناي اعمال ايشان است پس مظلوم را كه حقش از دست رفته ميدهد، و خدا شنواي گفتهمي
 .كندشنود و او را ياري مياش را ميناله

 .اند كه با سياق آيه انطباق ندارد، و ما هم از ذكر آنها خودداري نموديمدر معناي اين آيه وجوه ديگري ذكر كرده



مان باز به ه "ذلك "اشاره به كلمه "يرُلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِذ "
 .باشدنصرت و يا هم به آن و هم به سببي كه براي آن ذكر كرد مي

به كار رفته، يا به اين معنا است  "وَ أَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ "و جمله "هُوَ الْحَقُّ بِأَنَّ اللَّهَ "دو حصري كه در جمله
اند باطل محض است و هيچ حقي در آنها نيست پس كه خدا حق است و باطل در او راه ندارد و خداياني كه براي خود گرفته

ا به خواهد حكم كند. و يصرف نموده به نفع بعضي و عليه بعضي به آنچه ميخدا قادر است بر اينكه در تكوين موجودات ت
اين معنا است كه خداي تعالي حق است، اما به حقيقت معناي كلمه و غير خدا كسي اينطور حق نيست، مگر كسي و چيزي 

 پرستند،كه او حقش كرده باشد و خداياني كه به جاي خدا مي
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 -كنند باطل است و بس، چون مصداق غير باطل تنها خدا استبندند و ركون ميعني بتها بلكه هر چيزي كه بدان دل ميي
 .و اگر گفتيم باطل است ال غير، بدان جهت است كه خودش مستقال حقيقت ندارد -دقت فرماييد

اي سبحان است و سببش اين است كه خداي و به هر تقدير، معناي آيه اين است كه: اين تصرف در تكوين و تشريع از خد
شود، و آلهه مشركين و هر چيزي كه تعالي خودش حق است و با مشيت اوست كه هر موجود حقي داراي حقيقت مي

 .كنند باطل است و قادر بر هيچ چيز نيستظالمين ياغي بدان ركون مي

اي است كه او علو دارد و هيچ چيز بر او علو ندارد. و كبرش الي به گونهخداي تع "علو "-"وَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ "
گردد. و اين علو و اين كبر از فروعات حق بودن يعني شود و ذليل و خوار نميطوري است كه در برابر هيچ چيز كوچك نمي

 .ثابت و زوال ناپذير بودن او است

در اين آيه بر عموم قدرت خداي عز و  "ماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّ "
ز و سر سب -و منظور از آسمان باالي سر است -جل كه قبال گذشت استشهاد شده به مساله فرو فرستادن آب از آسمان

 .نمودن زمين

بيان علت سبز كردن زمين با فرستادن باران است، پس نتيجه آن تعليل و اين استشهاد چنين  "يرٌإِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِ "و جمله
فرستد، تا چنين و چنان شود، چون خدا لطيف و خبير است و خود به شود كه گويي فرموده باشد: خدا آب را از آسمان ميمي

 .دهدعموم قدرتش گواهي مي

رساند كه خبري بعد از خبر باشد براي ظاهر اين جمله مي "ي الْأَرْضِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُلَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِ "
پس در نتيجه تتمه تعليل در آيه سابق خواهد بود. گويا فرموده: خدا لطيف و خبير و مالك همه موجودات در  "ان "كلمه

اي غير كند، ممكن هم هست جملهبخواهد به لطف و جبروتش تصرف ميآسمان و زمين است و در ملك خود هر طور 
 .مربوط به سابق، و تعليلي جداگانه و مستقل باشد

كند كه هر چند تصرفات او همه جميل و نافع و سزاوار حمد و ستايش است افاده مي "وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ "و جمله
مجموعا اين است، كه  "حميد "و "غني "هيچ احتياجي به آن تصرفاتش ندارد. پس مفاد دو اسم ولي در عين حال خود او

شود بلكه عايد دهد نفعش عايد خودش نميدهد، و ليكن آنچه انجام ميخداي تعالي جز آنچه كه نافع است انجام نمي
 .گرددخلقش مي

 "... رْضِأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَ "
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وَ يُمْسِكُ  "كند كه مراد از زمين، خشكي، در مقابل دريا است و بنا بر اينكه جملهها در دريا تاييد مياست و تسخير كشتي



رساند كه حاصل مقصود اين است كه خدا آنچه در آسمان و آنچه در زمين، و دو جمله واقع شده، ميپس از اين  "السَّماءَ ...
 .آنچه در درياها است مسخر براي شما كرده

گذارد كه آن موجودات فرو ريزند، و به و مراد از آسمان همانطور كه گفتيم جهت باال، و موجودات باال است پس خدا نمي
 .افتداذن خودش كه با اذن او احيانا سنگهاي آسماني و صاعقه، و امثال آن به زمين ميزمين بيفتند، مگر به 

 .خداوند اين آيه را با دو صفت رأفت و رحمت ختم فرموده تا نعمت را تتميم نموده، منت را بر مردم تمام كرده باشد

ه مقصود از كند بر اينكداللت مي "احياكم "سياق ماضي در "الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ وَ هُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ "
حيات اخروي در روز قيامت  "ثم يحييكم "كند كه مراد از جملهآن، حيات دنيا است، و اهميتي كه معاد دارد اقتضاء مي

 .باشد، نه حيات برزخي

عمت حيات، از نعمتهاي بزرگ الهي است كه خدا با آن منت را بر و اين نعمت حيات و دنبالش نعمت مرگ، و دنبال آن باز ن
 ."به درستي كه انسان به طور مسلم كفران پيشه است "بشر تمام كرده و به همين جهت در آخر آيه فرموده:

 570 : ([ ..... ص"بِهِ ... وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ "و آيه: "...وَ الَّذِينَ هاجَرُوا  "بحث روايتي ])دو روايت در ذيل آيه:

گويد: روايت شده كه اصحاب گفتند: يا رسول اللَّه! اينان مي "وَ الَّذِينَ هاجَرُوا ... لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ "در جوامع الجامع در ذيل آيه
ر ند، و اگكنيم آن طور كه آنان كردكه كشته شدند فهميديم خدا چه چيزي به آنان عطا فرمود حال كه ما با تو جهاد مي

 .«1»شهيد نشويم و به مرگ طبيعي از دنيا برويم نزد خدا چه اجري خواهيم داشت؟ در پاسخ آنان اين دو آيه نازل شد 

گويد: روايت شده كه اين آيه در باره قومي از مي "...وَ مَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ  "و در مجمع البيان در تفسير آيه
كه جمعي از مسلمانان را دو شب از محرم مانده ديدند و با خود گفتند اصحاب محمد در اين ماه  مشركين مكه نازل شد

 دانند پس به آن دو حملهقتال را حالل نمي

__________________________________________________ 

 .622جوامع الجامع، ص  (1)
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دند كه در ماه حرام جنگ مكنيد ولي نپذيرفتند و خداوند مسلمانان را بر ايشان پيروزي داد كردند و آن دو سوگندشان دا
«1». 

هم از ابن ابي حاتم از مقاتل نقل كرده ولي اثر ضعف از سر تا پاي آن هويدا است « 6»اين روايت را الدر المنثور  :مؤلف
 .دانستندحرام مي براي اينكه مشركين نيز مانند مسلمانان قتال در ماه حرام را

در جلد دوم اين كتاب رواياتي در باره  «0» "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِيهِ قُلْ قِتالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ... "و در تفسير آيه
 .كندداستان عبد اللَّه بن جحش و اصحاب او گذشت كه ضعف اين روايت را بيشتر مي

__________________________________________________ 

 .20، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .022، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .612سوره بقره، آيه (3)

 426، ص: 10ترجمه الميزان، ج



 170[ ..... ص : 79تا  67(: آيات 00سوره الحج )]

 اشاره

وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ  (67)ي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلي رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلي هُديً مُسْتَقِيمٍ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَال يُنازِعُنَّكَ فِ
عْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَ ( أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ ي22َاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ) (22اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ )

( وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ 23الْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ )
 (21ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ )

تِنا قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ هِمْ آيايْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْوَ إِذا تُتْلي عَلَ
يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ( 26بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ )

دَرُوا ( ما ق20َهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ )دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً ال يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ
( يَعْلَمُ ما بَيْنَ 24اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَالئِكَةِ رُساُلً وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) (20اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ )

 (22أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ )

( وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ 22ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ )ي
هِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرا

 (22يرُ )مَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِوَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْالكُمْ فَنِعْ
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براي هر امتي طريقي براي قربان كردن مقرر كرديم كه هر يك پيرو طريق خويش است در اين كار با تو مجادله نكنند و تو 
 .(22به سوي پروردگارت دعوت همي كن كه پيرو هدايتي خالي از انحراف هستي )

 .(22كنيد داناتر است )ه كنند بگو: خدا به اعمالي كه مياگر با تو مجادل

 .(22كند )كرديد ميان شما حكم ميخدا روز قيامت در باره مطالبي كه در آن اختالف مي

 .(23اي است و اين براي خدا آسان است )داند كه اين در نامهداني كه خدا آنچه در آسمان و زمين هست ميمگر نمي

پرستند كه خدا در مورد آن دليلي نازل نكرده و چيزها كه در باره آن علم ندارند، و ستمگران ياوري ندارند غير خدا چيزها مي
(21). 

هاي روشن ما را برايشان بخوانند در چهره كساني كه كافرند اثر انكار را تواني شناخت و نزديك باشند كه بروي و چون آيه
ند دست بگشايند، بگو آيا از چيزي خبرتان دهم كه بدتر از اين است، و آن آتش اهاي ما را برايشان خواندهكساني كه آيه

 .(26است كه خدا به كافران وعده داده و بد سرانجامي است )

خوانيد هرگز مگسي خلق نكنند و گر چه در اين باب اي مردم مثلي زده شده گوش بدان داريد: آن كساني كه سوي خدا مي
 .(20توانند از او باز بستانند، طالب و مطلوب هر دو ناتوانند )چيزي از آنها بربايد نميهمكاري كنند و اگر مگسي 

 .(20خدا را آن گونه كه بايد بشناسند نشناختند كه خدا توانا و نيرومند است )

 .(24گزيند و همچنين از مردم كه خدا شنوا و دانا است )خدا از فرشتگان فرستادگان بر مي



 .(22داند و همه كارها به خدا بازگشت دارد )اند ميارند و آنچه را پشت سر نهادهآنچه را در پيش د

 .(22شما كه ايمان داريد ركوع كنيد و به سجده بيفتيد و پروردگارتان را بپرستيد و نيكي كنيد شايد رستگار شويد )

برگزيد و در اين دين براي شما دشواري ننهاده  و در راه خدا كارزار كنيد چنان كه سزاوار كارزار كردن براي او است او شما را
آئين پدرتان ابراهيم است و او شما را از پيش و هم در اين قرآن مسلمان نام داد تا اين پيغمبر بر شما گواه باشد و شما بر 

چه خوب  مردم گواه باشيد پس نماز گزاريد و زكات دهيد و به خدا تكيه كنيد كه او موالي شما است و چه خوب موال و
 .(22ياوري است )
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دهد به دعوت، و اينكه حقايقي از دعوت خود و اباطيل شرك را بيان كند، آن گاه اين آيات رسول خدا )ص( را دستور مي
ين است كه خدا را بندگي نموده، عمل خير دهد به فعل خير كه خالصه شريعت است و مراد از آن امؤمنين را دستور مي

 .نمايدكند، و با همين دستور سوره را ختم ميانجام دهند، و در آخر امر به جهاد در راه خدا مي

 "... لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فاَل يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ "

است يعني همان عبادت  "هُمْ ناسِكُوهُ "عبادت است، مؤيد اين مطلب جملهبه معناي  "نسك "كلمه منسك مصدر ميمي از
آن وقت برگشت  -اندهم چنان كه بعضي احتمال داده -بوددادند و اگر مصدر ميمي نبود و اسم مكان ميرا انجام مي

 .دادبه منسك معناي درستي نمي "هاء "ضمير

كه هر يك پس از ديگري آمده تا منتهي به امت اسالم شده، نه امتهاي مختلف امتهاي گذشته است  "لِكُلِّ أُمَّةٍ "و مراد از
دانيم كه شريعت خدا همواره يكي بوده و نبوت هم جهاني زمان رسول خدا )ص( از قبيل امت عرب و عجم و روم، چون مي

 .بوده است

كند از اينكه در عبادتي كه او آورده با ( را نهي ميمشركين و منكرين دعوت رسول خدا )ص "فَال يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ "جمله
خواهي گفت: با  .او نزاع نكنند هر چند كه آنها ايمان به دعوت او نداشته باشند و براي امر و نهي او احترامي قائل نباشند

راه ورتي است كه نهي همگوييم: اين در صگذارند، نهي ايشان در اين آيه چه اثري دارد؟ مياينكه وقعي به امر و نهي او نمي
 .با دليل نباشد، ولي در اينجا در صدر آيه دليل ذكر شده

 171گرفتند[ ..... ص : جواب به كفار و مشركين كه به روش مسلمين در عبادت خدا خرده مي]

ر ن نظير آن را دچو -اند و چون براي آنها نوظهور بودهو گويا كفار از اهل كتاب و يا مشركين وقتي عبادات اسالمي را ديده
اند كه اين نوع عبادت را از كجا لذا در مقام منازعه با آن جناب بر آمده -هاي سابق، يعني شريعت يهود نديده بودندشريعت

ايم اگر اين قسم عبادت از شرايع نبوت بود، و به عبارت ديگر اگر تو كه اي ما اينطور عبادت در هيچ شريعتي نديدهآورده
واب شناختند. و خداي تعالي جاند آن را ميدتي پيغمبر بودي بايد مردم خداپرست كه از امتهاي انبياء گذشتهآورنده اين عبا

كردند، و عبادت هيچ امتي به امت ديگر اند كه آن قسم خدا را عبادت ميداده كه هر امتي از امتهاي گذشته عبادتي داشته
آورد، چون افكار امتهاي بعدي كرد و بهتر از آن را ميبلي را نسخ ميشده چون خداوند با هر شريعت، شرايع قمنتقل نمي
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شد، ها بود و استعداد عبادتي كاملتر و بهتر از سابق را يافته بودند، پس هميشه عبادت سابقين در حق الحقين نسخ ميقبلي
 .ص( نزاع كنيد كه چرا طريقه عبادتت شبيه به طريقه سابقين نيست)بر پس ديگر معنا ندارد كه شما با پيغم

و چون نهي ايشان از منازعه به معناي دلخوش داشتن رسول خدا )ص(، و نهي آن جناب از اعتنا كردن به اعتراضات آنها 
 :جمله عطف نموده، گويا فرموده را بر آن "تو به كار دعوت به سوي پروردگارت بپرداز -وَ ادْعُ إِلي رَبِّكَ "است، لذا جمله

 .بپرداز -يعني به دعوت به سوي پروردگارت -ايناراحت مشو و اعتنايي به منازعت آنان مكن، تو به آنچه مامور شده

 تعليل كرد، و اگر هدايت را مستقيم خواند با اينكه مستقيم صفت "إِنَّكَ لَعَلي هُديً مُسْتَقِيمٍ "آن گاه همين مطلب را با جمله
 .شود، از باب مجاز عقلي استراهي است كه به هدايت منتهي مي

كند كه مراد از اين جدال، مجادله و بگومگوي در همان سياق آيه قبلي تاييد مي "وَ إِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ "
دهد كه )اگر زير رد، رسول گرامي خود را دستور ميمساله طرز عبادت باشد، بعد از آنكه آن حجت مذكور را در پاسخشان آو

 .بار نرفتند( به حكم خدا ارجاعشان ده. حكم، حكم خدا است، و تو خودت را با ايشان يكي مكن

اند: مراد ديگر گفته« 6»مطلق جدال در امر دين است بعضي  "إِنْ جادَلُوكَ "اند: مراد از جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .سازدذبيحه است، ولي سياق سابق با اين احتمال نمي جدال در امر

چيني است براي اينكه ايشان را به حكم خدا ارجاع دهد و معنايش اين است كه: زمينه "فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ "جمله
 داند، چيزي كه هستال ميكند حكم كسي كه حقيقت حال را كامكنيد، و ميان شما حكم ميخدا داناتر است به آنچه مي
هر  "تخالف "و "اختالف "رسد. كلمهكند و در ازاي مخالفتتان با حق و اهل حق به حسابتان مياين حكم را روز قيامت مي

 .به يك معنا است "تسابق "و "استباق "دو به يك معنا است، هم چنان كه

ت به اين آيه تعليل علم خدا اس "وَ الْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ "
 كنندكنند، و معنايش اين است: آنچه كفار ميآنچه مي

__________________________________________________ 

 .122، ص 12روح المعاني، ج (2، 1)

 422: ، ص10ترجمه الميزان، ج

داند پس يابد، و خدا تمامي حوادث و موجودات زمين و آسمان را ميبعضي از حوادث است كه در زمين و آسمان جريان مي
 .هاي شما كفار نيز آگاه استاو به كرده

ه بت است، نداند همه در كتابي ثفرمايد: آنچه را خدا ميكند، و ميمطالب قبلي را تاكيد مي "إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ "جمله
هاي ايشان همانطور كه بوده تا روزي كه گردد. پس كردهكند و نه دچار اشتباه ميشود، نه او فراموش مياش گم مينسخه

در  داندمعنايش اين است كه ثبت و نگهداري آنچه مي "إِنَّ ذلِكَ عَلَي اللَّهِ يَسِيرٌ "ماند. و جملهخدا حكم كند محفوظ مي
 .او آسان استكتابي محفوظ براي 

 176ندارند[ ..... ص :  "شركاء "احتجاج بر اينكه مشركان برهان و علمي بر خدايي]

 "... وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ "

و معناي آيه اين است كه:  .رهان و حجت استبه معناي ب "سلطان "است و كلمه "مع "به معناي "به "در "باء "حرف



پرستند كه خداوند هيچ حجت و دليلي نازل نكرده را مي -گيرندهمان بتي كه شريك خدا مي -مشركين به جاي خدا چيزي
 .كه آنها بدان متمسك شوند و مشركين به چنين حجتي علم ندارند

را اضافه كرد براي اين است كه آدمي  "ين حجتي علم ندارندو مشركين به چن "اند: اگر جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .داند و به آن علم دارد، با اينكه هيچ حجتي بر آن ندارد مانند ضروريات بديهيبسياري از چيزها را مي

اند: دهررا دليل عقلي گرفته، آيه را چنين معنا ك "علم "اند. و مراد ازو چه بسا نزول سلطان را به دليل نقلي تفسير كرده
پرستند كه نه دليل نقلي بر آن دارند و نه دليل عقلي. ولي اين تفسير خودش تفسيري مشركين به جاي خدا چيزهايي مي

شود، شامل ادله عقلي هم هست، همانطور كه شامل دليل نقلي، يعني وحي و نبوت مي "تنزيل سلطان "است بي دليل، و
 .كردهچون ادله عقلي را نيز خدا بر دلها نازل 

اند: تهديد مشركين است و مراد اين است كه مشركين بعضي از مفسرين گفته "وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ "در خصوص جمله
 .ياوري ندارند كه ايشان را از عذاب محافظت نمايد

رهان و علمي به خدايي آيد ظاهرا جمله مذكور در مقام احتجاج بر اين است كه مشركين بولي به طوري كه از سياق بر مي
شد، چون برهان ياور داشتند، آن برهان ياور ايشان ميشركائشان ندارند، به اين بيان كه اگر چنين حجتي و علمي مي

صاحب برهان است، و علم ياور عالم است، ليكن مشركين ظالمند و براي ظالمان ياوري نيست. پس به همين دليل برهان و 
 علمي هم
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 .ترين احتجاجات قرآني استندارند و اين از لطيف

 "... طُونَوَ إِذا تُتْلي عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْ "

شناختن اثر انكار و كراهت است. و  "شناختن انكار در روي كفار "مصدر ميمي به معناي انكار است و مراد از "منكر "كلمه
آور به معناي اظهار حالتي خشمگين و وحشت -بنا به آنچه در مجمع البيان آمده -است كه "سطوت "از "يسطون "كلمه
ان مورد يعني انس "و االنسان مسطو عليه "يعني خشم گرفت بر او و "سطوة و سطاوة سطا عليه، يسطو، "گويند:مي .است

 .«1»هر دو به يك معنا است  "بطش "و "سطوت "خشم قرار گرفت. و كلمه

و معناي آيه اين است كه: چون آيات مرا برايشان تالوت كني، در حالي كه آيات ما واضح الدالله است در عين حال آثار 
 .كني، آن قدر كه گويي از شدت خشم نزديك است بر خوانندگان قرآن بشورندهاي كفار مشاهده مير چهرهانكار را د

تفريع بر انكار مشركين و احترازشان از شنيدن قرآن است، يعني به آنان بگو: پس  "قُلْ أَ فَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ "جمله
خواهيد بگوييد شما را از آن خبر دهم ز شنيدن قرآن برايتان ناگوارتر است، اگر ميخواهيد خبر دهم شما را به چيزي كه امي

 .كه مواظب خود باشيد و از آن بپرهيزيد اگر اهل پرهيز هستيد

رتر است. و گوابيان همان بدتر است، يعني آنكه گفتيم برايتان نا "النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ بِئْسَ الْمَصِيرُ "و جمله
 .بيان شر بودن آن است "وَعَدَهَا اللَّهُ ... "جمله

 177تمثيلي براي نفي الوهيت آلهه مشركين و بيان عدم دخالت آنها در خلق و تدبير موجودات[ ..... ص : ]



در آن حالي كه هست مجسم  به معناي وصفي است كه چيزي را "مثل "كلمه "يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ "
كند، چه اينكه آن وصف واقعيت خارجي داشته باشد، و چه اينكه صرف فرض و خيال باشد، مانند مثلهايي كه در قالب 

آورند. و ضرب مثل، به معناي اين است كه مثل در اختيار طرف بگذاري، و گويي گفتگوي حيوانات يا جمادات با يكديگر مي
 .ا در آن تفكر و مطالعه كند مانند زدن خيمه كه معنايش نصب آن است براي سكونتپيش روي او نصب كني ت

 :فرمايددهد، قول خداوند متعال است كه ميو اين مثلي كه آيه مورد بحث از آن خبر مي

معنايش اين  و "يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً ال يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ "
 كه -است كه اگر فرض شود كه خدايان ايشان بخواهند يك مگس
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توانند بيافرينند، به هيچ وجه قادر بر آن نيستند، حتي اگر يك پشه چيزي از ايشان را بردارد نمي -ترين حيوانات استضعيف
 .از او بگيرند

كند كه نه قادر بر خلق مگس هستند و اين وصف حال خدايان دروغين ايشان را در قدرت بر ايجاد و تدبير امور، ممثل مي
س گرفتن چيزي كه مگس از ايشان ربوده و ضرري كه به ايشان رسانده است، تر از آن، كه عبارت است از پنه قادر بر آسان

 .شوند؟حال چنين خداياني چگونه مستحق عبادت و دعا مي

ون خوانند، چپرستان آنها را ميآلهه باشد كه بت "طالب "مقتضاي مقام اين است كه مراد از "ضَعُفَ الطَّالِبُ وَ الْمَطْلُوبُ "
اي باشند و چيزي از آلهه ربوده باشد و آلهه قادر بر پس گرفتن آن نباشند. و نيز طالب خلقت پشه فرض اين است كه مگس

مگس باشد كه مطلوب آلهه است يا براي خلق كردن، و يا پس  "مطلوب "آلهه توانايي چنين كاري را نداشته باشند و نيز
 .گرفتن چيزي كه ربوده

ترين حيوانات در نظر ند، چون در اين جمله ضعف بتها به حدي كه از ضعيفرسااين جمله نهايت درجه ضعف بتها را مي
 .تر باشد اثبات گرديدهمردم ضعيف

هر چيزي، اندازه تعيين مقدار آن است و به طور كنايه در مقام و منزلتي  "قدر ""ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "
يعني فالن چيز را آن  "ء حق قدرهقدر الشي "گويند:شود. ميب اوصاف و خصوصيات دارند استعمال ميكه اشياء بر حس

 .طور كه در خور آن بود و سزاوارش بود معرفي نمود

اين است كه ملتزم شود به آنچه كه صفات علياي او اقتضاء دارد، و با او آن طور كه مستحق است  "و قدر خدا حق قدر "
به اينكه او را رب خود بگيرد و بس، و غير او را ربوبيت ندهد و او را به تنهايي بپرستد، به طوري كه هيچ سهمي معامله كند 

از عبوديت به غير او ندهد. ولي مشركين، خدا را اين چنين نشناختند چون اصال او را نپرستيدند و او را رب خود نگرفتند بلكه 
اينكه اقرار دارند كه بتها قادر به خلقت يك مگس نيستند و حتي ممكن است يك اصنام را ارباب گرفته و پرستيدند، با 

مگس آنها را ذليل كند و اين نهايت درجه ضعف و ذلت است و خداي سبحان قوي عزيزي است كه تمامي خاليق و تدبير 
 .شودهمه عالم به او منتهي مي

شاره است به اينكه مشركين ملتزم به ربوبيت خداي تعالي نيستند، و از پرستش ا "ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ "پس اينكه فرمود:
پرستند و هيچ ترس و اند، و از ترس و طمع آنها را مياو اعراض دارند، و از اين رو است كه اصنام را آلهه و ارباب خود گرفته

 .طمعي از خدا ندارند



 422، ص: 10في سابق است و اگر قوت و عزت را مطلق آورده ترجمه الميزان، جتعليل ن "إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ "و جمله

شود، و عزيزي است كه هرگز ذلت به درگاه او راه براي اين است كه بفهماند او نيرويي است كه هرگز دچار ضعفي نمي
 :و نيز فرمود« 1» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "ندارد هم چنان كه خودش فرموده:

و اگر دو اسم مذكور را مختص به ذكر كرد و به جاي آن دو، اسم ديگري را ذكر نكرد بدين « 6» "فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "
 .مناسبت است كه در مقابل ضعف و ذلت بتها كه در مثل خاطر نشان شده بود قرار بگيرند

كه نيرويي است كه هر چيزي بخواهد خلق  -ميان خداي تعاليانگاري كردند كه پس مشركين در باره پروردگار خود سهل
ه يا كه از خلقت پش -و ميان بتها و آلهه -شودكند و عزيزي است كه هيچ چيز بر او غالب نگشته ذليل هيچ كس نميمي

نها را ر گرفته آبرابري انداختند و به اين هم قناعت نكردند بلكه خدا را از بتها هم كمت -پس گرفتن چيزي از آنها عاجزند
 .ارباب گرفتند و خدا را رب ندانستند

به معناي گرفتن خالص هر چيز است.  "اصطفاء "كلمه "اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَالئِكَةِ رُسُلًا وَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "
به معناي گرفتن خير هر چيزي است  "تياراخ "گرفتن صافي و خالص هر چيزي است هم چنان كه "اصطفاء "راغب گفته:

 .«0»به معناي گرفتن جبايه هر چيزي است  "اجتباء "و

به معناي انتخاب و اختيار رسوالني از ميان آنان است، كه آن رسول  "اصطفاء خدا از مالئكه و از مردم رسوالني "پس
 .صافي و خالص و صالح براي رسالت باشد

كنند: يكي اينكه مساله قرار دادن رسوالن براي بشر بر خدا واجب است، و يكي را بيان مياين آيه و آيه بعدش دو حقيقت 
و اين مطلب آيه شريفه را به آيه قبل، كه آن نيز از مساله رسالت  .هم اينكه واجب است كه اين رسوالن معصوم باشند

 .سازداي متصل و مربوط ميتا اندازه "كُوهُلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِ "فرمود:كرد و ميبحث مي

دهد: يكي اينكه خدا را پيامبراني است از جنس بشر و رسوالني پس همانطور كه اشاره شد اين آيه از دو مطلب خبر مي
است از ملك. دوم اينكه اين رسالت بدون قيد و شرط نيست كه هر جور شد بشود و هر كس رسول شد بشود بلكه در تحت 

 .كند كه صالح براي اين كار باشداصطفاء قرار دارد، و آن كسي را انتخاب مينظام 
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كند كه اصال چرا بايد رسوالني مبعوث شوند، و بيانش اين اصل ارسال رسول را تعليل مي "صِيرٌإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَ "و جمله
است كه: نوع بشر به طور فطري محتاج به اين هستند كه خدا به سوي سعادتشان و كمالشان هدايت فرمايد، همان كمالي 

ده. پس مساله احتياج به هدايت حاجتي است اند همانطور كه ساير انواع موجودات را هدايت كركه براي آن خلق شده
به عبارتي ديگر اظهار حاجت از ايشان همان سؤال و درخواست رفع حاجت است و  .عمومي و ظهور حاجت در آنها است

خداي سبحان شنواي سؤال فطري )و زبان حال( ايشان و بصير و بيناي به احتياج فطري ايشان به هدايت است. پس 
ر بودن او اين است كه رسولي بفرستد تا ايشان را به سوي سعادت و كمالشان هدايت كند، چون همه مقتضاي سميع و بصي

مردم شايستگي اتصال به عالم قدس را ندارند، زيرا اگر يكي از ايشان پاك است دهها ناپاكند و اگر يكي صالح باشد صدها 
ع است يكي از جنس فرشته كه وحي را از ناحيه خدا طالح در آنها است پس بايد يكي را خودش برگزيند. و رسول دو نو



رساند. و اي گرفته به انسانها ميرساند. قسم دوم رسول انساني است كه وحي را از رسول فرشتهگرفته به رسول بشري مي
بر  ن و اما حجتمتضمن حجت و برهاني است بر اصل لزوم ارسال رسوال "إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "كوتاه سخن، اينكه فرمود:

 .است "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ "لزوم عصمت و اصطفاء رسل، آن مضمون جمله

استفاده  (براي عصمت انبياء )عليهم السالم "...يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ  "براي اصل لزوم ارسال رسل، و از آيه: "إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ "تقرير حجت و برهاني كه از جمله]

 192شود[ ..... ص : مي

 "ايديهم "آيد كه ضمير جمع در هر دو كلمهاز ظاهر سياق بر مي "يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَ ما خَلْفَهُمْ وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "
دهد بر اينكه چنين تعبيري در باره ياتي ديگر هست كه شهادت ميبه رسوالن از ملك و انس برگردد و آ "خلفهم "و

يْنَ وَ ما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَ "اند:كند كه گفتهرسوالن شده يكي آيه سوره مريم است كه از مالئكه وحي حكايت مي
ي غَيْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارْتَضي مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ فاَل يُظْهِرُ عَل "و يكي ديگر آيه« 1» "أَيْدِينا وَ ما خَلْفَنا

فرماييد به است و اين آيه به طوري كه مالحظه مي« 6» "خَلْفِهِ رَصَداً لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ
كه  داللت بر اين نكته است "عالم به ما بين ايدي و ما خلف ايشان است "فهماند كه منظور از اينكه فرمود:يبانگ بلند م

خداي تعالي مراقب روش انبياي خويش است كه مبادا دچار اختاللي گردد نه في نفسه دچار فراموشي يا تغيير و يا به وسيله 
 نه ميانكيدهاي شيطاني و تسويالت او دستخوش فساد شود و 
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نها بدين جهت است كه حاملين وحي از رسوالن در برابر چشم و علم او هستند. وحي و مردم اختاللي رخ دهد. همه اي
 .داند آنچه پيش روي آنها است و آنچه خلف آنها است و آنان همه در گذر كمين گاه خدا قرار دارندمي

د. باشدهند ميا به او مي، ما بين ايشان و بين آن كسي كه وحي ر"ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ "شود كه مراد ازاز همين جا روشن مي
 "يما بين ايدي رسول انسان "دهد وما بين او و بين رسول انساني است كه وحي به او مي "ما بين ايدي رسول ملكي "پس

ئكه ما بين مال "ما خلف مالئكه "رساند. و مراد ازعبارت است از ما بين او بين مردم كه رسول انساني وحي را به ايشان مي
ست كه همه آنان از جانب خدا به سوي مردم روان هستند. پس وحي از روزي كه از ساحت عظمت و كبريايي و بين خدا ا

شود در مامني محكم است تا روزي كه به مردم برسد و الزمه آن اين است كه پيغمبران نيز مانند مالئكه حق صادر مي
 .ر ابالغ آن به مردممعصوم باشند، معصوم در گرفتن وحي و معصوم در حفظ آن و معصوم د

در مقام تعليل علم خدا به ما بين ايدي مالئكه و ما خلف ايشان است و معنايش اين است  "وَ إِلَي اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ "در جمله
 .ماند؟ و حال آنكه بازگشت همه امور به سوي او استكه چگونه ما بين ايدي مالئكه و ما خلف ايشان بر خدا پوشيده مي

ون اين بازگشت بازگشت زماني نيست تا كسي بگويد خداوند قبل از بازگشت امور به آنها علمي ندارد بلكه بازگشت ذاتي چ
دقت  -است چون همه مملوك خدا هستند و از وجود خدا مستقل نيستند در نتيجه پس براي خدا در خفا نخواهند بود

 .فرماييد

امر به ركوع و سجود در اين آيه امر به  "ا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُو "
امر به  "اعْبُدُوا رَبَّكُمْ "نماز است و مقتضاي اينكه ركوع و سجود را در مقابل عبادت قرار داده اين است كه مراد از جمله



 "وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ "ماند جمله آخري كه فرمود:باقي مي .ع شده در دين به غير نماز باشد مانند حج و روزهساير عبادات تشري
كه مراد از آن ساير احكام و قوانين تشريع شده در دين خواهد بود، چون در عمل كردن به آن قوانين خير جامعه و سعادت 

و در آيه شريفه به « 1» "اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ ":افراد و حيات ايشان است. هم چنان كه فرموده
 .طور اجمال امر فرموده به انجام شرايع اسالمي از عبادات و غير آن
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 582 :و وجه اينكه ابراهيم )عليه السالم( را پدر مسلمين ناميد[ ..... ص  "جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ "و اينكه فرمود: "جهاد "معناي]

 شود و ليكن گاهيشمن است و بيشتر بر مدافعه به جنگ اطالق ميبه معناي بذل جهد و كوشش در دفع د "جهاد "كلمه
شود. مانند شود به طوري كه شامل دفع هر چيزي كه ممكن است شري به آدمي برساند ميبه طور مجاز توسعه داده مي

در نتيجه جهاد شامل  كند و امثال اينها.سازد و نفس اماره كه آن نيز آدمي را به بديها امر ميشيطان كه آدمي را گمراه مي
 "شود كه رسول خدا )ص( اين قسم جهاد راهايش ميهايش و مخالفت با نفس در خواستهمخالفت با شيطان در وسوسه

ناميد و ظاهرا مراد از جهاد در آيه مورد بحث معناي اعم از آن و از اين باشد و همه را شامل شود مخصوصا  "جهاد اكبر
فهميم چون اين آيه جهاد را متعلق كرده در راه خدا( كرده به خوبي اين عموميت را مي)د به قيد بينيم كه آن را مقيوقتي مي

 "وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا "بر كاري كه در راه خدا انجام شود پس جهاد اعم است. باز مؤيد اين احتمال آيه
شود كه جهاد شما در معناي اشد معناي اينكه فرمود: جهاد كنيد حق جهاد اين مياست و بنا بر اينكه آن معناي اعم ب «1»

نه هم جهاد و هم تجارت يا سياحت يا غير آن( و نيز خالص براي خدا باشد و غير )جهاد خالص باشد يعني فقط جهاد باشد 
كه حق تقوي آن است كه فقط پرهيز « 6» "تُقاتِهِ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ "فرمايد:خدا در آن شركت نداشته باشد، نظير آن آيه كه مي

 .از خدا باشد نه چيزهاي ديگر

دند شمنتي است از خدا بر مؤمنين به اينكه اگر به خود واگذار مي -"هُوَ اجْتَباكُمْ وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "
زي كه هست خدا بر آنان منت نهاد و ايشان را براي دين حق از شدند، چيهرگز از طرف خودشان به سعادت دين نائل نمي

ميان خاليق انتخاب نمود و جمع كرد و هر حرج و دشواري را از سر راه دينداري ايشان برداشت چه حرج در خود احكام دين 
 ان و شريعتشود كه شريعت اسالم شريعتي است سهل و آسو چه حرجهاي عارضي و اتفاقي. پس از اين آيه فهميده مي

 .پدرشان ابراهيم حنيف است كه براي پروردگار خود تسليم بود

و اگر ابراهيم را پدر مسلمين خوانده بدين جهت است كه او اولين كسي است كه براي خدا اسالم آورد، هم چنان كه قرآن 
 و نيز« 0» "إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِينَ "فرموده:
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آيد: تمامي مسلمانان كه از تركيب اين دو آيه به دست مي« 1» "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي "از آن جناب حكايت كرده كه گفت:



 .دنيا از هر جا كه باشند فرزندان ابراهيم و از اويند

مسلمانان است، چون به طور  "از فرزندانم "كه مقصودش« 6» "وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ وَ اجْنُبْنِي "و نيز در دعايش گفت:
إِبْراهِيمَ إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِ "كند، و نيز خداي تعالي فرموده:دانيم كه او براي مشركيني كه از صلب او هستند دعا نميقطع مي

 .«0» "يُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوالَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِ

به  "هو "گذارد. و ضميراين منت دومي است كه خداي تعالي بر مؤمنين مي -"هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ فِي هذا "
اب اين كت به معناي در "وَ فِي هذا "به معناي قبل از نزول قرآن است و كلمه "من قبل "گردد. و كلمهخداي تعالي بر مي

 .شود كه خدا اسالم آنان را قبول فرمودهاست. و از اينكه ايشان را مسلمان ناميده معلوم مي

مراد از اين شهادت گواهي بر اعمال است كه بحث مفصل آن،  "لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ "
قره و جاهاي ديگر گذشت، و اين آيه مطالب گذشته، يعني داستان اجتباء، و مساله نفي حرج و از سوره ب 100در تفسير آيه 

 .كندوجه تسميه مسلمين به مسلمين را تعليل مي

ن منت ياين جمله تفريع بر همه مطالب قبل است كه خدا با آنها بر مسلم -"فَأَقِيمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ "
كه اين دو اشاره است به واجبات  -نهاد، يعني: پس بنا بر اين واجب است بر شما كه نماز به پا داريد، و زكات بپردازيد.

كند منتهي كند مؤتمر شده، از آنچه نهي ميو در همه احوال متمسك به خدا شويد يعني به آنچه امر مي -عبادي و مالي
رابطه مكنيد، چون او مولي و سرپرست شما است شايسته نيست كه بنده از موالي خود گرديد، و در هيچ حالي از او قطع 

رسد كه با اينكه از هر جهت ضعيف است از ياور خود قطع كند. البته اين دو معنا به خاطر اين است كه ببرد و آدمي را نمي
 .كلمه مولي دو معنا دارد يكي سرپرست و آقا و ديگري ياور

 در مقام تعليل حكم قبلي است و جمله "وْالكُمْهُوَ مَ "پس جمله

__________________________________________________ 

 .02و هر كه پيرويم كند از من است. سوره ابراهيم، آيه (1)

 .04مرا و فرزندانم راي از اينكه بت بپرستيم دور بدار. سوره ابراهيم، آيه (2)

كساني هستند كه پيرويش كردند، و اين پيغمبر است، و كساني كه به اين پيغمبر ايمان  تر از هر كس به ابراهيمنزديك(3)
 .22آوردند. سوره آل عمران، آيه 

 420، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 همدح خداي تعالي و هم دلخوش ساختن نفوس مؤمنين و تقويت دلهاي آنان است، به اينك "فَنِعْمَ الْمَوْلي وَ نِعْمَ النَّصِيرُ "
 .مولي و ياور ايشان آن خدايي است كه غير او نه مواليي هست و نه ياوري

و ساير كلمات آيه كرديم معنايي است  "اسالم "و همچنين براي "اجتباء "اين را هم بايد دانست كه آن معنايي كه ما براي
است كه در صدر كالم قرار دارد و بيان  "مَنُوايا أَيُّهَا الَّذِينَ آ "اند و مبناي ايشان خطابكه بيشتر مفسرين براي آيه كرده

 اند كه پس خداي تعالي، اسالمشود. و نتيجه گرفتهاستداللشان اين است كه: اين خطاب شامل همه مؤمنين و همه امت مي
 .همه مسلمانان آن روز را قبول كرده

او را  كند و -به فتح الم -نده خود را مخلصايم كه حقيقت معناي اجتباء اين است كه خدا، بولي ما مكرر خاطر نشان كرده
اي نداشته باشد و اين صفت صفت همه مسلمانان آن روز و تمامي مخصوص خود سازد به طوري كه غير خدا در او بهره

افراد امت نيست و هم چنين كلمه اسالم و اعتصام، معنايش آن طور نيست كه همه مسلمين را شامل شود و به طور قطع، 
 .يقي اين كلمات مورد نظر استمعناي حق



و بنا بر اين، نسبت اجتباء و اسالم و شهادت به همه امت دادن، مجاز و توسع و از اين باب است كه در ميان امت افرادي كه 
داراي اين صفات باشند وجود دارد و در قرآن از اين گونه تعابير مجازي بسيار است هم چنان كه همه بني اسرائيل را پادشاه 

 "وَ فَضَّلْناهُمْ عَلَي الْعالَمِينَ "و همه ايشان را بر عالميان برتري داده است فرموده:« 1» "وَ جَعَلَكُمْ مُلُوكاً "انده، فرموده:خو
«6». 

 191بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

 اشاره

ز گفته: روايت شده كه بديل بن ورقاء و غيره كه ا "كَ فِي الْأَمْرِفَال يُنازِعُنَّ "از كتاب جوامع الجامع نقل شده كه در تفسير آيه
را  -رداريعني م -كشدخوريد؟ و آنچه را كه خدا ميكشيد ميكفار خزاعه بودند به مسلمانان گفتند شما چرا آنچه خودتان مي

 .«0»خوريد؟ نمي

 .مؤلف: سياق آيه با اين حديث سازگار نيست
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 [.....] .63سوره مائده، آيه (1)

 .12سوره جاثيه، آيه (2)

 .622جوامع الجامع، ص (3)

 424، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 191در باره اهل بيت )عليهم الصالة و السالم( نازل شده است[ ..... ص :  "... هُوَ اجْتَباكُمْ ... "روايتي در اين باره كه آيه]

روايت كرده كه گفت: قريش را رسم چنين بود  (فروش از امام صادق )ع« 1»و در كافي به سند خود از عبد الرحمن انماط 
به و طرف دست راست كع "يعوق "برابر در خانه و بت "يغوث "ماليدند، و بتكه مشك و عنبر به بتهاي پيرامون كعبه مي

كردند و بدون اينكه سر بلند شدند براي يغوث سجده ميخل حرم ميطرف دست چپ آن قرار داشت و چون دا "نسر "بت
چرخيدند، و سپس به طرف دست چپ آن به سوي نسر بر كرده و منحني شوند، در همان سجده به طرف يعوق مي

 -لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك اال شريك هو لك، تملكه و ما ملك "گفتند:گشتند، آن گاه اينطور تلبيه ميمي
 "يعني لبيك اي خدا، لبيك اي خدا، تو شريكي نداري، مگر آن شريكي كه هم خودشان و هم ما يملكشان ملك تو است
خدا براي اينكه به آنان بفهماند بتها مالك چيزي نيستند، مگس سبز رنگ كه داراي چهار بال بود فرستاد، و تمامي آن 

 "...يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ  "ا بدين مناسبت نازل كرد:مشك و عنبر را كه بر بتها بود بخورد و اين آيه ر

«2». 

يا أَيُّهَا  "به امام ابي جعفر )ع( عرض كردم معناي آيه :و در همان كتاب به سند خود از بريد عجلي روايت كرده كه گفت
ظور چيست؟ فرمود: من "بَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَ جاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِالَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَ

اي همضيق "حرج "اين آيه ما هستيم، اجتباء شده نيز ماييم، ماييم كه خداي تعالي در دين براي ما حرجي قرار نداده، پس
 .كنداده مياف "ضيق "است شديدتر از آنچه كلمه

نْ مِ "خداي عز و جل ما را مسلمان ناميده "هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ "نيز منظور فقط ماييم، "مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ "در جمله



هَداءَ وَ تَكُونُوا شُ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ "و در قرآن مسلمان خوانده، "وَ فِي هذا "در كتابهاي آسماني گذشته، "قَبْلُ
رسول را گواه ما كرد. به آنچه كه از ناحيه خداي تبارك و تعالي به ما رسانيد، و ما را گواه مردم قرار داد تا روز  "عَلَي النَّاسِ

مت اكنيم، و هر كه منكر قيقيامت )به آنچه ما به ايشان رسانديم(. پس هر كس روز قيامت را قبول دارد ما او را تصديق مي
 .«0»است ما منكر او خواهيم بود 

روايات از طرق شيعه از امامان اهل بيت )ع( در اين معنا بسيار رسيده، و در ذيل آيه بياني گذشت كه معناي اين  :مؤلف
 .كندگونه روايات را روشن مي

__________________________________________________ 

 .جمع نمط، نوعي فرش -انماط(1)

 .406، ص 0روع كافي، ج ف(2)

 .121، ص 1اصول كافي، ج (3)

 422، ص: 10ترجمه الميزان، ج

 196براي رفع حكم حرجي[ ..... ص :  "ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "چند روايت متضمن استشهاد به جمله]

 اند كه ازاز عايشه روايت كرده -صحيح دانسته وي حديث را -و در الدر المنثور است كه ابن جرير، و ابن مردويه و حاكم
 .«1»پرسيد. حضرت فرمود: مقصود از حرج، ضيق است  "وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "رسول خدا )ص( از آيه

پايم لغزيد، و و در تهذيب به سند خود از عبد االعلي موالي آل سام روايت كرده كه گفت: به امام صادق )ع( عرض كردم: 
اين مساله و نظايرش از كتاب  :اي پيچيدم در اينحال چگونه وضوء بگيرم؟ فرمودناخن آن افتاد من انگشتم را با پارچه

و به حكم اين آيه چون  "ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ "شود، چون خداي تعالي فرموده:خداي عز و جل فهميده مي
 .«6»گشت حرج است، تو بايد بر همان پارچه مسح كني مسح بر بشره ان

در معناي اين روايت روايات ديگري است كه با آيه شريفه به رفع حكم حرجي استشهاد شده، و تمسك به آيه در  :مؤلف
 .اين حكم، خود دليل روشني است بر اينكه آنچه ما در معناي آيه بيان كرديم صحيح بوده

و اسحاق بن راهويه، در كتاب مسند خود، از مكحول روايت  -در كتاب مصنف -ابن ابي شيبه و در الدر المنثور است كه
 :اند كه رسول خدا )ص( فرمودكرده

خداوند براي خود دو نام نهاده كه همان دو نام را هم به امت من نهاده است، يكي سالم كه امت مرا نيز مسلم خوانده و 
 .«0»يز مؤمنين ناميده است ديگري مؤمن كه گروندگان به دين را ن
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 .021، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .020، ص 1تهذيب، ج (2)

 .020، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه



 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (01سِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُ

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه السّالم(: خدا رحم 
علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان و برپا( دارد ... )اى كه امر ما را زنده نمايد بنده

 نيكوى ما را )بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى كنند

 142ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

گي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي از علماي برجسته شهر اصفهان بنيانگذار مجتمع فرهن
بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و امام عصر )عجل  (بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم

هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه  1003اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 
 .هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس  1024مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 
مي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي تي
 .مختلف مذهبي، فرهنگي و علمي آغاز نموده است

دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان :اهداف 
ئل ديني، جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر مسا

تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر 
عالقمندان به نرم افزار معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فراغت 

هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با 
استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات 

 .از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيدرا در سطح كشور و باز 

 : از جمله فعاليتهاي گسترده مركز

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني

 ب(توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهمراه

 ...ج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن مذهبي، گردشگري و

جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين  www.ghaemiyeh.com د(ايجاد سايت اينترنتي قائميه
 سايت مذهبي ديگر

 ت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جه

 (6043460و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي )خط 

 ...و SMSز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي بلوتوث، وب كيوسك ، 

حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي  ح(همكاري افتخاري با دهها مركز
 ... مانند مسجد جمكران و

 ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه

 ر طول سالي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم و دوره هاي تربيت مربي )حضوري و مجازي( د
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 فكري و عقيدتي ارزش كار

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما، او را از ما جدا -به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 
ده اي بن»فرمايد: كرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به او مي

فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه  .ه برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترمبزرگوار شريك كنند
 .«ها، آنچه را كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيدياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

تر كدام يك را دوست»السالم به مردي فرمود: التفسير المنسوب إلي اإلمام العسكري عليه السالم: امام حسين عليه 
رَهاني، يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميمي

با  دارد ودان، نگاه ميگشايي كه آن بينوا، خود را بِاي ]از علم[ را بر او ميبينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد، امّا تو دريچه
 .«شكند؟سازد و او را ميهاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميحجّت

و هر كه او را زنده »فرمايد: گمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سپس]
ه كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده ؛ يعني هر كه او را زند«كند، گويي همه مردم را زنده كرده است

 .«كرده است، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

هر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند، اجري »مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«مانند آزاد كردن بنده دارد

 


