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 120 .................................................. 491:  ص[ ..... 42 تا 41 آيات(: 42) الحجر سوره]

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

 120 .............................................................................. 491:  ص.....  آيات ترجمه

 يامبرانپ تكذيب و استهزاء اينكه بيان با( ص) پيامبر به دادن دلگرمي و تسليت] آيات بيان

 120 ........................................ 491:  ص ..... [است بوده "االولين سنة "و داشته سابقه

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



 122 ........................ 496:  ص[ ..... "الْمُجْرِمِينَ قُلُوبِ فِي نَسْلُكُهُ كَذلِكَ ":جمله معناي]

 به آسمان به دري اگر ":فرمود كفار قلبي مرض و عناد شدت بيان مقام در اينكه وجه]

 122 .......... 491:  ص[ ..... "ايمشده جادو ما گويندمي -نياورده ايمان -بگشاييم رويشان

 122 .................................................. 511:  ص[ ..... 52 تا 46 آيات(: 42) الحجر سوره]

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

 122 .............................................................................. 511:  ص.....  آيات ترجمه

 لفمخت موارد در كواكب، و نجوم به آسمان زينت و زيبايي آوردن بيان به عنايت] آيات بيان

 122 ..................................................................................... 514:  ص[ ..... قرآن

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

 123 ... 513:  ص[ ..... "مَوْزُونٍ ءٍشَيْ كُلِّ مِنْ فِيها أَنْبَتْنا ":جمله از مراد و "موزون "نايمع]

 لَهُ سْتُمْلَ مَنْ وَ مَعايِشَ فِيها لَكُمْ جَعَلْنا وَ ":آيه در "بِرازِقِينَ لَهُ لَسْتُمْ مَنْ ":از مقصود]

 123 .............................................................................. 511:  ص ..... ["بِرازِقِينَ

 آيه مراد و "معلوم قدر "و "خزائن "،"ءشي "معناي در مفسرين مختلف اقوال و وجوه]

 121 ..... 512:  ص[ ..... "مَعْلُومٍ بِقَدَرٍ إِلَّا هُنُنَزِّلُ ما وَ خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِلَّا ءٍشَيْ مِنْ إِنْ وَ ":شريفه

 در "تقدير "و "قدر "به راجع ديگر آيات و شريفه آيه اين در تدبر از كه ژرفي معناي]

 120 ..................................................... 519:  ص[ ..... آيدمي دست به ايجاد و خلق

 122 ...... 541:  ص[ ..... بودنمي حكيمانه و تام نظامي "حيات و موت "بدون خلقت نظام]

 نْإِ ":آيه ذيل در و نجوم با آنها رجم و شياطين سمع استراق باره در رواياتي]) روايتي بحث

 123 .................................................... 546:  ص ..... [(... و "خَزائِنُهُ عِنْدَنا إِلَّا ءٍشَيْ مِنْ

 121 .................................................. 551:  ص[ ..... 11 تا 56 آيات(: 42) الحجر سوره]

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

 125 .............................................................................. 554:  ص.....  آيات ترجمه

 120 ................................................................................. 555:  ص.....  آيات بيان

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



 120 ....................... 555:  ص[ ..... "مَسْنُونٍ حَمَإٍ مِنْ صَلْصالٍ ":از انسان خلقت معناي]

[ "جان "و "جن "-انس مقابل در -جن از رادم ،"جن "لغوي معناي باره در توضيحاتي]

 120 ........................................................................................... 553:  ص..... 

 "رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ ":آيه در غيب به تكلم از التفات در كه اينكته و "بشر "كلمه معناي]

 122 ................................................................................. 556:  ص[ ..... هست

 [بدن و روح بين رابطه مورد در توضيحي و "رُوحِي مِنْ فِيهِ نَفَخْتُ "وَ "سَوَّيْتُهُ "معناي]

 122 ........................................................................................... 557:  ص..... 

 "رَبُّكَ قالَ إِذْ وَ ":آيه در غيب به تكلم از التفات در كه اينكته و "بشر "كلمه معناي]

 122 ................................................................................. 551:  ص[ ..... هست

 به عنل اضافه با او بر لعن و "اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ "در مطلق نحو به شيطان بر لعن مفاد توضيح]

 123 ............................................................. 531:  ص ..... ["لَعْنَتِي عَلَيْكَ "در خدا

[ ..... "الدِّينِ يَوْمِ إِلي اللَّعْنَةَ عَلَيْكَ إِنَّ ":در جزا روز تا شيطان بر لعنت تحديد و تقييد وجه]

 133 ................................................................................................ 534:  ص

 رب سجده از اباء با ابليس و بودند بشر نوع بر( خدمت و تواضع) سجده به مامور مالئكه]

 131 ............................. 535:  ص ..... [ورزيد استنكاف بشر نوع برابر در خضوع از آدم،

 قيامت روز داده مهلت شيطان به روز آن تا خدا كه "الْمَعْلُومِ الْوَقْتِ يَوْمِ "اينكه بيان]

 رچيدهب فسوق و كفر بساط و شودنمي پرستش كسي خدا جز كه است روزي بلكه نيست

 135 ............................................................................... 531:  ص[ ..... شودمي

 اينكه بيان و خدا به اغواء اسناد مورد در توضيح و "... أَغْوَيْتَنِي بِما رَبِّ ":جمله معناي]

 130 ... 537:  ص[ ..... ابتدايي نه است مجازاتي اغواي را، شيطان خداوند اغواي از مقصود

 رذك خدا داييابت اضالل بر "أَغْوَيْتَنِي بِما ":جمله حمل توجيه براي مفسران كه وجوهي]

 132 ............................................................................... 531:  ص[ ..... اندكرده

 خير به داعي و شر به داعي وجود و است امتحان دار دنيا اينكه از مفسران اين غفلت]

 132 ..................................... 511:  ص[ ..... است طيب از خبيث تميز و امتحان الزمه



 شيطان اغواي ظرف زمين اينكه بر آن داللت و "الْأَرْضِ فِي لَهُمْ لَأُزَيِّنَنَّ ":جمله معناي]

 امر از نه است بوده كرده سرپيچي ارشادي امر از ممنوعه، شجره از خوردن در آدم و است

 132 .................................................................................. 242 : ص[ ..... مولوي

 132 ............ 513:  ص[ ..... هستند مصون شيطان اغواي از كه "مخلصين عباد "از مراد]

 اضالل و اغواء كه اينست( مُسْتَقِيمٌ عَلَيَّ صِراطٌ هذا) شيطان راه بودن خدا بر معناي]

 133 ............. 511:  ص[ ..... نيست خدا قضاي و حكم و قدرت حيطه از خارج نيز شيطان

:  ص[ ..... است ابليس به جواب سه متضمن "... سُلْطانٌ عَلَيْهِمْ لَكَ لَيْسَ عِبادِي إِنَّ ":آيه]

512 ....................................................................................................... 533 

 سلطنت به مستند و بوده "غاوين "مجازات او اغواي نبوده مستقل عباد اغواء در ابليس]

 533 ........................................................................... 516:  ص[ ..... است الهي

 او عدالت با و خدا مطلقه سلطنت با ابليس، براي واليت و سلطنت اثبات اينكه بيان]

 530 ......................................................................... 519:  ص[ ..... ندارد منافات

 530 .................. 521:  ص[ ..... "... أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها ":دارد در هفت جهنم اينكه معناي]

 مِنْهُمُ عِبادَكَ إِلَّا ":آيه در "مخلصين "از اعم "... جَنَّاتٍ فِي الْمُتَّقِينَ إِنَّ ":آيه در "متقين "]

 530 ................................................................... 524:  ص ..... [است "الْمُخْلَصِينَ

 شرك از كه است كساني "متقين "از مراد است گفته كه "رازي فخر "سخن ابطال و رد]

 رماتمح از پرهيز ملكه دارايان مورد در "متقين "وصف به تسميه اينكه بيان و بپرهيزند

 532 ................................................................... 525:  ص[ ..... است صادق الهي

:  ص[ ..... است شده حكايت قرآن در كه ايشده رانده قضاهاي] هشد رانده قضاهاي

522 ....................................................................................................... 532 

 532 ........... 526:  ص[ ..... السالم عليه آدم كالبد در روح نفخ باره در رواياتي] روايتي بحث

 532 ...................................................................................................... اشاره

 الْوَقْتِ يَوْمِ إِلي الْمُنْظَرِينَ مِنَ فَإِنَّكَ ":آيه در معلوم يوم وقت باره در روايت چند]

 533 ............................................................................. 527:  ص[ ..... "الْمَعْلُومِ



521:  ص[ ..... "... أَبْوابٍ سَبْعَةُ لَها ":جمله ذيل در جهنم درهاي از مراد بيان در رواياتي]

 ............................................................................................................. 513 

 رب آن تطبيق و "بِلِينَمُتَقا سُرُرٍ عَلي إِخْواناً ":جمله مراد بيان و تفسير در روايت چند]

 511 .............................................................. 561:  ص[ ..... راويان توسط ايعده

 515 .................................................. 565:  ص[ ..... 11 تا 19 آيات(: 42) الحجر سوره]

 515 ......................................................................................................... اشاره

 510 .............................................................................. 563:  ص.....  آيات ترجمه

 و شدن دار فرزند به( ع) ابراهيم بشارت داستان متضمن آيات ارتباط به اشاره] آيات بيان

 510 ....................................................... 561:  ص[ ..... قبل آيات با لوط، قوم داستان

 510 ...................................................................................................... اشاره

 اين بود آسوده دل او مكر و عذاب از و مايوس الهي رحمت و غفران از نبايد اينكه سبب]

562:  ص[ ..... نيست خدا مشيت و اراده كننده محدود و جلوگيري عيمان هيچ كه است

 ............................................................................................................. 512 

 است بوده عادي استبعاد اساس بر فرزند، به شدن داده بشارت از( ع) ابراهيم تعجب]

 ينب گفتگوي و( ع) ابراهيم رب آدمي صورت به فرشتگان شدن وارد به مربوط آيات بيان

 512 ............................................................ 567:  ص[ ..... حضرت آن و ميهمانان

 512 .... 561:  ص[ ..... است بوده "غابرين "از لوط همسر اينكه از مراد و "غابر "معناي]

 قضاي و حضرت آن و ايشان بين گفتگوي و السالم عليه "لوط "بر مالئكه شدن وارد]

 512 ......................................... 569:  ص[ ..... لوط قوم انقراض و نسل قطع به الهي

 553 ................... 573:  ص[ ..... "حجر اصحاب "و "ايكه اصحاب "مورد در توضيحي]

 551 .................... 571:  ص([ ..... گذشته آيات از برخي ذيل در روايت چند]) روايتي بحث

 555 .................................................. 576:  ص[ ..... 99 تا 12 آيات(: 42) الحجر سوره]

 555 ......................................................................................................... اشاره

 550 .............................................................................. 576:  ص.....  آيات ترجمه



 550 ................................................................................. 577:  ص.....  آيات بيان

 550 ...................................................................................................... اشاره

 نهو بيان و "... بِالْحَقِّ إِلَّا بَيْنَهُما ما وَ الْأَرْضَ وَ السَّماواتِ خَلَقْنَا ما وَ ":فرمود اينكه معناي]

.....  [خود مراد اثبات براي شريفه آيه اين به تفويض و جبر به قائلين از يك هر استدالل

 550 .................................................................................................. 278 : ص

 : ص[ ..... "... الْجَمِيلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ ":جمله مفاد و "عفو "با آن فرق و "صفح "معناي]

511 ....................................................................................................... 552 

 ينا باره در كه وجوهي به اشاره و است حمد سوره "الْمَثانِي مِنَ سَبْعاً "از مراد اينكه بيان]

 552 ............................................................. 514:  ص[ ..... است شده گفته تعبير

 و كفر از نخوردن غم كفار، دارايي به تمايل عدم(: ص) اللَّه رسول به دستور چهار]

513:  ص[ ..... خود ماموريت ساختن روشن و مؤمنان براي جناح خفض آنان، استهزاي

 ............................................................................................................. 552 

 آنان ميهتس وجه و "مقتسمين "از مقصود بيان و "الْمُقْتَسِمِينَ لَيعَ أَنْزَلْنا كَما ":آيه معناي]

 553 ............................................................................ 512:  ص[ ..... نام اين به

 501 .......... 517:  ص[ ..... "تُؤْمَرُ بِما فَاصْدَعْ "(:ص) پيامبر به دعوت كردن علني دستور]

[ ..... است مرگ "الْيَقِينُ يَأْتِيَكَ حَتَّي رَبَّكَ اعْبُدْ وَ ":آيه در "يقين "از مراد اينكه توضيح]

 505 ................................................................................................ 511:  ص

 مراد و "مثاني سبع "و "الْجَمِيلَ الصَّفْحَ فَاصْفَحِ ":معناي توضيح در رواياتي] روايتي بحث

 500 ........................................................................ 519:  ص[ ..... "مقتسمين "از

 500 ...................................................................................................... اشاره

 آن مستهزءين تن پنج باره در نيز و( ص) پيامبر دعوت دنش علني باره در روايت چند]

 500 .................. 594:  ص[ ..... "الْيَقِينُ يَأْتِيَكَ حَتَّي رَبَّكَ اعْبُدْ وَ ":آيه ذيل در و حضرت

 502 ....................................... 593:  ص.....  آن دوام و تكليف چگونگي در فلسفي بحث

 502 .............................................. 596:  ص.....  دارد آيه 451 و است مكي نحل سوره(16)

 502 .....................................................596:  ص[ ..... 54 تا 4 آيات(: 46) النحل سوره]



 502 ......................................................................................................... اشاره

 502 .............................................................................. 597:  ص.....  آيات ترجمه

 رد آن ذيل آيات و مدينه در سوره صدر آيات اينكه بيان و نحل سوره كلي مفاد] آيات بيان

 503 .................................................................. 591:  ص[ ..... است شده نازل مكه

 503 ...................................................................................................... اشاره

 دهش گفته باره اين در كه وجوهي و "تَسْتَعْجِلُوهُ الفَ اللَّهِ أَمْرُ أَتي "معناي و خدا امر از مراد]

 503 .................................................................................. 311:  ص[ ..... است

 ":هآي معناي بيان و شودمي استفاده روح حقيقت باره در قرآني آيات از كه آنچه به اشاره]

 505 .............................................. 315:  ص[ ..... "... أَمْرِهِ مِنْ حِبِالرُّو الْمَالئِكَةَ يُنَزِّلُ

 500 .....311:  ص[ ..... اندكرده ذكر فوق آيه معناي پيرامون در مفسران كه مختلفي وجوه]

 سوالنر برگزيدن و انتخاب معناي به خدا، مشيت به پيامبران بر مالئكه انزال دنش منوط]

 502 ......................................... 317:  ص[ ..... نيست استعداد و لياقت و مرجح بدون

 اندودهب عقائد الحاص صدد در هم پيامبران اينكه بيان و عمل و عقيده بين رابطه به اشاره]

 ص[ ..... "فاتقون "و "أَنَا إِلَّا إِلهَ ال أَنَّهُ ":است داشته مرحله دو ايشان انذار و. اعمال هم و

 :311 ..................................................................................................... 502 

 موجود هر مدنآ كار به) بودن نعمت و الوهيت بر دليل (آيات) موجودات ايجاد و خلقت]

 502 ............ 319:  ص[ ..... است تعالي خداي تدبير و ربوبيت بر دليل( ديگر موجود براي

 بشر وقاحت و شرميبي بيان است ناچيز اينطفه از انسان خلقت اينكه ذكر از غرض]

 502 .................................................................................. 341:  ص[ ..... است

 لِالسَّبِي قَصْدُ اللَّهِ عَلَي وَ) كند روشن و معين را( هدايت راه) سبيل قصد كه است خدا بر]

 503 ..................................................................................... 345:  ص...([ ..... 

 رهاشاع و معتزله بحث و است عدمي امري و نيست راه حقيقت در تضالل راه اينكه بيان]

 521 ............. 341:  ص[ ..... است موردبي خداوند به آن خلق اسناد جواز عدم يا جواز در

 برون و درون به بودن عالم و بودن منعم بودن، خالق: ربوبيت و الوهيت گانه سه اركان]

 522 ................................................................................. 351:  ص[ ..... انسان



 "مٌرَحِي لَغَفُورٌ اللَّهَ إِنَّ "به "تُحْصُوها ال اللَّهِ نِعْمَةَ تَعُدُّوا إِنْ وَ "تعليل در كه اينكته بيان]

355:  ص[ ..... "مغفرت و رحمت "با "نعمت "هوممف بين ارتباط به اشاره و دارد وجود

 ............................................................................................................. 522 

 522 ............................................................................. 351:  ص.....  روايتي بحث

 522 ...................................................................................................... اشاره

 منافق ايعده مسلمين ميان در نيز هجرت از پيش اينكه به كندمي داللت كه روايتي]

 523 ................................................................................ 352:  ص[ ..... اندبوده

 أَتي "در خدا امر نداگفته آنها به استشهاد با علماء از برخي كه روايتي چند داللت عدم]

 523 ...................... 356:  ص[ ..... مدعايشان بر است، قيامت "... تَسْتَعْجِلُوهُ فاَل اللَّهِ أَمْرُ

:  ص[ ..... است شده تطبيق السالم عليه مهدي ظهور به "اللَّهِ أَمْرُ أَتي "آن در كه روايتي]

357 ....................................................................................................... 523 

.. [ ...السالم عليهم بيت اهل ائمه بر "يَهْتَدُونَ هُمْ بِالنَّجْمِ وَ ":جمله تطبيق در روايت دو]

 525 ................................................................................................ 359:  ص

 525 .................................................. 331:  ص[ ..... 11 تا 55 آيات(: 46) النحل سوره]

 525 ......................................................................................................... اشاره

 520 .............................................................................. 334:  ص.....  آيات ترجمه

 520 ................................................................................. 335:  ص.....  آيات بيان

 520 ...................................................................................................... اشاره

 522 ........................................ 333:  ص[ ..... است كامل توحيد الزمه معاد به اعتقاد]

[ ..... ندكشمي دوش بر را اضاللشان از ناشي گناهان بار همانند كنندگان گمراه اينكه بيان]

 522 ................................................................................................ 332:  ص

 آياتي با "عِلْمٍ بِغَيْرِ يُضِلُّونَهُمْ الَّذِينَ أَوْزارِ مِنْ وَ...  أَوْزارَهُمْ لِيَحْمِلُوا ":آيه بين جمع وجه]

 522 ................................................ 336:  ص[ ..... "أُخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال ":مانند

 معصومين "... الْعِلْمَ واأُوتُ الَّذِينَ قالَ ":آيه در اندشده داده علم كه كساني از مقصود]

 523 .............................................................. 311:  ص[ ..... هستند السالم عليهم



 ص[ ..... "اتَّقَوْا لِلَّذِينَ "از مراد و "خَيْراً قالُوا رَبُّكُمْ أَنْزَلَ ذا ما اتَّقَوْا لِلَّذِينَ قِيلَ ":آيه معناي]

 :315 ..................................................................................................... 521 

:  ص[ ..... مرگ و توفي حال در متقين بودن طيب از مقصود و "طاهر "و "طيب "معناي]

311 ....................................................................................................... 520 

 يعدم امر اندگفته و كرده "ءٍشَيْ مِنْ دُونِهِ مِنْ عَبَدْنا ما اللَّهُ شاءَ لَوْ ":جمله بر كه اشكالي]

 522 .................. 317:  ص[ ..... آن جواب و گيردنمي قرار مشيت متعلق( نكردن عبادت)

 ترك بر داخ مشيت راگ اينكه به خود پرستي بت براي مشركين استدالل تبيين و تقرير]

 522 ............................. 349 : ص[ ..... پرستيديمنمي بت ما بود گرفته تعلق پرستي بت

 هدايت رب خدا مشيت و است "مبين بالغ "پيامبران وظيفه تنها: مشركين دليل به پاسخ]

 ص[ ..... اختيار از خارج و تكويني نه است انسان اختيار به بسته و تشريعي مشيت انسان

 :324 ..................................................................................................... 522 

 نكهاي بيان و اندبوده منقسم گمراه و يافته هدايت طايفه دو به هاامت همه اينكه به اشاره]

 ص[ ..... است عبد خود ضاللت مجازات خدا اضالل و عمل، در احسان پاداش خدا هدايت

 :321 ..................................................................................................... 523 

[ است كرده ايجاد را آن خدا گفت تواننمي و است عدمي امر "ضاللت "اينكه توضيح]

 525 ........................................................................................... 326:  ص..... 

 اثبات جهت در اندخواسته مفوضه و جبريون از يك هر كه هايياستفاده صحت عدم]

 520 ........................................ 321:  ص[ ..... بكنند مشركين استدالل از خود مذهب

 520 329:  ص[ ..... شوندنمي مندبهره آنها ياري از مشركين كه هستند ياوراني قيامت در]

 روشن عيان به ديني معارف در اختالف موارد در حقيقت و حق قيامت روز در اينكه]

 522 ................................................. 361:  ص[ ..... است قيامت معرفات از شودمي

 انيبي و خدا قضاي و اراده امر، كلمه، قول،: به تعالي خداي ايجاد از مختلف تعابير به اشاره]

 522 ............. 365:  ص([ ..... فَيَكُونُ كُنْ لَهُ نَقُولَ أَنْ) خدا امر از اشياء تخلف عدم باره در

 522 ............................................................................. 363:  ص.....  روايتي بحث

 522 ...................................................................................................... اشاره



 522 ............................... 361:  ص[ ..... خدا نامحدود قدرت و سلطنت باره در روايتي]

...([  و "الْأَوَّلِينَ -أَساطِيرُ قالُوا "،"خَيْراً قالُوا...  "،"الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِينَ ":ذيل در رواياتي)]

 522 ........................................................................................... 361:  ص..... 

 533 .................................................. 367:  ص[ ..... 61 تا 14 آيات(: 46) النحل سوره]

 533 ......................................................................................................... اشاره

 533 .............................................................................. 361:  ص.....  آيات ترجمه

 531 ................................................................................. 369:  ص.....  آيات بيان

 531 ...................................................................................................... اشاره

[ است اسالمي صالح مجتمع داده وعده مهاجرين به خداوند كه دنيا در حسنه از مقصود]

 535 ........................................................................................... 371:  ص..... 

 هب رسيدن در صفت دو اين دخالت جهت به توكل و صبر صفت دو به مهاجرين توصيف]

 530 ................................................................. 374:  ص[ ..... است دنيا در حسنه

:  ص[ ..... است عادي بشر در رسالت حصر "... رِجالًا إِلَّا قَبْلِكَ مِنْ رْسَلْناأَ ما وَ ":آيه مفاد]

375 ....................................................................................................... 530 

 532 ............................................ 371:  ص[ ..... "ذكر ":كلمه استعمال موارد و معنا]

:  ص[ ..... كيانند خطاب اين مخاطبين اينكه و "الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا "در ذكر اهل از مراد]

372 ....................................................................................................... 532 

 سرينمف كه وجوهي و "... إِلَيْهِمْ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ لِتُبَيِّنَ الذِّكْرَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنا وَ ":آيه مفاد و معنا]

 532 .............................................................. 377:  ص[ ..... اندگفته آن تفسير در

311:  ص[ ..... السالم و الصالة عليهم( ائمه) او عترت و اللَّه رسول بيانات بودن حجت]

 ............................................................................................................. 533 

([ اتالسيئ مكروا) كردندمي گناه پيامبرانش و خدا به مكر در از كه مشركين تهديد و انذار]

 033 ........................................................................................... 314:  ص..... 

:  ص[ ..... اندشده تهديد بدان مشركين كه "تخوف بر اخذ "و "تقلب در اخذ "از مراد]

315 ....................................................................................................... 031 



313:  ص[ ..... است خدا برابر در موجودات سجود و خضوع نشانه اشياء سايه گردش]

 ............................................................................................................. 035 

 خدا برابر در آنان تذلل و خضوع معناي به خدا براي زمين و هاآسمان دگانجنبن سجده]

 030 .................................................................................. 312:  ص[ ..... است

 و خلوقم مقابل در استكبار باره در توضيحي و "استكبار "و "تكبر "استعمال موارد و معنا]

 030 ............................. 316:  ص ..... [(عمل حسب به و ذات حسب به) خالق مقابل در

 به آنچه دادن انجام و ذاتي استكبار عدم او الوهيت مقام از خوف و خدا از نبودن غافل]

:  ص.. [ ...است سبحان خداي برابر در مالئكه عملي استكبار عدم شودمي امر ايشان

317 ....................................................................................................... 030 

 وفخ بوده مكلف مالئكه اينكه به قول براي "... رَبَّهُمْ يَخافُونَ ":آيه به برخي استدالل رد]

 032 .............................................. 317:  ص ..... [هستند بشر از افضل و دارند رجا و

 ادهاستف گرفتن خدا دو از نهي از كه معنايي و "اثْنَيْنِ إِلهَيْنِ تَتَّخِذُوا ال ":جمله از مقصود]

 032 ............................................................................... 319:  ص[ ..... شودمي

 الدِّينُ لَهُ) باشد او از دائما دين و بودمع او فقط كه اينست خدا مطلقه مالكيت الزمه]

 032 ................................................................................. 394:  ص([ ..... واصِباً

 فطري شدن او دامان به دست و االسباب مسبب به بستن اميد شدائد، و تنگناها در]

 033 ......................................................................... 393:  ص[ ..... است انسان

392:  ص[ ..... است مشركين ورزيدن شرك غرض و غايت نعمت كفران اينكه توضيح]

 ............................................................................................................. 013 

[ دهندمي رارق "يَعْلَمُونَ ال لِما "نصيب را خود روزي از بخشي مشركين اينكه از مقصود]

 011 ........................................................................................... 396:  ص..... 

397:  ص[ ..... دانستندمي خدا دختران و مؤنث را مالئكه مشركين اينكه سبب و منشا]

 ............................................................................................................. 015 

399:  ص[ ..... است شده مورد اين در كه گفتگويي و "يَشْتَهُونَ ما لَهُمْ وَ ":جمله معناي]

 ............................................................................................................. 010 

 012 ..................................... 114:  ص[ ..... آن نكوهش و مشركين دختركي حكايت]



 و اريك گناه ريشه و آخرت به ايمان حسنه، صفات و نكوكاري انگيزه و منشا اينكه بيان]

:  ص[ ..... است حساب امر استخفاف و آخرت به نداشتن ايمان سويي،( صفت) مثل هر

115 ....................................................................................................... 012 

 دارا و ممكنات صفات به اتصاف از و طبعي و عقلي بيحق هر از تعالي خداي بودن منزه]

 012 ......... 113:  ص([ ..... الْأَعْلي الْمَثَلُ لِلَّهِ وَ) را اسماء و امثال بهترين و باالترين او بودن

 ماند نخواهد زمين روي ايدابه كند ذاخ ظلمشان به را مردم خدا اگر: فرمود اينكه معناي]

 012 112:  ص([ ..... ع) انبياء نبودن معصوم به قول براي آيه اين به استدالل ضعف بيان و

119:  ص[ ..... "... قَبْلِكَ مِنْ أُمَمٍ إِلي أَرْسَلْنا لَقَدْ تَاللَّهِ ":آيه در "اليوم "و "امم "از مراد]

 ............................................................................................................. 051 

 عليهم بيت اهل به "الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا ":جمله در ذكر اهل آنها در كه رواياتي] روايتي بحث

 055 ............................................................. 144:  ص ..... [است شده تفسير السالم

 055 ...................................................................................................... اشاره

 از نظر قطع با و است كتاب اهل ذكر اهل از مراد آيات سياق به توجه با اينكه بيان]

 050 ............................ 412 : ص[ ..... باشدمي السالم عليهم بيت اهل مراد آيه خصوص

 "و "واصِباً الدِّينُ لَهُ "،"مَكَرُوا الَّذِينَ فَأَمِنَ أَ "،"الذِّكْرِ أَهْلَ فَسْئَلُوا: معناي در روايت چند]

 050 ................................................................... 143:  ص[ ..... "الْأَعْلي الْمَثَلُ لِلَّهِ

 052 .................................................. 142:  ص[ ..... 77 تا 62 آيات(: 46) النحل سوره]

 052 ......................................................................................................... اشاره

 052 .............................................................................. 146:  ص.....  آيات ترجمه

 052 ................................................................................. 147:  ص.....  آيات بيان

 052 ...................................................................................................... اشاره

 ردهك گوش باشد حق دهدمي احتمال كه را آنچه كه ينستا عقل مقتضاي اينكه به اشاره]

 052 .......................... 147:  ص([ ..... يَسْمَعُونَ لِقَوْمٍ لَآيَةً ذلِكَ فِي إِنَّ) كند احسن اتباع

.....  [نوشانيديم ماش به خون و شكم فضوالت ميان از را خالص شير: فرمود اينكه معناي]

 052 ................................................................................................ 141:  ص



:  ص[ ..... مسكرات بودن مباح بر "حَسَناً رِزْقاً وَ سَكَراً مِنْهُ تَتَّخِذُونَ ":جمله داللت عدم]

151 ....................................................................................................... 053 

 ياتآ نبوده، منافاتي خمر تحريم آيات و "... سَكَراً مِنْهُ تَتَّخِذُونَ ":جمله بين اينكه بيان]

:  ص[ ..... است موردبي شده گفته منافات رفع براي كه وجوهي و نيستند آن ناسخ تحريم

151 ....................................................................................................... 053 

 001 ........................................... 153:  ص[ ..... "وحي "كلمه استعمال موارد و عنام]

 005 ........................... 151:  ص[ ..... عسل زنبور به سبحان خداي الهامات و ايحائات]

156:  ص[ ..... "... أَيْمانُهُمْ مَلَكَتْ ما عَلي رِزْقِهِمْ بِرَادِّي فُضِّلُوا الَّذِينَ مَافَ ":جمله معناي]

 ............................................................................................................. 000 

 000 ....................... 151:  ص[ ..... است شده گفته فوق آيه معناي در كه ديگري وجوه]

 002 ......................................... 131:  ص[ ..... نوادگان و فرزندان داشتن نعمت ذكر]

 گفته "شَيْئاً الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ مِنَ رِزْقاً لَهُمْ يَمْلِكُ ال ما ":جمله معناي در كه وجوهي]

 002 ............................................................................134:  ص[ ..... است شده

:  ص([ ..... الْأَمْثالَ لِلَّهِ تَضْرِبُوا فاَل) است فرموده نهي آن از كه خدا براي زدن مثل از مراد]

135 ....................................................................................................... 002 

 002 ................... 133:  ص[ ..... منعم وحدت به استناد با ربوبي توحيد اثبات براي مثلي]

 رديم بين مقايسه متضمن مثلي ذكر با و نبوت مساله به اشاره و توحيد بر حجت اقامه]

132:  ص[ ..... است مستقيم صراط بر و كندمي امر عدالت به كه مردي و سربار و گنگ

 ............................................................................................................. 003 

 : ص[ ..... است شده گفته "... رَجُلَيْنِ مَثَلًا اللَّهُ ضَرَبَ وَ ":آيه تفسير در ديگر وجه چند]

131 ....................................................................................................... 005 

 وَ السَّماواتِ غَيْبُ لِلَّهِ وَ "در زمين و آسمانها غيب از مراد و "شهادت "و "غيب "معناي]

 000 .............................................................................. 139:  ص[ ..... "الْأَرْضِ

 000 ...................... 111:  ص[ ..... است ارض و سماوات هايغيب از قيامت اينكه بيان]



 [ .....آنست از نزديكتر يا زدن هم بر چشم مانند( قيامت) ساعت امر: فرمود اينكه مفاد]

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

 و سختي و گيردمي تعلق موجودات به مساوي طور به لهيا قدرت اينكه مورد در شرحي]

 002 .................. 115:  ص ..... [نيست مطرح الهي مقدورات در نزديكي و دوري و آساني

 لقو ضعف بيان و شودمي استفاده "... الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ غَيْبُ لِلَّهِ وَ ":آيه از كه نكاتي]

 002 ............... 111:  ص[ ..... است زمين و هاآسمان غيب به علم مراد اينكه به مفسرين

 002 ............................................................................. 116:  ص.....  روايتي بحث

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

 عليهم او بيت اهل و پيامبر بر "... النَّحْلِ إِلَي رَبُّكَ أَوْحي وَ ":آيه تطبيق در روايت چند]

 002 ................................................................................ 116:  ص[ ..... السالم

 ئمها و المؤمنين امير بر "بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ مَنْ ":جمله تطبيق در و "حفدة "معناي در ياتيروا]

 003 ....................................................................... 117:  ص[ ..... السالم عليهم

 023 .................................................. 119:  ص[ ..... 19 تا 71 آيات(: 46) النحل سوره]

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

 021 .............................................................................. 121:  ص.....  آيات ترجمه

 021 ................................................................................. 124:  ص.....  آيات بيان

 021 ...................................................................................................... اشاره

 دوب در انسان حصولي علم "شَيْئاً تَعْلَمُونَ ال أُمَّهاتِكُمْ بُطُونِ مِنْ أَخْرَجَكُمْ اللَّهُ وَ ":آيه در]

 025 ................................................................124:  ص[ ..... است شده نفي تولد

 مسبب به منتهي طبيعي اسباب و است تعالي خداي هوا در مرغان پرواز حقيقي سبب]

 025 .................................................................. 125:  ص[ ..... شوندمي االسباب

 020 ............. 121:  ص...[ .....  و حيوانات موي و كرك و پشم و پوست خانه، نعمت ذكر]

 سرابيل باره در اينكه وجه و -است عدمي امري اينكه با -سايه تبعي وجود نعمت ذكر]

 022 ...... 122:  ص[ ..... نكرد ذكر را سرما از حفظ و "داردمي نگه گرما از را شما ":فرمود



 باره در كه وجوهي و "الْكافِرُونَ أَكْثَرُهُمُ وَ يُنْكِرُونَها ثُمَّ اللَّهِ نِعْمَتَ يَعْرِفُونَ ":آيه معناي]

127:  ص[ ..... است شده گفته آنان همه نه و اندشده خوانده كافر كفار اكثر اينكه علت

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

( منعم معرفت) روحاني و( مادي بهره) جسماني نعمت دو از نعمتي هر به تنعم از مؤمن]

 022 ....................................................................... 121:  ص[ ..... است مندبهره

 022 ............. 129:  ص[ ..... گرددمي مبعوث شهيدي امتي هر از قيامت در اينكه از مراد]

 دنيوي حيات به آن از بازگشت به راهي و عمل روز نه است كيفر و پاداش روز قيامت]

 022 ................................................................................. 161:  ص[ ..... نيست

 023 ....................... 164:  ص[ ..... نيست تاخيري و تخفيف آخرت در ظالمان عذاب در]

 او برابر در است مبين حق خدا اينكه به كردن پيدا علم بر عالوه مشركين قيامت در]

 023 ............. 163:  ص[ ..... نتيجه بي و اضطراري ايماني آوردند،مي ايمان او به و تسليم

 021 ................... 161:  ص[ ..... داشت خواهند كفار ديگر از بيش عذابي مفسد كافران]

 بين جمع وجه بيان و بررسي و شهداء و شهيد ،(دادن گواهي) شهادت مورد در تفصيلي]

 020 .................................................... 166:  ص[ ..... باره اين در مختلف آيات مفاد

 022 ......... 169:  ص([ ..... ءٍشَيْ لِكُلِّ ياناًتِبْ) است چيز همه كننده بيان قرآن اينكه معناي]

 هيداش بك جئنا "و "... يُنْكِرُونَها ثُمَّ اللَّهِ نِعْمَتَ يَعْرِفُونَ ":آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 022 .............................................................................. 470 : ص[ ..... "هؤالء علي

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

 022 ................................ 175:  ص[ ..... "ءٍشَيْ لِكُلِّ تِبْياناً ":جمله ذيل در روايت چند]

 022 ................................................ 171:  ص[ ..... 412 تا 91 آيات(: 46) النحل سوره]

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

 023 .............................................................................. 172:  ص.....  آيات ترجمه

 023 ................................................................................. 176:  ص.....  آيات بيان

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



 023 .................. 176:  ص[ ..... جامعه وضع اصالح به اسالم در شديد اهتمام به اشاره]

 إِنَّ "در عدل به امر اينكه بيان و( اجتماعي و فردي) عدل گانه دو اقسام و معنا به اشاره]

 021 ................ 177:  ص[ ..... است اجتماعي عدالت به امر "الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ

 رام و است ديگران به نسبت احسان "الْإِحْسانِ وَ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللَّهَ إِنَّ ":در احسان به امر]
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 ............................................................................................................. 020 

 020 ....................................................115:  ص[ ..... قسم شكستن شناعت سبب]

 022 ................................... 113:  ص[ ..... رشته خود كردن پنبه به عهد نقض تمثيل]
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 022 ........................................................................................... 112:  ص..... 
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 020 ............. 193:  ص[ ..... است شده گفته طيبه حيات از مراد باره در كه ديگر وجوهي]
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 022 ................................................................................................ 199:  ص



 گفتند كه( ص) خدا رسول به مشركين افتراي به سبحان خداي جواب تفصيل و شرح]
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 033 .................................................................................... 502 : ص[ ..... احسان
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 031 ............................................................................................ 504 : ص..... 
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 030 ......................................................................................................... اشاره
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 030 ...................................................................................................... اشاره
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 010 ............................................................................ 236:  ص[ ..... شريفه آيه
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 3آيه دارد ..... ص :  25سوره ابراهيم مكي است و (14)



 3[ ..... ص : 2تا  4(: آيات 41سوره إبراهيم )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي 1اسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ )الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّ
آخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ( الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَي ال5ْالسَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ وَ وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ )

( وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إاِلَّ بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي 0اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً أُولئِكَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍ )
 (0مَنْ يَشاءُ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )

 (2 )إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ

 3ترجمه آيات ..... ص : 

پروردگارشان از ظلمتها خارج و به سوي نور كه راه خداي عزيز و  اين كتابي است كه به تو نازل كرديم تا مردم را به اذن
 .(1ستوده است ببري )

 .(5خدايي كه هر چه در آسمانها و هر چه در زمين هست از او است و واي بر كافران از عذاب شديد )

خواهند راه حق را دارند و ميهمان كساني كه زندگي اين دنيا را بر جهان ديگر ترجيح داده و )مردم را( از راه خدا باز مي
 .(3)منحرف كنند، آنها در گمراهي دورند 

 هيچ پيغمبري را جز به زبان مردمش نفرستاديم، تا )احكام را( براي آنان بيان كند، و 
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 .(0نمايد، و او عزيز و حكيم است )خدا هر كه را بخواهد گمراه، و هر كه را بخواهد هدايت مي

هاي خويش فرستاديم )و دستور داديم( كه اي موسي! مردمت را از ظلمتها به سوي نور بيرون آر و ايام ما موسي را با معجزه
 .(2يادآوري(، براي هر صبور شكرگزاري عبرتي هست ))اللَّه را بيادشان آر كه در اين، 

 1بيان آيات ]خالصه و برداشتي از آيات سوره ابراهيم[ ..... ص : 

 اشاره

را با  كند و آنآيات كريمه اين سوره، پيرامون اوصاف قرآني كه بر پيغمبر اسالم )صلوات اللَّه عليه( نازل شده بحث مي
ها به سوي نور اين كتاب، آيت و معجزه و نشانه رسالت آن جناب است و مردم را از ظلمت :نمايداوصاف زير معرفي مي

كند، خدايي كه عزيز و حميد است، يعني غالب و قاهري است كه راهنماييشان مي كشد، و به راه مستقيم خدابيرون مي
گردد، خدايي كه در كارهاي خدائيش شود، و غني و بي نيازي است كه هرگز محتاج كسي نميهرگز مغلوب كسي نمي

 .جميل است، يعني براي مردم جز خوبي و نعمت منظوري ندارد

او هستند الزم است كه دعوت او را لبيك  "منعم عليه "و پسنديده كار باشد، بر مردم كهوقتي خدا منعم و غالب و بي نياز 
 .گويند، تا در نتيجه از نعمتهايي كه او به ايشان ارزاني داشته برخوردار شوند، و آن نعمتها به سعادتشان تمام شود



دايي كه هم قوي است و هم بي نياز مطلق، و نيز الزم است كه از غضب او بر حذر باشند، زيرا پر واضح است كه عذاب خ
تواند از وجود بندگانش چشم پوشيده، همه را دستخوش هالكت نمايد و به ديار عدم بفرستد، شديد خواهد بود، چرا كه او مي

 .و از نو خلق و بندگان ديگري بيافريند هم چنان كه همين عمل را در امم گذشته انجام داده است

لي و "و "رب العزة "ريز و درشت و زميني و آسماني اين عالم، با زبان حال، گوياي اين حقيقتند كهآري، تمامي موجودات 
 .تنها او است، و رب ديگري غير از او نيست "حميد

 :فرمايداين خالصه و برداشتي بود از آيات اين سوره كه با آيه زير كه مي

 .شودختم مي "عْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِهذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَ "

 با در نظر گرفتن آيه "هم كه گفته است:« 1»و شايد مقصود آن مفسري 

__________________________________________________ 
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توان گفت: اين سوره با ذكر و بيان كه اولين آيه اين سوره است، مي "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "
 .همين مطلبي باشد كه ما خاطر نشان ساختيم "غرض از رسالت و فرستادن كتاب، افتتاح شده است

سه  -در مكه نازل شده است، هر چند كه به ابن عباس و حسن و قتاده -آيدآن گونه كه از سياق آياتش برمي -ورهاين س
اند: همه آيات اين سوره در مكه نازل شده، بجز دو آيه آن كه راجع اند كه ايشان گفتهنسبت داده -تن از قاريان صدر اسالم

فْراً وَ أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُ "لمين كشته شدند، و آن دو آيهبه كشته شدگان در جنگ بدر است كه به دست مس
است، ولي ما بزودي خواهيم گفت كه اين دو آيه نه تنها صراحتي « 1» "أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ

 .ه نازل شده باشند ندارند، بلكه ظهور هم ندارندبه اينكه در غير مك

 ."الر كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "

، "ينا هذا: "خبر است براي مبتداي حذف شده كه عبارت است از "كتاب "بنا بر اين، كلمه "هذا كتاب انزلناه اليك "يعني
 .اندالبته اين معنا را ما از سياق آيه استفاده كرديم و گر نه مفسرين ديگر طوري ديگر معنا كرده

 2همه مردم است[ ..... ص :  "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "در "ناس "اشاره به عموميت رسالت پيامبر اسالم )ص( و اينكه مراد از]

 عموم مردم ميباشد نه فقط "ناس "شود كه منظور ازاستفاده مي "لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "جمله از ظاهر سياق
قوم رسول خدا و مؤمنين از ايشان، چون در ظاهر لفظ آيه هيچ دليلي بر اين تقييد نيست، و كالم خداي تعالي در آياتي ديگر 

، و «0» "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "، و آيه«5» "لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً "عمومي است، مانند آيه صراحت دارد بر اينكه رسالتش
و نيز آيات صريحي كه مربوط به دعوت يهود و ساير اهل كتاب « 0» "قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً "آيه
 .كردهمچنين عمل خود آن حضرت كه همه اقوام و ملتها را دعوت مي باشد، ومي

 :فرمودپذيرفت و نميآورد ايمانش را ميو هر كه از هر قوم و ملتي ايمان مي

ام به شهادت اينكه اسالم عبد اللَّه بن سالم يهودي و سلمان فارسي و بالل حبشي و من تنها براي قوم خود مبعوث شده
 ال ايشان را پذيرفت عالوه بر اين،صهيب رومي و امث
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 .1تا براي همه اهل عالم هشدار باشد. سوره فرقان، آيه (2)

 .13تا شما و هر كس را كه اين قرآن بگوشش برسد هشدار دهم. سوره انعام، آيه (3)

 .122دم من فرستاده خدايم بسوي همگي شما. سوره اعراف، آيه بگو اي مر(4)
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است كه  "كِتابٌ أَنْزَلْناهُ "در مقابل اولين آيه آن يعني آيه "... هذا باَلغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ "آخرين آيه اين سوره يعني آيه
تنها همان افرادي نيست كه در زمان رسول خدا ايمان آوردند و از  "ناس "زمؤيد اين گفتار ما است كه گفتيم مقصود ا

 .ها به سوي نور بيرون آمدند، بلكه منظور عموم افراد بشر استتاريكي

در اين آيه بيرون كردن از ظلمت به سوي نور را به رسول خدا )ص( نسبت داده و فرموده است: تا تو مردم را بيرون آوري. 
است كه رسول خدا )ص( يكي از اسباب ظاهري اين اخراج است، و ايمان هر مؤمني هر چند در هزاران اين بدان جهت 

 .شودهاي بسيار باشد باألخره مستند به آن جناب ميسال بعد و با واسطه

[ ..... "ظلمات "و جمع آوردن "نور "اشاره به نكته مفرد آوردن دهد ودهد و آياتي كه آن را به خدا نسبت ميوجه جمع بين آياتي كه هدايت مردم را به رسول خدا )ص( نسبت مي]

 6ص : 

إِنَّكَ ال تَهْدِي  "نسبت داده، و حال آنكه آيه (در اينجا ممكن است بپرسيد كه: اين آيه هدايت مردم را به رسول خدا )ص
 .شود؟كند، اين تناقض چگونه بر طرف ميجناب سلب مي، اين معنا را از آن «1» "مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ

كند با آيه مورد بحث، منافات ندارد، چون آن آيه اصالت و اي كه هدايت را از آن حضرت، سلب ميگوييم آيهدر جواب مي
خداي را، كند نه مطلق هدايت و حتي هدايت به نحو وساطت و به اذن استقالل رسول خدا )ص( را در هدايت خلق انكار مي

داند و آيه سوره تا منافات داشته باشد. خالصه اينكه آيه مورد بحث آن جناب را در امر هدايت واسطه ميان خدا و خلق مي
صريحا هدايت را به او « 5» "وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "كند، به شهادت اينكه آيهقصص استقالل او را انكار مي

 .را اضافه نموده به منظور اشاره به همين جهت است "بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "و در آيه مورد بحث هم كه جملهدهد، نسبت مي

، هدايت است، و اين تعبير در قرآن كريم مكرر آمده "نور "در آيه شريفه، ضاللت و گمراهي، و منظور از "ظلمات "منظور از
 خوانده است. و اگر هدايت را نور، و ضاللت را ظلمات ناميدهو در موارد بسياري هدايت را نور، و ضاللت را ظلمت 

__________________________________________________ 

كند. سوره چنين نيست كه تو هر كه را دلت بخواهد هدايت كني، بلكه اين خداست كه هر كه را بخواهد هدايت مي(1)
 .22قصص، آيه 

 .25كني. سوره شوري، آيه يت ميو تو مسلما به سوي راه راست هدا(2)
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يكي را مفرد و يكي را جمع آورده( براي اشاره به اين جهت است كه هدايت از مصاديق حق است و حق يكي است و هيچ )
اهاي وفرق و تغايري ميان مصاديق آن نيست، به خالف ضاللت كه مصاديق مختلفي دارد، چون ضاللت ناشي از پيروي ه

وَ أَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً  "نفساني است كه با هم اختالف دارند، و افراد و مصاديق هوي يك جور نيستند و لذا در آيه
)سبل(  سبيل( و راه ضاللت را چند راه)راه خدا و حق را يك راه « 1» "فَاتَّبِعُوهُ وَ ال تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

 .خوانده است

 7براي افاده غرض است نه عاقبت[ ..... ص :  "لتخرج الناس ... "در جمله: "الم "]



نا و اين مع -بنا بر آنچه گفتيم كه مقصود از ناس عموم مردم است -است "الم غرض ""لِتُخْرِجَ النَّاسَ ... "در جمله "الم "
« 5» "الم عاقبت "ون كردن مردم از ظلمات به سوي نور است، نه اينكهكند كه منظور از فرستادن قرآن، بيررا افاده مي

 .دانبود، الزم بود كه تمامي مردم عالم به قرآن ايمان آورده باشند و حال آنكه ايمان نياوردهباشد چون اگر الم عاقبت مي

ي نور و ن كردن از ظلمات به سواند كه: ممكن است الم را براي عاقبت بگيريم و بگوييم تربيت الهي و بيروبعضي گفته
رساندن خلق به سعادت و كمال واقعيشان شرايطي دارد، كه يكي آمادگي و استعداد خلق است، و اگر افرادي استعداد نداشته 

باشند هر چند كه فيض خدا عام بوده و عاقبت و هدف نهايي انزال قرآن هم تربيت عموم مردم است ولي تربيت نخواهند 
 .د كه عاقبت، عموميت دارد، ليكن مقداري از آن امكان تحقق دارد، نه همه آنشد. پس هر چن

__________________________________________________ 

تان اين راه من است، كه مستقيم است، آن را پيروي كنيد و راههاي ديگر را نرويد كه اگر برويد از راه بيرون و پراكنده(1)
 .120آيه  كنند. سوره انعام،مي

گويند كه مدلولش امري واقع شدني باشد، هر چند كه مورد غرض هم نباشد، مانند المي ، به آن المي مي"الم عاقبت"(2)
 نفَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً آل فرعون، صندوقي كه موسي در آن بود از آب گرفتند تا براي آنا "كه در آيه

( بكار رفته، چون غرض آل فرعون از گرفتن صندوق اين نبود كه براي خود 2)سوره قصص، آيه  "شمن و مايه اندوه باشدد
دشمن و مايه اندوه فراهم كنند، ليكن نتيجه و عاقبت كارشان اين بود. بنا بر اين، اگر الم در آيه مورد بحث هم الم عاقبت 

يم كه الم فهمبينيم چنين نشده ميتها به سوي نور بيرون شده باشند، و چون ميبايستي همه مردم عالم از ظلمبود ميمي
 :دهدمذكور، الم غرض است و به آيه چنين معنايي مي

 ."منظور از فرستادن رسوالن و انزال كتب اين است كه مردم چنين و چنان شوند "
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نكه برگشت كالمشان به اين است كه مفيد عاقبت بودن الم خالف ظاهر است، و ظاهر اند از ايولي اين آقايان غفلت ورزيده
تنها صاحبان استعداد و  "ناس "شود كه منظور ازآيه اين است كه الم براي غرض باشد، چون حاصل كالمشان اين مي

ت، بلكه ر آيه، الم عاقبت نيسفهميم كه الم دقابليت است، و حال آنكه ارسال كتاب، مقيد به طبقه معيني نيست، پس مي
الم غرض است و مقصود از غرض هم، غرض تشريع است، به اين معنا كه احكام خدا بخاطر وجود اغراض و مصالحي 

كند براي اين است كه ايشان را بيامرزد، و اگر به اند، يعني اگر خداي سبحان مردم را به سوي خود دعوت ميجعل شده
كند براي اين است كه ايشان را به سعادت خود نايل ساخته و به بهشت واردشان نماييشان ميسوي ايمان و عمل صالح راه

كند، و اگر رسوالني ارسال و كتبي انزال كرده براي اين است كه آنها را از ظلمات به سوي نور درآورد، و اگر امر و نهي 
دورشان سازد، و در قرآن آياتي كه اين معنا را بفهماند  هاي شيطانكرده باز براي اين است كه آنها را پاك كند و از آلودگي

يم توانبسيار است، و همچنين رواياتي هم كه اين معني را افاده كند شايد از هزارها هم متجاوز باشد، و به همين جهت نمي
 .به نقل آنها بپردازيم

 "توانيم از ظاهر آيه دست برداشته، كلمهند نميابينيم اكثر مردم جهان از نعمت اين نور محروم ماندهپس به صرف اينكه مي
إِنَّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  "آري ظاهر قرآن براي ما حجت است، به دليل اينكه فرموده: .را مقيد به مستعدين كنيم "ناس

 "سانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِ "و نيز فرموده است:« 1» "تَعْقِلُونَ
و  "آنچه از كتاب خدا "فرمايدو داللت اين دو آيه بر حجيت ظاهر قرآن جاي حرف نيست، زيرا در آيه اول صريحا مي«. 5»

 .شويدن حجت است، و بر طبق همان مؤاخذه ميفهميد برايتامي "آنچه از كالم رسول خدا "فرمايددر آيه دوم مي



فهميم كه آمرزش، غرض دعوت است، هم چنان كه از كالم يك موالي جز اين نمي« 0» "يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ "و ما از آيه
 برايم "گويد:عرفي كه به غالمش مي

__________________________________________________ 

 .0را قرآني عربي قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد. سوره زخرف آيه  ما اين كتاب(1)

هيچ پيامبري نفرستاديم مگر به زبان قوم خودش تا راه را براي ايشان روشن كند، آن گاه خدا هر كه را بخواهد گمراه و (2)
 .0كند. سوره ابراهيم، آيه هر كه را بخواهد هدايت مي

 .13ان را بيامرزد. سوره ابراهيم، آيه خواند تا گناهتشما را مي(3)
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م كه آشاميدن فهميجز اين نمي "فالني را بپوشان تا عورتش بيرون نيفتد "يا "غذا بياور تا بخورم "يا "آب بياور تا بياشامم
الي هم، هر امر و نهيي كه اند، خداي تعو خوردن و ستر عورت كردن، غرضهايي هستند كه در دستورات وي منظور شده

 .بكند و هر حكم و شريعتي كه بياورد از آن غرض و منظوري دارد

 9بيان اينكه وجود غرض و مصلحت در افعال خداوند براي رفع نياز يا استكمال نيست[ ..... ص : ]

 اج بوده و ساحتش مبراي ازالبته معناي اين كالم اين نيست كه خداوند محتاج به آن غرض است، زيرا خداوند منزه از احتي
« 5» "وَ رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ "و نيز فرموده:« 1» "إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ "هر نقص است، هم چنان كه فرموده است:

 .«0» "غَنِيُّيا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَي اللَّهِ، وَ اللَّهُ هُوَ الْ "و نيز فرموده:

ي برد ولنفع نمي -حتي از غرضهاي مورد بحث -و به حكم اين آيات، خداي تعالي از هر چيزي بي نياز است و از هيچ چيز
در عين حال، كارهايش هم عبث و گزاف و بيهوده نيست، و چگونه بيهوده باشد و حال آنكه كالم مجيدش او را به حكيم 

رساند، اوامر و كه خود مي« 0» "أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً "هش داشته و فرموده است:بودن توصيف نموده و از عبث منز
 .در حقيقت مكمل خلقت انساني است -كه گفتيم باعث كمال آدمي است -نواهي خداوند

وند مانند اغراض ما از پس خداوند، هم در خلق كردن انسانها غرض داشته و هم در امر و نهيش، هر چند كه اغراض خدا
كنيم به اين منظور است كه يا نقصي از خود برطرف سازيم و يا كمالي را كه باب استكمال نيست، آري ما هر كاري كه مي

نداريم به دست آوريم، ولي خداي سبحان چنين نيست. اغراض او و حكمتها و مصالحي كه در كارهايش هست، در خود او 
ا نيست كه تصور مصالح و منافع عمل، تحريكمان كند تا آن عمل را انجام داده، و انجام آن را بر گذارد و مانند ماثر نمي

شود، و غالبي است كه در هيچ وصفي تركش ترجيح دهيم، زيرا خداي سبحان، قاهري است كه در هيچ فرضي مقهور نمي
كند و هيچ چيز بر او هر چيزي حكومت مي شود، او برگردد، او مالك هر چيزي است، و چيزي مالك او نميمغلوب نمي
 راند، برايحكم نمي

__________________________________________________ 

 .2خداوند مسلما بي نياز از همه عالميان است. سوره عنكبوت، آيه (1)

 .100نياز تو صاحب رحمت است. سوره انعام، آيه پروردگار بي(2)

 [.....] .12ه خداييد و خدا است كه بي نياز است. سوره فاطر، آيه اي مردم! شما نيازمند ب(3)

 .112ايم؟ سوره مؤمنون، آيه ايد كه ما شما را بيهوده خلق كردهآيا پنداشته(4)
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ت كه هر او اس شود، بلكهاو شريكي در ملك نيست و سرپرستي بخاطر ذليل بودن ندارد، پس مانند ما محكوم به عقل نمي
 كند تا عمل داراينمايد اين ما هستيم كه وجود مصلحت، ناگزيرمان ميكند راهنمايي ميعقلي را به آنچه كه تعقل مي

دارد كه عمل داراي مفسده را ترك نماييم، ولي خداوند را هيچ مصلحت را انجام دهيم، و وجود مفسده، ما را بر آن وامي
دارد تا آن را ترك كند بلكه او است كه مصلحت و اي وانميعلي را انجام دهد و هيچ مفسدهكند تا فمصلحتي ناگزير نمي

مفسده را داراي چنين اثري كرده است كه يكي ما را وا بدارد و ديگري بازمان دارد. پس غرض و مصلحت، اموري هستند 
ف بر مصلحت است، ولي مصلحت در ذات او شوند، به اين معنا كه فعل او مشروط و موقوكه از مقام فعل او انتزاع مي

كند، عينا نظير ايجاد و وجود است، وقتي خداي تعالي انساني حكومت و اثري ندارد و او را مجبور و مضطر به انجام فعل نمي
جاد كند كه هم ايجاد است و هم وجود، ايكند عقل، از همان انسان خارجي اين حكم را انتزاع ميايجاد مي "كن "را با امر

كند به اينكه وجودش متوقف بر ايجاد خدا است. همچنين از فعل خدا با در نظر گرفتن خداست و وجود او، و حكم مي
كند كه وجود فالن شخص، هم فعل خداست و هم داراي مصلحتي حكمت و ساير صفات كمال او، اين حكم را انتزاع مي

گيرد، و خداوند وقتي فعلي را انجام وقتي صورت خارجي به خود ميكند به اينكه فعل خدا مورد نظر است، آن گاه حكم مي
 .دهد كه داراي مصلحت باشدمي

 اش اين است كه: وقتي به حكمآيد، و خالصهاين آن معنايي است كه بعد از تدبر و دقت در كالم خداي تعالي به دست مي
، "لحت و متوقف بر غرض است نه بيهوده و گزافكارهاي خداوند از روي حكمت و مص "گوييمكالم خود خداي تعالي مي

 .شود نه عايد خودشهايي دارد كه عايد خلقش ميمعنايش اين است كه خداي تعالي در كارهايش غرض

 41جهات فرق بين اغراض ما بندگان و اغراض خداي سبحان[ ..... ص : ]

 :تفاوت استو حاصل اينكه ميان اغراض ما بندگان و اغراض خداي سبحان از دو جهت 

كند، بر خالف ما انسانها و هر حيوان صاحب شعور و اراده، از جهت اينكه خداي تعالي، از كارهايش كسب كمال نمي -اول
گيريم كه عايد آن غرض جبران كمبودها و به كمال رساندن نواقص كنيم غرضي از آن در نظر ميكه هر كاري را كه مي

 است 
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از اين جهت كه مصلحت و مفسده بر ما صاحبان شعور، حاكم است و ما را به حركت در آورده و يا از حركت باز  -ومد
 .كنددارد، ولي در خداي سبحان حكومت نداشته و او را مضطر و مجبور به انجام كاري نميمي

رد كه: آيا آن افعال معلول غرض هستند يا و اما آن نزاع معروفي كه ميان اشاعره و معتزله در خصوص افعال خدا وجود دا
تر. آيا خدا در كارهايش محكوم مصالح واقعي است، بطوري كه بودن مصلحت در يك عمل، او را نه؟ و به معناي روشن

ا نه شد؟ يكند به اينكه انجام آن را بر تركش ترجيح دهد، و اگر آن مصلحت نبود محكوم به چنين چيزي نميمحكوم مي
كند؟ نزاعي است بي ثمر، كه بحث كند بيهوده و بدون هدف ميكارهاي خداي تعالي هدفي نيست، و اگر كاري مياصال در 

كند، يعني هيچ يك از دو طرفش صحيح نيست، و هر دو طرف باطل و بر و دقت، آدمي را به هيچ طرفش رهبري نمي
 .خالف حق است

است نه به آن صورت كه اشاعره  "امر بين االمرين "ينها بوده وهمانطور كه قبال شرح داديم حق مطلب بر خالف همه ا
اند )تفريط( و ان شاء اللَّه در بحثهاي آينده اين كتاب، بحثي مفصل و اند )افراط( و نه به آن گونه كه معتزله نظر دادهگفته

 .كافي از نظر عقل و نقل )قرآن و حديث( در پيرامون اين مساله عنوان خواهيم كرد



برگشته  "مْبِإِذْنِ رَبِّهِ "به جمع غايب "انزلنا "التفاتي به كار رفته، يعني سياق كالم از تكلم مع الغير "بِإِذْنِ رَبِّهِمْ "لهدر جم
. و نكته "هِمْبِإِذْنِ رَبِّ "اما فرمود: "انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور باذننا ... "است، با اينكه جا داشت بفرمايد:

اش اين است كه خواسته با همين تغيير سياق و بدون آوردن كالمي اضافي بفهماند كه خداي تعالي پروردگار همين 
اند، چون در حقيقت روي سخن با ايشان است هر چند رسول خدا )ص( را هايي گرفتهمشركين است، كه براي او شريك

وره اسمي از ربوبيت او برده شود تا عنوان و آغاز بحث سوره مخاطب قرار داده است. و نيز خواسته است در همين ابتداي س
 .كندقرار گيرد چون اين سوره درباره توحيد ربوبيت بحث مي

 44معناي عزت و عزيز و داراي عزت بودن خداي تعالي[ ..... ص : ]

 ."الْأَرْضِ إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي "

گذارد مغلوب كسي شود و شكست بخورد، و اصل عزت در مقابل ذلت است، راغب گفته: عزت حالتي است در انسان كه نمي
نيز  و "أَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "گرفته شده است، و در قرآن كريم آمده: "ارض عزاز: زمين سفت "آن از

 معنايش اين است كه گوشت ناياب شده و گويا در زمين  "تعزز اللحم "گويند:وقتي مي
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 .«1»توان به آن دست يافت محكمي قرار گرفته كه نمي

سي ن كبنا بر اين، عزت عزيز، آن حالتي است كه به خود گرفته و دست يافتن به وي دشوار شده است، و عزيز قوم هم آ
شوند، و از است كه بر همه قاهر است، و كسي بر او قاهر نيست، چون مقامي دارد كه هر كه قصد او را كند مانعش مي

ر در گويند، و اگدارند تا نتواند مقهورش كند. و باز به همين جهت هر چيز ناياب را عزيز الوجود ميدسترسي به او بازش مي
باز به همين « 0» "وَ عَزَّنِي فِي الْخِطابِ "و مانند:« 5» "عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ "مانند: قرآن كريم به معناي مشقت هم آمده

مناسبت است، زيرا هر چيزي كه بر انسان گران آيد و مشقت داشته باشد حتما دستيابي به آن مشكل است، پس عزيز 
 .باشدمي

است( براي اين است كه او ذاتي است كه هيچ چيز از هيچ جهت بر  و اگر خداي سبحان عزيز است )و بلكه همه عزتها از او
او قهر و غلبه ندارد، و او بر همه چيز و از هر جهت قهر و غلبه دارد و اگر كس ديگري از عزت سهمي دارد از او و به اذن او 

 :و نيز فرموده« 0» "ةَ لِلَّهِ جَمِيعاًأَ يَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّ "گرفته است، هم چنان كه فرمود:

 .«2» "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً "

عبارت است از  "حمد "است، و "حمد "و به معناي مفعول از ماده "فعيل "كه در آيه مورد بحث آمده بر وزن "حميد "كلمه
شوند در نتيجه تمام حمدها تمام جمالها و خوبيها به او منتهي ميثناي جميل و مدح بر خوبيهاي اختياري، و چون 

 .«2» "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "مخصوص او خواهد بود، هم چنان كه خودش فرموده:

ه ك -كنيمو ما آن را به زودي بيان مي -كنند،از جمله حرفهاي عجيب و غريب، سخني است كه از امام فخر رازي نقل مي
 .«2»كلمه حميد به معناي داناي بي نياز است  :گفته است
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 ."عز "مفردات راغب، ماده(1)

 .152بر او رنج بردن شما سخت است. سوره توبه، آيه (2)

 .50و در سخن سركشي و غلبه كرد بر من. سوره ص، آيه (3)



 .103اش از خدا است؟ سوره نساء، آيه كنيد و حال آنكه عزت همهخود جستجو ميآيا عزت را از ناحيه (4)

 .13خواهد )بايد بداند( تمامي عزتها از خداست. سوره فاطر، آيه هر كه عزت مي(5)

 .5تمامي حمدها از آن خداست كه پروردگار عالميان است. سوره حمد، آيه (6)

 .22، ص 13تفسير فخر رازي، ج (7)

 10، ص: 15ميزان، جترجمه ال

كند و در حقيقت بيان بعد از است كه هدف از كتاب را بيان مي "إِلَي النُّورِ "بدل از جمله "إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ "جمله
ز ا فهماند كه كتاب مذكور، نوريست كه حق را از باطل، و خير را از شر، و سعادت رابيان است. در بيان اول اين معنا را مي

فهماند كه كتاب مزبور راه روشني است كه همه راهروان خود را در متن سازد، و در بيان دوم، اين معنا را ميشقاوت جدا مي
 .بردآوري نموده، همگي را به سوي خداي عزيز و حميد ميو وسط راه جمع

 43[ ..... ص : "صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ إِلي "و تقدم واژه عزيز بر حميد در جمله: "حميد "و "عزيز "وجه آوردن دو صفت]

اگر عزيز و حميد را كه دو صفت بزرگي هستند ذكر كرد، بدين جهت است كه اين دو صفت مبدأ و سرمنشا مطالبي هستند 
 :كند، چون عمده كالم در اين سوره، تذكر و يادآوري مشركين است به اينكهكه در اين سوره به مشركين خاطرنشان مي

اي سبحان به خاطر ربوبيتش اين همه نعمتهاي بزرگ به ايشان داده و از طريق فرستادگانش آنها را موظف كرده كه خد
شكر او را بجاي آورند و كفران نعمتش نكنند و به فرستادگانش وعده داده كه اگر بندگان من ايمان بياورند، آنها را داخل 

ارشان كنم، پس بايد كه از پروردگگيرم و به شقاوت و عذاب گرفتار ميام ميكنم و اگر كفران كنند از ايشان انتقبهشت مي
بترسند و از مخالفت دستورها و كفران نعمتهايش بر حذر باشند، چون تمامي عزتها از آن اوست، و كسي نيست كه بتواند 

پاداش دادن به مؤمنين و كيفر كردن  جلو عذاب او را بگيرد، و او در هر حال حميد و سزاوار ثنا است، و كسي نيست او را در
 .كافران، مالمت و مذمت كند، هم چنان كه در دادن اين همه نعمت به كافران، كسي مالمتش نكرد

اين سه مطلب، يعني وحدانيت خدا در ربوبيت، و عزيز بودن، و حميد بودن در كارهايش، و آنچه كه اين صفات اقتضا دارند، 
و شكر در برابر نعمتهايي كه ارزاني داشته، و وثوق به نعمتهايي كه وعده آن را داده است، و اش، يعني ترس از عزت مطلقه

 .توجه و تذكر به آيات ربوبيتش، مطالب عمده اين سوره هستند

از ابي حيان نقل شده كه او گفته است: وجه ذكر اين دو صفت، و نيز وجه اينكه اول عزيز، و « 1»در تفسير روح المعاني 
ميد را آورده، رعايت تناسبي است كه اين دو صفت با مساله اخراج از ظلمات به نور دارند، چون اخراج مزبور، سپس ح

 مستلزم داشتن عزت و قدرت است تا چنين كتابي را نازل كند كه احدي نتواند نظيرش را بياورد، و نيز

__________________________________________________ 

 .121، ص 10ي، ج روح المعان(1)
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ه ها به نور( انعام كردمستلزم حميد بودن است، چون كسي كه به مردم بزرگترين نعمتها را )نعمت بيرون كردن از ظلمت
 .البته حميد است

ي كه در ه را از آيه ديگراند، هيچ ربطي به سياق آيات اين سوره ندارد و شايد ايشان اين نكتاي كه ايشان آوردهليكن نكته
گرفته « 1» "وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ "فرمايد:وصف قرآن مي

 .است و ليكن مقامي كه آيه مزبور دارد غير مقامي است كه آيات مورد بحث دارند



مقدم داشته براي اين است  "حميد "را بر كلمه "عزيز "امام فخر رازي نقل شده كه در تفسيرش گفته است: اگر كلمه و از
كند علم به قدرت او است، سپس به عالم بودن، و آن گاه به غني و بي كه اولين اطالعي كه انسان از خداي تعالي پيدا مي

و حميد، به معناي عالم غني است، و همانطور كه گفته شد، علم به قدرت نياز بودن او است، چون عزت، به معناي قدرت، 
خدا مقدم بر پي بردن به علم او به تمام چيزها و غناي او از تمامي آنها است، ناگزير قرآن كريم هم، عزيز را مقدم بر حميد 

 .«5»ذكر كرد 

ن حرف در گزاف گويي، سخن يكي ديگر از البته اين كالم فخر رازي گزاف گويي عجيبي بيش نيست. و قريب به همي
مقدم داشتن عزيز بر حميد به خاطر اعتنايي است كه نسبت به صفات سلبيه است، چون كه  :است كه گفته« 0»مفسرين 

مقدم است. )اول بايد ظرف را از پليديها و زهرها شستشو نمود، سپس شربت در آن  "تحليه "بر "تخليه "در هر چيزي
نيز چنين است در صفات خداوندي هم، اول بايد او را از نواقص منزه داشت، بعد صفات ثبوتيه را برايش ريخت، و ظرف دل 

 .اثبات نمود( و عزت هم كه از صفات سلبيه است بر حميد )كه از صفات ثبوتيه است( مقدم شد

اند: براي اينكه مردم را گفته «0»و در وجه اينكه چرا از ميان صفات خداوندي اين دو صفت اختصاص به ذكر يافته، بعضي 
 .به پيمودن راه دين كه راه عزيز و حميد است تشويق كند، چون سالك راه دين، عزيز و محمود است

__________________________________________________ 

ز ان راه نيابد، چون او اين كتابي ارجمند است. و هرگز از پيش رويش )عصر نزولش( و از پشت سرش )تا ابد( باطل بد(1)
 .05ناحيه خداي عزيز حميد نازل شده است. سوره حم سجده، آيه 

 .22، ص 13تفسير فخر رازي، ج (2)

 .125، ص 10تفسير روح المعاني، ج (3)

 155، ص 2منهج الصادقين، چاپ اسالميه، ج (4)

 12، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ب ذكر، شود، نه اينكه سبوايدي است كه بر ذكر اين دو صفت مترتب مياين وجه، وجه بدي نيست، و ليكن در حقيقت از ف
 .اين باشد. بنا بر اين، جهت اختصاص همان است كه ما گفتيم

 آنچه در آسمانها و "كند، و منظور ازدو صفت عزيز و حميد را بيان مي "اللَّهِ الَّذِي لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ "جمله
شود، زيرا خداي سبحان همانطور كه مالك همه موجودات عالم است، كه شامل خود آسمانها و زمين نيز مي "ستزمين ا

آنچه كه در آسمانها و زمين است ميباشد، مالك خود آنها نيز هست. آري، او از هر جهت و به حقيقت معناي كلمه، مالك هر 
آري، هر چند كه خداي تعالي هر دليلي را در داللتش  .كندشاره ميچيز است. و اين جمله به حجت عزيز و حميد بودن خدا ا

گويد و نشاند، و ليكن با بندگان خود بر طبق فطرتشان سخن ميرساند، و با كلماتش هر حقي را به كرسي ميبه نتيجه مي
هرا مالك هر عزت اين بدان جهت است كه چون خداي تعالي مالك هر خلق و امري است آنهم به حقيقت معناي ملكيت، ق

اي نيز هست، و هر عزتي كه تصور شود از او است، پس او عزيز است، چون او در هر چيز و به هر نحو كه بخواهد و غلبه
تواند تصرف كند، و تصرفش هم به هر نحو كه باشد پسنديده است، پس او محمود است، چون تصرف وقتي ناپسند است مي

عقل يا شرع يا عرف به او اجازه تصرف نداده باشد، و خدا چنين نيست و هر تصرفي  كه شخص متصرف، مالك آن نباشد، و
 .را كه عقل و يا شرع و يا عرف به او نسبت دهد او مالك حقيقي آن است، پس او حميدي است كه افعالش پسنديده است

 ."وَ وَيْلٌ لِلْكافِرِينَ مِنْ عَذابٍ شَدِيدٍ "

فرمايد كه مقتضاي عزت اين است كه هر كسي دعوت او را رد كند و كند، و مييان مياين جمله، مقتضاي صفت عزت را ب



 .گيردنعمت او را كفران نمايد مورد عذاب و قهرش قرار مي

 ."... الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَي الْآخِرَةِ وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً "

 "، به معناي ترجيح دادن و مقدم داشتن است، و حقيقت معناي"استحباب كفر بر ايمان "گويد:راغب در مفردات مي
 "علي "اين است كه آدمي جستجو كند تا چيزي را پيدا كند كه دوستش بدارد، و ليكن به خاطر اينكه با كلمه "استحباب

 وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمي  "ر آيهدهد و دشود، معناي ايثار و ترجيح را ميمتعدي مي
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 "عَلَي الْهُدي

 .«5»نيز به همين معنا است  «1»

و معناي استحباب دنيا بر آخرت، اختيار دنيا و ترك كامل آخرت است و در مقابل آن، اختيار آخرت بر دنيا است، و معنايش 
هاي دنيوي باشد و دنيا، مقدمه و پل رسيدن به آخرت دانسته شود چون دنيا را ه آخرت، غرض و هدف كوششاين است ك

ردد، گشود، و حتي باعث ترك آخرت ميبه كلي ترك كردن، عالوه بر اينكه ممكن نيست، باعث اختالل امر آخرت هم مي
ه شود، پس هر كست كه سعادت آخرت، در دنيا كسب ميآري، زندگي دنيا منقطع و ناپايدار است، و زندگي آخرت دائمي ا

آخرت را اختيار كند، ناگزير است دنيا را هم بگيرد و اثبات كند و منكر آن نگردد، چون در راه رسيدن و اثبات آخرت، بدان 
د به اگر آخرتي باشاي ندارد جز اينكه آخرت را انكار نمايد، چون نيازمند است. بر عكس، كسي كه دنيا را اختيار كند، چاره

 .عنوان هدف خواهد بود و فرض اين است كه اين شخص هدفي ندارد، پس آخرتي ندارد

 46وجود دو راه پيشاروي انسان: استحباب )انتخاب( دنيا بر آخرت يا استحباب آخرت بر دنيا[ ..... ص : ]

 :حاصل كالم اينكه: پيش روي انسان يكي از دو راه بيشتر نيست

 .رت، بر دنيا، و آخرت را هدف دنيا و دنيا را مقدمه آن گرفتناختيار آخ -1

 .اختيار دنيا بر آخرت، و دنيا را هدف قرار دادن و آخرت را به كلي انكار نمودن -2

توضيح اين سخن اينكه: در موارد متعددي از اين كتاب اين معنا را روشن كرديم كه آدمي هدف و مقصودي جز سعادت و به 
كند اش به اين هدف، فطري او است، آنچه كه قرآن كريم در امر زندگي، اثباتش ميندگيش ندارد، و عالقهنتيجه رسيدن ز

د نيست، و پذيركنند كه با مرگ پايان مياين است كه زندگي آدمي دائمي و زوال ناپذير است، و اينطور كه بعضي فكر مي
كي زندگي موقت قبل از مرگ، و ديگري زندگي دائمي بعد از آن، شود يقهرا با در نظر گرفتن مرگ، به دو زندگي تقسيم مي

كه نيكبختي انسان و بدبختيش در آن زندگي نتيجه زندگي دنيا و ملكاتي است كه از ناحيه اعمالش تحصيل نموده، حال چه 
ويش است، و شود، زيرا بشر فطرتا دوستدار زندگي خخوب و چه بد، و پر واضح است كه انسان بدون عمل هم فرض نمي

 .زندگي خالي از عمل هم غير قابل فرض است
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ه است و به وسيله آنها تقوي و يا فجور، و اين اعمال، يعني سنتهايي كه انسان در زندگي خود باب نموده و الگو قرار داد
چ توان گفت هيحسنه و يا سيئه كسب كرده است، قرآن كريم آن را دين و سبيل ناميده، و بر اين حساب است كه مي



 .فردي، مفر و گريزي از سنت نيكو و يا سنت بد ندارد، و احدي نيست كه از دين حق يا دين باطل هيچ يك را نداشته باشد

ي كه شود، و نيز از آنجايايي كه گفتيم هيچ انساني بدون عمل، و در نتيجه بدون سنت حسنه و سيئه يافت نميو از آنج
كند، و چون سعادت بشر در اين خداي سبحان هر نوعي از انواع موجودات را به سعادت مخصوص خودش راهنمايي مي

ود، لذا خداي سبحان برايش قانوني درست كرده به نام دين، است كه اجتماعي زندگي كند، و خواه ناخواه، زير بار قوانين بر
كه تمامي احكامش از سرچشمه فطرت مايه گرفته همان فطرتي كه خداوند خود انسان را بر آن فطرت آفريده، فطرتي كه 

 و فطرتشدر حقيقت راه خدا و دين خداست، حال اگر بر طبق آن سلوك نموده و راهي را كه آفريدگارش برايش باز نموده 
كند بپيمايد، راه خدا را پيموده و درست هم پيموده است و اگر پيروي هواي نفس بكند و راه خدا را بر هم بدان راهنمايي مي

دهد مشغول شود، در حقيقت راه خدا را كج و معوج خواسته و خود ببندد، و به چيزهايي كه شيطان در نظرش جلوه مي
 .پذيرفته است

، براي اينكه اين خدا بود كه او را بر فطرت جويايي و طلب راه، خلق كرد و "انسان راه خدا را خواسته "اما اينكه گفتيم:
 .كندمعلوم است كه او را جز به راهي كه مرضي خويش و راه خودش است هدايت نمي

نمايي ه سوي حق راهجهتش اينست كه شيطان ب "راه خدا را بطور كج و معوج خواسته و پذيرفته است "و اما اينكه گفتيم:
كند و بعد از حق هم راه سومي نيست، پس ناگزير هدايتش به سوي باطل است، پس چنين كسي راه فطري خدايي را نمي

 .كج و معوج گرفته است، و آيات قرآني هم براي افاده اين معاني بسيار است كه حاجتي به ايراد آنها نيست

 "كه مفسر كلمه "الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَي الْآخِرَةِ "هميم كه جملهتوانيم بفحال كه اين معنا روشن گرديد مي
 خواهد چه بگويد؟است مي "كافرين

مند به دنيا هستند، و قهرا از آخرت اعراض نموده و گريزانند، و بعد از اعراض هم خواهد بگويد: كفار با تمام وجود عالقهمي
 .و بعد از انكار آخرت و كفر به آن هم كفر به توحيد و نبوت مسلم است انكار آن قهري است،
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 41خواهند )وَ يَبْغُونَها عِوَجاً([ ..... ص : معناي اينكه كافران راه خدا را كج مي]

است كه اينها نفس خود را از پيروي سنت خدا و تدين به مفاد اين جمله اين  -"وَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً "
دارند و به عالوه به سبب عناد و دشمني كه با حق دارند، مردم را هم از ايمان به خدا و دين او و تشرع به شريعت او باز مي

وجاج خدا يك اعكنند، و در جستجوي اين هستند كه براي سنت و دين و شريعت روز جزا و تشرع به شريعت او منصرف مي
و كجي پيدا كنند )تا دشمني خود را موجه جلوه دهند( و مردم را راضي كنند تا به هر سنتي از سنتهاي اجتماعي و بشري هر 

 اي استقدر هم كه خرافي باشد عمل كنند و به اين وسيله، ضاللت براي آنان مسجل و حتمي گردد، و اين همان مرحله
 ."ولئِكَ فِي ضَاللٍ بَعِيدٍأُ "اش فرمود:كه خدا در باره

چرخند تا اين است كه مي "يَبْغُونَها عِوَجاً "مراد از جمله "اند كه:گفته« 1»از مطالبي كه گذشت معلوم شد كه آنچه بعضي 
، "براي دين خدا كجي و اعوجاج پيدا نموده آن را معيوب و ناقص جلوه دهند و به اين وسيله مردم را از آن منصرف سازند

گردند بلكه اعوجاجي در دين مراد اين است كه مي "اند كه:ديگر گفته« 5»يح نيست. و همچنين مطلبي كه بعضي صح
 ."ببينند و آن را ده چندان نموده دين خدا را بدان وسيله كج و معوج جلوه دهند، نيز صحيح نيست

د با تبليغات سوء اهل دين را منحرف و كج و خواهنمراد اين است كه مي "اند كه:ديگر گفته «3»و همچنين اينكه بعضي 
، صحيح نيست و وجه صحيح نبودن "معوج بار بياورند و با رواج فساد در ميان مؤمنين، معارف دين را هم فاسد جلوه دهند



 .آنها روشن است

 ."... وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ "

به رسول و در  "قومه "به معناي لغت است، و ضمير در كلمه« 0» "بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ "در اينجا مانند آيه "لسان "كلمه
شود كه: ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان مردمش و به گردد، و حاصل معنا چنين ميبه قوم بر مي "لهم "كلمه

 .نان بيان كندلغت و واژه ايشان تا بتواند احكام را براي آ

 دچار خبط و اشتباه بزرگي شده ضمير -به طوري كه در كشاف آمده -«2»ولي بعضي 
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 :اند، تا آيه داللت كند بر اينكهرا به رسول خدا )ص( برگردانده "قومه "در

ر نظر ا دشود، چون باند از اينكه معناي آيه غلط ميوحي به تمامي انبياء به زبان پيغمبر اسالم بوده و ليكن غفلت ورزيده
 شود كه: ما هيچ رسولي را نفرستاديم مگر به زبان عربيگردد، معناي آيه چنين ميبه قوم بر مي "لهم "گرفتن اينكه ضمير

 .داند كه براي قوم رسول خدا )ص( بيان كننتا براي قوم رسول خدا بيان كند، و پر واضح است كه تمامي انبياء مبعوث نشده

 49ه لسان قوم خود )ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ([ ..... ص : توضيحي در مورد ارسال رسل ب]

ايم هر يك از اهل همان زباني بوده كه پس مقصود از ارسال رسل به زبان قوم خود، اين است كه رسوالني كه فرستاده
ز نژاد همان مردم باشد، و يا آنكه مانند لوط از اند، حال چه اينكه خودش از اهل همان محل و امامور به ارشاد اهل آن شده

اهالي سرزمين ديگر باشد، ولي با زبان قومش با ايشان سخن بگويد، هم چنان كه قرآن كريم از يك طرف او را در ميان 
وط خوانده و مكرر و از طرفي ديگر همان مردم بيگانه را قوم ل« 1» "إِنِّي مُهاجِرٌ إِلي رَبِّي "قوم لوط غريب خوانده و فرموده:

 ."وَ قَوْمُ لُوطٍ "فرموده:

ر اند يعني پيغمبران اولوا العزمي كه بگردد كه آيا پيغمبراني كه به بيش از يك امت مبعوث شدهحال اين سؤال مطرح مي
اهل هر اند و با دانستهاند؟ آيا همه آنان زبان همه اهل عالم را ميشدند چه وضعي داشتههمگي اقوام بشري مبعوث مي
 اند يا نه؟گفتهملتي به زبان ايشان سخن مي

كردند، اند را نيز دعوت ميكنند بر اينكه اينها اقوامي كه اهل زبان خود نبودههاي زير داللت ميدر پاسخ بايد گفت داستان
بود،  "عبري "ا اينكهزبان بود عرب حجاز را به عمل حج دعوت نمود، و موسي ب "سرياني "مثال ابراهيم خليل با اينكه خود،

بودند به ايمان به خدا دعوت فرمود، و پيغمبر بزرگوار اسالم هم يهود عبري زبان و نصاري  "قبطي "فرعون و قوم او را كه
پذيرفت، همچنين دعوت نوح، آورد ايمانش را ميرومي زبان و غير ايشان را دعوت فرمود، و هر كه از ايشان كه ايمان مي

 .شود، و همچنين ديگرانعموميت دعوت او استفاده مي كه از قرآن كريم،

)و خدا داناتر است( اين است كه خداي تعالي،  "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ "بنا بر اين، معناي جمله
 مساله ارسال رسل و دعوت ديني را بر اساس
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معجزه و يك امر غير عادي بنا نگذاشته، و چيزي هم از قدرت و اختيارات خود را در اين باره به انبياي خود واگذار ننموده 
كنند و مقاصد خود را به ديگران ن عادي كه با همان زبان در ميان خود گفتگو مياست بلكه ايشان را فرستاده تا به زبا

 .فهمانند، با قوم خود صحبت كنند و مقاصد وحي را نيز به ايشان برسانندمي

ه تپس انبياء، غير از بيان، وظيفه ديگري ندارند، و اما مساله هدايت و ضاللت افراد، ربطي به انبياء )ع( و غير ايشان نداش
 .بلكه فقط كار خود خداي تعالي است

 بِإِذْنِ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "توان گفت، آيه شريفه، به منزله بيان و ايضاح آيهبنا بر اين مي
ها به سوي نور بكشاني يعني همين مردم را از ظلمتدهد كه: ما به تو كتاب داديم تا بوده و به آن چنين معني مي "رَبِّهِمْ

قدر برايشان بيان كني كه خدا چه چيز نازل كرده و بس )تنها همين را برساني كافي است( در اين صورت معناي اين آيه و 
 .يكي خواهد بود« 1» "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "فرمايد:اي كه ميآيه

اين جمله اشاره به همان مطلبي است كه قبال گفتيم كه مساله هدايت و  -"فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "
پذيرد، چيزي كه هست اين ضاللت، تنها به دست خدا است، و هيچ يك از آن دو بدون مشيت خداي سبحان، تحقق نمي

ي به ما خبر داده كه مشيتش گزاف و نامنظم نبوده، بلكه داراي نظمي ثابت است و آن اين كه هر كه است كه خداي تعال
كند، و هر كه او را انكار نموده و از هواي خود پيروي كند خداوند پيروي حق نموده و با آن عناد نورزد، خداوند هدايتش مي

فر، و بعد از كارهاي خالفي است كه آدمي به اختيار خود انجام كند، پس گمراه كردن خدا، از باب مجازات و كيگمراهش مي
 .داده باشد، نه ابتدايي و بي حساب

ر است، تو اگر خداوند سبحان در آيه مورد بحث، ضاللت را بر هدايت مقدم داشته بدين جهت بود كه ضاللت به بيان محتاج
ه خدا است پس در اينجا واجب بود روشن بسازد كه مخصوصا با در نظر داشتن زمينه كالم كه زمينه بيان عزت مطلق

 ضاللت هر كه گمراه شده و هدايت هر كه هدايت گشته، همه به مشيت خدا است، و كسي بر اراده خدا
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 .نمايدكند و در سلطنت او مزاحمت نميغلبه نمي

اي نپندارد كه خدا از يك سو خود را غالب غير مغلوب و قاهر غير مقهور آري جاي بيان اين جهات است تا هر غفلت زده
دهند و عصيان نمايد، و ايشان گوش نميكند و امر و نهي ميدعوت ميكند، و از سوي ديگر مردم را به راه خود معرفي مي

 ورزند، آيا اين تناقض نيست و آيا با عصيان بندگان، باز هم قاهر غير مقهور است؟مي

دهد كه معناي دعوت او اين است كه هر پيغمبري را به زبان مردمش بفرستد، و آن پيغمبر به گويا خداي تعالي جواب مي
رساند كه چه چيزهايي مايه سعادت و چه چيزهايي مايه شقاوت ايشان است، پيغمبران هم اين معنا را ابالغ مردمش ب

دارند پس تا اينجا خداوند مقهور بندگان واقع نشده، و اما گوش دادن بعضي و عصيان بعضي ديگر، مربوط به پيغمبران مي
حاشا كه احدي بدون اذن او در ملك او تصرف كند، و بر سلطنت او نبوده، بلكه به دست خدا و به اذن او و مشيت او است و 

 .غلبه نمايد



بنا بر اين، ضاللت گمراهان و عصيان ايشان نه تنها مناقض دعوت او نيست بلكه دليل بر عزت و قدرت او نيز هست، هم 
در آيه مورد بحث، گفتار را با  چنان كه هدايت راه يافتگان نيز دليل بر قدرت و سلطنت او است، و به همين جهت بود كه

 .خاتمه داد "وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "جمله

زند، هم چنان كه از كند، و ضاللت گمراهان هم به او ضرر نميپس خداي سبحان عزيز است، يعني كسي بر او غلبه نمي
ار خواهد و مشيتش به كبي حساب نمي گردد. و نيز حكيم است، يعني آنچه بخواهدهدايت راه يافتگان نفعي عايد او نمي

 .گيرد بلكه همه بر اساسي متقن و نظامي دائمي استعبث تعلق نمي

 ."... وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي بِآياتِنا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ "

اندن از عزت خداي سبحان )استوار گشته( بود لذا مناسب از آنجايي كه گفتار در اين سوره، بر اساس مساله انذار مردم و ترس
ترين مصداق و مظهر عزت خود در ميان انبياء را شاهد مثال بياورد. و آن داستان رسالت موسي )ع( و بود كه خدا روشن

وسي بِآياتِنا وَ سُلْطانٍ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُ "معجزات او براي هدايت مردمش بود. هم چنان كه درباره آيات و معجزات او فرموده:
 و نيز از قول خود آن جناب حكايت« 1» "مُبِينٍ

__________________________________________________ 

 .50و به تحقيق ما موسي را همراه با آيات خود و سلطنتي آشكار فرستاديم. سوره مؤمن، آيه (1)

 55، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 «"أَنْ ال تَعْلُوا عَلَي اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطانٍ مُبِينٍوَ  "نموده و فرموده:

 كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي "بنا بر اين، موقعيتي كه آيه مورد بحث، نسبت به آيه اول سوره يعني.
كه به منظور تاييد مطلب و دلخوش نمودن مخاطب آورده باشند، هم چنان كه  دارد، موقعيت مثالي است "النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ

هم خود مطلب آمده و هم مثالي كه به منظور تاييد آن « 5» "إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلي نُوحٍ وَ النَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ "در آيه
 .شودو دلخوش ساختن مخاطب آورده مي

وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسانِ قَوْمِهِ  "اند كه: آيه مورد بحث، تفصيل آن اجمالي است كه در آيهگفته« 0»كه بعضي اما اين
ديگري است كه « 0»آمده، صحيح نيست و از سياق آيه بسيار بعيد است. و نظير آن در بعيد بودن، گفتار مفسر  "لِيُبَيِّنَ لَهُمْ

آياتي كه موسي به همراهي آنها فرستاده شد آيات تورات است، نه معجزاتي كه از قبيل اژدها و يد بيضاء و  گفته: مراد از
 .امثال آن آورد

عالوه بر بعيد بودن، اصوال خداي تعالي در هيچ جاي قرآن مجيدش تورات را جزء آيات رسالت موسي )ع( نشمرده، و اصال 
ورات فرستاديم، بلكه هر جا گفتگو از تورات به ميان آورده، فرموده خداوند تورات را در هيچ جا نفرموده كه ما موسي را با ت

 .بر او نازل كرده، و يا به او داده است

اگر در آيه مورد بحث، بيرون كردن از ظلمات به سوي نور را مقيد به اذن پروردگار نكرد ولي در آيه اول سوره كه مربوط به 
 لِتُخْرِجَ النَّاسَ تا مردم را بيرون "به آن جناب بود مقيد كرد، براي اين بود كه در آنجا داشترسالت خاتم النبيين و خطاب 

 .كه اين تعبير، متضمن معناي اذن است به خالف آن تعبير "أَخْرِجْ قَوْمَكَ قومت را بيرون كن "ولي در اينجا دارد "كني

 55[ ..... ص : "يَّامِ اللَّهِوَ ذَكِّرْهُمْ بِأَ "در جمله: "ايام اللَّه "مراد از]

بت ، ايام مخصوصي است، و نس"ايام "شكي نيست كه مراد از -"وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ "
 دادن ايام مخصوص به خدا با اينكه همه ايام



__________________________________________________ 

 .13ام. سوره دخان، آيه كشي نكنيد چون من با سلطنتي آشكار به سوي شما آمدهو اين كه بر خداي تعالي گردن(1)

 .120ما به تو وحي كرديم همانگونه كه به نوح و انبياي بعد از او وحي نموديم. سوره نساء، آيه (2)

 .20، ص 13فخر رازي، ج (3)

 .122، ص 10روح المعاني، ج (4)

 50، ص: 15جمه الميزان، جتر

و همه موجودات از خداست، حتما به خاطر حوادثي است كه در آن ايام مخصوص به وجود آمده و امر خداي تعالي را ظاهر 
هايي است كه ساخته است، كه در ديگر ايام چنين ظهوري رخ نداده است، پس به طور مسلم مقصود از ايام خدا، آن زمان

شود، مانند روز مرگ، كه در آن روز سلطنت آخرتي خدا نيت و سلطنت او ظاهر شده، و يا ظاهر ميامر خدا و آيات وحدا
افتند، و نيز مانند روز قيامت كه هيچ كس براي ديگري مالك چيزي گردد، و اسباب دنيوي از سببيت و تاثير ميهويدا مي

خدا است، و نيز مانند ايامي كه قوم نوح و عاد و ثمود  تواند بكند، و همه امور، تنها به دستنيست و براي كسي كاري نمي
در آن ايام به هالكت رسيدند، چون اين گونه ايام، ايامي هستند كه قهر و غلبه الهي در آن ظاهر گشته، و عزت خدايي، 

 .خودنمايي كرده است

ي كه نعمتهاي الهي آن چنان ممكن هم هست ايام ظهور رحمت و نعمت الهي، جزء اين ايام بوده باشد، البته آن ايام
ظهوري يافته كه در ديگر ايام به آن روشني نبوده است، مانند روزي كه حضرت نوح و يارانش از كشتي بيرون آمدند و 

از آتش نجات يافت، و امثال اينها، زيرا اينگونه ايام، مانند ايام  (مشمول سالم و بركات خدا شدند، و روزي كه ابراهيم )ع
در حقيقت نسبتي به غير خدا نداشته، بلكه ايام خدا و منسوب به اويند، هم چنان كه ايام امتها و اقوام را به آنها  مذكور ديگر،

 .و امثال اينها "روز بعاث "و "روز فجار "و "روز ذي قار "نسبت داده، كه از آن جمله است ايام عرب، مانند

م ظهور نعمتهاي خدا اختصاص داده، و آيات بعدي سوره را كه درباره از مفسرين، ايام اللَّه را به ايا« 1»و اينكه بعضي 
اند، ديگري كه ايام مذكور را به ايام عذابهاي خدا اختصاص داده« 5»اند و نيز مفسرين نعمتهاي خدا است دليل خود گرفته

ست كه كالم، سياق بياني ا اند، چون هيچ وجهي براي اين دو اختصاص نيست، و همانطور كه گفتيم سياقراه درستي نرفته
 .عزت خدا اقتضا دارد و مقتضاي عزت خدا، هم نعمت دادن است، و هم عذاب كردن

به  "شكور "به معناي بسيار شكيبا، و "صبار "اين جمله ختم كالم در آيه است، و -"إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ "
 .معناي بسيار شكرگزار است
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 .150، ص 10تفسير، طبري، ج (1)

 [.....] .030، ص 2و مجمع البيان، ج  20، ص 13فخر رازي، ج (2)

 50، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 51بحث روايتي ])رواياتي در بيان مراد از ايام اللَّه([ ..... ص : 

فرمود: خداوند هيچ پيغمبري را مبعوث نكرده  (ذر نقل كرده كه گفت: رسول خدا )ص در الدر المنثور است كه: احمد از ابو
 .«1»مگر با زبان قومش 

و نيز در همان كتاب است كه نسايي و عبد اللَّه بن احمد در كتاب زوائد المسند، و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن 



رْهُمْ وَ ذَكِّ "اند كه در تفسير جملهبي بن كعب از رسول خدا )ص( نقل كردهاز ا "شعب االيمان "مردويه و بيهقي در كتاب
و « 0»مؤلف: اين البته بيان بعضي از مصاديق است و نظيرش را طبرسي « 5»هاي خدا فرمود: يعني نعمت "بِأَيَّامِ اللَّهِ
 .انداز امام صادق )ع( روايت كرده« 0»عياشي 

عبد اللَّه بن عباس و جابر بن عبد اللَّه در حديثي طوالني از رسول خدا )ص( نقل كرده كه و شيخ در امالي به سند خود از 
 .«5»ها و بالهاي خدا است، و آن مثالت خداوند سبحان است فرمود: ايام اللَّه نعمت

 .«2»يامت و در تفسير قمي آمده كه امام فرمود: ايام اللَّه سه روز است، روز ظهور قائم )ع( و روز مرگ و روز ق

گذاري روي بعضي از مصاديق روشن ايام اللَّه است، نه اينكه ايام منحصر به همان سه مؤلف: مراد در اين روايت هم انگشت
 .روز باشد

ع( روايت كرده كه فرمودند: ايام اللَّه سه روز است: )و در معاني االخبار به سند خود از مثني حناط از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه 
 .«2»كند و روز كرة )رجعت( و روز قيامت زي كه قائم ظهور ميرو

باشد، و اختالف روايات در تعداد مصاديق ايام اللَّه مؤيد گفته ما است كه در مؤلف: اين روايت نيز مانند روايت قبليش مي
 .بيان آيه گفتيم

__________________________________________________ 

 .23، ص 0ر، ج (الدر المنثو5و  1)

 .032، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .5، ح 555، ص 5تفسير عياشي، ج (4)

 امالي(5)

 .022، ص 1تفسير قمي، ج (6)

 .، باب معني ايام اللَّه، روايت اول022معاني االخبار، ص (7)

 52، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 52[ ..... ص : 41تا  6(: آيات 41سوره إبراهيم )]

 اشاره

 وَ يُذَبِّحُونَ أَبْناءَكُمْ وَ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِوَ إِذْ 
كُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ ( وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَب2ُّيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَ فِي ذلِكُمْ بَالءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ )

نُوحٍ وَ  ( أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْم2ِوَ قالَ مُوسي إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ) (7)
يْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ وَ قالُوا إِنَّا كَفَرْنا بِما عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال يَعْلَمُهُمْ إاِلَّ اللَّهُ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَ

( قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ 3يْهِ مُرِيبٍ )أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَ
لْطانٍ مُبِينٍ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُ عَمَّا كانَ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي قالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا

(13) 

إِذْنِ كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطانٍ إِالَّ بِقالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِالَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ ما 
( وَ ما لَنا أاَلَّ نَتَوَكَّلَ عَلَي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلي ما آذَيْتُمُونا وَ عَلَي اللَّهِ 11فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) اللَّهِ وَ عَلَي اللَّهِ



مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ  ( وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم15ْفَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ )
( وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ 10وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَ خافَ وَعِيدِ ) (10الظَّالِمِينَ )

(12) 

يَتَجَرَّعُهُ وَ ال يَكادُ يُسِيغُهُ وَ يَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكانٍ وَ ما هُوَ بِمَيِّتٍ وَ مِنْ  (12مِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقي مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ )
تَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍ ال يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلي ( مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُمْ كَرَمادٍ اش12ْوَرائِهِ عَذابٌ غَلِيظٌ )

 (12ءٍ ذلِكَ هُوَ الضَّاللُ الْبَعِيدُ )شَيْ

 52، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 56ترجمه آيات ..... ص : 

ريد، زماني كه )گروهي از( هاي خدا را بر خود به ياد آوموسي به قوم خود گفت نعمت -و به ياد بياور آن زماني را كه
داشتند، بريدند و زنانتان را )براي خدمتكاري( زنده نگه ميكردند و پسرانتان را سر ميفرعونيان به سختي عذابتان مي

 .(6)نجاتتان داد و در اينها از جانب پروردگارتان آزمايش بزرگي بود 

كه اگر سپاسگزاري كنيد، حتما افزونتان دهم و اگر كفران كنيد،  پروردگارتان اعالم كرد -و به ياد بياوريد آن زماني را كه -
 .(2عذاب من بسيار سخت است )

 .(2موسي )به بني اسرائيل( گفت: اگر شما و هر كه در زمين هست همگي كافر شويد، خدا بي نياز و ستوده است )

ز اند به شما نرسيده؟ كه جكه پس از آنها بودهاند از قوم نوح و عاد و ثمود و كساني مگر خبر كساني كه پيش از شما بوده
هايشان به دهان (هاي روشن بسويشان آمدند و آنها دستهايشان را )از حيرتداند، پيغمبرانشان با دليلخداي آنها كسي نمي

د به سختي خوانيا ميايد منكريم و درباره آن چيزهايي كه ما را به آنهبردند و گفتند: ما آئيني را كه به ابالغ آن فرستاده شده
 .(3در شك هستيم )

اهانتان را كند تا گنپيغمبرانشان گفتند: مگر در خداي يكتا و ايجاد كننده آسمانها و زمين، شكي هست؟! او شما را دعوت مي
داياني كه ز خخواهيد ما را ابيامرزد، و تا مدتي معين، نگاهتان دارد. آنها گفتند: شما نيز جز بشرهايي مثل ما نيستيد، كه مي

 .(13اند منصرفمان كنيد، پس براي ما دليلي روشن بياوريد )پرستيدهپدرانمان مي

پيغمبرانشان به آنها گفتند درست است كه ما نيز جز بشرهايي مثل شما نيستيم، ولي خدا بهر كس از بندگان خويش بخواهد 
 .(11ريم، و مؤمنان بايد به خدا توكل كنند )نهد، و ما حق نداريم جز به اذن خدا براي شما دليل بياومنت مي

رويم هدايت نمود. و ما حتما به اين آزارهايي كه شما به چرا ما به خدا توكل نكنيم، در صورتي كه او ما را به راههايي كه مي
 .(15كنيد صبر خواهيم كرد، و توكل كنندگان بايد به خدا توكل كنند )ما مي

 52، ص: 15برانشان گفتند: ما قطعا شما را از سرزمين خودمان بيرون ترجمه الميزان، جكساني كه كافر بودند به پيغم

كنيم مگر اينكه به آيين ما بازگرديد، در اين حال پروردگارشان به آنها وحي كرد كه: اين ستمگران را هالك خواهيم كرد مي
(10). 

موهبت مخصوص كساني است كه از عظمت من بترسند و  و شما را بعد از ايشان در اين سرزمين سكونت خواهيم داد، اين
 .(10از تهديد من بيمناك باشند )

 .(12جو نوميد و نابود شد )آنها )از خدا( تقاضاي فتح و پيروزي و گشايش كردند، و هر گردنكش ستيزه



 .(12شود )جهنم در انتظار او است، و آب چرك و خون به او نوشانده مي

كشد ولي هرگز به ميل خود حاضر نيست آن را بياشامد، و مرگ از هر طرفي به سراغ را سر مي به زحمت، جرعه جرعه آن
 .(12آيد، اما مردني در كار نيست و عذابي سخت در انتظار او است )او مي

 اكساني كه به پروردگارشان كافر شدند، اعمالشان همانند خاكستري است كه در روز طوفاني باد سختي بر آن بوزد، آنه
 .(12اند به دست آورند، و اين همان گمراهي دور و دراز است )تواني ندارند كمترين چيزي از آنچه را كه انجام داده

 57بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

 .اي از نعمتها و نقمتهاي خدا است كه هر كدام در روز معيني رخ داده استاين آيات، مشتمل بر ذكر پاره

نقل كالم حضرت موسي )ع( است، كه  "وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ... "آيد كه همه اين آيات غير از آيهبر مياز ظاهر سياق اين آيات 
اش، نعمتها و يا اي از ايام خداي سبحان كه به مقتضاي عزت مطلقهع( در اين آيات، مردم خود را به پاره)موسي بن عمران 

 .آورددهد، و به يادشان مياش در جاي خود فرستاده تذكر ميمت بالغهعذابهايي فرستاده و هر كدام را به مقتضاي حك

 ."... وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "

است و سوم، بطوري كه راغب گفته به معناي رفتن به طلب چيزي است. در اين صورت، اين  "سوم "از "يسومونكم "كلمه
 "ولي گويا در آيه شريفه به معناي چشاندن عذاب است، و كلمه .«1»رساند و هم طلب كردن را را مي كلمه هم رفتن

 .به معناي زنده نگهداشتن است "استحياء

__________________________________________________ 
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و با يادآوريت، ايستادگي و ايمانت را به عزيز و حميد بودن خدا زيادتر  -: اي رسول ما! به ياد بياورو معناي آيه اين است كه
 -آن زماني را كه موسي به قوم خود )بني اسرائيل( گفت: اي بني اسرائيل! نعمتهاي خدا را بياد آوريد، آن روز كه از آل -كن

تان چشاندند، و اغلب، پسراندادند و عذاب ميه دائما شما را شكنجه ميفرعون و مخصوصا از قبطيان نجاتتان داد، قبطياني ك
داشتند، كه در اين وقايع، بال و محنت )امتحان( كشتند و دخترانتان را براي كلفتي و رختشويي خود، زنده نگه ميرا مي

 .بزرگي از ناحيه پروردگارتان بود

 51وسي )ع( در ياد آوري ايام اللَّه به بني اسرائيل است[ ..... ص : از سخنان م "و إذ تأذن ربكم ... "بيان اينكه آيه:]

 ."وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ "

 "وعدت "و "اوعد "كي است، نظيرمعنايشان ي "تاذن "و "آذن "به معناي اعالم است: و "تاذن "در مجمع البيان گفته است:
«1». 

يه ، با اين آ"قالَ مُوسي ... "و نسبتي كه آيه بعدي "إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ "، عطف است بر جمله"وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ ... "جمله
 "إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ كِتابٌ أَنْزَلْناهُ "، با آيه"وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مُوسي ... "دارد همان نسبتي است كه آيه

 .انددارد، )دقت بفرماييد( و تناسبي كه گفتيم، با سياق كالم سازگارتر از نسبتي است كه ديگر مفسران گفته



خطاب به رسول خدا )ص(  "مُوسيإِذْ قالَ  "، كالم ابتدايي نبوده و همانند"وَ إِذْ تَأَذَّنَ "آيه :انداز مفسرين گفته« 5»بعضي 
به ياد  "است، و تقدير كالم چنين است كه موسي گفت: "نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ "نيست، بلكه بقيه كالم موسي بوده و عطف بر

 . ولي اين وجه،"آوريد نعمتي را كه خدا به شما ارزاني داشت، و به ياد آوريد زماني را كه پروردگارتان اعالم داشت ...
بياد  "همانطور كه گفتيم، با سياق كالم مناسبت ندارد، زيرا اگر چنين بود، جا داشت به مالحظه رعايت ترتيب، اول بفرمايد:

كرد نجات داد سپس بر شما انعام نمود و آن آوريد زماني را كه پروردگارتان شما را از شر فرعون كه چنين و چنانتان مي
 ."... هزمان كه پروردگارتان اعالم كرد ك

و معناي اين دو جمله، روي هم چنين  "إِذْ أَنْجاكُمْ "عطف است بر جمله "...وَ إِذْ تَأَذَّنَ  "اند: جملهديگر گفته« 0»بعضي 
 بياد آوريد نعمتي را كه خداوند بر شما "است كه:
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زيرا همين اعالم داشتن هم خود نعمتي است از خدا، چون تشويق  "انعام نمود، آن زمان كه پروردگارتان اعالم داشت كه ...
 .و ترهيب براي رسيدن به خير دنيا و آخرت است

يح نيست، زيرا اعالم مذكور، تنها براي شكرگزاران نعمت است، و اما براي كفران كنندگان، نقمت و ليكن اين وجه هم صح
هاي خدا آوردن مناسب و به جا نيست، چرا كه اگر كفران كنندگان را عذاب است، و با اين حال، در رديف و دنباله ذكر نعمت

ها است، و در آخر، كفران كنندگان بوسيله استثناء بيرون نعمتكرد، باز ممكن بود بگوئيم: اول آيه تتمه ذكر استثناء مي
 .نيست (فهميم كه اين آيه، دنباله كالم موسي )عاند. و چون استثنايي در كالم نيست ميشده

پس ظاهرا اين كالم كالمي ابتدايي است، عالوه بر اين، خداي تعالي در چند جاي از كالمش اين حقيقت را اعالم كرده كه 
كند، و در مورد خداي نعمت، كه خود در حقيقت استعمال نعمت است به نحوي كه احسان منعم را يادآوري و اظهار ميشكر 

 .شود( مايه زياد شدن نعمت، و كفران آن، باعث عذاب شديد استتعالي برگشت به ايمان و تقوي مي

له موسي )ع( آن را اعالم كرده، و حال آنكه سابقه داشت، ممكن بود بگوييم خداوند بوسيآري اگر قبال اين معنا سابقه نمي
 :كند كه گفته استداشته، مثال از حضرت نوح حكايت مي

داي و از لطايف كريمه خ« 1» "بَنِينَ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ "
نكته باريكي است كه آن را در آيه مورد بحث بكار برده، و آن  -اندبيان كرده« 5»سبحان همان طور كه بعضي از مفسرين 

 :ألزيدنكم ":اين است كه وعده زياد كردن نعمت را بطور صريح )آن هم با نون تاكيد( آورده و فرموده

م، بلكه بطور كنكفران كنندگان، به صراحت نفرموده كه عذابتان مي ولي در تهديد عليه "كنمحتما نعمت را برايتان زياد مي
، آري اين، شيوه و روش كريمان است كه در وعده و وعيدشان غالبا "عذاب من سخت است "تعريض و اشاره فرموده:

 .كنندتصريح به عذاب نمي

 آيه شريفه مطلق است و دليلي نيست كه ما آن را به وعده و وعيدهاي دنيوي

__________________________________________________ 
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و  شود كه ايمان و كفر، و تقوياختصاص دهيم و يا مختص آخرتش بنماييم، وانگهي از آيات كريمه قرآن كامال استفاده مي
 .فسق، هم در شؤون زندگي دنيا تاثير دارند، و هم در زندگي آخرت

اند، ولي حق اين است كه آيه شريفه، بيش از اين داللت ندارد كه به اين آيه استدالل كرده بر وجوب شكر منعم« 1»بعضي 
كافر از ناحيه كفر و كفرانش در خطر است، چون همانطور كه گفتيم خطر كفران را بطور صريح وعده نداده و بر فعليت و 

راني، فرمود در برابر هر كفر و كفت، آري اگر ميحتميت آن تصريح نكرده، بلكه فرموده اگر كفران كنيد عذاب من شديد اس
 .هاي وجوب شكر منعم استعذاب من حتمي است، آن وقت ممكن بود بگوييم آيه شريفه، يكي از دليل

 31معناي اين كالم موسي )ع( كه فرمود: اگر شما و تمامي اهل زمين كافر شويد خدا غني و حميد است[ ..... ص : ]

 ."تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ وَ قالَ مُوسي إِنْ "

اعالم  اشدهد كه شكر نعمتهايش را بجاي آورند، و به مقتضاي عزت مطلقهبعد از آنكه خداي تعالي در آيه قبل، دستور مي
و اگر كفران كنند عذابش شديد است، اينك در اين آيه،  كند،دارد كه اگر شكرگزار باشند نعمتش را برايشان زياد ميمي

 .فرمايديابد بعنوان مثال ايراد ميسخن موسي را كه از آيه مورد بحث شروع شده و تا آخر آيات مورد بحث ادامه مي

از هر  . اين است كه غناي او"او غني است، هر چند كه شما و تمامي مردم روي زمين كفر بورزيد "و علت اينكه فرمود:
 شود، بلكه نفع شكر، و ضرر كفر به خود انسانهايمند، و از كفر كسي متضرر نميچيز، ذاتي اوست، و او از شكر كسي بهره

 .گرددشاكر و كافر بر مي

، اين است كه حمد، عبارت از اين است كه: حمد كننده، جمال و "او در همه اين فرضها حميد است "و جهت اين كه فرمود:
ايي را كه در فعل شخص منعم است اظهار كند، ولي چون افعال خدا از هر جهت زيبا است، پس خداي تعالي هزيبايي

تواند آن را پنهان سازد، پس او در هر حال، محمود )حميد( است، جميل، و جمالش هويدا و روشن است، و هيچ چيز نمي
 .خواه حامدي او را به زبان حمد بگويد يا نگويد

وَ إِنْ مِنْ  "كند حتي كافر نعمت او، هم چنان كه فرمود:چون هر موجودي با تمامي وجودش او را حمد مي عالوه بر اين،
 پس او محمود است چه «2» "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِشَيْ
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كافران با زبان خود، حمدش بگويند يا نگويند، و تمامي حمدها از آن او است، چه اينكه حامدان در حمد خود، او را قصد كنند 
 .و يا غير او را قصد كنند

 34كند و اقوال مفسرين در معناي اين آيه[ ..... ص : كه تكذيب انبياء )ع( توسط اقوام پيشين را حكايت مي "يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... أَ لَمْ "شرح معناي آيه:]



 ."... أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ "

هاي گذشته وجود داشته و در آن ايام، اقوام را دچار عذاب ز سخنان موسي )ع( است كه ايام الهي را كه در امتاين آيه نيز ا
سازد، و نيز اينكه كسي جز خدا بطور تفصيل از و انقراض نموده و آثارشان را از صفحه وجود محو نموده خاطرنشان مي

 :شود كهثمود و اقوام بعد از ايشان. و از همين جا معلوم ميسرنوشت آن اقوام خبر ندارد، مانند قوم نوح و عاد و 

به  "انب "خبر هالكت و انقراض آن اقوام است، چون كلمه "أَ لَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ "در جمله "نبا "مراد از -اوال
زيرا در اين جمله، ) "ال يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ "ن بفرمايد:معناي خبر مهم و قابل اعتناء است، پس ديگر منافات ندارد كه بعد از آ

دهد و در آن جمله خبر هالكت و انقراض را بطور اجمال براي اطالع از جزئيات داستان اقوام گذشته را به خدا اختصاص مي
 .(ايدكند كه مگر نشنيدهكند و آنان را مالمت ميمردم اثبات مي

و  "ممن قبلك "بيان است براي جمله "ال يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ "و عاد و ثمود، از باب مثال است، و جمله شمردن قوم نوح -و ثانيا
داند، مقصود ندانستن حقيقت حال ايشان و بي اطالعي شناسد و وضع ايشان را نمياينكه فرمود: جز خدا كسي ايشان را نمي

 .از جزئيات تاريخ زندگي ايشان است

ست، و اما تر ارا اعتراضيه گرفت، هر چند كه آنچه ما گفتيم با سياق كالم مناسب "ال يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ "ست جملهممكن هم ا
و الذين من بعدهم ال يعلمهم اال اللَّه  "بوده و معني چنين باشد: "وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ "احتمال اينكه جمله مذكور خبر جمله

 -انداز مفسرين ذكر كرده« 1»كما اينكه بعضي  -"داندز ايشان آمدند، احوالشان را كسي جز خدا نميها كه پس ااين
گفته و جايز دانسته است « 5»تر سخني است كه يكي ديگر احتمالي ضعيف، و معنايي سخيف و باطل است و از آن سخيف

براي  -خبر باشد "جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ "ن وقت جملهباشد و آ "من بعدهم "، در جمله"هم "كه: جمله مذكور، حال از ضمير
 ."وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ "جمله

 ظاهرا مراد از اين آيه، اين -"جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْواهِهِمْ "
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 ساخت، ولي مردمها حق و حقيقت را بدون ابهام برايشان روشن ميهايي آمدند كه آن حجتباشد كه پيامبرانشان با حجت
 .مانع آن شدند كه پيامبران لب به كلمه حقي بگشايند و باألخره راه حرف زدن را بر روي ايشان بستند

مْ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُ "گردد، و جملهبر مي "رسل "است هر دو، به "افواههم "و كلمه "ايديهم "اين، دو ضميري كه در كلمه بنا بر
كردند، كنايه است از اينكه ايشان را مجبور به سكوت و نگفتن حق مي "هايشان را به دهانهايشان بردندفِي أَفْواهِهِمْ دست

ف نظر كردند كه بايد از سخن حق، صرگذاشتند و به اين وسيله اعالم ميند و بر دهانهايشان ميگرفتگويا دست انبياء را مي
 .كنند

هِ وَ إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِ "فرمايد:مؤيد اين هم كه چنين معنايي مقصود آيه است، اين است كه بعد از جمله مورد بحث مي
چون ادعاي شك و ترديد، در مقابل حجت روشن و حق صريح، كه جاي هيچ شكي را  "نا إِلَيْهِ مُرِيبٍإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ

گذارد، از كسي قابل تصور است كه به اصطالح جاحد و مكابر و متحكم و مجازف، و به اصطالح فارسي لجباز باقي نمي
به سكوت نمايد مفسرين در معناي اين آيه اقوال  بوده و اصال طاقت شنيدن حق را نداشته باشد، و گوينده حق را مجبور

 :مختلفي دارند

كفار در تكذيب و رد ادعاي رسوالن با دست خود جلو دهان ايشان را  "اند معنايش اين است كه:گفته «1»از جمله، بعضي 



 :ايديهم ". اين آقايان، ضمير در"گرفتند

اند، اند. ليكن عمل صحيحي انجام ندادهرا به رسل برگردانده "انافواههم: دهانهايش "را به كفار، و ضمير در "دستهايشان
 .اند، بدون اينكه قرينه و دليلي در كالم داشته باشندزيرا دو مرجع مختلف، براي دو ضمير گرفته

ء اشاره كفار، دستهاي خود را به دهان هاي خود گرفتند، در حالي كه به انبيا "مراد اين است كه: :اندديگر گفته« 5»بعضي 
زن خواهند به ديگري بگويند حرف ندهند، وقتي كه ميكردند كه ساكت باشيد، همانگونه كه مردم با يكديگر انجام ميمي

 .گرددبنا بر اين نظر، هر دو ضمير به كفار بر مي "گيرند كه حرف نزندست به دهان مي

ا بر اين . بن"گزيدندعصبانيت، انگشتهاي خود را مي معناي آيه اين است كه كفار از شدت خشم و "اند:گفته« 0»و بعضي 
 معنا هم، دو ضمير مانند وجه قبلي به كفار
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ديگر « 1»شود. بعضي ين است كه اين معنا كنايه بسيار بعيدي است، كه از لفظ فهميده نميگردد اشكال اين وجه ابرمي
ها و دليلها است، چون دليل، به منزله دست آدمي است و همان طور كه آدمي با دست خود حجت "ايدي "اند: مراد ازگفته

به معناي دست باشد، اما اگر  "يد "ايدي، جمع كند، اين در صورتي است كهكند با دليل نيز دفاع ميدفاع و دادوستد مي
توان آن را به معناي دليل گرفت، زيرا دليل و حجتهاي انبياء، خود يكي از نعمتهاي جمع يد به معناي نعمت باشد باز هم مي

ون همانجا بير شود كه: مردم دليلهاي انبياء را به دهان ايشان كه ازايشان به مردم است، و بنا بر اين، معناي آيه اين مي
 .گرداندندشده بر مي

اند: مراد از ايدي، نعمتهاي رسوالن، يعني اوامر و ذكر كرده و گفته« 5»قريب به اين معنا، وجه ديگري است كه بعضي 
گردد و معني آيه اين است كه كفار، انبياء را تكذيب كرده، اوامر و نواهي نواهي ايشان است، و هر دو ضمير به رسل بر مي

 .شان را انكار كردنداي

به رسل بر  "ايديهم "اند: مراد از ايدي، نعمتها است، و ضمير دراست كه گفته «0»باز قريب به اين معني قول عده ديگري 
گردد، و معنايش اين است، و ضمير در آن به كفار بر مي "باء "به معناي "فِي أَفْواهِهِمْ "در جمله "في "گردد، و كلمهمي

 .هاي رسوالن، يعني حجتهاي ايشان را انكار كردندبا زبانهاي خود نعمت است كه كفار

داند كه اين چند معنايي كه نقل كرديم معناهاي بعيدي است كه از فهم عرف به دور است، و خواننده محترم به خوبي مي
 .كالم خداي تعالي برتر از اين است كه به چنين معاني حمل شود

فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ  "اين جمله، به منزله بيان براي جمله -"نا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍوَ قالُوا إِنَّا كَفَرْ "
الت حقيقت متن رسانكار شريعت الهي است كه در  "إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ "است و جمله اولي آن، يعني "فِي أَفْواهِهِمْ

انكار حجتها و معجزات ايشان و اظهار ترديد در آن چيزي است كه بدان  "... وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ "است و جمله دوم يعني
 .كنند كه همان توحيد ربوبيت باشددعوت مي
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 ."خِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّيقالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَ "

درازاي پارچه و يا چيز ديگر است، وقتي است در اصل به معناي پاره كردن از « 1»بطوري كه راغب گفته  "فطر "كلمه
ء شيافطر ال "شود:معنايش اين است كه آن را از طرف طول شكافتم. و وقتي گفته مي "ء فطرافطرت الشي ":شودگفته مي

معنايش اين است كه قبول شكافتن و پاره شدن نمود. و در قرآن كريم هر جا كه اين ماده را به  "فطورا و انفطر انفطارا
اي تعالي نسبت داده به معناي ايجاد است، ولي در معناي ايجاد به نوعي عنايت استعمال شده، گويا خداي تعالي عالم خد

عدم را شكافته، و از شكم آن موجودات را بيرون كشيده است، و اين موجودات تا زماني وجود دارند كه خداي تعالي دو طرف 
 شوند، هماگر آنها را رها كند كه به يكديگر وصل شوند باز موجودات معدوم ميعدم را هم چنان باز نگهداشته باشد، و اما 

 .«5» "إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُوال وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ "چنان كه فرموده

، كه عبارت است از جمع آوري اجزاء، تفسير صحيحي نيست، و اگر در بعضي به خلق "فطر "بنا بر اين، تفسير كردن كلمه
شود، در حقيقت اشتباه است، به شهادت اينكه اگر فطر به معناي خلق بود بايد برهاني كه در آيه مورد عبارات ديده مي

ه، برهاني ناقص و اجنبي از مدعا باشد، كه بر اثبات وجود خالق اقامه شد "فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "بحث، يعني در جمله
پرست هم وجود خالق را منكر نيست، و قبول دارد كه خالق عالم، همان خداي سبحان است و بس، ليكن توحيد زيرا بت

داند، و در مقابل كسي كه منكر توحيد در ربوبيت و عبادت ربوبيت را منكر است، و همچنين معبود را منحصر به يكي نمي
 .اي نداردات خالق فائدهاست، اثب

فهميم كه جمله مذكور، در مقام اثبات توحيد ربوبيت است، چون اين جمله، در مقابل كالم كفار و مشركين كه از اينجا مي
شركين در و قبال هم گفتيم كه م قرار گرفته، "إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ "گفته بودند:

اند، يكي رسالت را و ديگري توحيد در ربوبيت را، و ناگزير، كالم رسوالن هم كه جواب اين گفتار خود، دو چيز را انكار كرده
 .اين گفتار مشركين است، بايد متضمن دو اثبات باشد
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برهان  "يَدْعُوكُمْ ... "برهان بر اثبات توحيد ربوبيت باشد، و جمله "وَ الْأَرْضِأَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ  "پس بايد جمله
بر اثبات رسالت و حقانيت ادعاي انبياء، زيرا اگر جمله اولي، صرفا عليه انكار كفار بوده و هيچ جنبه برهاني نداشته باشد، 

راي اين است كه شك در ربوبيت او را بكلي از بين را بياورد و آوردن وصف مذكور، ب "فاطر "ديگر احتياجي نبود كه وصف
 .ببرد

كنيم كه از موجودات تاليف شده و هر يك از آن موجودات، توضيح اينكه: در اولين تعقل و دركي كه از اين عالم مشهود مي
قائم به ذات  در حد خود، محدود و جداي از غير خود هستند، و هيچ يك از موجودات و اجزاي آنها وجودشان از خودشان و

م كه اين فهميگشتند، ميشدند، و نه نابود ميخودشان نيست، چون اگر قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگرگوني مي
موجودات و اجزاي آنها و هر صفت و آثاري كه جنبه هستي و وجود دارد، از ديگري و مال ديگري است، و اين ديگري 

و او است كه اين عالم و اجزاي آن را ايجاد كرده، و براي هر يك حد و مرزي  ناميم،همان كسي است كه ما خدايش مي
جداي از ديگري قرار داده است، پس بايد خود او، موجودي بدون حد باشد، و گرنه خود او هم محتاج به ما فوقي است كه او 



گنجد، متعدد هم سي كه در حد نميپذيرد، چون كفهميم كه او واحدي است كه كثرت نميرا محدود كرده باشد، و نيز مي
 كند، زيرا او مالكفهميم كه او با اينكه يكتا است، تمامي امور را همانطور كه ايجاد كرده تدبير هم ميشود و باز مينمي

زيرا هيچ موجودي غير او، مالك خودش و  -وجود آنها و همه امور مربوط به آنها است، و كسي در هيچ چيز شريك او نيست
پس او رب هر چيزي است، و غير او هيچ ربي نيست، هم چنان كه او ايجاد كننده هر چيزي است و  -خودش نيستغير 

 .هيچ موجودي غير او نيست

اين برهان برهاني است تمام عيار، و در عين حال ساده و همه كس فهم، و هر انساني كه با فطرت و و جدان خود بفهمد 
ست،، اند صرف وهم و خيال نيقت و واقعيتي داشته، و آن طور كه سوفسطائيان پنداشتهكه اين عالم مشهود و محسوس، حقي

كند، و به همين جهت قرآن كريم در آيات مورد بحث كه در با اين برهان، توحيد الوهيت و ربوبيت را به آساني اثبات مي
 .پرستان است، اين برهان را ايراد كرده استمقام بحث با بت

 اند كه جملهپنداشته« 1»توان فهميد اينكه بعضي يو از همين جا م
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ه، پندار غلطي است. و برهاني است كه براي اثبات خالق عالم آورده شد "أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "
روشن است  كند بطالنشهمچنين، پندار آنكه پنداشته است، جمله مورد بحث، از راه اتصال تدبير، توحيد ربوبيت را اثبات مي

بلكه همانطور كه گفتيم اين آيه برهاني است بر اثبات وجود خداي تعالي، از راه قيام وجود هر موجودي و آثار آن از هر 
 "، تا هم وحدانيت ربوبيت را اثبات كند، و هم گفتار آنان را كه به عنوان تاييد شك و ريب خود گفته بودند:جهت به ذات او

خَذْتُمْ قُلْ أَ فَاتَّ "باطل سازد پس در حقيقت، مضمون اين آيه، قريب به مضمون آيه "وَ إِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيبٍ
 .است كه گذشت« 1» "لِياءَ ال يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَ ال ضَرًّامِنْ دُونِهِ أَوْ

 36شود[ ..... ص : براي اثبات نبوت عامه استفاده مي "يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ ... "توضيح برهاني كه از جمله:]

اشاره است به برهان بر  "يدعوكم ... "جملههمانطور كه گفتيم: جمله مورد بحث، اشاره است به برهان توحيد ربوبيت، و 
 :گفتندكردند و مينبوت، كه ايشان آن را انكار مي

و مقصودشان اين بود كه اصوال ما دين انبياء و شريعتهاي آسماني را كه بوسيله وحي آمده باشد  "إِنَّا كَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ "
 .كنيمانكار مي

هاي الهي اين است كه هر موجودي را به سوي كند كه يكي از سنتا به اين بيان ابطال ميجمله مذكور گفتار ايشان ر
اش هدايت نمايد، و انسان يكي از انواع موجودات و يكي از مشمولين اين هدايت است، و عنايت الهي، كمال و سعادت نوعي

دگي او، يك زندگي جاودانه و هميشگي است، كند كه او را هم به سوي سعادت زندگيش هدايت نمايد، و چون زنايجاب مي
و محدود به حدود دنيا و ختم پذير به رسيدن مرگ نيست، قهرا سعادت زندگي او هم، به اين خواهد بود كه در دنيا به نحوي 

دارد، رزندگي كند كه زندگي او را تا ابد قرين سعادت نمايد، و آن به اين است كه در اين دنيا، بر اساس تعديل قوا، قدم ب
ها و آشاميدنيها و شهوات جنسي و غير ذلك، همه قواي خود را متمتع مندي از متاعهاي دنيوي، از خوردنييعني در بهره

سازد، نه اينكه يكي را اشباع نموده ديگري را بي بهره سازد، و اين قسم زندگي را همان عقايد حق و اعمال صالح تامين 
 .عقائد و اعمال داراي زندگي خوشي خواهد بودكند و در آخرت هم بوسيله همين مي



كند، و هر چند كه خداوند انسان را مجهز به فطرت كرده، و آن فطرت همواره عقايد حق و اعمال صالح را به او گوشزد مي
 ليكن از آنجايي كه از جهت ديگر، او اين سرشت
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ايد، دوستاني كه مالك نفع و ضرر خويش نيستند؟ سوره رعد، آيه براي خود غير از خدا دوستاني انتخاب كردهبگو آيا (1)
12. 

 02، ص: 15ترجمه الميزان، ج

را هم دارد كه بايد بطور اجتماعي زندگي كند، و زندگي اجتماعي هم او را وادار بر پيروي هوا و هوسها، و ظلم و فسق 
هاي حق و عدل وادار سازد، و براي هميشه در عقايد شتن فطرت كافي نيست، كه او را بر پيروي روشكند، لذا تنها دامي

حق و اعمال صالح استوار بماند، و گرنه، بايد اصال گناهي موجود نشده و هيچ فردي از افراد و اجتماعي از اجتماعات، فاسد 
فهميم شوند ميضي از افراد با داشتن فطرت، منحرف ميبينيم بعنگردد چون همه مجهز به فطرت هستند، پس اينكه مي

 .كه داشتن فطرت تنها كافي نيست

كند كه خصوص نوع انساني را عالوه بر فطرت كه همواره او را به سوي صالح و سعادت دعوت و عنايت الهي اقتضاء مي
اعي، رساند، و آن دالي گرفته، به بندگان ميكند، به يك داعي ديگر نيز مدد كند كه او هدايت الهي را از درگاه خداي تعمي

همان مقام نبوت است كه دارنده آن، در مقامي از پاكي قرار دارد كه به خاطر آن مقام عقايد حق و عمل صالح، برايش 
ن ضام كند، و دستوراتي كه پيرويششود، به اين معنا كه رابطه وحي با او برقرار گشته و با غيب، سر سخن باز ميكشف مي

 .گيردسعادت فرد و اجتماع در دنيا و آخرت است مي

ها، و ميان خواري و عذاب الهي كه آخرش هالكت ها و ظلمايم كه: ميان معصيتاما سعادت دنيا، بخاطر اين كه مكررا گفته
فطري قدم اي قطعي وجود دارد، بطوري كه اگر فساد، در اجتماعي راه پيدا نكند، و همواره بر طبق صالح است، رابطه

شود، و در نتيجه آن مقدار از گير نميشوند، و عذاب و خواري بدون خبر، ايشان را گريبانبردارند، هرگز دچار هالكت نمي
 .گذرانندعمر طبيعي كه برايشان مقدر شده در كمال خوشي و سعادت مي

آورد، و انسان را به هياتي صالح در مي و اما سعادت آخرت، زيرا پيروي دعوت الهي و به عبارت ديگر، ايمان و تقوي، دل
 .شودشويد و در نتيجه زندگي آخرتيش هم قرين سعادت ميهاي نفس را ميآلودگي

كند آن موجود را به بهترين وجهي تدبير نموده و به پس ربوبيت خداي تعالي براي هر موجودي، همانطور كه اقتضاء مي
ا نيز دارد كه در امر آدميان هم اعتنايي نموده، رسوالني از خود ايشان به سوي بهترين سعادت رهبري كند، اين اقتضاء ر

سويشان گسيل دارد، تا هر قومي را به زبان خودش به سوي ايمان و عمل صالح دعوت كنند، تا بدين وسيله سعادت دنيا و 
مان برانداز محفوظ باشند و سعادت آخرتشان تامين بشود، اما سعادت دنيا به اين است كه از عذاب و انقراض و عقابهاي دود

 .آخرت به اين است كه، به مقدار ايمان و عمل صالحشان، شامل مغفرت الهي گردند
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نْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِ "حال كه اين معنا روشن گرديد، مطلب ديگري را نيز به روشني در خواهي يافت و آن اينكه جمله
كه نقل كالم رسوالن است، اشاره به اين است كه حجت و برهان مزبور، برهان بر  "وبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّيذُنُ

وَ  "اشاره به نتيجه اخروي دعوت انبياء است، و جمله "لِيَغْفِرَ لَكُمْ ... "نبوت عامه است، نه نبوت پيغمبر خاصي، و جمله
شاره به نتيجه دنيوي آن است، و اگر نتيجه اخروي دعوت را، مقدم بر نتيجه دنيوي آن ذكر كرده، براي اين ا "يُؤَخِّرَكُمْ ...

 .است كه آخرت خانه دائمي است و مقصود اصلي دعوت است



 رو اگر پيامبران، دعوت را در كالم خود به خداي سبحان نسبت دادند براي تنبيه و آگاهي دادن به حقانيت اين كالم بود د
 ."تَدْعُونَنا إِلَيْهِ ":مقابل گفتار كفار كه دعوت را به انبياء نسبت داده و گفته بودند

 31در اين جمله گفته شده است[ ..... ص :  "من "و وجوهي كه در مورد حرف "لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "معناي جمله:]

 :فرمود "اهانتان را بيامرزدليغفر لكم ذنوبكم تا گن "و اگر به جاي اينكه بفرمايد:

شود. و شايد به اين منظور بوده كه تبعيض را برساند و بفهماند كه بعضي از گناهان آمرزيده مي "من ذنوبكم از گناهانتان "
از اين جهت باشد كه بطور كلي آمرزش بقدر اطاعت است، و چون جامعه بشري از معصيتي كه موجب مؤاخذه باشد خالي 

 .(اي از گناهان اجتماع است، نه همه آنها )دقت فرماييدر حال، گناهان آمرزيده شده، پارهنيست، پس به ه

اند: مراد از گناهان مورد آمرزش، حق اللَّه است، نه حق الناس، ليكن اين قول رد شده، چون از رسول اكرم گفته« 1»بعضي 
 .برد، چه حق الناس و چه حق اللَّهاز بين مي)ص( به طريق صحيحي روايت شده كه فرموده: اسالم، گناهان قبل را 

غْفِرْ لَكُمْ يَ "زايد است، و به عنوان تاييد گفتار خود، آيه "من ذنوبكم "در "من "اند: كلمهديگر از مفسرين گفته« 5»بعضي 
ست، زيادي است و شود در اينجا هم كه هاند: پس معلوم ميدر آن نيست، و گفته "من "اند كه كلمهرا آورده "ذُنُوبَكُمْ

 .كندمعنايي افاده نمي

به  اندشود نه در كالم مثبت، آن هم بطوري كه گفتهتنها در كالم منفي، زائده مي "من "دهيم كه حرفاين را ما جواب مي
 ، ولي گفته"ما جاءني من رجل هيچ مردي نزد من نيامد "شود:شرطي كه مدخولش نكره باشد نه معرفه، مثال گفته مي

 ليغفر من "شود:نمي
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 .معرفه است "من "چون هم كالم مثبت است، و هم مدخول "ذنوبكم

هور در كه ظ "يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ "ييد آورده است تفاوت دارد، چون آيهاي كه به عنوان تاعالوه بر اين، مورد اين آيه، با آيه
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ  "آمرزش همه گناهان دارد، در مورد ايمان و جهاد است، و آيه اش اين است:

كه اولين پيامبر از  -اي كه در مثل مقام مورد بحث، از نوح )ع(و آيه« 1» "لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللَّهِ بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ ... يَغْفِرْ
أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ  "كند كه گفت:نقل مي -پيامبراني است كه در آيه ذكر شده

و اين آيه با آيه مورد بحث ما موافقت دارد، چون مخصوص به مورد ايمان و جهاد نيست، پس ظاهرا « 5» "سَمًّيإِلي أَجَلٍ مُ
 .اي جز تبعيض نيستچاره

 :اند اين است كهدر آيه مورد بحث كرده "من "از جمله توجيهاتي كه براي كلمه

ز بعض گناهان، همه گناهان است و اين خود يك براي تبعيض است، ليكن در آيه مورد بحث، مقصود ا "من "هر چند كه
 «نوع مجاز است

و از جمله آنها اين است كه: مراد، آمرزش گناهان قبل از ايمان است، و آيه شريفه از گناهاني كه بعد از ايمان ارتكاب .
از بعضي گناهان، و از جمله آن توجيهات اين است كه: مقصود « 0»دهد شوند ساكت است و وعده آمرزش آنها را نميمي

اين توجيهات، وجوه ضعيفي هستند كه  .«5»گناهان كبيره است، و معلوم است كه گناهان كبيره بعضي از گناهان است 



 .نبايد به آنها اعتناء نمود

به چه  "من ذنوبكم "گويد اگر بپرسي تبعيض در جملهزمخشري در كشاف، بحثي به صورت سؤال و جواب ايراد كرده و مي
وَ  "گويم: هيچ جاي قرآن چنين تبعيضي نديدم، بجز در مواردي كه خطاب به كفار است، مانند آيهست؟ در جواب ميمعني ا

ر مواردي كه ي دول "يا قَوْمَنا أَجِيبُوا داعِيَ اللَّهِ وَ آمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ "و آيه "اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ
هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلي تِجارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذابٍ  "آورده است، مانند آيه "يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ "خطاب به مؤمنين است، همه جا تعبير

 و امثال اين "أَلِيمٍ ... يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
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آيات كه اگر در قرآن كريم جستجو كني خواهي يافت، و گويا اين تفاوت و اختالف در خطاب بخاطر اين است كه دو گروه 
 .«1»به يك جور مورد خطاب قرار نداده باشد  كفار و مؤمنين را

گويا مراد زمخشري از تفاوت در تعبير و خطاب، اين باشد كه گناه قابل آمرزش هر دو طايفه يكي است، و آن عبارت است از 
د يچيزي كه هست، شرافت مقام ايمان اقتضاء دارد كه در خطاب به ايشان تصريح به اين معنا بكند و بفرما .همه گناهان

آمرزد، و در خطاب به كفار اكتفاء به آمرزش بعضي از آنها بكند و نسبت به ما بقي سكوت كند، و همه گناهان شما را مي
آمرزش بعضي از گناهان منافات با آمرزش بعضي ديگر ندارد. بايد مراد زمخشري از تفاوت مذكور اين باشد، و گرنه صرف 

 .گوينده، مرتكب خالف واقع شود شود كهتفاوت در خطاب، هيچگاه باعث نمي

كند، بلكه آن را تا زماني كه هرگز تاخير يعني خداوند، در عقوبت و هالكت شما عجله نمي -"وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي "
رانديم كه م، گذپذير نيست و ما در تفسير اول سوره انعااندازد و قول او تخلفندارد، و براي شما معين كرده است به تاخير مي

 :اجل دو تا است

پذيرد، و يكي از ادله اين معنا، گفتار حضرت نوح )ع( است يكي اجل معلق و موقوف، و يكي اجل مسمي كه هيچ تاخير نمي
اللَّهِ إِذا جاءَ  وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي إِنَّ أَجَلَ "كند:كه در همين مقام به مردم خود گفته و خداوند آن را چنين حكايت مي

 .«5» "ال يُؤَخَّرُ

 11[ ..... ص : "فاتوا بسلطان مبين "توضيحي در باره معجزه در بيان جمله:]

 ."ينٍقالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِ "

ر جلد دوم اين كتاب گذشت كه گفتيم: آيت معجزه، حجت و دليلي است عام، بر نبوت هر پيغمبري، نه در مباحث نبوت د
باشد امري خارق العاده حجت عاميانه و مخصوص عوام، مخصوصا معجزه وحي و نبوت كه خود يك نوع اتصال به غيب مي

كه مدعي نبوت باشد بايد ادعاي خود را اثبات كند، و يابند، پس هر در ميان افراد بشر است كه در بين خود، نظير آن را نمي



 راهي براي اثبات آن ندارد جز از طريق خارق عادت ديگري كه داللت بر صحت

__________________________________________________ 

 .200، ص 5تفسير كشاف، ج (1)

 .يد ديگر تاخيرپذير نيستاندازد، آري اجل خدا وقتي بياو شما را تا اجل مسمي تاخير مي(2)

 .0سوره نوح آيه 

 01، ص: 15ترجمه الميزان، ج

و خالصه، وقتي جايز و  "حكم االمثال واحد حكم مثلها يكي است "اين اتصال غيبي بكند. چون به اصطالح اهل علم
هاي واند خارق عادتممكن باشد كه كسي ارتباط و اتصال به عالم غيب، كه خود يك خارق عادت است داشته باشد، بايد بت

 .ديگري هم بياورد تا خارق عادت اولي را تاييد و اثبات كند

يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ  ":فرمايندكنند و ميپيغمبران بعد از آنكه عليه كفار معاصر خود، بر مساله نبوت عامه احتجاج مي
إِنْ  "كه: كنندكنند و عمل خود را چنين توجيه ميگردند و مطالبه دليل ميبر ميكفار  "ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي

آخر شما، جز يك بشري مثل ما نيستيد، چرا ما بايد ادعاي شما را بپذيريم؟ و بعد از آنكه از عمل خود  "أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا
 :گفتندوده ميچنين اعتذار جستند، صراحتا و بدون پرده درخواست دليل نم

 .اي آشكار بياوريدورزيد معجزهپس حاال كه اصرار مي "فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ "

معناي كالمشان اين است كه بر فرض هم بپذيريم كه مقتضاي عنايت الهي اين است كه ما را بسوي مغفرت و رحمت خود 
دست شخص شما انجام داده باشد، چون شما هم مثل ما پذيريم كه اين دعوت را، به دعوت كند، ليكن اين را ديگر نمي

يك فرد بشر هستيد و هيچ زيادي بر ما نداريد، و اگر رسيدن به چنين مقامي از آثار و خواص بشريت است ما نيز بشر 
درت قگوييد، و قدرتي ما فوق يابيد ما هم بيابيم، پس اگر شما در دعوت خود راست ميهستيم و بايد آنچه را كه شما مي

شكن بياوريد كه بر اي آشكار و دندانبشري داريد، بايد بتوانيد كه كارهايي ما فوق كارهاي بشري انجام داده و معجزه
اي است كه مانند دعوتتان خارق هاي ما چيره شود، و ما را به اذعان و اعتراف بر نبوت شما مجبور سازد، و آن معجزهعقل

 .عادت باشد

 :شود كهرديم روشن مياز اين بيان كه ذكر ك

ان است، و سند انكار ايش "إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا "گفتار كفار در آيه مورد بحث، از قبيل انكار ادعاي انبياء است و جمله -اوال
ل قبول نداريم، و در ما به اين دلي :گويندتصريح به در خواست دليل است، )در جمله اول، مي "فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِينٍ "جمله

 .(گويند: دليل مدعاي شما چيست؟جمله دوم مي

از قبيل جمله معترضه است كه بين انكار، و سند انكار فاصله  "تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونا عَمَّا كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا "جمله -و ثانيا
 شرافتي بر ما نداريد، بنا بر اين، هيچ وجهي انداخته، و معنايش اين است كه شما بشري مانند ما هستيد و هيچ فضيلت و

 ندارد كه ما ادعاي شما را بدون دليل بپذيريم، آن هم ادعايي كه ما در خود و امثال خود سراغ نداريم، و اگر هم از كسي
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ا ست، اينك حق داريم بگوئيم كه شمايم كه منافع و اغراض مادي محركشان بوده اديده و شنيده باشيم، از كساني شنيده
 .مان برگردانيدخواهيد ما را از سنت ديرينه و دين آباء و اجداديمي

 15پاسخ انبياء )ع( در مقابل مكذبان كه گفتند شما چون ما بشر هستيد، و سلطان مبين )معجزه( مطالبه كردند[ ..... ص : ]



 ."... شَرٌ مِثْلُكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي مَنْ يَشاءُقالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَ "

گفتند: شما بشري مانند ما هستيد و داراي هويتي مانند فرشتگان دهند كه ميدر اين آيه، انبياء پاسخ ايراد كفار را مي
اللت بر عملي انجام دهيد كه د ملكوتي و متصل به غيب نيستيد چون اگر چنين ادعايي بكنيد، بايد براي صدق ادعاي خود،

 .داشتن قدرت غيبي شما بكند

حاصل جواب رسوالن اين است كه درست است كه ما مانند شما بشر هستيم، و ليكن اين كه گفتيد: مانند شما بشر بودن 
ي در دمستلزم نداشتن امتياز و خصايصي فوق العاده، از قبيل وحي و رسالت است، صحيح نيست، زيرا مماثلت و همانن

بينيم افراد عادي مردم در اعتدال بشريت، باعث همانندي در جميع كماالت صوري و معنوي انساني نيست، هم چنان كه مي
و موزون بودن قد و قامت و زيبايي منظر، مثل هم نيستند، و همچنين در رزانت عقل و درستي رأي و فهم و ذكاوت همانند 

شود، بنا بر اين، چه استبعادي دارد كه شود و در بعضي نمييافت مي (ي و معنويهم نيستند، در بعضي )اين كماالت ظاهر
خداوند به بعضي از افراد بشر، تفضل و عنايت مخصوص كرده، و او را به وحي و رسالت، بر ساير مردم ترجيح داده باشد، و 

 .نهدخدا به هر كس از بندگان خويش بخواهد منت مي

نيست،  صحيح و تمام "بايد عملي انجام دهيد كه داللت بر داشتن قدرت غيبي شما بكند "د:دليلي هم كه آورديد و گفتي
هر چه  اشزيرا اين سخن وقتي صحيح است كه ما ادعاي شخصيت ملكوتي و قدرت غيبي كرده باشيم، قدرتي كه دارنده

ل دانيم، تنها تفاوتي كه قائمانند شما نمي ايم، ما خود و ساير انبياء را جز بشريكند، و ما چنين ادعايي نكردهبخواهد مي
آوريم به اذن خدا و اي هم ميدهند، و اگر معجزهشود، ما را فرمان رسالت ميهستيم، اين است كه به ما انبياء وحي مي

 .مشيت او است

إِنْ أَنْتُمْ  "گفتند:سبت به كالم كفار كه ميدر حقيقت تسليمي است از انبياء )ع( ن "إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ "بنا بر اين، جمله
رفتند بگيرند گاي را كه خود آنان مييعني در برابر سخن كفار تسليم شدند تا از همان سخن، عكس آن نتيجه "إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا

ل آيد، و اص، نتيجه مطلوب بدست مياي است كه به انضمام آناشاره به مقدمه "وَ لكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلي مَنْ يَشاءُ "و جمله
 وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِيَكُمْ  "جواب عبارت است از جمله
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 "بِسُلْطانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

 .اندكه از بشر بودن خود، نتيجه گرفته

خاتمه داده است براي اشاره به مطلبي است كه به منزله دليل  "ؤْمِنُونَوَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُ "و اگر اين بحث را با جمله
قد كند كه معتديگري است كه اختصاص به مؤمنين دارد، و آن اين است كه: ايمان مؤمنين به خداي سبحان، اقتضاء مي

، مال خدا و مخصوص او باشد چون حول و قوه همهباشند به اينكه آوردن معجزه، امري است كه به خداي تعالي مربوط مي
 .است و كسي بدون اذن او مالك چيزي از آن حول و قوه نيست

توضيح اين كه: بعد از آنكه مؤمنين معتقد شدند كه معبود آنها خدايي است كه تمامي عالم از او مبدأ گرفته و به او منتهي 
ب تمامي موجودات و مالك تدبير آنها است، و هيچ شود، و قوام هر چيزي به وجود او است، بايد معتقد گردند كه تنها او رمي

 .موجودي مالك چيزي بدون اذن و عنايت او نيست، پس او وكيل هر چيز، و قيوم تمامي امور مربوط به آن است

د دهنپس مؤمنين، بايد رب خود را وكيل خود در همه امور مربوط به خود بدانند حتي در اعمالي كه به خودشان نسبت مي
گر اي بياورد، متواند از پيش خود معجزهيم: حول و قوه همه از اوست، رسول او نيز بايد اعتراف كند كه خودش نميچون گفت

 .آنكه خدا اذنش بدهد



آوردن معجزه، كه آن را سلطان مبين  :اند كهاين آيه شريفه ظهور در اين مطلب دارد كه، انبياء )ع( چنين ادعايي نكرده
اند بگويند در آوردن آن، استقالل نداريم، و چنين نيست كه اگر بخواهيم محال است، بلكه خواستهاند، از ايشان ناميده

نه  اند. يكي براي كفار، و يكي براي مؤمنينبياوريم، به اذن خدا محتاج نباشيم، و براي بيان اين معني، دو دليل باال را آورده
 .براي امتناع و محال بودن آن

 ."تَوَكِّلُونَنَتَوَكَّلَ عَلَي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلي ما آذَيْتُمُونا وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُوَ ما لَنا أَلَّا  "

دهد، يرا م "چرا نبايد چنين باشيم "كه در اول اين آيه است استفهامي است، آن هم استفهام انكاري، كه معناي "ما "كلمه
است، و سبل انبياء و رسل، همان شريعتهايي است كه مردم را به سوي  "لنا "، حال از ضمير در"وَ قَدْ هَدانا سُبُلَنا "لهو جم

 .«1» "قُلْ هذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَي اللَّهِ عَلي بَصِيرَةٍ "كردند، هم چنان كه فرمود:آن دعوت مي

__________________________________________________ 

 .132خوانم. سوره يوسف، آيه بگو اين راه من است كه با بصيرت مردم را بسوي خدا مي(1)
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 11كذبان[ ..... ص : در گفتگوي انبياء )ع( با م "وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ...وَ ما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَي اللَّهِ  "معناي جمله:]

توانيم داشته باشيم در اين كه به خدا توكل نكنيم، و حال آن كه خداي تعالي ما و معناي آيه اين است كه: ما چه عذري مي
ايم، چون كه را به راههايمان هدايت فرمود، و ما خود در اين سعادت و اين نعمت بزرگ كه بر ما منت نهاده دخالتي نداشته

اين كار را با ما كرده و چنين نعمتي كه تمامي خيرات در آن است به ما ارزاني داشته، الزم است در ساير خداي سبحان، 
 .امور خود هم، بر او توكل كنيم

و اين كالم، در حقيقت حجت دومي است بر وجوب توكل بر خدا چون در اين حجت، مطلب را از راه داللت ثبوت مالزمي 
است يعني از راه ثبوت هدايت، وجوب توكل را اثبات كرده هم چنان كه در حجت قبلي از راه بر مالزم ديگر اثبات نموده 

خود مؤثر، برهان آورد، بيان اين حجت اين است كه: هدايت خدا ما را به راههايمان، خود دليل بر وجوب توكل ما بر اوست 
لي بر خواهد، و با اينكه چنين دلييشان چيز ديگري نميكند، و جز خير براي ادانيم كه او به بندگان خود خيانت نميزيرا مي

توانيم داشته باشيم تا عذر ما باشد. و چون با بودن دليل بر وجوب توكل، وجوب توكل داريم، ديگر چه دليلي بر عدم آن مي
 .تمعقول نيست دليلي هم بر عدم وجوب باشد، ناگزير هيچ راه و عذري براي عدم توكل بر خدا، نخواهيم داش

وَ ما لَنا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَي اللَّهِ وَ قَدْ هَدانا  "و جمله« 1» "لمي "به منزله دليل "وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ "پس جمله
« 0» "تنعسهل و مم "شود در اين بيان شيرين و احتجاجاست. از خواننده گرامي تمنا مي« 5» "اني "به منزله دليل "سُبُلَنا

 .كه قرآن كريم، در كوتاهترين عبارت، در اختيار متدبرين خود قرار داده است دقت فرمايند

صبر در برابر آزار و اذيت امت را، فرع بر وجوب توكل بر خدا قرار داده است و  "وَ لَنَصْبِرَنَّ عَلي ما آذَيْتُمُونا "در جمله
 لمعنايش اين است كه: حال كه واجب شد بر او توك

__________________________________________________ 

دليل لمي عبارت است از: استدالل از وجود مؤثر بر وجود اثر، مانند پي بردن از داشتن ايمان به وجوب توكل كه اثر آن (1)
 .است

به وجود علت، عبارت  گويند عبارت است از: پي بردن از معلولدليل اني بر خالف آنچه در افواه معروف است كه مي(2)
شود، زيرا تصور اثر، بدون است از پي بردن از وجود چيزي، به وجود مالزم آن، چون هيچ وقت از اثر پي به مؤثر برده نمي



 .بريمتصور مؤثر محال است، در آيه مورد بحث، مالزم وجوب توكل، مساله هدايت است، كه از اين به آن پي مي

 .گويند كه در عين دشواري، ساده و آسان باشدو ممتنع به مطلبي ميدر اصطالح اهل ادب، سهل (3)
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بينيم او ما را به راههايمان داللت و رهبري فرموده است، جا دارد كه در كنيم، و حال كه ما به او ايمان داريم، و حال كه مي
خواهد بكند، خواهد حكم فرمايد و هر چه مي، تا او به آنچه كه ميراه دعوت شما به سوي او، در برابر آزار شما صبر كنيم

 .بدون اينكه ما به حول و قوه خيالي خودمان اعتمادي بكنيم

ه فهماند كه: نه تنها ما بايد چنين باشيم، بلكه هر كسي كمطلب را ترقي داده، مي "وَ عَلَي اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ "و جمله
اي توكل به خدا است بايد وصفش چنين باشد، چه مؤمن و چه كافر، زيرا غير او دليل و راهنماي ديگري نيست، هر چند دار

ت كند كه همه امور به دستواند متوكل حقيقي باشد، چون كسي كه داراي توكل حقيقي است، فكر ميكه غير مؤمن نمي
كند و رضا به آنچه كه راضي دهد و دست برداري از آنچه نهي مييخدا است، و با چنين فكري جز اطاعت در آنچه دستور م

 .اي ندارد، و اين همان ايمان استآورد چارهشود و خشم بر آنچه كه او را به خشم در ميمي

 ."وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا "

 "اند، و خطاب دركالم، تهديدي است كه كفار بعد از درماندن در بحث و مناظره با پيغمبران خود، به ايشان كرده اين
ن مقدار آيد كه حتي به ايبه پيغمبران و مؤمنين به ايشان است، و از آن بر مي "كنيم ...لنخرجنكم ... حتما شما را بيرون مي

دا دست بردارند ولي مؤمنين هم چنان بر دين توحيد پايدار باشند، بلكه از ايشان هم راضي نبودند كه پيغمبران از دين خ
الَ الْمَلَأُ ق "اند كه با اتباع خود از دين توحيد دست برداشته، به ملت كفر آنان روي آورند، و خداوند اين معنا را در آيهخواسته

 .تصريح فرموده است« 1» "شُعَيْبُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِناالَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا 

 12[ ..... ص : "أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا "در تهديد كفار خطاب به پيامبران )ع( و مؤمنان: "عود "توضيح معناي]

است، و به همين جهت، جزء افعال ناقصه است، و معنايش برگشتن از حالي  "صار "به معناي "عاد "از ماده "لتعودن "كلمه
، دليل در اين آيه "عود "خواهيم بگوييم: كلمهبه حال ديگر است، چه اينكه حال دوم را قبال داشته و يا نداشته، خالصه، مي

عنايي د دوباره به آن آيين برگردند، چون اگر چنين ماند، و حال به حكم كفار، بايبر اين نيست كه انبياء قبال در ملت كفر بوده
 "بلكه گفتند: ولي چنين نگفتند "لتعودن الي ملتنا بايد به ملت ما برگردند "گفتند:خوابيده بود بايستي مي "عود "در كلمه

 "بايد در ملت ما درآييد

__________________________________________________ 

ر مسلم از اند، بطوم شعيب كه استكبار ورزيدند گفتند: اي شعيب؟ تو و آناني را كه به تو ايمان آوردهطبقه اشراف از قو(1)
 .22كنيم، مگر اينكه به آيين ما برگرديد. سوره اعراف، آيه قريه خود بيرون مي

 02، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .اندت كه انبياء، قبال در ملت كفر نبودهاند دليل بر اين اسنيز گفته« 1»و اين خود، همانطور كه ديگران 

اند: ظاهر آيه اين است كه رسل، قبل از رسالت در ملت شود كه گفتهظاهر مي« 5»و از بياني كه كرديم فساد گفتار بعضي 
 .ردنداند برگاند كه دوباره به آنچه كه قبال در آن بودهكفار، ايشان را مجبور كرده (اند، )بعد از رسالت همخود بوده

اطر اين اند، و به خبعالوه خطاب كفار و روي سخنشان، تنها به انبياء نبوده، بلكه مؤمنين به ايشان را نيز مخاطب قرار داده
نفر  كرده، چون بيشتر و بلكه همه منهاي يك "عود برگشتن "اند، قرآن كريم هم تعبير بهكه مؤمنين قبال در ملت كفر بوده



 .اندايشان قبال در كفر بوده

 "و از لطايف فصاحتي كه در آيه بكار رفته، اين است كه يك الم قسم و يك نون تاكيد بر يك طرف ترديد يعني
براي  "او "، در آورده است، با اين كه كلمه"لتعودن "و يك الم و يك نون تاكيد هم بر طرف ديگر يعني "لنخرجنكم

ايد از شهر ما به خدا قسم ب "خود فكر كند كه معنا ندارد. بگوييم: باشد، و اگر كسي پيشاستدراك است كه مفيد استثناء مي
 .پس قرآن كريم چرا اين طور تعبير كرده است؟ "حتما بيرون شويد مگر اين كه به خدا قسم به ملت ما برگرديد

ان تيار خودشبا اين عمل، خواسته است، بفهماند، از آنجايي كه برگشتن ايشان به ملت كفر، به اخ :جوابش اين است كه
ر لتعودن شما را به خدا قسم ب "گرداندند، پس در حقيقت طرف ديگر ترديد:نبوده، و بر حسب فرض، كفار ايشان را بر مي

به  "د كه:شوآيد، و برگشت معنا باين ميشود، و وقتي معنا چنين شد، الم قسم و نون تاكيد بر سرش در ميمي "گردانيممي
 ."گردانيمكنيم و يا آن كه به خدا قسم شما را به ملت خود بر مييرونتان ميخدا قسم يا از ديار خود ب

 "... فَأَوْحي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ "

است به رسل، و ضمير  "ربهم "ه دراست و همچنين دومي ك "اليهم "آيد كه ضمير جمع اولي كه دراز ظاهر سياق برمي
گردد، و اگر از ايشان به ظالمين تعبير كرده، براي اين بوده كه سبب هالكت به كفار بر مي "من بعدهم "جمع سومي در

 آنان همان ظلمشان

__________________________________________________ 
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 .133، ص 13تفسير كبير فخر رازي، ج (2)
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 "، هم چنان كه در جمله"تعليق حكم بر وصف، مشعر به عليت وصف است "گويند:بوده است، چون معروف است كه مي
يروز كردن مؤمنين و اسكانشان در زمين، همان ترس از مشعر بر اين است كه علت پ "ذلِكَ لِمَنْ خافَ مَقامِي وَ خافَ وَعِيدِ

 .قيامت است

مصدر ميمي است كه مقصود از آن، قيام خدا بر همه امور است، و اگر آن را اسم بگيريم، مقصود مرتبه  "مقام "كلمه
تخلفين از اوامرش هم تهديداتي است كه خداوند به م "وعيد "قيموميت خداي تعالي نسبت به همه امور خواهد بود، مراد از

 .نموده است

، ترس از خدا به اين جهت است كه او قائم به همه امور بندگان است، و مقصود "ترس از مقام خداي تعالي "پس مراد از:
، ترس از خدا است به اين جهت كه او كسي است كه بوسيله انبيايش بندگان را از مخالفت اوامرش "ترس از وعيد خدا "از:

هم اشاره كرده، « 1»كه البته برگشت اين هم، باز به تقوي و ترس از خدا است، آن وقت همانطور كه كشاف تهديد نموده، 
 :شود كه به قوم خود فرمودهآيه شريفه بر كالم موسي )ع( منطبق مي

 .«5» "الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ "

 17[ ..... ص : "لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ ... "پاسخ خداوند در مقابل تهديد كافران مكذب:]

را به  صفت ربوبيت خاصه خدا نسبت به انبياء -شود كه: پروردگار رسوالن، به ايشان وحي فرستاد كهو معناي آن اين مي
من سوگند  -خاطر توكلي كه ايشان كردند و در نتيجه رحمت خدا و عنايت خاصه او را به خود جلب نمودند ذكر كرده

هالك خواهم كرد، و زمين را )آري همين سرزميني  -كنندكه شما را بظلم خود تهديد مي -خورم كه اين مردم كافر رامي



كنند( در اختيار شما قرار خواهم داد، و اين پاداش ترسي است كه از من و از  كنند شما را از آن بيرونكه آنها تهديد مي
 .تهديد من داشتيد، و اين خواست ما است كه زمين را به بندگان پرهيزگار خود بدهيم

 ."وَ اسْتَفْتَحُوا وَ خابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ "

به  "معاند "هم مانند "عنيد "زيان كردن و هالكت است،نااميد شدن و  "خيبه "، فتح و پيروزي خواستن، و"استفتاح "
 .معناي لجوج است

گردد، يعني رسوالن وقتي دستشان از همه جا كوتاه شد و ظلم ظالمان و تكذيب به رسوالن بر مي "استفتحوا "ضمير در
 معاندين به نهايت رسيد، از خدا طلب فتح و پيروزي

__________________________________________________ 

 .202، ص 5تفسير كشاف، ج (1)

ك از دهد و سرانجام نياز خدا استعانت نموده و شكيبايي كنيد كه زمين از آن خداست، به هر كه از بندگانش بخواهد مي(2)
 .128آن پرهيزگاران است. سوره اعراف آيه 

 02، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ممكن هم هست ضمير مذكور را هم به رسوالن و هم به « 1» "غْلُوبٌ فَانْتَصِرْأَنِّي مَ ":كردند، مانند حضرت نوح كه گفت
كفار برگردانيم، چون كفار هم اصرار داشتند كه انبياء آن نصرتي را كه براي خود پيشگويي كرده بودند نشان دهند و مكرر 

بنا بر اين تقدير  «3» "مَتي هذَا الْوَعْدُ "يا« 5» "مَتي هذَا الْفَتْحُ "گفتيد؟كردند كه پس چه شد نصرتي كه ميسركوب مي
خواستند، و سرانجام، خيبت و شود كه، رسوالن از يك سو و كفار از سوي ديگر فتح خدايي را ميمعناي آيه چنين مي

 .نوميدي و هالكت نصيب كفار شد

 ."ذابٌ غَلِيظٌمِنْ وَرائِهِ جَهَنَّمُ وَ يُسْقي مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ ... وَ مِنْ وَرائِهِ عَ "

 "هنوشند، و كلمبه معناي چركي است كه از رحم سرازير شود، و اين معرفي آبي است كه كفار در جهنم مي "صديد "كلمه
ها در به معناي جريان دادن نوشيدني "اساغة "به معناي نوشيدن مشروب بطور جرعه جرعه و دائم است، و كلمه "تجرع

ه ريخت، و وقتي گفتمعنايش اين است كه نوشيدني را در حلق خود مي "الشرابساغ  "شودحلق است، وقتي گفته مي
چنين آمده، بقيه « 0»معنايش اين است كه من نوشيدني را در حلق او ريختم، در مجمع البيان  "أسغيته الشراب "شودمي

 .كلمات اين دو آيه هم روشن است

 ."... مْ كَرَمادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عاصِفٍمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمالُهُ "

د رسگويند كه: در آن بادهاي تند بوزد، در اين آيه، اعمال كفار را از اين جهت كه به نتيجه نميروزي را مي "روز عاصف "
حظه نابود گردد، مانند آيه زند كه دچار بادهاي تند گشته در يك لو اثر سعادتي براي آنان ندارد به خاكستري مثل مي

پس اعمال كفار، هر يك به منزله يك « 2» "وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً "فرمايد:اي كه ميشريفه
 .ذره خاكستري است كه در برابر تندباد روزي طوفاني قرار گيرد و اثري از آن باقي نماند

بگوئيم تقدير « 2»شود كه كالم تمام است و حاجت به تقدير چيزي ندارد و الزم نيست مانند برخي وم ميو از اينجا معل
 ، است و به طوري كه از ظاهر آيه"...مثل اعمال الذين كفروا  "آيه
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 .اي است كه از كالم او گرفته شده استآيد اين مثال تتمه كالم موسي )ع( نيست، بلكه نتيجهبر مي

 19بحث روايتي ])رواياتي در باره شكر نعمت و چند روايت ديگر در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

ع( روايت كرده كه فرمود: هر كه خداوند توفيق شكرش داده باشد، در كافي به سند خود، از معاوية بن وهب، از ابي عبد اللَّه )
 .«1» "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "كند، هم چنان كه خودش فرمود:نعمتش را هم زياد مي

 از ابي زهير يحيي بن عطارد بن مصعب، از "شعب االيمان "و در الدر المنثور است كه ابن ابي الدنيا و بيهقي در كتاب
ص( فرمود: به هيچ كس چهار چيز ندادند كه از چهار چيزش دريغ كرده باشند، )اند كه گفت: رسول خدا پدرش روايت كرده

و به  "مْلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُ "به كسي توفيق شكر ندادند كه از زيادي نعمتش دريغ كرده باشند، زيرا خداي تعالي فرمود:
سي و به ك "ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ "اجابت را از وي دريغ كرده باشند چون خداي تعالي فرموده:كسي توفيق دعا ندادند كه 

و به كسي  "اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً "توفيق استغفار ندادند كه از آمرزشش دريغ كرده باشند، زيرا خداي تعالي فرموده:
 :اش دريغ كرده باشند، چون خداي تعالي فرمودهوبهتوفيق توبه ندادند كه از قبول ت

 .«5» "وَ هُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ "

از طريق مالك ابن انس، از جعفر بن محمد بن علي بن الحسين  "حليه "و در همان كتاب است كه ابو نعيم، در كتاب،
، خيزم تا اينكه مرا حديث كنيحمد گفت: من از محضرت بر نميروايت كرده كه گفت: وقتي سفيان ثوري به جعفر بن م

 :جعفر بن محمد گفت

گويم كه از احاديث زيادي بهتر باشد، چون حديث زياد، براي تو خوب نيست: وقتي پس گوش كن كه براي تو حديثي مي
به جاي آر چون خداي تعالي در  خداوند به تو نعمتي داد و خواستي هميشه برايت بماند شكر و سپاس خداي را بر آن زياد

 :كتاب مجيدش فرموده

، و هر وقت محروميت از نعمتي طول كشيد زياد استغفار كن، چون خداي تعالي در كتاب مجيدش "لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "
 دْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِ "فرموده:

__________________________________________________ 
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اي سفيان اگر از ناحيه سلطان و يا كس ديگري  "وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً -«1»يعني در دنيا و آخرت  -
، كه اين كلمه، كليد فرج و گنجي از گنجهاي بهشت است "ال حول و ال قوة اال باللَّه "اندوهي به تو روي آورد زياد بگو

«5». 



 .مؤلف: در اين معنا، روايات بسياري از طريق شيعه و سني رسيده است

فرمود: شكر هر نعمتي، هر شنيدم كه مي (د روايت كرده كه گفت: از امام صادق )عو در كافي به سند خود، از عمر بن يزي
 .«0»قدر هم كه بزرگ باشد، اين است كه حمد خدا گويي 

و در همان كتاب به سند خود، از حماد بن عثمان روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( از مسجد بيرون آمد، ديد مركبش 
بم را به من برگرداند حق شكر او را ادا خواهم كرد، چيزي نگذشت مركبش را آوردند، حضرت گم شده، فرمود: اگر خدا مرك

در شكر آن گفت: الحمد للَّه. شخصي پرسيد: فدايت شوم، مگر شما نفرموديد: هر آينه شكر خدا را آن طور كه حق او است 
 .«0»مگر نشنيديد گفتم. الحمد للَّه  :آورم؟ فرمودبجا مي

تاب به سند خود، از ابي بصير روايت كرده كه گفت: خدمت امام صادق )ع( عرضه داشتم: آيا شكر خدا حدي و در همان ك
آري. عرضه داشتم: چيست؟ فرمود: در مقابل  :دارد كه اگر بنده خدا به آن حد شكر كند، شكر خداي را كرده باشد؟ فرمود

ه، و اگر در نعمتي كه خداوند به او داده حقي باشد آن حق را ادا كند، هر نعمتي، از اهل و مال كه به او داده، بگويد: الحمد للَّ
 سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ "و از همين باب است كه خداي تعالي به ما تعليم داده، در هنگام سوار شدن بر مركب بگوئيم

رَبِّ  "ريفهو همچنين آيه ش "لْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَرَبِّ أَنْزِ "و نيز تعليم داده كه بگوئيم: "ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
 .«2» "أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً

ادق )ع( عرض كردم مگر غير از اين است كه اين نعمتي كه و در تفسير عياشي، از ابي والد روايت شده كه گفت: به امام ص
 داريم )واليت اهل بيت( از ناحيه

__________________________________________________ 

 .بعد از انهارا واقع شود "و در آخرت "در نسخه روايت چنين است، اما ظاهرا بايد كلمه(1)

 .21، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .12، ح 23، ص 5كافي، ج (3)

 .12، ح 23، ص 5كافي، ج (4)

 .15، ح 22، ص 5كافي، ج (5)

 21، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 :كند چون خودش فرمودهخدا است؟ حال اگر شكرش را به جاي آورديم آن را زيادتر مي

س بگويد، و بداند كه نعمتش از ناحيه او ؟ فرمود: چرا، هر كس خداي را بر هر نعمتي شكر و سپا"لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ "
 .«1»كند است نه غير، خداوند نعمتش را بر او زياد مي

كنند، و بيان گذشته ما هم كه گفتيم: شكر، اظهار نعمت است، مؤلف: دو روايت آخري به بهترين وجهي شكر را تفسير مي
ا روايت ابي والد، شكر اعتقادي، و روايت ابي بصير شكر هم در اعتقاد و هم به زبان و هم به عمل با آن انطباق دارد، زير

 .كندهم آن را تاييد مي «5» "وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ "كنند، و آيه شريفهعملي، و هر دو روايت شكر زباني را بيان مي

ه ايشان فرمود: هر كه همسايه گويد: پدرم مرفوعا و بدون ذكر سند از رسول خدا )ص( حديث كرد كو در تفسير قمي مي
دهد، و اين كالم خداي تعالي است كه خود را به طمع منزلش اذيت كند، خداوند خانه خود او را به ارث، به آن همسايه مي

 .«0» "نُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْوَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ ... فَأَوْحي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَ لَ "فرمايد:مي

اش را اش را بيازارد خداي تعالي خانهو در تفسير مجمع و روح المعاني از رسول خدا )ص( روايت شده كه هر كه همسايه
 .«0»فرمايد اش مينصيب همان همسايه



مردي خدمت علي بن ابي طالب )ع( عرض كرد:  و در الدر المنثور است كه ابن ضريس از ابي مجلز روايت كرده كه گفت:
 .من داناترين مردم به انساب هستم

 .توانمتواني همه مردم را به دودماني نسبت دهي؟ عرض كرد: چرا ميفرمود: تو نمي

اني اين قرون بسيار چه كساني دمي "وَ عاداً وَ ثَمُودَ )وَ أَصْحابَ الرَّسِّ( وَ قُرُوناً بَيْنَ ذلِكَ كَثِيراً "بگو ببينم، در آيه :فرمود
مْ أَ لَ "گويم كدام پسر كدام و نوه كدام بود(. فرمود: مگر آيهدهم )و ميهستند؟ عرض كرد بله، من همه آنها را نسبت مي

اند اي؟ آن مرد، ساكت مرا نخوانده "مُهُمْ إِلَّا اللَّهُيَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَ عادٍ وَ ثَمُودَ وَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ ال يَعْلَ
 .(داندفرمايد كه انسابي هستند كه جز خدا كسي آنها را نميزيرا آيه شريفه صريحا مي) .«2»
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 .2، ح 555، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .11ور. سوره ضحي، آيه نعمت پروردگارت را به زبان آ(2)

 .022ص  1تفسير قمي، ج (3)

 [.....] .533، ص 10، طبع بيروت. روح المعاني، ج 532، ص 0مجمع البيان، ج (4)

 .25، ص 0الدر المنثور، ج (5)

 25، ص: 15ترجمه الميزان، ج

چرك و خوني است كه از عورت به معناي  "صديد "كند كه فرموده است: كلمهو در مجمع از ابي عبد اللَّه )ع( روايت مي
 «1»ريزد. زنان فاحشه به آتش دوزخ مي

و ابو يعلي و ابن جرير و ابن منذر و  "صفة النار "و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذي و نسايي و ابن ابي الدنيا در كتاب
البعث و  "بن مردويه و بيهقي در كتاب)وي حديث را صحيح دانسته( و ا "حليه "ابن ابي حاتم و طبراني و ابو نعيم در كتاب

فرموده: آن را  "وَ يُسْقي مِنْ ماءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ "اند كه در ذيل آيهاز ابي امامه از رسول خدا )ص( روايت كرده "النشور
پوست شود و آورند صورتش از حرارت آن كباب ميكشد، و هر چه نزديك ترش ميبرند و او خود را پس مينزديكش مي

ريزد، خداي گردد و از پايين تنش مياش پاره پاره ميآشامد امعاء و اعضاي داخليشود، و چون آن را ميسرش كنده مي
 .«5» "وهَو نيز فرمود: وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُ "وَ سُقُوا ماءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعاءَهُمْ "تعالي هم فرموده:

آيد، و شوند بدش ميع( نقل كرده كه فرمود: چون نزديكش مي)و در تفسير قمي در ذيل همين آيه، از يكي از معصومين 
اره اش پاره پخورد اعضاي داخليشود، و چون آن را ميآورند صورتش كباب گشته پوست سرش كنده ميچون نزديكش مي

 .«0»آيد ... گردد و از بعضي از ايشان صديد و چرك مانند سيل بيرون ميگشته و نيز كف پاهايش بريده بريده مي

 :و در همان كتاب در روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( چنين آمده

 .«0»گردان از حق است به معناي روي "عنيد "

__________________________________________________ 
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 .20، ص 0الدر المنثور، ج (2)
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 23[ ..... ص : 31تا  49(: آيات 41سوره إبراهيم )]

 اشاره

( وَ 53( وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّهِ بِعَزِيزٍ )13قٍ جَدِيدٍ )أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْ
الُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ ءٍ قعَنَّا مِنْ عَذابِ اللَّهِ مِنْ شَيْبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً فَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعاً فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ 

( وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ 51هَدَيْناكُمْ سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ )لَ
تُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَال تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ ما أَنَا وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِالَّ أَنْ دَعَوْ

( وَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ 55 أَلِيمٌ )بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ
 (50وا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَالمٌ )عَمِلُ

( تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ 50)أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ 
( وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ 52يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ )

( أَ لَمْ تَرَ 52ا يَشاءُ )م آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَ يَفْعَلُ اللَّهُ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ (52)
 (52إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ )

( قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ 03( وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَي النَّارِ )53مَ يَصْلَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُ )جَهَنَّ
( اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ 01النِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خاِللٌ )آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّالةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَ

خَّرَ بِأَمْرِهِ وَ سَ فُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِالسَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَراتِ رِزْقاً لَكُمْ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْ
 (00وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ ) (05لَكُمُ الْأَنْهارَ )

 (00ومٌ كَفَّارٌ )وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُ

 20، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 21ترجمه آيات ..... ص : 

 .(13آورد )برد و خلقي تازه ميداني كه خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد؟ اگر بخواهد، شما را ميمگر نمي

 .(53و اين كار، براي خدا دشوار نيست )

گويند: ما پيروان شما شوند در اين هنگام ضعفا به مستكبران مير ميدر روز قيامت( همه براي خدا و در پيشگاه او ظاه)
گويند: اگر خدا هدايتمان كرده بود ما نيز شما را توانيد از ما دفع كنيد؟ آنها ميبوديم، آيا )امروز( چيزي از عذاب خدا را مي

 .(51است، و گريزگاهي نداريم ) هدايت كرده بوديم. )اما حاال( چه بيتابي كنيم و چه صبر كنيم بر ايمان يكسان

گويد: خدا به شما وعده درست داد. و من نيز به شما وعده )باطل و نادرست( دادم و و همين كه كار خاتمه پذيرد، شيطان مي
تخلف كردم، من بر شما تسلطي نداشتم جز اينكه دعوتتان كردم و شما اجابتم كرديد، مرا مالمت نكنيد، خودتان را مالمت 

من فريادرس شما نيستم، و شما نيز فريادرس من نيستيد من آن شركتي كه پيش از اين )در كار خدا( برايم قائل  كنيد،
 .(22)بوديد انكار دارم. به درستي ستمگران، عذابي دردناك دارند 

ه د در حالي كه بشونهايي كه جويها در آن روانست برده مياند به بهشتو كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده
 .(50اذن پروردگارشان در آن جاودانند و درود گفتنشان )به يكديگر( در آنجا سالم است )



ر اش )در زمين( ثابت و شاخه آن داي تشبيه كرد كه ريشهمگر نديدي خدا چگونه مثالي زد و سخن نيك را به درخت پاكيزه
 .(50آسمان است؟! )

 .(52زند، شايد متذكر شوند )دهد، خدا اين مثلها را براي مردم ميرا ميهميشه به اذن پروردگارش ميوه خود 

 22، ص: 15(. ترجمه الميزان، ج52و سخن بد را به درخت ناپاكي شبيه كرد كه از زمين كنده شده و قرار و ثباتي ندارد )

هم در زندگي دنيا و هم در جهان ديگر، و  دارد،اند بخاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان ثابت قدم ميخدا كساني را كه ايمان آورده
 .(52كند )كند، و خدا هر چه بخواهد، ميستمگران را گمراه مي

 .(52مگر آن كساني را كه نعمت خدا را تغيير داده و قوم خويش را به دار البوار )نيستي و نابودي( كشاندند نديدي؟ )

 .(53رگاهيست )شوند و بد قراجهنمي است كه وارد آن مي "دار البوار "

آنها براي خدا مانندهايي قرار دادند تا )مردم را( از راه وي گمراه كنند، بگو از زندگي دنيا بهره گيريد اما سرانجام كار شما به 
 .(03سوي آتش دوزخ است )

اشته و از ماز را به پاداند بگو: پيش از آن كه روزي بيايد كه در آن نه معامله باشد و نه دوستي نبه بندگان من كه ايمان آورده
 .(01ايم پنهان و آشكار را انفاق كنند )آنچه روزيشان داده

ها )ي مختلف را( براي روزي خداوند آن كسي است كه آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان، آبي نازل كرد، و با آن، ميوه
حركت در آيد، و جويها را به خدمت شما گماشت  شما پديد آورد و كشتي را به خدمت شما گماشت تا به امر خدا در دريا به

(05). 

 .(00و خورشيد و ماه را كه پيوسته در حركت هستند به خدمت شما گماشت و شب و روز را )نيز( به تسخير شما در آورد )

درستي كه و از هر چه خواستيد، به شما عطا كرد، و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد قدرت آن را نخواهيد داشت به 
 .(34)انسان، بسيار ستم پيشه و ناسپاس است 
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 اشاره

دهد، ولي خطاب در آنها همه متوجه رسول خدا )ص( است، كه يكي پس از اين آيات، مردم را به مساله خداشناسي تذكر مي
 .بيني(؟)آيا نمي "... أَ لَمْ تَرَ "،"أَ لَمْ تَرَ ... "،"...أَ لَمْ تَرَ  "فرمايد:ديگري مي

دهد كه اين عالم بر اساس حق، خلق شده، و تمامي انسانها به زودي مبعوث خداي تعالي در اين آيات، اين معنا را تذكر مي
ت و اند به سعادشوند، و آنهايي كه در زندگي دنيا، زندگيشان بر اساس حق بوده و به حق ايمان آورده و به آن عمل كردهمي

شوند، و آنهايي كه زندگيشان بر اساس باطل بوده، يعني باطل را پرستيده و شيطان را پيروي كردند، و مي بهشت نائل
طاغيان مستكبر را اطاعت نمودند، چون فريب عزت و قدرت ظاهري آنان را خوردند، چنين افرادي در آخرت قرين شقاوت 

جويند، و شيطانهاي انسي و جني كه معبود اينها قرار ها بيزاري ميكردند از اينخواهند بود و همانهايي كه اينها پيرويشان مي
 .شود كه عزت و حمد، همه از خدا بوده استكنند، و برايشان معلوم ميگرفته بودند، اظهار بيگانگي مي
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ست كه سلوك و رفتار آنان دو قسم بوده دهد كه تقسيم كردن مردم به دو قسم، از اين جهت اآن گاه اين معنا را تذكر مي
است، يكي سلوك هدايت، و يكي سلوك ضاللت، آن كسي كه اولي را دارد، مؤمن، و آن كس كه دومي را گرفته ظالم 



 .كند و عزت و حمد مخصوص اوستاست، انتخاب دوگانه از قدرت و اختيار خداوند بيرون نبوده و هر چه بخواهد مي

را كه به خاطر كفران نعمت خداي عزيز و حميد دچار هالكت و انقراض شدند، خاطرنشان  سپس وضع امتهاي گذشته
توان احصاء نمود، عتاب ساخته، انسانها را بخاطر ظلم و كفران نعمت خدا كه تمام عالم وجود را پر كرده و آنها را نمي

 ."ضَ بِالْحَقِّأَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْ "فرمايد.مي

تواند به كيفيت خلقت آسمانها و زمين تعلق بگيرد، نه و ديدن، علم قاطع است، چون علم است كه مي "رؤيت "مقصود از
 .رؤيت به چشم

 :ايستادگي كنيم "حق "براي روشن شدن معناي آيه ناچاريم قدري در معناي كلمه

 26خلقت آسمانها و زمين هدفدار بودن عالم هستي است[ ..... ص : و بيان اينكه مراد از حق بودن  "حق "اشاره به معناي]

اي در نظر گرفته كه فعلش خود به خود است، آن فعلي است كه فاعل آن نتيجه "عمل باطل "كه در مقابل "عمل حق "
تي ه نتيجه و غايبينيم هر يك از انواع موجودات اين جهان از اول پيدايش، متوجرود، و چون ميبه سوي آن نتيجه پيش مي

بينيم كه بعضي از اين انواع غايت و هدف بعضي ديگر معين است كه جز رسيدن به آن غايت، هدف ديگري ندارد، و نيز مي
ند، و شومند ميمند شود به وجود آمده، مانند عناصر زمين كه گياهان از آن بهرهاست، يعني براي اينكه ديگري از آن بهره

اند، و همچنين حيوان كه براي انسان خلق برند و اصال براي حيوان به وجود آمدهنات از آنها انتفاع ميمانند گياهان كه حيوا
وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ  "شده، و معناي آيه مورد بحث و آيه

همه ناظر به اين معنا  «5» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا "و آيه« 1» "يَعْلَمُونَ ال
 .هستند

__________________________________________________ 

ايم ما آنها را نيافريديم مگر بحق و خاطر سرگرمي و بازي، نيافريدهما آسمانها و زمين و آنچه را كه بين آن دو است، به (1)
 .03و  02سوره دخان، آيه  .دانندليكن بيشتر آنان نمي

ايم، اين پندار كساني است كه كفر ورزيدند. ما آسمان و زمين، و آنچه را كه ميان آن دو است، به باطل خلق نكرده(2)
 .52سوره ص، آيه 
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رود، تا آنكه به هدفي برسد اي و از هدفي به هدف شريف تري پيش مياي به مرحلهبنا بر اين، دائما خلقت عالم، از مرحله
وَ أَنَّ إِلي رَبِّكَ  "كه هدفي باالتر از آن نيست، و آن بازگشت به سوي خداي سبحان است، هم چنان كه خودش فرمود:

 .«1» "الْمُنْتَهي

سخن اين كه: فعل و عمل، وقتي حق است كه در آن خاصيتي باشد كه منظور فاعل از آن فعل، همان خاصيت و كوتاه 
باشد، و با عمل خود به سوي همان خاصيت پيش برود، و اما اگر فعلي باشد كه فاعل، منظوري غير از خود آن فعل نداشته 

د بازي گويند هماننتيبي داشته باشد، آن فعل را بازيچه ميباشد، آن فعل باطل است، و اگر فعل باطل براي خود نظام و تر
ها كه حركات و سكناتشان براي خود، نظام و ترتيبي دارد، ولي هيچ منظوري از آن ندارند بلكه تنها منظورشان ايجاد آن بچه

 .صورتي است كه در نفس خود قبال تصوير كرده و دلهايشان نسبت به آن صورت شايق شده است

ي تعالي هم )خلقت اين عالم( از اين نظر حق است كه در ما وراي خود و بعد از زوال آن فعل اثر و دنباله و هدفي فعل خدا
ماند، فعل خداي تعالي نيز باطل بود، و ناچار اين عالم را ماند، و اگر غير اين بود، و دنبال، اين عالم اثري باقي نميباقي مي



ها و يا تفرج و تماشا، يا رهايي از وحشت تنهايي و امثال اينها خلق كين غم و غصهبه منظور رفع خستگي و سرگرمي و تس
كرده بود، ليكن از آنجايي كه خداي سبحان عزيز و حميد است، و با داشتن عزت هيچ نوع ذلت و فقر و فاقه و حاجتي در 

 .اشته استفهميم كه از عمل خود، يعني خلقت اين عالم، غرض و هدفي دذاتش راه ندارد، مي

اند: گفته« 5»باء مصاحبت است، و اينكه بعضي  "بالحق "در كلمه "باء "شود كه حرفاز آنچه گذشت اين معنا روشن مي
 :باء سببيت و يا باء آلت است و معناي آن

 .باشد، صحيح نيستمي "خلق كرد بوسيله قبول حق و يا به غرض حق "

 ."لْقٍ جَدِيدٍ وَ ما ذلِكَ عَلَي اللَّهِ بِعَزِيزٍإِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَ "

أَ  "در اينجا به معناي شاق و دشوار است، و خطاب در آيه به عموم بشر است، منتهي اينكه پيامبر اكرم )ص( را در "عزيز "
طاب قرار داده از باب مثال مورد خ "ذلك "آيد و نيز در كلمهكه قبل از اين جمله بود، و همچنين بعد از اين آيه مي "لَمْ تَرَ

 .است ولي منظور عموم بشر است

__________________________________________________ 

 .05به درستي كه منتهي و سرانجام كار به سوي پروردگار تو است. سوره نجم، آيه (1)

 .، طبع بيروت513، ص 0مجمع البيان، ج (2)
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يم: حق بودن خلقت، مقتضاي عزت و غني بالذات بودن خدا است زيرا اگر غناي ذاتي خدا، اين اقتضاء را نداشته قبال گفت
بينيم، با اين نظام دقيق و باشد، و ممكن باشد كه از خداوند هم، لهو و لعب سر بزند، و خالصه، اين عالم خلقت كه مي

كنان، بين بردن، منظور ديگري نداشته باشد، ال بد، بايد مانند ساير بازياي باشد كه جز آوردن و از جديدي كه دارد، بازيچه
دچار شوقي خيالي و حاجتي داخلي، از قبيل تفرج هم، و از بين بردن غم و اندوه و يا بيرون آمدن از وحشت تنهايي و يا 

 .كندرا دفع ميخستگي بيكاري، و امثال اينها شده باشد ولي غناي ذاتي خداوند سبحان همه اين حرفها 

 21و پاسخ به يك سؤال در اين مورد[ ..... ص :  "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ "بيان جمله:]

أَنَّ اللَّهَ  "خواهيم بگوييم: شايد اين نكته سبب شده باشد كه دنباله جملهاين مطلبي بود كه قبال هم گفته بوديم، حال مي
 :بگويد "اتِ وَ الْأَرْضَخَلَقَ السَّماو

ه: شود كبه منزله بيان جمله قبلي است، و معنايش اين مي "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ "پس در حقيقت، جمله "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ ... "
ده، بين بر داني كه خلقت اين عالم مشهود، از عزت و غناي خداي تعالي ناشي شده است و اگر بخواهد همه شما را ازآيا نمي

ه دانيد و حال آن كه او كسي است كدانيد كه اين كار براي خداوند دشوار نيست، چطور نميآفريند، و آيا نميخلقي جديد مي
كه  "اللَّه "، كلمه"علي اللَّه "شود اينكه در جملهداراي اسماء حسني، و داراي هر عزت و كبرياء است؟! بنا بر اين روشن مي

آمده براي اين است كه بفهماند، دليل مطلب  "علي اللَّه ""عليه "جاي ضمير آمده، و خالصه بجاياسم ظاهر است به 
 .است "اللَّه "چيست، و اينكه دشوار نبودن اين كار، دليلش همين است كه او

كه او با خلق خود، اگر براي اين بود كه غناي مطلق خدا را برساند و بفهماند  "... إِنْ يَشَأْ "حال اگر بپرسي، آوردن جمله
خودداري  "وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ "اكتفاء كند، و از آوردن جمله "إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ "كند، جا داشت به آوردن جملهبازي نمي

نمايد: زيرا از بين بردن خلق قبلي، و آوردن خلق جديد، دليل بر بازي نكردن نيست، بلكه ممكن است، همين كارش هم 
 .اي باشدزي تازهيك با



ان يشأ يذهب جميع الخلق و يات بخلق جديد اگر  "فرمود:گوييم: اين حرف وقتي صحيح است كه ميدر جواب مي
ا خواست شم. ولي اين طور نفرمود، بلكه فرمود: اگر مي"آفريدبرد و خلق نو ميخواست، تمامي موجودات را از بين ميمي

آفريد. كه در اين صورت برد و خلقي جديد يعني بشر و يا امتي جديد ميرا از بين مي (بشر و يا شما امت خاتم النبيين )ص
 الزم است، زيرا، ارتباطي كه بين  "وَ يَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ "جمله
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موجودات، يعني نوع بشر آن شود با نبود يك نوع از آن موجودات جهان برقرار است، و با بودن آن ارتباط، غرض حاصل مي
برد ولي زمين و آسمان را هم چنان باقي اگر فرض كنيم، بشر را از بين مي :تر اينكهرود، و روشنارتباط جمعي از بين مي

گذاشت، تازه باطل و لعب ديگري را مرتكب شده بود، چون گفتيم يك يك موجودات در نظام جمعي و تحصيل غرض از مي
 .برد بايد بشري ديگر جايگزين آن بكندپس اگر بشر را از بين مي آن، مدخليت دارند،

و به عبارت ديگر، وقتي باطل در كارهاي خدا راه نداشت، ديگر فرقي ميان اين باطل و آن باطل نيست هم چنان كه از بين 
ز يك ديگر به جاي آن نيبردن همه خلق، بدون غرض و نتيجه باطل است، از بين بردن انسان به تنهايي و نياوردن انساني 

نوع باطل ديگري است، پس اگر بخواهد غناي خود را برساند، بايد بشري را از بين برده و بشر ديگري به جايش بياورد، و 
 .(دقت فرمائيد)اين همان حقيقتي است كه آيه شريفه در مقام فهماندن آن است 

 29 [ ..... ص :"وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً "معناي جمله:]

 ."... وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً "

 "برز اليه "شود:است كه به معناي فضا است، وقتي گفته مي -به فتح باء -"براز "به معناي بيرون شدن به سوي "بروز "
معنايش اين است كه به سوي او بيرون شد بطوري كه ميان او و طرف مقابل هيچ مانعي وجود نداشت، مبارزه و براز هم، 

 .ه بيرون شدن سپاهي از صف لشكر خود، در برابر دشمن هماوردش است، از همين باب استك

اسم جمع است. و  :اندگفته« 1»كه جمع خادم است. بعضي  "خدم "جمع تابع است، مانند -به فتح تاء و باء -"تبع "كلمه
فاعل از اغناء است، و همانطور كه گفته اسم  "مغنون "رساند. و كلمهاند: مصدري است كه مبالغه را ميگفته« 5»بعضي 

متعدي شده و دو  "عن "اي است كه معناي دفع را هم متضمن باشد و به همين جهت با حرفبه معناي افاده "«0»شد: 
ه است و ب "حيصا و حيوصا -يحيص -حاص "اسم مكان از "محيص "دو واژه مقابل يكديگرند، و "صبر "و "جزع "كلمه

رهايي يافتن از مكروه و ناراحتي است، بنا بر اين، محيص، عبارت از مكان رهايي از شدت و  :ن گفتهطوري كه مجمع البيا
 «0»مكروه است. 

 شوند كهاين است كه: براي خدا طوري ظاهر مي "وَ بَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعاً "و معناي جمله

__________________________________________________ 

 .532، ص 10سير روح المعاني، ج (تف0و  5و  1)
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ميان او و آنان، هيچ حاجب و مانعي وجود نداشته باشد، و اين تفاوت كه ميان دنيا و آخرت است، كه در دنيا از خدا محجوب 
كردند، بين آنها و خدا مانعي وجود داشته و آنها ن ميهستند و در آخرت ظاهر، نسبت به خود بندگان است كه در دنيا گما

اند و در دنيا هم براي خدا ظاهر فهمند كه در اشتباه بودهشود ميغايب از خدا، و خدا غايب از آنها است، و چون قيامت مي



ر آخرت، ه در دنيا و نه دبودند، و اما نسبت به خداي تعالي اين تفاوت در كار نيست، و براي او هيچ مخلوقي در پرده نيست، ن
 .«1» "ءٌ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِإِنَّ اللَّهَ ال يَخْفي عَلَيْهِ شَيْ "هم چنان كه خودش فرمود:

گردند، و مشيت الهي ممكن هم است جمله مورد بحث، كنايه باشد از اينكه آن روز بندگان براي حساب اعمال، خالص مي
 .«5» "سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَالنِ "عمال و آغاز جزاي موعود هم چنان كه فرمود:تعلق گرفته بر انقطاع ا

ند )البته بنا كاين قسمت، تخاصم و بگومگوي كفار را در روز قيامت نقل مي -"ءٍفَقالَ الضُّعَفاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ... مِنْ شَيْ "
 "ود ازكنند، و مقصآنهايي هستند كه از بزرگان كفار تقليد و اطاعت مي "ضعفاء "ازآيد(، و مقصود بر آنچه از سياق بر مي

كردند، و قدرت ظاهري، وادارشان كرد، از ايمان همان اولياء و بزرگان كفرند، كه دسته اول، آنها را پيروي مي "مستكبرين
 .به خدا و آياتش استنكاف ورزند

يم گويند: ما در دنيا پيرو و مطيع شما بودان تقليد بود، به مستكبرين خود ميو معناي آيه اين است كه: ضعفاء كه كارش
ته اي به حال ما داشتوانيد فايدهكرديم، حاال آيا امروز ميگفتيد، ميبدون اين كه از شما مطالبه دليل بكنيم، هر چه مي

در  بيانيه، و "مِنْ عَذابِ اللَّهِ "در جمله "من "ا، لفظباشيد، و مقداري از اين عذاب خداي را از ما دفع نماييد؟! بنا بر اين معن
زيادي است و معنا  "من "نيز "ما جاءني من احد "زائده و براي تاكيد خواهد بود هم چنان كه در جمله "ءمن شي "جمله
وده سياق نفي نب كند، در آيه مورد بحث، هر چند سياق كالم مانند مثال باالرا تاكيد مي "نيامدن احدي "دهد، ليكننمي

ه را تاكيد زائده، مفاد جمل "من "بلكه سياق استفهام است ليكن نفي و استفهام در اين قضيه نزديك به يكديگرند و حرف
 .كندمي
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 .2عمران، آيه همانا هيچ چيز بر خداوند پنهان نيست، نه در آسمان و نه در زمين. سوره آل (1)

 .01پردازيم. سوره الرحمن، آيه بزودي اي جن و انس، يكسره بكار شما مي(2)
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آيد كه بيان از، از را بيان كند از اين الزم مي "ءشي "بيانيه بوده و كلمه "مِنْ عَذابِ اللَّهِ "در "من "و چنانچه بگويي اگر
گوييم بله اين الزمه را دارد ولي هيچ عيبي هم ندارد، زيرا كسي دليلي ندارد كه شد. در جواب ميمبين جلوتر قرار گرفته با

 .نبايد بيان، قبل از مبين بيايد، آن هم با اتصالي كه در اين مورد بين آنها وجود دارد

در اينجا هدايت به چگونگي رها شدن از  "ايتهد "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق بر مي -"قالُوا لَوْ هَدانَا اللَّهُ لَهَدَيْناكُمْ "
عذاب است هر چند كه ممكن است بگوييم به همان معناي اصليش، يعني راه يابي به دين حق در دنيا باشد، چون نتيجه هر 

شود كه در دنيا پنهان بوده دو يكي است و بين دنيا و آخرت تطابق است، يعني چيزي در آخرت، بروز نموده و كشف مي
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ  "گويند:فرمايد كه مي، هم چنان كه خداي تعالي از اهل بهشت حكايت مياست

با هدايت به كنيد هدايت به دين حق را در دنيا بطوري كه مالحظه مي« 1» "لَوْ ال أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ
 .اندسعادت اخروي در آخرت مخلوط كرده و آنها را تقريبا يكي دانسته

 "به يك معنا هستند و كلمه "تساوي "و "استوا "و "سواء "كلمات -"سَواءٌ عَلَيْنا أَ جَزِعْنا أَمْ صَبَرْنا ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ "

كند، و ، آن محذوف را بيان مي"أَ جَزِعْنا ... "له استفهاميدر جمله مورد بحث، خبر براي مبتداي محذوف است، و جم "سواء
بيان ديگري براي مبتداي حذف شده است و تقدير كالم اين است كه: هر دو امر، يعني جزع و  "ما لَنا مِنْ مَحِيصٍ "جمله

 .صبر براي ما يكسان است، و ما جايي كه از عذاب حتمي به آنجا فرار كنيم نداريم



 64پيروان خود، در قيامت[ ..... ص :  سخن شيطان با]

 ."... وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ "

است كه به معناي پناه دادن و به داد كسي رسيدن و فرياد او را  "اصراخ "اسم فاعل از "مصرخ "در مجمع گفته است: كلمه
 :شودباشد گفته ميپاسخ گفتن مي

اين جمله، حكايت كالم « 5»ي او از من كمك خواست من هم به كمكش رسيدم يعن "استصرخني فالن فاصرخته "
 گويد وشيطان است كه در روز قيامت به ظالمين مي

__________________________________________________ 

اين سعادت راه كرد، ما خود، به حمد مخصوص خدايي است كه ما را به اين راه هدايت كرد كه اگر خدا هدايتمان نمي(1)
 .00يافتيم؟ آري معلوم شد كه فرستادگان خدايمان، به حق آمده بودند. سوره اعراف، آيه نمي

 [.....] .، طبع بيروت515، ص 0مجمع البيان، ج (2)
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و رابطه خود و ايشان را در برابر  كالم جامعي است از او زيرا در اين عبارت كوتاه، موقعيتي را كه با مردم داشت بيان نموده
 .كندتمام مردم خيلي پوست كنده بيان مي

دهد و بزودي در روز قيامت حق هر كردند خبر ميخداي تعالي هم وعده داده بود كه به زودي ايشان را به اختالفاتي كه مي
جويند، ئكه از شرك ايشان بيزاري ميگرداند لذا مالپوشاندند ظاهر ميچيزي را از طرف همانهايي كه در دنيا حق را مي

كنند، بتها و خدايان دروغين هم نسبت به شرك و كفر ايشان بيزاري و كفر شيطانهاي انسي و جني هم ايشان را طرد مي
كنند، و اين معاني همه دهند، خود مجرمين هم به گمراهي خود اعتراف ميورزند، پيشوايان ضاللت هم جوابشان را نميمي

 .ت بسياري از قرآن كريم آمده، و چيزي از آن بر اهل دقت و تدبير پوشيده نيستدر آيا

وَ كَذلِكَ جَعَلْنا لِكُلِّ  "هم چنان كه فرمود: -چه شريرهاي جني و چه انسي -هر چند به معناي شرير است، "شيطان "كلمه
ن آيه، مقصود از آن، همان شخص اولي است كه مصدر ليكن در خصوص اي .«1» "نَبِيٍّ عَدُوًّا شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ

 آيد كه، او با كالم خود،ها و ضاللت در بني آدم شد، و نام شخصيش ابليس است، چون از ظاهر سياق بر ميتمامي گمراهي
 .تكرده اسكند كه خود او بوده كه ايشان را به شرك دعوت ميعموم ستمكاران را مورد خطاب قرار داده، اعتراف مي

قرآن كريم هم تصريح كرده كه: آن كسي كه در عالم خلقت چنين پستي را قبول كرده همان ابليس است، حتي خود ابليس 
فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ  "كند، هم چنان كه در آيهكند خداي تعالي ادعايش را رد نميهم اين معنا را ادعا مي

 .ادعايش بدون رد، حكايت شده است« 5» "لْمُخْلَصِينَ ... لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَمِنْهُمُ ا

نَهُمْ إِنَّا رَوْإِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَ "فرمايد:اش ميو اما ذريه و قبيله او كه قرآن اسم آنها را برده و در باره قبيله
 و نيز در سوره« 0» "جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ
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 .115و ما اين چنين قرار داديم براي هر پيغمبري، شيطانهايي از جن و انس. سوره انعام، آيه (1)

كنم مگر تنها بندگان مخلصت را ... خداي تعالي در پاسخ فرمود: من هم سوگند مه آنان را گمراه ميبه عزتت سوگند، ه(2)
 .22و  20خورم كه تو و همگي آنهايي را كه از تو پيروي كنند به آتش دوزخ برم. سوره ص، آيه مي

ستان كساني كه ايمان ندارند قرار بينند شيطانها را سرپرست و دوبينيدشان شما را مياو و سپاهش از آنجا كه نمي(3)
 .52داديم. سوره اعراف، آيه 
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البته واليتشان جزئي است، مثال يكي از « 1» "أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ "فرمايد:كهف براي او ذريه معرفي نموده، مي
، ولي بر بعض ديگر ندارد، يا در بعض اعمال دارد و در بعض ديگر ندارد و يا ايشان بر بعضي از مردم واليت و تصرف دارد

اينكه اصال واليت واقعي ندارند بلكه واليتشان در حدود معاونت و كمك شيطان اصلي است، و ريشه تمامي كارهايي كه از 
 .زند همان ابليس استديگران سر مي

 63[ ..... ص : "خدا به شما وعده حق داد و من به شما وعده دادم ولي وفا نكردم "گويد:معناي اينكه در قيامت شيطان به اتباع خود مي]

همان ابليس است و مقصودش از اين حرف اين است كه، مالمت گناهكاران  "إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ "گوينده اين جمله:
ه: ، معنايش اين است ك"للَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْإِنَّ ا "و مشركين را از خود دور سازد، پس اين كه گفت:

اي داد كه اينك وقوع آن و مشاهده حساب و جنت و نار در امروز، آن وعده را محقق ساخت، و من هم خداوند به شما وعده
وعده داده بودم محقق شد. اين آن معنايي است كه  اي دادم ولي به آن وفا نكردم، چون خالف آنچه را كهبه شما وعده

 .«5»اند مفسرين براي آيه كرده

اي كه داده شد همه چيزهايي است كه، اثباتا و نفيا مربوط به معاد باشد، يعني خداوند آنها را بنا بر اين، مقصود از وعده
شدن دروغ بودن آن است كه در حقيقت ملزوم را كرده، و اخالف وعده هم به معناي روشن اثبات، و ابليس آنها را نفي مي

 .گفته و الزمه آن را اراده كرده است

اي كه داده شد منحصر در پاداش اخروي نيست، بلكه بگوييم وعده -و بلكه وجه صحيح همين است كه -ممكن هم است
دنيا و آخرت متطابق هم گيرد، چون زندگي شود و تمام افراد مؤمن و مشرك را در بر ميشامل وعده دنيوي هم مي

باشند و در حقيقت زندگي دنيا الگوي زندگي آخرت است، و خداي تعالي اهل ايمان را به زندگي پاكيزه و با سعادت وعده مي
كنند، به زندگي تنگ و توأم با اندوه و عذاب دروني در دنيا وعده داده، و آن گاه داده و اهل شرك را كه از ياد او اعراض مي

اي است روه را به يك زندگي ديگري كه در آن حساب و كتاب و بهشت و جهنم است وعده داده است، اين وعدههر دو گ
 .كه خداي تعالي به بشر داده است

 هاي دلپذير و آرزوهاي دور واز آن سو ابليس هم اولياي خود را به خواسته
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 .23ايد؟! سوره كهف، آيه اش را ولي و صاحب خود انتخاب نمودهان و ذريهآيا شيط(1)

 .133، ص 13، طبع بيروت و تفسير فخر رازي، ج 510، ص 0و مجمع البيان، ج  105، ص 2منهج الصادقين، ج (2)
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فشان كرده است، و از سوي ديگر، ايشان را از فقر و دراز، وعده داده، مرگ را از يادشان برده، و از ياد بعث و حساب منصر
ذلت و مالمت مردم ترسانده، و كليد تمامي اين دامها غافل نمودن مردم از مقام پروردگار و جلوه دادن زندگي حاضرشان 

ند كه دارپنپندارند كه، اسباب ظاهري همه مستقل در تاثير، و خالق آثار خود هستند، و نيز مياست، بطوري كه چنين مي
خودشان هم، در استعمال اسباب بر طبق دلخواه خود مستقلند، وقتي اولياي خود را دچار چنين انحرافي نمود آن وقت به 

سازد، تا به خود اعتماد كنند، به خدا، و همه اسباب دنيوي را در راه شهوات و آرزوهاي خود بكار آساني ايشان را مغرور مي
هايي داده، كه به آنها وفا اوند، در آنچه مربوط به زندگي دنيا و آخرت است، به مؤمنين وعدهبندند. كوتاه سخن اين كه خد

كرده، و ابليس هم ايشان را دعوت نمود از راه اغفال و جلوه دادن اموري در برابر اوهام و آرزوهاي بشر كه يا سرانجام بر 



پنداشت يا اگر به آن رسيده، آن را بر خالف آنچه كه ميفهمد كه فريب بوده، و آيد و آدمي خودش ميخالف واقع در مي
رود، اين وضع مربوط به دنياي آنها اش بيابد، مييابد، و ناگزير رهايش نموده، باز دنبال چيزي كه آن را موافق خواستهمي

 .برداست، و اما در آخرت كه گفتيم همه شؤون آن را از يادشان مي

 61اش فرع و نتيجه اجابت دعوت او است[ ..... ص : كند و سلطهاي ندارد و فقط دعوت به گناه ميهبيان اينكه شيطان بر مردم سلط]

مكن از به معناي ت "به طوري كه راغب گفته: "سلطان "-"وَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي "
ود هاي خاند، از اين جهت است كه دليل قدرت و تمكن دارد كه با نتيجههم سلطان گفته قهر است، و اگر دليل و حجت را
قصودشان گويند مشود كه وقتي كلمه سلطان را ميها را تسليم خود نمايد، البته بسيار ميبر عقول قهر و غلبه كند و عقل

 .«1» "شخصي است كه داراي سلطنت است، مانند ملك )پادشاه( و غير او

ظاهرا مراد از سلطان، اعم از سلطه صوري و معنوي است، و معناي آيه اين است كه ابليس گفت: من در دنيا بر شما و 
تسلط نداشتم نه بر ظاهر شما و بدنهايتان كه شما را مجبور به معصيت خدا كنم و پس از سلب اختيار از شما خواست خودم 

هاي شما، تا به وسيله اقامه دليل، شرك را بر عقول شما تحميل كرده باشم، ها و انديشهرا بر شما تحميل كنم و نه بر عقل
 و عقول شما ناگزير از قبول آن شده در نتيجه، نفوستان هم
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 .دناگزير از اطاعت من شده باشن

استثناي منقطع است و معناي آيه اين است كه من چنين سلطنتي نداشتم، ليكن اين  "إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ "و نيز ظاهرا استثناي
 .را قبول دارم كه شما را به شرك و گناه دعوت كردم، و شما هم بدون هيچ سلطنتي از ناحيه من، دعوتم را پذيرفتيد

وسيله شيطان به سوي شرك و معصيت به اذن خدا است، ليكن صرف دعوت است، و  البته هر چند كه دعوت مردم به
تسلط نيست، يعني خداوند شيطان را بر ما مسلط نكرده چون دعوت كردن به كاري حقيقتش تسلط دعوت كننده بر كاري 

 .يدا كندباشد اگر چه شخص دعوت كننده يك نوع تسلطي بر اصل دعوت پكه ديگري را به آن دعوت كرده نمي

كند، و آن اين است كه اي است كه داستان اذن دادن خدا به شيطان را حكايت مييكي از داليل اين حرف آيه شريفه
 ... وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ "فرمايد:مي

 .«1» "لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفي بِرَبِّكَ وَكِيلًا وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّا غُرُوراً إِنَّ عِبادِي لَيْسَ

 .فرمايد: تو اي ابليس! سلطنتي بر بندگان من نداريكه صريحا مي

گردد كه چگونه دليل فخر رازي بر اينكه استثناء در آيه مورد بحث استثناي متصل است دليل باطلي و از همين جا روشن مي
رش چنين دليل آورده كه قدرت بر اينكه ايشان را وادار به كاري بكند يك بار به قهر صاحب است، براي اينكه او در تفسي

تر كند، مثال در دل او ايجاد وسوسه نموده، او را تحريك و قدرت است، و يك بار به اين است كه داعي را در دلش قوي
لط به ويد: تسلطي كه من بر شما داشتم، تسگتشويق نمايد و اين خود يك نوع تسلط است، پس گويا شيطان در قيامت مي

چوب و چماق و تازيانه نبوده بلكه تسلط از راه وسوسه بود بنا بر اين ديگر استثناء در آيه، منقطع نبوده، بلكه استثناي متصل 
 .«5»است 

 و وجه باطل بودن اين دليل اين است كه گفتيم كه: صرف دعوت، سلطنت و
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اي به ايشان شان بده، و شيطان جز فريب، وعدهتواني با آهنگ خويش بكشان ... و وعدههر كس از ايشان را كه مي(1)
و  64دهد. همانا تو بر بندگان من تسلط نداري و تنها محافظت و نگهباني خدا )براي آنها( كافي است. سوره اسراء، آيه نمي
22. 

 .111، ص 13كبير فخر رازي، ج تفسير (2)

 22، ص: 15ترجمه الميزان، ج

گوييم نبايد آن را يك نوع تسلط شمرد، و وقتي تمكن از قهر و غلبه نيست، و كسي در اين شكي ندارد، به همين جهت مي
 .شوداز مصاديق تسلط نشد، قهرا استثناء منقطع مي

شود، ي در نفس انسان نسبت به عملي كه به آن دعوت شده پيدا ميبله اين معنا هست كه گاهي در اثر دعوت، ميل و شوق
د ليكن گردگردد، و دعوت كننده به همين وسيله بر نفس دعوت شونده مسلط ميتر ميو در نتيجه در پذيرفتن دعوت، رام

ص مدعو ن شخاين در حقيقت تسلط دعوت كننده بر نفس مدعو نبوده بلكه تسليط خود مدعو است، و به عبارت ديگر اي
خواهد است كه با زود باوري خود، دعوت كننده را بر نفس خود تسلط داده و دل خود را ملك او كرده، تا به هر طرف كه مي

بگرداند، نه اينكه دعوت كننده از ناحيه خود، تسلطي بر نفس مدعو داشته باشد، و لذا ابليس هم، تسلط از ناحيه خود را نفي 
ز ناحيه نفس خودم تسلطي بر نفس شما نداشتم. نه اينكه شما دلهايتان را در اختيار من قرار نداديد، گويد: من انموده و مي

پس باز هم استثناء منقطع شد زيرا مستثني از جنس « 1» "فَال تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ "گويد:به شهادت اينكه دنبالش مي
 .مستثني منه نيست

و « 5» "إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "ست كه خداي سبحان در آيهو اين همان نحو تسلطي ا
كه كند، و اين آيات همانطور اثبات مي« 0» "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "همچنين در آيه

فرماييد، ظهور در اين دارد كه سلطنت ابليس بر مردم فرع پيروي خود مردم، و شرك ورزيدن ايشان است، نه به مالحظه مي
 .عكس، يعني اينگونه نيست كه پيروي مردم از شيطان و شرك ورزيدنشان، اثر سلطنت شيطان باشد

فَال  "رد كه:گيبا بكار بردن فاء تفريع اين نتيجه را مي و چون شيطان، به هيچ وجه سلطنتي بر مردم ندارد، دنبال نفي آن،
هم چنان كه از نكره آمدن سلطان در سياق نفي، و  -يعني وقتي كه من به هيچ وجهي از وجوه "تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ

 سلطنتي بر شما -آيدبر مي "نٍوَ ما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطا "در جمله "من "نيز از تاكيد كردن مطلب با كلمه
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 .55پس مرا مالمت نكنيد، بلكه نفس خود را مالمت كنيد. سوره ابراهيم، آيه (1)

حل، آيه ن اند. سورهاند و كساني كه به خدا شرك ورزيدهتنها سلطان او )شيطان( بر كساني است كه او را ولي خود گرفته(2)
133. 

 .به درستي كه تو بر بندگان من سلطنت نداري، مگر گمراهاني كه از تو پيروي كنند(3)

 .05سوره حجر، آيه 

 22، ص: 15ترجمه الميزان، ج

چسبد، زيرا اختيارتان به شود به من نميندارم، پس هيچيك از مالمتهايي كه به خاطر شرك ورزيدنتان متوجه شما مي
 .ددست خودتان بو

يعني امروز من فريادرس شما نيستم، و شما هم فريادرس من نيستيد، من  -"ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ "



 .توانيد مرا نجات دهيد، نه من شفيع شما هستم و نه شما شفيع من هستيدتوانم شما را نجات دهم شما هم نمينمي

م. و مراد جوييعني من از اينكه شما در دنيا مرا شريك خداوند گرفتيد بيزاري مي -"كْتُمُونِ مِنْ قَبْلُإِنِّي كَفَرْتُ بِما أَشْرَ "
شريك در پرستش نبوده بلكه مراد شرك در اطاعت است، هم چنان كه از خطابي كه خداي تعالي به  "شريك گرفتن "از

 .شودنيز استفاده مي« 1» "نِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌأَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَ "اهل محشر كرده و فرموده

 67بيزاري جستن شيطان و هر متبوع ديگري از پيروان خود، در روز قيامت[ ..... ص : ]

بوع تعالي آن را از هر مت و اين بيزاري جستن شيطان از شرك ورزيدن پيروان خود، مخصوص به شيطان نيست، بلكه خداي
دارند كه شرك ورزيدن شما جز يك وهم سرابي بيش باطلي نسبت به تابع خود حكايت نموده كه در روز قيامت اظهار مي

 .«5» "وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ "نبوده و ما در اين بين تقصيري نداريم، از آن جمله فرموده:

 .«0» "قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا وَ "و نيز فرموده:

عْبُدُونَ وَ إِيَّانا يَ كَ ما كانُواقالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنا هؤاُلءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنا أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا تَبَرَّأْنا إِلَيْ "و نيز فرموده:
 .«0» "قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ

آيد، اين جمله تتمه كالم ابليس است كه عذاب اليم را به طوري كه از ظاهر كالم بر مي -"إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ "
 چون شما گويدكند و ميبراي آنان مسجل مي
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 .23اي فرزندان آدم! مگر با شما پيمان نبستم كه شيطان را بندگي نكنيد كه او دشمن آشكار شما است. سوره يس، آيه (1)

 .10جويند. سوره فاطر، آيه ورزند و از آن بيزاري ميدر(روز قيامت به شرك شما كفر مي)(2)

ه آنها جوييم، همانطور كگويند: خدايا اگر ما را برگرداني، از آن متبوعين خود بيزاري ميكردند، ميكساني كه پيروي مي(3)
 [.....] .122امروز از ما بيزاري جستند. سوره بقره، آيه 

شان ي هستند كه ما گمراهگويند: پروردگارا! اينها كسانكساني كه گفتار خدا در باره )عذاب( آنها محقق و حتمي شده مي(4)
ه آنها جوييم و بكرديم، همانگونه كه ما خودمان گمراه بوديم آنها را نيز گمراه كرديم، و اينك از آنها به سوي تو بيزاري مي

و  20يه كنند. سوره قصص، آخوانند اما جوابي دريافت نميشود آنان را كه شريك خدا گرفتيد بخوانيد. آنها نيز ميگفته مي
20. 

 22، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .از ستمگران بوديد و ستم شما جز از ناحيه خودتان نبود لذا عذاب دردناك حق شما است

كنايه از اين است كه ميان من و تابعينم  "ما أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ ما أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ "آيد كه جملهباز از ظاهر كالم بر مي
طَّعَ لَقَدْ تَقَ "فرمايد:كند، از آن جمله مثال مينان كه خداوند اين مطلب را در چند جاي ديگر اشاره مياي نبوده است، چرابطه

 .«5» "فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ "فرمايد:و نيز مي« 1»، "بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

آري اگر جمله مذكور را كنايه نگيريم، جمله دومي آن زيادي خواهد بود، چون در موقف قيامت ميان شيطان و مريدانش اين 
دهيد، و پيروانش هم چنين توهمي كه بتوانند او را نجات دهند بحث نيست كه شيطان گله كند كه چرا مرا نجات نمي

دارد، مقام هم چنين مقامي نيست كه چنين توهمي در بين بيايد، پس همانطور ندارند، شيطان هم اينچنين توهم و توقعي ن
اي نيست، نه پندار دنيائيتان كه من متبوع شما بودم كه گفتيم، دو جمله مزبور كنايه است از اينكه ميان من و شما رابطه

ن از شرك شما بيزارم، يعني من شريك خورد، مخورد، و نه اينكه شما تابع من بوديد به درد من ميامروز به درد شما مي



جويم براي اين است كه شما ستمكار بوديد، و به خود ستم كرديد، و ستمكاران خداي تعالي نيستم، و اگر از شما بيزاري مي
 .امروز در عذاب دردناك هستند، و ديگر مجوزي براي حمايت از آنان، و نزديكي به آنان نيست

گيرند، كنيد شاهد بر اين است كه تابعين شيطان در آن روز، وي را به باد مالمت ميظه ميدر اين سياق به طوري كه مالح
ست، اي نيگويد ميان من و شما رابطهها را بر سر ما آوردي، حال بيا با ما شركت كن، او هم در پاسخ ميكه تو اين مصيبت

تماس بگيرم و نزديك شما شوم، زيرا من از عذاب توانم با شما گردد، و من نميو مالمت شما، همه به خودتان بر مي
ترسم، و شما هم از آنان هستيد، بنا بر اين آيه مورد بحث، معاني نزديك به دردناكي كه براي ستمكاران آماده شده است مي

 «0. »"مِنْكَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ رَبَّ الْعالَمِينَءٌ كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي "معناي آيه
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 .30بينيد. سوره انعام، آيه پنداشتيد، نميميان شما و آنها جدايي افتاد، و آنچه را خداي خود مي(1)

ه براي خدا قرار داده بودند، به ايشان گفتند شما ما را هايي كرابطه ميان بندگان و خدايان را قطع كرديم و شريك(2)
 .52كرديد. سوره يونس، آيه پرستش نمي

اين منافقين( مانند شيطان هستند كه به انسان گفت به خدا كافر شو، وقتي كه كافر شد، به او گفت من از تو بيزارم )(3)
 .12ه ترسم. سوره حشر، آيچون من از عقاب پروردگار عالميان سخت مي

 23، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .خواهد داشت

 "... إِنِّي كَفَرْتُ "اند: مراد از جملهگفته« 1»و شايد از همين جهت بوده كه بعضي 

به  "تموناشرك "به تنهايي و يا به آن و به جمله "كفرت "هم متعلق به جمله "من قبل "كفر شيطان در دنيا است، و كلمه
م، و ورزيديد، كافر بوداين است كه: من قبل از اين )در دنيا( هم به شرك شما كه قبال )در دنيا( ميروش تنازع است، و معنا 

 .با اينكه يكي است، اما در دو جا بكار برود "من قبل "معناي تنازع اين است كه كلمه

 69انسان مختار است و خود مسئول نيك و بد اعمال خويش است[ ..... ص : ]

گوييم: منظور عمده از اين آيه، فهماندن اين حقيقت است كه انسان خودش ن آيه تمام شد، اينك ميحال كه بحث پيرامو
مسئول كارهاي خويش است )و نبايد اين كاسه را سر ديگري بشكند( چون هيچ كس بر او مسلط نبوده است، پس هر وقت 

او و متبوع بودن شيطان امر موهومي بيش خواست كسي را مالمت كند، خودش را مالمت كند، و اما مساله تابع بودن 
گرداند، جويد و مالمتش را به خود او بر مينيست و حقيقتي ندارد، و بزودي در قيامت، آنجا كه شيطان از انسان بيزاري مي

آنجا هم  كرد،شود، همانطوري كه آيه قبلي هم اين معنا را نسبت به ضعفاء و مستكبرين بيان مياين حقيقت روشن مي
فرمود كه رابطه ميان اين دو طبقه موهوم بود نه حقيقي، و رابطه موهومي با موهوم ديگر هم در روز قيامت كه روز يم

 .خوردانكشاف حقايق است، به هيچ دردي نمي

 دمفسرين در تفسير فقرات آيه شريفه، اقوال مختلفي دارند كه از ايراد آنها خودداري شد، كسي كه بخواهد از آنها مطلع شو
 .«5»بايد به تفاسير بزرگتر مراجعه نمايد 

اي كه گذشت، داللت روشني بر اين معنا بود كه انسان به تمام معنا بر اعمال خود مسلط است، و پاداش و كيفر و در آيه
و خود گردد و اما اينكه آيا اعمل به خود او مرتبط و از غير او مسلوب است و مدح بر عمل و سرزنش از آن به خودش بر مي

ا يُضِلُّ وَ م "در داشتن اين تسلط، مستقل است يا نه؟ آيه شريفه بر آن داللت ندارد، و ما در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه



 .ايمدر اين باره بحث كرده«. 0» "بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ
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 .511، ص 10روح المعاني، ج (1)

و تفسير  052، ص 13و تفسير نمونه، ج  105، ص 2، طبع بيروت و منهج الصادقين، ج 511، ص 0مجمع البيان، ج (2)
 .133، ص 13فخر رازي، ج 

 .52كند. سوره بقره، آيه و خداوند به وسيله آن )مثل( جز فاسقها را گمراه نمي(3)

 23، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 ."... مَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جَنَّاتٍوَ أُدْخِلَ الَّذِينَ آ "

اين  "تَحِيَّتُهُمْ فِيها سَالمٌ "كند، و جملهشوند را بيان مياين آيه آن مقصدي را كه سعادتمندان از مؤمنين بدانجا منتهي مي
ي است كه در آيات رساند كه حال سعادتمندان در آن عالم، و وضع برخوردشان با يكديگر، درست عكس آنهايمعنا را مي

حيت و جستند، اما اينها با يكديگر تگذشته مورد سخن بودند و با يكديگر، بگو مگو داشتند. و هر كدام از ديگري بيزاري مي
 .كنندسالم رد و بدل مي

 70 : گفته شده است[ ..... ص "أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ... "وجوهي كه در مورد تركيب و معناي آيه:]

 " رَبِّهاتُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِأَ لَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ  "
صفت بعد از صفت است  "كشجرة "و لفظ "مثال "است از لفظبدل اشتمال  "كلمة "لفظ ":اند كهاز علما گفته« 1»بعضي 

 ."باشدمي "هي كشجرة "و يا خبر است براي مبتداي محذوف و تقدير آن "كلمة "براي

مفعول دوم  "مثال "است كه بعد از مفعول دومش ذكر شده، و لفظ "ضرب "مفعول اول "كلمة "اند:هم گفته« 5»بعضي 
باشد  "كشجرة "و صفتش كه همان "كلمة "ده است تا از اشكال فاصله شدن مياناست كه جلوتر از مفعول اول آم

چه كلمه نيكويي را خداوند مثل زده است مانند  -ضرب اللَّه كلمة طيبة ... مثال "جلوگيري شود. و تقدير آن چنين است:
 ."... درخت نيكويي

هم اگر منصوب است مفعول  "و كلمة "است "مثال "يك مفعول گرفته و آن "ضرب "اند: لفظديگر گفته «0»و بعضي 
ضرب اللَّه مثال  "و تقدير چنين است: "اتخذ "است و يا "جعل "است براي فعل ديگري كه در تقدير است، حال يا آن فعل،

 ."جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة

مة كل "وجيه اين است كهاز همه وجوه بهتر باشد و آن ت -البته با توجيهي كه خواهيم گفت -كنم اين وجهو خيال مي
 "كه در اين صورت حتما بايد لفظ "ضرب اللَّه مثال "اي به جمله ديگر( عطف بيان است براي)بطور بيان جمله "طيبة
 شود كه خدا كلمه )نيك( را بهرا در تقدير بگيريم، زيرا مدلول آيه اين مي "اتخذ "و يا "جعل

__________________________________________________ 

 .515، ص 10و روح المعاني، ج  100، ص 2منهج الصادقين، ج (1)

 .153، ص 13تفسير فخر رازي، ج (2)

 .515، ص 10روح المعاني، ج (3)

 21، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .است "اتخذ كلمة طيبة كشجرة ... "درخت )نيك( مثل زده و تشبيه كرده است و اين همان معناي



اش در زمين جاي گرفته و با عروق خود در زمين پنجه زده معنايش اين است كه: ريشه "اصلها ثابت "و اين كه فرمود:
هايي كه متفرع بر اين ريشه هستند، از قسمت باال از معنايش اين است كه شاخه "وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ "است و اينكه فرمود:

 "تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها "بان است و جملهبلندي و سايه در لغت عرب، به معناي هر "آسمان "اند، وآن جدا شده
چيني، و نهايت درجه بركت يك درخت اين است كه در تمام دوران اش را مييعني همواره و در هر زمان به اذن خدا ميوه

 .سال و تا ابد، در هر لحظه ميوه بدهد

 74مفاد مفردات آيه فوق الذكر[ ..... ص : موارد اختالف مفسرين در بيان معني و ]

 :اندمفسرين در اين آيه شريفه از چند جهت اختالف كرده

ايمان است. «: 5»گفته: شهادت به وحدانيت خدا است. يكي گفته « 1»چيست؟ يكي  "طيبة "مقصود از كلمه :اول اينكه
 :ديگر گفته« 0»قرآن است، يكي «: 0»يكي گفته 

اند: گفته« 2»گفته: هر سخن خيري است. بعضي « 2»گفته: مطلق ثناي بر خداست. يكي « 2»يكي  تسبيح و تنزيه است.
 .هم گفته: مؤمن است« 2»همه طاعتها است. يكي 

، درخت خرما است، كه اين قول بيشتر مفسرين است، ليكن «3»چيست؟ يكي گفته  "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ "دوم اينكه: مقصود از
هر درختي است كه ميوه پاكيزه دهد، از قبيل انجير و انگور «: 11»درخت جوز هندي است. يكي گفته  گفته:« 13»ديگري 

 «15»و انار، و بعضي 
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 .. به نقل از ابن عباس153، ص 13فخر رازي، ج (1)

 .015، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .010 ، ص0روح البيان، ج (3)

 [.....] .220، ص 5كشاف، ج (4)

 .010. ص 0روح البيان، ج (5)

 .، نقل از ابن جرير و او از عكرمه22، ص 0الدر المنثور، ج (6)

 ،015، ص 2مجمع البيان، ج (7)

 .، به نقل از ابن عباس102، ص 10، به نقل از رسول خدا )ص( و تفسير طبري، ج 220، ص 5كشاف، ج (8)

 .153، ص 13فخر رازي، ج (9)

 .، به نقل از ابن مردويه و او از ابن عباس510، ص 10روح المعاني، ج (10)

 .220، ص 5كشاف، ج (11)

 .015، ص 2مجمع البيان، ج (12)

 25، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ود از ه: مقصدرختي است كه داراي اوصافي باشد كه خداي تعالي بيان كرده، هر چند آالن موجود نباشد. سوم اينك :اندگفته
گفته: يك سال است. آن « 0»گفته: شش ماه است. يكي « 5»دو ماه است، ديگري «: 1»چيست؟ يكي گفته  "حين "كلمه

 .هم گفته: اصال تمامي اوقات است« 2»گفته: يك صبح و شام است. يكي  «0»ديگري 



مانيم و ن معارف كتاب خداوند بكنيم باز ميو اما اگر بخواهيم به اين حرفها سرگرم بشويم از مباحث مهمي كه بايد پيرامو
 .پردازيممانيم، لذا به اين حرفها نمينيز از وقوف بر مقاصد و اغراض آيات كريمه قرآن باز مي

 75ص :  ..... [باشندهايش مياي كه به شجره طيبه مثل زده شده اعتقادات قلبي صحيح )توحيد( است كه اخالق حسنه و عمل صالح فروع و شاخهكلمه طيبه]

تشبيه شده و صفاتي  "درخت طيب "كه به "طيبه "كلمه "آيد اين است كه: مراد ازآنچه كه از دقت در آيات به دست مي
اش در اعماق قلب و در نهاد بشر جاي دارد زيرا خداي تعالي در چنين و چنان دارد، عبارت است از عقايد حقي كه ريشه

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي  "فرمايد:يري از مثلها ميخالل همين آيات، به عنوان نتيجه گ
 ."... الْآخِرَةِ

اي كه لفظ باشد، بلكه كلمه از اين جهت كه بر اساس اعتقاد هم، بيان كلمه است، البته نه هر كلمه "قول ثابت "و مقصود از
 .گرددايستد، و عمال از آن منحرف نمياستوار بوده و صاحبش پاي آن ميو عزم راسخ 

 إِنَّ "و خداي تعالي نزديك به اين معنا را در آيه ديگري، در چند جاي از كالمش خاطر نشان ساخته است. از جمله فرموده
إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا  "و فرموده:« 2» " هُمْ يَحْزَنُونَالَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال

 :و نيز فرموده« 2» "تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَالئِكَةُ أَلَّا تَخافُوا وَ ال تَحْزَنُوا
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 .010، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .به نقل از ابن عباس 153، ص 13فخر رازي، ج (2)

 .به نقل از مجاهد و ابن زيد 153، ص 13فخر رازي، ج (3)

 .22و  22، ص 0الدر المنثور، ج (4)

 .220، ص 5به نقل از زجاج و كشاف، ج  153ص  13فخر رازي، ج (5)

شوند. ادند ترسي بر ايشان نيست و اندوهناك هم نميآنهايي كه گفتند پروردگار ما خدا است، و پاي گفته خود هم ايست(6)
 [.....] .10سوره احقاف، آيه 

كساني كه گفتند پروردگار ما خدا است، و پاي گفته خود هم ايستادگي كردند، مالئكه يكي پس از ديگري بر ايشان (7)
 .آورند(، كه نترسيد و اندوهناك نشويدنازل شده )و اين بشارت راي مي

 .03ده، آيه سوره حم سج

 20، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1» "إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ "

و اين قول كه در دو آيه اول بود، و كلمه طيب كه در آيه سوم قرار دارد، چيزي است كه خداي تعالي ثبات قدم اهل آن را 
شمرد هم چنان كه مقابل آن، چيزي است كه گمراهي ظالمان و يا ن قول دانسته، و اثر آن ميدر دنيا و آخرت مترتب بر آ

گردد كه، مراد از آن قول همانا كلمه توحيد، و شهادت از روي شرك مشركين اثر آن چيز است، و به اين بيان روشن مي
 .حقيقت به يكتايي معبود است

قول حقي است كه داراي اصلي ثابت است، و به همين جهت از هر تغير و پس قول به وحدانيت خدا، و استقامت بر آن، 
هايي است كه ماند، و آن اصل، خداي، عز اسمه و يا زمينه حقايق است، و آن اصل داراي شاخهزوال و بطالني محفوظ مي

و اخالق پسنديده و  ها عبارت است از معارف حق فرعيزند، و آن شاخهبدون هيچ مانع و عايقي از آن ريشه جوانه مي



اعمال صالح، كه، مؤمن، حيات طيبه خود را بوسيله آنها تامين نموده و عالم بشريت و انسانيت، بوسيله آنها رونق و عمارت 
يابد، همين معارف و اخالق و اعمال هستند كه با سير نظام وجود كه منتهي به ظهور انسان )البته انسان واقعي خود را مي

گردد سازگاري و موافقت دارند و هر چه كه غير اين معارف باشد از مبدأ عالم، جوانه د حق و عمل صالح( ميمفطور بر اعتقا
 .نزده و با حيات طيبه انساني و سير نظام وجود سازگار نيست

ه ستند كه هميشو پاي آنهم ايستاده، و مصداق مثل مذكور در آيه شدند، همانها ه "رَبُّنَا اللَّهُ "مؤمنهاي كاملي كه گفتند:
 .كنندمندند و از بركاتشان استفاده ميمردم از خيرات وجوديشان بهره

اصلي ثابت و فروعي پر رشد و نما، و ثمراتي طيب و  "و همچنين هر كلمه حق و هر عمل صالحي، مثلش اين مثل است،
 ."مفيد و نافع دارد

ه براي اين بوده ك "كَلِمَةً طَيِّبَةً "ني بدون الف و الم( آمدنشود، و شايد نكره )يعو مثل در آيه شريفه شامل همه آنها مي
شود عموم نبوده، بلكه عموميت را برساند، چيزي كه هست، مقصود از آن در آيه شريفه بطوري كه از سياق استفاده مي

 همان اصل

__________________________________________________ 

 .13كند. سوره فاطر آيه رود، ولي عمل صالح آن را بلند مييكلمه طيبه به سوي او باال م(1)

 20، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ها منشعب شوند، و فضايل اخالقي هم، از آن جوانهتوحيد است كه سائر عقايد حق بر اساس آن و روي آن تنه بنا مي
 .زندشوند و همچنين اعمال صالح به صورت ميوه از آنها سر ميمي

ذكر ختم فرمود، تا اهل تذكر، مت "وَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ "سبحان، آيه شريفه را با جمله سپس خداي
 .اين معنا بشوند كه: براي رسيدن و يا بيشتر رسيدن به سعادت هيچ راهي جز كلمه توحيد و استقامت بر آن نيست

 ."يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍوَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِ "

 "معنايش اين است كه آن را از بيخ بر كندم، و كلمه "جثثته "گوييمبه معناي از بيخ بركندن است، وقتي مي "اجتثاث "
جسد آن است كه خود يكي از برآمدگيهاي هاي زمين مانند تل است، جثه هر چيز، به معناي بلندي -به ضم جيم -"جث

 .«1»زمين است 

 71مقصود از كلمه خبيثه كه به شجره خبيثه تشبيه شده شرك به خدا است[ ..... ص : ]

و كلمه خبيثه در مقابل كلمه طيبه است. و به همين جهت، همان اختالفاتي كه در كلمه طيبه نقل شد، در كلمه خبيثه نيز 
)هندوانه ابو جهل( است، و  "حنظلة "اند: مقصود،گفته« 5»اند بعضي در شجره خبيثه اختالف نمودهوجود دارد، و همچنين 

هاي خار و يا گندم و ساير )سريش( است كه گياهي بدون ريشه است و به درخت و بوته "كشوث "اند:گفته« 0»بعضي 
اند: مقصود از آن سير است. ديگر گفته« 0»ند. بعضي كپيچد و از ساقه آنها مواد مورد احتياج خود را جذب ميها ميزراعت
مقصود از آن قارچ است. «: 2»ديگر گفته خزه آب است آن ديگري گفته « 2»ديگر گفته: بوته خار است، و يكي « 2»يكي 

 .اي نداشته باشداي است كه ميوه پاكيزهگفته: هر درخت و بوته« 2»و باألخره يكي 

قبلي گذشت، وضع اين اختالفات هم روشن شده و خواننده محترم اين را نيز متوجه شد، كه تدبر ولي از اختالفي كه در آيه 
ه تواند، معناي كلمرساند، و لذا به آساني ميدر معناي كلمه طيبه و مثالي كه قرآن كريم براي آن آورد چه معنايي را مي

لمه خبيثه شرك به خدا است كه به درخت خبيثي تشبيه خبيثه و مثال آن را مو به مو پيدا كند، و بفهمد كه مقصود از ك



شده، كه از جاي كنده شده باشد، و در نتيجه اصل ثابت و قرار و آرام و خالصه جاي معيني نداشته. و چون خبيث است، جز 
 شر و ضرر اثر ديگري
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 ."جث "مفردات راغب، ماده(1)

 .22، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .220، ص 5كشاف، ج (3)

 .512، ص 10(روح المعاني، ج 2و  2و  2و  2و  4)

 22، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .ببار نياورد

 72[ ..... ص : "آغاز و ادامه هدايت مؤمنين از ناحيه خداوند است )يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ]

 ."... يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "

و باي آن، باي آلت، و يا سببيت است، نه باي تعدي، و  "آمنوا "است، نه به جمله "يثبت "متعلق به "بالقول "ظاهرا كلمه
 ."لثابتا "است نه به "يثبت "نيز متعلق به "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ "جمله

ج اند، اگر بر ايمان خود ثابت بمانند و استقامت به خركند كه: كساني كه ايمان آوردهدر نتيجه، معناي آيه به اين برگشت مي
كند و اگر مشيت خداي تعالي نباشد، ثبات دهند، خداوند هم ايشان را در دنيا و آخرت بر همان ايمانشان ثابت قدم مي

 "كند، پس جملهبرند، آري همه امور به خداي سبحان بازگشت ميو از فوايد آن بهره نميخودشان سودي نخواهد داشت، 
در « 1» "فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "رساند كه آيهاي را ميدر مقام هدايت همان نكته "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ

 .كندفاده ميطرف ضاللت، آن را ا

فرقي كه ميان اين دو مقام يعني باب هدايت و ضاللت است، اين است كه، هدايت ابتدا و آغازش از ناحيه خدا است، كه 
اش هدايت شدن است ولي ضاللت ابتدايش از خود بنده است، و خداوند به خاطر سوء اختيار بنده او را با ضاللت نتيجه

و بسياري آيات از قرآن « 5» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ ":افزايد هم چنان كه فرمودبيشتري كيفر داده و بر ضاللتش مي
 .سازد كه هدايت تنها از خداي سبحان است، و غير او كسي در آن دخالت ندارداين معنا را خاطر نشان مي

وا و ، كه مساله معرفت ربوبيت و خوبي تقتوضيح اين كه، خداي سبحان، بشر را بر فطرت توحيد آفريده است فطرتي سالم
بدي كارهاي زشت را در آن به امانت گذارده و معناي اين كه گفتيم: هدايت ابتدايش از خدا است، همين است، آن گاه اين 

 .هاي ديني، كه داعيان آن انبياء و رسل هستند تاييد فرموده استفطرت را بوسيله دعوت

طرت سالم زندگي نموده، در نتيجه مشتاق معرفت، پروردگار خود و عمل صالح گشته، از پس اگر انسانها بر اساس همين ف
خواستند، خواهند رسيد. البته اين نكته فجور و عمل زشت نفرت بورزند، خداوند هدايتشان كرده و به آن معرفتي كه مي

 فراموش
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 .ناميم كه خود فطرت سالم را هدايت بدانيمنشود كه، وقتي عمل كردن بر طبق فطرت سالم را اهتداء مي

راه فطرت منحرف گشته، و با انتخاب بد خود، و به خاطر نشناختن مقام پروردگار و دلدادگي به زندگي اما اگر انسان از 
خاكي، و پيروي هواي نفسش، از حق متنفر گرديد، خودش، خود را گمراه كرده است، و تا اينجا گمراهيش مربوط به خداي 

ون لطف و رحمت پروردگار، مانع از اين است كه، چ -باشدتعالي نيست، ضاللتي است كه منشاش گمراه كردن خدا نمي
كسي را ابتداء گمراه كند. و ليكن در صورتي كه بنده با آگاهي و توجه بر انحراف خود پافشاري كند، خداي تعالي به عنوان 

ردن خدا كند، پس اضالل و گمراه كمجازات، رحمت خود را از او قطع، و توفيق را از او سلب نموده، ضاللتش را حتمي مي
باشد، كه خود آنها راه انحراف را با توجه و آگاهي پيش بگيرند. آري او خود شروع به مخالفت و انحراف مربوط به كساني مي

 .ترش كردنمود، خداوند هم به عنوان مجازات )كفر نعمت( منحرف

معلوم  "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ "و آيه« 1» "فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "از اين گفتار علت اختالف در دو آيه
دهد. و در شود كه چرا در اولي، انحراف و لغزش را از ناحيه خود منحرفين فرض نموده. سپس ازاغه را به خدا نسبت ميمي

ود. و سپس قول ثابت را كه عبارت دومي نخست ايماني كه خود مستلزم هدايت خدايي است، )منحرف كردن( فرض نم
آن گاه تثبيت را به عنوان پاداش ثبات اختياري آنان، كه فعل  .كنداست از ثبات و استقامت به حسن اختيار آنان اضافه مي

فرمايد. و خالصه كالم اين كه: در باب هدايت، نقطه شروع را به خود بندگان نسبت نداده بلكه ثبات بر آنها است ذكر مي
 دهد كه چنينكند و نويد ميدهد و سپس تثبيت خود را به عنوان پاداش ذكر مييت فطري را به ايشان نسبت ميهدا

فرمايد. پس نتيجه اين شد كه هدايت اولي و افرادي را خداوند در خطرهاي زندگي دنيا و آخرت از لغزش و انحراف حفظ مي
و دومش همه از خدا است، و تنها آنچه از ناحيه او و به اختيار او است، فطري بشر، مربوط به خود او نبوده، بلكه هدايت اول 

 .(شود )دقت فرمائيدثبات بر هدايت اولي است. به خالف ضاللت، كه نخست، از ناحيه خودش شروع مي

 به هر حال تثبيت مذكور در آيه، با در نظر گرفتن مثالي كه برايش آورده، به
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 .گيرتر شوداش در زمين جايمنزله محكم كردن درخت طيب است، به طوري، كه ريشه

ا در اطراف دوانيده، در نتيجه ميوه خود را همه كند. و رگهاي مويي و بزرگتر خود رو وقتي ريشه درخت ثابت شد، نمو مي
در آيه است، عبارتي است كه با عمر دنيا و آخرت درست  "كل حين "گوييم همه وقت كه معنايدهد. و اين كه ميوقت مي

 .شودگوئيم، تمامي زمانها و دقائق را شامل ميشود. زيرا عمر دنيا و آخرت كه ميمنطبق مي

 .آيدهمين طور است و اين معنايي است كه از آيه شريفه، بدست ميهم  "كل حين "و عبارت

 77ص :  ..... [اندذكر كرده "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... "چند معناي ديگر كه براي آيه:]

خداوند، كساني اند: معنايش اين است كه گفته «1»اند. مثال از آن جمله، بعضي البته معاني ديگري هم براي آيه ذكر كرده
دهد، و اين پاداش را به خاطر قول ثابتي كه در ايشان ديد، اند، تثبيت نموده در كرامت و ثواب خود قرار ميرا كه ايمان آورده

شود پس مراد از تثبيت ايشان، ها و برهانها اثبات ميدهد، و مقصود از قول ثابت هم ايمان است، كه با دليلبه ايشان مي
نان به خود، و در بهشت منزل دادن است. و ليكن اين حرف از اين جهت باطل است كه موجب تقييد بدون نزديك كردن آ

 .دليل است



اند: معناي آن اين است كه خداوند ايشان را در زمين تثبيت كند، يعني با ياري خود، ايشان را در ديگر گفته« 5»بعضي 
دهد. ولي اين معنا از گرداند. و در آخرت هم، در بهشت جاي مين ميزمين تمكين داده و فتح و غلبه بر دشمن را نصيبشا

 .سياق آيه دور است

كه در جمله  "الَّذِينَ آمَنُوا "ظاهرا در مقابل هم قرار دادن ظالمين، در اينجا و مؤمنين، در آيه -"وَ يُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ "
اند. عالوه بر اين خود قرآن هستند، كه به خدا و آيات او ايمان نياوردهسابق بود، اين است كه مراد از ظالمين، اهل كفر 

 أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَي "كريم، در بعضي موارد، بطور مطلق، ظالمين را به معنايي نزديك به كفر معنا كرده و فرموده است:
 .«0»عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ  الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها

وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما  "اي است كه از مثال دوم يعني جملهاين جمله، به منزله نتيجه
 شود و معنايش ايناستخراج مي "لَها مِنْ قَرارٍ
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به آخرت كافرند.  خواهند. و نسبتلعنت خدا بر ظالمين باد، همانهايي كه از راه خدا جلوگيري نموده، آن را منحرف مي(3)
 .02و  00سوره اعراف، آيه 
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است كه، خداي تعالي اهل كفر را، با محروميت از صراط هدايت، گمراه نموده، و ديگر به سوي زندگي سعادتمندانه دنيايي، 
وي دلهايشان برداري، جز شك و كند، بطوري كه اگر پرده از رو نعمتهاي باقي و خوشنودي خدا در آخرت راهنمايي نمي

 .يابيترديد و كوري و اضطراب و تاسف و حسرت و اندوه و حيرت، در آن نمي

زاحم و دهد. و مشيت او ميعني خداوند تثبيت آنها و اضالل اينها را، به مقتضاي خواستش انجام مي -"وَ يَفْعَلُ اللَّهُ ما يَشاءُ "
 .شودو فعل او حايل نمي و چيزي ميان مشيت .مانع و دافعي ندارد

شود كه، مساله اضالل اينها و تثبيت آنها مربوط به مشيت او است و ناگزير، بايد جزو قضاياي حتمي، از همين جا معلوم مي
 .كنديكي شقاوت كافر و ديگري سعادت مؤمن را شمرد و روايتي هم اين معنا را تاييد مي

اند: به جاي ضمير آمده، به آن جهت است كه بطوري كه گفته "اللَّه "لفظ "وَ يَفْعَلُ اللَّهُ "و جمله "وَ يُضِلُّ اللَّهُ "اگر در جمله
 ."أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ "عظمت و هيبت مقام او را برساند.

به معناي نهادن چيزي در محلي است، البته اگر از قبيل اجسام است معنايش  "احالل "در مجمع البيان گفته است: كلمه
 "شود و كلمهمجاور قرار دادن آن جسم يا چيز ديگر و اگر از اعراض است، معنايش داخل كردن آن عرض در چيز ديگر مي

و قوم  "شود.يعني هالك مي "يبور "ويعني هالك شد آن چيز  "ءبار الشي "گويند:به معناي هالكت است. وقتي مي "بوار
 ."قومي هالك شده "به معناي "بور

 .«1»است 

ا كه شود تا آنجگفته به معناي كسادي مفرط است، و چون كسادي مفرط سرانجام به فساد منتهي مي "بوار "راغب در باره
اند: فالن خوانده و گفته "بوار "از اين نظر، هالكت را هم "كساد شد تا آنجا كه فاسد شد -كسد حتي فسد "گفته شده

 .«5» "تِجارَةً لَنْ تَبُورَ "يعني هالك شد، خداي سبحان هم فرموده: "بار، يبور، بورا "چيز



 71حكايت حال سردمداران و بزرگان ضاللت و ظلم كه كفران نعمت كرده مردم خود را به هالكت كشاندند[ ..... ص : ]

عمتها از كند كه چگونه ني ضاللت كه ظلم نموده و كفران نعمت كردند را بيان ميآيه شريفه، وضع پيشوايان كفر و رؤسا
 شان كرده، و ايشان به جايهر طرف احاطه

__________________________________________________ 
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شكر نعمت خدا و ايمان به پروردگار، كفران نعمت نمودند، با اينكه قبال تذكر داده بود، كه چگونه خداي تعالي آسمان و 
زمين را خلق كرده، و هيچ احتياجي به آنها نداشت، و فقط منظور و غرضش انعام بود. و نيز فرموده بود كه كلمه حق، كه 

 .خوانند، نعمتي ديگر استر نيكو و ثابت آن ميانبياء مردم را به آن و به آثا

اين آيه شريفه مطلق است، و هيچ دليلي نيست كه آن را به كفار مكه و يا كفار قريش اختصاص دهد، گر چه خطاب در آن، 
 :مربوط به رسول خدا است، و در ذيلش دارد

رسد كه پس مراد از كفار هم، كفار نظر مي ، و به"مند شويد كه بازگشت شما به سوي آتش استبگو از كفر خود بهره "
شوند كه، آيه را، اختصاص به آنان دهيم، زيرا مضمون آن مطلق است، معاصر آن حضرت است، ليكن اين چيزها باعث نمي

 .شود، چه طاغوتهاي اين امت، و چه طاغوتهاي امتهاي گذشتهها و اعمال ايشان ميو شامل همه طاغوت

وضع طاغوتها، يعني پيشوايان ضاللت امتهاي گذشته و امت اسالم را  "إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً أَ لَمْ تَرَ "پس آيه
كه به  "سرانجام كار، قوم خود را به هالكت كشانيدند -وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ "فرمايد:كند. به دليل اينكه ميبيان مي

 .د كه اينها افرادي متنفذ بودند، كه از آنها شنوايي داشتندخوبي اشعار دار

اين است كه شكر نعمت خدا را مبدل به كفران نمودند.  "نعمت خدا را مبدل به كفر كردند "فرمايدو مقصود از اينكه مي
 ."بدلوا شكر نعمة اللَّه كفرا "پس در حقيقت كلمه شكر حذف شده، و تقدير آيه چنين بوده:

بگوئيم: مراد، تبديل خود نعمت به كفر است، البته در اين صورت بايد يك نوع مجاز مرتكب بشويم، و در قرآن  ممكن است
 .«1» "وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ "فرمايد:نظير اين تعبير را داريم، آنجا كه مي

كت كشانده باشند، چون پيشواي ضاللت بودند. و پيشواي و الزمه به هالكت كشاندن قوم، اين است كه خود را هم به هال
ند. و كنكشاند، و ديگران او را در ضاللتي كه دارد پيروي ميضاللت معلوم است كه هم خود و هم ديگران را به گمراهي مي

 .اره فرعون استدر ب« 5» 3 "يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ "نظير اين تعبير در آيه
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نگري شود: آيا به پيشوايان و رؤساي ضاللت، چه در امتهاي گذشته و چه در امت خودت نميمعناي آيه اين مي بنا بر اين،
كه چگونه شكر نعمت خدا را مبدل به كفران كرده، و مردمي هم پيرويشان نمودند. و در نتيجه هم خود و هم مردم خود را 

 .به هالكت و شقاوت و آتش كشاندند؟

 ."لَوْنَها وَ بِئْسَ الْقَرارُجَهَنَّمَ يَصْ "



به عامل اشتغال منصوب شده باشد يعني  "جهنم "اند كلمهاحتمال داده« 1»كند. بعضي را معنا مي "دار البوار "اين جمله
ليكن  .اي مستانفه باشد، و جمله مزبور بيان دار البوار نبوده، بلكه جمله"يصلون جهنم يصلونها "تقدير كالم اين بوده:

ال ايشان صحيح نيست، چون دليلي ندارد زيرا منصوب بودن كلمه مرجوح است. و مستانفه بودن جمله هم، هيچ نكته احتم
 .رسانداضافي را نمي

اند: آيات مورد بحث، در مدينه نازل شده و مقصود از شود كه گفتهديگر، روشن مي« 5»و از همين جا فساد گفتار بعضي 
ريش است، كه لشكري فراهم ساخته و در بدر با رسول خدا )ص( جنگيدند و كشته شدند و كفار، بزرگان مكه و صناديد ق

 .مردم را هم به كشتن دادند

و فسادش از اين جهت است كه گفتيم آيه شريفه مطلق است و هيچ دليلي بر تخصيص آن به كشته شدگان در بدر نيست. 
 .شودكشانند ميد را به گمراهي و دار البوار كشانده و ميبلكه آيه شريفه شامل تمامي پيشوايان ضاللت، كه قوم خو

و مراد از حلول دادن در دار البوار، جاي دادن آنان در آتش شقاوت و بدبختي است نه كشته شدن در دنيا و حتي آيه، آنهايي 
 .شوداند، شامل مياند و به آتش دوزخ نرفتهاند. و نمردهرا هم كه هنوز كشته نشده

كه  "وَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَي النَّارِ "فرمايد:اين ظاهر آيه بعدي هم كه ميعالوه بر 
وم معلگردد. و ظاهر آن اين است كه، ضمير جمع در آن )واو در فعلهاي جعلوا و ليضلوا( به كفار نامبرده در اين آيه بر مي

 به باقيماندگان از كفار است، كه در روز فتح "قُلْ تَمَتَّعُوا "است كه وقتي ضمير به افراد مذكور در آيه قبل، برگشت خطاب
 مكه زنده بودند. و تهديد قطعي ايشان به شقاوت و بدبختي

__________________________________________________ 
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 .باشدمسلم بدون استثناء مي

 14انگيزه اصلي مشركين در شرك ورزيدن به عمد و اختيار[ ..... ص : ]

 ."كُمْ إِلَي النَّارِوَ جَعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَ

و به معناي مثل است. و مقصود از آن، معبودهايي است كه كفار از ميان مالئكه و جن و انس به  "ند "جمع "انداد "كلمه
 .جاي خدا براي خود، اتخاذ كردند

را  ا اين وصف بتو اگر مشركين با اعتراف به اينكه آفريدگار همه جهان و جهانيان و حتي بتها و ارباب ايشان خدا است ب
بير اي از تداخواندند، به اين معنا كه پارهمانند خداوند قرار دادند، از اين جهت بوده است كه ايشان بتهاي خود را الهه خود مي

نمودند )آري اشتباه و عالم را به آنها نسبت داده، آن گاه بخاطر طمع به خيرات و ترس از شرشان آنها را پرستش مي
كرد كه خلق عالم و امر آن، همه به دست هدايت فطري همين جا بود( با اينكه فطرت خود آنان، حكم ميانحرافشان از 

خداست. عالوه بر حكم فطرت، خداوند اين فطرت را به وسيله انبياء و تذكرات ايشان تاييد و فطرتها را بيدار كرده بود، و 
 .هاي قاطع آورده بودندله و حجتانبياء )صلوات اللَّه عليهم( براي بيدار كردن فطرت، اد

پس مشركين هم، با داشتن بصيرت در امر توحيد و بدون هيچ غفلت و اشتباهي از روي عمد و اختيار چنين انحرافي را 
مرتكب شده بودند. آري، عمدا اشتباه كردند تا از اين راه مردمي را به بندگي و بردگي خود وادار نموده، و ايشان را از راه حق 



كند كه پرستي آنان را اينگونه تعليل ميطرت منحرف كنند تا اموالشان را بربايند. به همين جهت در اين آيه، علت بتو ف
دهد كه به ايشان هشدار دهد خواستند مردم را از راه خدا منحرف كنند. آن گاه دنبال اين تعليل رسول خود را دستور ميمي

بگو از كار خود بهره بگيريد كه بازگشت  "شود، و جز آن بازگشت ديگري ندارند:روند به آتش دوزخ منتهي ميراهي كه مي
 ."شما به سوي آتش است

براي خدا امثال بگيريد و مردم را از راه خدا منحرف بكنيد كه بازگشتتان  "البته طبع كالم و لحن آن اقتضاء داشت بفرمايد:
براي خدا امثال گفتند و مردم را از راه خدا منحرف نمودند. به  "ولي اينطور نفرموده بلكه فرمود: ."به سوي جهنم است

تا در ضمن سخن به غرض فاسد ايشان كه همان  "ايشان بگو از كار خود بهره بگيريد كه بازگشتتان به سوي خدا است
 .كردند تصريح كرده باشد و در نتيجه بهتر رسوا شده باشندهاي مادي است و آن را پنهان ميبهره

 ."أْتِيَ يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خِاللٌلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّالةَ وَ يُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناهُمْ سِرًّا وَ عَالنِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقُ "

 25، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ن مردم از راه خدا تهديد به عذاب قيامت كرد، اينك به بعد از آنكه آنها را به وسيله رسول گراميش و بخاطر گمراه كرد
ر كه در آن روز ديگ -دهد كه او را رها نكنند و تا روز قيامتاند دستور ميوسيله همان پيامبر بندگان خود را كه ايمان آورده

يا معاوضه، و دادن  اي از وسايل موجود در دنيا كهمجالي براي جبران سعادتهاي فوت شده نيست، و ديگر با هيچ وسيله
ه، راه فرا نرسيد -توان چيزهايي كه از دست رفته جبران كردچيزي و گرفتن چيزي است، و يا دوستي و محبت است، نمي

خدا و ريسمان محكم او را از دست ندهند، چون روز قيامت فقط و فقط روز حساب و جزا است و شان آن روز تنها همين 
 .است و شان ديگري در آن نيست

بيان از راه خدا است و در معرفي راه خدا، تنها به اين دو اكتفاء  "يُقِيمُوا الصَّالةَ وَ يُنْفِقُوا "شود كه جملهاز اينجا روشن مي
 -كندكرد، چون ساير وظائف و دستورات شرعي كه هر يك به تناسب خود، شاني از شؤون حيات دنيوي را اصالح مي

همه از  -نمايداي نظير انفاق، ميان بنده با بندگان ديگر را اصالح ميو پروردگار او را، و عدهاي از قبيل نماز ميان بنده عده
 .شوندآن دو ركن، منشعب مي

اند كه در جواب امر و مقول قول حذف شده قرار از اين نظر مجزوم )بدون نون( آمده "ينفقوا "و "يقيموا "و دو جمله
 ."... ، يقيموا الصالة و ينفقوا...قل اقيموا الصالة و انفقوا  "اند و تقدير كالم چنين است:گرفته

انفاقي كه در آيه شريفه آمده انفاق معيني نيست، بلكه مطلق انفاق در راه خداست، چون سوره مورد بحث مكي است و در 
اي ست كه انفاق بر مقتضاي در باره زكات معين اسالمي نازل نشده بود. و مقصود از انفاق سري و علني اين امكه هنوز آيه

سندد، پادب ديني انجام گيرد، آنجا كه ادب، اقتضاي پنهان بودن را دارد، پنهاني انفاق كنند و هر جا كه ادب، علني آن را مي
علني بدهند، به هر حال، مطلوب از انفاق اين است كه هر گوشه و شاني از شؤون اجتماع كه در شرف فساد و تباهي است 

 .بر جامعه مسلمين خللي وارد نيايد اصالح شود، و

 15كند[ ..... ص : اي كه يكي وجود دوستي را در قيامت اثبات و ديگري نفي ميوجه جمع بين دو آيه]

ا لَّالْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِ "فرمايد كه در روز قيامت دوستي و خلت نيست، منافات با آيهو اگر در اين آيه مي
عموم  ها نسبتكند ندارد، زيرا نسبت ميان اين دو آيه به اصطالح منطقيكه براي آن روز دوستي را اثبات مي "«1»الْمُتَّقِينَ 

 و خصوص
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 .22در آن روز دوستان همه با يكديگر دشمنند، بجز متقين. سوره زخرف آيه (1)

 20، ص: 15مه الميزان، جترج

شود كه: خلت و دوستي كه جهت تقوي و رنگ آن را نداشته باشد در قيامت مطلق است، و حاصل مقصود از آن دو اين مي
منتفي است، و اما خلت و دوستي كه رنگ تقوي داشته باشد، يعني بخاطر خدا بوده باشد، البته در قيامت ثابت و نافع است. 

وَ ال  "ور مطلق، و سپس اثبات بعضي از اقسام آن در اين آيه، نظير انكار شفاعت بطور مطلق در آيهپس انكار دوستي بط
إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ  "و سپس اثبات بعضي از اقسام آن كه شفاعت به اذن خدا باشد در آيه« 1» "خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ

 .باشدمي« 5» "يَعْلَمُونَ

كند اي كه آن را انكار ميمراد از خلت در آيه "اند:در اصالح و رفع تنافي ميان اين دو آيه گفته «0»ي و اينكه بعض
كنند، بخالف دوستي در آيه ديگر كه آن را ها را جبران ميهاي معمولي دنيوي است، كه بوسيله آن از دست رفتهدوستي

كند، دوستي طبيعي و ناشي از فعل اي كه انكارش ميدوستي در آيه مراد از "اند:ديگر كه گفته« 0»و بعضي  "كنداثبات مي
در حقيقت برگشتش به همان حرفي است كه ما  "و انفعاالت نفس است بخالف آن دوستي ديگر، كه دوستي خدايي است

 .گفتيم

 13استدالل بر اختصاص ربوبيت براي خدا به اختصاص تدبير عام موجودات به او[ ..... ص : ]

 ."... هُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَاللَّ "

بعد از آنكه داستان شريك قرار دادن براي خدا را از ناحيه مشركين و اضالل و تهديد ايشان به آتش دوزخ را تمام نمود 
 ا از راه اختصاصفرمايد، و آن راينك در اين آيه و دو آيه بعد، استدالل بر اختصاص ربوبيت براي خداي تعالي را ايراد مي

ها( و تدبير عام موجودات، از قبيل نظام خلقت و فرستادن آب از آسمان و بيرون كردن رزق از زمين و تسخير درياها )كشتي
ها كند كه اين نعمترساند، و سپس در آخر اين سه آيه، به اين معنا اشاره مينهرها و آفتاب و ماه، و شب و روز، به نتيجه مي

مت ديگري كه از حد شمارش بيرون است همه از ناحيه خداي تعالي به انسانها داده شده. و همانطور كه گفتيم و ميليونها نع
 .يابدجريان مي "حميد "و "عزيز "بيانات اين سوره همه در روشنايي دو اسم از اسامي خداي تعالي، يعني اسم

 :در معناي اين است كه "رْضَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَ "پس اينكه فرمود:

 بگوييم: خداي تعالي، تنها و يگانه رب عالم است نه اينهايي كه شما براي او شريك

__________________________________________________ 
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جهت باال است، يعني مقصود از اين كلمه، همان  "سماء "مقصود از "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجَ بِهِ "ايد. در جملهقرار داده
ريزد، پس آب در كره زمين كه مايه زندگي صود از آب نازل، باران است كه از جهت باال فرو ميمعناي لغوي آن است، و مق

 .جنبدگان و نباتات زمين است، همه از باران است



 11[ ..... ص : "سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ "و "سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ "معناي]

 ."لْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَوَ سَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ا "

تسخير كشتيها براي مردم به معناي آن است كه آن را وسيله نفع بردن مردم در مقاصدشان قرار دهد، به اين صورت خود 
 .آنان و بارهايشان را از جايي بجاي ديگر حمل كند بدون اينكه متوقف شوند، و يا در آب فرو روند

تسخير كشتيها براي بشر به معناي قدرت دادن بشر بر ساختن و به كار بستن كشتي  "اندگفته «1»نكه بعضي و اما اي
معنايي بعيد است، چون ظاهر از تسخير چيزي  "اي آشنا نموداست، و منظور اين است كه خداوند بشر را به چنين طريقه

آن را موافق با مقاصد و منافع بشر قرار دهد، نه اينكه در خود براي ايشان، اين است كه خداوند در آن چيز تصرفي بكند، و 
 .انسان تصرف كند، و دل و فهم او را ملهم به ساختن آن چيز بنمايد

ما مسخر دريا را براي ش -و سخر لكم البحر لتجري فيه الفلك بامره و سخر لكم االنهار "طبع كالم اقتضاء دارد كه بفرمايد:
 ". ولي اينطور نفرمود، بلكه به عكس فرمود"ها را براي شما مسخر نمودآمد و شد كنند، و رودخانهها در آن نمود تا كشتي

هاي دريايي، كشتي چون در ميان نعمت "ها را براي شما مسخر كرد تا به امر خدا در دريا آمد و شد كنندكشتي
عث شده كه مطلب را به عكس بفرمايد، چون گيرترين آنها است، نه اينكه منحصر به آن باشد و شايد همين جهت باچشم

 .گيرتر است، هر چند كه نعمت دريا بزرگتر استمقام گفتار، مقام شمردن نعمتها است، و نعمت كشتي چشم

و اگر جريان كشتي در دريا را به امر خدا نسبت داده با اينكه ظاهرا علتهاي طبيعي، از قبيل باد و بخار و ساير عوامل طبيعي 
آورند به اين منظور بوده كه بفهماند خداي تعالي يگانه سببي است كه هر سبب ديگري به او منتهي جريان در مي آن را به

 .گرددمي

 "آبهاي جاري است كه در مكانهاي مختلف زمين جريان دارد. و تسخير "سَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهارَ "در جمله "انهار "و مقصود از
 رام بشر به اين است كه آنها را "انهار
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 مند شود. و همچنين حيوان و نبات همكند، تا بشر براي آشاميدن و شستشو و بر طرف كردن كثافات و امثال آن، از آن بهره
 .له آن براي بشر باقي بمانندكه باز مسخر آدمند، بوسي

 ."وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ "

ست معنايش اين ا "فالن دأب في السير دأبا "شودبه معناي ادامه سير است، وقتي گفته مي "دأب "گويد: كلمهراغب مي
به همين معنا آمده و نيز  "وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ "دامه داد، در قرآن كريم هم در آيهكه فالني هم چنان راه را ا

كَدَأْبِ آلِ  "دأب به معناي عادت هميشگي و مستمر است بطوري كه دائما بر يك حال بماند، در قرآن آنجا كه فرموده:
 .و معناي آيه روشن است« 1»د عادت فرعون كه سالها بر آن جريان داشت به اين معنا است. يعني مانن "فِرْعَوْنَ

 85 : [ ..... ص"آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ: خداوند از تمام آنچه از او خواستيد به شما داد "معناي سؤال و توضيح مراد از جمله:]

 "عْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌوَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ وَ إِنْ تَعُدُّوا نِ

به معناي طلب است، و طلب هر چند عالم است ولي طلبي كه در كلمه سؤال اراده شده است طلب كسي است  "سؤال ".



خواهد تا ز خدا ميشود كه حاجت، او را ناگزير سازد، ال جرم اكه با شعور باشد و آدمي وقتي متنبه و متوجه سؤال مي
 .حوائجش را بر آورد

فرض  گيرد كه در اينوسيله معمولي سؤال، همين سؤال زباني و لفظي است، البته به وسيله اشاره و يا نامه هم صورت مي
 .هم سؤال حقيقي است، نه مجازي

ائم به خود نيست و هر و چون بر آورنده حاجت هر محتاجي خداي سبحان است و هيچ موجودي در ذات و وجود و بقائش ق
چه دارد از جود و كرم او دارد حال چه به اين معنا اقرار داشته باشد يا نداشته باشد. و خداي تعالي به آنها و به حاجات 

ظاهري و باطنيشان از خود آنان داناتر است. جز خدا هر كسي گداي در خانه او است، سائلي است كه حوائج خود را 
 .خواهد بدهد و يا ندهد و بعضي را دريغ داردچه خداوند تمام آنچه را كه ميكند، حال درخواست مي

اين حق سؤال و حقيقت آن است كه مختص به ذات باري تعالي است و از غير او چنين سؤالي تصور و تحقق ندارد. نوع 
د، و گاهي از غير خداي شوكه گاهي به آن وسيله از خداي سبحان سؤال مي -همانطور كه گذشت -ديگر سؤال زباني است

 بنا بر اين، .سبحان
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خواهند و هم بعضي از خداي سبحان يگانه مسئولي است كه، تمامي موجودات، هم به حقيقت معناي سؤال از او چيزي مي
 .كنندبه سؤال زباني از او در خواست مي -يعني مردم با ايمان -مردم

اين نسبت به سؤال، و اما نسبت به پاسخ خدا و اعطاي او كه به طور مطلق و بدون هيچ قيد و استثنايي آورده و او را معطي 
دارد،  داوند در آنجا عطائيتواند دليل بر اين باشد كه هيچ سؤالي نيست مگر آنكه خعلي االطالق معرفي نموده كه خود مي

خطاب به نوع است، هم چنان كه جمله ذيل آيه كه  "وَ آتاكُمْ مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ "و همين قرينه است بر اينكه در جمله
 .مؤيد همين مطلب است "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "فرمايد:مي

ر آنكه خداوند شود مگانساني در رابطه با انسانيتش به هيچ نعمتي محتاج نمي شود كه: هيچدر نتيجه معناي آيه اينگونه مي
ماند هر چند كند حال يا همه آن را، و يا بعضي از آن را. و خالصه براي نوع انسان هيچ حاجتي زمين نميآن را بر آورده مي

 .اجتشان بر آورده نباشدكه ممكن است افرادي از انسان محتاج بوده و حتي سؤال هم كرده باشند ليكن ح

كند. و ما در تفسير آن گفتيم كه خداي تعالي دعاي دعا تاييد مي« 1» "أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ "اين معني را جمله
د، و شكند مگر آنكه در حقيقت دعاء نباشد، و يا اگر دعاء هست، دعاي از خدا نباشد، و يا تنها از خدا نباكننده خود را رد نمي

شود كه آدمي زبانش با دلش يكسان نبوده و يا دعايش بيهوده گويي است، ولي نوع انسان دچار هذيان و چه بسيار مي
ناسد. شگردد، و جز خداي سبحان رب و پروردگار ديگري نميشود، و هيچگاه مرتكب نفاق و دورويي نميسرايي نميبيهوده

د نه كنكند، و از خود او هم سؤال ميبه معناي حقيقي كلمه درخواست و سؤال مي در نتيجه هر وقت به حاجتي برخورد، از او
 .بينيم تمامي حوائجش بر آورده است، و همه سؤاالتش داده شده و تمامي دعاهايش مستجاب استاز غير او. و لذا مي

دائيه است و معنايش اين است كه آنچه كه ابت "مِنْ كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ "در جمله "من "از آنچه گذشت روشن گرديد كه كلمه
 .كنند، حال چه همه آنها باشد، و چه بعضي از آنهادهد از چيزهايي است كه سؤال ميخداي تعالي مي
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دهد. و حال آنكه داد كه: خداي تعالي در هر سؤالي، بعضي از آن را ميچنين معنا مي« 1»بود تبعيضي مي "من "و اگر كلمه
دهد و در مواردي همه آن را عطا ها را مياي موارد بعضي از خواستهبينيم واقع بر خالف آن است، و خداوند در پارهمي
 .كندمي

 .نيز بر خالف واقع بود "دهدو همه آنچه از او بخواهيد مي -و اتيكم كل ما سالتموه "فرمود:ن كه اگر ميهم چنا

ها شود كه خداوند بعضي از خواستهباز صحيح نبود، چون معنايش اين مي "و اتيكم مما سالتموه "فرمود:و همچنين اگر مي
يه نمايد. علت اينكه اين معنا صحيح نيست اين است كه آكلي رد مي كند و بهكند و بعضي را استجابت نميرا استجابت مي

 .شريفه در مقام امتنان است و اين معنا با امتنان تناسب ندارد

خداي تعالي به نوع انسان آنچه كه خواسته است مرحمت فرموده، و هيچ حاجتي  "كوتاه سخن، معناي آيه چنين است.
 ."اش اقتضاء داشته باشدآورد، حال يا همه آنها و يا از هر يك مقداري را كه حكمت بالغهنمانده مگر آنكه بر آورده، و بر مي

شما را عطا كرده همه آن  -و اتيكم من كل ما سالتموه و ما لم تسئلوه "كه تقدير كالم اين است:« 5»و گفته شده 
 "ؤالس "اين معنا مبني بر اين است كه مراد ازليكن  "ايدايد و آنها را كه در خواست نكردهچيزهايي را كه درخواست نموده

 .سؤال زباني باشد، و ما قبال گفتيم كه مطلب خالف آن است زيرا سياق آيه با سؤال زباني سازگاري ندارد

 17هاي الهي قابل شمارش نيست )وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها([ ..... ص : توضيحي در باره اينكه نعمت]

به معناي تحصيل با عدد و بدست آوردن با شماره  "احصاء "گويد كلمهراغب مي -"وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "
شمرد، خواست بشمارد بوسيله ريگ ميگرفته شده، چون عرب جاهليت، هر چيزي را مي "حصا: ريگ "است و در اصل از

 .«0»اريم شمهم چنان كه ما با سرانگشت خود مي

تواند در اين جمله به اين معنا اشاره شده كه نعمتهاي خدا از محدوده عدد و شماره بيرون است و در نتيجه انسان نمي
 .نعمتهايي را كه خداي تعالي به او ارزاني داشته بشمارد
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توان نعمتهاي خدا را شمرد و حال آنكه عالم وجود با تمامي اجزاء و اوصاف و احوالش كه همه به هم مرتبط و چگونه مي
جود ديگري است، نعمتهاي خدا هستند، و اين معنا قابل اند و هر يك در ديگري اثر دارد و وجود يكي متوقف بر وپيوسته

 .احصاء نيست

 :و شايد همين معنا باعث شده كه نعمت را به لفظ مفرد بياورد و بفرمايد

چون هر چه در عالم وجود دارد نعمت او است، و در چنين موردي براي نشان دادن زيادي نعمت احتياجي به  "نعمة اللَّه "
جنس آن است كه در نتيجه از نظر معنا با  "نعمة "كنيم نعمت او است، البته مراد ازبا او برخورد مي جمع نيست چون هر چه

 .كندجمع فرقي نمي

بخود ستم  ورزدبه فتح كاف به معناي كثير الكفران است يعني كسي كه بسيار كفران مي -كفار "إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ "



كند تا آنكه كفران، كار او را به هالكت و خسران منتهي آورد و هم چنان كفران ميي خدا را بجا نميهاكند و شكر نعمتمي
كند، يعني شكرش را بجا نياورده كفران هاي خدا زياد ظلم ميسازد، و ممكن است معنايش اين باشد كه به نعمتمي
 .كندمي

تهاي كند، زيرا كسي كه در گفتار ما پيرامون نعما هم تاكيد مياين جمله با اينكه استينافي و مستقل است، مطالب قبلي ر
خدا و چگونگي دادن آنها به انسان تامل كند قطعا خواهد فهميد كه انسان، بخاطر غفلتش از اين همه نعمت ظلم به خودش 

 .نمايدنموده و نعمتهاي خدا را كفران مي

 11ص :  ..... ["... مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ "مه خبيثه در آيهبحث روايتي ]رواياتي در باره مراد از كلمه طيبه و كل

 اشاره

ح وي حديث را صحي -در الدر المنثور است كه ترمذي، نسايي بزار، ابو يعلي، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن حيان، و حاكم
مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً  ":خرما براي رسول خدا )ص( آوردند، فرموداند كه گفت: ظرفي و ابن مردويه از انس روايت كرده -دانسته

 :آن گاه فرمود "تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها "تا رسيدند به جمله "كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

سيدند تا ر "يثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍوَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِ "منظور از شجره طيبه، درخت خرما است، و سپس آيه بعد را تالوت كردند:
 .«1»و فرمودند مقصود از آن بوته حنظله است  "ما لَها مِنْ قَرارٍ "به
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ص( نقل شده، ولي بيش از اين )در روايات ديگري نيز از رسول خدا  اين معنا كه مقصود از درخت طيب خرما است :مؤلف
داللت ندارد كه درخت خرما يكي از انواع شجره طيبه است، ذيل اين روايت كه شجره خبيثه را عبارت از حنظله دانسته، با 

 .كنيم منافات داردروايتي كه هم اكنون نقل مي

 :ريره نقل كرده كه گفتو در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابي ه

را به ميان آورده، به  "اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ "اي از اصحاب رسول خدا )ص( نشسته بودند، آيه شريفهعده
)نعمت  "من "باشد، حضرت فرمود: كماة كه از)قارچ( مي "كماة "همان "شجره خبيثه "به نظر ما :آن جناب عرض كردند

 .«5»از بهشت و مايه شفاء از سموم است  «1» "عجوة "ماني( است و آبش براي چشم شفاء است. و همچنينآس

آيد، زيرا آن نيز خواص طبي بسياري دارد. و در همان كتاب است كه بيهقي در مؤلف: مانند اين سخن در حنظله هم مي
 .«0»ه معناي شش ماه است ب "حين "خود از علي )ع( روايت كرده كه فرمود: كلمه "سنن "كتاب

 .مؤلف: اين روايت نيز مانند روايات قبلي مورد اشكال است

كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها  "در باره آيه شريفه (كند كه گفت: از امام صادق )عو در كافي به سند خود از عمرو بن حريث نقل مي
فرع آن، و امامان از ذريه او،  (ول خدا )ص( اصل آن، و امير المؤمنين )عسؤال كردم، فرمودند: رس "ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّماءِ

هاي آن، و علم امامان ميوه آن، و شيعيان ايشان برگهاي آن است، سپس فرمود: آيا در اين زيادي هست )كه ديگران شاخه
خت شود، برگي به اين درمتولد ميگويد گفتم: نه به خدا قسم. فرمود: قسم به خدا هر مؤمني كه هم از آن سهمي ببرند( مي

 .«0»افتد گردد، و هر مؤمني كه بميرد يك برگ از آن ميافزوده مي



مؤلف: اين روايت مبتني بر اين است كه مراد از كلمه طيبة رسول خدا )ص( باشد، و حال آنكه كلمه، در كالم خداي 
 سبحان، بر انسان اطالق
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هاي تطبيقي كلي از اين هم كه بگذريم، روايت از نمونه «1» "ي ابْنُ مَرْيَمَبِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ "شده، مانند آيه
بر مصداق است، يعني خاندان نبوت و پيروانشان، يكي از مصاديق شجره طيبه هستند، دليلش هم، اختالف روايات در اين 

مان )ع( و ميوه علم ايشان، و برگ ها اماتطبيق است در بعضي ها دارد كه، اصل رسول خدا )ص(، و فرع علي )ع(، و شاخه
اش شيعيانند، مانند همين روايتي كه نقل كرديم، و در بعضي دارد: درخت رسول خدا )ص( و فرع آن علي )ع(، و شاخه

اش اوالد فاطمه، و برگ آن شيعيانند، مانند روايتي كه صدوق آن را از جابر از امام باقر )ع( نقل كرده فاطمه )ع(، و ثمره
و در بعضي ديگر دارد رسول خدا )ص( و ائمه )ع( اصل درخت، و واليت براي هر كه داخل آن شود فرع آن «. 5»است 

 .«0»ميباشد، مانند روايتي كه كافي به سند خود از محمد حلبي از امام صادق )ع( نقل كرده است 

مثل بني  "كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ... "اين، يعني جملهو در مجمع البيان است كه، ابي الجارود از امام باقر )ع( نقل كرده كه فرمود: 
 .«0»اميه است 

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً  "و در تفسير عياشي از عبد الرحمن بن سالم اشل، از پدرش، از امام صادق )ع( نقل كرده كه معناي
فرمود: اين مثلي است كه خداوند براي اهل بيت  و آيه بعدش را از آن حضرت پرسيد، در جواب "طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ

 :فرمايدپيغمبرش زده، و آن ديگري مثلي است كه براي دشمنان ايشان زده است، كه مي

 .«2» "وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ "

 91اند مناقشه كرده[ ..... ص : در روايتي كه بنا بر آن مراد از شجره خبيثه بني اميهكه  "آلوسي "نقل ورد سخن]

داني مؤلف: آلوسي در تفسير خود روح المعاني مطلبي گفته كه عين عبارتش چنين است: اماميه كه تو خود حال ايشان را مي
: كه منظور از شجره خبيثه بني اميه، و مراد از شجره اندتفسير اين آيه را چنين روايت كرده (از ابي جعفر )رضي اللَّه عنه

طيبه رسول خدا )ص(، و علي )كرم اللَّه وجهه( و فاطمه )رضي اللَّه عنها(، و آنچه از وي متولد شده ميباشد، و در بعضي 
 روايات اهل سنت تفسير شجره خبيثه به بني
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 :ل كرده كه گفتاميه انكار شده است، از آن جمله: ابن مردويه از عدي بن حاتم نق

خداي تعالي مردم را زير و رو كرده، و عرب را از همه بهتر ديد، و عرب را زير و رو كرده، قريش از  "رسول خدا )ص( فرمود:
جَرَةٍ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَ "شان فرموده:اي كه خدا در بارههمه بهتر بوده و قريش بهترين فاميل عرب بودند، و شجره مباركه

 .«1»هم ايشان هستند، زيرا بني اميه نيز از قريش بودند  "طَيِّبَةٍ

اين سخن خيلي عجيب است، براي اينكه اگر يك امت و يا فاميلي مبارك باشند معنايش اين نيست كه همه آنها و همه 
اللت ش از اين دشوند مبارك باشند، پس روايت آلوسي به فرضي كه صحيح باشد، بيهايي كه از آنها منشعب ميدودمان

هاي منشعب از آن، و حتي بني عبد الدار، و همه افراد ايشان، ندارد كه قريش شجره مباركه است، و اما اينكه آيا همه شاخه
شود؟ پس اين چه مالزمه است كه كه ابي جهل يكي و ابي لهب يكي ديگر از ايشان است، مبارك باشند از كجا روشن مي

ن قريش و طيب بودن همه فروع آن حتي فاسدهايشان ادعا نموده است وانگهي همين ابن آلوسي ميان شجره طيبه بود
 فرمود:مردويه از عايشه روايت كرده كه او به مروان بن حكم گفت: من از رسول خدا )ص( شنيدم، كه به پدرت و جدت مي

 «5»شما شجره ملعونه در قرآن هستيد. 

ز سهل بن ساعد، و عبد اللَّه بن عمر و يعلي بن مره و حسين بن علي، و سعيد بن تفسير نويساني از قبيل طبري و ديگران، ا
بني اميه  "وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ "اند: كه منظور از آيهمسيب، نقل كرده

 .«0»هستند 

بارت سعد اين است كه رسول خدا )ص( در خواب ديد، كه بني فالن، مانند ميمونها بر منبرش جست و خيز و عين ع
كنند، بسيار ناراحت شد، و ديگر كسي او را خندان نديد تا از دار دنيا رحلت نمود، و بعد از اين خواب بود كه آيه مزبور مي

 .نازل شد

كه گفته است، منظور از آن،  "الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً "در تفسير آيه و بزودي اين روايت را از عمر و از علي )ع(
 فاجرترين دودمان قريش يعني
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 .دودمان بني مغيره و بني اميه است، نقل خواهيم نمود

 95بر آن[ ..... ص :  "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... "چند روايت در مورد سؤال قبر و تطبيق آيه:]

ن در هنگام مرگ يكي از شيعيان و در تفسير عياشي از صفوان بن مهران از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: شيطا
آيد همچنين شود، از طرف چپش ميآيد حريف نميآيد تا او را از واليت ما باز بدارد، و از طرف راستش ميدوستداران ما مي

 :فرمايداش ميشود و همين جا است كه خداي تعالي در بارهحريف نمي

 .«1» "الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ "

ع( روايت كرده كه فرمودند: وقتي شخصي )و در همان كتاب از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 



مهايي از مس از آيند، و شيطان هم با چشگذارند، دو ملك، يكي از طرف راست و يكي از طرف چپ ميرا در قبرش مي
ا گفت و منظورشان رسول خدگويند: اين مردي كه در ميان شما پيدا شد چه ميشود، و فرشتگان ميپيش رويش پيدا مي

گويد: او محمد فرستاده خدا بود، آن موقع به او )ص( است، شخص مدفون، دچار وحشت سختي شده اگر مؤمن باشد مي
كنند و از همانجا كه خوابيده ذراع گشاد مي 3يشاني نبيني، و قبر او را به مقدار گويد بخواب، خوابي كه در آن هيچ پرمي

و اگر كافر  "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا "بيند، و اين است منظور از آيهجاي خود را در بهشت مي
 .«2»روند گذارند و ميدانم آن وقت است كه او را با شيطان ميگويد: نميو او مي كنند،باشد همين پرسش را از او مي

و در الدر المنثور است كه طيالسي، و بخاري، و مسلم، و ابو داوود، و ترمذي، و نسايي، و ابن ماجه، و ابن جرير، و ابن منذر، 
گفت: رسول خدا )ص( فرمود. وقتي مسلم در قبر مورد كنند كه و ابن ابي حاتم، و ابن مردويه، از براء بن عازب نقل مي

دهد به اينكه معبودي جز خدا نيست، و اينكه محمد )ص( فرستاده او است و اين همان آيه گيرد گواهي ميسؤال قرار مي
 .«0» "وَ فِي الْآخِرَةِيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا  ":فرمايداست كه مي

ز كنند كه گفت: من او در همان كتاب آمده كه طبرسي در كتاب تفسير اوسط، و ابن مردويه از ابي سعيد خدري نقل مي
 رسول خدا )ص( شنيدم كه
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 .«1»، كلمه آخرت به معناي قبر است "يثبت اللَّه ... "فرمود: در اين آيهمي

ر و كدر اين بين روايات بسياري از شيعه و همچنين از سني داريم كه در باره جزئيات سؤال قبر، و آمدن دو ملك من :مؤلف
نكير و ثبات مؤمن، و لغزش و ضاللت كافر، در دست هست كه در بسياري از آنها به آيه مورد بحث بعنوان شاهد تمسك 

 .شده است

و ظاهر آنها همين است كه مراد از آخرت، قبر و عالم مرگ باشد، و شايد اين ظهور بر اين اساس مبتني باشد كه تثبيت، 
دهد كه اگر ندهد دچار دهد در مقامي ميت، چون خداوند كه اشخاصي را ثبات ميظاهرش ثبات در غير روز قيامت اس

لغزش و خطا بشوند، و لغزش و خطا در غير روز قيامت تصور دارد، زيرا روز قيامت روز مجازات به اعمال است، لذا از اين 
 .گوئيم مراد از تثبيت، تثبيت در قبر و عالم مرگ استنظر مي

تمامي آنچه كه در عالم هستي است چه آنها كه زوال پذيرند و چه غير آنها ثبوتشان بواسطه خداي  ولي از اين نظر كه
سبحان است، ديگر فرقي ميان برزخ و قيامت نيست، چه، مؤمن هم در آن عالم و هم در اين عالم ثبوتش بوسيله تثبيت 

يكي از  :مذكور را از باب تطبيق گرفته، بگوئيمگوييم: بهتر اين است كه روايات خداي سبحان است، و به همين جهت مي
 .كندمصاديق تثبيت را بيان مي

 93بر بني اميه و بني مغيره[ ..... ص :  "الذين بدلوا نعمة اللَّه كفرا ... "چند روايت در تطبيق آيه:]

لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ  أَ "ص( در ذيل آيه:)كند كه گفت: امير المؤمنين و در تفسير عياشي از اصبغ بن نباته نقل مي
 .«2»فرمود: مائيم نعمت خدا كه خداوند بر بندگان خود انعام فرموده است  "اللَّهِ كُفْراً



 .مؤلف: اين روايت نيز از باب تطبيق كلي بر مصداق است

فرمود:  "وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ "هو در همان كتاب از معصم مسرف از علي بن ابي طالب )ع( نقل كرده كه در ذيل جمل
 .«0»ها بودند، فاميل بني اميه و فاميل بني مغيرة مقصود دو فاميل از قريش است كه فاجرترين فاميل

مؤلف: اين روايت را صاحب برهان نيز آورده، و آن را از ابن شهر آشوب از ابي الطفيل از امير المؤمنين )ع( نقل كرده است 
«0». 
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( و ابن مردويه، و حاكم در كتاب تفسير اوسط)و در الدر المنثور است كه ابن جرير، و ابن منذر، و ابن ابي حاتم، و طبراني 
ينَ أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِ "اند كه در ذيل جمله:)وي حديث را صحيح دانسته( از طرق مختلفي از علي بن ابي طالب )ع( نقل كرده

اما بني  ميه،فرمود: مقصود دو فاميل از قريش است كه فاجرتر از آن دو نيست، بني مغيره و بني ا "بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً
 .«1»خواهند بكنند اند، تا آنچه ميمغيره كه خدا روز جنگ بدر كارشان را ساخت و اما بني اميه يك چندي مهلت داده شده

 .مؤلف: اين روايت از عمر هم نقل شده و بزودي خواهد آمد

 انددويه، از عمر بن خطاب روايت كردهو نيز در همان كتاب آمده كه بخاري در تاريخ خود، و ابن جرير، و ابن منذر، و ابن مر
گفته است منظور از آنها كه نعمت خدا را كفران كردند دو فاميل  "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْراً "كه در تفسير آيه

ر شما غيره را در روز بدر، از ساز قريش است كه فاجرترين ايشان است، يكي بني مغيره و يكي بني اميه كه خدا شر بني م
 .«5»كوتاه كرد، و اما بني اميه چندي مهلت داده شدند 

لَّهِ الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ ال "و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: به عمر گفتم در باره آيه:
هاي من و عموهاي قريش است كه فاجرترين ايشانند، و آنها دايي مقصود از آن دو فاميل از :گويي گفتچه مي "كُفْراً

 .«0»هاي مرا خداوند در جنگ بدر منقرضشان كرد، و اما عموهاي تو، خداوند تا مدتي مهلتشان داده است توأند، اما دايي

خدمت امير المؤمنين )ع( فرمود: ابن الكواء و در تفسير عياشي از ذريح از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت شنيدم مي
، سؤال نمود، حضرت فرمود: مقصود قريشند كه نعمت خدا را "أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ بَدَّلُوا "فرمايد:آمده، از كالم خدا كه مي

 .«0»مبدل به كفر كرده پيغمبر او را در روز بدر تكذيب نمودند 

شود خود شاهد بر همين است كه مقصود از اين بيانات ديده مي اختالفي كه در تطبيق اين روايت و روايات ديگر :مؤلف
 تطبيق و بيان مصداق است، نه بيان شان
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 .نزول آيه

 92هاي الهي شكر است[ ..... ص : اين باره كه اظهار عجز از شكر نعمت روايتي در]

و در كافي از علي بن محمد از بعضي از يارانش بطور رفع )يعني بقيه رجال سند را ذكر نكرده( روايت كرده كه گفته است: 
گفت: منزه است آن كس كه به مي "ال تُحْصُوها وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ "خواند:علي بن الحسين )ع( هر وقت اين آيه را مي

احدي معرفت نعمتهايش را نداده، و تنها معرفت اين معنا را داده كه از معرفت آنها عاجز هستند، هم چنان كه معرفت درك 
خود خداي توانند همه نعمتهاي الهي را درك كنند، و آنها را هم در كسي نگذاشته، تنها معرفت اين معنا را داده كه نمي

تعالي هم از عارفين، به اين مقدار قناعت و بلكه سپاسگزاري كرده كه به عجز از معرفت شكرش اعتراف كنند، پس معرفت 
 .«1»عجز و تقصير را شكر ايشان دانسته، هم چنان كه اعتراف عالمان به عجز از علم را، علم دانسته است ... 
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 96[ ..... ص : 14تا  32(: آيات 41سوره إبراهيم )]

 اشاره

ضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي ( رَبِّ إِنَّهُنَّ أ02َوَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ )
( رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنا لِيُقِيمُوا 02فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما نُعْلِنُ وَ  (02دَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ )الصَّالةَ فَاجْعَلْ أَفْئِ
وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي 02ءٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ )ما يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْ شَيْ

 (03لَسَمِيعُ الدُّعاءِ )

 (01) ( رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِساب03ُرَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ )

 96ترجمه آيات ..... ص : 

بياد آور زماني كه ابراهيم گفت پروردگارا! اين شهر را أمن گردان و من و فرزندانم را از اينكه بتان را عبادت كنيم بر كنار دار 
(02). 

ان كند تو اند، پس هر كه مرا پيروي كند از من است و هر كه مرا عصياينان بسياري از مردم را گمراه كرده !پروردگارا
 .(02آمرزگار و مهرباني )

اي غير قابل كشت نزد خانه حرمت يافته تو سكونت دادم، پروردگارا! تا نماز بپا پروردگارا! من بعضي از ذريه خويش را در دره
 كنند، پس دلهاي مردمي از بندگانت را چنان كن كه به سوي 
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 .(02ا روزيشان ده، شايد سپاس دارند )هآنان ميل كنند و از ميوه

 .(02داني، و در زمين و آسمان چيزي از خدا نهان نيست )پروردگارا! هر چه را نهان و يا عيان كنيم تو مي

 .(03ستايش خدايي را كه با وجود سالخوردگي و پيري به من اسماعيل و اسحاق را ببخشيد كه خداي من شنواي دعاست )

 .(03دارنده نماز كن، و از فرزندانم نيز، پروردگارا دعاي مرا مقبول كن ) پروردگارا! مرا بپا

 .(01پروردگارا! روزي كه حساب بپا شود من و پدر و مادرم را با همه مؤمنان بيامرز )

 97هاي خداي عزيز و حميد[ ..... ص : اي ديگر از انعامبيان آيات ]انعام به فرزندان ابراهيم )ع(، نمونه

 اشاره

وَ إِذْ قالَ مُوسي لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجاكُمْ مِنْ آلِ  "ن آيات بعد از تذكري كه در آيات گذشته يعني از آيهاي
ان گدهد، و نخست نعمتهايي را كه خداي سبحان به عموم بندداد، براي بار دوم نعمتهايي را تذكر ميبه بعد مي "فِرْعَوْنَ ...

كند و سپس نعمتهاي ديگرش را كه به دودمان داده يادآوري مي -كه همان بني اسرائيل از ولد ابراهيم باشند -مؤمنش
سازد، و آن نعمتها عبارتست از همان چيزهايي كه ديگر از نسل ابراهيم يعني فرزند اسماعيل ارزاني داشته خاطرنشان مي

 "... رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً "درخواست نموده و گفته بودع( در دعاي خود از خداي تعالي )ابراهيم 

پرستي و يكي نعمت امنيت مكه و يكي تمايل دلها به سوي اهل مكه و يكي كه يكي از آنها طلب توفيق بر اجتناب از بت
خدا را اثبات كند، خاطر نشان  بودن "حميد "و "عزيز "ها، و غير آنست، و همه آنها بدين جهت كهبرخورداري آنان از ميوه

 .شده است

 ."وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً "

كه خدا روز به روز بر حرمتش  -اشاره به مكه است "هذا "يعني بياد آور آن وقتي كه ابراهيم چنين و چنان گفت. كلمه
 .بيفزايد

 :در جاي ديگر حكايت كرده و فرموده خداي تعالي نظير اين دعا را بطور مختصر

وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ  "
 .«1» "النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلي عَذابِ 

__________________________________________________ 

و زماني كه ابراهيم عرض كرد پروردگارا اين شهر را محل أمن و آسايش قرار ده و روزي اهلش را كه به خدا و روز (1)
ر گردانم، سپس مضطشده باشد او را اندكي متمتع مي اند فراوان گردان، خداوند فرمود: و كسي كه كافرقيامت ايمان آورده

 .152سازم او را به عذاب آتش دوزخ و بد محل بازگشتي است. سوره بقره، آيه مي
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 91امنيت طلبيده است[ ..... ص :  "مكه "استظهار اينكه ابراهيم )ع( دو بار از خداوند براي]

ين را ا -اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً "كه ميان اين دو نقل و دو حكايت هست كه از يكي تعبير كرده به ممكن هم هست از اختالفي
 چنين استفاده شود كه ابراهيم "اين شهر را ايمن كن -اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً "و از ديگري تعبير كرده به "شهر امني قرار ده

موقعي كه مكه صورت شهر به خود نگرفته بوده و بار ديگر موقعي كه به صورت  خليل )ع( دو نوبت اين دعا را كرده، يكي



شهر در آمده بود، چون ابراهيم )ع( مكرر به مكه و به سركشي هاجر و اسماعيل رفته بود. و آن وقت كه اسماعيل و مادرش 
دور  "جرهم "فت ديد كه قومرا در آنجا اسكان داد و به سرزمين فلسطين برگشت، و براي نوبت دوم به ديدن آنها ر

 -اند، در اين موقع از خداي تعالي خواسته است كه اين محل را شهري امن قرار دهدفرزندش را گرفته و به وي روي آورده
و مؤمنين از اهلش را از ثمرات روزي فرمايد. و آن وقت كه سرزمين مزبور را به صورت شهري ديده از  -چون شهر نبود

 .ه اين شهر را محل امني قرار دهدخداي خواسته است ك

خورد. در آيه بقره براي اهل شهر دعا يكي از مؤيدات احتمال مذكور اختالفات ديگري است كه در اين دو آيه به چشم مي
كرده و برخورداري از ثمرات را خواسته است، ولي در آيات مورد بحث برخورداري ثمرات به اضافه چند چيز ديگر را تنها 

 .ه خود خواسته استبراي ذري

توان فهميد كه اين آيات كه حكايت دعاي ابراهيم )ع( است آخرين مطلبي است كه قرآن كريم از كالم و و بنا بر اين، مي
توان جزم كرد بر اينكه ابراهيم )ع( اين دعا را بعد از اسكان اسماعيل و هاجر و جمع كند. و نيز ميدعاي ابراهيم نقل مي

هاي ساختن خانه كعبه و پديد آمدن شهري به نام مكه به دست ساكنينش در آنجا، كرده است. و فقره شدن قبيله جرهم و
 .اين آيات همه دليل و مؤيد اين احتمال است

و بنا بر اينكه اين احتمال را نپذيريم و بگوييم هر دو دسته آيات يك حكايت است و ابراهيم يك بار دعا كرده بوده آن وقت 
 "... رب اجعل "از جملهبايد بگوييم 

 ."پروردگارا اين شهر را شهر امني قرار ده -رب اجعل هذا البلد بلدا آمنا "چيزي حذف شده و تقديرش چنين است:
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 .حذف شده و در نقل ديگر موصوف حذف شده تا كالم كوتاهتر شود "هذا "چيزي كه هست در يك نقل مشار اليه

 99ابراهيم )ع( براي مكه خواست امنيت تشريعي بوده است[ ..... ص :  امنيتي كه]

و مقصود از امنيتي كه آن جناب درخواست كرده امنيت تشريعي است، نه تكويني. و همانطور كه در تفسير همين مطلب در 
را بر هم  ست امنيت آنسوره بقره گفتيم مقصود اين است كه قانوني امنيت اين شهر را تضمين كند، نه اينكه هر كه خوا

كه از نعمت بسيار بزرگي و بل -بر خالف آنچه شايد بعضي توهم كرده باشند -دستش بخشكد، و همين امنيت -مثال -زند
 .بزرگترين نعمتهايي است كه خداوند بر بندگان خود انعام كرده است

ارش براي اين شهر تشريع نموده دقت چون اگر قدري در همين حكم حرمت و امنيت قانوني كه ابراهيم به اذن پروردگ
كنيم، و اعتقادي كه مردم در طول چهار هزار سال به قداست اين بيت عتيق داشته و تا امروز هم دارند ارزيابي كنيم، آن 

فهميم كه چه خيرات و بركات ديني و دنيوي نصيب مردم آن و نصيب ساير اهل حق كه هواخواه اين شهر و مردم وقت مي
 -كه قطعا آنچه را ضبط نكرده بيش از آني است كه ضبط نموده -وده و هستند شده است. اگر به تاريخ هماين شهر ب

فهميم كه اند، آن وقت مياند مصون ماندهمراجعه كنيم خواهيم ديد كه اهل اين شهر از چه بالهايي كه ديگر شهرها ديده
 .بندگان خود كرده استهمين امنيت تشريعي مكه چه نعمت بزرگي بوده كه خدا نصيب 

 ."وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ ... غَفُورٌ رَحِيمٌ "

 .به اين معنا است كه آن را دور كرد "اجنبه "و يا "جنبه "شودوقتي گفته مي

را از پرستش بتها دور گرداند، پناهندگي او است به خداي تعالي از شر گمراه و درخواست ابراهيم از خداي تعالي كه او 
 ."... رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ "كردني كه او به بتها نسبت داده و گفته است:



اش به و پر واضح است كه اين دور كردن هر جور و هر وقت كه باشد باألخره مستلزم اين است كه خداي تعالي در بنده
ي از انحاء تصرف بكند. چيزي كه هست اين تصرف به آن حد نيست كه بنده را بي اختيار و مجبور سازد و اختيار را از نحو

بنده سلب نمايد، چون اگر دور كردن به اين حد باشد ديگر چنين دور بودني كمالي نيست كه شخصي مثل ابراهيم )ع( آن را 
 .از خدا مسألت نمايد
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لِ الثَّابِتِ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْ "پس برگشت اين دعا در حقيقت به همان معنايي است كه قبال خاطر نشان شده بود كه:
و آن اينكه: هر چه از خيرات چه فعل باشد و چه ترك، چه امر وجودي باشد چه عدمي، همه نخست منسوب به خداي  "...

اي از بندگان اوست، بخالف شر كه چه فعل باشد و چه ترك، ابتداء منسوب به بنده و پس از آن منسوب به بندهتعالي است 
اش را به عنوان مجازات مبتال به آن دهيم كه خداوند بندهدهيم آن شروري را نسبت مياست، و اگر هم به خدا نسبت مي

 .كه بيانش مفصل گذشت -كرده باشد

اب اي دارد او را از آن اجتنشود كه خداوند به رحمت و عنايتي كه نسبت به بندهستي وقتي عملي ميپرپس اجتناب از بت
پرستي صفتي است كه بنده بعد از تمليك خداي تعالي مالك آن )دوري( داده باشد. و خالصه، صفت اجتناب داشتن از بت

فتگان نيز از خود ايشان نيست، بلكه خداوند به ايشان شود، و مالك بالذات آن تنها خداست. هم چنان كه هدايت راه يامي
شود، نه اينكه هدايت خدا چيزي و تمليك نموده. خداي تعالي آن را بالذات مالك است و بنده به تمليك خدا مالك آن مي

مات اهل بيت لترين بياني كه اين معنا را افاده كند عبارتي است كه در كهدايت بنده چيز ديگري باشد. كوتاهترين و ساده
 ."كندخداوند بنده خود را موفق به عمل خير و يا ترك عمل زشت مي "اند:عصمت )ع( آمده كه فرموده

 411[ ..... ص : "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "توضيحي در مورد اينكه آن جناب از خدا خواست او و فرزندانش را از بت پرستي دور بدارد:]

پرستي، و به عبارت درخواست صنعي است از خدا در ترك بت "و اجنبني "س خالصه كالم اين شد كه: منظور از جملهپ
كند كه او را و فرزندانش را از پرستش بتها نگهداري نموده، و در صورتي كه خود آنان ديگر از خداي خود درخواست مي

 شان بفرمايد، نه اينكهشان فرمايد افاضهتند تا دين حق را افاضهبخواهند به سوي حق هدايتشان كند، و اگر از او خواس
ود شان بكند، چه اينكه خايشان را حفظ بكند، چه اينكه خودشان خواهان اين حفظ باشند و يا نباشند، و دين حق را افاضه

 .اين است معناي دعاي آن جناب -آنان خواهان آن باشند و يا نباشند

كه نتيجه دعا براي بعضي از كساني است كه جهت ايشان دعا شده هر چند كه لفظ دعا عمومي شود و از آن فهميده مي
شود كه خود آنان استعداد و خواهندگي داشته باشند، و اما معاندين و است، و ليكن تنها در باره كساني مستجاب مي

شود. و ما به زودي اين معنا را توضيح ورزند دعا در حق ايشان مستجاب نميمستكبريني كه از پذيرفتن حق امتناع مي
 .دهيم ان شاء اللَّهبيشتري مي
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 414ص :  ..... [كه ابراهيم )ع( براي خود و آنان دوري از پرستش بتها را درخواست نمود "بني "مقصود از]

 "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "گويد:كند و مييمطلب ديگر اينكه: ابراهيم )ع( در اين دعا براي خود و فرزندانش دعا م
 شود، و آنها عبارتند از دودمان اسماعيل وتمامي فرزنداني را كه از نسل او پديد آيند شامل مي "بني "و معلوم است كه كلمه

بر فرزندان پشتهاي بعدي نيز اطالق شود، در لغت عرب همانطور كه بر فرزند بال فصل اطالق مي "ابن "اسحاق. كلمه



مِلَّةَ  "شود، هم چنان كه قرآن كريم ابراهيم را پدر مردم عرب و يهود زمان رسول خدا )ص( خوانده و فرموده است:مي
 كه بسيار است و شايد در -و اطالق بني اسرائيل )فرزندان يعقوب( هم بر يهوديان عصر نزول قرآن«. 1» "أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ

 .از همين باب است -چهل و چند جاي قرآن اطالق شده باشد

 .داردپرستي را براي خودش و براي فرزندانش به آن معنا كه گذشت مسألت ميپس ابراهيم )ع( در اين آيه دوري از بت

ان جدش آيد كه دعا تنها براي فرزندان اسماعيل بوده، كهممكن هم هست كه كسي بگويد از قراين حال و گفتار بر مي
 .اسماعيل در حجاز سكونت گرفت، و ديگر شامل حال فرزندان اسحاق نيست

در  و با اين جمله "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ "افزود: "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "ابراهيم )ع( بعد از دعاي
را تكرار كرده به منظور تحريك رحمت الهي بوده  "رب "ليل نمايد. و اگر مجددا ندايحقيقت خواسته است دعاي خود را تع

رساند كه: پروردگارا اگر من درخواست كردم كه مرا و فرزندانم را از پرستش بتها دور بداري بدين جهت است، و اين را مي
ردن را به بتها داده با اينكه مشتي سنگ و چوبند، از اند. و اگر نسبت گمراه كبود كه اين بتها بسياري از مردم را گمراه كرده

جهت ارتباطي است كه ميان آنان و اضالل خلق هست، هر چند كه ارتباط شعوري نباشد، و الزم هم نيست كه هر فعلي را 
 .اشدب و يا هر اثري را به چيزي نسبت بدهيم كه آن چيز شعور داشته باشد و ارتباط فعل با آن چيز ارتباط شعوري بوده

شود: اين جمله تفريع بر جمالت قبلي است، و معنايش اين مي -"فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ "
اند چون مايه پرستش و پناه بردن مردم به آنها هستند، و حال كه من خود و حال كه بسياري از مردم را اين بتها گمراه كرده

 فرزندان خود را

__________________________________________________ 
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شويم: يكي به درگاه تو پناه دادم كه تو ما را از عبادت آنها بر حذر بداري، ال جرم ما بندگانت به دو طائفه منقسم مي
دور  پرستياند كه در حفظ تو از بتو يكي هم آنهايي كه خود را به دامن لطف تو انداختهگمراهان و منحرفين از راه توحيد، 

 ."... فَمَنْ تَبِعَنِي "باشند،

 415پيروي هم در اعتقاد و هم در عمل است[ ..... ص :  "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي "مراد از تبعيت در جمله:]

را بكار  "لاضال "به معناي پيروي در راه است، و همچنين كلمه "اتباع "را آورد، با اينكه "تبعني "و اگر در تفريع خود تعبير
صرف پيروي در عقيده و اعتقاد به توحيد  "اتباع "برد كه آن هم اشاره به راه دارد بدين منظور است كه بفهماند مقصود از
به وحدانيت خداي سبحان است، و خود را به دامن نيست، بلكه در راه او سير كردن و سلوك طريقه او كه اساسش اعتقاد 

 .خداي تعالي انداختن و در معرض او قرار دادن است تا او وي را از پرستش بتها دور بدارد

قرارش داده، چون در جمله مذكور عصيان را  "فمن تبعني "است كه در مقابل جمله "وَ مَنْ عَصانِي "مؤيد اين مطلب جمله
و من  "، و نيز نگفته"و هر كه به خدايي تو معتقد نباشد -و من كفر بك "ه به خدا، و نگفته استبه خودش نسبت داده، ن

، و "هر كه به تو ايمان آورد -فمن آمن بك "، هم چنان كه در جمله اول هم نگفت:"و هر كه تو را عصيان كند -عصاك
 .، و امثال آن"از تو بپرهيزد هر كس كه -فمن اتقاك "، و يا"هر كه تو را اطاعت كند -فمن اطاعك "يا

چه دستورات مربوط به اعتقادات و چه  -شود كه مقصود از پيروي او، پيروي از دين و دستورات شرع او استپس معلوم مي
 .هم چنان كه مقصود از عصيان او، ترك سيره و شريعت و دستورات اعتقادي و عملي اوست -مربوط به اعمال



كه در عمل به شريعت من و مشي بر طبق سيره من، مرا پيروي كند او به من ملحق است و هر  :كانه خواسته است بگويد
دارم مرا و ايشان را از اينكه بت بپرستيم دور بدار، و هر كه به منزله فرزندان من خواهد بود، و من اي خدا از تو مسألت مي

ورزد، چه از فرزندانم باشد و چه غير ايشان، خدايا او را به مرا در عمل به شريعتم نافرماني كند و يا در بعضي از آنها عصيان ب
كنم كه او را هم از شرك دور بداري، بلكه او را به رحمت و مغفرت خودت من ملحق مفرما، و من از تو درخواست نمي

 .سپارممي

تفسير جمله  "وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌفَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي  "شود: يكي اينكه جملهاز اين بيان چند نكته معلوم مي
. به اين معنا كه مراد از فرزندان را كه در آيه قبل بود توسعه "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "كردقبلي است كه عرض مي

 و 
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پيروانش تفسير نموده، و فرزندان واقعي خود را به همان پيروان تخصيص زده و  دهد. فرزندان خود را به عمومتخصيص مي
 .كندعاصيان ايشان را از فرزندي خود خارج مي

 413ابراهيم )ع( پيروي و تبعيت را مالك انتساب افراد به خود دانسته است[ ..... ص : ]

ازد و عاصيان را هر چند كه از فرزندان واقعيش باشند به سو كوتاه سخن، ابراهيم )ع( پيروان بعدي خود را به خود ملحق مي
 .سپاردمغفرت و رحمت خدا مي

إِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ  "فرمايد:قرآن كريم هم اين معنا را در جاي ديگر گوشزد كرده و مي
 .«1» "الَّذِينَ آمَنُوا ...

 -ردگارشهاي او و پروتوسعه و تضييق، و تعميم و تخصيص، از ابراهيم خليل )ع( نظير مطلبي است كه از مجموع گفتهاين 
وَ ارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَ  "كند:شود كه در سوره بقره عرض مياستفاده مي -بنا به حكايت قرآن كريم

، چون در اين آيه نخست رزق را «2» "خِرِ قالَ وَ مَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلي عَذابِ النَّارِ وَ بِئْسَ الْمَصِيرُالْيَوْمِ الْآ
دهد، و خداي تعالي در دارد و سپس همين مسألت خود را به مؤمنين ايشان اختصاص ميبراي اهل مكه مسألت مي

 .ت را تعميم داده تا شامل كفار هم بشودپاسخش همان درخواس

اما  و "از من است "نكته دومي كه ممكن است از كالم ابراهيم )ع( استفاده شود اين است كه در باره پيروانش عرض كرد
نسبت به آنها كه عصيانش كنند سكوت كرد، و اين خود ظهور دارد در اينكه خواسته است همه پيروانش را كه تا آخر دهر 

ند پسر خوانده خود كند، و همه آنهايي را كه نافرمانيش كنند بيگانه معرفي نمايد، هر چند كه از صلب خودش باشند. گو بياي
اينكه اين احتمال هم هست كه خواسته است متابعين خود را پسر خوانده خود معرفي نمايد و نسبت به عاصيان خود سكوت 

 .كرده چون سكوت داللت صريحي بر نفي ندارد

در صورتي كه آيه شريفه بر اين معنا داللت داشته باشد اشكالي از جهت عقل وجود ندارد، زيرا الزم نيست كه والدت  و
طبيعي مالك در نسب از حيث نفي و اثبات باشد، و هيچ امتي را هم سراغ نداريم كه در اثبات و نفي نسب، تنها به مساله 

 والدت طبيعي

__________________________________________________ 

سزاوارتر به ابراهيم همانهايي هستند كه وي را پيروي كردند، و همچنين اين پيغمبر است و كساني كه به وي ايمان (1)
 .22آوردند ... سوره آل عمران، آيه 



د خواهش ابراهيم را اند از ثمرات گوناگون روزي ده )خداونسرزمين( را كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده)و اهل آن (2)
كشانم و چه بد اجابت كرد( و فرمود اما به آنها كه كافر شدند بهره كمي خواهم داد، سپس آنها را به عذاب آتش مي

 [.....] .152سرانجامي دارند. سوره بقره، آيه 
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 ن نسبت تصرف نموده، يك جا توسعه و جايي ديگر تضييقدهد ال يزال در اياكتفاء كنند، بلكه تا آنجا كه تاريخ نشان مي
بينيم كه در اين نسبت تصرفاتي كرده، پسر خوانده، زنازاده، فرزند كافر، و مرتد را دهند، هم چنان كه اسالم را هم ميمي

 -تر زناشوييتولد در بساي كه از زني ديگر شير خورده( و منفي نموده، و گفته كه اينان فرزند نيستند، و در مقابل رضيع )بچه
را فرزند خوانده )با اينكه رضيع فرزند طبيعي نيست(. و همچنين در كالم  -هر چند كه احتمال خالف هم داشته باشد

 .«1» "إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ "مجيدش پسر نوح را رسما از پسري نوح نفي كرده و فرموده

وَ مَنْ عَصانِي فَإِنَّكَ  "چند به طور صريح براي عاصيان خود طلب مغفرت و رحمت نكرد، و تنها در جملهسوم اينكه هر 
ايشان را در معرض مغفرت خداي قرار داد، و ليكن كالمش بدون اشاره به اين جهت نيست كه رحمت الهي را  "غَفُورٌ رَحِيمٌ

طريقه او آدمي را براي رحمت الهي و محفوظ ماندن از  جهت ايشان هم خواسته است. آري، درست است كه سيره و
سازد ليكن چنان هم نيست كه هر كس طريقه او را پيش گيرد معصوم و هر كس آن را ترك گويد به پرستش بتها آماده مي

شود، هر چند كه مقتضي آن هم نيست. كلي از رحمتش مايوس شود، چون اين مقدار از گناه مانع شمول رحمت حق نمي
لَّهَ ال إِنَّ ال "تنها شرك به خداي تعالي نيست تا با آيه "وَ مَنْ عَصانِي "دانيم كه مقصود از نافرماني در جملهاين را هم مي

داند منافات داشته كه درخواست آمرزش از شرك را بي فايده مي «2» "يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ
 .دباش

كند، و با در نظر داشتن آن ديگر جايي براي اين حاصل آن نكاتي است كه دقت و تدبر در دو آيه كريمه آن را افاده مي
 .گرددماند، و بلكه اشكالي دور از ذوق سليم مياند باقي نمياشكال و جوابي كه مفسرين در اين دو آيه آورده

اند چگونه آن جناب دعاي غير مستجاب كرده و براي همه فرزندان خود دوري از شرك را )ع( مطرح شده و از آن جمله اينكه گفتهپايگي اشكاالتي كه در باره دعاي ابراهيم بي]

 411خواسته است؟[ ..... ص : 

ه اي كه گفتيم ناند، كه با در نظر گرفتن چند نكتهآري، مفسرين دو اشكال در اين دو آيه كرده و جوابهايي از آنها داده
 .الها وارد است، و نه جوابها جواباشك

اين است كه ابراهيم )ع( مصونيت از پرستش بتها را هم  "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "اشكال اول اينكه: ظاهر جمله
 براي خود مسألت كرده و هم براي

__________________________________________________ 

 .02مان تو نيست، او عمل غير صالح است. سوره هود، آيه او از دود(1)

 .112بخشد. سوره نساء، آيه خدا هر كه را به او شرك آرد نخواهد بخشيد و ما دون شرك هر كسي را بخواهد مي(2)
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ي بودند و آنان اهل شرك و همه فرزندان خود، و اين خود دعائي است غير مستجاب زيرا قريش هم جزء فرزندان و
ست؟ داند غير مستجاب اپرست بودند، و چطور ممكن است پيغمبري بزرگوار چون ابراهيم خليل )ع( دعايي بكند كه ميبت
و يا چگونه ممكن است خداي سبحان چنين دعايي را با اينكه لغو و بي معنا است از او حكايت بكند، و اصال آن را رد « 1»



كند؟ از اين هم كه كه روش قرآن كريم همواره چنين است كه سخن بيهوده و پيشنهادهاي لغو را رد مينفرمايد، با اين
بگذريم مگر انبياء معصوم از هر گناه نيستند، و با داشتن چنين مقامي ديگر چه معنا دارد كه مصونيت از كفر و پرستش بتها 

 .«5»را از خدا درخواست نمايد؟ 

گوييم دعاي وي در حق آنان مستجاب نشد، فرزندان با واسطه آن اند كه مقصود از فرزنداني كه ميآن گاه از آن جواب داده
جناب است، نه فرزندان خود او، چون دعاي آن جناب در حق فرزندان خودش يعني اسحاق و اسماعيل و غير آن دو 

 .«0»مستجاب شد 

اند و دعاي وي در حق ايشان نگام اين درخواست موجود بودهمقصود فرزنداني است كه در ه "اند:ديگر هم گفته« 0»بعضي 
 ."اندمستجاب شد، چون همه آنان موحد بوده

چه عيب دارد كه منظور از فرزندان را همه ذريه او بگيريم و بگوييم نسبت به بعضي مستجاب  "اند:ديگر گفته« 2»بعضي 
 ."شد و نسبت به ديگران نشد

 :اندن آن جناب توقف كردهپرستي فرزندابعضي ديگر در بت

ديگر « 2»پنداشتند. بعضي پرستيدند، بلكه آنها را شفعاي درگاه خدا ميگفته فرزندان مشرك او بت را نمي «6»يكي 
هاي مجسم است، و وثن را و اين دو با هم فرق دارند. صنم تمثال "اصنام "پرستيدند، نهرا مي "اوثان "آنها "اند:گفته

 ."متمثالهاي غير مجس

پرستيدند، بلكه بخاطر اينكه دسترسي به خانه كعبه نداشتند سنگي را نصب اند: ايشان بت نميديگر گفته« 2»بعضي 
 گفتند: خانه خدا هم از سنگ است، آن وقتكردند و ميمي

__________________________________________________ 
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 .ناميدنداند، و آن سنگ را خانه دوار و قابل انتقال ميكردهاف ميدور آن طو

اما پاسخ اول و دوم براي اينكه خالف  .ولي خواننده محترم به خوبي نسبت به سقوط و بي اعتباري اين پاسخها واقف است
است، زيرا اشكال در اين همه فرزندان را شامل است. و اما وجه سوم آن نيز باطل  "بني "ظاهر لفظ آيه است، چون كلمه

نبود كه چرا دعاي يك پيغمبر و يا بعضي از آن مستجاب نشده، چون ممكن است دعايي بر خالف حكمت باشد. بلكه 
 .اشكال در اين بود كه حكايت و نقل گفتارهاي لغو و رد نكردن آن از شان قرآن كريم دور است

گمراهي در عبادت اصنام مساله شركت در عبادت است، و اين  بقيه وجوهي هم كه نقل كرديم اشكالش اين است كه مالك
عمل در همه فرضهايي كه نقل شد موجود است، يعني هم پرستش صنم شرك است، و هم پرستش وثن و هم طواف به 

 .دور سنگ



 106 :كرده است؟ گفته شده است[ ..... ص ضعف وجوهي كه در جواب به اين سؤال كه چگونه ابراهيم )ع( با اينكه معصوم بوده درخواست دوري از شرك را ]

د انديگر از اين اشكال كه چطور ابراهيم با داشتن مقام عصمت درخواست دوري از شرك كرده چنين جواب داده« 1»بعضي 
اند: اين سؤال را از باب هضم نفس )و به اصطالح ديگر گفته« 5»كه: مقصود ثبات در عصمت و دوام در آن است. بعضي 

اند: منظور ديگر گفته« 0»كسته نفسي( گفته است و خواسته است احتياج خود به فضل او را اظهار بدارد. بعضي فارسي ش
 .اين بوده كه از شرك خفي محفوظ باشد، نه شرك جلي، كه با مصونيت انبياء منافات دارد

زم است، بقاي آن نيز الزم است، و اما اولي براي اينكه عصمت همانطور كه حدوثا در انبياء ال :همه اين وجوه باطل است
همچنين درخواست بقاي آن نيز  -چون تحصيل حاصل است -همانطور كه درخواست حدوث آن از انبياء صحيح نيست

 .صحيح نيست

رسد اند فيضي كه از ناحيه خداي مفيض به انبياي مستفيض مياند اين است كه پنداشتهمنشا اشتباهي كه اين آقايان كرده
شوند ديگر درخواست آن هم از كسي كه شوند و چون مالك ميرود، و انبياء مالك مستقل آن ميخدا بيرون مياز ملك 

سابقا مالك بود، ولي فعال مالك نيست معنا ندارد. و به عبارتي ديگر وقتي خداي تعالي حدوث و يا بقاي چيزي را اراده كرد 
 پذيردآن چيز ديگر از آنچه كه هست تغيير نمي
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گيرد، )و و خالصه از تحت سلطه خدا بيرون رفته( و خود او هم قادر بر تغيير آن نيست، و يا مشيتش بر تغيير آن تعلق نمي)
آن دستبند به دست خود زده است( و اين خطاي بزرگي است. بلكه هر گيرنده فيضي بعد از گرفتن العياذ باللَّه خدا در باره 

فيض، باز هم به خداي مفيض محتاج است و احتياجش بعد از فيض عين آن احتياجي است كه قبل از فيض داشت، هم 
تي بعد از دادن آن، عين آن مالكي چنان كه ملك نسبت به آن فيض بعد از افاضه هم باقي است، و مالكيتش نسبت به آن

اي فرق كرده باشد، و قدرت و خواست خداي تعالي در باره آن هميشه است كه قبل از دادن و افاضه داشت، بدون اينكه ذره
علي السويه است، هر چند كه بعد از افاضه و قضاء حتم، داده خود را پس نگيرد. بنا بر اين، درخواست بنده مستفيض و سؤال 

ما در اين  -دقت فرمائيد -اثر و خاصيت احتياج ذاتي او است، نه اثر نداشتن، تا بگويي با داشتن، ديگر سؤال معنا ندارد او،
د: ابراهيم انايم. و اما اينكه بعضي از ايشان در پاسخ از اشكال گفتههاي مفصلي كردهمعنا مكرر پيرامون اين مساله بحث

گوييم: شكسته نفسي در غير ضروريات عيبي ندارد، و اما در مسائل ضروري درست شكسته نفسي كرده، در جوابشان مي
نيست، و مثل اين ميماند كه كسي از باب شكسته نفسي بگويد من انسان نيستم، و مقصودش هم اين نباشد كه من انسان 

وغ است، و به نظر آقايان كه كامل نيستم، بلكه اين باشد كه من اصال از افراد اين نوع و اين ماهيت نيستم، و اين در
 .دانند درخواستش همين حكم را داردعصمت را براي انبياء از امور ضروري مي

گوييم شرك خفي به معناي و اما پاسخ سوم و اينكه منظور از درخواست مزبور مصونيت از شرك خفي بوده، در جوابش مي
يدترين مراتب آن شرك جلي كه ضاللت است، نه بقيه ركون و توجه به غير خداست كه خود داراي مراتبي است، و شد

 .مراتب آن

اين بتها بسياري از مردم را گمراه  -... انهن اضللن "بينيم ابراهيم )ع( درخواست خود را چنين تعليل نموده كهو ما مي
 از مردم به خاطر آن فهميم كه در خواستش مصونيت از شرك جلي و همان شركي بوده كه بسيارياز اينجا مي "اند ...كرده



اند، نه شرك خفي و صرف ركون و توجه به غير خدا. مگر اينكه كسي ادعا كند كه مقصود از اصنام تنها بتها گمراه شده
 .نيست، بلكه هر چيزيست كه جز خدا مورد توجه انسان قرار گيرد

 .دعايي است بي دليلو مقصود از عبادت هم پرستش نيست، بلكه صرف توجه و التفات است، كه اين هم ا
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 411اند[ ..... ص : نقل و رد وجوهي كه در پاسخ به اين شبهه كه چرا ابراهيم )ع( براي مشركين طلب مغفرت نموده؟ گفته]

وَ مَنْ  "جملهاند اين است كه چرا در بر كالم ابراهيم كرده و در مقام پاسخ از آن بر آمده« 1»اشكال ديگري كه مفسرين 
ود شود، زيرا خطلب مغفرت براي مشركين كرده است، با اينكه مغفرت خدا شامل مشرك نمي "عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

 :خداي تعالي فرموده

 .«5» "آمرزدخدا اين گناه را كه به وي شرك بورزند نمي -إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ "

است: نيامرزيدن شرك دليلش همين آيه ايست كه گذشت، و اين آيه قرآن است و « 0»جواب از آن، يكي گفته  آن گاه در
قرآن بر خاتم انبياء نازل شده، نه بر ابراهيم، و از كجا كه قبل از اسالم گناه شرك مانند ساير گناهان قابل آمرزش نبوده 

ديگر گفته: مراد از مغفرت و رحمت، مغفرت و « 0»باشد. يكي  باشد، و ابراهيم بر اساس شريعت خود درخواست نكرده
 .رحمت بعد از توبه مشرك است، و قيد توبه در كالم حذف شده

گفته است: مقصود آن جناب اين بوده كه هر كه مرا عصيان كند و بر شرك خود استوار بماند تو بخاطر اينكه « 2»ديگري 
 .سوي توحيد بكشاني، و مشمول مغفرت و رحمت خود كنيتواني او را از شرك به غفور و رحيمي مي

اند: مقصودش از مغفرت پوشاندن شرك مشرك، و مقصودش از رحمت شتاب نكردن در عقاب او ديگر گفته «2»بعضي 
است. و معنايش اين است كه پروردگارا هر كس كه از فرمان من سر بتابد تو شركش را در دنيا پوشيده بدار و با تاخير 

 .ت، او را مورد رحمت قرار دهعقاب

شود و حاجت به هيچ توجيهي ندارد و اند: معناي آن همان چيزيست كه از ظاهرش استفاده ميديگر گفته« 2»بعضي 
آمرزد، و ندانستن اين حكم نقص نيست دانسته كه خدا شرك را نمياشكالي هم وارد نيست، زيرا آن روز ابراهيم )ع( نمي

د بيند در اينكه خداونء محالهاي عقلي نيست كه هر كسي آن را درك كند، و عقل هيچ امتناعي نميزيرا آمرزيدن شرك جز
شرك را هم بيامرزد، تنها دليلي كه در مساله هست دليل نقلي است كه ممكن است آن روز به گوش ابراهيم )ع( نخورده 

 باشد و
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 .يك روز و بلكه در يك آن تمامي ادله نقلي را ياد بگيرند كسي هم سند نداده كه انبيا بايد در



 .تر از شرك استاند مقصود از عصيان، معصيت پائينديگر گفته« 1»بعضي 

 .اند، و هيچ يك از آنها صحيح نيستاين بود جوابهايي كه از اشكال مذكور داده

المغفرت بوده، ادعايي است بدون دليل، بلكه دليل بر  اما اولي براي اينكه اين ادعا كه شرك در شرايع قبل از اسالم جائز
كند كه خداي تعالي خطاب كرده به آدم كه شريعتش اولين شريعت است، و به او خالف آن هست، زيرا قرآن حكايت مي

 :فرمود

و از مسيح )ع( كه شريعتش آخرين شريعت «. 5» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "
إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَ مَأْواهُ النَّارُ وَ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ  "كند كه گفت:سابق بر اسالم است حكايت مي

 .«0» "أَنْصارٍ

و جهنم و همچنين آيات شفاعت و آياتي كه كلمات انبياء را در دعوتهاي خود آري، دقت در آيات مربوط به قيامت و بهشت 
گذارد كه در همه شرايع اين معنا گوشزد بشر شده كه براي مشرك هيچ راه كند، جاي هيچ ترديدي باقي نميحكايت مي

 .نجاتي نيست، مگر توبه قبل از مرگ

توبه مشرك، تقيدي است بي دليل، عالوه بر اينكه مشرك توبه  اما دومي براي اينكه مقيد كردن مغفرت و رحمت به صورت
مَنْ  "، چون توبه از شرك متابعت ابراهيم است، و اگر مقصود از"وَ مَنْ عَصانِي "است نه جزو "فَمَنْ تَبِعَنِي "كار جزو
 .شدچنين افرادي بودند ديگر معادله معنا نداشت، و يك طرفي مي "عَصانِي

براي اينكه ظاهر آيه بر خالف آن دو است، چون ظاهر آن اين است كه خداوند مشرك را در حين و اما سوم و چهارم 
عالوه، ظاهر آمرزش گناه، برداشتن آثار سوء آن  .عصيان بيامرزد و رحم كند، نه بعد از آنكه توبه كرد و به اطاعت گراييد

 اخير آن به آخرت، آمرزش نيست، اگراست، حال يا در دنيا و يا مطلقا. و اما برداشتن عقاب دنيوي و ت
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 .502، ص 10تفسير روح المعاني، ج (1)

و آناني كه كافر شدند و تكذيب كردند آيات ما را، آنها البته اهل دوزخند و در آتش هميشه معذب خواهند بود. سوره (2)
 .03بقره، آيه 

نمايد، و جاي او در آتش است و ستمكاران ت كه هر كس به خدا شرك بورزد خدا بهشت را بر او حرام ميواقع اين اس(3)
 .25هيچ ياوري ندارند. سوره مائده، آيه 
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 .هم باشد معنايي است دور از فهم عرف

براهيم خليل )ع( آن هم در اواخر عمرش كه گفتيم اين براي اينكه از مثل ا -كه از همه وجوه ديگر بعيدتر است -و اما پنجم
دعا را در آن موقع كرده است بسيار بعيد است كه يكي از واضحات معارف ديني را ندانسته باشد، و به قول شما به گوشش 

اي الي اجازهنخورده باشد، و از در جهل و ناداني اين درخواست را براي مشركين بكند، آن هم بدون اينكه قبال از خداي تع
فرمود كه چنين چيزي ممكن نيست، و از كرد، و ميبگيرد، چون اگر اجازه گرفته بود خداوند حكم مساله را برايش بيان مي

اي را از كسي نقل بكند و آن را رد ننمايد و حقيقت مطلب را بيان قرآن كريم هم بعيد است كه چنين جهل و كالم بيهوده
س او كند بالفاصله براي برائت ساحت مقديم وقتي طلب مغفرت ابراهيم جهت پدرش را حكايت ميبيننفرمايد، با اينكه مي

 ."«1»لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ  وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ "فرمايد:مي

كرد، هيچ دليلي بر اين تقييد ندارد، مگر آنكه بخواهد حرف ما را تر از شرك تقييد ميما ششم كه معصيت را به پايينو ا



 .بگويد

اند، و همه اشتباهات ايشان ناشي از اين اين بود خالصه آن وجوهي كه مفسرين در ذيل اين دو آيه مورد بحث ذكر كرده
بر آن اهمال  "فمن تبعني ... "مصونيت از شرك و نيز متفرع نمودن جمله جهت است كه در تحقيق معناي در خواست

 .اندورزيده

 ."... رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "

 اشرساند. و منظور ابراهيم )ع( از ذريهميدر آن، تبعيض را  "من "است، و "اسكنت "جانشين مفعول "مِنْ ذُرِّيَّتِي "كلمه
 :آيند، نه اسماعيل به تنهايي، براي اينكه دنبالش گفته استهمان اسماعيل و فرزنداني است كه از وي پديد مي

 .بكار برد عبايست لفظ جم، و اگر اسماعيل به تنهايي مقصود بود نمي"پروردگارا تا نماز بپاي دارند -رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ "

است، آن طور تعبير كرد تا تاكيد را برساند، و در نداشتن روييدني مبالغه  "غير ذي مزروع "،"غَيْرِ ذِي زَرْعٍ "و مقصود از
 اندنمايد، چون جمله مذكور بطوري كه گفته

__________________________________________________ 

ز آن نبود كه وعده آن را به وي داده بود، ولي وقتي براي او معلوم شد كه او دشمن استغفار ابراهيم براي پدرش جز بعد ا(1)
 .114خداست از او بيزاري جست. سوره توبه، آيه 
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رساند كه زمين غير ذي زرع اصال شايستگي زراعت را ندارد، مثال عالوه بر داللت بر نبودن زراعت اين معنا را هم مي
ها در روييدن احتياج دارند، را ندارد، به خالف آن تعبير ديگر كه فقط زار و يا ريگزار است، و آن موادي كه روييدنيشوره

 .نيز هست« 1» "قرآني عربي غير معوج -قُرْآناً عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ "رساند، و اين نكته در جملهنبودن زرع را مي

داده از اين باب است كه خانه مزبور براي منظوري ساخته شده كه جز براي خدا صالحيت ندارد، و اگر خانه را به خدا نسبت 
 .و آن عبادت است

 "عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ "بودن آن، همان حرمتي است كه خداوند براي خانه تشريع نموده. و ظرف مكان "محرم "و مقصود از
 .است "اسكنت "متعلق به جمله

 444بعد از بناي كعبه و ساخته و آباد شدن مكه بوده است[ ..... ص :  "رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ ... "يم )ع( كه عرض كرد:دعاي ابراه]

كه يك فقره از دعاي ابراهيم )ع( است، خود شاهد بر مطلبي  "المحرم "تا كلمه "رَبَّنا إِنِّي أَسْكَنْتُ "اين جمله، يعني جمله
ه آن جناب اين دعا را بعد از ساختن كعبه و ساخته شدن شهر مكه و آبادي آن كرده است، هم است كه ما قبال گفتيم ك

 .نيز شاهد بر اين معنا است "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ "چنان كه آيه

اهيم )ع( در روز ورودش به وادي غير ذي زرع آنجا را خانه خدا ماند كه چطور ابربنا بر اين، ديگر جاي اين اشكال باقي نمي
ست كه به دانناميده با اينكه آن روز كعبه را بنا ننهاده بود تا چه رسد به اينكه در پاسخش گفته شود كه به علم غيب مي

ته در اين وادي خانه خدا دانست كه در قرون گذششود؟ و يا گفته شود كه وي ميزودي مامور ساختن بيت اللَّه الحرام مي
 .«5»بوده، و طوائفي از مردم آن را خراب كردند، و يا خداوند در واقعه طوفان آن را به آسمان برد 

لَدَ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَ "دانيم صاحبان اين جوابها اشكال در جملهتازه به فرضي كه با اين جوابها اشكال مذكور رفع شود نمي
كنند؟ چون ظاهر جمله اولي اين است كه اين ، را چگونه رفع مي"وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ "ه، و در جمل"آمِناً

دعا را وقتي نموده كه مكه به صورت بلد و شهر در آمده بوده است. هم چنان كه ظاهر جمله دومي اين است كه اين دعا را 



 .هم اسحاق را وقتي نموده كه هم اسماعيل را داشته و
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ه انضمام جملدارد كه به غرض خود را از اسكان اسماعيل و مادرش بيان مي "رَبَّنا لِيُقِيمُوا الصَّالةَ "و اينكه گفته است:
فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ  "اي كه دنبال آن آورد و گفت:، و جمله"بِوادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ "قبليش:
يعني  -امتعه زندگياي غير قابل كشت و خالي از كند كه اگر در ميان نقاط مختلف زمين نقطهاين معنا را افاده مي "الثَّمَراتِ

اش را اختيار كرد، براي اين بوده كه ذريه -آب گوارا و روييدنيهاي سبز و خرم و درختان زيبا و هواي معتدل و خالي از مردم
 .در عبادت خدا خالص باشند و امور دنيوي دلهايشان را مشغول نسازد

به  "تَهْوِي إِلَيْهِمْ "به معناي سقوط است، و آيه -به ضم هاء -"هوي "كلمه -"فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ ... "
معناي اين است كه دلهاي مردم متمايل به سوي ذريه او شود بطوري كه وطنهاي خود را رها نموده بيايند و پيرامون آنها 

هاي به اينكه ميوه "وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ "ند.منزل گزينند، و يا حد اقل به زيارت خانه بيايند، و قهرا با ايشان هم انس بگير
 ."لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ "مند شوندهر نقطه از زمين را بوسيله تجارت بدانجا حمل كنند، و مردم آنجا از آن بهره

 ."... رَبَّنا إِنَّكَ تَعْلَمُ ما نُخْفِي وَ ما نُعْلِنُ "

تتمه كالم ابراهيم )ع( و يا  "ءٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِما يَخْفي عَلَي اللَّهِ مِنْ شَيْ وَ "معناي اين آيه واضح است. و جمله
يا كند، گوالتفات بكار رفته، و به علت حكم اشاره مي "علي اللَّه "جزو كالم خداي تعالي است. و بنا بر احتمال اول در

سازيم، زيرا تو آن خدايي هستي كه هيچ چيز نه در داريم و يا ظاهر ميي ميداني همه آنچه را كه ما مخفتو مي "فرمايد:مي
يزي باشد كه چ "سماء ". و بعيد نيست كه از اين تعليل استفاده شود كه مقصود از"زمين و نه در آسمان بر تو پنهان نيست

دقت  -راي ما محسوس استبر ما مخفي و از حس ما غايب است، به عكس زمين كه منظور از آن هر چيزي باشد كه ب
 .فرماييد

 ."الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَي الْكِبَرِ إِسْماعِيلَ وَ إِسْحاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعاءِ "

اين جمله به منزله جمله معترضه است كه در وسط دعاي آن جناب قرار گرفته است. و باعث گفتن آن در وسط دعا اين 
هايش ناگهان به ياد عظمت نعمتي كه خدا به وي ارزاني داشته افتاده كه بعد از آنكه همه اسباب در ضمن خواستهبوده كه 

 عادي فرزنددار شدنش را منتفي نموده بود دو فرزند صالح چون اسماعيل 
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 .بت دعايش بودو اسحاق به وي داده. و اگر چنين عنايتي به وي فرمود بخاطر استجا

پردازد و خداي را افتد ناگهان رشته دعا را رها نموده به شكر خدا ميع( در بين دعايش وقتي به ياد اين نعمت مي)ابراهيم 
 .گويدبر استجابت دعايش ثنا مي

 443امل است[ ..... ص : اشاره به اينكه اعمال از جهت احتياج به اذن و مشيت خدا هستند به خدا و از جهت تصدي و صدور مستند به ع]

 ."رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ "

پرستي است به خدا. و نظير نسبت دادن دوريش از بت -خواندبا اينكه او نماز را مي -نسبت دادن نماز خواندنش به خدا



از آن جمله نماز خواندن و بت نپرستيدن يك نسبت و ارتباط به خداي تعالي دارد، ايم هر عملي و همانطور كه قبال هم گفته
 .و آن عبارتست از احتياج و ارتباطش به اذن و مشيت خدا. و يك نسبت به عامل دارد و آن نسبت تصدي و صدور است

وَ اجْنُبْنِي وَ  "دعاي اولش جمله ع( است كه فرزندانش را در آن شركت داده است. و)اين جمله، فقره دوم از دعاي ابراهيم 
است كه پدر و مادر و عموم مؤمنين را در  "رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ "و دعاي سومش جمله "بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ

 .آن شركت داده

آنها خودش را به عنوان مفرد و مستقل ذكر كرده. در اي كه در هر سه فقره رعايت شده اين است كه ابراهيم در همه نكته
 ، و اين بدان"اغفر لي "، و در سومي گفته است:"اجعلني "و در دومي گفته است: "و اجنبني "دعاي اولش گفته است:

م ، هاش را هم به خود ملحق سازدجهت بوده كه خواسته است عالوه بر فرزنداني كه در اين موقع داشته، تمامي ذريه آينده
 :چنان كه در جاي ديگر از آن جناب نقل كرده كه گفته است

و باز در جاي ديگر خداي تعالي گفت و شنود خود را با وي چنين حكايت كرده « 1» "وَ اجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ "
 .«5» "جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيإِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي  "است:

اين  و ممكن است "مُقِيمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي -اجْعَلْنِي "و در اينجا گفت: "وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ "در فقره اول از دعايش گفت:
 سؤال براي خواننده پيش بيايد كه چرا در
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گوييم: هر چند كه ظاهر را آورد؟ در جواب مي "من "و در دومي كلمه "و بعضي از فرزندان مرا -و من بني "اول نگفت:
ز افقره اول عموميت، و ظاهر فقره دوم تبعيض است، و ليكن در گذشته ثابت كرديم كه مراد وي در فقره اول نيز بعضي 

 .ذريه است، نه همه آنها، و بعد از اثبات اين معنا هر دو فقره با هم تطابق خواهند داشت

كه  " دُعاءِرَبَّنا وَ تَقَبَّلْ "يكي ديگر از موارد تطابق اين فقره اين است كه مضمون هر دو تاكيد شده است، دومي بوسيله جمله
 چون در حقيقت اين تعليل "رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ "خود اصرار و تاكيد درخواست است، و اولي بوسيله جمله

 .كندپرستي را تاكيد ميدرخواست دور كردن از بت

 441پدر ابراهيم نبوده است[ ..... ص :  "آزر "كند بر اينكهدعاي ابراهيم )ع( براي پدر و مادرش در اواخر عمر داللت مي]

 ."ي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُرَبَّنَا اغْفِرْ لِ "

ع( با اين جمله دعاي خود را ختم نموده است. و همانطور كه قبال هم گفتيم اين آخرين دعايي است كه وي كرده، )ابراهيم 
نوح )ع( نقل نموده كه گفته  و قرآن كريم از او نقل نموده است. و اين دعا شبيه به آخرين دعايي است كه قرآن از حضرت

 .«1» "رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ "است:

اين آيه داللت دارد بر اينكه ابراهيم فرزند آزر مشرك نبوده، زيرا در اين آيه براي پدرش طلب مغفرت كرده است، در حالي 
اي كه به آزر داده از وي بيزاري جسته است. در اول به گذرانده، و در اوائل عمر بعد از وعدهكه خودش سنين آخر عمر را مي

و سپس از او « 0» "وَ اغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كانَ مِنَ الضَّالِّينَ "و نيز گفته است:« 5» "سَالمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي "وي گفته:



 :كندبيزاري جسته است، كه قرآن كريم چنين حكايت مي

كه تفصيل داستان آن « 0» "لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وَ ما كانَ اسْتِغْفارُ إِبْراهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ "
 .اين كتاب گذشت جناب در سوره انعام در جلد هفتم
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آمده و جاي  "رب "خورد، اختالف تعبير در نداء است كه يك جااز جمله لطائف كه در دعاي آن حضرت به چشم ميو 
او  -از قبيل سبقت در اسالم و امامت -هايي كه خداوند فقط به او ارزاني داشته است. در اولي بخاطر آن موهبت"ربنا "ديگر

ه خودش و ديگران نسبت داده، بخاطر آن نعمتهايي كه خداوند هم به او و را به خود نسبت داده. و در دومي پروردگار را ب
 .هم به غير او ارزاني داشته است

 442كنند([ ..... ص : بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آياتي كه دعاي ابراهيم )ع( را حكايت مي

ايت كرده كه آن روز كه شش نفر از اهل از عقيل بن ابي طالب رو -در كتاب الدالئل -در الدر المنثور است كه ابو نعيم
ص( آمدند، آن حضرت ايشان را نشانيد و به سوي خداي تعالي و پرستش او دعوت )مدينه در جمره عقبه نزد رسول خدا 

نمود و پيشنهاد كرد كه او را در دعوتش ياري كنند. ايشان از آن جناب در خواست كردند تا آنچه به او وحي شده برايشان 
وَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ  "رسول خدا )ص( از سوره ابراهيم اين آيه را برايشان خواند: بخواند.

 و همچنين تا آخر سوره قرائت نمود، و دلهاي شنوندگان آن چنان مجذوب شد كه بيدرنگ دعوتش را "أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ
 .«1»پذيرفتند 

و در تفسير عياشي از ابي عبيده از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: هر كه ما را دوست بدارد او از ما اهل بيت است. 
اي كه از ابراهيم )ع( پرسيدم فدايت شوم آيا از شما است؟ فرمود: به خدا سوگند از ما است، مگر كالم خداي را نشنيده

 .«5» "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي "د:كند كه فرموحكايت مي

 :و در همان كتاب از محمد حلبي از امام صادق )ع( آمده كه فرمود

از شما اهل بيت است؟ فرمود: آري، از ما  :هر كه از شما از خدا بترسد و عمل صالح كند او از ما اهل بيت است. راوي پرسيد
. عمر بن يزيد پرسيد: آيا چنين كسي از "فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي "فرموده است: اهل بيت است چون ابراهيم )ع( در اين باره

اي آل محمد است؟ فرمود: آري، به خدا سوگند از آل محمد است. آري، به خدا قسم از خود آل محمد است، مگر نشنيده
نزديكترين مردم به ابراهيم آن كسانيند كه وي را متابعت  -ذِينَ اتَّبَعُوهُإِنَّ أَوْلَي النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّ "كالم خداي را كه فرموده:

 ، و نيز"كنندمي
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 .«1» "عَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيفَمَنْ تَبِ "فرموده:

فرزندان اسماعيل هرگز بت نپرستيدند، و اين به خاطر دعاي ابراهيم )ع( بود كه عرض  "در بعضي روايات آمده كه :مؤلف
 "ان درگاه خدايندعشان اين بود كه اين بتها شفيداشتند عقيده. و اگر بت را بزرگ مي"وَ اجْنُبْنِي وَ بَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ "كرد:

 .و ليكن اين روايات جعلي است كه در بيان سابق هم بدان اشاره شد«. 5»

سرزمين طائف جزو سرزمين اردن بود، و چون  "آمده كه« 0»و خاصه « 0»و همچنين است آن رواياتي كه از طرق عامه 
عه از سرزمين اردن را از آنجا به طائف منتقل نمود ها روزي فرما، خداوند آن قطابراهيم دعا كرد كه خدايا اهل مكه را از ميوه

)و آن سر زمين نخست در مكه خانه خدا را طواف نمود( و هفت مرتبه دور خانه گرديد، و آن گاه در جايي كه امروز آن را 
 ."(نامند قرار گرفت، )و بخاطر همين طوافش طائف ناميده شدطائف مي

كان دارد و محال عقلي نيست، و ليكن اين روايات براي اثبات آن كافي نيست، چون هر چند از راه معجزه چنين چيزي ام
چون بعضي از آنها ضعيف است و بعضي اصال سند ندارد. عالوه بر اينكه اگر در اثر دعاي ابراهيم چنين امري عجيب و 

كرد و ست آن را نيز ياد ميهاي خدايي ااي باهر رخ داده بود، جا داشت در اين آيات كه همه در مقام ذكر سنتمعجزه
 .و خدا داناتر است -فرمود كه در اثر دعاي ابراهيم ما چنين كاري را كرديممي

 رب "و در مرسله عياشي از حريز از آن كس كه نامش را نبرده از يكي از دو امام باقر يا صادق )ع( آمده كه آن جناب آيه را:
و در مرسله ديگري از جابر از «. 2»همان اسماعيل و اسحاق است  "ولد "كرد كه مقصود ازقرائت مي "اغفر لي و لولدي

و ظاهر اين دو روايت اين است كه چون پدر ابراهيم كافر بوده امام «. 2»امام باقر )ع( نظير اين مطلب را روايت نموده است 
 .بدانها اعتماد نمود)ع( آيه را بدين صورت قرائت نموده است و ليكن هر دو ضعيف است و چنان نيست كه بشود 

__________________________________________________ 

 .00، ح 501، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .202، ص 5تفسير نور الثقلين، ج (2)

 .25، ص 0تفسير ابي السعود، ج (3)

 .13، ح 053، ص 5تفسير برهان، ج (4)

 .02، ح 500ص  5تفسير عياشي، ج (5)

 .02، ح 502، ص 5تفسير عياشي، ج (6)
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 447[ ..... ص : 25تا  15(: آيات 41سوره إبراهيم )]

 اشاره

مْ ال يَرْتَدُّ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِ (05وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِالً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصارُ )
 ( وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِب00ْإِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ )

( وَ سَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَ تَبَيَّنَ 00مْ مِنْ قَبْلُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍ )دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُ



هُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ ( وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كانَ مَكْر02ُلَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ وَ ضَرَبْنا لَكُمُ الْأَمْثالَ )
(02) 

( يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ 02فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ )
( لِيَجْزِيَ اللَّهُ 23( سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشي وُجُوهَهُمُ النَّارُ )03ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ )( وَ تَرَي الْمُجْرِم02ِالْقَهَّارِ )

 (21كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ )

 (25ما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ )هذا باَلغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

 447ترجمه آيات ..... ص : 

آنها را تاخير انداخته براي روزي كه چشمها در آن  (كنند غافل است، )بلكه كيفرو مپندار كه خدا از اعمالي كه ستمگران مي
  .(05شود )روز خيره مي
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خورد و دلهايشان خالي دوزند چنان كه پلكشان بهم نميمردم( در حالي كه گردنها بر افراشته ديدگان به يك سو ميو )
 .(00گردد )مي

اند گويند: پروردگارا! ما را تا مدتي آيد كساني كه ستم كردهو مردم را بترسان از روزي كه عذاب موعود به سراغشان مي
 شنوند كه:( مگر شما نبوديد كه پيش از اينكنيم و پيرو پيغمبران شويم، )اما اين جواب را مي مهلت ده تا دعوت تو را اجابت
 .(00قسم خورديد كه زوال نداريد؟ )

در مسكنهاي كساني كه ستم كرده بودند ساكن شديد و برايتان عيان گشت كه با آنها چه كرده  (و )مگر شما نبوديد كه
 .(02)ها زديم بوديم، و براي شما مثل

 .(02ها هموار گردد )و آنها نهايت مكر خود را به كار زدند و )سزاي( نيرنگشان نزد خداست، هر چند از نيرنگشان كوه

 .(02گير است )مپندار كه خدا از وعده خويش با پيغمبران تخلف كند، زيرا خدا نيرومند و انتقام

ي ديگر( مبدل شود و )مردم( در پيشگاه خداي يگانه مقتدر حاضر روزي كه زمين، به زميني ديگر و آسمانها نيز )به آسمانها
 .(02شوند )

 .(03و در آن روز، مجرمان را با هم در غل و زنجير بيني )

 .(23هايشان را پوشانده است )در آن روز پيراهنشان از قير است و آتش چهره

 .(21تا خدا هر كه را هر چه كرده است سزا دهد كه خدا سريع الحساب است )

 .(25اين براي مردم بالغي است تا بدان بيم يابند، و بدانند كه او خدايي يگانه است و تا صاحبان خرد اندرز گيرند )

 441بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

بعد از آنكه در آيات قبل بشر را انذار نمود و بشارت داد و به صراط خود دعوت نمود و فهمانيد كه همه اينها بخاطر اينست 
اي ختم نموده كه در حقيقت جواب از كه خدا عزيز و حميد است، اينك در آيه اول از آيات مورد بحث آن مطالب را به آيه

توهمي است كه ممكن است بعضي فكر كنند كه اگر اين حرفها درست است و راستي اين دعوت، دعوت نبوي و از ناحيه 



ستمكاران هم چنان سرگرم تمتعات خويشند؟ و چرا آن خداي عزيز و  بينيم اينپروردگاري عزيز و حميد است، پس چرا مي
 زند؟گيرد؟ و به دهان متخلفين از دعوت اين پيغمبر و مخالفين او لجام نميحميد ايشان را به ظلمشان نمي

و پيغمبران كند، اگر آن خدا، خدايي غافل و بي خبر از اعمال ايشان است و يا خدايي است كه خودش وعده خود را خلف مي
 113، ص: 15نمايد ترجمه الميزان، جخود را كه وعده نصرتشان داده بود ياري نمي

 .كه چنين خدايي قابل پرستش نيست

اي را هم كه به كنند غافل نيست و وعدهدر آيه مزبور از اين توهم جواب داده كه: نه خداي تعالي از آنچه ستمكاران مي
كند با اينكه او داناي به مكر و عزيزي صاحب انتقام چگونه غافل است و خلف وعده مي كند. وپيغمبرانش داده خلف نمي

خواهد عذابشان را براي روز سختي تاخير بيندازد، و آن گيرد براي اين است كه مياست، بلكه اگر آنها را به خشم خود نمي
 .هم چنان كه امتهاي گذشته را هالك نمود روز جزاست. عالوه بر اينكه در همين دنيا هم آنها را عذاب خواهد كرد،

هذا  "ترين آيات نسبت به غرض اين سوره است ختم نموده و فرموده است:و آن گاه سوره مورد بحث را به آيه زير كه جامع
 .هان شاء اللَّ -كه بيانش به زودي خواهد آمد "لْبابِبَالغٌ لِلنَّاسِ وَ لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَ

 ."وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ... وَ أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ "

به معناي اين است كه شتر  "هطع "از "مهطع "به معناي باز ايستادن حدقه چشم است. و "شخص "از "تشخص "كلمه
ال  "است كه آن نيز به معناي سربلند كردن است. و معناي اينكه فرمود: "اقنع "از "مقنع "بلند كرد. و همچنين سر خود را

 "بينند قادر نيستند چشم خود را بگردانند. و معناياين است كه از شدت هول و ترس از آنچه مي "يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ
ل شود. و يا به كلي عقلشان را زاياز شدت و وحشت قيامت دلهايشان از تعقل و تدبير خالي مياين است كه  "أَفْئِدَتُهُمْ هَواءٌ

 .سازدمي

بيني ستمكاران غرق در عيش و هوسراني و سرگرم فساد انگيختن در زمينند مپندار و معناي آيه اينست كه: تو از اينكه مي
ها داده و عذابشان را تاخير انداخته براي فرا رسيدن روزي كه چشمكنند غافل است، بلكه ايشان را مهلت كه خدا از آنچه مي

شود كنند و دلهايشان دهشت زده ميكشند و چشمها خيره ميايستد، در حالي كه همينها گردن ميدر حدقه از حركت باز مي
 .ران جنبه تسليت را داردبرند. اين آيه براي ستمكاران انذار و براي ديگو از شدت موقف، حيله و تدبير را از ياد مي

 "... وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ "

 :اين آيه انذار بعد از انذار است كه البته ميان اين دو انذار از دو جهت تفاوت است

اما انذار در اين آيه  جهت اول اينكه انذار در دو آيه قبلي انذار به عذابي است كه خداوند براي روز قيامت آماده كرده است، و
 و ما بعد آن، انذار به عذاب استيصال
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 451[ ..... ص : "أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ "شود و:با عذاب انقراض شرك ريشه كن مي .شوندافراد مؤمن هرگز به عذاب استيصال و انقراض مبتال نمي]

 .است "فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ ... "و از شواهدي كه بر اين معنا داللت دارد جملهدنيوي است، 

وجهي ندارد. و همچنين اينكه  "منظور از اين روز، روز قيامت است "اندگفته« 1»شود اينكه بعضي و از همين جا روشن مي
 ."نظور از آن، روز مرگ استم "اندديگر گفته« 5»بعضي 

جهت دوم اينكه انذار اول انذار به عذاب قطعي است كه هيچ قدرتي آن را از ستمكاران و حتي از يك فرد ستمكار بر 
بينيم كه گردد ولي از يك فرد قابل برگشت است، و لذا ميگرداند، بخالف انذار دومي كه هر چند از امت ستمكار بر نمينمي



. و "فيقولون "، و نفرموده"فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا "كرده، و در دومي فرموده "و انذر الناس "انذار اولي تعبير به خداي تعالي در
شوند. آري، مؤمنين اين خود شاهد بر اين است كه افرادي از عذاب دومي كه همان عذاب استيصال است استثناء مي

گردند، و اين عذاب مخصوص امتها است كه بخاطر ند مبتال نميهيچوقت به چنين عذابي كه به كلي منقرضشان ك
لِكَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذ "فرمايد:بينيم خداي تعالي ميگردند، نه تمام افراد امت، و لذا ميظلمشان بدان دچار مي
 .«0» "حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ

انذار مردم به عذاب استيصال است كه نسل ستمكاران را قطع  "وَ أَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذابُ "و كوتاه سخن، جمله
كند. و در تفسير سوره يونس و غير آن اين معنا گذشت كه خداي تعالي در امتهاي گذشته و حتي در امت محمدي اين مي

كند، و اين مطلب را بارها در كالم مجيدش تكرار نموده انقراضشان مي قضاء را رانده كه در صورت ارتكاب كفر و ستم دچار
 .است

دا كند، و ديگر به غير از خو روزي كه چنين عذابهايي بيايد روزيست كه زمين را از آلودگي و پليدي شرك و ظلم پاك مي
مامي ساكنين عالمند. و وقتي شود، زيرا دعوت، دعوت عمومي است، و مقصود از امت هم تكسي در روي زمين عبادت نمي

 ماند، آن وقتبه وسيله عذاب انقراض، شرك ريشه كن شود ديگر جز مؤمنين كسي باقي نمي

__________________________________________________ 

 .502، ص 10تفسير روح المعاني، ج (1)

 .105، ص 13تفسير فخر رازي، ج (2)

دهيم چنان كه ما بر خود فرض كرديم كه اهل ايمان را نجات بخشيم. سوره ت ميما رسوالن خود و مؤمنان را نجا(3)
 .130يونس، آيه 
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وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ  "شود، هم چنان كه فرموده:است كه دين هر چه باشد خالص براي خدا مي
 .«1» "ها عِبادِيَ الصَّالِحُونَيَرِثُ

اگر مراد از عذاب در آن، عذاب استيصال باشد با حصري  "اند:از آنچه گذشت جواب اشكالي كه بعضي بر آيه كرده و گفته
نافات م ،"اندازد براي روزي كه ديدگان خيره شودتنها و تنها تاخيرشان مي -إِنَّما يُؤَخِّرُهُمْ "فرمود:كه در آيه قبلي بود و مي

شود، زيرا اين حرف وقتي صحيح روشن مي "دهدفرمايد خداوند عذاب هيچ كس را در اين دنيا نميدارد، زيرا اين آيه مي
است كه مقصود از عذاب در هر دو مورد يكي باشد، ولي چنين نيست، آن عذابي كه برگشت ندارد و حتي يك نفر هم از آن 

ت، و همين است كه منحصر به روز قيامت، است، و انحصارش به روز قيامت منافات برد عذاب قيامت اسجان سالم بدر نمي
 .ندارد با اينكه عذاب ديگري هم در دنيا باشد

عالوه بر اينكه انحصار، آن طور كه اشكال كننده پنداشته است با آيات بسياري كه داللت بر نزول عذاب بر امت اسالم 
 .كند منافات داردمي

شويم از ظاهر آيات صرفنظر نموده، داللت ذريم اگر آيه مورد بحث را حمل بر عذاب قيامت كنيم، ناگزير مياز اينهم كه بگ
 .سياق را هم ناديده بگيريم، در حالي كه هيچ يك جائز نيست

مقصود از ظالمين آنهايي هستند كه دچار  -"سُلَفَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنا أَخِّرْنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّ "
اين  "أَخِّرْنا إِلي أَجَلٍ قَرِيبٍ "گويند:كند. و مقصود آنان از اينكه ميشوند و عذاب از آنان برگشت نميعذاب استيصال مي

ير چون اگر مقصود غ است كه خدايا ما را مدت كمي مهلت بده و اندكي بر عمر ما بيفزا تا گذشته و ما فات را جبران كنيم،



 ."دعوت تو را اجابت نموده، فرستادگان را پيروي و اطاعت كنيم -نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَ نَتَّبِعِ الرُّسُلَ "گفتند:اين بود نمي

 :رسول "بايست گفته باشندبا اينكه مي "رسل: فرستادگان "و اگر گفتند:

باشد كه بفهماند مالك در آمدن اين عذاب، است، براي اين ميبا اينكه ظاهر آيه بيان حال ظالمين اين امت  "فرستاده
وَ  "حكم كردن ميان هر رسول و مردم آن رسول است، و اين حكم اختصاص به يك رسول معين ندارد، هم چنان كه آيه

 لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا
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 .برندزبور بعد از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من ارث ميو به تحقيق در (1)

 .132سوره انبياء، آيه 

 155، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .كندنيز آن را افاده مي« 1» "جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ

به معناي اين است كه گوينده، گفتار خود را به امر  "اقسام "كلمه -"لُ ما لَكُمْ مِنْ زَوالٍأَ وَ لَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْ "
پيوسته كند تا بدين وسيله صدق گفتار خود را برساند چون اگر با چنين پيوندي باز  -البته به جهت شرافت آن امر -شريفي

ت، و چون كسي را جرأت چنين توهيني نيست پس هم دروغ بگويد در حقيقت به شرافت آن امر شريف توهين نموده اس
گويد، مثل اينكه بگويد و اللَّه من رفتم، و يا به جان خودم مطلب از اين قرار شود كه گوينده راست ميشنونده مطمئن مي

ه كنايه در اين آي "اقسام "شود. و بعيد نيست كه منظور ازاست. و در ادبيات، قسم از محكم ترين، وسائل تاكيد شمرده مي
 .باشد از اينكه گوينده، كالم خود را قاطع و جزمي و بدون ترديد بگويد

 :جمله مورد بحث مقول براي قولي حذف شده است، و تقدير آن چنين است

خورديد شود: مگر شما نبوديد كه قبل از اين، سوگند مييعني در توبيخ و اسكاتشان گفته مي "يقال لهم ا و لم تكونوا ... "
گفتيد(: ما هرگز زايل شدني نيستيم، و اين نيروي دفاعي و اين سطوتي كه داريم ما را از هر حادثه نابود بطور قطع مي )و يا

 .خواهيد؟بخشد، پس چطور امروز به التماس افتاده چند روزي مهلت ميكننده نجات مي

 ."... وَ سَكَنْتُمْ فِي مَساكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ "

است و معنايش اين است كه: و باز مگر شما نبوديد كه در خانه و قريه و شهر  "اقسمتم "ن جمله عطف بر محل جملهاي
مردمي منزل كرديد كه آنان نيز ظلم كردند و به كيفر ظلمشان منقرض شدند. پس از دو جهت برايتان روشن شد كه اين 

ا به دنبال دارد: جهت اول از راه مشاهده كه ديديد ما با آنها دعوت، دعوت حقي است كه سرپيچي از آن، عذاب استيصال ر
كه ظلم كردند چه معامله كرديم و چگونه منقرضشان نموديم، و شما را در منازل آنان جاي داديم. جهت دوم از راه بيان، كه 

و  ستيصال، كيفر انكار حقبا زدن مثلها و بيان روشني كه به سمعتان رسانديم و به وسيله خبر دادن از اينكه از عذاب ا
 .سرپيچي از دعوت نبوي است حجت را بر شما تمام كرديم

 ."وَ قَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبالُ "

 است كه در آيه قبلي قرار داشت، و "فعلنا "اين آيه حال از ضمير در جمله
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ل از هر دو ضمير باشد. و همه ضميرهاي گفته شده حا« 1». و يا بطوري كه "بهم "ممكن هم هست حال باشد از ضمير
 .گرددبر مي "الَّذِينَ ظَلَمُوا "جمع به جمله

 453ها باشد[ ..... ص : معناي اينكه مكر ظالمان نزد خدا است هر چند مكرشان از جا كننده كوه]

 مكر ايشان احاطه دارد. و اين است كه خداي تعالي به علم و قدرت بر "و نزد خداست مكر ايشان "و مقصود از اينكه فرمود:
معلوم است كه مكر وقتي مكر است كه از اطالع طرف پنهان باشد و از آن خبر نداشته باشد، و اما اگر زير نظر او انجام 

بگيرد و او هم بتواند در يك چشم بهم زدن نقشه وي را به راحتي خنثي نمايد ديگر مكر عليه او نيست، بلكه مكر عليه خود 
وَ  "ست، )زيرا تنها كاري كه كرده مقدار دشمني خود را به او فهمانده است( هم چنان كه در قرآن كريم فرموده:مكر كننده ا

 .«2» "ما يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَ ما يَشْعُرُونَ

 "است. و الم در "هر چند "وصليه و به معناي« 0»اند بطوري كه گفته "وَ إِنْ كانَ مَكْرُهُمْ ... "در جمله "ان "حرف
تقدير  كند پسباشد كه كلمه مكر بر آن داللت ميو امثال آن مي "يوجب "و يا "يقتضي "متعلق مقدري از قبيل "لتزول

خداوند به مكر ايشان محيط است، هم از آن خبر دارد و هم قادر به دفع آنست، چه مكر آنان اندك باشد و  "آيه چنين است:
 ."ها شودسد كه باعث از ميان رفتن كوهچه به اين حد از قدرت بر

ه در اي با آنها كرديم و حال آنكه آنان آنچشود: برايتان معلوم شد كه ما چه معاملهو با در نظر گرفتن آيه قبلي معنا چنين مي
تر يمان عظطاقتشان بود در نقشه چيني و مكر بكار بردند، غافل از اينكه خدا به مكرشان احاطه دارد، هر چند هم كه مكرش

 .بردها را از ميان ميبود و كوهاز آنچه كردند مي

المي است  "لتزول "در جمله مورد بحث وصليه نيست، بلكه نافيه است و الم در "ان "كلمه :«0»اند و چه بسا كه گفته
ر ايشان هرگز نخواهد مك "كنايه از آيات و معجزات است. و معناي جمله اين است كه: "جبال "آيد. وكه بر سر منفي در مي

فسير آن گاه اين ت "هاي پا بر جا و غير قابل زوالند از بين ببرد و باطل سازدتوانست آيات و معجزات خدايي را كه مانند كوه
اند. و ليكن معنايي است خوانده است تاييد نموده "و ما كان مكرهم ... "خود را به قرائت ابن مسعود كه آيه را به صورت

 .بعيد
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مخففه و معنا چنين خواهد  "ان "و بنا بر اين قرائت كلمه« 1»به فتح اول و ضمه آخر هم قرائت شده،  "لتزول "كلمه البته
 ."كندها را از جاي ميو به تحقيق كه مكر ايشان از عظمت به حدي بود كه كوه "بود:

 451و انگيزه و غايت آن )إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ([ ..... ص : ]

 "فَال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ

فرمود: عذاب نكردن ستمكاران به خاطر تاخير تا قيامت است، و وقتي چنين اين جمله تفريع بر مطالب قبل است كه مي.



كند كند، اگر وعده نصرت داده وفا مياده خلف مياي كه بر نصرت فرستادگان خود داست ديگر خيال نكن كه خدا از وعده
كند. و چطور ممكن است وفا نكند و حال آنكه او عزيز و داراي انتقام شديد و اگر وعده عذاب به متخلفين داده نيز وفا مي

ه وعد توانداست. و الزمه عزت مطلقه او نيز همين است كه خلف وعده نكند، چون خلف وعده يا بدين جهت است كه نمي
خود را وفا كند و يا بدين سبب است كه رأيش برگشته و وضعي برايش پيش آمده كه او را مجبور كرده بر خالف حال 

 .قبليش رفتار كند

و خداوند، عزيز علي االطالق است و عجز و ناتواني در او تصور ندارد، و هيچ حالتي او را مقهور و مجبور به عمل بر خالف 
 .ون واحد و قهار استكند چحالت قبلي نمي

يكي از اسماي حسناي خداي تعالي است و در چند جاي قرآن خود را به آن اسم ناميده است، و در همه  "ذُو انتِقامٍ "و كلمه
بِعَزِيزٍ ذِي أَ لَيْسَ اللَّهُ  "و نيز فرموده:« 5» "وَ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقامٍ "جا آن را در كنار اسم عزيز آورده، از آن جمله فرموده:

از  "ذو انتقام "شود كه اسم. و از اينجا فهميده مي"إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقامٍ "و نيز در آيه مورد بحث فرموده:« 0» "انْتِقامٍ
 .است "عزيز "فروعات اسم

 451گفتاري در معناي انتقام خدا ..... ص : 

 لكه عقوبت مخصوصي. وبه معناي عقوبت است، ليكن نه هر عقوبت ب "انتقام "
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يا بيش از آن آزار برساني، كه شرع اسالم بيش از آن را  آن اين است كه دشمن را به همان مقدار كه تو را آزار رسانده و
 .«1» "فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدي عَلَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ "ممنوع نموده و فرموده:

 اي حيوانات نيز حركاتي ديده شدهز پارهمساله انتقام يك اصل حياتي است كه همواره در ميان انسانها معمول بوده، و حتي ا
كند هميشه يك چيز نيست، بلكه در كه بي شباهت به انتقام نيست. و به هر حال غرضي كه آدمي را وادار به انتقام مي

كند و يا شري به او انتقامهاي فردي غالبا رضايت خاطر و دق دل گرفتن است. وقتي كسي چيزي را از انسان سلب مي
شود. پس در انتقامهاي فردي انگيزه آدمي احساس كند كه جز با تالفي خاموش نميدر دل، آزاري احساس ميرساند مي

كند و بسياري هست كه آن را هاي فردي هست كه عقل آن را تجويز ميرنج باطني است، نه عقل. چون بسياري از انتقام
چون تا آنجايي كه ما از سنن اجتماعي و  .ها استمؤاخذه كند. بخالف انتقام اجتماعي كه همان قصاص و انواعتجويز نمي

ايم، غالبا انگيزه انتقام، بدست آورده -چه اجتماعات پيشرفته و چه عقب افتاده -قوانين موجود در ميان اجتماعات بشري
ست، چون اگر غايت فكري و عقاليي است، و منظور از آن حفظ نظام اجتماعي از خطر اختالل و جلوگيري از هرج و مرج ا

آوردند، و مجرم و جاني را در برابر اصل انتقام يك اصل قانوني و مشروع نبود و اجتماعات بشري آن را به موقع اجرا در نمي
 .بستافتاد و آرامش و سالمتي از ميان اجتماع رخت بر ميكردند، امنيت عمومي در خطر ميجرم و جنايتش مؤاخذه نمي

با  اي از موارد اين قسم انتقامسم انتقام را يك حقي از حقوق اجتماع بشمار آورد، گو اينكه در پارهتوان اين قبنا بر اين مي
قسم اول جمع شده، مجرم حقي را از فرد تضييع نموده و به طرف ظلمي كرده كه مؤاخذه قانوني هم دارد، كه چه بسا در 



ينكه حق فرد به دست صاحبش پايمال شود، يعني خود مظلوم از كنند، و لو ابسياري از اين موارد حق اجتماع را استيفاء مي
 .كندحق خودش صرفنظر كند و ظالم را عفو نمايد. آري، در اين گونه موارد اجتماع از حق خود صرفنظر نمي

 پس از آنچه گذشت، اين معنا روشن گرديد كه يك قسم انتقام آن انتقامي

__________________________________________________ 
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 است. و قسم گيرد، و آن انتقام فردي است كه غرض از آن تنها رضايت خاطراست كه بر اساس احساس دروني صورت مي
پذيرد، و آن انتقام اجتماعي است كه غرض از آن، حفظ نظام و احقاق ديگر انتقام، انتقامي است كه بر اساس عقل انجام مي

 .حق مجتمع است

و اگر خواستي اين طور تعبير كن كه: يك قسم انتقام، حق فرد فرد اجتماع است، و قسم ديگر حق قانون و سنت است، زيرا 
كند ئول تعديل زندگي مردم است خود مانند يك فرد، سالمتي و مرض دارد و سالمتي و استقامتش اقتضاء ميقانون كه مس

كه مجرم متخلف را كيفر كند، و همانطور كه او سالمتي و آرامش و استقامت قانون را سلب نموده، به همان مقدار قانون نيز 
 .كندتالفي نموده، از او سلب آسايش مي

توان فهميد كه هر جا در قرآن كريم و سنت، انتقام به خدا نسبت داده شده منظور عنا روشن شد به آساني ميحال كه اين م
از آن، انتقامي است كه حقي از حقوق دين الهي و شريعت آسماني )ضايع شده( باشد و به عبارت ديگر: انتقامهايي به خدا 

اي موارد حق فرد را هم تامين ده( باشد، هر چند كه در پارهضايع ش)نسبت داده شده كه حقي از حقوق مجتمع اسالمي 
ستاند كه در اين موارد، انتقام هم حق فرد است و كند، مانند مواردي كه شريعت و قانون دين، داد مظلوم را از ظالم ميمي

 .هم حق اجتماع

نتقام، رضايت خاطر است، چون ساحت او پس كامال روشن گرديد كه در اين گونه موارد نبايد توهم كرد كه مقصود خدا از ا
مقدس و مقامش عزيزتر از اين است كه از ناحيه جرم مجرمين و معصيت گنهكاران متضرر شود و از اطاعت مطيعين منتفع 

 .گردد

انتقام همواره به منظور رضايت خاطر و دق دل گرفتن  "شود كه:پس با توضيح فوق، سقوط و ابطال اين اشكال ظاهر مي
شود، ديگر دانيم كه خداوند از هيچ عملي از اعمال خوب و بد بندگانش منتفع و متضرر نميچون وقتي مي ؟"است
توانيم عذاب خالد و ابدي را با حفظ اعتقاد به غير متناهي بودن توانيم نسبت انتقام به او بدهيم، هم چنان كه نمينمي

بينيم كه به مجرم خود كه از روي ناداني او را هاي رحمدل را ميرحمتش توجيه كنيم. و چطور توجيه كنيم با اينكه انسان
هاي رحمدل متناهي است و اين خود كنند، با اينكه رحمت انسانمخالفت نموده است، رحم نموده، از عذابش صرفنظر مي

إِنَّهُ  "فرمايد:د ميخداي تعالي است كه در مقام توصيف انسان كه يكي از مخلوقات اوست و به وضع او كمال آگاهي را دار
 .«1» "كانَ ظَلُوماً جَهُولًا

__________________________________________________ 
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و اجتماعي است، و انتقامي كه براي خدا اثبات و وجه سقوطش اين است كه اين اشكال در حقيقت خلط ميان انتقام فردي 



كنيم انتقام اجتماعي است، نه فردي، تا مستلزم تشفي قلب باشد، هم چنان كه اشكالش در باره رحمت خدا خلط ميان مي
 .رحمت قلبي و نفساني است، با رحمت عقلي كه عبارتست از تتميم ناقص و تكميل كمبود افرادي كه استعداد آن را دارند

برد، هم چنان كه بينيم عذاب خلق، همواره در باره جرمهايي است كه استعداد رحمت و امكان افاضه را از بين ميو لذا مي
 «"بَلي مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَ أَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "فرموده است:

ه تذكرش الزم است، و آن اينست: معنايي كه ما براي انتقام منسوب به خداي تعالي كرديم اي است كدر اين جا نكته.
شود و اما اگر زندگي آخرت را نتيجه اعمال دنيا بدانيم، برگشت معنايي است كه بر مسلك مجازات و ثواب و عقاب تمام مي

ي است كه در دنيا در اثر تكرار گناهان در آدمي معناي انتقام الهي به تجسم صورتهاي زشت و ناراحت كننده از ملكات زشت
شود از همان ملكات فاضله و يا تر اينكه عقاب و همچنين ثوابهاي آخرت بنا بر نظريه دوم عبارت ميپديد آمده است. ساده

ثواب  همين صورتها در آخرت شكل عذاب و .بنددها در نفس آدمي صورت ميها و بديملكات زشتي كه در اثر تكرار نيكي
نْ إِنَّ اللَّهَ ال يَسْتَحْيِي أَ "شود از انتقام الهي( و ما در جلد اول اين كتاب در ذيل آيهگيرد، )و همين معنا عبارت ميبه خود مي

 .راجع به اين مطلب بحث كرديم "جزاي اعمال "پيرامون« 5» "يَضْرِبَ مَثَلًا ما ...

 457بيان آيات[ ..... ص : ]

 اشاره

 ."بَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِيَوْمَ تُ "

يعني در آن روز داراي انتقام است. و اگر انتقام خداي تعالي را به روز قيامت  "ذُو انتِقامٍ "متعلق است به كلمه "يوم "ظرف
هاي ترين جلوهتقام است، بدين جهت است كه انتقام آن روز خدا عالياختصاص داده با اينكه خداي تعالي هميشه داراي ان

ما لَكُمْ مِنَ اللَّهِ  "و آيه« 0» "وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ "و در آيه "بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ "انتقام را دارد، هم چنان كه اگر در جمله
 لكيت خدا، وظهور براي خدا، و ما« 0» "مِنْ عاصِمٍ

__________________________________________________ 

آري كسي كه در جستجوي گناهي باشد و خطاهايش دل او را احاطه كرده باشد چنين كساني اهل آتش و در آن (1)
 .21جاودانند. سوره بقره، آيه 

 .52سوره بقره، آيه (2)

 .13سوره انفطار، آيه (3)

 .00سوره مؤمن، آيه (4)
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نداشتن پناهي جز خدا، و چيزهاي ديگري را در آيات ديگر به روز قيامت اختصاص داده به همين مناسبت بوده است، و 
 "در هر دو جا و در كلمه "االرض "ايم. و ظاهرا الف و الم در كلمهمكرر و در موارد مختلفي اين معنا را خاطرنشان ساخته

اولي است. و با در نظر گرفتن الف و الم عهد و واو عاطفه  "ارض "عطف بر "سماوات "و "لف و الم عهد استا "السماوات
روزي كه اين  -يوم تبدل هذه االرض غير هذه االرض و تبدل هذه السماوات غير هذه السماوات "شود:تقدير آيه چنين مي

 ."گرددهايي غير اين مبدل ميشود و اين آسمانها به آسمانزمين بغير اين زمين مبدل مي

 128 : يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ([ ..... ص)ها ذكر شده است وجوهي كه در معناي مبدل شدن زمين و آسمان]



 :مفسرين در معناي مبدل شدن زمين و آسمانها اقوال مختلفي دارند

 .شودو آسمان طال مياند: آن روز زمين نقره گفته« 1»بعضي 

 .شوداند كه زمين مانند نقره پاك و آسمان مانند طال درخشان ميچه بسا تعبير كرده

 .شوداند: زمين جهنم و آسمان بهشت ميديگر گفته« 5»بعضي 

 .خورندشود كه مردم در طول روز قيامت از آن ميگفته: زمين يكپارچه نان خوش طعمي مي« 0»يكي ديگر 

ه در آيد كشود. براي مؤمنين به صورت ناني در ميگفته: زمين براي هر كسي به مقتضاي حال او مبدل مي «4»ديگري 
 .شودخورند و براي بعضي ديگر نقره، و براي كفار آتش ميطول روز عرصات از آن مي

ها و گوديها و درختان تپه ها واند: مقصود از تبديل زمين كم و زياد شدن آن است. به اين معنا كه كوهگفته« 2»اي عده
شود، و دگرگوني آسمانها به اين است كه آفتاب و ماه و ستارگان از همه از بين رفته، زمين مانند سفره، گسترده تخت مي

 .شودروند، و خالصه آنچه در زمين و آسمانست وضعش عوض ميبين مي

__________________________________________________ 

 .، به نقل از قرطبي002، ص 0از ابن مسعود، روح البيان ج  102، ص 13ازي، ج فخر ر(1)

 .، به نقل از ابن مسعود052، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 [.....] .، از زراره و محمد بن مسلم050، ص 2مجمع البيان ج (3)

 052ص  2مجمع البيان ج (4)

 102ص  13تفسير فخر رازي ج (5)
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و منشا اين اختالف در تفسير تبديل، اختالف رواياتي است كه در تفسير اين آيه آمده است. و اختالف روايات در صورتي كه 
 .معتبر باشند، خود بهترين شاهد است بر اينكه ظاهر آيه شريفه مقصود نيست، و اين روايات به عنوان مثل آمده است

رساند كه اين مساله در عظمت به كند اين معنا را ميآسمانها و زمين بحث مي دقت كافي در آياتي كه پيرامون تبديل
شود و يا مثال تصور كنيم زمين نقره و آسمان طال مي -اي نيست كه در تصور بگنجد، و هر چه در آن باره فكر كنيممثابه

 .ايمز آنچه را كه هست تصور نكردههاي زمين يكسان گردد و يا كره زمين يك پارچه نان پخته گردد بابلنديها و پستي

 "بِّهاوَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَ "و اين گونه تعبيرها تنها در روايات نيست، بلكه در آيات كريمه قرآن نيز آمده است، مانند آيه
البته  -«0» "جامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِوَ تَرَي الْجِبالَ تَحْسَبُها  "و آيه« 5» "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "و آيه« 1»

به  دهد كه ربط و شباهتيو همچنين آياتي ديگر، كه مانند روايات از نظامي خبر مي -در صورتي كه مربوط به قيامت باشد
 ور آفتاب ونظام معهود دنيوي ندارد، چون پر واضح است كه روشن شدن زمين به نور پروردگارش غير از روشن شدن به ن

ها در آن روز غير از سير در اين نشاه است، زيرا سير كوه در اين نشاه ستارگان است. و همچنين سير و به راه افتادن كوه
اش متالشي شدن و از بين رفتن آنست، نه سراب شدن آن، همچنين بقيه آيات وارده در باب قيامت. و ما اميدواريم نتيجه

 .ان شاء اللَّه تعالي -ه در اين معاني بحث مفصلي ايراد كنيمخداي سبحان توفيقمان دهد ك

 459معناي بروز و ظهور خلق براي خداوند در روز قيامت )وَ بَرَزُوا لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ([ ..... ص : ]

 است، اين است كه و معناي بروزشان براي واحد قهار با اينكه تمامي موجودات هميشه براي خداي تعالي ظاهر و غير مخفي
كرد از كار افتاده، ديگر آن روز، با ديد دنيائيشان هيچ يك از آن روز تمامي علل و اسبابي كه آنها را از خدايشان محجوب مي



بينند، تنها و تنها سبب مستقلي كه مؤثر در ايشان آن اسباب را كه در دنيا اختيار و سرپرستي آنان را در دست داشت نمي
رساند كه در قيامت مردم به هيچ جا خواهند يافت، هم چنان كه آيات بسياري بر اين معنا داللت دارد و مي باشد خداي را

 آورند، نه با بدنهايشان و نه با دلهايشان، و نيز به احوال آنملتفت نشده و به هيچ جهتي روي نمي

__________________________________________________ 

 .23مين به نور پروردگارش. سوره زمر، آيه روشن گرديد ز(1)

 .53شوند تا سراب شوند. سوره نبا، آيه ها براه انداخته ميو كوه(2)

 .22پنداري با اينكه چون ابرها در حركتند. سوره نمل، آيه بيني و جامدشان ميها را ميو كوه(3)
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كنند، اال اينكه خداي سبحان را حاضر و شاهد و مهيمن و محيط بر آن شان توجه نميروزشان و به احوال و اعمال گذشته
 .يابندمي

لبه و كه اين توصيف به نوعي غ "واحد قهار "دليل بر اين معاني كه گفتيم توصيف خداي سبحان است در آيه مورد بحث به
ت كه خدا يكتاست، و تنها اوست كه وجود هر چيز تسلط اشعار دارد، پس بروز مردم براي خدا در آن روز ناشي از اين اس
كند، پس چيزي ميان خدا و ايشان حائل نيست، و چون قائم به او است، و تنها اوست كه هر مؤثري غير خودش را خرد مي

 .حائل نيست پس ايشان براي خدا بارزند، آنهم بارز مطلق

 ."الْأَصْفادِ سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ وَ تَغْشي وُجُوهَهُمُ النَّارُوَ تَرَي الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي  "

است كه به معناي جمع نمودن چيزي است با فرد دوم همان چيز )و خالصه قرين كردن  "تقرين "از ماده "مقرنين "كلمه
ه با آن دستها را به گردن باشد كاست كه به معناي غل و زنجير مي "صفد "جمع "اصفاد "ميان دو چيز است(. و كلمه

 .بندندمي

 "سرابيل "سازد. و كلمهكند و قرين ميممكن هم هست به معناي مطلق زنجير باشد كه دو نفر اسير را با هم جمع مي
مالند، و چيزي سياه رنگ و بدبو است كه به شتران مي "قطران "باشد. و كلمهاست كه به معناي پيراهن مي "سربال "جمع

تح به ف -"غشاوه "از "تغشي "مالند كه مانند پيراهن بدنشان را بپوشاند. و كلمهآن قدر بر بدن مجرمين ميدر قيامت 
يعني آن را پوشانيد و در لفافه پيچيد، و  "غشي، يغشي، غشاوة "شود:وقتي گفته مي .باشدبه معناي پوشيدن مي -غين

 .معناي اين دو آيه روشن است

 431هاي نيك و بد خود او است[ ..... ص : كرده پاداش و كيفر هر نفس همان]

 ."لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ ما كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "

هاي نيك و بد خود كند بر اينكه پاداش و كيفر هر نفسي همان كردهمعناي آيه روشن است. و ظاهر اين آيه داللت مي
 .كندق مياوست، چيزي كه هست صورتش فر

 .داندبنا بر اين، آيه مورد بحث جزو آياتي است كه اوضاع و احوال قيامت را نتيجه اعمال دنيا مي

 فهماند كه انتقام اوكند و ميآيه شريفه نخست جزاي اعمال را در روز جزاء بيان نموده و سپس انتقام اخروي خدا را معنا مي
نيست، بلكه از باب به ثمر رساندن كشته اعمال است. و به عبارت ديگر از  از قبيل شكنجه دادن مجرم بخاطر رضايت خاطر

 .باب رساندن هر كسي به عمل خويش است

 تعليل نموده، براي اشاره به  "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسابِ "و اگر اين معنا را با جمله
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شود، چيزي كه هست ظرف ظهور و تحققش آن روز است. ه و مهلت انجام مياين نكته است كه پاداش مذكور بدون فاصل
و يا خواسته است بفهماند كه حكم جزاء و نوشتن آن سريع و دوش به دوش عمل است اال آنكه ظهور و تحقق جزاء در 

 .شود. و برگشت هر دو احتمال در حقيقت به يك معنا استقيامت واقع مي

 ."لِيُنْذَرُوا بِهِ وَ لِيَعْلَمُوا أَنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ لِيَذَّكَّرَ أُولُوا الْأَلْبابِ هذا بَالغٌ لِلنَّاسِ وَ "

 .ديگر به معناي كفايت است« 5»به معناي تبليغ و يا به قول بعضي  -گفته« 1»بطوري كه راغب  -"بالغ "كلمه

را اشاره به مطالب سوره بگيريم نه به مجموع  "هذا "مهتر آنست كه كلو اين آيه خاتمه سوره ابراهيم )ع( است، و مناسب
و آيات بعد از آن تا آخر  "وَ ال تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ "و نه به آيه -اندپنداشته «0»چنان كه بعضي  -قرآن
 .اندديگر پنداشته «0»چنان كه بعضي  -سوره

الم غايت و عطف است بر الم ديگري كه در تقدير است و به خاطر فخامت و عظمت  "وا بِهِ ...لِيُنْذَرُ "حرف الم در جمله
يابد و آن قدر مشتمل بر اسرار الهي است كه امر حذف شده، چون آن قدر عظيم الشان است كه فهم مردم به آن احاطه نمي

سرار را درك كند، و آن همين انذاري است كه تواند نتائج آن امردم طاقت درك آن را ندارند، و عقول بشر تنها مي
شود. و خالصه كالم اينكه: عظمت آن اسرار به حدي است كه ممكن نيست آن را در قالب الفاظ كه تنها راه گوشزدشان مي

 .تفهيم حقايق است گنجانيد

را متذكر نمود و همين هم  آنچه ممكن است اين است كه بشر را از آنها ترسانيده، به وحدانيت خدا آگاه ساخت و مؤمنين
بس است، زيرا منظور اتمام حجت به وسيله آيات توحيد است. آن كه به خدا ايمان ندارد با شنيدن آن آيات حجت برايش 

 .شوندشود و نيز مؤمنين متذكر ميشود و آن كه ايمان دارد از همين آيات توحيد به معارف الهي آشنا ميتمام مي

زَلْناهُ كِتابٌ أَنْ "شوند. در اول سوره فرمود:بيان، آيات آخر سوره با آيات اول آن مرتبط و متطابق مي و با در نظر گرفتن اين
را  كتابي است كه بر تو نازل كرديم تا مردم -إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَي النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلي صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

 به اذن

__________________________________________________ 

 ."بلغ "مفردات راغب، ماده(1)

 .، ط بيروت502، ص 0مجمع البيان، ج (2)

 .، ط بيروت503، ص 0مجمع البيان، ج (3)

 .103، ص 13تفسير فخر رازي، ج (4)

 105، ص: 15ترجمه الميزان، ج

و ما در ذيل آن گفتيم كه مدلول آن  "سوي راه خداي عزيز و حميد بيرون آري پروردگارشان از ظلمتها به سوي نور، به
مامور شدن رسول خدا )ص( به دعوت و تبليغ به سوي راه خداست بعنوان اينكه خدا پروردگار عزيز و حميد ايشان است، و 

ان آوردند، از ظلمتهاي كفر به سوي ايم آورد. حال اگر پذيرفتند و ايمانبدين وسيله مردم را از ظلمتها به سوي نور بيرون مي
اند، و اگر نپذيرفتند انذارشان كند، و بر توحيد حق تعالي واقفشان سازد و جهلشان را مبدل به علم نمايد كه اين بيرون شده

ز روي ا شود )چون انكار دعوت يك پيغمبرخود نيز نوعي بيرون كردن از ظلمت به نور است، و لو اينكه به ضرر آنها تمام مي
چيزي كه هست نسبت  .جهل با انكار از روي علم و عمد يكسان نيست( ولي در هر دو حال دعوت پيغمبر انذار مردم است
 .به عموم انذار و اعالم وحدانيت خداست، و بس، ولي نسبت به خصوص مؤمنين تذكر هم هست



 435[ ..... ص : "وْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ ...يَ "بحث روايتي ])رواياتي در باره تبديل زمين در قيامت در ذيل آيه:

در معاني االخبار به سند خود از ثوبان نقل كرده كه مردي يهودي خدمت رسول خدا )ص( آمد و عرض كرد: اي محمد!. 
ه او را جز به اسمي كثوبان ناراحت شد و او را با پايش بلند كرد و گفت بگو: يا رسول اللَّه. يهودي در جوابش گفت: من 

 الْأَرْضُ يَوْمَ تُبَدَّلُ "زنم. آن گاه گفت: به من خبر بده از اين كالم خدا كه گفته است:اند صدا نمياش برايش گذاشتهخانواده
 ين چيزيتر از محشر. پرسيد: اول، در آن روز مردم كجا هستند؟ رسول خدا فرمود: در ظلمت پايين"غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ

آشامند خورند چيست؟ فرمود: جگر ماهي. پرسيد: بعد از آن اولين شربتي كه ميكه اهل بهشت در هنگام ورودشان مي
 .«1»چيست؟ فرمود: سلسبيل. گفت: درست گفتي اي محمد 

تا  كرده است، اما از ثوبان نقل -در كتاب الدالئل -مؤلف: اين روايت را الدر المنثور از مسلم و ابن جرير و حاكم و بيهقي
اي از عايشه روايت شده كه خود او از رسول خدا )ص( اين سؤال را كرد، و حضرت در ، البته از عده"در ظلمت "كلمه

 .«5»جوابش فرمود: آن روز مردم در صراطند 

__________________________________________________ 

 .220 ، ص5معاني االخبار، تفسير نور الثقلين، ج (1)

 .33، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 100، ص: 15ترجمه الميزان، ج

فرموده  "تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "و در تفسير عياشي از ثوير بن ابي فاخته از حسين بن علي )ع( روايت آورده كه در معناي
، يعني كوه و نبات ندارد، مانند روز نخستي شود كه روي آن گناهي نشده است، و زميني است بارزاست: به زميني عوض مي

 .«1»كه خدا آن را گسترده كرده بود 

آيد كه در روز پيدايش زمين، كوه و پستي و بلندي و در تفسير خود آورده. و از آن بر مي« 5»مؤلف: اين روايت را قمي 
 .ين پيدا شده استهمچنين روييدني در زمين نبوده است، و پس از اتمام خلقت آن، اين چيزها در زم

اند كه از ابن مسعود روايت كرده "البعث "و در الدر المنثور است كه بزار، ابن منذر، طبراني، ابن مردويه و بيهقي در كتاب
فرمود: زميني سفيد رنگ مانند نقره كه در آن هيچ خوني به  "تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "گفت: رسول خدا )ص( در تفسير آيه

 .«0»حرام ريخته نشده و هيچ گناهي در آن نشده باشد 

 .اين روايت را از ابن مردويه از علي )ع( از آن جناب نيز نقل كرده است« 0»مؤلف: الدر المنثور 

و ابن جرير، ابن منذر و ابن ابي حاتم از علي بن ابي طالب  "صفة الجنة "باز در همان كتابست كه ابن ابي الدنيا در كتاب
 .«2»فرموده است: زميني از نقره و آسماني از طال  "تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "اند كه در ذيل آيهردهنقل ك

اند، هم چنان كه در حديث ابن مسعود هم ديديد كه داشت: مؤلف: بعضي از مفسرين، كالم علي )ع( را حمل بر تشبيه كرده
 .زميني چون نقره

رَ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْ "زراره از امام باقر )ع( روايت كرده كه گفت: ابرش كلبي از آن حضرت از آيهو در كافي به سند خود از 
خورند تا رسيدگي به حسابها تمام شود كه مردم از آن ميسؤال كرد، امام فرمود: زمين مبدل به ناني پاكيزه مي "الْأَرْضِ

 .شود

ردم در گرفتاري محشرند، كجا حال و حوصله نان خوردن دارند؟ فرمود: چطور آنهايي گويد: پرسيدم آخر آن روز مابرش مي
 كه در آتشند عذاب آتش از خوردن ضريع و آشاميدن



__________________________________________________ 

 .25، ح 502، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .025، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 [.....] .33ص  ،0(الدر المنثور، ج 0و  3)

 .31، ص 0الدر المنثور، ج (5)

 100، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1»دارد؟ دارد، آن وقت محشر، محشريان را از خوردن باز ميحميم بازشان نمي

شود احتمال دارد از باب تشبيه باشد هم چنان كه از خبري كه اينك اينكه فرمود: زمين مبدل به ناني پاكيزه مي :مؤلف
 .آيدوانيد همين معنا بر ميخمي

 :در ارشاد مفيد و احتجاج طبرسي از عبد الرحمن بن عبد اللَّه زهري، روايت آمده كه

زماني هشام بن عبد الملك به زيارت خانه خدا آمده بود، وقتي وارد مسجد الحرام شد تكيه بر دست پسر سالم، غالم خود 
نشسته بود. سالم غالم هشام به او گفت: يا امير المؤمنين! اين محمد بن علي  كرده بود، و اتفاقا امام باقر )ع( هم در مسجد

 .است كه اينجا نشسته. گفت: اين همانست كه مردم عراق مفتون و شيفته اويند؟ گفت آري

اقر ام بآشامند؟ امخورند و چه ميگويد مردم در قيامت تا تمام شدن حساب چه ميگفت: نزد او برو و بگو امير المؤمنين مي
خورند و شوند كه مانند قرص ناني پاكيزه است و در آن نهرها جاري است، هم ميمردم در سرزميني محشور مي :)ع( فرمود

 .آشامند تا حسابها پايان پذيردهم مي

 .تواند با يك اشكال ديگر بر آن جناب غلبه كندگويد: هشام از شنيدن اين پاسخ خوشحال شد و پنداشت كه ميراوي مي
گذارد كسي به فكر خوردن و آشاميدن بيفتد؟ امام باقر در پاسخ واسطه گفت اللَّه اكبر! برو بگو آن روز موقف محشر كجا مي

آشامند، و عذاب آتش از اين كار چشند و آشاميدني ميتر است يا موقف حساب؟ اهل آتش غذا ميفرمود: آتش سخت
هشام بعد  .ها كه خدا روزيتان كرده بياوريدكه براي ما آب و يا از آن نعمت كننددارد، به اهل بهشت خطاب ميبازشان نمي

 .«5»از شنيدن اين جواب ساكت شد و ديگر نتوانست چيزي بگويد 

و در الدر المنثور است كه: ابن مردويه از افلح غالم ابي ايوب، روايت كرده كه گفت: مردي از يهود نزد رسول خدا )ص( آمد 
د شود چيست؟ فرموپرسش كرد و گفت: آن چيزي كه زمين به آن عوض مي "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "و از معناي آيه

 است؟ "در مكة "قرص ناني است. يهودي گفت: پدرم فدايت باد!

به معناي نان  "در مكة "چيست؟ "در مكة "رسول خدا )ص( خنديد آن گاه فرمود: خدا يهود را بكشد! هيچ ميدانيد معناي
 «0»خالص و يا مغز نان است. 
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 .بنقل از كافي 222، ص 5تفسير نور الثقلين، ج (1)

 .22، ص 5احتجاج طبرسي، ج (2)

 .31، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 102، ص: 15ترجمه الميزان، ج

اند از ابي ايوب انصاري روايت كرده -در كتاب الدالئل -رير، ابن ابي حاتم و ابو نعيمو در همان كتاب است كه: احمد، ابن ج
 يَوْمَ "فرمايد:كه گفت: يكي از علماي يهود نزد رسول خدا )ص( آمد و عرض كرد: به من خبر ده از معناي كالم خدا كه مي



 .«1»كند مود مهمانان خدايند و هيچ چيز خدا را عاجز نميآن روز خاليق كجا هستند؟ فر "تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ

خالي از اين داللت نيست كه مقصود از همه آنها مثال است كه به منظور  "تبديل زمين "اختالف روايات در تفسير :مؤلف
پيدا  ن تفاوتيتقريب ذهن زده شده، و گر نه آنچه مسلم از معناي تبديل است اين است كه آن روز هم، حقيقت زمين و آسما

 .كندكنند، چيزي كه هست نظام آخرتي آنها با نظام دنيائيشان فرق مينمي

و در معاني االخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: از امام باقر )ع( شنيدم كه فرمود: خداوند عز و جل 
از آنها از نوع بني آدم نبودند، همه آنها را از خود  از روزي كه زمين را خلق كرده تا كنون هفت عالم آفريده كه هيچ يك

 .زمين خلق كرد و در زمين منزل داد و هر يك را بعد از انقراض عالم قبليش خلق كرد

و بعد از آن هفت عالم، خلقت اين عالم )عالم بشريت( را شروع كرد، و اولين فرد بشر يعني آدم را آفريد و ذريه او را از او 
، به خدا سوگند از آن روز كه خداوند بهشت را خلق كرده از ارواح مؤمنين خالي نبوده، و از آن روز كه آتش خلق فرمود. نه

اي اهل هدوزخ را آفريده از ارواح كفار و گنهكاران خالي نبوده است. آري، شماها شايد خيال كنيد كه وقتي قيامت شد و بدن
جهنم با ارواحشان در آتش داخل شدند ديگر بساط خلقت برچيده شده، بهشت با ارواحشان به بهشت رفتند و بدنهاي اهل 

داوند آفريند؟ نه چنين نيست، بلكه به خكند، و او خلقي را براي بندگي و توحيدش نميكسي در روي زمين او را بندگي نمي
ميني خلق م كنند. و براي ايشان زآفريند تا او را به يكتايي بپرستند و تعظياي قبلي ميقسم كه او خلقي را بدون نر و ماده

كند تا بر آنان سايه بيفكند، آيا مگر جز اين است كه خداي تعالي كند تا بر پشت خود حملشان كند. و آسماني خلق ميمي
 "لِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍأَ فَعَيِينا بِالْخَلْقِ الْأَوَّ "و نيز فرموده: "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتُ "فرموده:

«5». 

__________________________________________________ 

 .31، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .به نقل از خصال شيخ صدوق آمده 102، ح 220، ص 5اين حديث با اندكي اختالف در تفسير نور الثقلين، ج (2)

 102، ص: 15ترجمه الميزان، ج

خود از محمد بن مسلم از آن جناب نقل كرده و اين روايت مطلبي را « 1»نظير اين روايت را عياشي در تفسير  :مؤلف
 .گويد كه در هيچ يك از روايات قبلي نبودمي

آيد مي ي سفيد درنقل كرده كه معصوم فرمود: زمين به صورت نان "يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ "و در تفسير قمي در ذيل
 .خورندكه مؤمنين در موقف قيامت از آن مي

رابِيلُهُمْ مِنْ سَ "شوند.فرمود: بعضي با بعضي ديگر نزديك مي "وَ تَرَي الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفادِ "و در ذيل جمله
 .«5»پيراهن است  "سرابيل "مقصود از "قَطِرانٍ

 "قطران "فرموده: "سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ "ر روايت ابي الجارود از امام باقر )ع( آمده كه: در ذيل جملهقمي گفته است: د
يعني  "وَ تَغْشي وُجُوهَهُمُ النَّارُ "مس داغ شده است كه از شدت حرارت آب شده باشد، هم چنان كه خداي عز و جل فرموده:

 .«0»پوشاند هايشان را ميشود و آتش دلآن مس گداخته جامه آنها مي

بيان اين معناست كه  "تَغْشي وُجُوهَهُمُ النَّارُ "و جمله "سَرابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرانٍ "مؤلف: يعني مقصود از مجموع دو جمله
 .هايشان با آتش پوشيده شده استبدنهاي اهل جهنم با مس گداخته و صورت
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 .22، ح 502، ص 5تفسير عياشي، ج (1)



 .025، ص 1(تفسير قمي، ج 0و  2)

 102، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 437آيه دارد. ..... ص :  99سوره حجر مكي است و (15)

 437[ ..... ص : 9تا  4(: آيات 42سوره الحجر )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ 5( رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ )1كِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ )الر تِلْكَ آياتُ الْ
 (0( وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِالَّ وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ )0فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )

( لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ إِنْ 2( وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ )2مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ ) ما تَسْبِقُ
 (3( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ )2إِذاً مُنْظَرِينَ ) ( ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا2كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ )

 437ترجمه آيات ..... ص : 

 .به نام خداوند بخشنده مهربان

 .(1الر، اين است آيات كتاب و قرآن مبين )

 .(5دارند كه كاش مسلمان بودند )چه بسا كه كافران دوست مي

 .(0ها باشند و آرزوها به خود مشغولشان كند كه بزودي خواهند فهميد )گيري از لذتو سرگرم بهره رهايشان كن بخورند

 .(0ما هيچ آبادي را هالك نكرديم مگر آنكه اجلي معين داشت )

 .(2زند و از آن عقب نخواهد افتاد )هيچ جمعيتي از اجل خود جلو نمي

 .(2اي )و ديوانهو گفتند اي كسي كه بر تو ذكر نازل شده بي شك ت

 .(2آوري )اگر از راستگوياني چرا مالئكه را برايمان نمي

 .(2كنيم و ايشان هم در اين هنگام )وقتي نازل كرديم( مهلتي نخواهند داشت )ما جز به حق مالئكه را نازل نمي
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 .(3بطور قطع حفظ خواهيم كرد ) ايم و ما آن رااين ماييم كه اين ذكر )قرآن( را نازل كرده

 431بيان آيات ]مفاد كلي سوره مباركه حجر[ ..... ص : 

 اشاره

گويد كه نسبت جنون به آن جناب داده و قرآن كريم را هذيان اين سوره پيرامون استهزاء كفار به رسول خدا )ص( سخن مي
ا تسالي خاطر داده، و وي را به صبر و ثبات و ديوانگان خوانده بودند. پس در حقيقت در اين سوره رسول خدا )ص( ر

 .دهدكند و نفس شريفش را خوشحال و مردم را بشارت و انذار ميگذشت از آنان سفارش مي



از حسن نقل كرده كه « 1»آيد در مكه نازل شده است. ولي صاحب مجمع البيان و اين سوره به طوري كه از آياتش بر مي
كَما أَنْزَلْنا  "را استثناء نموده و گفته كه اين آيه در مدينه نازل شده است. همچنين آيه "بْعاً مِنَ الْمَثانِيوَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَ "آيه

 .. ولي اشكال اين قول به زودي ذكر خواهد شد"عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

قرار دارد كه با يك مساله تاريخي در باره شروع دعوت  "أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ...فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ  "در اين سوره آيه
اسالمي قابل انطباق است، و آن مساله اين است كه رسول خدا )ص( در اول بعثت، دعوت خود را علني نكرد و تا مدت سه 

داد، لذا در اين اعد بود كه اجازه چنين اقدامي نمينمود، زيرا اوضاع آن قدر نامسو يا چهار و يا پنج سال پنهاني دعوت مي
كرد، و دعوت خود را پنهاني با آنان در ميان داد دعوتش را قبول كنند مالقات ميمدت آحادي از مردم را كه احتمال مي

 .اش داد تا دعوتش را علني كندگذاشت تا آنكه خداي تعالي با آيه مذكور اجازهمي

كند كه رسول خدا )ص( در اول بعثت تا چند سال وايات وارده از طريق شيعه و سني نيز تاييد ميو اين مطلب تاريخي را ر
فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّا كَفَيْناكَ  "دعوت خود را براي عموم مردم علني نكرد تا آنكه خداي تعالي آيه

ره توان گفت كه سوجناب به ميان مردم آمد و دعوت خود را عمومي و علني كرد. بنا بر اين ميرا فرستاد. آن  "الْمُسْتَهْزِئِينَ
 مورد بحث مكي است و در ابتداي علني شدن

__________________________________________________ 

 .052، ص 2مجمع البيان، ج (1)
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 .دعوت نازل شده است

ءٍ وَ إِنْ مِنْ شَيْ "اي كه در اين سوره واقع شده و حقايق بسيار مهمي از معارف الهي را در بر دارد آيهله آيات برجستهو از جم
 .است "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ "و آيه "إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ

 ."الر تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ "

قرآن است. و اگر قرآن را نكره و بدون الف و الم آورده براي اشاره به  "كتاب "به آيات كريمه، و مقصود از "تلك "اشاره
كند. و داللت مي رود بر همين مطلبكه براي اشاره به دور به كار مي "تلك "عظمت كتاب الهي است، هم چنان كه كلمه

لند اند، اين آيات بمعناي آيه اين است كه: بر خالف آنچه كفار پنداشته و تو را ديوانه خوانده و كالم خداي را استهزاء كرده
اي كه ما به تو نازل كرديم آيات كتاب الهي است، آيات قرآن عظيم الشان است كه جدا كننده حق از مرتبه و رفيع الدرجه

 .باطل است

آيد كه قرآن در لوح محفوظ است و كن هم هست منظور از كتاب، لوح محفوظ باشد، چون از برخي از آيات قرآن بر ميمم
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ  "و آيه« 1» "إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ "از همان لوح محفوظ نازل گشته، مانند آيه

وَ الْكِتابِ الْمُبِينِ إِنَّا  "اي از آيهبه منزله خالصه "تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ وَ قُرْآنٍ مُبِينٍ "ا بر اين احتمال، جملهبن «2» "مَحْفُوظٍ
 «"جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

 .خواهد بود

 439داشتن ايمان توسط كفار )رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ( مربوط به بعد از مرگ است[ ..... ص : آرزوي ]

 . در"يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ "اين جمله مقدمه است براي نقل تهمتهايي كه به پيغمبر زده و گفتند:
كنند كه اي كاش دهد كه كفار با وجود كفري كه دارند به زودي پشيمان شده آرزو ميحقيقت جمله مورد بحث هشدار مي



ت و كنند كه ديگر كار از كار گذشته استسليم خدا شده بوديم و به او و به كتابش ايمان آورده بوديم اما وقتي اين آرزو را مي
 .ديگر راهي به اسالم و ايمان ندارند

لَوْ كانُوا  "ودادت و اظهار عالقه از روي آرزو است نه مطلق ودادت و محبت به دليل جمله "رُبَما يَوَدُّ "پس مراد از جمله
 كه در مقام بيان آن مودت است، چون "مُسْلِمِينَ

__________________________________________________ 

 .22و  22نهاني بوده است. سوره واقعه، آيه اين كتاب خواندني ارجمنديست كه در كتاب (1)

 .55و  51بلكه آن خواندني با مجدي است كه در لوح محفوظ بوده است. سوره بروج، آيه (2)

قسم به كتاب آشكار )لوح محفوظ( كه ما آن را قرآن عربي قرار داديم تا شايد شما تعقل كنيد، و آن در ام الكتاب )لوح (3)
 .0بلند مرتبه و فرزانه است. سوره زخرف، آيه محفوظ( نزد ما هر آينه 
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ر كنند اي كاش دداللت دارند بر اينكه ودادت ايشان ودادت آرزو است، و اينكه آرزو مي "كانوا "و همچنين كلمه "لو "كلمه
اي كاش امروز داراي اسالم و ايمان باشند. داشتند. نه اينكه اسالم مي -گردداند و ديگر باز نميكه از دست داده -گذشته

 .پس مقصود آرزوي اسالم در زندگي دنيا است

زندگي دنيا  يعني وقتي كه بساط -كند بر اينكه كساني كه در دنيا كفر ورزيدند به زوديو بنا بر اين، آيه شريفه داللت مي
 .سالم آورده بوديمكنند اي كاش در دنيا ااز كفر خود پشيمان شده آرزو مي -برچيده شود

 ."ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "

كذا  ألهاه "شودبه معناي صرفنظر كردن از كاري و اشتغال به كاري ديگر است. وقتي گفته مي "الهاء "از "يلههم "كلمه
 .ار بازش داشته و آن را از يادش ببردمعنايش اين است كه فالن كار از فالن ك "من كذا

دستوري است به رسول خدا )ص( به اينكه دست  "بخورند و كيف كنند، و آرزو بازشان بدارد !رهايشان كن "و اينكه فرمود:
ي ااز ايشان بر دارد و رهايشان كند تا در باطل خود سرگرم باشند. و اين تعبير كنايه از اين است كه سر بسرشان نگذار، و بر

كنند كه اي كاش آن را پذيرفته بودند، با ايشان محاجه مكن، بزودي آن اثبات حقانيت دعوتت و اثبات اينكه بزودي آرزو مي
روز را خواهند ديد و آرزوي اسالم خواهند كرد، اما وقتي كه ديگر راهي بدان نداشته باشند و ديگر نتوانند ما فات را تدارك 

 .كنند

به منزله تعليل دستوريست كه داده است، و معنايش اين است كه از اين جهت احتياجي به استدالل  "مُونَفَسَوْفَ يَعْلَ "جمله
 .فهمند، چون حق و حقيقت باألخره يك روزي ظاهر خواهد گرديدو احتجاج نيست كه خودشان به زودي مي

زندگيشان جز خوردن و سرگرمي به لذات  در اين آيه شريفه عالوه بر مطلب فوق اين كنايه هم هست كه اين بيچارگان از
مادي و دلخوش داشتن به صرف آرزوها و خياالت واهي بهره ديگري ندارند، يعني در حقيقت مقام خود را تا افق حيوانات و 

 اند، و چون چنين است سزاوار است آنها را به حال خود واگذار كني و داخل انسان حسابشان نكني، وچهارپايان پايين آورده
 .هاي صحيح خود را كه همه بر اساس عقل سليم و منطق انساني است بي مقدار نسازياحتجاج به حجت

 ."وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ ... وَ ما يَسْتَأْخِرُونَ "
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كند، و معنايش اين است كه: رهايشان كن كه ايشان در اين زندگي دنيا اسالم آور نيستند، تنها وقتي تثبيت و تاكيد مي
شوند كه اجلشان رسيده باشد، و آن هم به اختيار كسي نيست بلكه براي هر امتي كتاب معلومي نزد خداست خواهان آن مي



 .جلو و يا عقب بيندازند -حتي يك ساعت -توانند آن راكه در آن اجلهايشان نوشته شده، و نمي

اين دو آيه داللت دارند بر اينكه همانطور كه فرد فرد بشر داراي كتاب و اجل و سرنوشتي هستند، امتهاي مختلف بشري نيز 
وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ  "د، و در آيهسازداراي كتاب هستند. اين دو آيه كتاب امتها را خاطر نشان مي

 .كتاب افراد را متذكر است« 1» "يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً

 ."وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ "

م اند و به همين جهت است كه كفار از در تمسخر و استهزاء به رسول خدا )ص( و كتاب نازل بر او گفتهاين جمله سخني اس
آن جناب را نياوردند، بلكه به عنوان كسي كه كتاب و ذكر بر او نازل شده خطابش كردند، و نيز اسم خداي نازل كننده را 

است و از كجا اين كتاب را براي تو فرستاده و وثوق و اعتمادي به  دانيم خدا كجانبردند تا اين معنا را برسانند كه ما نمي
اي كسي كه ذكر  ":كني خدا اين كتاب را نازل كرده نداريم، و لذا به صيغه مجهول تعبير كرده و گفتندگفته تو كه ادعا مي

 "باب استهزاء و از همه بدتر جمله. عالوه بر اين، از قرآن كريم هم به ذكر تعبير كردند كه همه اينها از "بر او نازل شده
 .است كه تهمت و تكذيب صريح است "إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

 ."لَوْ ما تَأْتِينا بِالْمَالئِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ "

ما  رود و معنايش اين است كه: چرا مالئكه را برايدر مورد ترغيب و تحريص به كار مي "هال "مانند كلمه "لوما "كلمه
گويي و اگر پيغمبري، مالئكه را بياور تا بر صدق دعوتت شهادت دهند و تو را در انذارت كمك آوري؟ اگر راست مينمي

 .خواهد بود« 5» "لَوْ ال أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيراً "كنند. و بنا بر اين، آيه مورد بحث قريب المعني با آيه

__________________________________________________ 

آوريم كه آن را در برابر خود گشوده اعمال هر انساني را طوق گردنش ساختيم، و روز قيامت كتابي براي او بيرون مي(1)
 .10بيند. سوره اسري، آيه مي

 [.....] .2اي تا با او بيم كننده مردم باشد. سوره فرقان، آيه چرا فرو فرستاده نشد با او فرشته(2)
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خواستند كه مالئكه را بر ايشان بياورند و نشانشان دهند، اين اعتقاد خرافي و وجه اينكه هميشه مشركين از انبياي خود مي
ه ك تواند با عالم باالهاي شهوت و غضب و او با اين تيرگيش نميبود كه بشر، موجودي است مادي و فرو رفته در آلودگي

نور محض و طهارت خالص است تماس داشته باشد، و ميان اين و آن هيچ مناسبتي نيست. پس كسي كه ادعاي نوعي 
كند بايد بعضي از سكنه و اهل آن عالم را با خود بياورد تا او وي را در دعوتش تصديق و ياري اتصال و ارتباط با آن را مي

 .كند

ستند و داندانستند و چون خداي سبحان را قابل پرستش نميط، مالئكه را آلهه ميپرستان عالوه بر اين پندار غلآري، بت
شد كه اين آلهه خيالي شايسته عبادت و اختياردار شفاعت نيستند، و از نظر آنان معناي دعوت انبياء در چنين جوي اين مي

بياء در د و اعتراف كنند كه ما معبود نيستيم و انگفتند خود مالئكه را بياوريد تا بگويناين دعوي محتاج به دليل بود، لذا مي
 .گوينددعوت خود راست مي

 142 : وجه و سبب اينكه مشركين از رسول اللَّه )ص( خواستند مالئكه را برايشان بياورد و جواب خداوند در مقابل اين درخواست باطل[ ..... ص]

 ."انُوا إِذاً مُنْظَرِينَما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما ك "

اين آيه جواب از اقتراح و درخواست ايشان است كه از رسول خدا )ص( خواسته بودند مالئكه را بياورد تا به حقانيت او 



شهادت دهند. و حاصل جواب اين است كه سنت الهي بر اين جريان يافته كه مالئكه را از چشم بشر بپوشاند و در پشت 
ماني اي آس، و با چنين سنتي اگر بخاطر پيشنهاد و اقتراح ايشان آنان را نازل كند، قهرا آيت و معجزهپرده غيب نهان دارد

خواهد بود. و از آثار و خواص معجزه اين است كه اگر بخاطر پيشنهاد مردمي صورت گرفته باشد و آن مردم پس از ديدن 
راض شوند، و چون اين كفار كفرشان از روي عناد است قهرا معجزه پيشنهادي خود، باز ايمان نياوردند دچار هالكت و انق

 .ايمان نخواهند آورد و در نتيجه هالك خواهند شد

خواهند كه حق را روشن و باطل را محو اي مياي كه خود آنان معجزهو كوتاه، سخن اگر خداوند مالئكه را در چنين زمينه
ئكه به منظور احقاق حق و ابطال باطل در چنين حال انجام دهند همين كند. اما كاري كه مالسازد، نازل فرمايد، نازل مي

 .اندبراي آيه كرده« 1»است كه ايشان را هالك كنند و نسلشان را براندازند. اين خالصه معنايي است كه بعضي 
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 .10، ص 10تفسير روح المعاني، ج (1)

 100، ص: 15لميزان، جترجمه ا

م مگر كنياند: مقصود از حق در اين آيه مرگ است، و معناي آيه چنين است كه: مالئكه را نازل نميديگر گفته «1»بعضي 
دهيم. كنيم كه مدت عمر ايشان سر آمده باشد و در آن موقع ديگر مهلتشان نميبه همراهي حق يعني مرگ. وقتي نازل مي

« 5» "يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ "خواهد مطلبي را بيان كند كه آيهكانه آيه شريفه ميو بنا بر اين معنا، 
 .كندافاده مي

كنيم مگر براي وحي و رسالت، و كانه رسالت است، يعني ما مالئكه را نازل نمي "حق "اند: منظور ازديگر گفته« 0»بعضي 
 "فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُمْ "و همچنين آيه« 0» "قَدْ جاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ "كند كه آيهمطلبي را افاده ميآيه شريفه 

 .نمايدافاده مي« 2»

چيك از كن هياند، و لياند، البته وجوه ديگري نيز در تفاسير مختلف گفتهاين بود وجوهي كه در تفسير آيه شريفه ذكر كرده
ئِكَةَ ما نُنَزِّلُ الْمَال "آنها و نيز هيچيك از اين سه وجه خالي از اشكال نيست. و آن اشكال اينست كه با حصر موجود در جمله

سازگاري ندارد، زيرا در اين جمله نزول مالئكه را منحصر به حق كرده، نه فقط منحصر به عذاب استيصال و نه  "إِلَّا بِالْحَقِّ
با يكي از اين سه  "حق "و نه فقط به وحي و رسالت، و اگر بخواهيم آيه را طوري توجيه كنيم كه كلمه فقط به مرگ،

كند در صورتي كه اطالق آن همه آن قيدها را دفع معاني مذكور سازگاري داشته باشد آيه، احتياج به قيدهاي زيادي پيدا مي
 .كندمي

... پذيرد[ ..و بيان اينكه نزول مالئكه و ظهور عالم ايشان، در دنيا كه دار اختيار و امتحان و محل التباس حق به باطل است تحقق نمي "...ا بِالْحَقِّ ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّ "معناي آيه:]

 413ص : 

ادي، مالبته ممكن است معناي آيه را با كمك تدبير در آيات ديگر طوري ديگر تقرير كنيم، و آن اينكه ظرف زندگي دنياي 
ظرفي است كه حق و باطل در آن مختلط و در هم آميخته است، نه جداي از هم كه حق محض با همه آثار و خواصش 

به اين حقيقت اشاره « 2» "كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَ الْباطِلَ "جداي از باطل ظهور نموده و جلوه كند، هم چنان كه آيه
 شته بطور مفصل گذشت. پس هر مقداركند و اين معنا در مباحث گذمي

__________________________________________________ 
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 .55بينند در آن روز بشارتي براي مجرمين نيست. سوره فرقان، آيه روزي كه مالئكه را مي(2)

 .221، ص 5، كشاف، ج 10، ص 10روح المعاني، ج (3)

 .123ول حق برايتان آمد. سوره نساء، آيه به تحقيق رس(4)

 .2به تحقيق حق را بعد از آنكه برايشان آمد تكذيب نمودند. سوره انعام، آيه (5)

 .12زند. سوره رعد، آيه اينچنين خداوند حق و باطل را مثل مي(6)

 100، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ه هم همراه دارد، هم چنان كه استقراء و از نظر گذراندن از حق در اين عالم ظهور كند، مقداري از باطل و شك و شبه
هُ رَجُلًا وَ وَ لَوْ جَعَلْناهُ مَلَكاً لَجَعَلْنا "كند. آيه شريفهايم نيز اين معنا را تاييد ميمواردي كه در طول زندگيمان به چشم خود ديده

 .نيز شاهد بر آنست «1» "لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَلْبِسُونَ

كنند كه اختيار داشته باشد، نه اينكه مانند هم اين است كه ظرف دنيا ظرف امتحان است، و امتحان از كسي ميجهتش 
ساير موجودات طبيعي، آثار و حركاتش جبري و طبيعي باشد، و اختيار هم وقتي تصور دارد كه خلط ميان حق و باطل و خير 

ها ببينند، و از آثار خير و شر پي به خود آنها ببرند، آن گاه ر دو راهيها خود را در سو شر ممكن باشد و به نحوي كه انسان
 .خواهند اختيار كنندهر يك از دو راه سعادت و شقاوت را كه مي

و اما عالم مالئكه و ظرف وجود ايشان، عالم حق محض است كه هيچ چيزش با هيچ باطلي آميخته نيست، هم چنان كه 
بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ  "و نيز فرموده:« 5» "ونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَال يَعْصُ "قرآن كريم فرموده:

 .«3» "بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ

شريف و پس مقتضاي اين آيات و آيات ديگري كه در اين معنا هست اين است كه مالئكه به خودي خود مخلوقات 
 شوند. پس در ظرفموجودات طاهر و نوراني و منزهي هستند كه هيچ نقصي در آنان وجود نداشته و دچار شر و شقاوتي نمي

و  -وجود آنان امكان فساد و معصيت و تقصير نيست، و خالصه اين نظامي كه در عالم مادي ما هست در عالم آنان نيست
 .بحث مفصل اين مساله خواهد آمد ان شاء اللَّه به زودي در موارد مناسبي

هاي شهوات و هواها چون اهل كفر و فسوق غوطه اين معنا نيز خواهد آمد كه آدمي ما دام كه در عالم ماده است و در ورطه
 تواند بدان راه يابد كه عالم ماديش تباه گردد و به عالم حقخورد هيچ راهي به اين ظرف و اين عالم ندارد، تنها وقتي ميمي

 قدم نهد

__________________________________________________ 

اگر ما فرستاده خود را ملك قرار دهيم باز ناگزيريم او را به صورت مردي بفرستيم و بر آنان همان لباس كه مردمان (1)
 .3پوشند، بپوشانيم. سوره انعام، آيه مي

 .2شوند. سوره تحريم، آيه آورند آنچه را كه مامور ميو بجا ميكند كنند آنچه را كه امرشان ميو نافرماني نمي(2)

 52و  52كنند. سوره انبياء، آيه گيرند و به امر او عمل ميبلكه بندگاني بزرگوارند كه از او به سخن سبقت نمي(3)
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 "بينند، هم چنان كه قرآن كريم فرموده است:ا ميآن وقت است كه عالم مالئكه ر -و خالصه پرده ماديتشان كنار رود -
و اين عالم همان عالمي است كه نسبت به اين « 1» "لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

 .شودعالم بشري آخرت ناميده مي

ئكه براي مردمي كه در بند ماده هستند موقوف بر اين است كه ظرف پس از آنچه گذشت روشن گرديد كه ظهور عالم مال



خواهيم خاطر نشان سازيم اين وجودشان مبدل گردد، يعني با مردن از دنيا به آخرت منتقل شوند. چيزي كه در اين جا مي
اي او مالئكه نيز براست كه در همين دنيا هم قبل از اين انتقال ممكن است ظهور چنين عالمي براي كسي صورت بندد و 

ظاهر شوند، هم چنان كه بندگان برگزيده خدا و اولياي او كه از پليدي گناهان پاك و همواره مالزم ساحت قرب خدايند در 
 .(ع)مانند انبياء  -بينند، با اينكه خود در عالم شهادتندهمين دنيا عالم غيب را مي

 باشد، چون اگر مشركين "لُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَما نُنَزِّ "و شايد همين معنايي كه گفتيم مراد آيه
پيشنهاد نازل شدن مالئكه را دادند، براي اين بوده كه آنان را در صورت اصليشان ببينند تا پس از ديدن، دعوت رسول خدا 

 .ودش)ص( را تصديق كنند و اين پيشنهاد جز با مردنشان عملي نمي

وَ قالَ الَّذِينَ ال يَرْجُونَ لِقاءَنا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَالئِكَةُ ... يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَالئِكَةَ ال بُشْري  "هم چنان كه قرآن كريم فرموده:
 .«5» "لٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراًيَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ يَقُولُونَ حِجْراً مَحْجُوراً وَ قَدِمْنا إِلي ما عَمِلُوا مِنْ عَمَ

كاً لَجَعَلْناهُ اهُ مَلَوَ قالُوا لَوْ ال أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَ لَوْ أَنْزَلْنا مَلَكاً لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ ال يُنْظَرُونَ وَ لَوْ جَعَلْن "و هر دوي اين معاني در آيه
 جمع شده، خداي تعالي« 0» "لْبِسُونَرَجُلًا وَ لَلَبَسْنا عَلَيْهِمْ ما يَ

__________________________________________________ 

 .ات را كنار زديم، اينك ديدگانت تيز شده استتو از اين عالم در غفلت بودي، ما پرده(1)

 .55سوره ق، آيه 

بينند براي مجرمين روزي كه مالئكه را مي ... دو آنان كه اميد ديدار ما را نداشتند گفتند چرا مالئكه بر ما نازل نگردي(2)
در آن روز بشارتي نيست بلكه به آنها گويند محروم و ممنوع باشيد و ما توجه به اعمال فاسد بي خلوص و حقيقت آنها كرده 

 .50 -51گردانيم. سوره فرقان، آيات و همه را باطل و نابود مي

ت اي نازل كنيم كار ايشان يكسره خواهد شد و ديگر مهلد با اينكه اگر ما فرشتهشواي بر او نازل نميو گفتند چرا فرشته(3)
شوند و اگر فرستاده خود را ملك قرار دهيم باز هم ناگزيريم او را به صورت مردي در آوريم و بر آنان همان لباس داده نمي

 .3و  2پوشند بپوشانيم. سوره انعام، آيه كه مردمان مي
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ره اش اين است كه كار ايشان را يكسفرمايد اگر ما فرشتگاني به عنوان معجزه و براي تصديق نبوت او نازل كنيم الزمهمي
سازيم و هالكشان كنيم و حتي اگر يكي از فرشتگان را پيامبر مردم كنيم باز ناگزيريم او را به صورت يك فرد بشر ممثل و 

واقف اشتباه و خطا قرار دهيم، چون منظور از رسالت اين است كه يكي از وسائل امتحان باشد كه مجسم كنيم، و او را در م
هم وسيله نجات و هم وسيله هالك بوده باشد و از رسالتي كه عقول مردم را مضطر و مجبور به ايمان و قبول دعوت الهي 

 .شودنمايد غرضي كه گفتيم حاصل نمي

 146 : و داللت آن بر مصونيت قرآن از تحريف و تصرف[ ..... ص "زَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَ "معناي آيه:]

سياق صدر اين آيه سياق حصر است و ظاهر سياق مذكور اين است كه حصر در آن ناظر به گفتار مشركين است كه قرآن را 
بودند. و همچنين ناظر به اقتراح و پيشنهادي است كه كرده، نزول هذيان ديوانگي و رسول خدا )ص( را ديوانه ناميده 

 .مالئكه را خواسته بودند تا او را تصديق نموده قرآن را به عنوان كتابي آسماني و حق بپذيرند

قيام  ه تواي تا مردم عليشود كه: اين ذكر را تو از ناحيه خودت نياوردهاين مي -و خدا داناتر است -و بنا بر اين، معناي آيه
نموده و بخواهند آن را به زور خود باطل ساخته و تو در نگهداريش به زحمت بيفتي و سرانجام هم نتواني، و همچنين از 



ناحيه مالئكه نازل نشده تا در نگهداريش محتاج آنان باشي تا بيايند و آن را تصديق كنند، بلكه ما آن را به صورت تدريجي 
 .كنيمر آن هستيم و به عنايت كامل خود آن را با صفت ذكريتش حفظ ميايم و خود نگهدانازل كرده

پس قرآن كريم ذكري است زنده و جاوداني و محفوظ از زوال و فراموشي و مصون از زيادتي كه ذكر بودنش باطل شود و از 
 مبين حقايق معارفش نقصي كه باز اين اثرش را از دست دهد و مصون است از جابجا شدن آياتش، بطوري كه ديگر ذكر و

 .نباشد

كند، چه تحريف به معناي دستبرد در آن به زياد كردن و چه به پس آيه شريفه، داللت بر مصونيت قرآن از تحريف نيز مي
 كم كردن و چه به جابجا نمودن، چون ذكر
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 .هستخداست و همانطور كه خود خداي تعالي الي األبد هست ذكرش نيز 

و نظير آيه مورد بحث در داللت بر اينكه كتاب عزيز قرآن همواره به حفظ خدايي محفوظ از هر نوع تحريف و تصرف 
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال  "باشد و اين مصونيت به جهت اين است كه ذكر خداست، آيهمي

 .باشدمي« 1» "الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍيَأْتِيهِ 

الف و الم عهد ذكري است )يعني همان ذكري كه قبال  "الذكر "پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه الف و الم
چون اسم فاعل ظهور در آينده دارد. و اين را بدين جهت  حفظ در آينده است، "الحافظون "اسمش برده شد( و مراد از وصف

 كه اگر آيه شريفه داللت كند بر مصونيت قرآن از -هم چنان كه چه بسا ايراد كرده باشند -تذكر داديم تا كسي ايراد نكند
كالم  و حال آنكهتحريف بخاطر اينكه ذكر است، بايد داللت كند بر مصونيت تورات و انجيل، زيرا آنها نيز ذكر خدايند، 

لف اند. جوابش همان است كه گفتيم ااند، بلكه تحريف شدهخداي تعالي صريح است در اينكه تورات و انجيل محفوظ نمانده
الف و الم عهد است، و ذكريت ذكر، علت حفظ خدايي نيست تا هر چه ذكر باشد خداوند حفظش كرده  "الذكر "و الم در

دهد. و به زودي در يك بحث جداگانه اين معنا را مورد بحث مفصل ذكر را كه قرآن است ميباشد بلكه تنها وعده حفظ اين 
 .ان شاء اللَّه تعالي -دهيمقرار مي

 417[ ..... ص : "ربما يود ... "بحث روايتي ])رواياتي در مورد خروج موحدان عاصي از جهنم و بقاء كافران در آن در ذيل آيه:

از پدرش از ابن ابي عمير از عمر بن اذينة از رفاعه از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود:  قمي در تفسيرش به سند خود
كند كه هيچ كس جز مسلمان به بهشت نخواهد رفت، آن روز شود منادي از ناحيه خداي تعالي ندا ميچون روز قيامت مي

ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ  "ن آيه را تالوت فرمودند:كنند اي كاش در دنيا مسلمان بودند. آن گاه اياست كه كفار آرزو مي
 يعني رهايشان كن تا مشغول عمل خود "يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ

__________________________________________________ 

و  -را خواهند ديد خواهند بكنند كه جزاي خودهر چه مي -بدرستي كساني كه بعد از آمدن ذكر بانان كافر شدند(1)
بدرستي كه اين كتابي است گرانمايه و بي مانند كه باطل در عصر نزولش و در آينده در آن راه ندارد، نازل شده است از 

 [.....] .00و  01خداي فرزانه ستوده سوره فصلت، آيه 

 102، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1» "فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "شوند،

 .«5»د اللَّه بن عطاء مكي از امام باقر و امام صادق )ع( نظير اين روايت را آورده است مؤلف: عياشي از عب



و ابن مردويه به سند صحيح از جابر بن عبد اللَّه انصاري روايت  -در كتاب األوسط -و در الدر المنثور است كه طبراني
شوند و هر قدر كه خدا بخواهد انشان عذاب ميمردمي از امت من به جرم گناه :اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمودكرده

گويند چرا ايمان و تصديق شما سودي برايتان كنند و ميدر آتش خواهند بود، آن گاه مشركين در آنجا ايشان را سرزنش مي
رُبَما  ":آورد. آن گاه اين آيه را تالوت فرمودندماند مگر آنكه خداوند از آتش بيرونش مينداشت در نتيجه هيچ موحدي نمي

 .«0» "يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ

مؤلف: اين معني به طريق ديگري از ابو موسي اشعري و ابو سعيد خدري و انس بن مالك نيز از آن جناب روايت شده است 
«0». 

رمود: اند كه فالب )ع( روايت كردهاز علي بن ابي ط -در كتاب السنة -و در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم و ابن شاهين
رسول خدا )ص( فرمود: موحدين هر امتي كه مرتكب گناهان كبيره شده باشند در صورتي كه توبه نكرده و از آن پشيمان 

گردد، و نه همنشين شيطان شود، و نه بدنشان سياه ميشوند و در آنجا نه چشمهايشان كبود مينباشند داخل جهنم مي
پوشند، و خداوند خلود در جهنم را بر آشامند و نه قطران ميگردند، نه حميم ميدچار غل و زنجير ميشوند و نه مي

 .دانكند، بخاطر اينكه سجده كردهكند، براي همين كه موحدند، و صورتهايشان را بر آتش حرام ميجسدهايشان حرام مي

گيرد، و افرادي تا رانشان و افرادي دي تا پشت پاهايشان را ميها افرادي هستند كه آتش تا روي پايشان را و افراو از همين
اند. از نظر مدت هم گيرد. و اين به خاطر تفاوت گناهاني است كه مرتكب شدهاي تا گردنشان فرا ميتا كمرشان و عده

 آيند وبعضي يك ماه در آتش هستند و بعضي يك سال، ولي سرانجام بيرون مي

__________________________________________________ 

 .020و  025، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 .1. ح 503، ص 5تفسير عياشي، ج (2)

 .35، ص 0الدر المنثور، ج (3)

 .30، ص 0الدر المنثور، ج (4)

 103، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .گرددترين توقف ايشان به قدر عمر دنياست از روزي كه خلق شده تا روزي كه فاني ميطوالني

سبب بيرون شدنشان از جهنم اين است كه يهود و نصاري و هر كه در آتش هست از اهل هر دين و هم چنين اهل شرك 
گويند: شما به خدا و كتب و رسل او ايمان آورديد و در عين حال با ما در جهنميد، پس ايمان شما بيهوده به اهل توحيد مي

 .بود

كند كه براي هيچ امري آن طور غضب نكرده باشد. آن گاه مؤمنين را از جهنم ميآن وقت است كه خدا به ايشان غضبي 
رويند مانند طرثوث كه در خاشاك و برد، پس در آنجا مياي كه ميان بهشت و صراط قرار دارد ميبيرون آورده بر سر چشمه

تند كه از هايي هساينها جهنمي "استشوند در حالي كه به پيشانيهايشان نوشته رويد، آن گاه داخل بهشت ميكف سيل مي
 ."اند و تا خدا بخواهد در بهشت خواهند بودآتش دوزخ آزاد شده

كنند كه آن را محو كند. خدا هم ملكي و چون اين نوشته داغ ننگي بر پيشانيهاي ايشان است از خدا درخواست مي
دهد تا در جهنم را به روي آتشين دارند دستور ميهاي اي را كه با خود ميخكند، سپس مالئكهفرستد آن را محو ميمي

كند و ها ميخكوبشان كنند اينجاست كه خداي تعالي كه در عرش قرار گرفته فراموششان ميباقيماندگان ببندند و با آن ميخ
رُبَما  "گردند و خداي تعالي در اين خصوص فرموده:اهل بهشت هم در سرگرميشان به نعيم و لذت بهشتي از آنان غافل مي



 .«1» "يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كانُوا مُسْلِمِينَ

به معناي خاشاك و كف سيل است.  -كه در روايت است -"حميل السيل "اسم گياهي است و كلمه "طرثوث "مؤلف: كلمه
 .و از طرق شيعه نيز قريب به اين مضمون روايت شده است

اند كه گفت: رسول خدا )ص( چوبي در زمين فرو برد يه از ابي سعيد روايت كردهو نيز در آن كتاب است كه احمد و ابن مردو
 دانيد كه اين چيست؟و چوب ديگري پهلوي آن و چوبي ديگر بعد از آن در زمين نشانيد و فرمود هيچ مي

همواره در پي اين انسان است و اين اجل او و اين آرزوي اوست و او  :اصحاب گفتند: خدا و رسول داناتر است. فرمود
 رسيدن به آرزوهاست و غافل از اينكه اجل قبل از

__________________________________________________ 

 .30و  30، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 123، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1»آرزوهايش قرار دارد 

 .روايت شده استمؤلف: قريب به اين معنا به چند طريق نيز از انس از رسول خدا )ص( 

 :و در مجمع البيان از امير المؤمنين )ع( روايت كرده كه فرمود

ترسم پيروي هواي نفس، و درازي آرزو است، چون پيروي هوي و هوس شما را از حق ترسناكترين چيزي كه بر شما مي
 .«2»برد كند و درازي آرزو آخرت را از يادتان ميجلوگيري مي

يعني اگر  :از معصوم نقل كرده كه فرمود "ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ "يهو در تفسير قمي در ذيل آ
 «0»كنيم. مالئكه را نازل كنيم ديگر مهلتشان نداده هالكشان مي

 421گفتاري در چند فصل در مصونيت قرآن از تحريف ..... ص : 

 421قرآن عصر حاضر همان قرآن نازل بر پيامبر اسالم )ص( است[ ..... ص :  فصل اول ]در بيان اينكه

قرن قبل پيغمبري از نژاد عرب به نام محمد )ص( مبعوث به نبوت  10يكي از ضروريات تاريخ اين معنا است كه تقريبا در  :
 "قرآن "ي آورده كه آن را به نامشد و دعوي نبوت كرده است و امتي از عرب و غير عرب به وي ايمان آوردند و نيز كتاب

ناميده و به خداي سبحان نسبتش داده است و اين قرآن متضمن معارف و كلياتي از شريعت است كه در طول حياتش مردم 
 .كرده استرا به آن شريعت دعوت مي

ه، و نيز هيچ حرفي و نيز از مسلمات تاريخ است كه آن جناب با همين قرآن تحدي كرده و آن را معجزه نبوت خود خواند
نيست در اينكه قرآن موجود در اين عصر همان قرآني است كه او آورده و براي بيشتر مردم معاصر خودش قرائت كرده 

است. و مقصود ما از اينكه گفتيم اين همان است تكرار ادعا نيست بلكه منظور اين است كه بطور مسلم اين چنين نيست 
 ه باشدكه آن كتاب به كلي از ميان رفت

__________________________________________________ 

 .30، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .053، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .020، ص 1تفسير قمي، ج (3)



 121، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ر ميان مردم و كتاب ديگري نظير آن و يا غير آن به دست اشخاص ديگري تنظيم و به آن جناب نسبت داده شده و د
 .معروف شده باشد كه اين، آن قرآني است كه به محمد نازل شده است

همه اينها كه گفتيم اموري است كه احدي در آن ترديد ندارد، مگر كسي كه فهمش آسيب ديده باشد. حتي موافق و مخالف 
 .در مساله تحريف و عدم آن نيز در هيچ يك آنها احتمال خالف نداده است

ن اي در آن زياد و يا از آاند اين است كه جمالت مختصري و يا آيهه بعضي از مخالفين و موافقين احتمال دادهتنها چيزي ك
كم شده و يا جا به جا و يا تغييري در كلمات و يا اعراب آن رخ داده باشد و اما اصل كتاب الهي، به همان وضع و اسلوبي كه 

 .، و به كلي از بين نرفته استدر زمان رسول خدا )ص( بوده باقي مانده است

بينيم كه قرآن كريم با اوصاف و خواصي كه نوع آياتش واجد آنهاست تحدي كرده يعني بشر را از آوردن از سوي ديگر مي
اي از بينيم كه آن اوصاف را دارد بدون اينكه آيهكتابي مشتمل بر آن اوصاف عاجز دانسته است و ما تمامي آيات آن را مي

 .وصاف را از دست داده باشدآن، آن ا

بينيم كه تمامي آيات همين قرآني كه در دست ماست آن نظم بديع و عجيب مثال اگر به فصاحت و بالغت تحدي نموده مي
را دارد و گفتار هيچ يك از فصحاء و بلغاي عرب مانند آن نيست، و هيچ شعر و نثري كه تاريخ از اساتيد ادبيات عرب ضبط 

اي از آنان چنان نظم و اسلوبي را ندارد و اين نظم و اسلوب و اين امتيازات در ه و يا رساله و يا محاورهنموده و هيچ خطب
 .بينيم كه در تكان دادن جسم و جان آدمي مثل همندتمامي آيات قرآني مشهود است و همه را مي

به اختالف نداشتن « 1» "مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِالفاً كَثِيراً أَ فاَل يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كانَ "بينيم كه در آيهو نيز مي
شود مگر آنكه اي ديده نميقرآن تحدي نموده و اين خصوصيت در قرآن عصر ما نيز هست، هيچ ابهام و يا خللي در آيه

، مگر آيددو نظر تناقض و اختالف باشد، پيش نميسازد، و هيچ تناقض و اختالفي كه در باي ديگر آن را بر طرف ميآيه
 .سازدآنكه آياتي آن را دفع مي

__________________________________________________ 

 .25آيه  يافتند سوره نساء،كنند كه اگر از ناحيه غير خدا بود بطور مسلم در آن اختالف بسياري ميآيا در قرآن تدبر نمي(1)

 125، ص: 15ج ترجمه الميزان،

بينيم كه با معارف حقيقي و كليات شرايع فطري و جزئيات فضائل عقلي كه مبتكر آن است تحدي نموده، و عموم باز مي
قُلْ لَئِنِ  "دانشمندان عالم را نه تنها اهل لغت و ادبيات را به آوردن مانند آن دعوت كرده و از آن جمله فرموده است:

 "و نيز فرموده:« 1» "الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراًاجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ 
 .«5» "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ

ي را كه جاي هيچ ترديد نباشد و دادن بينيم كه همين قرآن عصر ما بيان حق صريحاين تحدي قرآن است و ما مي
اي را كه آخرين نظريه باشد كه عقل بشر بدان دست يابد، چه در اصول معارف حقيقي و چه در كليات شرايع فطري و نظريه

كند، بدون اينكه در هيچ يك از اين ابواب نقيصه و يا خللي و يا تناقض و لغزشي چه در جزئيات فضائل اخالقي استيفاء مي
مه اند و يك روح در كالبد هبينيم كانه به يك حيات زندهشته باشد بلكه تمامي معارف آن را با همه وسعتي كه دارد ميدا

گردند و به آن آنها جريان دارد و آن روح واحد مبدأ تمامي معارف قرآني است و اصلي است كه همه بدان منتهي مي
آن  آوريم و اگريك معارف آن را تحليل كنيم، سر از آن اصل در مي كنند، و آن اصل توحيد است كه اگر يكبازگشت مي

 .خوريماصل را تركيب نماييم به يك يك آن معارف بر مي



هاي گذشته بوده، قرآن عصر خود ص( متعرض داستان امت)و نيز اگر برايمان ثابت شده كه قرآن نازل شده بر پيامبر خاتم 
ترين كالم است كه شايسته طهارت دين و نزاهت ترين بيان و مناسبدارد كه اليق بينيم كه در اين باره بياناتيرا مي

ما  كند و اين معنا وقتي برايباشد، بطوري كه انبياء را افرادي خالص در بندگي و اطاعت خدا معرفي ميساحت انبياء )ع( مي
ر كه در تورات و انجيل آمده مقايسه نماييم آن شود كه داستان قرآني هر يك از انبياء را با داستان همان پيغمبمحسوس مي

 .شود كه قرآن ما چقدر با كتب عهدين تفاوت داردوقت به بهترين وجهي دستگيرمان مي

بطور  بينيم كه بسياري از آيات آندانيم كه در قرآن كريم اخبار غيبي بسياري بوده، در قرآن عصر خود نيز ميو نيز اگر مي
 ادث آينده جهانصريح و يا تلويح از حو

__________________________________________________ 

بگو هر آينه اگر جن و انس جمع شوند تا كتابي به مثل اين قرآني بياورند نخواهند آورد هر چند كه پشت به پشت هم (1)
 .22دهند. سوره اسري، آيه 

 10و  10ده. سوره طارق، آيه بدرستي قرآن پايان دهنده به هر بحثي است، نه شوخي و بيهو(2)
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 .دهدخبر مي

يعني  -بينيم كه خود را به اوصاف پاك و زيبا از قبيل نور، و هادي به سوي صراط مستقيم، و به سوي ملتي اقومو نيز مي
م كه فاقد هيچ يك از اين اوصاف نيست، يابيستوده. و قرآن عصر خود را نيز مي -تواناترين قانون و آيين در اداره امور جهان

 .و در امر هدايت و داللت از هيچ دقتي فروگذار نكرده است

ترين اوصافي كه براي خود قائل شده صفت يادآوري خداست و اينكه در راهنمايي به سوي خدا هميشه زنده است، و از جامع
كند، و اوصاف مالئكه و او را در صنع و ايجاد وصف ميبرد، و سنت و همه جا از اسماي حسني و صفات علياي خدا اسم مي

كند، منتهي اليه و سرانجام امر خلقت يعني معاد و نمايد، شرايع و احكام خدا را وصف ميكتب و رسل خدا را ذكر مي
 .كندبرگشت به سوي خدا و جزئيات سعادت و شقاوت و آتش و بهشت را بيان مي

 .همانست كه قرآن كريم به قول مطلق، خود را بدان ناميده استو همه اينها ذكر و ياد خداست، و 

نيست، به همين جهت در آياتي كه  "ذكر "چون از اسامي قرآن هيچ اسمي در داللت بر آثار و شؤون قرآن به مثل اسم
إِنَّ الَّذِينَ  "فرمايد:كند آن را به نام ذكر ياد نموده، و از آن جمله ميراجع به حفظ قرآن از زوال و تحريف صحبت مي

عْمَلُونَ بَصِيرٌ ةِ اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ إِنَّهُ بِما تَيُلْحِدُونَ فِي آياتِنا ال يَخْفَوْنَ عَلَيْنا أَ فَمَنْ يُلْقي فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً يَوْمَ الْقِيامَ
 "إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جاءَهُمْ وَ

كند، نه روز نزولش و نه در زمان آينده، نه فرمايد: قرآن كريم از اين جهت كه ذكر است باطل بر آن غلبه نميكه مي« 1»
 .و نه نسخ و تغيير و تحريفي كه خاصيت ذكريتش را از بين ببردكند باطل در آن رخنه مي

 و نيز در آيات مورد بحث ذكر را به طور مطلق بر قرآن كريم اطالق نموده، و نيز

__________________________________________________ 

شود آيا كسي كه به آتش انداخته مي گرايند امرشان بر ما مخفي نيست،آنان كه از آيات ما اعراض و بسوي باطل مي(1)
ت. كنيد بينا اسخواهيد بكنيد كه او به آنچه ميشود حال آنچه ميبهتر است يا كسي كه روز قيامت ايمن وارد عرصه مي

خواهند بكنند كه جزاي خود را خواهند ديد( كه قرآن كساني كه به ذكر )قرآن( بعد از آنكه آمدشان كافر شدند )هر چه مي
كتابي است گرانمايه و بي مانند، كه باطل نه در عصر نزولش و نه در آينده در آن راه ندارد، نازل شده از خداي فرزانه  كريم



 .05 -03ستوده است. سوره فصلت، آيه 
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كه از آن « 1» "ا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ "به طور مطلق آن را محفوظ به حفظ خداي تعالي دانسته و فرموده:
شود كه گفتيم قرآن كريم از هر زياده و نقصان و تغيير لفظي و يا ترتيبي كه ذكر بودن آن را دو اطالق اين معنا استفاده مي
 .از بين ببرد محفوظ خواهد بود

را به رسول خدا )ص( برگردانده و  "له "ين است كه ضميراند ااي كه در تفسير آيه مورد بحث زدهيكي از حرفهاي بي پايه
ولي اين معنا با سياق آيه سازش ندارد، زيرا مشركين «. 5» "كنيم آن جناب استما او را حفظ مي "اند: منظور از اينكهگفته

ه قبال هم به اين نكته كردند بخاطر قرآن بود كه به ادعاي آن جناب بر او نازل شده، هم چنان ككه آن جناب را استهزاء مي
 ."وَ قالُوا يا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ "اشاره كرده و فرموده بود:

پس از آنچه گذشت اين معنا به دست آمد كه: قرآني كه خداي تعالي بر پيغمبر گراميش )ص( نازل كرده و آن را به وصف 
نحو كه نازل شده، محفوظ به حفظ الهي خواهد بود و خدا نخواهد گذاشت كه دستخوش زياده  ذكر توصيف نموده به همان

 .و نقص و تغيير شود

و خالصه دليل ما هم اين شد كه قرآني كه خداي تعالي بر پيغمبرش نازل كرده و در آيات زيادي آن را به اوصاف 
آن اوصاف دچار دگرگوني و زياده و نقصان گردد آن مخصوصي توصيف نموده، اگر بخواهد محفوظ نباشد و در يكي از 

بينيم قرآن موجود در عصر ما تمامي آن اوصاف را به كاملترين و بهترين وصف ديگر باقي نخواهد ماند و حال آنكه ما مي
آني رفهميم كه دستخوش تحريفي كه يكي از آن اوصاف را از بين برد نگشته است، و قطرز ممكن داراست. از همين جا مي

 .ص( نازل شده است)كه اكنون دست ما است همان است كه به رسول خدا 

پس اگر فرض شود كه چيزي از آن ساقط شده و يا از نظر اعراب و زير و زبر كلمات و يا ترتيب آيات دچار دگرگوني شده 
، عجاز، رفع اختالف، هدايتاش به نحوي است كه كمترين اثري در اوصاف آن از قبيل اباشد، بايد قبول كرد كه دگرگوني

 ندارد. پس اگر تغييري در ...نوريت، ذكريت، هيمنه و قهاريت بر ساير كتب آسماني و 
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 .3ما ذكر )قرآن( را بر تو نازل كرديم و محققا ما او را حفظ خواهيم كرد. سوره حجر، آيه (1)

 [.....] .، به نقل از فراء12، ص 10معاني، ج تفسير روح ال(2)
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قرآن كريم پيدا شده باشد از قبيل سقوط يك آيه مكرر و يا اختالف در يك نقطه و يا يك اعراب و زير و زبر و امثال آن 
 .است

 422. ص : فصل دوم: ]رواياتي كه بر عدم وقوع تحريف و تصرف در قرآن داللت دارند[ ....

در  "نقل شده كه فرموده:« 5»و سني  «1»عالوه بر آنچه گذشت اخبار بسياري هم كه از رسول خدا )ص( از طريق شيعه 
 .دليل بر تحريف نشدن قرآن است "ها و براي حل مشكالت به قرآن مراجعه كنيدهنگام بروز فتنه

به حد تواتر نقل شده كه رسول خدا )ص( « 0»ني و س« 0»دليل ديگر آن حديث شريف ثقلين است كه از طريق شيعه 
ه درستي كه من در ب -اني تارك فيكم الثقلين كتاب اللَّه و عترتي اهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا "فرمود:

رگز گمراه گذارم: كتاب خدا و عترتم، اهل بيتم، ما دام كه به آن دو تمسك جوييد هميان شما دو چيز گرانقدر باقي مي



، چون اگر بنا بود قرآن كريم دستخوش تحريف شود معنا نداشت آن جناب مردم را به كتابي دستخورده و "نخواهيد شد
 ."شويدتا ابد هر وقت به آن دو تمسك جوييد گمراه نمي "تحريف شده ارجاع دهد و با اين شدت تاكيد بفرمايد

اند اخبار و احاديثشان را به ا و ائمه اهل بيت )ع( رسيده، دستور دادهبسياري كه از طريق رسول خد« 2»و همچنين اخبار 
مقصود از  "اندقرآن عرضه كنند، زيرا اگر كتاب الهي تحريف شده بود معنايي براي اين گونه اخبار نبود. و اينكه بعضي گفته

قبول كنيم كه آيات احكام تحريف اين دستور تنها در اخبار فقهي است كه بايد عرضه به آيات احكام شود و ممكن است 
 صحيح نيست، زيرا دستور مذكور مطلق است و زيرنويسي "نشده، اما دليل بر اين نيست كه اصل قرآن تحريف نشده باشد

 .ندارد كه تنها اخبار فقهي را به قرآن عرضه كنيد، و اختصاص دادنش به اخبار فقهي تخصيص بدون مخصص است

 عرضه به قرآن صريح و يا دست كم نزديك به صريح است در عالوه بر اينكه زبان اخبار

__________________________________________________ 
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اينكه دستور عرضه مزبور به منظور تشخيص راست از دروغ و حق از باطل است، و معلوم است كه اگر در روايات دسيسه و 
اعيش در ددستبردي شده باشد تنها در اخبار مربوط به فقه و احكام نبوده بلكه اگر دشمن داعي به دسيسه در اخبار داشته 

ده تر و بيشتر بواخبار مربوط به اصول و معارف اعتقادي و قصص انبياء و امم گذشته، و همچنين اوصاف مبدأ و معاد قوي
اند و همچنين نظائر آن غالبا در مسائل اعتقادي است بينيم روايات اسرائيلي كه يهود داخل در روايات ما كردهاست. و لذا مي

 .نه فقهي

تحريف از نظر روايات، رواياتي است كه در آنها خود امامان اهل بيت )ع( آيات كريمه قرآن را در هر باب  دليل ديگر عدم
خواهند قرآن اند، حتي در آن روايات، اخبار آحادي كه ميموافق و عين آنچه در اين قرآن موجود در عصر ماست قرائت كرده

اند و اين بهترين شاهد است بر اينكه مراد عصر ماست تالوت كرده را تحريف شده معرفي كنند آيه را آن طور كه در قرآن
 .«1»در بسياري از آنها كه دارد آيه فالن جور نازل شده است تفسير بر حسب تنزيل و در مقابل بطن و تاويل است 

دست مردم همان  دليل ديگر، رواياتي است كه از امير المؤمنين و سائر ائمه معصومين )ع( وارد شده كه قرآن موجود در
آن را به خط خود تنظيم نموده است، و در  (قرآني است كه از ناحيه خدا نازل شده، اگر چه غير آن قرآني است كه علي )ع

زمان ابو بكر و همچنين در زمان عثمان كه به تنظيم و كتابت قرآن پرداختند آن حضرت را مشاركت ندادند. و از همين باب 
 ."خوانند بخوانيدقرآن را همانطور كه مردم مي -اقرؤا كما قرء الناس "اندد فرمودهاست اينكه به شيعيان خو

و مقتضاي اين روايات اين است كه اگر در آن روايات ديگر آمده كه قرآن علي )ع( مخالف قرآن موجود در دست مردم است 
سوره يا آياتي كه بهم خوردن ترتيبش ها يا آيات تفاوت دارد، آن هم معنايش اين است كه از نظر ترتيب بعضي سوره

 كمترين اثري در اختالل معناي آن ندارد، و آن اوصافي را كه گفتيم خداوند قرآن را به

__________________________________________________ 

يان اينكه تست از بتنزيل عبارتست از بيان اينكه فالن آيه به چه لفظي و چه اسلوبي نازل شده، و تاويل و بطن عبار(1)



روايت  "وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ "مقصود از فالن آيه چيست، و كاري به لفظ آن ندارد. مثال اگر در باره آيه
نه اينكه  تمعنايش اين است كه مقصود آيه اين معنا اس "سيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم اي منقلب ينقلبون "آمده كه

 .انداند و يك جمله را انداختهآيه به اين لفظ نازل شده بوده و در آن دست برده
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 .برداين اوصاف توصيف نموده از بين نمي

ر دداللت قطعي دارد بر اينكه قرآني كه امروز  -هر چند كه مضامين آنها با يكديگر مختلف است -پس مجموع اين اخبار
دست مردم است همان قرآني است كه از ناحيه خداي تعالي بر خاتم انبياء )ص( نازل شده است، بدون اينكه چيزي از 

 .اش و آثار و بركاتش از بين رفته باشداوصاف كريمه

 427..... ص : فصل سوم:]ادله و وجوهي كه براي اثبات عدم وقوع زياده و وقوع نقص و تغيير در قرآن بدانها استناد شده است[ 

 اشاره

اي از محدثين شيعه و حشويه و جماعتي از محدثين اهل سنت را عقيده بر اين است كه قرآن كريم تحريف شده، به عده
اي الفاظ آن تغيير يافته، و ترتيب آيات آن بهم خورده. و اما تحريف به معناي زياد اين معنا كه چيزي از آن افتاده و پاره

 .ايست كه احدي از علماي اسالم بدان قائل نشده استضيهشدن چيزي در آن فر

محدثين مذكور بر عدم وقوع زيادت در قرآن به وسيله اجماع امت و بر وقوع نقص و تغيير در آن به وجوه زيادي احتجاج 
 .اندكرده

، و يا ها، و يا بعضي آياتدر اخبار بسياري از طريق شيعه و سني روايت شده كه يا داللت دارند بر سقوط بعضي از سوره -1
بعضي جمالت، و يا قسمتي از جمالت و يا كلمات و يا حروف آن كه در همان ابتدا در موقع جمع آوري آن در زمان ابي 

بكر، و همچنين در موقع جمع آوري بار دوم آن، در زمان عثمان اتفاق افتاده. و نيز داللت دارند بر تغيير و جابجا شدن آيات 
 .و جمالت

د اند و بعضي از ايشان عداين روايات بسيار است كه محدثين شيعه آنها را در جوامع حديث و ساير كتب معتبر خود آوردهو 
اند. و همچنين محدثين اهل سنت در صحاح خود، مانند صحيح بخاري و صحيح مسلم، آنها را بالغ بر دو هزار حديث دانسته

در تفسير خود « 1»اند. و آلوسي ر جوامع حديث و كتب تفسير و غير آن نقل كردهو سنن ابي داوود، و نسايي، و احمد، و ساي
 .عدد آنها را بيش از حد شمار دانسته است

البته آنچه گفته شد غير موارد اختالفي است كه ميان مصحف عبد اللَّه بن مسعود با مصحف معروف است، كه اين خود بالغ 
موارد اختالف مصحف ابي بن كعب با مصحف عثماني است، كه آن نيز بالغ بر سي  بر شصت و چند مورد است. و نيز غير از

 و چند

__________________________________________________ 
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قطار بالد اسالمي آن روز فرستاده هاي عثماني كه خود او نوشته و به امورد است. و همچنين اختالف ميان خود مصحف
بالغ بر پنجاه و چند مورد، و به قول ديگران چهل و پنج مورد است، چون  -در سعد السعود -است كه به قول ابن طاووس



 .عثمان پنج و يا هفت مصحف نوشته به شام، مكه، بصره، كوفه، يمن و بحرين فرستاده و يكي را در مدينه نگهداشته است

هاي دوره اول )زمان ابي بكر( هاي عثماني و مصحفنقل شد غير اختالفي است كه از نظر ترتيب ميان مصحفو نيز آنچه 
هاي مئين قرار داشت، و حال آنكه هاي مثاني و سوره برائت جزو سورهوجود دارد، زيرا سوره انفال در جمع بار اول جزو سوره

 .گذردفته، و روايتش به زودي از نظر خواننده ميهاي طوال قرار گردر جمع دوم هر دو سوره جزو سوره

ها در ها وجود دارد، چون بر حسب روايات، ترتيب سورهباز آنچه تا كنون گفته شد غير اختالفي است كه در ترتيب سوره
 .مصحف عبد اللَّه بن مسعود و مصحف ابي بن كعب غير ترتيبي است كه در مصحف عثمان است

ها وجود دارد، زيرا قرائتهاي غير معروفي است كه از صحابه و تابعين روايت ست كه در ميان قرائتو همچنين غير اختالفي ا
 .شودشده كه با قرائت معروف اختالف دارد كه اگر همه آنها را حساب كنيم به هزار يا بيش از آن بالغ مي

آني به دست غير معصوم جمع آوري شود و هيچ داند قردليل دوم ايشان اعتبار عقلي است، به اين بيان كه عقل بعيد مي -2
 .اشتباه و غلطي در آن وجود نداشته باشد و عينا موافق واقع از كار در آيد

آمد گيري كرد، و بيرون نميكه: علي )ع( بعد از رحلت رسول خدا )ص( از مردم كناره« 1»روايتي است از عامه و خاصه  -3
ري نمود آن گاه آن را به مردم ارائه داد، و اعالم كرد كه اين همان قرآني است كه مگر براي نماز تا آنكه قرآن را جمع آو

خداوند بر پيغمبرش نازل فرموده و من آن را جمع آوري كردم. مردم او را رد كردند و قرآن او را نپذيرفتند، و به قرآني كه 
 .زيد بن ثابت جمع كرده بود اكتفاء كردند

ودند اين حرف معني نداشت و اصال معنا نداشت كه آن جناب قرآن را آورده اعالم كند كه اين و اگر اين دو قرآن عين هم ب
 همان قرآني است كه خداي تعالي
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داناترين مسلمانان به كتاب اللَّه بود، و لذا  (دانيم علي )ع( بعد از رسول خدا )صغمبر اكرم نازل نموده، با اينكه ميبر پي
علي با حق است و حق با  "رسول خدا )ص( در حديث ثقلين مردم را به او ارجاع داده و عالوه در حق آن جناب فرموده:

 ."علي است

دهد شود و طابق النعل بالنعل رخ مياين امت نيز آنچه در بني اسرائيل واقع شده واقع مي گويد: دررواياتي است كه مي -4
و يكي از چيزهايي كه در بني اسرائيل اتفاق افتاد تحريف كتابشان بود كه قرآن و روايات ما بدان تصريح دارد، ناگزير بايد در 

 .(آيدبايد تحريف شود )و گر نه آن روايات درست در نمي اين امت هم اتفاق بيفتد و كتاب اين امت يعني قرآن كريم هم

هاي اقوام گذشته را وجب به فرمود: به زودي سنت (در صحيح بخاري از ابي سعيد خدري روايت كرده كه رسول خدا )ص
 .رويدوجب، و ذراع به ذراع پيروي خواهيد كرد، حتي اگر آنها به سوراخ سوسمار رفته باشند، شما هم مي

 كنيم؟يا رسول اللَّه )ص( پدر و مادران يهود و نصاري خود را پيروي مي گفتيم

 .؟«1»فرمود: پس چه كسي را 

و ابي  -كه قبال روايتش نقل شد -اي از صحابه مانند ابي سعيد خدرياين روايت مستفيض است و در جوامع حديث از عده
عود، سهل بن سعد، عمر بن عوف، و عمرو بن عاص، شداد بن اوس هريره، عبد اللَّه عمر، ابن عباس، حذيفه، عبد اللَّه بن مس
 .اندو مستورد بن شداد، در عباراتي قريب المعني نقل كرده

اي امامان اهل بيت )ع( از رسول خدا )ص( روايت شده. هم چنان كه و نيز اين روايت بطور مستفيض از طرق شيعه از عده



رموده: راهي كه پيشينيان رفتند شما نيز طابق النعل بالنعل و مو به مو خواهيد قمي در تفسير خود از آن جناب آورده كه ف
كنيد، تا آنجا كه اگر آنها به سوراخ هم تخطي نمي« 5» "باع "رفت و حتي راه آنان را يك وجب و يك ذراع و يك

 تگان، يهود و نصاري است؟سوسماري رفته باشند شما هم خواهيد رفت. پرسيدند يا رسول اللَّه )ص( مقصود شما از گذش
 فرمود: پس كيست؟ بزودي عروه و دست آويزهاي اسالم را يكي پس از ديگري
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 .«1»دهيد امانت و آخرين آنها نماز است پاره خواهيد كرد و اولين چيزي كه آن را از دست مي

 123بيان ضعف استدالل به اجماع براي اثبات عدم وقوع تحريف قرآن به زياد شدن در آن[ ..... ص : ]

اين است كه اجماع امت، حجتي است مدخوله، براي  اما جواب از استدالل ايشان به اجماع امت بر عدم تحريف به زياده،
 .اينكه حجت بودنش مستلزم دور است

توضيح اينكه: اجماع به خودي خود حجت عقلي يقيني نيست، بلكه آن كساني كه اجماع را به عنوان يك حجت شرعي 
ر اين ي ظني خواهد بود )نه قطعي( و ددانند قائلند به اينكه در صورتي كه اعتقاد آور براي انسان باشد فقط اعتقادمعتبر مي

 .باشدمساله اجماع منقول و محصل يكسان مي

ماع اند، براي اينكه آنچه كه اجاند اجماع محصل قطع آور است، اشتباه كردهو اينكه بعضي ميان آن دو فرق گذاشته و گفته
ست، و آحاد اقوال در اينكه بيش از ظن افاده شود نيكند بيش از مجموع اعتقادهايي كه از يك يك اقوال حاصل ميافاده مي

كنند مثل يكديگرند و انضمام اقوال به يكديگر بيش از اين اثر ندارد كه ظن را تقويت كند نه اينكه قطع بياورد، زيرا نمي
 .قطع، اعتقاد مخصوصي است بسيط و مغاير با ظن، نه اينكه اعتقادي مركب از چند مظنه بوده باشد

جماع محصل است كه خود ما اقوال را تتبع نموده يك قول و دو قول و سه قول موافق بدست آوريم، و تازه اين در ا
همچنين تا معلوممان شود كه در مساله قول مخالفي نيست. و همانطور كه گفتيم اين تتبع بيش از اين اثر ندارد كه مظنه 

عي كه ديگران از اهل علم و بحث براي ما نقل كنند و كند. و اما اجماآدمي را به قطع نزديك كند ولي افاده قطع نمي
تر است، زيرا به منزله يك روايت و خبر واحد است كه بيش از كه بي اعتباريش روشن "فالن مطلب اجماعي است "بگويند

 .افاده ظن اثري ندارد

  خبري است كه نقلپس حاصل كالم اين شد كه اجماع حجتي است ظني و شرعي كه دليل اعتبارش نزد اهل سنت مثال
و نزد شيعه به اين است كه يا  "كندامت من بر خطا و ضاللت اتفاق و اجماع نمي "كنند كه رسول خدا )ص( فرموده:مي

 .اي كشف از قول معصوم شودقول معصوم )ع( در ميان اقوال مجمعين باشد و يا از قول مجمعين به گونه

 ف بر قول معصوم )پيغمبرپس حجيت اجماع چه منقولش و چه محصلش، موقو
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و امام( است، كه آن نيز موقوف بر نبوت، و صحت نبوت هم در اين عصر متوقف بر سالمت قرآن و مصونيتش از تحريف 



ات قرآن از قبيل هدايت و قول فصل و مخصوصا اعجاز را از بين ببرد، چون غير از قرآن است. آن تحريفي كه گفتيم صف
كريم معجزه زنده و جاويدي براي نبوت خاتم االنبياء )ص( نيست، و تنها قرآن است كه معجزه آن جناب در اين عصر 

ماند، چون ثوقي به اين معجزه باقي نميشود و به احتمال تحريف به زياده و يا نقيصه و يا هر دگرگوني ديگري وشمرده مي
افتد، و با سقوط دانيم كه آنچه در قرآن است كالم خالص خداست يا نه. پس در صورت تحريف، قرآن از حجيت مينمي

افتد. اين بود معناي آنچه كه گفتيم اجماع حجتي است مدخوله كه حجت بودنش مستلزم حجيت، اجماع هم از حجيت مي
 .دور است

د گفت: شما در اول بحث گفتيد كه وجود قرآني نازل بر پيغمبر اسالم در ميان ما مسلمانان از ضروريات تاريخ است و خواهي
 .با چنين اعترافي ديگر حجيت اجماع موقوف بر اثبات حجيت قرآن و نبوت خاتم النبيين نيست

 شود كه ديگر احتمال زياده وت، باعث نميگوييم: صرف اينكه آنچه در دست ماست مشتمل بر قرآن واقعي اسدر جواب مي
اي كه در اثبات مطلبي مانند: نبوت خاتم االنبياء و پس از آن نقصان و تغيير را ندهيم، باز در هر آيه و يا جمله و يا سوره

 .گردددهيم و قرآن به كلي از حجيت ساقط مياجماع و امثال آن محتاج به آن باشيم احتمال تحريف را مي

 121قصور روايات دال بر وقوع تحريف در قرآن از نظر سند و داللت[ ..... ص :  ضعف و]

و اما پاسخ از دليل اول اينكه اوال: تمسك به اخبار براي اثبات تحريف قرآن مستلزم حجت نبودن خود آن اخبار است، نظير 
ه امامت ماند تا چه رسد باالنبياء باقي نميدوري كه در اجماع بيان كرديم، )زيرا با تحريف شدن قرآن دليلي بر نبوت خاتم 

 .(امامان و حجيت اخبار ايشان

تواند به عنوان يكي از مصادر تاريخ به آن تمسك بجويد و در تاريخ كند تنها ميپس كسي كه به اخبار مذكور استدالل مي
ود ندارد، و عقل در هيچ يك از آن هم هيچ مصدر متواتري و يا مصدري همراه با قرائن قطعي كه مفيد علم و يقين شود وج

مصادر مجبور به قبول نيست، چون هر چه هست همه اخباري آحاد است كه يا ضعيف در سند است و يا قاصر در داللت، و 
 .كنديا به فرض صحت سند و روشني داللت كه در نايابي چون كبريت احمر است تازه بيش از ظن افاده نمي

 داللتش روشن است، ليكن از جعل و دسيسه در زيرا گو اينكه سندش صحيح و 
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امان نيست، چون اخباري كه بدست يهود در ميان اخبار ما دسيسه شد آن قدر ماهرانه دسيسه شده كه از اخبار واقعي خود 
ور همه اينها كه بگذريم اخبار مذكما قابل تميز نيست، و خبري هم كه ايمن از جعل و دسيسه نباشد قابل اعتماد نيست. از 

دهد كه از قرآن افتاده كه به هيچ وجه شبيه به نظم قرآني نيست، گذشته از اينكه بخاطر هايي را نشان ميها و سورهآيه
 .مخالفتش با قرآن مردود است

نيد زيرا اگر مراجعه كو اما اينكه گفتيم سند بيشتر آن اخبار ضعيف است، مراجعه به سندهاي آنها مصدق گفتار ماست، 
خواهيد ديد يا مرسلند و اصال سند ندارند، و يا مقطوع و بريده سندند، و يا رجال سند ضعيفند، آنهم كه سالم است آن قدر 

اي از آنها در داللت قاصرند، دليلش اين است كه بسياري كم و ناچيز است كه قابل اعتماد نيست. و اين هم كه گفتيم پاره
اند كه تفسير كنند، نه اينكه بگويند آيه اينطور نازل نشده، مانند روايتي كه در روضه اند، آوردهآيه قرآن را آوردهاز آنها اگر 

أُولئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ )فقد سبقت عليهم كلمة  "از ابي الحسن اول )ع( در ذيل آيه« 1»كافي 
 .است كه جمله بين پرانتز به عنوان تفسير آورده شده است "سبق لهم العذاب( وَ قُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغاً الشقاء و



ان تلووا )االمر( و تعرضوا  "فرموده: "وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا "از امام صادق )ع( در تفسير آيه« 5»و مانند روايتي كه در كافي 
كه جمالت بين پرانتز به عنوان تفسير و توضيح است، نه جزو آيه. و  "مرتهم به( فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً)عما ا

 .اندهمچنين روايات تفسيري ديگري كه آقايان جزو روايات تحريف شمرده

و آقايان آنها را جزو ادله تحريف قرآن كند، شماري كه سبب نزول آيات را بيان ميو ملحق به اين باب است روايات بي
و حال آنكه  "في علي()يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ  "اين آيه اينطور است: :فرمايدمي« 0»اند، مانند رواياتي كه شمرده

 .آن جناب نازل شده است خواهد بفرمايد آيه در حقجزو قرآن بوده، بلكه مي "في علي "خواهد بگويد كلمهروايت نمي
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رسيدند، پشت در منزلش مي (رد: فرستادگان بني تميم وقتي خدمت رسول خدا )صكه دا« 1»و همچنين رواياتي 
 :اي را كه در اين مورد نازل شده اين چنين نقل كردهزدند كه به سر وقت ما بيرون بيا. آن گاه آيهايستادند و صدا ميمي

آن گاه آقايان پنداشتند كه كلمه بنو تميم جزء آيه  "هُمْ ال يَعْقِلُونَأَكْثَرُ (إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ )بنو تميم "
 .بوده و ساقط شده است

باز ملحق به اين باب است روايات بي شمار ديگري كه در جري قرآن )تطبيق كليات آن بر مصاديق( وارد شده است، مانند 
به منظور بيان  "آل محمد حقهم "آمده كه جمله ")آل محمد حقهم(وَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا  "كه در ذيل آيه« 5»روايتي 

وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ )في  "كه در خصوص آيه« 0»يكي از مصاديق ظلم آورده شده، نه به عنوان متن آيه. و روايتي 
 .ار زياد استو اين گونه روايات بسي "واليت علي و األئمة من بعده( فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً

دم در هنگام نمايد، تا مركند ذكري و يا دعايي به آن اضافه مياي را تفسير ميباز ملحق به اين بابست رواياتي كه وقتي آيه
به سند خود از عبد العزيز بن « 0»خواندن آن آيه ادب را رعايت نموده، آن ذكر و دعا را بخوانند، هم چنان كه در كافي 

 :كه گفت از حضرت رضا )ع( در باره سوره توحيد پرسيدم فرمودمهتدي روايت كرده 

هر كس بخواند قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ را و به آن ايمان داشته باشد توحيد را شناخته است. آن گاه اضافه كرده است: عرض  "
أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ قُلْ هُوَ اللَّهُ  "خوانند:كردم چطور بخوانيم آن را؟ فرمود: همانطور كه مردم آن را مي

 ."يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ كذلك اللَّه ربي كذلك اللَّه ربي

اي وارد شده و آقايان آنها را از ادله تحريف و نيز جزو ادله قاصر الدالله آقايان بايد رواياتي را شمرد كه در باب الفاظ آيه
 "دارد آيه اينطور است: "وَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَ أَنْتُمْ أَذِلَّةٌ "اي روايات مربوط به آيهكه در پاره« 2»ند روايتي اند، مانشمرده

 "و لقد نصركم اللَّه ببدر و انتم ضعفاء

__________________________________________________ 

 .1، ح 530، ص 0تفسير برهان، ج (1)

 .0، ح 130، ص 0تفسير برهان، ج (2)

 .1، ح 003، ص 0تفسير برهان، ج (3)

 .2، ح 250، ص 0تفسير برهان، ج (4)



 .1، ح 013، ص 1تفسير برهان، ج (5)

 120، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 ."و لقد نصركم اللَّه ببدر و انتم قليل "ديگر آمده« 1»و در بعضي 

از آنها « 5»د بر اينكه، منظور، تفسير آيه به معنا است، به شهادت اينكه در بعضي و اين اختالفات چه بسا خود قرينه باش
 .آمده كه: صالح نيست اصحاب بدر را كه يكي از ايشان رسول خدا )ص( است ذليل ناميد و به وصف ذلت توصيف نمود

بسا از اين روايات كه در ميان خود  در آيه شريفه جمعيت كم و ناتوان است نه خوار و ذليل. و چه "اذلة "پس منظور از لفظ
آنها تعارض و تنافي است كه به حكم كلي )تساقط روايات در هنگام تعارض( از درجه اعتبار ساقطاند، مانند روايات وارده از 

ر داي در قرآن براي حكم سنگسار بوده و افتاده آن گاه در بيان اينكه آيه مذكور چه بوده طرق خاصه و عامه در اينكه آيه
د حتما وقتي پير مرد و پير زن زنا كردند باي -اذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة "يكي چنين آمده:

الشيخ و الشيخة اذا زنيا  "ديگر چنين آمده:« 0». و در بعضي "اندسنگسار شوند زيرا اين طبقه شهوتراني خود را كرده
پير مرد و پير زن اگر زنا كنند بايد حتما سنگسار شوند چون آنها شهوتراني خود را  -الشهوةفارجموهما البتة فانهما قضيا 

نكاال من اللَّه و اللَّه عليم  "ديگر در آخر آيه آمده:« 2». و در بعضي "و بما قضيا من اللذة "آمده: «0». و در بعضي "اندكرده
 ."لَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌنَكالًا مِنَ ال "در آخرش آمده« 2». و در بعضي "حكيم

اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا  "از آنها چنين آمده:« 2»اش رسيده و در بعضي كه رواياتي در باره« 2»و نيز مانند آية الكرسي علي التنزيل 
أَرْضِ )و ما بينهما و ما تحت الثري عالم الغيب و هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْ

 (الشهادة فال يظهر علي غيبه احدا
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الحمد للَّه رب  "ديگر جمله« 1». و در بعضي "مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ ... وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ )و الحمد للَّه رب العالمين(
 .آورده "هُمْ فِيها خالِدُونَ "را در آخر آيه سوم بعد از جمله "العالمين

لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ )و ما بينهما و ما تحت الثري عالم الغيب و الشهادة الرحمن  "چنين آمده:« 5»در بعضي 
عالم الغيب و الشهادة الرحمن( الرحيم بديع السماوات و االرض ذو الجالل و  ". و در بعضي ديگر اينطور آمده:"الرحيم ...

 ."عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم "و در بعضي ديگر آمده: "العرش العظيم االكرام رب

رساند چون اين روايات در اختالف روايات در آياتي كه نقل شد ضرر به جايي نمي "اند كهو اينكه بعضي از محدثين گفته



ريف شدن قرآن ضعف داللت آنها را مردود و غلط است. چون اتفاق روايات مذكور در تح "اصل تحريف قرآن اتفاق دارند
 .كندكند و هر يك از آنها ديگري را دفع ميجبران نمي

دسيسه و جعل روايات دال بر تحريف توسط دشمنان قرآن و لوازم و محذورات مهم مترتب بر قبول اين روايت[ ..... ص : ]
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اگر كسي به روايات مربوط به خلقت و ايجاد و و اما اينكه گفتيم دسيسه و جعل در روايات شايع شده، مطلبي است كه 
قصص انبياي سلف و امتهاي گذشته، و همچنين به اخبار وارده در تفاسير آيات، و حوادث واقعه در صدر اسالم مراجعه نمايد 

يشان اماند، چون بزرگترين چيزي كه از اسالم خواب را بر چشم دشمنان حرام كرده و هيچ ترديدي، در آن برايش باقي نمي
آن نشينند، قرحتي يك لحظه از خاموش كردن نور آن و كم فروغ كردن شعله فروزان آن و از بين بردن آثار آن از پاي نمي

ند ايست كه جميع معارف ديني و سكريم است. آري قرآن كريم است كه كهفي منيع و ركني شديد براي اسالم است. قلعه
تحصن است. آري، دشمنان خوب فهميده بودند كه اگر بتوانند به قرآن دستبردي زنده و جاويد نبوت و مواد دعوت در آن م

شود و شيرازه دين اسالم از هم زنند و حجيت آن را مختل سازند، امر نبوت خاتم االنبياء بدون كمترين درد سري باطل مي
 .گيردگسلد و ديگر بر بناي اسالم سنگي روي سنگي قرار نميمي

آيند و آن گاه به رواياتي كه به علماي ديني است كه در مقام استدالل بر تحريف شدن قرآن بر ميو عجب از اين گونه 
 كنند. اگر حجيت قرآن باطلكنند كه چه ميكنند و هيچ فكر نميصحابه و يا به ائمه اهل بيت منسوب شده احتجاج مي

 شود، و در چنين فرضي اينيگردد، نبوت خاتم األنبياء باطل شده، و معارف ديني لغو و بي اثر م
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دنيا رفت، و رسد كه در فالن تاريخ مردي دعوي نبوت نموده و قرآني به عنوان معجزه آورد، خودش از سخن به كجا مي
قرآنش هم دستخورده شد، و از او چيزي باقي نماند مگر اجماع مؤمنين به وي، بر اينكه او به راستي پيغمبر بوده، و قرآنش 

زيرا همان پيغمبر آن را حجت قرار داده، و يا از  -اي بر نبوت او بوده است، و چون اجماع حجت استهم به راستي معجزه
پس بايد نبوت او و قرآنش را قبول كنيم؟!! و  -م كه قول يكي از جانشينانش در آن هستكنياجماع مجمعين كشف مي

 كند، وقعي و اعتباريكوتاه سخن، احتمال دسيسه و جعل حديث كه احتمال قوي هم هست و شواهد و قرائن آن را تاييد مي
ت ماند، و نه حجيرعي بر آن اخبار باقي ميگذارد، و با در نظر گرفتن آن، ديگر نه حجيت شبراي روايات مذكور باقي نمي

 .گرددعقالني، حتي صحيح السندترين آنها هم از اعتبار ساقط مي

خورند، و در اصول گويند، و اما اينكه فريب نميزيرا حجيت سند، معنايش اين است كه رجال حديث دروغ عمدي نمي
 .شود، ربطي به صحت سند نداردروايتي آنان هم دست برده نمي

برد كه از نظر نظم و اسلوب هيچ شباهتي به هايي را سواي قرآن اسم ميو اما اينكه گفتيم روايات تحريف، آيات و سوره
 و "خلع "از قبيل سوره -نظم قرآن ندارد، دليلش مراجعه خود خواننده عزيز است كه اگر مراجعه كند به موارد بسياري

بر خواهد خورد، و به طور قطع گفتار ما را  -«1»روايت شده است  كه به چند طريق از طرق اهل سنت "حفد "سوره



 :آوريم تا زحمت خواننده را كم كرده باشيمتصديق خواهد نمود، و ما اين دو سوره را در اينجا مي

 بسم اللَّه الرحمن الرحيم انا نستعينك و نستغفرك و نثني عليك و ال نكفرك و نخلع و نترك من "سوره خلع چنين است:
بسم اللَّه الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد و لك نصلي و نسجد و اليك نسعي و  "و سوره حفد چنين است:« 5» "يفجرك

 .«0» "نحفد نرجو رحمتك و نخشي نقمتك ان عذابك بالكافرين ملحق

اش از نظم قرآني ههايي است كه سازنداي روايات آن را آورده اقاويل و هذيانو همچنين سوره واليت و غير آن كه پاره
 اش اين شده كه اسلوبتقليد كرده و نتيجه
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كبك بخرامد راه رفتن خود را نيز  عربي مانوس و معمولي را هم از دست داده است و مانند زاغ شده كه خواست چون
فراموش كرد، اين دشمن قرآن نيز كه نتوانسته است به نظم آسماني و معجز قرآن برسد، اسلوب معمولي زبان عرب را هم 

شود، و لذا باز هم به شما خواننده عزيز فراموش كرده، چيزي گفته است كه هر طبع و ذوقي از شنيدنش دچار تهوع مي
هايي كه دشمنان خواستند به قرآن نسبت دهند، مراجعه نمايد تا به درستي دعوي ما پي گوييكه به اين ياوهكنم سفارش مي

تناء هايي اعكند بر اينكه محدثيني كه به چنين سورهببرد، آن وقت است كه با اطمينان خاطر و به جرأت تمام حكم مي
يات دارند و در تشخيص صحيح از مجعول آن و در عرضه كنند، بخاطر تعصب و تعبد شديدي است كه نسبت به روامي

كنند و اگر اين تعصب و تعبد نبود، كافي بود در يك نظر حكم كنند به اينكه ترهات داشتن احاديث بر قرآن كوتاهي مي
 .مذكور جزو قرآن كريم نيست

دم تحريف، در مظنه جعل و روايات تحريف بر فرض صحت سند نيز به لحاظ مخالف بودن با داللت قطعي قرآن بر ع]
 122اسناد كذب بوده و مردودند[ ..... ص : 

و اما اينكه گفتيم روايات تحريف، به فرضي هم كه صحيح باشد مخالف با كتاب است و به همين جهت بايد طرح شود. 
وَ إِنَّهُ  "و ظاهر آيه «1» "ا لَهُ لَحافِظُونَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّ "توضيحش اين است كه مقصود ما مخالفت با ظاهر آيه
چون ظهور الفاظ  -نيست، تا بگوييد اين مخالفت ظني است،« 5» "لَكِتابٌ عَزِيزٌ ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ

ع قرآني كه فعال در دست ما است به بلكه مراد مخالفت با داللت قطعي كتاب است، چون مجمو -آيه جزو ادله ظني است
 .بياني كه در دليل اول بر نفي تحريف گذشت، داللت قطعي دارد بر اينكه در قرآن تحريفي رخ نداده است

و چطور ممكن است در اين داللت خدشه كرد، و حال آنكه قرآني كه در دست ما هست اجزايش در نظم بديع، و معجزه 
رسد كافي است. نه در دفع آن اختالفات نقصي دفع اختالفاتي كه در بدو نظر به ذهن مي بودن نظير يكديگرند و خودش در

دارد، و نه در افاده معارف حقيقي و علوم الهي كلي و جزئيش قصوري، معارفش همه به هم مربوط و فروعش بر اصولش 
خداوند آن را به آن خصوصيات، مترتب، و اطرافش بر اوساطش منعطف است، و اين خصوصيات كه در نظم قرآني است و 

 .وصف نموده در همه جاي اين كتاب مشهود است
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رگز از پيش و پس )آينده و گذشته( اين كتاب حق، باطل نشود. سوره و بتحقيق اين كتاب هر آينه با عزت است و ه(2)
 .05و  01فصلت آيات 

 122، ص: 15ترجمه الميزان، ج

پاسخ به دو دليل ديگر قائلين به تحريف: استبعاد عقلي عدم تحريف و روايتي در باره مصحف علي عليه السالم[ ..... ص : ]
122 

داند قرآني به دست غير معصوم جمع آوري شود و هيچ اشتباه و غلطي عقل بعيد مي "تندو اما پاسخ از دليل دوم آنان كه گف
اينست كه اين حرف، حرفي خرافي بيش نيست، بلكه مطلب به عكس است، زيرا عقل مخالفت نوشته شده را  "در آن نباشد

اشد اي بارد پس هر جا كه دليل و قرينهداند، نه اينكه موافقت آن دو را بعيد و مخالفت آن را واجب شمبا واقعش ممكن مي
ه همه هايي ارائه داديم كپذيرد و ما به جاي يك دليل و يك قرينه دليلبر اينكه نوشته شده با واقعش موافق است آن را مي

 .كردندموافقت اين قرآن را با واقعش اثبات مي

ع( و عرضه داشتن بر اصحاب و )ي، امير المؤمنين و اما پاسخ از دليل سومشان اينكه صرف جمع آوري قرآن كريم توسط عل
شود بر اينكه قرآني كه آن جناب جمع آوري كرده بود مخالف با قرآن ديگران بوده، و از حقايق نپذيرفتن آنان دليل نمي

ها ورهسرود كه قرآن آن جناب از نظر ترتيب اصولي دين و يا فرعي آن چيزي اضافه داشته است، و بيش از اين احتمال نمي
هاي يك سوره كه به تدريج نازل شده است با قرآن سايرين مخالفت داشته است، آن هم مخالفتي كه به هيچ يك و يا آيه

 .از حقايق ديني برخورد نداشته

بود كه در قرآنهاي ديگر افتاده چون اگر غير اين بود و واقعا قرآن آن حضرت حكمي يا احكامي از دين خدا را مشتمل مي
داشت، بلكه به طور قطع به وسيله آن به احتجاج است، امير المؤمنين به آن سادگي دست از قرآن خود بر نمي بوده
بينيم كه در موارد مختلفي با آنان احتجاج نموده و روايات، شد، هم چنان كه ميپرداخت و به مجرد اعراض آنان قانع نميمي

ك مورد هم نقل نشده كه آن جناب در باره امر واليت و خالفتش و يا احتجاجات آن حضرت را ضبط نموده و در آن حتي ي
اي خوانده باشد كه در قرآنهاي خود آنان نبوده باشد و آن جناب ايشان را به خيانت در قرآن در امر ديگري آيه و يا سوره

 .متهم كرده باشد

گوييم اگر ي نكرد. در جواب ميممكن است كسي چنين خيال كند كه علي )ع( بخاطر حفظ وحدت مسلمين پافشار
مسلمانان ساليان درازي با قرآن انس گرفته بودند جا داشت علي )ع( از قرآن خود كه فرضا مخالف آن قرآنها بوده صرفنظر 

نمايد تا مبادا وحدت مسلمين را شكسته باشد. ولي گفتار ما در باره روز اولي است كه مسلمانان به جمع كردن قرآن پرداخته 
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فهميديم كه چگونه ممكن است ادعا كنيم اين همه آياتي كه شايد به قول و ادعاي آنان بالغ بر هزارها آيه و اي كاش مي
هايي بوده كه عموم اند؟! و يا اصوال آيهردهباشد همه راجع به امر واليت بوده و مخالفين آن حضرت آنها را حذف ك

اند و تنها علي )ع( از آن خبر دار بوده؟! چطور چنين جرأتي به خود بدهيم، با آن همه دواعي مسلمانان از آن خبري نداشته
عي و دادند؟! و آن همه سقوي كه مسلمانان در حفظ قرآن و آن همه شوق و رغبتي كه در فراگرفتن آن از خود نشان مي

كوششي كه رسول خدا )ص( در تبليغ آيات و رساندن آن به آفاق و تعليم و بيان آن مبذول داشته است؟! با اينكه خود قرآن 
آن  "«5»لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ  ":و نيز فرموده "«1»يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ  "كريم در اين باره تصريح كرده كه:



كِحُوا فَانْ "و جمله "وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامي "گويند در سوره نساء در ميان جملهمرسل مي «0»آياتي كه احاديث 
شده و افتاده. و نيز آن آياتي كه بوده و به اندازه يك ثلث قرآن يعني بيش از دو هزار آيه مي "ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ

آن و صدها آيه كه سوره مذكور را مساوي با سوره  "بسم اللَّه "اند از سوره برائت ساقط شده، مانندگفته« 0»ثين سني محد
و يا آن آياتي كه «. 2»و اينكه سوره احزاب بزرگتر از سوره بقره بوده و دويست آيه از آن ساقط شده « 2»كرده بقره مي

اهل سنت هم براي دفاع از يك حديث كه « 2»الوه شده و جمعي از مفسرين گويد منسوخ التروايات مجعوله مذكور مي
اند، كه حتي اند؟ و چطور گم شدهاند، كجا رفتهپذيرفته "اي از قرآن را خدا از يادها برد و تالوتش را منسوخ كردپاره "گفته

 .!يك نفر هم سراغ يكي از آن هزارها را نگرفته است؟

پرسيم از ياد بردن خدا چه معنا دارد؟ و مقصود ا سند قرار دهيد، و بگوييد خدا از يادها برده ميو اگر شما هم همان حديث ر
تواند باشد؟ آيا نسخ تالوت بخاطر اين بوده كه عمل به آن آيات منسوخ شده؟ پس چرا آيات منسوخه از نسخ تالوت چه مي

 ديگري
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كه هم اكنون در قرآن كريم است منسوخ التالوه نشد؟ و تا كنون در قرآن كريم باقي مانده؟! مانند آيه صدقه و آيه نكاح 
، يكي آنها كه كنندآيات منسوخ التالوه را دو قسم مي« 1»زانيه و زاني، و آيه عده، و غير آن؟ و جالب اينجاست كه آقايان 

 .هم تالوتش نسخ شده و هم عمل به آن، و قسم ديگر آن آياتي كه تنها تالوتش نسخ شده است مانند آيه رجم

و يا بخاطر اين بوده كه واجد صفات كالم خدايي نبوده و بدين جهت خداوند خط بطالن بر آنها كشيده، و از يادهايشان برده 
نبوده،  "ال يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ ال مِنْ خَلْفِهِ "كالم خدا و كتاب عزيز كهاست. اگر چنين بود پس در حقيقت جزو 

اي كه بتوان با آن تحدي نمود و منزه از اختالف نبود، قول فصل و هادي به سوي حق و به سوي صراط مستقيم، و معجزه
لي قرآن را به صفاتي معرفي نموده است كه آن را نازل شده از لوح ... نبوده. و كوتاه، سخن بگو قرآن نبوده، زيرا خداي تعا

محفوظ، و نيز آن را كتاب عزيزي خوانده كه در عصر نزولش و در اعصار بعد تا قيام قيامت باطل در آن راه ندارد، و آن را 
 .قول فصل، هدايت، نور، فرقان ميان حق و باطل، معجزه و ... ناميده است

كه هم  اي از قرآن بودهكند مخصوص به پارهتوانيم بگوييم اين آياتي كه قرآن را معرفي ميي باز هم ميآيا با چنين معرف
ن شود؟ آيا تنها ايرود، و منسوخ التالوه و دستخوش بطالن نمياكنون در دست ما است، و تنها اين باقيمانده از يادها نمي

 معجزه جاودانه است؟باقيمانده است كه قول فصل، هدايت، نور، فرقان، و 

گوييد منسوخ التالوه شدن و فراموش شدن بطالن نيست؟ چطور بطالن نيست؟ مگر بطالن غير از اين است كه و يا مي
كالم ناقصي از اثر و خاصيت بيفتد و هيچ چيز نتواند آن را اصالح نموده و براي ابد از كار بيفتد؟ و آيا با اينكه براي ابد از 



 .م ذكر و ياد آورنده خداستكار افتاده باز ه

پس حق همين است كه به خود جرأت داده براي رهايي از اين همه غلط بگوييم رواياتي كه از طرق شيعه و سني در 
 .تحريف و يا نسخ تالوت رسيده بخاطر مخالفتش با كتاب خدا، مردود است
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قبول داريم، و حرفي در آنها نيست، و اتفاقا اخبار بسياري است كه  "اسالم مانند حوادثي است كه در بني اسرائيل رخ داده
 .شايد به حد تواتر هم برسد، ليكن به شهادت و جدان و ضرورت اين اخبار داللت بر يكسان بودن در همه جهات ندارد

اي امور آن هم از نظر نتيجه و اثر است، نه از نظر عين حادثه. پس به پس ناگزير بايد بپذيريد كه اين مشابهت در پاره
گوييم ممكن است مشابهت امت اسالم با شود، ميفرضي هم كه قبول كنيم كه اين روايات تحريف كتاب را هم شامل مي

تحريف يعني حدوث اختالف و تفرقه و انشعاب به مذاهب مختلف باشد، به امت بني اسرائيل در اين مساله از جهت نتيجه 
ه اند آمدنحوي كه اين مذهب آن مذهب را تكفير كند. هم چنان كه در روايات بسياري كه بعضي ادعاي تواتر آنها را كرده

د و دو فرقه و امت يهود به شود، هم چنان كه امت نصاري به هفتابه زودي امت اسالم به هفتاد و سه فرقه منشعب مي "كه
 .«1» "هفتاد و يك فرقه منشعب شد

دانند، و اين گانه، مذهب خود را مستند به كتاب خدا ميهاي سههاي مذكور از امتو اين هم پر واضح است كه همه فرقه
ه كرده، و به اخبار وارداند، و قرآن كريم را به رأي خود تفسير نيست مگر بخاطر اينكه كلمات را از جاي خود تحريف نموده

اند بدون اينكه براي تشخيص صحيح از سقيم آن، به خود قرآن عرضه كرده در تفسير آيات )و لو هر چه باشد( اعتماد كرده
 .باشند

و كوتاه سخن، اصل روايات داله بر اينكه ميان دو امت مشابهت و مماثلت است به هيچ وجه داللت بر تحريف، آن طور كه 
ن گفتيم كه شود، و ليككنند ندارد. بله، در بعضي از آنها تصريح شده به اينكه قرآن تغيير و اسقاط و تحريف ميميآنان ادعا 

 .اين دسته از اخبار عالوه بر ضعفش بخاطر مخالفت كتاب مردود است

 474ص :  ..... [)ص( و برخي بعد از آن حضرت داللت دارندفصل چهارم:]در باره جمع و تاليف قرآن و جمع بين رواياتي كه برخي بر جمع قرآن در زمان پيامبر 

در تاريخ يعقوبي آمده كه: عمر بن خطاب به ابي بكر گفت: اي خليفه رسول خدا! حاملين قرآن بيشترشان در جنگ يمامه 
ين برود؟ از ب ترسم با از بين رفتن حاملين )حافظين( آن تدريجاكشته شدند، چطور است كه قرآن را جمع آوري كني زيرا مي

 ابي بكر گفت: چرا اين كار را بكنم و حال آنكه رسول خدا )ص( چنين نكرده
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ه قرآن جمع آوري و در صحفي نوشته شد، چون تا آن بود؟ از آن به بعد همواره عمر پشت اين پيشنهاد خود را گرفت تا آنك
 .شد، و در نتيجه متفرق بودهايي از تخته و چوب نوشته ميروز در تكه

اي دعوت كرد و گفت بايد قرآن را بنويسيد و آن را به ابي بكر بيست و پنج نفر از قريش و پنجاه نفر از انصار را در جلسه
 .«1»ست برسانيد نظر سعيد بن العاص كه مردي فصيح ا

اند كه علي بن ابي طالب آن را پس از رحلت رسول خدا )ص( جمع نمود و بر شتري بار كرد و به البته بعضي روايت كرده
ام. علي )ع( قرآن را به هفت جزء تقسيم كرده بود محضر صحابه آورد و فرمود: اين قرآن است كه من جمع آوري كرده

 .اء را هم بردهو روايت مذكور اسم آن اجز«. 5»

و در تاريخ ابي الفداء آمده كه: در جنگ با مسيلمه كذاب گروهي از قاريان قرآن، از مهاجر و انصار كشته شدند، و چون ابي 
 هاياند بسيار است، در مقام جمع آوري قرآن بر آمد و آن را از سينهبكر ديد عده حافظين قرآن كه در آن واقعه در گذشته

ها، و پوست حيوانات جمع آوري نمود و آن را در نزد حفصه دختر عمر، همسر رسول خدا ها و تخته پارههحافظين و از جريد
 .)ص( گذاشت

 .گذردريشه و مصدر اصلي اين دو تاريخ، رواياتي است كه اينك از نظر خواننده مي

اتفاق افتاد ابي بكر به طلب من كند كه گفت: در روزهايي كه جنگ يمامه بخاري در صحيح خود از زيد بن ثابت نقل مي
گويد كه واقعه يمامه فرستاد وقتي به نزد او رفتم ديدم عمر بن خطاب هم آنجاست. ابي بكر گفت: عمر نزد من آمده مي

هاي آينده نيز ما بقي آنان را از بين ببرد، و در نتيجه بسياري از قرآن ترسم كه جنگحافظين قرآن را درو كرد و من مي
رسد دستور دهي قرآن جمع آوري شود. من گويد من بنظرم ميسينه حافظين آن در دل خاك دفن شود، و نيز ميكريم با 

اين كار به خدا كار خوبي است. و از آن  :به او گفتم: چگونه دست به كاري بزنم كه رسول خدا )ص( نكرده است؟ عمر گفت
ام را براي اين كار گشاده كرد و مرا جرأت آن داد، و ه خداوند سينهداد تا آنككرد و تذكر ميبه بعد مرتب به من مراجعه مي

 امنظريه

__________________________________________________ 

 .102، ص 5(تاريخ يعقوبي، ج 5و  1)

 120، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .برگشت و نظريه عمر را پذيرفتم

 :اينجا رسيد به من گفت گويد: كالم ابي بكر وقتي بهزيد بن ثابت مي

نوشتي، تو بايد جستجو و تو جوان عاقل و مورد اعتمادي هستي و در عهد رسول خدا )ص( وحي الهي را براي آن جناب مي
هي كرد كه كوگويد: به خدا قسم اگر دستگاه ابي بكر به من تكليف ميزيد مي .تتبع كني و آيات قرآن را جمع آوري نمايي

تر از اين تكليف نبود كه در خصوص جمع آوري قرآن به من كرد، لذا گفتم چطور دست به م سخترا به دوش خود بكش
 .زنيد كه رسول خدا )ص( خود نكرده است؟ گفت: اين كار به خدا سوگند كار خيري استكاري مي

را  قبال سينه ابي بكر و عمركرد تا خداوند سينه مرا گشاده كرد، آن چنان كه از آن به بعد دائما ابي بكر به من مراجعه مي
د هاي سفيهاي درخت خرما و سنگگشاده كرده بود. با جرأت تمام به جستجوي آيات قرآني برخاستم و آنها را كه در شاخه

تا آخر سوره برائت را  "لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ "هاي مردم متفرق بود جمع آوري نمودم و آخر سوره توبه را از جملهنازك و سينه
زد خزيمه انصاري يافتم و غير او كسي آن را ضبط نكرده بود و اين صحف نزد ابي بكر بماند تا آنكه از دنيا رفت، از آن ن



 .«1»شد پس نزد عمر بود تا زنده بود و بعد از آن نزد حفصه دختر عمر نگهداري مي

 :و از ابي داوود از طريق يحيي بن عبد الرحمن بن حاطب روايت شده كه گفت

ر آمد و گفت: هر كه از رسول خدا )ص( آيه و چيزي از قرآن شنيده و حفظ كرده باشد آن را بياورد. و در آن روز داشتند عم
 ... ها و لوحها وقرآن را در صحيفه

كردند و قرار بر اين داشتند كه از احدي چيزي از قرآن را نپذيرند تا آنكه دو نفر بر طبق آن شهادت دهند جمع آوري مي
«5». 

ه روايت كرده كه گفت: ابي بكر ب -البته در طريق سند اسم چند نفر برده نشده -و باز از او از طريق هشام بن عروه از پدرش
عمر و به زيد گفت: بر در مسجد بنشينيد، هر كس دو شاهد آورد بر طبق آنچه از قرآن حفظ كرده پس آن را بگيريد و 

 .«0»بنويسيد 

از ليث بن سعد روايت كرده كه گفت: اولين كسي كه قرآن را جمع آوري  -در كتاب المصاحف -و در االتقان از ابن اشته
 كرد ابي بكر بود كه زيد بن ثابت آن را
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آورد، و آخر سوره برائت را كسي نوشت كه دو شاهد عادل ميآمدند، و او محفوظات كسي را مينوشت، و مردم نزد زيد مي
 :جز ابي خزيمة بن ثابت نداشت. ابي بكر گفت

ذا زيد آن را شود، لآن را هم بنويسيد، زيرا رسول خدا )ص( فرموده بود شهادت ابي خزيمه به جاي دو شهادت پذيرفته مي
 .«1»هم نوشت. عمر آيه رجم را آورد قبول نكردند و ننوشت چون شاهد نداشت 

از طريق محمد بن اسحاق از يحيي بن عباد بن عبد اللَّه بن زبير از پدرش روايت  -در كتاب المصاحف -و از ابن ابي داوود
دهم كه اين دو آيه را از م آورد و گفت: شهادت ميكرده كه گفت: حارث بن خزيمه اين دو آيه را از آخر سوره برائت براي

ام. آن گاه گفت: اگر سه آيه بود دهم كه آنها را شنيدهام عمر گفت: من نيز شهادت ميشنيده و حفظ كرده (رسول خدا )ص
 .«5»دادم، و چون نيست در همان آخر برائت بنويسيد من آن را يك سوره جداگانه قرار مي

 "ق ابي العاليه از ابي بن كعب روايت كرده كه گفت: قرآن را جمع كردند تا رسيدند در سوره برائت به آيهو نيز از وي از طري
و خيال كردند كه اين آخرين آيه آنست. ابي گفت: رسول خدا )ص( بعد  "ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ ال يَفْقَهُونَ

 .«0»است  -تا آخر سوره -"لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ "ديگر براي من قرائت كرد، و آن آيه از اين آيه دو آيه

و در االتقان از دير عاقولي در كتاب فوائدش نقل كرده كه گفت: ابراهيم بن يسار از سفيان بن عيينه از زهري از عبيد از زيد 
دار دنيا رفت در حالي كه هنوز هيچ چيز از قرآن جمع ص( از )بن ثابت براي ما حديث كرد كه او گفته است: رسول خدا 

 .«4»آوري نشده بود 

ها نزد رسول خدا )ص( داشتيم قرآن را از و رق پاره :و حاكم در مستدرك به سند خود از زيد بن ثابت روايت كرده كه گفت
 .«5» ... كرديم كهجمع آوري مي
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كه از يك  هاييز اين روايت اين باشد كه آيهممكن است اين روايت با روايت قبليش منافات نداشته باشد، و مقصود ا :مؤلف
اي از كرديم. و يا پارهكرديم، و هر كدام را به سوره خود ملحق ميسوره به طور پراكنده نازل شده بود يك جا جمع مي

ها را كه از نظر كوتاهي، بلندي، متوسط بودن نظير هم بودند مانند طوال و مئين و مفصالت را پهلوي هم قرار سوره
داديم. هم چنان كه در احاديث نبوي هم از آنها ياد شده. و گر نه بطور مسلم جمع آوري قرآن به صورت يك كتاب بعد مي

 .خوانيداز درگذشت رسول خدا )ص( اتفاق افتاده و به همين وجهي كه ما گفتيم بايد حمل شود روايتي كه در ذيل مي

خواندم تا به گوش : من قرآن را جمع آوري نمودم و همه شب ميو در صحيح نسايي از ابن عمر روايت كرده كه گفت
 .«1»ص( رسيد، فرمود: قرآن را در عرض يك ماه بخوان )رسول خدا 

و در االتقان از ابن ابي داوود به سند حسن از محمد بن كعب قرظي روايت كرده كه گفت: قرآن در زمان رسول خدا )ص( 
بن جبل، عبادة بن صامت، ابي بن كعب، ابو الدرداء و ابو ايوب انصاري جمع آوري شد به دست پنج نفر از انصار يعني معاذ 

«5». 

از ابن سيرين روايت كرده كه گفت: در عهد رسول خدا )ص( قرآن را  -در كتاب المدخل -و نيز در همان كتاب از بيهقي
: معاذ بن جبل، ابي بن كعب، ابو زيد و به دو نفر چهار نفر جمع آوري كردند كه در آنها اختالفي نيست و آنان عبارت بودند از

يم داري اند عثمان و تماند ابو درداء و عثمان و بعضي ديگر گفتهديگر كه در سه نفر مردد و مورد اختالف است، بعضي گفته
«0». 

خدا )ص( شش نفر  باز در همان كتاب از بيهقي و از ابن ابي داوود از شعبي روايت كرده كه گفت: قرآن را در عهد رسول
جمع كردند: ابي، زيد، معاذ، ابو الدرداء سعيد بن عبيد و ابو زيد. البته مجمع بن حارثه هم جمع كرده بود، مگر دو سوره و يا 

 .«0»سه سوره را 

 از طريق كهمس از ابن -در كتاب المصاحف -و نيز در همان كتاب از ابن اشته
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بريده روايت كرده كه گفت: اولين كسي كه قرآن را در مصحفي جمع كرد سالم غالم ابي حذيفه بود كه قسم خورده بود تا 
 .«1»خره جمع كرد ... قرآن را جمع نكرده رداء به دوش نگيرد، و باأل

هاي ها و آيهمؤلف: نهايت چيزي كه اين روايات بر آن داللت دارد اين است كه نامبردگان در عهد رسول خدا )ص( سوره
هايي كه امروز در دست ما قرآن را جمع كرده بودند. و اما اينكه عنايت داشته بودند كه همه قرآن را به ترتيب سوره و آيه

تيب ديگري جمع كرده باشند داللت ندارد. آري، اين طور جمع كردن تنها و براي اولين بار در زمان ابو بكر است و يا به تر
 .باب شده است



 476فصل پنجم:]: گرد آوري مصاحف مختلف و جمع و تدوين قرآن بر اساس يك قرائت در زمان عثمان[ ..... ص : 

كر شروع شد، در نتيجه ادامه اين كار قرآنهاي مختلفي و قرائتهاي زيادي بعد از آنكه تدوين و جمع آوري قرآن در زمان ابو ب
 .به وجود آمد و لذا عثمان براي بار دوم به جمع آوري آن پرداخت

هاي هاي طوالني را در يك رديف، و سورهعثمان قرآن را جمع آوري و تاليف كرد، سوره :نويسديعقوبي در تاريخ خود مي
ها را كه در اقطار آن روز اسالم بود جمع نمود و با آب داغ و يگر قرار داد، و آن گاه تمامي مصحفكوتاه را در يك رديف د

سركه بشست. و به قول بعضي ديگر بسوزانيد و جز مصحف ابن مسعود هيچ مصحفي نماند مگر آنكه همين معامله را با آن 
 .نمود

 .ه بن عامر خواست قرآن او را بگيرد و او از دادن قرآن امتناع نمودابن مسعود در آن موقع در كوفه بود، حاكم كوفه عبد اللَّ

حاكم قضيه را به عثمان نوشت، در جواب دستور آمد كه او را به مدينه بفرست تا اين دين رو به فساد ننهاده نقصاني در آن 
 .پديد نيايد

وقتي ابن مسعود را ديد رو كرد  .شغول خطابه بودابن مسعود وارد مدينه شد، وقتي به مسجد در آمد كه عثمان بر فراز منبر م
شود. ابن مسعود هم جواب تندي به او داد. عثمان دستور داد با پايش او را به مردم و گفت: جانور بدي دارد بر شما وارد مي

عتراض ه ااش شكست. عايشه وقتي جريان را شنيد زبان بهاي سينهبه زمين بكشند، و در نتيجه اين عمل دو تا از دنده
 .گشود و بگومگوي بسيار كرد
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هاي نوشته شده به همه شهرها از قبيل كوفه، بصره، مدينه، مكه، مصر، شام، بحرين، يمن و جزيره به امر عثمان مصحف
 .به مردم دستور داده به يك نسخه قرآن را قرائت كنندفرستاده شد و 

گويند قرآن فالن قبيله، و خواست تا اين اختالف را از و اين اقدام عثمان بدين جهت بود كه به گوشش رسيده بود كه مي
گزارشش اين  هاند: همين ابن مسعود اين حرف را براي عثمان نوشته بود، ولي وقتي شنيد كه نتيجميان بردارد. بعضي گفته

ذكور را اند گزارش مخواستم اينطور بشود. بعضي ديگر گفتهسوزاند ناراحت شد و گفت من نميشده كه عثمان قرآنها را مي
 .«1»حذيفة بن يمان داده بود 

 نو در كتاب االتقان آمده كه بخاري از انس روايت كرده كه گفت: حذيفة بن يمان در روزگاري كه با اهل شام به سرزمي
رفت و سرگرم فتح آنجا بود به اين مطلب برخورد كه مردم هر كدام قرآن را ارمنيه و با اهل عراق به سرزمين آذربايجان مي

كنند، خيلي وحشت زده شد، وقتي به مدينه آمد و وارد بر عثمان شد، رو كرد به عثمان و گفت: عثمان بيا يك جور قرائت مي
نند امت يهود و نصاري دچار اختالف شوند. عثمان نزد حفصه فرستاد كه قرآني كه نزد تو و امت اسالم را درياب و نگذار ما

است بده تا از روي آن نسخه برداريم و دوباره نسخه خودت را بتو برگردانيم. آن گاه زيد بن ثابت، عبد اللَّه بن زبير، سعيد 
 .خه بردارندبن عاص و عبد الرحمن بن حارث بن هشام را مامور كرد تا از آن نس

و به سه نفر قريشي گفت: اگر قرائت شما با قرائت زيد بن ثابت اختالف داشت به قرائت قريش بنويسيد، زيرا قرآن به زبان 
قريش نازل شده. اين چهار نفر اين كار را كردند و صحف را در مصحف وارد نمودند. آن گاه عثمان صحف حفصه را به او 

شده به هر دياري يكي فرستاد و دستور داد تا بقيه قرآنها را چه در صحف و چه در مصاحف  برگردانيد، و از مصاحف نوشته



 .آتش زدند

كرديم به اين مطلب برخورديم كه در سوره احزاب رسول خدا گويد: در آن موقع كه قرآنها را جمع آوري ميزيد بن ثابت مي
ار داشتيم نبود، بعد از تحقيق معلوم شد تنها خزيمة بن ثابت هايي كه در اختيكرد ولي در نسخهاي را قرائت مي)ص( آيه

 انصاري آن را دارد. آن را كه عبارت بود از آيه
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 .«1»در جاي خودش قرار داديم  "وا اللَّهَ عَلَيْهِمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُ "

باز در همان كتاب است كه ابن اشته از طريق ايوب، از ابي قالبه روايت كرده كه گفت: مردي از بني عامر كه انس بن 
وزان آمگفتند گفت: در عهد عثمان اختالفي بر سر قرآن پديد آمد و آن چنان باال گرفت كه آموزگاران و دانشمالكش مي

كنيد و آن را به دلخواه خود بجان هم افتادند. اين مطلب به گوش عثمان رسيد و گفت: در حكومت من قرآن را تكذيب مي
نماييد؟ قهرا آنهايي كه بعد از من خواهند آمد اختالفشان بيشتر خواهد بود، اي اصحاب محمد )ص( جمع شويد و قرائت مي

 .براي مردم امامي بنويسيد

گفت رسول خدا )ص( اين كردند و يكي مياي اختالف ميرد هم آمدند و به نوشتن قرآن پرداختند، و چون در آيهاصحاب گ
يه پرسيدند رسول خدا )ص( اين آفرستاد تا با سه نفر شاهد از اهل مدينه بيايد آن گاه ميآيه را به فالني ياد داد عثمان مي

گفت نه اينطور به من آموخته است، آيه را آن طور كه گفته بود در جاي ينجور؟ ميرا چگونه به تو ياد داده؟ آيا اينجور يا ا
 .«5»نوشتند خالي كه قبال برايش گذاشته بودند مي

باز در همان كتاب از ابن ابي داوود از طريق ابن سيرين از كثير بن افلح روايت كرده كه گفت: وقتي عثمان خواست 
را كه در خانه « 0»وازده نفر از قريش و انصار را انتخاب نمود، ايشان فرستادند تا ربعه مصاحف را بنويسد براي اين كار د

 .عمر بود آوردند. عثمان با ايشان قرار گذاشت كه در هر قرائتي كه اختالف كردند تاخير بيندازند تا از او دستور بگيرند

ين عرضه قرآن را پيدا نموده آيه را بر طبق آن بنويسند گويد: به نظر من منظور از تاخير انداختن اين بود كه آخرمحمد مي
 .«4» (كرد)چون جبرئيل سالي يك بار همه قرآن را به رسول خدا )ص( عرضه مي

و نيز در آن كتاب است كه ابن ابي داوود به سند صحيح از سويد بن غفله روايت كرده كه گفت علي )ع( فرمود: در باره 
 عثمان جز خوبي نگوييد، زيرا
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د گوييپرسيد: شما چه ميا و زير نظر ما بود، مرتب ميبه خدا قسم كه آنچه او در خصوص قرآن انجام داد همه با مشورت م
است،  گويند قرائت من از قرائت تو بهتردر باره اين قرائت؟ )و جريان چنين بود كه روزي گفت( شنيدم: بعضي به بعضي مي

دار يك قرائت واآورد. ما گفتيم: نظر خودت چيست؟ گفت من نظرم اين است كه همه مردم را بر و اين كار سر از كفر در مي



 .«1»سازيم، تا در قرائت قرآن فرقه فرقه نشوند، ما گفتيم بسيار نظر خوبي است 

در الدر المنثور است كه ابن ضريس از علباء بن احمر روايت كرده كه عثمان بن عفان وقتي خواست مصاحف را به صورت 
در سوره برائت بيندازند،  "ذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَوَ الَّ "را از اول جمله "واو "يك كتاب در آورد، بعضي خواستند حرف

 .«5»پس، از حذف آن منصرف شدند  .گيرمآن را بنويسيد و يا شمشير خود را بدوش مي "واو "ابي گفت يا

اند روايت كرده و در كتاب االتقان از احمد، ابي داوود، ترمذي، نسايي ابن حيان و حاكم نقل كرده كه همگي از ابن عباس
كه گفت: من به عثمان گفتم چه چيز وادارتان كرد كه سوره انفال و سوره برائت را پهلوي هم بنويسيد با اينكه يكي از 

نگذاشتيد و ميان  "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "اي است و ميان آن دوهاي صد آيههاي طوالني است و ديگري از سورهسوره
 والني گذاشتيد؟هفت سوره ط

شد به بعضي از نويسندگان وحي شد و وقتي چيزي نازل مياي داراي آيات بر رسول خدا )ص( نازل ميسوره :عثمان گفت
هايي است كه در اوائل اي كه در آن چنين و چنان آمده، و سوره انفال از سورهفرمود اين آيات را بگذاريد در آن سورهمي

هايي است كه در اواخر نازل شد، ولي چون مطالب آن شبيه به مطالب سوره برائت از سوره هجرت در مدينه نازل شد، و
انفال بود، من شخصا خيال كردم كه اين سوره جزو آن سوره است. و چون رسول خدا )ص( از دنيا رفت و تكليف ما را در 

بسم اللَّه  "ي هم قرار دادم، و ميان آن دوباره اين مطلب معين نفرمود به همين جهت من از يك سو اين دو سوره را پهلو
 .«0»قرار ندادم، و از سوي ديگر آن را پهلوي هفت سوره طوالني گذاردم  "الرحمن الرحيم
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هاي: بقره، آل آيد سورهجبير بر مي« 1»مقصود از هفت سوره طوالني بطوري كه از اين روايت و از روايت ابن  :مؤلف
عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، و يونس است كه در جمع اول ترتيب آنها بدين قرار بوده و سپس عثمان آن را تغيير داده، 

ها است و بايد قبال از مثاني باشد، ميان اعراف و يونس قرار داد و انفال را مثاني است، و برائت را كه از صد آيهانفال را كه از 
 .جلوتر از برائت جاي داد

 411شود[ ..... ص : فصل ششم:]آنچه از روايات مربوط به جمع و تاليف قرآن استفاده مي

 اشاره

ترين روايات وارده در باب جمع آوري قرآن است كه بعضي از آنها صحيح و رواياتي كه در دو فصل گذشته نقل شد معروف
ها آيد كه جمع آوري قرآن در نوبت اول عبارت بوده از جمع آوري سورهبعضي ديگر غير معتبر است، و از مجموع آنها بر مي

ته شده ها نوشيا در پوست و رقعه هاي سفيد و نازك و يا كتفهاي گوسفند و غير آن وهاي نخل و يا در سنگكه يا بر شاخه
 .هايي كه مناسب آن بوده استهايي كه نازل شده و هر كدام در دست كسي بوده به سورهبود، و پيوستن آيه

ها و و اما جمع در نوبت دوم، يعني جمع در زمان عثمان، عبارت بوده از اينكه جمع اول را كه آن روز دچار تعارض نسخه
مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالٌ  "اي كه در اين جمع ملحق شد آيهبود به يك جمع منحصر كردند و تنها آيهها شده اختالف قرآن



بود كه آن را در سوره احزاب جاي دادند، چنان كه از قول زيد بن ثابت نقل شد در حالي كه  "صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ...
خواند و جزو آن محسوب گذشت كسي اين آيه را در سوره احزاب نميص( ميمدت پانزده سال كه از رحلت رسول خدا )

 .شدنمي

 "وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً "هم چنان كه بخاري از ابن زهير روايت كرده كه گفت: من به عثمان گفتم آيه
اي را از قرآن نخواستيد بنويسيد؟ گفت برادر زاده! من هيچ آيه را آيه ديگري نسخ كرده و شما ناسخش را ننوشتيد و يا« 5»

 .«0»دهم از جاي خودش تغيير نمي

 ترين روايات اينكه عمده و مهم -و آنچه كه تفكر آزاد در پيرامون اين روايات
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فهماند اين است كه هر چند روايات، آحاد و غير متواتر است، و ليكن و همچنين در داللت آنها به آدمي مي -باب است
ه قرآن كريم تصريح فرموده رسول خدا كند، چون بطوري كقرائن قطعيه همراه دارد كه آدمي را ناگزير از پذيرفتن آنها مي

كرده، و حتي به مردم شده بدون اينكه چيزي از آن را كتمان كند به مردم ابالغ ميهر چه كه از قرآن برايش نازل مي ()ص
ت ئاي از صحابه ايشان مشغول ياد دادن و ياد گرفتن بودند كه چطور قراكرده، و همواره عدهداده و برايشان بيان ميياد مي

دادند همان قراء بودند كه بيشترشان در جنگ يمامه كشته كنند، و بيان هر كدام چيست، آن عده كه به ديگران ياد مي
 .شدند

مردم آن زمان هم رغبت شديدي در گرفتن قرآن و حفظ كردنش داشتند، و اين گرمي بازار تعليم و تعلم قرآن هم چنان 
پس حتي يك روز و بلكه يك ساعت هم بر مسلمانان صدر اول پيش نيامد كه ادامه داشت تا آنكه قرآن جمع آوري شد. 

 .قرآن از ميانشان رخت بر بسته باشد، و آنچه كه بر سر تورات و انجيل و كتابهاي ساير انبياء آمد بر سر قرآن كريم نيامد

هاي قرآني را در نمازهاي سورهشماري از طريق شيعه و سني داريم كه رسول خدا )ص( بيشتر عالوه بر اينكه روايات بي
ها چه خواند، و اين قرآن خواندن در نماز در حضور انبوه جمعيت بود، و در بيشتر اين روايات اسامي سورهيوميه و غير آن مي

 .مكي و چه مدني آن برده شده است

شده آن را در چه ص( مامور مي)آمده رسول خدا اي كه ميرساند هر آيهاز اينهم كه بگذريم رواياتي در دست است كه مي
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ  "اي جاي دهد، مانند روايت عثمان بن ابي العاص كه ما آن را در تفسير آيهاي و بعد از چه آيهسوره

ا در فالن جاي از فرمود: جبرئيل اين آيه را برايم آورد و دستور داد آن ر (كنيم كه رسول خدا )صنقل مي« 1» "الْإِحْسانِ
 .«5»سوره نحل قرار دهم 

هايي را كه آياتش به تدريج نازل شده بود خودش رساند رسول خدا )ص( سورهو نظير اين روايت رواياتي است كه مي
 كند كه آن جناب بعد از نزول هر آيهخواند، مانند سوره آل عمران و نساء و غير آن. پس، از اين روايات آدمي يقين ميمي
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 .اي در چه جايي قرار دهندداد كه آن را در چه سورهبه نويسندگان وحي دستور مي

است كه در ابتداي اين مباحث آورديم، كه قرآن موجود در عصر ما داراي تمامي تر همان دليلي از همه شواهد قطعي
 .كنداوصافي است كه خداي تعالي قرآن نازل بر پيغمبر را به آن توصيف مي

ترين دليل بر اينست كه كالم خدا است و داللت روايات مربوط به جمع قرآن بر عدم تحريف و بيان اينكه قرآن خود عمده]
 125ده[ ..... ص : تحريف نش

 :شود چند مطلب استو كوتاه سخن مطالبي كه از روايات مذكور استفاده مي

اينكه آنچه ما بين دو جلد قرآن كريم هست همه كالم خداي تعالي است، چيزي بر آن اضافه نشده و تغييري نيافته. و  -1
دارد، هم چنان كه به چند طريق روايت هم شده كه عمر اما اينكه چيزي از قرآن نيفتاده باشد اين ادله داللت قطعي بر آن ن

از حد شماره بيرون است « 1»توان اين گونه روايات را كه به گفته آلوسي افتاد و نوشته نشد. و نميبسيار به ياد آيه رجم مي
از منسوخ  نحمل بر منسوخ التالوه كرد، زيرا گفتيم منسوخ التالوه سخني بيهوده بيش نيست و روشن ساختيم كه سخ

 .تر و رسواتر استالتالوه كردن از اثبات تحريف قرآن شنيع

 -عالوه بر اين، كساني كه به غير آن قرآني كه زيد به امر ابو بكر و در نوبت دوم به امر عثمان نوشت قرآن ديگري داشتند
كه در قرآن دائر در ميان مردم بود  چيزي را از آنچه -بن كعب و عبد اللَّه بن مسعود -مانند علي بن ابي طالب )ع( و ابي

انكار نكردند و نگفتند فالن چيز غير قرآن و داخل قرآن شده. تنها چيزي كه از نامبردگان در مخالفت با آن قرآن رسيده اين 
ئيل گفت اينها دو حرز بودند كه جبر، و مي«5»است كه از ابن مسعود نقل شده كه او در قرآن خود، معوذتين را ننوشته بود 

براي رسول خدا )ص( آورد تا حسن و حسين را با آن معوذ كند و از گزند حوادث بيمه سازد. ولي بقيه اصحاب اين سخن ابن 
 .«0»و از امامان اهل بيت )ع( بطور تواتر تصريح شده كه اين دو سوره از قرآن است « 0»اند مسعود را رد كرده

نيد روايات آحادي است محفوف به قرائن قطعي كه به طور قطع تحريف به بيو كوتاه سخن، روايات سابق همانطور كه مي
اند كه كند، و نسبت به نفي تحريف به نقيصه دليلي است ظني. پس، از اينكه بعضي ادعا كردهزياده و تغيير را نفي مي

 روايات نافيه
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 .اندهر سه قسم تحريف متواتر است، ادعاي بدون دليل كرده

شود همان دليلي است كه در ابتدا بر اين ابحاث آورده و آن كريم به آن اتكاء ميعمده دليلي كه در باب تحريف نشدن قر
گفتيم: قرآني كه امروز در دست ما است همه آن صفات را كه خداي تعالي در قرآن براي كالم خود آورده واجد است. اگر 

است، اين نيز هست. اگر آن ذكر و آن قرآن واقعي كه بر رسول خدا )ص( نازل شد قول فصل و رافع اختالف در هر چيزي 



هادي و نور است، اين نيز هست. اگر آن مبين معارف حقيقي و شرايع فطري است، اين نيز هست. اگر آن معجزه است و 
 .اي مانندش بياورد، اين نيز هست. و هر صفت ديگري كه آن دارد اين نيز داردتواند سورهكسي نمي

اء كنيم، چون بهترين دليل بر اينكه قرآن كريم كالم خدا و نازل بر رسول گرامي او است آري، جا دارد كه به همين دليل اتك
خود قرآن كريم است كه متصف به آن صفات كريمه است و هيچ احتياج به دليل ديگري غير خود و لو هر چه باشد، ندارد. 

باشد حجت و دليلش با خودش است. و پس قرآن كريم هر جا باشد و بدست هر كس باشد و از هر راهي بدست ما رسيده 
ج و اش احتيااش، در متصف بودن به صفات كريمهبه عبارت ديگر قرآن نازل از ناحيه خداي تعالي به قلب رسول گرامي

توقف ندارد بر دليلي كه اثبات كند اين قرآن مستند به آن پيغمبر است، نه به دليل متواتر، و نه متظافر. گو اينكه اين چنين 
لي دارد، ليكن كالم خدا بودنش موقوف بر اين دليل نيست، بلكه قضيه به عكس است، يعني از آنجايي كه اين قرآن دلي

دانيم، نه اينكه چون به حكم ادله مستند به آن جناب است متصف به آن اوصاف مخصوص است مستند به پيغمبرش مي
هاي ديگر وقتي گري شبيه نيست. در كتابها و رسالهپس قرآن كريم در اين جهت به هيچ كتاب دي .دانيمقرآنش مي

توانيم به صاحبش استناد دهيم كه دليلي آن را اثبات كرده باشد. و همچنين اقوالي كه منسوب به بعضي از علماء و مي
صاحب نظران است، صحت استنادش به ايشان موقوف است بر دليل نقلي قطعي، يعني متواتر و يا مستفيض، ولي قرآن 

 .دش دليل است بر اينكه كالم خدا استخو

 120ترتيب سوره قرآن در جمع اول و دوم كار صحابه بوده است[ ..... ص : ]

و  -به دليل رواياتي كه گذشت -هاي قرآني در جمع اول كار اصحاب بوده، و همچنين در جمع دوماينكه ترتيب سوره -2
اعراف و يونس قرار داد، در حالي كه در جمع اول بعد از آن دو قرار  در بعضي داشت كه عثمان سوره انفال و برائت را ميان

 .داشتند
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و نيز به دليل رواياتي كه داشت ترتيب مصاحف ساير اصحاب با ترتيب در جمع اول و دوم مغايرت داشته، مثال روايتي كه 
اي كه نازل شد سوره علق بود در قرآن علي و چون اولين سوره گويد مصحف علي )ع( بر طبق ترتيب نزول مرتب بودهمي

)ع( هم اولين سوره، سوره علق و بعد از آن مدثر و بعد از آن نون، آن گاه مزمل، آن گاه تبت، پس از آن تكوير و بدين 
االتقان از ابن « 1»هاي مدني قرار داشته است. و اين روايت را صاحب هاي مكي و بعد از آنها سورهطريق تا آخر سوره

 .فارس نقل كرده

 .«5»و در تاريخ يعقوبي ترتيب ديگري براي مصحف آن جناب ذكر شده است 

به سند خود از ابي جعفر كوفي ترتيب مصحف ابي را نقل كرده  -در كتاب المصاحف -اشته نقل كرده كه او« 0»و از ابن 
 .كه به هيچ وجه شباهتي با قرآنهاي موجود ندارد

ن وي به سند خود از جرير بن عبد الحميد ترتيب مصحف عبد اللَّه بن مسعود را نقل كرده كه با قرآنهاي موجود و همچني
هاي صدي و آن گاه مثاني و آن هاي طوالني شروع كرده و پس از آن سورهمغايرت دارد. عبد اللَّه بن مسعود اول از سوره

 .«2»وجود اينطور نيست و حال آنكه قرآنهاي م« 0»گاه مفصالت را آورده، 

هاي قرآن توقيفي و به اند ترتيب سورهاست كه گفته «6»در مقابل اين قول كه ما اختيار كرديم قول بسياري از مفسرين 
هاي قرآني را به اين بوده، و آن جناب به اشاره جبرئيل و به امر خداي تعالي دستور داده تا سوره (دستور رسول خدا )ص



 دانيم ايناند. ما نمياز ايشان آن قدر افراط كرده كه در ثبوت اين مطلب ادعاي تواتر نموده« 2»حتي بعضي ترتيب بنويسند. 
خورد. روايات اين باب همان بود كه ما عمده آن را نقل كرديم و در آنها اثري از اخبار متواتر كجاست كه به چشم ما نمي

 .اين حرف نبود
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قرآن يك نوبت از اول تا به آخر از لوح  "گويدو به زودي استدالل بعضي از مفسرين را بر اين مطلب به رواياتي كه مي
 .خواهيم آورد« 1» "محفوظ به آسمان دنيا نازل شد و بار ديگر به تدريج از آنجا به رسول خدا نازل گرديد

 122به انجام نشده است[ ..... ص : ترتيب آيات قرآن نيز توقيفي نبوده و بدون دخالت صحا]

اينكه رديف كردن آيات به ترتيبي كه اآلن در قرآنها است با اينكه اين آيات متفرق نازل شده بدون دخالت اصحاب  -3
آيد كه اصحاب در اين كار كرد بر مينبوده است، و از ظاهر رواياتي كه در گذشته داستان جمع آوري نوبت اول را نقل مي

 .اندو نظريه و سليقه خود را بكار زدهاجتهاد 

 :و اما روايت عثمان بن ابي العاص از رسول خدا )ص( كه فرمود

بيش « 5» "را در فالن موضع از سوره جاي دهي "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ... "جبرئيل نزد من آمد و گفت بايد آيه "
 .اي آيات چنين بوده باشد، نه در تمام آنهاخدا )ص( در پاره از اين داللت ندارد كه عمل رسول

و به فرض هم كه تسليم شويم و قبول كنيم كه روايت چنين داللتي دارد ربطي به قرآن موجود در دست ما ندارد، زيرا 
خدا )ص(.  رسول رواياتي كه در دست داريم و در ابحاث گذشته نقل كرديم داللت ندارد بر مطابقت ترتيب اصحاب با ترتيب

شود كه چنين داللتي در آن روايات پيدا شود. بله اين معنا را افاده و صرف حسن ظني كه ما به اصحاب داريم باعث نمي
اند، و اما اند نورزيدهكند كه اصحاب تعمدي بر مخالفت ترتيب رسول خدا )ص( در آنجا كه علم به ترتيب آن جناب داشتهمي

ها را ترتيب داده باشند از كجا؟ و ها و آيهول خدا )ص( اطالعي نداشتند باز مطابق ترتيب او سورهآنجايي كه از ترتيب رس
دهند بر اينكه اصحاب ترتيب رسول خدا )ص( را اتفاقا در روايات مربوط به جمع اول بهترين شواهدي هست كه شهادت مي

 .م نداشتند، و حتي حافظ تمامي آيات هم نبودنداي كجاست علدانستند، و به اينكه جاي هر آيهدر همه آيات نمي

اش سنت آمده كه رسول خدا )ص( و صحابه« 0»و اهل « 0»عالوه بر لحن روايات مذكور روايات مستفيضي از طرق شيعه 
نا عفهميدند سوره قبلي تمام شد. و اين مشد، آن وقت ميفهميدند كه بسم اللَّه ديگري نازل ميوقتي تمام شدن سوره را مي



 را
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 اند. و ابنيهقي و بزار از طريق سعيد بن جبير از ابن عباس نقل كردهآورده ابو داوود و حاكم و ب« 1»بطوري كه در االتقان 
شود تا آنكه بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ نازل گردد. و دانست چه وقت سوره تمام مينمي (عباس گفته است: رسول خدا )ص

 .اتمه يافته و سوره ديگري شروع شده استگشت كه آن سوره خشد معلوم ميبزار اضافه كرده كه وقتي بسم اللَّه نازل مي

دانستند سوره چه وقت و در مسلمانان نمي :و نيز االتقان از حاكم به طريق ديگر از سعيد از ابن عباس نقل كرده كه گفت
ام شده كه سوره تم دانستندشد ميگرديد و چون نازل ميشود تا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ديگري نازل ميكدام آيه تمام مي

 .حاكم در باره اين روايت گفته است همه شرايط بخاري و مسلم را واجد است« 5»است 

شد و و نيز از وي به طريقي ديگر از سعيد از ابن عباس روايت كرده كه گفت: وقتي جبرئيل بر رسول خدا )ص( نازل مي
حاكم روايت را  -«0»شود اي ديگر شروع ميفهميد كه از اينجا سورهت ميخواند، آن حضربِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ را مي

 .صحيح دانسته است

مؤلف: قريب به اين معنا در تعدادي از روايات ديگر و همچنين عين اين معنا از طرق شيعه از امام باقر )ع( روايت شده 
 .است

تيب آيات قرآن در نظر رسول خدا )ص( همان ترتيب فرماييد صريحند در اينكه ترو اين روايات بطوري كه مالحظه مي
اند، جز هاي مدني قرار داده شدههاي مدني در سورههاي مكي و همه آيههاي مكي در سورهنزول بوده، در نتيجه همه آيه

ما تاي كه )فرضا( بعضي آياتش در مكه و بعضي ديگر در مدينه نازل شده و به فرضي هم كه چنين چيزي باشد حآن سوره
 .بيش از يك سوره نيست

 .بينيم همه ناشي از اجتهاد صحابه باشدالزمه اين مطلب اين است كه اختالفي كه ما در مواضع آيات مي

 هاي مدني است در مكه و نزولشماري در اسباب نزول داريم كه نزول بسياري از آيات كه در سورهتوضيح اينكه: روايات بي
 دهد كه در اواخرهاي مكي است در مدينه معرفي كرده است. و نيز آياتي را مثال نشان ميبسياري از آياتي كه در سوره
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كساني كه قائلند به اينكه ترتيب آيات قرآني توقيفي بوده و به دستور پيامبر )ص( صورت گرفته است[  بررسي و نقد سخن]
 122..... ص : 



هايي قرار دارد كه در اوائل هجرت نازل شده است. و ما بينيم در سورهعمر رسول خدا )ص( نازل شده و حال آنكه مي
هاي زياد ديگري نازل شده است، مانند سوره بقره كه در سال اول اب سورهدانيم كه از اوايل هجرت تا اواخر عمر آن جنمي

داند. هجرت نازل شد، و حال آنكه آيات چندي در آنست كه روايات آنها را آخرين سوره آيات نازله بر رسول خدا )ص( مي
ر ما بيان نكرده بود و در اين حتي از عمر نقل شده كه گفت: رسول خدا )ص( از دنيا رفت در حالي كه هنوز آيات ربا را ب

 .كه در روايات آمده كه آخرين آيه نازل بر آن جناب است «1» "...وَ اتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَي اللَّهِ  "سوره است آيه

ه اجتهاد ب اند و ترتيب نزول آنها رعايت نشده،هاي غير مناسبي قرار گرفتهشود اين گونه آيات كه در سورهپس معلوم مي
 .انداصحاب در آن مواضع قرار گرفته

از ابن حجر نقل كرده كه گفته است: روايتي از علي وارد شده كه بعد از « 5»مؤيد اين معنا روايتي است كه صاحب االتقان 
و « 0»درگذشت رسول خدا )ص( قرآن را به ترتيب نزولش جمع آوري كرده است. اين روايت را ابن ابي داوود هم آورده 

 .مضمون آن از روايات مسلم و صحيح شيعه است

كرد. ليكن عده زيادي اصرار دارند بر اينكه ترتيب آيات قرآني اين بود آنچه كه ظاهر روايات اين باب بر آن داللت مي
ه كتوقيفي است، و آيات قرآن موجود در دست ما كه معروف است به قرآن عثماني به دستور رسول خدا )ص( ترتيب يافته 

جمعي كه صحابه  :انددستور آن جناب هم به اشاره جبرئيل بوده. اين عده ظاهر رواياتي كه ذكر شد را تاويل نموده و گفته
في ثبت اند، و آن را در مصحها رعايت نمودهاند در آيات و سورهكردند جمع ترتيبي نبوده، بلكه همان ترتيبي را كه بياد داشته

 .اندكرده

كرد، داند كه كيفيت جمع اول كه در زمان ابو بكر اتفاق افتاد، و روايات آن را بيان ميننده محترم خوب ميو حال آنكه خوا
 .كندصريحا اين تاويل را رد مي

اند بر مطلب فوق الذكر به اينكه مرتب بودن آيات عثماني اجماعي است، هم چنان كه و چه بسا كه بعضي استدالل كرده
 "جعفر بن زبير چنين آورده كه گفته است:« 2»از زركشي دعوي آن را نقل كرده. و از ابي  «4»ن سيوطي در كتاب االتقا

 در اين مورد اختالفي
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گوييم اجماع مذكور منقول است، كه با وجود خالف در اصل . و ليكن ما در پاسخ اين استدالل مي"در ميان مسلمانان نيست
 .تحريف و با وجود روايات گذشته كه داللت بر خالف آن داشت به هيچ وجه قابل اعتماد نيست

شود، اند، و اين معنا در كلمات بسياري از ايشان ديده ميخبار كردهو چه بسا بعضي ديگر كه بر دعوي مذكور استدالل تواتر ا
به حد تواتر است. و اين ادعاي عجيبي است، با  "ترتيب آيات قرآن عثماني از رسول خدا )ص( است "كه اخبار در اينكه

گفت: رسول خدا )ص( از  اينكه سيوطي در االتقان بعد از نقل روايت بخاري و غيره، به چند طريق از انس روايت كرده كه
دنيا رفت در حالي كه هنوز قرآن را جز چهار نفر جمع نكرده بودند، و آن چهار نفر عبارت بودند از: ابو الدرداء، معاذ بن جبل، 

 .«1»زيد بن ثابت، و ابو زيد 

اعتي از ملحدين به اين به جاي ابو الدرداء، ابي بن كعب آمده. و از مازري نقل كرده كه گفته است: جم« 5»و در روايتي 



اند، و حال آنكه اين روايت داللتي بر مرام آنها ندارد، چون اوال ما قبول نداريم كه گفتار انس تمسك بر الحاد خود كرده
كنيم، و ثانيا بفرضي كه ظاهرش را بگيريم، از كجا معلوم است ظاهر آن مقصود باشد، و ال جرم حمل بر خالف ظاهرش مي

يكن شويم كه انس اشتباه نكرده، و لهمين طور بوده، )ممكن است انس اشتباه كرده باشد(. و ثالثا تسليم مي كه واقع امر هم
اش اين نيست كه تمامي قرآن را مجموعا گروه بسيار اينكه فرد فرد گروه بسياري، تمامي قرآن را حفظ نكرده باشند الزمه

قرآن را يك يك مسلمانان حفظ كرده باشند، بلكه اگر همه قرآن را حفظ نكرده باشند، و شرط تواتر اين نيست كه تمامي 
 .«3»همه افراد حفظ داشته باشند. هر چند كه به نحو توزيع بوده باشد در تحقق تواتر كافي است 

سخني است كه در بحثهاي لفظي )كه اساس آن ظاهر الفاظ است،  "ظاهر كالم انس مقصود نبوده "اما اينكه ادعا كرد كه
هرگز پذيرفته  (اي از كالم خود متكلم يا از نائب مناب متكلم در بين باشدشود كه قرينهنها وقتي از ظاهر صرفنظر ميو ت

 .پذيرند كه شما به خاطر كلمات ديگران از ظاهر كالم كسي صرفنظر كنيدنيست، و اهل بحث اين معنا را نمي

 ش حمل شود، الزم استعالوه بر اين، اگر هم بنا شود كالم انس بر خالف ظاهر
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ها و آياتش را جمع كرده بودند، نه حمل شود بر اينكه چهار نفر مذكور در عهد رسول خدا )ص( معظم قرآن و بيشتر سوره
چهار نفر مذكور و ديگر صحابه كه همه قرآن را بر طبق ترتيب قرآن عثماني جمع كرده بودند و موضع اينكه حمل كنيد بر 

يك يك آيات را تا به آخر ضبط كرده بودند، چون زيد بن ثابت كه يكي از آن چهار نفر از حديث انس است و متصدي جمع 
 .كند بر اينكه حافظ تمام آيات قرآن نبودهمي آوري قرآن هم در جمع اول و هم در جمع دوم بوده است، خودش تصريح

نقل  به سند صحيح از محمد بن سيرين -در كتاب المصاحف -نظير كالم زيد بن ثابت، كالمي است كه االتقان از ابن اشته
ود بكند كه گفت: ابو بكر از دنيا رفت و قرآن را جمع نكرد، و همچنين عمر كشته شد در حالي كه قرآن را جمع نكرده مي
«1». 

عينا  "و ثانيا به فرضي كه ظاهرش را بگيريم از كجا معلوم است كه واقع امر هم همين طور بوده باشد؟ "و اما اينكه گفت:
 :گويدگردد، و طرف ميبه خودش بر مي

ر ه بگويي و حال آنكه شواهد هماگر واقع امر معلوم نيست آن طور باشد كه انس گفته، از كجا آن طور باشد كه تو مي
 .دهند؟ات شهادت ميخالف گفته

مغالطه  "بلكه اگر همه را همه حفظ داشته باشند هر چند كه به نحو توزيع باشد در تحقق تواتر كافي است "و اينكه گفت:
ه كند كه مجموع قرآن به تواتر نقل شده، و اما اينكواضحي كرده، براي اينكه چنين لفظي تنها اين معنا را به تواتر ثابت مي

 يك يك آيات قرآني با حفظ موضع و ترتيبش به تواتر ثابت شده باشد از كجا؟

گفته است: آنچه ما بين دو جلد قرآن است اصحاب رسول خدا  "شرح السنة "در االتقان از بغوي نقل كرده كه در كتاب
بر آن اضافه و يا از آن كم )ص( جمع كردند، و اين همان قرآني است كه به رسول خدا )ص( نازل شده، بدون اينكه چيزي 

ترسيدند اگر ننويسند با از دنيا رفتن حافظان از بين برود، و لذا همانطور كه از رسول خدا )ص( شنيده كرده باشند، چون مي
ترتيبي براي  (تر بگذارند و يا از پيش خود و بدون دستور رسول خدا )صبودند نوشتند، بدون اينكه چيزي را جلوتر و يا عقب

 .تش درست كنندآيا

 و رسول خدا )ص( رسمش اين بود كه آيات نازله را بر اصحابش
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 وز در دست ماست به اصحابشد به ترتيبي كه امركرد تا حفظ شوند( و هر چه نازل ميكرد، )و آن قدر تكرار ميتلقين مي
آيه را بعد از  گفته: اينفرمود، و اين ترتيب توقيفي و به دستور جبرئيل، و اعالمش در موقع آوردن آيات بوده كه ميتعليم مي

 .فالن آيه از فالن سوره بنويسيد

محفوظ به همين ترتيب پس ثابت شد كه سعي صحابه همه در جمع آوري قرآن بوده، نه در ترتيب آن، زيرا قرآن در لوح 
نوشته شده بود، چيزي كه هست خداي تعالي آن را يك باره به آسمان دنيا فرستاد، و از آنجا آيه آيه و هر آيه را در هنگام 

 .«1»حاجت نازل فرمود. پس ترتيب نزول غير از ترتيب تالوت است 

 (ر موضع خود به وحي بوده، و اين رسول خدا )صها و وضع هر آيه دترتيب سوره :و از ابن حصار نقل كرده كه گفته است

فرمود آيه فالن را در فالن موضع جاي دهيد، و از نقل متواتر يقين شده كه اين ترتيب به سفارش رسول خدا بوده كه مي
 .«5»)ص( بوده، و اصحاب فقط آن را جمع آوري نموده، و آياتش را آن طور كه اآلن در مصاحف ضبط شده، ضبط كردند 

يب به اين معنا را از ديگران مانند بيهقي، طيبي و ابن حجر نيز نقل كرده است. و ما در اين نقلها ايراداتي داريم: اما اينكه قر
اند هيچ دليلي از روايات اند، و در آن ترتيب، مخالفت نكردهاصحاب مصاحف را به ترتيبي كه از رسول خدا )ص( گرفته

لت روايات مسلم است اين است كه اصحاب آنچه از آيات كه بينه و شاهد بر آن قائم گذشته بر طبقش نيست. آنچه از دال
اي به كيفيت ترتيب آيات ندارد. بله، در روايت ابن عباس كه در گذشته نقل كرديم نوشتند، و اين معنا هيچ اشارهشد ميمي

رد اين است كه در روايت مذكور به بعضي از كتاب اي به اين معنا دارد، ولي عيبي كه دااز عثمان مطلبي نقل كرده كه اشاره
فرمود چنين كنيد، و اين غير آنست كه به همه صحابه فرموده باشد. عالوه بر اينكه اين روايت معارض با روايات وحي مي

 .مربوط به جمع اول، و روايات مربوط به نزول بسم اللَّه و غير آنست

ا ، گوي"كردين بود كه آيات را با همين ترتيب بر اصحابش تلقين ميرسول خدا )ص( رسمش ا "و اما اينكه گفتند
 منظورشان اشاره به حديث عثمان بن
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 .نقل آن گذشت "اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِإِنَّ  "ابي العاص است، كه در خصوص آيه

و از آنچه گذشت معلوم شد كه اين حديث خبر واحدي است، آنهم در خصوص يك آيه، و اين چه ربطي دارد به محل و 
 .موضع تمامي آيات

 "... قرآن به همين ترتيب در لوح محفوظ نوشته شده بود "و اما اينكه گفتند

اي است كه از طرق عامه و خاصه وارد شده مبني بر اينكه قرآن تماما از لوح محفوظ اره به روايت مستفيضهمنظورشان اش
به آسمان دنيا نازل شده، و از آنجا آيه آيه بر رسول خدا )ص( نازل گرديد. ليكن روايات اين را ندارد كه ترتيب آيات قرآني 

بوده كه در دست ماست. عالوه بر اينكه به زودي ان شاء اللَّه گفتاري در در لوح محفوظ و در آسمان دنيا به همين ترتيبي 
معناي نوشته شدن قرآن در لوح محفوظ و نزولش به آسمان دنيا، در ذيل آيه مناسب آن مانند آيه اول دو سوره زخرف و 



 .دخان، و در سوره قدر خواهد آمد

شد كه  خواننده كامال واقف "ترتيب به سفارش رسول خدا )ص( بود ...و از نقل متواتر يقين شده كه اين  "و اما اينكه گفتند
ينكه روايات تواند باشد با اها در بين نيست، و چگونه ميچنين ادعايي بي دليل است، و چنين تواتري نسبت به يك يك آيه

و در پاسخ كسي كه اعتراض را در مصحف خود ننوشته بود،  "قل اعوذ "گويند: ابن مسعود دو سورهشماري داريم كه ميبي
كرده بود گفت: اين دو سوره جزء قرآن نيست، بلكه به منظور محافظت حسن و حسين از گزند نازل شده بود و هر جا 

ونه پرسيم چگاش برگشته باشد، حال ميكرد و از او نقل نشده كه از نظريهديد اين دو سوره را از آن پاك ميمصحفي مي
 .د در تمام عمرش آن هم بعد از جمع اول مخفي مانده؟اين تواتر بر ابن مسعو

 494كنند[ ..... ص : اي از آيات وحي داللت ميفصل هفتم:]رد روايات انساء كه از طرق عامه وارد شده و بر منسوخ التالوه شدن پاره

جمال است، كه قبال هم بطور اآيد، و آن گفتگو در باره روايات انساء )از ياد بردن( راجع به بحث قبلي بحث ديگري پيش مي
به آن اشاره شد. اين روايات از طرق عامه در باره نسخ و انساء قرآن وارد شده كه روايات تحريف به معناي نقصان و تغيير 

 .اندقرآن را هم حمل بر آن نموده

 دي و ابن عساكر از ابن عباسو ابن ع -در كتاب الكني -يكي از آنها روايتي است كه الدر المنثور از ابن ابي حاتم و حاكم
 اند كه گفت: از آنجايي كه نقل كرده

 135، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ  "كرد، آيهشد در روز فراموش ميبعضي از آنچه در شب بر رسول خدا )ص( وحي مي
 .«5»نازل گرديد  «1» "مِنْها أَوْ مِثْلِها

از ابي امامه روايت كرده كه گفت جماعتي از  -در كتاب الدالئل -و بيهقي -در كتاب الناسخ -و نيز الدر المنثور از ابي داوود
اي را كه حفظ كرده بود انصار از اصحاب رسول خدا )ص( به آن جناب خبر دادند كه مردي نصف شب برخاست تا سوره

اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آن، چيزي بيادش نيامد. اين پيشامد براي جمعي از اصحاب آن  شروع به خواندن كند، ليكن غير از بِسْمِ
جناب نيز رخ داد، صبح نزد آن جناب شده سوره مزبور را از آن حضرت سؤال كردند. ايشان نيز ساعتي به فكر فرو رفت و 

د خي كه در هر جا بود از بين رفت، اگر در سينه بوچيزي بيادش نيامد كه بگويد آن گاه فرمود: ديشب آن سوره نسخ شد، نس
 .«0»فراموش شد و اگر در كاغذها بود گم شد 

 .مؤلف: اين قضيه به چند طريق و با عبارات مختلف و قريب المعني روايت شده است

سايي، و ن -صاحفدر كتاب الم -و پسرش -در كتاب الناسخ -باز در همان كتاب از عبد الرزاق، سعيد بن منصور و ابي داوود
نَنْسَخْ  ما "از سعد بن ابي وقاص روايت كرده كه وقتي آيه -وي حديث را صحيح دانسته -ابن جرير، ابن ابي حاتم، و حاكم

 "سِهاأَوْ نُنْ "قرائت كرد، شخصي اعتراض كرد كه سعيد بن مسيب آن را "ما ننسخ من آية او ننساها "را "مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها
اي كه خداي تعالي تو چرا چنين خواندي؟ سعد گفت: قرآن كه بر مسيب و دودمان او نازل نشده، مگر نشنيده خواند،مي
بياد  -يتَوَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِ "فرمايد:و نيز مي "خوانيم تا فراموش نكنيبزودي برايت مي -سَنُقْرِئُكَ فَال تَنْسي "فرمايد:مي

 .«0» "راموش كرديآر پروردگارت را هر گاه كه ف

 "مؤلف: مقصود سعد از استشهاد به اين دو آيه اين بوده كه خداوند نسيان را از پيغمبر شما برداشته، و ديگر در حق او
ما  "به معناي ترك و تاخير است. و خالصه معناي "نسي "خواندم، كه از ماده "ننساها "معنا ندارد، بدين جهت من "ننسها

 اين است كه آيه را از كار بيندازيم، نه اينكه تالوتش را نسخ كنيم، و اين چنين "نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ
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نسخ در آيات قرآني هست، مانند آيه صدقه دادن براي نجوي كردن با رسول خدا كه عملش نسخ شده ولي تالوتش هم 
اين است كه آيه را به كلي ترك كنيم، يعني از ميان آنان بر اندازيم، هم عمل به آن  "او ننساها "چنان باقي است. و معناي

ان كه از ابن عباس و مجاهد و قتاده و غير ايشان نقل شده كه اينطور تفسير و هم تالوت آن را متروك سازيم، هم چن
 .اندكرده

 :و نيز در همان كتابست كه ابن االنباري از ابي ظبيان روايت كرده كه گفت

 آخري دانيد؟ گفتم قرائت عبد اللَّه را، و قرائت خودمان راابن عباس از ما پرسيد كدام يك از دو قرائت را قرائت اول مي
كرد، در سال آخر دو مرتبه آمد، و آمد و قرآن را به رسول خدا )ص( عرضه ميدانيم. گفت هر ساله جبرئيل در رمضان ميمي

 .«1»عبد اللَّه مسعود آنچه نسخ و يا تبديل شده بود ديد 

به و تابعين روايت شده، و در اين معنا به طريق ديگري از ابن عباس و خود عبد اللَّه بن مسعود و غير آن دو از صحا :مؤلف
 .اين مورد روايات ديگري نيز وجود دارد

ز اي كه حكمش اشود اين است كه نسخ گاهي در حكم است، مانند آيات نسخ شدهو خالصه: چيزي كه از آنها استفاده مي
، و چه نسخ نشده بين رفته، و خودش در قرآن باقي مانده است، و گاهي در تالوت است، حال چه حكمش نسخ شده باشد

گفتيم و به زودي در تفسير سوره  "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ "فرمود:كه مي 132باشد. و ما سابقا در تفسير سوره بقره در ذيل آيه 
الوت ت خواهد آمد كه اين دو آيه اجنبي از مساله انساء به معني نسخ "وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ "فرمايد:كه مي 131نحل آيه 

است. و نيز در فصول سابق گذشت كه اين روايات مخالف صريح قرآن است. پس وجه صحيح اين است كه روايات انساء را 
 .هم عطف بر روايات تحريف نموده هر دو را با هم طرح نماييم و دور اندازيم
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 491[ ..... ص : 42تا  41(: آيات 42سوره الحجر )]

 اشاره

كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ  (11( وَ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِالَّ كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )13وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ )
 (10( وَ لَوْ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ )10( ال يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ قَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ )15جْرِمِينَ )الْمُ

 (12لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُنا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ )



 491ترجمه آيات ..... ص : 

 .(13ما پيش از تو )نيز( پيامبراني در ميان امتهاي نخستين فرستاديم )

 .(11كردند )و نيامد ايشان را رسولي مگر اينكه او را استهزاء مي

 .(15دهيم قرآن را در دلهاي گناهكاران براي اتمام حجت )اين چنين راه مي

 .(10م پيشين نيز چنين بود )آورند به آن قرآن و بتحقيق سنت اقوابا وجود اين ايمان نمي

 .(10و اگر دري از آسمان به روي آنان بگشاييم و آنها مرتبا در آن باال روند )و عجائب قدرت ما را ببينند( )

 .(12ايم )ايم بلكه ما قومي هستيم كه سحر شدهبندي شدههر آينه از شدت عناد گويند جز اين نيست كه چشم

بوده  "الولينسنة ا "ن به پيامبر )ص( با بيان اينكه استهزاء و تكذيب پيامبران سابقه داشته وبيان آيات ]تسليت و دلگرمي داد

 491ص :  ..... [است

 اشاره

 بعد از آنكه داستان استهزاء كفار به كتاب خدا و پيغمبرش و معجزه آمدن

 132، ص: 15ترجمه الميزان، ج

كردند، ذكر نمود، اينك در دنبالش سه دسته از آيات را آورده كه در  مالئكه را كه به عنوان آيت رسالت اقتراح و پيشنهاد
و  "وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً "است و يكي آيه "وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ ... "يكي آيه .بكار رفته "و لقد "ابتدائش كلمه

 ."الٍوَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْص "سوم آيه

در اولي اين معنا را بيان كرده كه استهزاء عادت و سنت جاري مجرمين است، و اينها ايمان آور نيستند، هر چند كه هر قسم 
آيتي برايشان بياوري. و در دومي اين معنا را كه اگر كسي بخواهد ايمان بياورد به قدر كفايت، آيات آسماني و زميني هست. 

اختالف ميان نوع بشر به ايمان و كفر و ضاللت از چيزهايي است كه خداوند در روز آغاز و در سومي اين معنا را كه 
خلقتشان تقدير و تعيين نمود، از همان ابتداء خلقت آدم را خلق كرد و آن ماجراي ميان او و مالئكه و ابليس در امر سجود 

 .پيش آمد

 ."لِينَ ... يَسْتَهْزِؤُنَوَ لَقَدْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّ "

ايست كه در پيروي سنت و مذهبي متفق باشند. اين كلمه در آيه ديگري از و به معناي فرقه "شيعه "جمع "شيع "كلمه
 .«1» "مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ "قرآن نيز آمده

از آنجا كه  "رسال ")فرستادگاني را(، و كلمه "رسال "معنايش اين است كه ما فرستاديم "وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا "ود:و اينكه فرم
چه  باشد، و اماحاجتي به ذكرش نبوده حذف شده، چون عنايت كالم به اصل ارسال و اينكه قبل از اين امت ارسال شده، مي

عنا مورد نظر است كه بشرهاي اولين هم مانند آخرين بودند، آنان نيز مانند كسي ارسال شده نظري به آن نيست. تنها اين م
ايشان عادت داشتند كه رسالت الهي را احترام نكنند، و بلكه آورنده آن را استهزاء نموده، دنبال جرائم خود را بگيرند. آري 

استهزاء كفار دلتنگ و ناراحت نگردد، هم ص( را خشنود سازد، و از انكار و )نظر، بيان اين جهت است تا خاطر رسول خدا 
 .«5» "وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ "فرمايد:دهد و ميچنان كه در آخر سوره نيز همين تسليت را مي

 ايم و ما خودپس معناي آيه اين است: خشنود باش، ما ذكر را بر تو نازل كرده

__________________________________________________ 



ها شدند و هر حزبي به آنچه خود دارد، خرسند است. سوره روم، آيه از آنان كه دين خود را دسته دسته كردند، و فرقه(1)
05. 

 .32گويند. سوره حجر، آيه ات سر آمده از آنچه كه اينان ميدانيم كه تو حوصلهما مي(2)
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ات سر نرود، چون عادت مجرمين همواره همين بوده، سوگند گويند حوصلهكنيم، و از آنچه كه دشمنان مين را حفظ ميآ
خورم كه قبل از تو نيز در بشرهاي اولين ارسال رسل نمودم، حال آنان نيز حال اينان بود، هيچ پيغمبري بر ايشان مي

 .كردنداش ميآمد مگر آنكه مسخرهنمي

 496[ ..... ص : "كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ "مله:معناي ج]

 ."كَذلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ... سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ "

 :شودبه معناي نفوذ كردن، و نفوذ دادن است. هم گفته مي "سلوك "كلمه

نخ را در سوزن  -سلك الخيط في اإلبرة "شودنمود، و هم گفته مييعني در آن نفوذ  "راه را سلوك كرد -سلك الطريق "
 .«1»به يك معنا است  "اسلك "و "سلك "اند كهيعني نفوذ و عبور داد. اهل لغت هم تصريح كرده "سلوك داد

يم رگردد، و مقصود از آن قرآن ككه قبال گذشته بود بر مي "ذكر "است به كلمه "به "و در "نسلكه "دو ضميري كه در
بل از تو هاي قاست. و معناي آيه اين است كه: وضع رسالت تو و دعوتت به ذكري كه بر تو نازل شده شبيه به وضع رسالت

است، همانطور كه در آن رسالتها عكس العمل مردم اين بود كه رسالت ما را رد نموده، استهزاء كنند، و ما اينچنين ذكر 
دهد كه كنيم. خداي تعالي با اين جمله رسول گراميش را خبر ميداده و داخل مي)قرآن( را در دلهاي اين مجرمين نفوذ 

هاي گذشته نيز سابقه داشته است، چون سنت آنها نيز اين بود كه حق آورند، و اين روش در امتمجرمين به ذكر ايمان نمي
« 5» "فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ "آيهرا استهزاء كنند و پيروي ننمايند. پس هر دو آيه از نظر معني قريب المعني با 

 .باشدمي

گردد، و شود بر مياند: دو ضمير مذكور به شرك و يا استهزايي كه از آيات قبل استفاده ميو چه بسا مفسريني كه گفته
اء را در دلهاي مجرمين نفوذ باء سببيت، و معناي آيه اين است كه: ما اين چنين شرك و استهز "به "در "باء "حرف

 .«0» "آورند ...دهيم، و بجهت همين شرك يا استهزاء ديگر ايمان نميمي

اين معنا متبادر به ذهن است كه حرف باء براي تعديه است، نه  "ال يُؤْمِنُونَ بِهِ "ليكن معناي بعيدي است، چون از جمله،
 .سببيت
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 .131پس، آنها ايمان آور نبودند به آنچه تكذيب كردند. پيش از اين. سوره اعراف، آيه (2)

 .125، ص 13تفسير فخر رازي، ج (3)
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ر كه گردد، و ضمير دومي به ذكم سابق بر مياند: ضمير اولي به استهزاي مفهوم از كالو چه بسا مفسرين ديگري كه گفته
سابقا اسمش برده شده، و معناي آيه اين است: نظير استهزايي كه ما در دلهاي شيع اولين سلوك داديم، استهزايي در دلهاي 

 .«1»دهيم آورند نفوذ ميمجرمين اين دوره كه به ذكر ايمان نمي



ميان دو ضمير از جهت مرجع است، با اينكه قاعدتا وقتي دو ضمير پهلوي  اين تفسير عيبي ندارد، جز اينكه مستلزم تفرقه
 "اي در بين باشد، و در مورد بحث ما قرينه هست، و آن جملهگيرند بايد به يك مرجع برگردند، مگر آنكه قرينههم قرار مي

د به آورنيرا معنا ندارد بگوييم ايمان نميشود به استهزاء برگردد، )زدانيم. ضمير در آن نمياست كه مي "ال يُؤْمِنُونَ بِهِ
 .استهزاء( و همين كافي است كه قرينه باشد بر تفرقه

مان آورند، و توانند ايبه استهزاء برگردد ديگر مشركين نمي "نسلكه "اند )كه اگر ضميراشكالي هم كه به دو وجه مزبور كرده
قبل از  شود كه اينانرا مقيد به مجرمين كرده، و مفادش اين مي اين مستلزم جبر است( وارد نيست، زيرا خداي تعالي سلوك

اند، پس اضالل ايشان اضالل به عنوان مجازات است كه هيچ عيب و اشكالي ندارد، آن سلوك خدايي، خود مجرم بوده
ست، بلكه همانطور ياضاللي اشكال دارد و مستلزم جبر است كه ابتدايي باشد و در آيه شريفه دليلي بر ابتدايي بودن سلوك ن

يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا  "كه گفتيم دليل بر خالف آن موجود است و آيه شريفه از قبيل آيه
 .باشدكه تفصيل كالم در تفسير آن گذشت مي« 5» "الْفاسِقِينَ

ه سنتي است كه اولين آن را باب كردند، نه سنتي ك "سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ "زپس از آنچه گفتيم اين معنا روشن گرديد كه منظور ا
ون بيان ما اند، چكرد، پس سنت سنت كفار است، نه سنت خدا در كفار، كه بعضي از مفسرين پنداشتهخدا در اولين جاري مي

 .تر به مقام مذمت كفار و تسليت پيغمبر )ص( استمناسب

 ."... يْهِمْ باباً مِنَ السَّماءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقالُوا إِنَّما سُكِّرَتْ أَبْصارُناوَ لَوْ فَتَحْنا عَلَ "

 از تسكير به معناي "سكرت "عروج در سماء به معناي صعود به آسمان است. و

__________________________________________________ 

 .13، ص 10روح المعاني، ج (1)

 .52كند مگر فاسقان را. سوره بقره، آيه كند، و با آن گمراه نميقرآن بسياري را گمراه و بسياري را هدايت مي خدا با(2)
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 .پوشاندن است

 491[ ..... ص : "ايمگويند ما جادو شدهمي -ايمان نياورده -اگر دري به آسمان به رويشان بگشاييم ":وجه اينكه در مقام بيان شدت عناد و مرض قلبي كفار فرمود]

و منظور از اينكه فرمود: در آسمان را به روي ايشان بگشاييم، اين است كه راهي به آسمانها برايشان درست كنيم تا بتوانند 
اشد، به ب اند سقفي جرماني نيست كه داراي دو لنگه دربه عالم باال كه جاي مالئكه است راه يابند. و آن طور كه خيال كرده

ماءِ بِماءٍ فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّ "فرمود:روي بعضي باز، و به روي بعضي ديگر بسته شود، زيرا اگر اين طور بود خداي تعالي نمي
 .«1» "مُنْهَمِرٍ

ترديد و هاي كفار گردد و از رود به وسيله آنها رفع شبهه از دلخداي تعالي در ميان معجزات و خوارق عادات كه احتمال مي
اي در شك بيرونشان كند، داستان باز كردن در آسمان و عروج دادنشان به آسمان را اختيار كرد، براي اينكه چنين معجزه

آورتر از ساير معجزات است. و به همين جهت وقتي خوارق و معجزات بزرگي را از رسول خدا نظر آنان بزرگتر و عجب
 كردند و به حكايت قرآن چنينن به آسمان را در آخر و بعنوان ترقي پيشنهاد ميخواستند مساله عروج و باال رفتمي ()ص
أَوْ تَرْقي فِي السَّماءِ وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّي  -گفتندتا آنجا كه مي -لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً "گفتند:مي

 .«5» "اباً نَقْرَؤُهُتُنَزِّلَ عَلَيْنا كِت

پس به شهادت اين آيه باال رفتن به آسمان و تصرف در امور آن از قبيل آوردن كتابي خواندني از آنجا، يعني نفوذ بشر در 



 .عالم علوي و تمكنش در آن در نظر كفار از اعجب خوارق است

است، و الواح مقدرات، و مجاري امور، و منبع عالوه بر اينكه آسمان محل سكونت مالئكه و محل صدور احكام و اوامر الهي 
رود. و عروج بشر بدانجا معنايش اطالع يافتن بر مجاري هاي اعمال بدانجا باال ميوحي، همه آنجا است و آنجاست كه نامه

د وشامور، و عوامل استثنائيات خلقت، و حقايق وحي و نبوت، و دعوت، و سعادت و شقاوت است. و كوتاه سخن، باعث مي
كه بشر بر هر حقيقتي دست يابد، و مخصوصا اگر عروجش استمرار داشته باشد، و يك بار و دو بار نباشد، هم چنان كه قرآن 

 ، زيرا تعبير"فعرجوا فيه "و نفرمود: "فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ "كريم به اين استمرار اشاره نموده و فرموده:

__________________________________________________ 

 .11ما درهاي آسمان را به آبي ريزان باز كرديم. سوره قمر، آيه (1)

اي برايمان بجوشاني ... و تا به آسمان باال روي و به باال رفتنت نيز آوريم تا آنكه از زمين چشمههرگز بتو ايمان نمي(2)
 .مايمان نخواهيم آورد، تا آنكه كتابي بر ما نازل كني كه آن را بخواني

 .30سوره اسري، آيه 
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 .رساند و دومي يك نوبت و دو نوبت رااول استمرار را مي

هاي اين دعوت حقه شود كه بشر بر اصول و ريشهپس اينطور باز شدن درهاي آسمان، و راه يافتن به آسمانها باعث مي
ي دروني نباشد، و گر نه همان فساد و قذارت ريب و شك و شبهه، واقف شود، ليكن اين در صورتي است كه در دلها مرضها

بينند بفهمند و در نتيجه با ديدن آن خوارق، شود كه ديدگانشان هم به خطا برود و خالف آنچه را كه ميباعث مي
 .ده استبينيم واقعيت ندارد، بلكه سحر، ما را مسحور كرپيغمبرشان را متهم به سحر كنند و بگويند: آنچه ما مي

شود: اگر ما دري از آسمان به روي ايشان باز كنيم و آسمان آن را براي دخول آنها بنا بر آنچه كه گفتيم معناي آيه اين مي
مهيا نماييم و آنها بطور مستمر در آن آمد و شد كنند، و اسرار غيب و ملكوت و حقايق اشياء را مكرر ببينند، باز هم ايمان 

ود بينيم، و گر نه خهند گفت سحر او پرده بر چشم ما افكنده و بهمان جهت است كه ما اين امور را ميآورند و بلكه خوانمي
 .آن امور حقيقت ندارد، و ما قومي مسحور شده هستيم
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 511[ ..... ص : 52تا  46(: آيات 42سوره الحجر )]

 اشاره

إِالَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ  (12( وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ )12رُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ )وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُ
( وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَ 13) ءٍ مَوْزُونٍ( وَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَي12ْشِهابٌ مُبِينٌ )

 (53مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ )

مُوهُ وَ ما ( وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناك51ُءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إاِلَّ بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ )وَ إِنْ مِنْ شَيْ
( وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ 50( وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ )55أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ )

 (52يمٌ )( وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَل50ِ)



 511ترجمه آيات ..... ص : 

 .(12و بتحقيق قرار داديم در آسمان برجهايي، و زينت كرديم آن را براي تماشاگران )

 .(12و حفظش نموديم از هر شيطاني رانده شده )

نبالش دليكن آن شيطاني كه براي استراق سمع نزديك شود )تا گفتگوي مالئكه را در باره امور غيبي بشنود( شهاب مبين 
 .(12كند )مي

 .(13هاي ريشه دار نهاديم و نيز از هر چيزي موزون در آن رويانديم )و زمين را گسترديم و در آن كوه

  .(53دهيد روزيها قرار داديم )و براي شما و براي ديگران كه شما روزيشان نمي
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 .(51كنيم مگر به اندازه معين )نست و ما نازلش نميهاي آهيچ چيز نيست مگر آنكه نزد ما خزينه

و ما بادها را آبستن گر گياهان فرستاديم، پس از آسمان آبي فرو فرستاديم پس شما را به آن آب سيراب كرديم، و گر نه اين 
 .(55شما نيستيد كه بتوانيد آن را انبار كنيد )

 .(50ايم )ما وارث و باز مانده ميرانيم، وكنيم و ميو بدرستي كه ماييم كه زنده مي

 .(50آييد و كدام ديرتر )دانيم كدامتان زودتر بوجود ميو بتحقيق مي

 .(52كند چه او حكيم و دانا است )و به درستي پروردگار تو آنان را محشور مي

 514..... ص :  بيان آيات ]عنايت به بيان آوردن زيبايي و زينت آسمان به نجوم و كواكب، در موارد مختلف قرآن[

 اشاره

بعد از آنكه خداي سبحان اعراض مشركين از معجزه قرآن، و پيشنهادشان را در باره معجزه ديگري كه عبارت بود از آمدن 
مالئكه بيان كرد، و همچنين جواب از آن را كه ممتنع و مستلزم نابودي ايشان است بداد، اينك در اين آيات تعدادي از آيات 

شمارد، تا اگر عقل داشته باشند عبرت بگيرند و حجت بر كند بر ميو آسمان را كه بر توحيد داللت ميو معجزات زمين 
 .مجرمين تمام شود. و در اين آيات از معارف حقيقي و اسرار الهي مطالب بلند و دقائق بسياري گنجانده شده است

 ."لنَّاظِرِينَ ... شِهابٌ مُبِينٌوَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِ "

و به معناي قصر است. و اگر منازلي را كه آفتاب و ماه در آسمان به حسب حس دارند برج ناميده  "برج "جمع "بروج "كلمه
 .سازنداز باب تشبيه آنست به قصرهايي كه سالطين در نقاط مختلف كشور خود مي

است، و مقصود از زينت دادن آسمان براي  "حفظناها "نند ضميري كه درگردد، مابر مي "سماء "به "زيناها "ضمير در
 هاي مختلف و نورهايبينيم با ستارگان درخشنده و كواكب فروزانش كه اندازهناظرين همين بهجت و جمالي است كه مي

نكه كند از ايتكرار كشف مي سازد. و در قرآن كريم اين معنا در چند جا تكرار شده، و همينمتنوعي دارند عقلها را حيران مي
 .خداي سبحان عنايت بيشتري بياد آوري آن دارد

إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَ حِفْظاً  "فرمايد:و جاي ديگر مي«. 1» "وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ "فرمايد:يك جا مي
 دٍ ال يَسَّمَّعُونَ إِلَي الْمَلَإِ الْأَعْلي وَ يُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جانِبٍمِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِ

__________________________________________________ 

 .15زينت داديم آسمان دنيا راي به چراغها. سوره حم سجده، آيه (1)
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 .«1» "ا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌدُحُوراً وَ لَهُمْ عَذابٌ واصِبٌ إِلَّ

اي پنهان شده گفتگوي محرمانه ديگران را به معناي خبرگيري پنهاني است، مانند كسي كه در گوشه "استراق سمع "
ند در صدد بر آيعبارت از اين است كه  -آيدبطوري كه از آيات سوره صافات بر مي -دهد. و استراق سمع شيطانهاگوش مي

 .از گفتگوي مالئكه خبردار شوند

شوند از اين جهت آيد. به اجرام روشني هم كه در جو ديده ميبه معناي شعله ايست كه از آتش بيرون مي "شهاب "كلمه
وش اماي خرود و پس از لحظهايست كه ناگهان از يك نقطه آسمان بيرون آمده به سرعت مياند كه گويا ستارهشهاب گفته

 .گرددمي

برجها و قصرها كه همان  -كه عبارت از جهت باالي زمين است -شود كه: ما در آسمانبنا بر اين، ظاهر معني آيات اين مي
هاي آفتاب و ماه است قرار داديم، و آن را براي بينندگان به زينتي آراستيم، و آن زينت همانا نجوم و كواكب است. و منزل

از هر شيطان رانده شده حفظ كرديم، و از اين جهت حفظ كرديم كه شيطانها از آنچه كه در  -ان رايعني آسم -نيز ما آن را
ملكوت عالم است خبردار نشوند، مگر آن شيطاني كه براي استراق سمع نزديك شود، تا گفتگوي مالئكه را در باره امور 

 .كندهابي مبين دنبالش ميغيبي و حوادث آينده و امثال آن را بشنود، كه به محض نزديك شدن، ش

 .ها بوسيله آن در تفسير سوره صافات بحث خواهيم كرددر باره شهاب و معناي راندن شيطان -ان شاء اللَّه -و ما به زودي

 ."ءٍ مَوْزُونٍوَ الْأَرْضَ مَدَدْناها وَ أَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ "

هاي كرد و از سلسلهعناي گستردن طول و عرض آن است، چون اگر خداي تعالي زمين را گسترده نميبه م "مد ارض "
 .يافتندشد صالحيت كشت و زرع و سكونت را نداشت و جانداران كمال حيات خود را نميجبال پوشيده مي

 القينا فيها "صفتي است، كه موصوف آن حذف شده، و تقدير آن "رواسي "

__________________________________________________ 

ما آسمان دنيا را به زيور نجوم بياراستيم و از تسلط شيطان سركش گمراه محفوظ داشتيم تا شياطين هيچ از وحي و (1)
سخنان فرشتگان عالم باال نشنوند و به قهر از هر طرف رانده شوند و برايشان عذابي دائم و متعاقب است مگر آن شيطاني 

ربوده باشند كالم مالئكه را ربودني )به سرعت و تام و به دزدي( پس در اين صورت او را شهابي ثاقب دنبال كند. سوره كه 
 132صافات، آيه 
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است به معناي ثابت است، و  "راسيه "كه جمع "رواسي "هاي رواسي.است، يعني انداختيم در زمين كوه "جباال رواسي
وند، شها مانع از حركت و اضطراب زمين مياره است به مطلبي كه در جاي ديگر قرآن بيان نموده و آن اين است كه كوهاش

 :و فرموده

 .«1» "وَ أَلْقي فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ "

 513[ ..... ص : "ءٍ مَوْزُونٍأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ "و مراد از جمله: "موزون "معناي]

گيري و به معناي سنجيدن اجسام از جهت سنگيني است، ليكن آن را عموميت داده و در اندازه "وزن "از "موزون "كلمه
گيري گيري طول با وجب و يا ذراع و امثال آن، و اندازهگيري كرد، از قبيل اندازههر چيزي كه ممكن باشد آن را اندازه

وَ نَضَعُ الْمَوازِينَ  "اند. و در كالم خداي تعالي كه فرموده:، و نور، و نيرو، و غير آن استعمال كردهگيري حرارتحجم، و اندازه



 .در سنجيدن اعمال هم استعمال شده، با اينكه اعمال، سنگيني و سبكي اجسام زميني را ندارد« 5» "الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيامَةِ

ء موزون است از آنچه كه طبيعتش و يا حكمت صود از آن كم و زياد نشدن شيو چه بسا در مواردي استعمال شود كه مق
شود: فالني سخنش موزون است، و يا قامتش موزون است و يا افعالش موزون است، كند، هم چنان كه گفته مياقتضاء مي

 .يستء دارد كمتر و بيشتر نيعني سخن و قامت و افعالش پسنديده و متناسب االجزاء است و از آنچه طبع و يا حكمت اقتضا

در آيه مورد بحث اين است  "موزون "مقصود از كلمه "اندو از آنجايي كه اعتبارات مذكور وزن، مختلف است بعضي گفته
مراد  "انده. و بعضي ديگر گفت"كه ما از زمين سنجيدنيهايي چون معدنيها، از قبيل طال و نقره و ساير فلزات را بيرون كرديم

. بعضي ديگر "است كه ما نباتات كه هر نوعش نظامي بديع و موزون مخصوص به خود دارد بيرون آورديم از آن اين
 ."مقصود اين است كه در زمين هر امر مقدر و معلومي خلق كرده است "اندگفته

است،  "من كل نبات موزون "هاست، و اين غير از تعبير ب "ءٍ مَوْزُونٍمِنْ كُلِّ شَيْ "چيزي كه تنبه به آن الزم است تعبير به:
هر  "ءٍكُلِّ شَيْ "گيرد و به خاطر كلمهنباتات را مي "انبتنا "شود، ولي اولي به خاطر كلمهزيرا دومي تنها شامل نباتات مي

 .گرددكند شامل ميآيد و رشد و نمو ميچيزي را كه در زمين پديد مي

__________________________________________________ 

 .12ها را در زمين افكند تا زمين شما را حركت ندهد. سوره نحل، آيه كوه(1)
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اي ما در زمين پاره :-و خدا داناتر است -شودرساند مقصود اين ميكه تبعيض را مي "من "و با در نظر گرفتن كلمه
موجودات داراي وزن و ثقل مادي كه استعداد زياده و نقصان دارند چه نباتي و چه ارضي رويانديم. و بنا بر اين معنا، ديگر 

 .اي آنرا هم به معناي حقيقيش بگيريم و هم به معناي كنايه "موزون "مانعي نيست كه كلمه

هاي پا بر جا قرار داديم تا از اضطراب آن جلوگيري كند، و در آن م و در آن كوهشود: ما زمين را گسترديمعناي آيه چنين مي
 .كرد آفريديممقداري را كه حكمت اقتضاء مي -يعني داراي وزن و واقع در تحت جاذبه و يا متناسب -از هر چيز موزون،

 ."وَ جَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ "

است، كه به معناي چيزهايي است كه مايه زندگي جانداران و ادامه حيات آنان است، از قبيل  "معيشت "جمع "معايش "
 .آيدهم مي "معاش "و "عيش "ها و غير آن دو. البته به صورت مصدر يعنيخوردنيها، آشاميدني

 511ص :  ..... ["مْ فِيها مَعايِشَ وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَوَ جَعَلْنا لَكُ "در آيه: "مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ "مقصود از:]

، البته اين عطف بنا بر مذهب نحويين كوفه، و يونس "لكم "عطف است بر ضمير مجرور در "وَ مَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرازِقِينَ "جمله
و اما «. 1»اينكه حرف جر را تكرار كنيم اند جائز است عطف كنيم چيزي را بر ضمير مجرور، بدون و اخفش است كه گفته

و تقدير  گرفته، "معايش "اند، جمله مورد بحث را عطف بربنا بر مسلك غير نامبردگان، كه اين گونه عطف را جائز ندانسته
ا هم يعني همانطور كه براي شما معايش قرار داديم، كساني ر« 5»اند، دانسته "و جعلنا لكم من لستم له برازقين "كالم را

 .قرار داديم كه روزي دهشان شما نيستيد، مانند حيوانات اهلي و بردگان

لنا له و من لستم له برازقين جع "اند:اند و تقدير را چنين دانستهرا مبتداء براي خبري كه حذف شده گرفته "من "و يا كلمه
كه شما روزي دهشان نيستيد، در زمين ما همانطور كه براي شما معايش قرار داديم براي كساني هم  -«0»فيها معايش 

 .و ليكن اينطور معنا كردن خود را به زحمت انداختن است "معايش قرار داديم



ر شده، تعبي "من: كسي كه "بطوري كه گفته شده بردگان و چهارپايان است. و اگر به لفظ "من "و به هر حال، مراد از كلمه
 با اينكه اين كلمه تنها بر ذوي العقول

__________________________________________________ 
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 .(اندشود از باب تغليب است )چون بردگان نيز مراد بودهبشر( اطالق مي)

آن هر چيزي غير آدمي باشد، چه حيوان، چه نبات و چه غير آن دو، براي اينكه آنها نيز بعيد هم نيست كه مقصود از 
 .درخواست رزق دارند، همانطور كه عقالء دارند

ته كند، البو اين دأب و روش خداي سبحان است در كالم مجيد خود كه الفاظ مختص به عقال را بر غير عقال نيز اطالق مي
 فَسْئَلُوهُمْ إِنْ "از آثار مختص به عقال را به آنها نسبت دهد، هم چنان كه در باره بتها فرموده:در صورتي كه بخواهد چيزي 

و همچنين موارد ديگر كه متعرض حال بتها و معبودهاي دروغين « 5» "فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ":و نيز فرموده« 1» "كانُوا يَنْطِقُونَ
حال آنكه معبودي شايسته پرستش است كه عاقل باشد. و همچنين در باره زمين  پرستيدند وشده است. كه مردم آنها را مي

 .و امثال اين موارد« 0» "فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ":و آسمان فرموده

كنيد، و  ايد با آنها زندگيار داديم كه بتوانيد تا زندهپس معناي آيه اين است كه: ما براي شما گروه بشر در زمين چيزهايي قر
 .همچنين براي غير شما از جانداران معايشي نظير معايش شما قرار داديم

 ."ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "

 512[ ..... ص : "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "و مراد آيه شريفه: "قدر معلوم "و "خزائن "،"ءشي "وجوه و اقوال مختلف مفسرين در معناي]

 "مهاست، و خزانه به معناي مكاني است كه مال در آن انبار و محافظت و ذخيره گردد. و كل "خزانه "جمع "خزائن "كلمه
 .به معناي مبلغ و مقدار و كميت متعين هر چيز است -به فتح قاف و دال، يا تنها به فتح قاف "قدر

 "و از آنجايي كه آيه شريفه در سياق گفتار پيرامون رزق و مايه معيشت انسان و حيوان قرار گرفته، ال جرم منظور از كلمه
زد اي نها خواهد بود، و منظور از خزانهن، يعني حبوبات و ميوهكه در آيه شريفه موضوع سخن است نبات و توابع آ "ءشي

روياند و در نتيجه شود و نباتات را ميكند، باراني است كه از آسمان نازل ميخداست و خدا آن را به اندازه معلوم نازل مي
 ه معنايي است كه جمعي از مفسرينكنند. اين خالصها و حيوانات با آنها زندگي ميها عايد بشر شده، انسانحبوبات و ميوه

 .اندبراي آيه مورد بحث كرده« 0»

__________________________________________________ 

 [.....] .20گويند. سوره انبياء، آيه از ايشان بپرسيد اگر سخن مي(1)

 .22به درستي كه ايشان )بتها( دشمن من هستند. سوره شعراء، آيه (2)

ن و زمين گفت بياييد، چه با طوع و رغبت، و چه با كراهت. گفتند: آمديم با طوع و رغبت. سوره سجده، آيه پس به آسما(3)
11. 

 .120، ص 13تفسير فخر رازي، ج (4)
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ءٍ يْإِنْ مِنْ شَ وَ "آيد زيرا اختصاص دادنو بر خواننده عزيز پوشيده نيست كه اين معنا از روي تكلف و زحمت به دست مي
را با آن عموميت كه دارد تنها بر نبات مستلزم تخصيص اكثر است، و اين در نزد عقالي اهل سخن زشت  "هيچ چيز نيست

 .است

شود كه ما عبارت عام باال را تنها به نباتات و صرف اينكه آيه مورد بحث در سياق آيه مربوط به رزق واقع شده، باعث نمي
 .شودبه قول اهل علم مورد مخصص نمياختصاص دهيم، و 

هاي نباتات است، و حال آنكه نيست، بلكه باران يكي از اسباب پيدايش باران، خزانه :«1»اند و از اين بدتر آنكه گفته
 .يابندنباتات و يك عنصر از عناصر بسيار زيادي است كه نباتات از آنها تركيب مي

شود، و قبل از آن باران نيست، بلكه بخار است، با اين حال چگونه بارد باران ميه ميعالوه بر اينكه باران در همان موقعي ك
 ممكن است آن را خزانه ناميد، با اينكه نه خودش هست و نه چيزي كه اين خزانه آن است در آن موجود است؟

اين است كه قدرت مطلق خدا  مقصود از اينكه فرمود خزائن هر چيزي نزد خداست، "اند:ديگر از مفسرين گفته« 5»بعضي 
 .خزانه هر چيزيست كه بخواهد ايجاد كند

پس براي خدا از انواع موجودات مانند انسان، اسب، درخت خرما، و غير ذلك، از اعيان و صفات اعيان و آثار و افعال آنها، 
ز شود، و اعين محدود، بيرون نميمقدوراتي است تقديري و غير متناهي كه دائما از آن مقدورات جز به مقدار معلوم و عدد م

 .آيدآن تقدير و فرض به عالم تحقق و فعليت در نمي

نوع هر چيز است، نه شخص و فرد، مثال از انسان نوع انسان مقصود است نه زيد و عمرو،  "هر چيز "پس بنا بر اين، مراد از
وجود خزائن و وجود هر چيز در خزائن خداوند وجود  "كميت و كيفيت معين از افراد است، و منظور از "قدر معلوم "و مراد از

 ."بر حسب تقدير و فرض است، نه بر حسب تحقق. بنا بر اين آيه شريفه يك نوع تشبيه و مجاز مرتكب شده است

عالوه بر اينكه الزمه  .معين، تخصيص بدون مخصص است "ءشي "داند كه تخصيص كلمهو حال آنكه خواننده خوب مي
 تنها "قدر "است كه مقصود از تفسير فوق اين

__________________________________________________ 
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 "حد "مهقريب المعني با كل اندازه عددي باشد در حالي كه دليلي ندارد، بلكه دليل بر خالف آنست، زيرا كلمه مذكور در لغت
و « 1» "ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ "شود، مانند آيهاست، هم چنان كه همين معنا در ساير موارد اطالق آن فهميده مي

و « 0» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "هو آي« 0» "ءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍإِنَّا كُلَّ شَيْ "و آيه« 5» "ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ كُلُّ شَيْ "آيه
 .همچنين آيات ديگر

از اين هم كه بگذريم تفسير مزبور در حقيقت ارجاع كالم خداست به يك معناي مجازي و استعاري )و حال آنكه به قول 
 "كرد(. عالوه بر اينكه كلمهاهل علم ما دام كه معناي حقيقي ممكن است كالم كسي را بر معناي مجازي نبايد حمل 

 .اي باعث شد كه خداي تعالي به صيغه جمع بياورد؟در آن تفسير به خزانه تفسير شد، و اگر مقصود آن بود چه نكته "خزائن

عناصر مختلفي است كه ارزاق و  "خزائن "اند كه: منظور ازاز مفسرين معاصر معناي ديگري براي آيه كرده« 2»بعضي 
شوند، و خداي تعالي از آن عناصر مقدار زيادي را در عالم مشهود ما آماده كرده كه با عروض آن تركيب مي چيزهاي ديگر از



پذيرد. و خالصه مراد اسباب كليه است كه در تركب مركبات مؤثرند، از قبيل نور، حرارت، هاي پي در پي تمامي نميتركيب
 .در ادامه زندگيش به آنها احتياج داردنسيم دائم و منظم و غير آن، كه موجود است و انسان 

اند، و آن ها ذخيره شدهاش در آن خزينهپس هر يك از اين اشياء مورد حاجت آدمي جزء جزءش، و همچنين قواي فعاله
ها به خاطر عظمت مقدارش و به خاطر اجزاي جديدي كه با انحالل تركيب مركبات به سبب مردن و يا فساد و خزينه

 ميرند، وشوند و حيوانات مينظير اينكه نباتات فاسد مي .پذيرندآيد به هيچ وجه پايان نمياصر اوليه پديد ميرجوعشان به عن
ا نمايد، و حيوانات و نباتات ديگري جاي آنها راش بازگشت مييابد و به خزينه اوليهدر اثر اين عمل تركيبات آنها انحالل مي

 .نندكگيرند و از آن خزائن استفاده ميمي

__________________________________________________ 
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پس نور و مخصوصا آفتاب كه پديد آورنده شب و روز، و فصول چهارگانه و پرورش دهنده نباتات و حيوان و ساير مركبات 
ند، خود يكي از خزائن خداي تعالي است. و همچنين بادها كه نباتات را رااست و آنها را به سوي مقاصد و غاياتشان پيش مي

ت ها را حركبرد، و كشتيكند، و فاسد آن را از بين ميراند و هواها را عوض ميتلقيح نموده، ابرها را به اين سو و آن سو مي
گردد، و مايه حيات مركبات جاندار است، هاي خداي تعالي است. و نيز آب كه از آسمان نازل ميدهد، يكي ديگر از خزينهمي

وجود و بقاء آنها به وجود آن بستگي دارد خزينه ديگري است. و همچنين عناصر بسيطي كه از مجموع آنها مركبات تركيب 
 .ردها پايان پذيشود مگر عددي معلوم، از هر نوع، بدون اينكه خود آن خزينهايست كه از آن نازل نمييابد، هر يك خزينهمي

در آيه شريفه نوع از هر چيزيست، نه شخص و فرد، هم چنان كه در وجه اول نيز مراد  "ءشي "و بنا بر اين معنا، منظور از
ا ء نزد مهر شي "همين بود. و مقصود از خزائن، مجموع اصول و عناصر و اسباب مادي خلقت است. و مقصود از اينكه فرمود

ياء، موجود در مجموع خزائن است، نه اينكه موجود در يكي از آنها باشد، )چون بنا بر اين است كه مجموع اش "خزائني دارد
كون عدد ت "نزولش به قدر معلوم "بينيم كه مثال نوع بشر در آب به تنهايي موجود نيست(. و مقصود ازاين تفسير مي

 .كندرا مصرف نمي محدودي از آن خزائن در هر دوره و عصر است، و اينكه در هيچ عصري تمامي خزائن

اين وجه هر چند در جاي خود حرف صحيحي است و ابحاث علمي در كيفيت پيدايش موجودات هم مؤيد آنست، و همچنين 
كه  "هُووَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُ "كند، مانند آيهآيات بسياري از قرآن كريم آن را تصديق مي

 "وَ سَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ دائِبَيْنِ "و آيه« 1» "ءٍ حَيٍّوَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ "آيه بعدي مورد بحث است، و نيز آيه
 .مجيد خدا متفرق استو همچنين آيات ديگري كه در كالم « 0» "وَ السَّحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ "و آيه« 5»

و ليكن آيه مورد بحث كه جزء آيات قدر است، سياقش طوري است كه از چنين محملي اباء دارد، همانطور كه ساير آيات 
 سازد، و چگونه ممكنقدر با اين محمل نمي
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ءٍ عِنْدَهُ وَ كُلُّ شَيْ "و آيه« 5» "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي "و آيه« 1» "ءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراًوَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "است آيه
إِنَّا  "و آيه« 2» "ءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُمِنْ أَيِّ شَيْ "و آيه« 0» "إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْناها مِنَ الْغابِرِينَ "و آيه« 0» "بِمِقْدارٍ

 و همچنين آيات ديگر قدر را بر اين توجيه حمل نمود؟« 2» "أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ...

اي از اشكاالت كه بر دو وجه سابق وارد بود، بر اين وجه نيز وارد است، مانند اشكال تخصيص بدون عالوه بر اينكه پاره
 .مخصص و غير آن

 519آيد[ ..... ص : در خلق و ايجاد به دست مي "تقدير "و "قدر "آيه شريفه و آيات ديگر راجع بهمعناي ژرفي كه از تدبر در اين ]

ترين آياتي است كه دهد اين است كه اين آيه از درخشندهو اما آنچه كه دقت و تدبر در آيه و آيات نظير آن دست مي
وسيله  اند، و آن عبارتست از ظهور اشياء بهه برايش كردهتر از اين توجيهاتي است ككند كه بسيار دقيقحقيقتي را بيان مي

با در نظر داشتن عموميتش كه از  "ءٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "اند، زيرا ظاهر جملهقدر و اصلي كه قبل از شمول و احاطه قدر داشته
بر  "ءشي "دات كه اطالقشامل تمامي موجو "من "شود، و نيز با در نظر گرفتن تاكيدش به كلمهسياق نفي آن استفاده مي

شود، بدون اينكه حتي يك فرد از آن استثناء باشد. مگر آنكه سياق آيه فردي را استثناء كند، و آن فرد آن صحيح باشد مي
ها و بوده باشد، و از آن گذشته تمامي ديدني "خزائن "و كلمه "عند "و كلمه "نا "عبارت از موجودي است كه مشمول كلمه

 .ول اين عام هستندها مشمنديدني

است، و كلمه مذكور از عمومي ترين الفاظ است كه هيچ فردي از موجودات  "ءشي "چون موضوع حكم در آيه شريفه كلمه
ماند، مثال شخص زيد يك فرد انساني آنست، و نوع انسان هم كه وجودش در خارج به وجود از دائره شمول آن بيرون نمي

بينيم كند، حال بايد بهايي نزد خداي سبحان اثبات مي، و آيه شريفه براي اين فرد خزينهافرادش است فرد ديگري از آنست
 هايي وجود دارد؟ها از يك فرد زيد چيست، و چگونه از اين فرد آدمي نزد خدا خزينهمعناي خزينه
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كه گفتيم موضوع حكم است، نازل از ناحيه خود  را "ءشي "سازد اين است كه خداي تعالي اينچيزي كه مساله را آسان مي
داند، و نزول معنايي است كه مستلزم يك باال و پاييني، و بلندي و پستي مانند آسمان و زمين باشد، و چون به و جدان مي
زم فرض لفهميم كه منظور از انزال، انزال معمولي كه مستبينيم كه زيد مثال از جاي بلندي به جاي پستي نيفتاده، ميمي



باشد، و مقصود از آن همان خلقت زيد است، اما خلقتي كه توأم با صفتي است كه به خاطر آن پستي و بلندي است نمي
وَ  "و آيه شريفه« 1» "وَ أَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعامِ ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ "كلمه نزول بر وي صادق باشد، و نظير آيه مورد بحث آيه شريفه

 .باشدمي« 5» "ا الْحَدِيدَأَنْزَلْنَ

زول را ن "وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "شويم كه در جملهبعد از آنكه معناي نزول را تا حدي فهميديم، اين نكته را ياد آور مي
نكه آن را ، براي ايكه بنا شد به معناي خلقت باشد توأم با قدر كرده، اما توأمي الزم كه به هيچ وجه انفكاكش ممكن نيست

يا  كه بر سر قدر است يا باء سببيت است و يا باء آلت و "و بايي "با تعبير حصر )جز به قدر معلوم نازل نكرديم( افاده فرموده.
هاي رساند كه كينونت و ظهور زيد به وجود، توأم با همان حدود و اندازهمصاحبت، ولي هر چه باشد نتيجه يكي است، و مي

إِنَّهُ بِكُلِّ  "ت كه دارد، پس وجود زيد وجودي است محدود، و چطور محدود نباشد با آنكه خداي تعالي فرموده:معلومي اس
گردد، زيرا چيزي كه حد و نهايت ندارد محال است و اگر وجود زيد محدود نباشد محاط خدا واقع نمي« 0» "ءٍ مُحِيطٌشَيْ

 .محاط واقع شود

است  ءشود، مثال در زيد كه خود يك شيه آن هر موجودي متعين، و متمايز از غير خود ميو اين قدر چيزيست كه به وسيل
سازد، و نيز از اسب، گاو، زمين و آسمان و از عمرو و غيره متمايز است، حقيقتي است كه آن را از ديگر افراد انسان جدا مي

فرد ديگر انسان نيست، و نيز اسب و گاو نيست، و  توانيم بگوييم زيد عمرو نيست، و هيچكند، بطوري كه ميمتمايز مي
 .شدرفت و هر چيزي همه چيز ميزمين و آسمان هم نيست. و اگر اين حد و اين قدر نبود اين تعين و تمايز از ميان مي

 اين سخن در باره وجود زيد بود، همچنين وجود قوا و آثار و اعمال زيد محدود و
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بيند و با هر عضوش صورت كان نيست، و هر چيزي را نميمقدر است، ديدنش مطلق و در هر حال و در هر زمان و در هر م
گيرد، بلكه در حالي و مكاني و زماني معين و چيزهايي مخصوص و با عضوي خاص و در شرايطي معين صورت نمي
 هاي خاص نيز احاطه پيدا كند، و ديدن ديگران كه ديدنگيرد، و اگر ديدن زيد علي االطالق بود، بايد به تمامي ديدنيمي

 .دقت بفرمائيد -خاص است ديدن او هم باشد، نظير اين بيان در تمامي خصائص وجودي و توابع او نيز جريان دارد

 "عبارت از خصوصيت وجودي و كيفيت خلقت هر موجود است، هم چنان كه از آيه "قدر "گردد كهاز اين بيان روشن مي
 -اش گذشتكه ترجمه -«2» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "و آيه« 1» "الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّي وَ الَّذِي قَدَّرَ فَهَدي

شود، چون آيه اولي هدايت را كه عبارت است از راهنمايي به مقاصد وجود، مترتب بر خلقت و تسويه و تقدير نيز استفاده مي
بطوري كه از سياق دو آيه بر  -كرده، و الزمه آن هر چيز نموده، و در آيه دومي مترتب بر اعطاء خلقت مخصوص هر چيزي

 .اين است كه قدر هر چيزي به معناي خصوصيت خلقتي هر چيز باشد، كه از آن چيز انفكاك ندارد -آيدمي

پردازيم به بقيه كالم. و آن اين است كه خداي تعالي قدر را به وصف معلوم حال كه معناي نزول و معناي قدر معلوم شد مي
ر هر كند كه قدو اين قيد با كمك سياق كالم اين معنا را افاده مي "وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ "نموده، و فرموده:توصيف 

گردد معلوم است، پس هر شود و نزولش تمام و وجودش ظاهر ميموجودي براي خداي تعالي در آن حيني كه نازل مي
هم بر همين « 0» "ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدارٍوَ كُلُّ شَيْ "و معين القدر است، و برگشت آيه شريفه موجودي قبل از وجودش معلوم القدر



 .اي كه دارد حاضر نزد خدا و معلوم براي او استمعناست، چون ظاهر آن اين است كه هر چيزي با مقدار و اندازه

آيه مورد بحث است، و نظير آن در جاي ديگر در  "بقدر معلوم "در اين آيه در معناي جمله "عنده بمقدار "پس جمله
كند، و با آن يعني خدا براي هر چيزي قدري قرار داده كه از آن تجاوز نمي« 0» "ءٍ قَدْراًقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ "فرمايد:مي

 ز نظر علم وآيد. و كوتاه سخن، قدر هر چيزي اشود، و از ابهام و مجهول بودن در ميقدر معين و معلوم مي
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 .مشيت مقدم بر خود آن چيز است، هر چند كه بحسب وجود مقارن با آن و غير منفك از آن است

ر اين معنا را اثبات نموده كه ه "عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ "گوييم خداي تعالي در جملهاين نكته هم كه روشن شد اينك مي
ها، و همدوش نزول هايي نزد او دارد، و قدر را بعد از آن خزينهچيزي قبل از نزولش به اين عالم و استقرارش در آن خزينه

 .دانسته

ء شود كه هر چيزي قبل از نزول مقدر به قدر و محدود به حدي نيست، و در عين حال باز همان شيبيان اين مي نتيجه اين
 .است

ه شود، و ميان اين كخداي تعالي در تعريف اين خزائن، جمع كرده است ميان اينكه فوق قدريست كه توأم با هر چيزي مي
تناقض است، چون عدد از خواص هر چيزيست كه محدود باشد، و فرض  خزائن فوق يكي دو تا نيست، و اين كالم در ظاهر

پس خود  "خزائنه "اينجاست كه خزائن ما فوق قدر و حد است، پس نبايد متعدد باشد، با اينكه آن را جمع آورده و فرموده:
 .ها هم محدود و متمايزند، زيرا اگر متمايز و محدود نبودند يكي بيش نبودخزينه

هاي مذكور درست است كه متعددند ولي بعضي ما فوق بعضي ديگر شويم كه خزينهه اين نكته متوجه مياينجاست كه ب
گوييم است، پس صحيح است بگوييم متعددند و در عين حال محدود نيستند، و تناقض هم در بين نيست، زيرا اينكه مي

در خزينه پايين نيست. پس تمامي خزائن الهي به محدود نيستند مقصود اين است كه خزينه باال محدود و مقدر به حد و ق
 .گيردء مفروض در اين نشاه به خود مياين اعتبار نامحدودند به حدودي كه شي

ء كه بر نوعي از تدريج در داللت دارد اشاره به همين باشد كه شي "ما نُنَزِّلُهُ "در جمله و "تنزيل "و بعيد نيست تعبير به
اي به خود گرفته است، كه قبال آن حد را اي كه نازل شده قدر و حد تازهحله است، و هر مرحلهمفروض نزولش مرحله به مر

نداشته، تا آنكه به مرحله آخر كه همين عالم دنيا است رسيده، و از هر طرف به حدود و اقدار محدود شده، هم چنان كه به 
انسان در عالمي انسان بوده ولي چيزي كه « 1» "رِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراًهَلْ أَتي عَلَي الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْ "مقتضاي آيه

 .مذكور شود نبوده است

 نكته ديگر اينكه اين خزائن تماميش ما فوق عالم مشهود ما است، چون خداي
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دُ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَ "وصف نموده و اين وصف در جاي ديگر توضيح داده شده و آن آيه "نزد خدا -عنده "تعالي آنها را به وصف
بت و ال يزال و ال يتغير است، پس خزائن خدا هر فرمايد هر چه كه نزد خداست ثاباشد كه ميمي «1» "وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ

دانيم كه اشياء در اين عالم مادي محسوس، شوند، و چون ميچه باشند امور ثابتي هستند كه دستخوش زوال و تغير نمي
 .فهميم كه خزائن الهي ما فوق اين عالم مشهودندمتغير و فاني هستند و ثبات و بقايي ندارند، مي

آيد، هر چند كه خالي از دقت و غموض نيست، و در بدو از دقت و تدبر در آيه شريفه مورد بحث بدست مي اين بود آنچه كه
گردد و رسد، و ليكن اگر در تدبر خود دقت كني و مقداري فشار به فكر آوري، برايت روشن مينظر بسيار مشكل به نظر مي

 .استان شاء اللَّه خواهي ديد كه از واضحات كالم خداي تعالي 

تواند براي اي نتوانست نكات باال را هضم كند و برايش مشكلي ال ينحل ماند، ميكنيم كه اگر خوانندهدر خاتمه توصيه مي
و  "توجيه آيه شريفه به وجه سومي كه قبل از بيان نظريه خود نقل كرديم اعتماد نمايد، چه آن وجه از وجوه ديگر بهتر است

گرديم، و بحثي جداگانه برايش باز ن شاء اللَّه دوباره در مورد مناسبي به بحث پيرامون قدر بر مي. و ما ا"اللَّه ولي الهدايه
 .كنيممي

 ."وَ أَرْسَلْنَا الرِّياحَ لَواقِحَ فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ وَ ما أَنْتُمْ لَهُ بِخازِنِينَ "

 .است -به فتحه الم و سكون قاف "لقح "از ماده "القحه "جمع "لواقح "كلمه

معنايش اين است كه درخت خرما را لقاح )به فتح الم( كرد. و لقاح گرد درخت خرماي  "لقح النحل "شودوقتي كه گفته مي
شناسي مسلم شده كه مساله نر و شود. امروزه در مباحث گياهنر است كه تا آن را به درخت ماده منتقل نكنند بارآور نمي

كند و آن را بارور دگي در تمام گياهان هست، و بادها در وزش خود ذراتي از گرد گل گياه نر را به گياه ماده منتقل ميما
ما بادها را براي كار تلقيح  "فرمايد:كند و ميسازد. قرآن كريم در آيه مورد بحث از همين حقيقت پرده برداري ميمي

 ."فرستاديم

م ريزد. اين نيز در مباحث علمي عصر مسلاشاره به باران است كه از ابرها فرو مي "سَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُفَأَنْزَلْنا مِنَ ال "جمله
 است كه آب موجود در كره زمين از
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ح اي است ناقص كه بيشتر سطاند، بر خالف قدماء كه معتقد بودند آب، خود كرهبارانهايي جمع شده كه از آسمان فرو ريخته
لرِّياحَ أَرْسَلْنَا ا وَ "كره زمين را پوشانده و خود يكي از عناصر چهارگانه است. و آيه مورد بحث كه با قسمت اولش يعني جمله

مساله  "فَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَسْقَيْناكُمُوهُ "مساله نر و مادگي و تلقيح گياهان را و با قسمت دومش يعني جمله "لَواقِحَ
 :پيدايش آب را از باران اثبات نموده است، همچنين آيه قبل كه داشت

به يك حقيقت علمي ديگر اشاره نموده و آن اينست كه وزن در روئيدن نباتات مؤثر  "مَوْزُونٍ ءٍوَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ "
هاي علمي جهان ربوده است و اين خود يكي از دقايق علمي امروز است كه قرآن كريم گوي سبقت را در آن از همه آكادمي

 .معجزه ندارد، بلكه همان معجزه استاست و كشف اين اسرار در چهارده قرن قبل از قرآن كريم دست كمي از 

 541بود[ ..... ص : نظامي تام و حكيمانه نمي "موت و حيات "نظام خلقت بدون]



 ."وَ إِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَ نُمِيتُ وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ "

ود و چون قبال از شخواهد بفرمايد: تمامي تدبيرها به خداي تعالي منتهي مياين كالم سياقش سياق حصر است، مي
هايش، گياهان و موزون بودن آن و معايش بودنش، بادها و تلقيحش، و نعمتهايي مانند آسمان و برجهايش، زمين و كوه

و  آيند كه منضم به حياتاي در ميابرها و بارانش اسم برده بود پس اين نعمتها وقتي به صورت يك نظام تام و حكيمانه
 اي از حيات و موتهااند پارهآنچه گفتيم جمله مورد بحث اين توهم را هم كه بعضي پنداشته موت و حشر گردند. عالوه بر

ها را هر چه باشد به او مستند نموده و اختصاص مستند به خدا نيست دفع نموده با حصري كه دارد تمامي حيات و موت
يراندن شما كه عمري از متاعهاي زندگي كه در اختيارتان ، يعني بعد از م"وَ نَحْنُ الْوارِثُونَ "فرمايددهد، و دنبالش ميمي

تدبير امر شما در دست ما است و ما بر شما احاطه داريم،  :مانيم، گويا، فرمودهمند شديد تنها خودمان باقي ميگذاشتيم بهره
 .يمما بعد از شما وجود دار ميرانيم وارث بر شما هستيم پسكنيم پس ما قبل از شماييم، و نيز شما را ميما شما را زنده مي

 ."وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ "

نمود در سياق بيان وحدانيت خدا در شمرد و تدبير او را وصف ميهاي الهي را ميهمانطوري كه گفتيم آيات سابق كه نعمت
شد مگر به انضمام حيات و موت، و گفتيم كه خداي تعالي محيط به و نظام آن تمام نميربوبيت بود و نيز گفتيم خلقت 

 دانيم كه فرمايد: ما ميمرگ و حيات انسانهاست لذا به دنبال مساله مرگ و زندگي مي
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شناسيم. اين معنايي است كه سياق ا را ميآيد و كدام ديرتر، و خالصه مقدم و مؤخر شمكداميك از شما زودتر به وجود مي
 .كندآن را افاده مي

اي اند مستقدمين در جنگ عدهديگر گفته« 5»مستقدمين در خيرند. بعضي  "مستقدمين "اند: منظور ازهم گفته« 1»بعضي 
ن طه متقابلند. و ليكدهند و مستاخرين در همه اين اقوال نقاند: آنها كه صف اول نماز جماعت را تشكيل ميهم گفته« 0»

 .همه آنها اقوال ناپسندي است

 ."وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ "

كند، پس تنها او رب اين عالم فهماند كه جز پروردگار كسي مردم را محشور نمياين جمله نيز در سياق حصر است و مي
 .است

، آيه و فعل )حشر( مسلم الثبوت گرفته شده، و فاعل را منحصر به خداي تعالي كرده اند كه در حصرايراد گرفته «4»بعضي 
 .باشداست، و حال آنكه دعوا بر سر فاعل نبود، بلكه سر اصل فعل و اينكه آيا حشري هست يا نه مي

ن ربكم هو ا "طور بود كهو اين اعتراض كننده غفلت ورزيده از نكته التفاتي كه در آيه به كار رفته است، چون اگر آيه اين 
اعتراض وارد بود كه ما در اصل حشر حرف داريم، و آيه در حشر  "كندپروردگار شما است كه شما را محشور مي -يحشركم

كند، و ليكن آيه خطاب قبلي را كه به عموم مردم بود برگردانيده منحصر به رسول خدا )ص( كرده است، كننده صحبت مي
 ."وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ "داند، و فرمودهسلم ميكه او هم اصل حشر را م

لم شود، چون در آيه چند التفات هست، يكي التفات از تكپس از همين جا نكته التفاتي كه در آيه شريفه بكار رفته معلوم مي
د و در اين جمله خداي تعالي شبا غير به غيبت در مورد خداي تعالي )كه قبال همه مطالب با سياق تكلم با غير ايراد مي

(. يكي ديگر از غيبت به خطاب، در مورد رسول خدا )ص( )كه تا اينجا رسول خدا مخاطب "انه "غايب فرض شد و گفت
(. و سوم التفات از خطاب به غيبت در مورد مردم )كه تا اينجا مخاطب بودند، "ربك "نبود در اينجا مخاطب شد و فرمود:

 :فرمودمثال مي



 .("يحشرهم "اند:و در اينجا غايب حساب شده "و من لستم "،"علناكمو ج "
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ختم شد، چون گفتيم كه حكمت اقتضاي حشر، و حشر هم اقتضاي حساب اعمال  "إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ "بحث با جملهآيه مورد 
گذارد، و عليم و مجازات بدكاران و پاداش نيكو كاران را دارد، پس خدا حكيم است و نظام عالم را بدون حشر ناتمام نمي

 .افتداست كه حتي احدي از قلمش نمي

 [(...و  "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُإِنْ مِنْ شَيْ "ي ])رواياتي در باره استراق سمع شياطين و رجم آنها با نجوم و در ذيل آيه:بحث روايت

 546ص :  .....

است  ماهاز معصوم نقل كرده كه فرمود: منظور منازل آفتاب و  "وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً "در تفسير قمي در ذيل آيه
«1». 

س رفتند و تجسفرموده: همواره شيطانها به آسمان باال مي "إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ مُبِينٌ "و نيز در ذيل آيه
 .«5»كردند تا آنكه رسول خدا )ص( متولد شد مي

صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: ابليس آسمانهاي و در معاني االخبار از برقي از پدرش از جدش از بزنطي از ابان از امام 
فت تا رنورديد، تا آنكه عيسي )ع( متولد شد و او از سه آسمان ممنوع گرديد. و باز او چهار آسمان را باال ميهفتگانه را در مي

وسيله نجوم رانده  متولد گرديد، در نتيجه از رفتن به همه آسمانها محروم شد و از آن به بعد شيطانها به (رسول خدا )ص
 .«0»شوند ... مي

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده كه گفت

جرير بن عبد اللَّه به رسول خدا )ص( عرض كرد: يا رسول اللَّه از آسمان دنيا و زمين پايين برايم حديث كن. فرمود اما 
آن را باال برد و در آن چراغ و ماهي نوراني قرار داد و آن را با چراغهاي  آسمان دنيا خداوند آن را از دود خلق كرد، پس

 .«0»اي قرار داد نجوم زينت بخشيد. و آن نجوم را رجم شيطانها و هم حفظ آسمان از هر شيطان رانده شده

 .خواهد آمد -ان شاء اللَّه -مؤلف: به زودي بياني كه معناي اين احاديث را روشن كند
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يشت راي هر نوع حيواني معاز معصوم نقل كرده كه فرمود: يعني ب "و جعلنا لكم فيها معايش "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»معيني تقدير كرديم 

چنين آورده:  "ءٍ مَوْزُونٍوَ أَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْ "و در همان كتاب در روايت ابي الجارود از حضرت باقر )ع( در ذيل جمله



ائر آن را قرار داده كه جز با وزن ها طال و نقره و گوهر و مس و روي و آهن و قلع و سرمه و زرنيخ و نظخداي تعالي در كوه
 .«5»شود كردن مورد معامله واقع نمي

مؤلف: جا دارد اين روايت بر بيان بعضي مصاديق آن حمل شود، عالوه بر اينكه هم در سندش ضعف هست و هم در 
 .متنش

ه كه آن جناب فرموده: ع( روايت شد)و در كتاب روضة الواعظين ابن فارسي است كه از جعفر بن محمد از پدرش از جدش 
وَ إِنْ  "در عرش تمثال تمامي مخلوقات بري و بحري عالم هست. آن گاه امام جعفر بن محمد فرموده: اين است تاويل آيه

 .«0» "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ ...مِنْ شَيْ

وقتي موسي از كوه طور  :)ع( فرمودو در معاني االخبار به سند خود از مقاتل بن سليمان روايت كرده كه گفت امام صادق 
. خطاب آمد اي موسي خزائن "پروردگارا خزائن خودت را به من نشان بده ":باال رفت، پروردگارش را ندا داد و عرضه داشت

 .«0»شود آن چيز موجود مي "كن "گويممن اين است كه وقتي چيزي را بخواهم مي

اند كه گفت رسول خدا )ص( از ابي هريره روايت كرده -در كتاب العظمة -و در الدر المنثور است كه بزار و ابن مردويه
 .«2»شود و او موجود مي "كن "گويدفرموده: خزائن خدا كالم خداست، وقتي چيزي را اراده كند مي

شياء د اكلمه ايجاد است كه همان وجو "كن "كند. و منظور از كلمهمؤلف: اين سه روايت اخير بيان گذشته ما را تاييد مي
شود و در آيه شريفه تمامي موجودات را شامل مي "ءشي "كند نظريه ما را كه گفتيم كلمهباشد. و نيز اين، تاييد ميمي

فهميدند، هم رساند كه صحابه و اهل عصر نزول قرآن نيز همين عموميت را ميمخصوص به موجودي معين نيست، و مي
 ثور از ابن ابيچنان كه اين عموميت را روايت الدر المن
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 پنداريد؟نداريد و آن را حق نمي كند كه گفت: آيا شما به اين قرآن ايمانحاتم از معاويه نيز تاييد مي

ه ايمان آيا شما به اين آي "ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ إِنْ مِنْ شَيْ "بله. گفت پس بخوانيد اين آيه را: :گفتند
 :دانستيد؟ گفتندنداشتيد و آن را حق نمي

اي؟! احنف برخاست كنيد كه چرا اموال مردم را به خود اختصاص دادهعلمي مرا مالمت مي چرا؟ گفت پس چرا بعد از چنين
از  كنيم كه چرا بعدكنيم بلكه مالمتت ميو در جوابش گفت: اي معاويه به خدا سوگند ما تو را بر خزائن خدا مالمت نمي

ادي و در خزائن را به روي خلق بستي. معاويه از آنكه خدا ارزاق خلق را از خزائنش نازل كرد تو در خزائن خودت قرارش د
 .«1»شنيدن اين جواب ساكت ماند 

و در همان كتاب است كه ابن مردويه و حاكم از مروان بن حكم روايت كرده كه گفت: مرداني در صفوف جماعت به صف 
 .«2» "... لِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْوَ لَقَدْ عَ "تر باشند لذا اين آيه نازل شد:پيوستند تا به صفوف زنان نزديكآخر مي

د و خواناي از ابي الجوزاء از ابن عباس روايت شده كه گفت: زني زيبا پشت سر رسول خدا )ص( نماز ميمؤلف: و نيز از عده
 .از زيباترين زنان بود



و او را  كردند در صف آخر بايستندميكردند كه در صف اول بايستند و او را نبينند، و بعضي سعي بعضي از مردان سعي مي
 "وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ "در حال ركوع از زير بغل خود تماشا كنند، لذا اين آيه نازل شد:

«0». 

جهت سياقي كه در آن قرار گرفته است، و جهتش و ليكن اين آيه با اين دو روايت انطباق ندارد، نه از جهت لفظ و نه از 
 .روشن است

عبد الملك از مقاتل بن سليمان نقل  -باز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از طريق معتمر بن سليمان، از شعيب بن
ده. ده كه اين آيه در مورد جنگ نازل شگفته است: به ما چنين رسي "وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ ... "كرده كه در ذيل آيه

معتمر گفته است: من اين معنا را براي پدرم نقل كردم، گفت اين آيه وقتي نازل شد كه هنوز جنگ و جهاد واجب نشده بود 
«0». 

__________________________________________________ 

 .32، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .سند اين حديث در الدر المنثور اين گونه است: ابن جرير از مروان بن حكم .32، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 .32، ص 0(الدر المنثور، ج 0و  3)

 513، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .مؤلف: يعني در مكه نازل شده بود

تَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَ لَقَدْ عَلِمْنَا وَ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْ "و در تفسير عياشي از جابر از امام باقر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 .«1»فرموده: اينها مؤمنين از اين امتند  "الْمُسْتَأْخِرِينَ

از صادق، جعفر بن محمد )ع( روايت كرده كه فرمود: مستقدمين،  -در كتاب نهج البيان -و در تفسير برهان از شيباني
 .«5»اند اصحاب حسنات و مستاخرين اصحاب سيئات

__________________________________________________ 

 [.....] .2، ح 503، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .052، ص 5البرهان، ج (2)

 553، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 551[ ..... ص : 11تا  56(: آيات 42سوره الحجر )]

 اشاره

( وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ 52وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ ) (26)نٍ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُو
الْمَالئِكَةُ ( فَسَجَدَ 53( فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ )52إِنِّي خالِقٌ بَشَراً مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ )

 (03كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ )

( قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ 05( قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أاَلَّ تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ )01إِالَّ إِبْلِيسَ أَبي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ )
 (02( وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ )00لَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ )( قا00خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ )

تَنِي ( قالَ رَبِّ بِما أَغْوَي02ْ( إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ )02( قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ )02قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ )



 (03( إاِلَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ )03لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )

وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ  (05( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِالَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ )01قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ )
 (02( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ )00( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ )00أَجْمَعِينَ )

( ال يَمَسُّهُمْ فِيها نَصَبٌ وَ ما هُمْ 02لي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ )( وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً ع02َادْخُلُوها بِسَالمٍ آمِنِينَ )
 (02مِنْها بِمُخْرَجِينَ )

 551، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 554ترجمه آيات ..... ص : 

 .(52اي سياه آفريديم )و به تحقيق ما انسان را از گلي خشكيده از اليه

 .(52وديم )و جن را قبل از وي از آتشي زهرآگين آفريده ب

 .(52اي سياه خلق كنم )خواهم بشري از گلي خشكيده از اليهو چون پروردگارت به مالئكه گفت: مي

 .(53پس چون كار او را به پايان رسانيدم و از روح خود در او دميدم بايد كه برايش بسجده افتيد )

 .(03مالئكه همگي و تماميشان سجده كردند )

 .(01ه كنندگان باشد امتناع ورزيد )مگر ابليس از اينكه با سجد

 .(05پروردگارت به او گفت: اي ابليس چه غرضي در نظر گرفتي كه از ساجدين نباشي؟ )

 .(00اي سياه آفريدي سجده كنم )ام كه براي بشري كه تو آن را از گلي خشكيده از اليهگفت من چنين كسي نبوده

 .(00دگاني )پروردگارت گفت: پس بيرون شو كه تو از رانده ش

 .(02و بر تو است لعنت تا روز جزا )

 .(02شوند مهلت بده )گفت: پروردگارا پس مرا تا روزي كه خاليق مبعوث مي

 .(02پروردگارت گفت تو از مهلت داده شدگاني )

 .(02تا روز وقت معلوم )

كنم ان، و هر آينه همگيشان را اغواء ميدهم در نظر آنگفت: پروردگارا بخاطر اينكه اغوايم كردي هر آينه در زمين زينت مي
(03). 

 .(03مگر بندگان مخلصت را )

 .(01ام )گفت: همين است راه مستقيم كه من قضاءاش را رانده

 .(05بدرستي كه تو بر بندگان من تسلط نداري، مگر آنهايي كه خودشان رام تو گردند )

 .(00گاه همه آنان است )و بدرستي جهنم وعده

 .(00راي هفت در است و براي هر دري جزئي از ايشان اختصاص يافته )جهنم كه دا

 .(02هايند )بدرستي كه پرهيزگاران در بوستانها و چشمه

 .(02شود به سالمت و ايمني درآئيد )آن روز به ايشان گفته مي

حالي كه برادران يكديگر  هاي ايشان باشد، از عداوت و كينه )كه در دار دنيا داشتند( درو بيرون كشيم آنچه در سينه
 .(02گيرند )باشند كه بر تختها برابر هم قرار ميمي



 .(02در آنجا خستگي برايشان نيست و بيرون آمدن هم ندارند )

 555، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 555بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

استهزاي كفار به كتاب خدا و پيغمبرش و اين بيست و سه آيه سوم از آياتي است كه به دنبال آغاز سوره كه در باره 
شود. در اين آيات خداي سبحان آغاز خلقت جن و انس و دستور دادنش به مالئكه و درخواست آيتي غير قرآن بود ايراد مي

 ابليس كه بر او سجده كنند، و سجده مالئكه، و امتناع ابليس را كه از جن است، و رجم او و گمراهي بني آدم به دست او، و
 .كندبه كرسي نشستن قضاي خدا در سعادت متقين و شقاوت گمراهان، را بيان مي

 555[ ..... ص : "صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "معناي خلقت انسان از:]

 ."وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "

رت است از صدايي كه از هر چيز خشكي چون ميخ و امثال آن به گوش عبا "صلصال "راغب در مفردات گفته: اصل معناي
مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ  "و« 1» "مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ "اند كه در قرآن هم آمدهبرسد، و اگر گل خشكيده را هم صلصال گفته

 "لصلهص "كند. كلمهروند صدا مين راه ميبدين جهت است كه وقتي روي آ "اي متعفناي از اليهاز گل خشكيده -مَسْنُونٍ
كند. و مي (اند كه حكايت از صداي حركتش در مزاده )مشكگفته "صلصلة "به معناي آب باقيمانده است، و از اين جهت

 .«5»گرفته شده است  "گوشت گنديد -صل اللحم "اند صلصال به معناي گل متعفن است كه ازبعضي گفته

 "مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "گلي سياه و متعفن است. و در باره اين آيه: "حماءة "و "حمإ "گفته: "حمإ "راغب در خصوص كلمه

متغير  -لم يتغير "گفته: معنايش اين است كه "لم يتسنه "و در خصوص«. 0»اي متغير اند يعني اليهها گفتهگفته: بعضي
 .«0»آخر آن گفته كه هاي استراحت است  "هاي "و در باره "نشده

ابتداي خلقت انسان است، به دليل اينكه در جاي ديگر در باره خلقت آدمي  "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ "و مقصود از اينكه فرمود:
 :فرمايداز گل مي

__________________________________________________ 

 .10از كلوخي چون سفال. سوره الرحمن، آيه (1)

 ."صلل "مفردات راغب، ماده(2)

 ."حمي "مفردات، ماده(3)

 ."سنة "مفردات راغب، ماده(4)

 550، ص: 15ترجمه الميزان، ج

بنا بر اين، آيه شريفه خلقت نوع انسان را بيان « 1» "وَ بَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ ساُللَةٍ مِنْ ماءٍ مَهِينٍ "
 .شوند در حقيقت خلق كردن همه آنها استولين موجودي كه بقيه افرادش از آن منشعب ميكند، زيرا خلق كردن امي

چيزي  "آدم را از خاك خلق كرد -خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ "فرمايد:گويد: اصل آدم از خاك بوده، چون قرآن ميدر مجمع البيان مي
، آن گاه آن گل را "تو آدم را از گل آفريدي -مِنْ طِينٍ وَ خَلَقْتَهُ "كه هست خاك مذكور را گل كرد، هم چنان كه فرموده:



آن گاه آن گل را گذاشت  "آدمي را از گل گنديده خلق كردم -مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "گذاشت تا متعفن شد، هم چنان كه فرموده:
االت مختلف زيرا حبنا بر اين تناقضي در اين تعبيرهاي مختلف قرآن نيست،  "از گل خشكيده -من صلصال "تا خشك شد:

 .«5»كند مبدأ خلقت آدمي را بيان مي

 553[ ..... ص : "جان "و "جن "-در مقابل انس -، مراد از جن"جن "توضيحاتي در باره معناي لغوي]

 ."وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نارِ السَّمُومِ "

به معناي پوشاندن است، و همين  "جن "دارد. و اصل كلمه گفته: باد داغي است كه اثر سمي "سموم "راغب در باره كلمه
نظير جن، چون از نظر پوشيده است، و مجنة و جنة )سپر( چون آدمي را از « 0»معنا در همه مشتقات كلمه جريان دارد 

ه )قلب(، چون از نظرها پنهان است و همچنين در اين جمل -به فتح جيم -پوشاند، و جنين، و جنانشمشير دشمن مي
 .و مشتقات ديگر آن، اين معنا جريان دارد« 0» "جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ "قرآن:

اي از موجوداتند كه بالطبع از حواس ما پنهانند، و مانند خود ما شعور و اراده دارند، و در قرآن كريم بسيار طايفه "جن "
يي كه در داستانهاي سليمان انجام دادند به اسمشان برده شده، و كارهاي عجيب و غريب و حركات سريع از قبيل كارها

ايشان نسبت داده شده، و نيز مانند ما مكلف به تكاليفند، و چون ما زندگي و مرگ و حشر دارند و همه اينها از بسياري از 
 .شودآيات متفرق قرآني استفاده مي

 درپ« 2»و اينكه آيا جان هم همان جن است و يا به گفته ابن عباس  "جان "و اما

__________________________________________________ 

 .اي از آبي پشيز قرار دادو آغاز كرد خلقت انسان را از گل آن گاه نسل او را در خالصه(1)

 .2و  2سوره الم سجده، آيه 

 .002، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 ."سمم "مفردات راغب ماده(3)

 .22، آيه شب پرده بر او پوشانيد. سوره انعام(4)

 .000، ص 2و مجمع البيان، ج  512تفسير ابن عباس، ص (5)
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نسل جني « 5»همان ابليس است، و يا به گفته راغب « 1»باشد، و يا به گفته حسن جن است همانطور كه آدم پدر بشر مي
 .بي دليل استابليس و يا نوع مخصوصي از جن است، اقوال مختلفي است كه بيشترش 

گرفته و آن  "انس "را مقابل "جان "دهد اين است كه در دو آيه مورد بحثآنچه كه تدبر در آيات قرآن كريم به دست مي
دو را دو نوع گرفته، و همين دو نوع گرفتن آن دو دليل و يا حد اقل اشاره دارد بر اينكه يك نوع ارتباطي در خلقت آن دو 

 .است« 0» "خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ "بحث، آيههست، و نظير دو آيه مورد 

اهُ مِنْ وَ الْجَانَّ خَلَقْن "سياق آيات مورد بحث هم خالي از داللت بر اين معنا نيست كه ابليس از جنس جن بوده، و گر نه جمله
كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ  "جاي ديگر از كالم خود هم فرموده كه ابليس از جن بود، و آن آيهشد. در لغو مي "قَبْلُ ...

آيد كه جان )در آيه مورد بحث( همان جن بوده، و يا يك نوعي از انواع آن بوده، است، از اين آيه به خوبي بر مي« 0» "رَبِّهِ
ه نشده، و هر جا بحثي از موجود مقابل انسان اسمي رفته به عنوان جن بوده، حتي در غير اين دو آيه ديگر اسمي از جان برد

وَ  "و آيه« 2» "شَياطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنِّ "مانند آيه -گرفتهدر مواردي كه عموميت كالم، ابليس و همجنسان او را هم مي



يا مَعْشَرَ  "و آيه« 2» "سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقاَلنِ "و آيه« 2» "مْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ
 .به لفظ جن تعبير شده است -«2» "الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطارِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا
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و ظاهر اين آيات با در نظر گرفتن اينكه ميان انسان و جان در يكي، و انسان و جن در ديگري مقابله افتاده اين است كه 
 .جن و جان هر دو يكي باشد و تنها تعبير دو تا است

برقرار شده اين است كه  "...وَ الْجَانَّ خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ  "و جمله "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ ... "ي كه ميان جملهاو نيز ظاهر مقابله
همانطور كه جمله اولي در صدد بيان اصل خلقت بشر است، جمله دومي هم در مقام بيان همين معنا باشد. پس نتيجه اين 

 .از آتشي زهرآگين بوده است شود كه خلقت جان در آغازمي

حال آيا نسلهاي بعدي جان هم مانند فرد اولشان از نار سموم بوده، بخالف آدمي كه فرد اولش از صلصال و افراد بعدش از 
توان استفاده كرد، زيرا كالم خدا از بيان اين جهت خالي نطفه او، و يا جن هم مانند بشر است، از كالم خداي سبحان نمي

توان از آن استشمام پاسخي از اين سؤال نمود، اين است كه يك جا براي خورد و ميا چيزي كه در آن بچشم مياست. تنه
و جاي ديگر هم نسبت مرگ و مير به آنها « 1» "أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي "شيطان ذريه سراغ داده و فرموده:

 .«5» "تْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِقَدْ خَلَ "داده و فرموده:

توان فهميد كه تناسل در ميان جن نيز جاري است، زيرا معهود و مالوف از هر جانداري كه ذريه و و از اين دو نشاني مي
م تناسل جن هماند كه آيا مرگ و مير دارد، اين است كه تناسل هم داشته باشد، چيزي كه هست اين سؤال بدون جواب مي

 .يابد و يا به وسيله ديگري؟مانند انس و ساير جانداران با عمل آميزش انجام مي

بوده، و چون قرينه مقابله دو خلقت در كار  "من قبل خلق االنسان "اضافه قطع شده و تقدير: "خَلَقْناهُ مِنْ قَبْلُ "در جمله
 .بوده از ذكر مضاف اليه صرف نظر شده است

ناميده و  "مارجي از نار "مورد بحث مبدأ خلقت جن از نار سموم دانسته شده، با آيه سوره الرحمن كه آن راو اگر در آيه 
ايست كه همراه دود باشد، پس دو آيه در منافات ندارد، زيرا مارج از آتش، شعله "وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ "فرموده:

 .كند كه مشتعل گشته و به صورت مارجي از آتش در آمدهمعرفي ميمجموع مبدأ خلقت جن را باد سمومي 

__________________________________________________ 

 .23گيريد؟ سوره كهف، آيه آيا به جاي من، شيطان و ذريه او را اولياء خود مي(1)

 .52يه قبل از ايشان اقوامي از جن و انس بودند كه از بين رفتند. سوره فصلت، آ(2)
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خوريم كه ما خلقت نوع آدمي را از گلي خشكيده كه قبال گلي روان و متغير و شود: سوگند ميپس معناي دو آيه اين مي
 .متعفن بود آغاز كرديم، و نوع جن را از بادي بسيار داغ خلق كرديم كه از شدت داغي مشتعل گشته و آتش شده بود

 556هست[ ..... ص :  "وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ "اي كه در التفات از تكلم به غيب در آيه:و نكته "بشر "معناي كلمه]

 ."... وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً "

تا  -اندن گفتهبه معناي باطن آنست. عموم ادباء چني "ادمه "به معناي ظاهر پوست و كلمه "بشرة "در مفردات گفته: كلمه
اند به اعتبار هويدا بودن پوست بدن او است، چون ساير حيوانات اگر از انسان هم به بشر تعبير كرده -گويدآنجا كه مي

پوست بدنهايشان با پشم، مو و يا كرك پوشيده شده است، و در اين كلمه مذكر و مؤنث و همچنين جمع و مفرد يكسان 
، هم چنان كه "بشرين "گوييمشود بشر، ولي تنها بر دو فرد آن ميك فرد و جماعتي گفته مياست، و تنها تثنيه دارد، به ي

 :قرآن مجيد فرموده

 ."أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ "

وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ  "شود، ماننددر قرآن كريم هر وقت جثه و ظاهر بدن انسان مورد بحث باشد از او به بشر تعبير مي
 «1. »"او است كه از آب، بشري خلق كرد -شَراًبَ

است. و نيز در اين  "و اذكر اذ قال "فعلي در تقدير است، و تقدير آن "وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي خالِقٌ بَشَراً "در جمله
 اينجا خدا غايب حساب شده و در "خلق كرديم "فرمود:جمله التفاتي از تكلم با غير به غيبت بكار رفته، چون قبال مي

 "وَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ". و گويا عنايت در اين التفات مثل آن عنايتي باشد كه در جمله"چون پروردگارت گفت "فرموده
كند از يك خبري كه باألخره به حشر و مساله سعادت و شقاوت دائمي منتهي گذشت، چون اين آيات نيز كشف مي

 .گرددمي

الوه بر اينكه تكلم با غير كه در آيه قبلي بود از قبيل تكلم بزرگان است كه در هنگام سخن از خود و خدم و اعوان به ع
كنند، خداي تعالي هم مالئكه كرام را در آن مورد با خود به حساب آورده و را استعمال مي "ما "عنوان تعظيم كلمه

دهد كه اند و خداوند به ايشان خبر ميمالئكه مورد خطاب جداي از خدا به حساب آمده ولي در اينجا "وَ لَقَدْ خَلَقْنَا "فرموده:
خواهم آدم را خلق كنم، و شما بايد بعد از آنكه روحم را در او دميدم به او سجده كنيد، و در چنين مقامي مناسب نيست مي

 .دقت بفرمائيد -تكلم با غير آنجا را تكرار كند

__________________________________________________ 

 ."بشر "مفردات راغب، ماده(1)
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 557و توضيحي در مورد رابطه بين روح و بدن[ ..... ص :  "نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "وَ "سَوَّيْتُهُ "معناي]

 "اجِدِينَفَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ س

اي معتدل و مستقيم كني كه خود قائم به امر خود باشد، به طوري كه به معناي اين است كه چيزي را به گونه "تسوية ".
هر جزء آن در جايي و به نحوي باشد كه بايد باشد. و تسويه انسان نيز اين است كه هر عضو آن در جايي قرار گيرد كه بايد 

 .غلط است، و به حالي و وصفي هم قرار بگيرد كه غير آن سزاوار نيستقرار بگيرد، و در غير آنجا 



استفاده شود كه خلقت بدن انسان اولي به تدريج و در طول زماني  "فَإِذا سَوَّيْتُهُ "و جمله "إِنِّي خالِقٌ "و بعيد نيست از جمله
بوده كه عبارتست از تنظيم اجزاء و نهادن صورت گرفته، ابتداء، خلق بوده كه عبارتست از جمع آوري اجزاء و سپس تسويه 

خَلَقَهُ مِنْ  "هر جزيي را در جاي مناسب، و به حال و وضع مناسب خود، آن گاه نفخ روح بوده. و اگر در جاي ديگر فرموده
ناظر به ايجاد روح، يعني  "هُ ...ثُمَّ قالَ لَ "با اين استفاده ما منافات ندارد، براي اينكه جمله« 1» "تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

نفس انسانيت است نه راجع به بدن )پس ميان خلقت از تراب تا نفخ روح در اين آيه مورد نظر نبوده لذا افتاده(، هم چنان كه 
 "لْقاً آخَرَثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَ ":نمايدكند در باره خلقت روح چنين تعبير ميدر جاي ديگر بعد از آنكه خلقت تدريجي را بيان مي

«5». 

ين ا -اي ديگرنفخ به معناي دميدن هوا در داخل جسمي است بوسيله دهان يا وسيله "وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "و در جمله
معناي لغوي نفخ است، ولي آن را بطور كنايه در تاثير گذاشتن در چيزي و يا القاء امر غير محسوسي در آن چيز استعمال 

گوييم در آدمي، معنايش اين نيست كه روح ر آيه شريفه مقصود از آن ايجاد روح در آدمي است. البته اينكه ميكنند، و دمي
مانند باد كه در جسم باد كرده داخل است در بدن آدمي داخل باشد، بلكه معنايش ارتباط دادن و بر قرار كردن رابطه ميان 

ناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ، خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ثُمَّ جَعَلْ "بدن و روح است، هم چنان كه در آيه
 ، و آيه«0» "الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ

__________________________________________________ 

 .23خلق كرد او راي از خاك سپس به او گفت موجود شو، پس موجود شد. سوره آل عمران، آيه (1)

 .10آن گاه او راي خلقي ديگر كرديم. سوره مؤمنون، آيه (2)

اي در جاي امني قرار داديم، پس از آن، نطفه راي علقه كرديم، آن گاه علقه را مضغه و مضغه راي پس او راي نطفه(3)
و  10تخوانها نموديم و سپس آن استخوانها راي با گوشت پوشانديم، و در آخر او را خلقي ديگر كرديم. سوره مؤمنون، آيه اس

14. 
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 .به اين معنا اشاره شد« 1» "قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ "

فرمايد: روح انساني همان بدني است كه خلقت ديگر به خود گرفته، كنيد، ميمالحظه مي چون در آيه اول همانطور كه
 شود در حالي كهفرمايد: روح در هنگام مرگ از بدن گرفته ميبدون اينكه چيزي بر آن اضافه شده باشد. و در آيه دوم مي

 .گرددبدن به حال خود باقي است، و چيزي از آن كم نمي

دي است كه في نفسه يك نوع اتحاد با بدن دارد و آن اين است كه متعلق به بدن است، و در عين حال پس روح، امر وجو
قُولُوا وَ ال تَ "شود. در تفسير آيهيك نوع استقالل هم از بدن دارد به طوري كه هر وقت تعلقش از بدن قطع شد از او جدا مي

اي مطالب كه مربوط به اين مقام است گذشت، و اميدواريم در جلد اول اين كتاب پاره« 5» "لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتٌ
 .در اين مساله بحثي كامل و مستوفي بنماييم -ان شاء اللَّه -«0» "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "كه بتوانيم در ذيل آيه

نظور تشريف و احترام بوده، و از باب اضافه المي است در آيه مورد بحث اگر روح را به خود نسبت داده و اضافه كرده به م
به اين معنا است كه سجده كنيد، و بعيد نيست معنايش اين  "فَقَعُوا لَهُ ساجِدِينَ "رساند. و جملهكه اختصاص و ملكيت را مي

رساند، و يين مخلوق تازه مباشد كه براي سجده او به رو به زمين بيفتيد، كه اگر اين باشد تاكيد در خضوع مالئكه را براي ا
 .انداز مفسرين همين معنا را گرفته« 0»بعضي 



شود: وقتي من تركيب آن را تعديل نموده و صنع بدنش را تمام كردم، و سپس روح بزرگ منسوب به و معناي آيه اين مي
 .به زمين بيفتيدخود را كه من ميان آن و بدن او ارتباط برقرار كرده ايجاد نمودم، شما براي سجده بر او 

 551هست[ ..... ص :  "وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ "اي كه در التفات از تكلم به غيب در آيه:و نكته "بشر "معناي كلمه]

 ."فَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبي أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ "

است تا تاكيد اول را تشديد كند، و منظور اين است كه مالئكه همه سجده كردند، به  تاكيد بعد از تاكيد "اجمعون "لفظ
 هادت آيهبه ش -طوري كه حتي يك نفر هم باقي نماند. و اگر ابليس را از مالئكه استثناء نموده، با اينكه از مالئكه نبود

__________________________________________________ 
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اي از مالئكه نامشان جن اند: طائفهدر جوابش گفته «2»سؤالي است كه بعضي « 1» "كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "
و يا جن به معناي لغوي، يعني پنهان و ناديدني است كه شامل مالئكه و غير مالئكه « 0»بوده، و ابليس از آنها بوده است. 

ه چطور دستور كشود. و ليكن هيچ يك صحيح و قابل اعتناء نيست. ما در تفسير سوره اعراف گفتاري در پيرامون ايننيز مي
 .سجده شامل ابليس هم شد با اينكه جزو مالئكه نبود گذرانده و دو آيه مورد بحث را آنجا معنا كرديم

 ."قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ "

ل از قبي "أَلَّا تَكُونَ "مبتداء و خبر است، و معنايش اين است كه چيست آنچه كه براي تو است؟ و جمله "ما لَكَ "جمله
اي كه حرف جر آن را كه بايد بر سرش باشد حذف كنند و آن را مفتوح بخوانند(، و منصوب به نزع خافض )يعني كلمه

مالئكه  "ساجدين "است، يعني چه سودي بود براي تو )در اينكه از ساجدين نباشي(. و مقصود از "في ان ال تكون "تقدير
 .است كه: چرا سجده نكردي؟است. خالصه معنا اين 

 ."قالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ "

اش از براي اين است كه داللت كند بر اينكه سرپيچي "لست اسجد "، و يا"ال اسجد "و نگفت: "لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ "اگر گفت:
 رفت، پسدانست كه غير اين از او انتظار نميداشت مياگر خودش از جوهره ذاتش خبر ميسجده به مقتضاي ذاتش بوده، 

 .نمايدآن را تصريح مي« 0» "أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَ خَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ "كند كه آيهاي را افاده ميآيه به كنايه آن نكته

ماموريت مالئكه و ابليس به اين عمل و اطاعت مالئكه و سرپيچي ابليس كالمي در سابق در معناي سجود براي آدم، و 
 .گذرانديم كه در اين باب هم نافع است، به تفسير دو سوره بقره و اعراف اين كتاب مراجعه شود

 ."فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ "

به معني طرد است، يعني رجم شده و مطرود، اين كلمه استعمالش  "رجم "بر وزن فعيل و به معناي مفعول از "مرجي "كلمه
 در رجم با سنگ و ريگ شايع شده. و
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 .به معناي طرد و دور كردن از رحمت است "لعن "كلمه

، چون رجم باعث "فَإِنَّكَ رَجِيمٌ "بمنزله بيان است براي جمله "وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ ... "شود كه جملهشن مياز همين جا رو
شد ابليس از ميان مالئكه و از آسمان يا از مقام و منزلت الهي، و كوتاه سخن از مقام قرب كه مستواي رحمت خاص الهي 

 .شود، كه همان لعن استبر ابعاد و دور كردن از رحمت مياست رانده شود، و بنا بر اين منطبق 

 531ص :  ..... ["عَلَيْكَ لَعْنَتِي "و لعن بر او با اضافه لعن به خدا در "عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ "توضيح مفاد لعن بر شيطان به نحو مطلق در]

و در هر دو « 1» "نَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِوَ إِ "خداوند لعنت بر ابليس را در جاي ديگر به خود نسبت داده و فرموده:
 .كرده است "يوم الدين "آيه آن را مقيد به

رود براي اين است كه لعن در جايي به كار مي "عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ "و اما اينكه در اين آيه مطلق لعنت را بر او قرار داده و فرموده:
زند مگر آنكه دست اغواء و وسوسه شيطان در آن دخالت يتي از هيچ كس سر نميكه معصيتي باشد، و چون هيچ معص

داشته باشد پس در حقيقت ريشه فسادي است كه برگشت هر معصيتي به او است، در نتيجه همه لعنتها و وبالها حتي همان 
 .گرددشود، متوجه او نيز ميمقداري كه به خود گنهكاران متوجه مي

يثَ مِنَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِ "انم تذكر دهم كه براي بيشتر روشن شدن مطلب به بياني كه ما در تفسير آيهددر اينجا الزم مي
در جلد نهم اين كتاب گذرانديم مراجعه « 5» "الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ

 .شود

اولين كسي بود كه معصيت را در بشر فتح باب كرد، و  -كه خدا عذابش را زياد كند -وه بر آنچه گفتيم اصوال ابليسعال
 .گرددخداي را در فرمانش معصيت نمود. پس به اين اعتبار هم وبال و لعنت گناه هر گناهكاري به او بر مي

جهتش اين است كه دور كردن از رحمت  "عليك لعنتي "فرمود:و اما اينكه خداي تعالي لعنت خود را به او اختصاص داد و 
بخشد كه از ناحيه خداي تعالي باشد، و چون كسي مالك رحمت او نيست تا بدهد و يا دريغ دارد مگر به وقتي اثر خود را مي

 .گردداذن او پس حقيقت اعطا و منع به او باز مي

 خداست كه او طرف را از عالوه بر اينكه لعن غير خدا در حقيقت درخواست از
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ع او و قائم به او است و حقيقتش رحمت خود دور فرمايد، و خود دور كردن از رحمت كه نتيجه دعا است، كار خدا و صن
 "يْكَ اللَّعْنَةَوَ إِنَّ عَلَ "اند سر اينكه در اين آيه فرمودمبالغه در منع رحمت است. در مجمع البيان گفته: بعضي از محققين گفته

قبال فرموده  اين است كه در آنجا "لعنتي "به خود اضافه كرده، و فرموده "ص "و لعنت را با الف و الم آورده، و در سوره
اد لعنت بر تو ب "و به مناسبت مقابله، دنبالش فرمود "چرا سجده نكردي بر كسي كه من به دست خودم خلقش كردم "بود:



و به خاطر رعايت الف و الم در الساجدين  "گزاران نبوديچه شد تو را كه با سجده "ولي در اينجا قبال فرموده بود: "من
و چون در همه اينها رعايت الف و الم را كرد، در لعنتش هم آن را آورد  "الجان "و نيز "لَقْنَا الْإِنْسانَوَ لَقَدْ خَ "دنبالش فرمود:

 .«1» "وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ "و فرمود:

 .البته در تفسير آيه مورد بحث اين را هم گفته كه در آيه اين نكته بيان شده كه ابليس هرگز ايمان آور نبود

 534[ ..... ص : "إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ "يد و تحديد لعنت بر شيطان تا روز جزا در:وجه تقي]

نمود براي اين است كه لعنت عنوان و نشاني گناه و وبال است كه از ناحيه معصيت  "يَوْمِ الدِّينِ "و اما اينكه لعنت را مقيد به
كند، و چون دنيا جاي عمل است نه جزاء، و آخرت محل جزاء است نه عمل، پس ار ميگردد و نفس را نشاندعايد نفس مي

تواني بگويي دنيا جاي نوشتن اعمال و ضبط آنهاست و روز آثار معصيت محدود به روز جزا خواهد بود، و اگر خواستي مي
 .قيامت جاي حساب و جزاء است

جزاء دليل بر اين است كه مدت لعنت تا آن روز است و آن روز خداوند  تقييد لعنت به روز "اندگفته« 5»و اما اينكه بعضي 
كنند، چون روز قيامت روز عذاب است و همه سخني است كه همه آيات عذاب آن را دفع مي "داردلعنت را از او بر مي

 .شودپاداشها و كيفرها آنجا شروع مي

است كه اشعار دارد بر اينكه شيطان تا آن روز ملعون است و  "ينيوم الد "مؤيد اين معنا تعبير آيه مورد بحث از قيامت به
چشد، و اگر عذاب با آمدن قيامت بر طرف شود بايد اسم آن روز مجزي به لعن است، يعني عذاب لعنتهاي تا آن روز را مي

 ."يوم الدين "بنامند، نه "يوم انقطاع الدين "قيامت را
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تر از آن، مدتي نيست و مانند اين تعبير از باب اين است كه ديگر طوالني«: 1»اند و چه بسا كه در دفع اين اشكال گفته
 .است "وَ الْأَرْضُ خالِدِينَ فِيها ما دامَتِ السَّماواتُ "تعبير

ه آن را ب "يوم الدين "را كه "خالِدِينَ فِيها "كند وجه درستي نيست و ما معنايولي همانطور كه خواننده عزيز مالحظه مي
 .اند در تفسير سوره هود گذرانديمقياس كرده

شود، ست كه در روز قيامت تمام ميمراد از لعنت در آيه، لعن خالئق است كه پر واضح ا«: 5»اند و چه بسا كه اينطور گفته
 .به خالف لعنت خدا كه روز قيامت هم هست و تا ابد ادامه دارد

 "فرموده: "ص "و گويا اين گوينده غفلت كرده از اينكه خداوند لعنت خودش را هم تا روز قيامت محدود نموده، و در سوره
 .«0» "وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلي يَوْمِ الدِّينِ

 ."قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ "

ستوده، با اينكه در مقام مخاصمه و  "رب "به معني مهلت دادن است. و اگر در ابتداي كالمش خدا را به كلمه "انظار "
ره نداشته جز عصيان و استكبار بوده، براي اين است كه در همين حال در مقام دعا و سؤال هم بوده است. و در اين مقام چا

اش را تحريك نمايد، لذا به مقام ربوبيت ملتجي شد تا در عين اينكه بر او اينكه او را به اسمي بخواند كه رحمت الهيه مطلقه
 .خشم گرفته درخواستش را اجابت نمايد



 535ص :  ..... [ع در برابر نوع بشر استنكاف ورزيدمالئكه مامور به سجده )تواضع و خدمت( بر نوع بشر بودند و ابليس با اباء از سجده بر آدم، از خضو]

من و در ض "پس مرا مهلت بده -فانظرني "و اگر ابليس در هنگام درخواست خود كالمش را با فاء تفريع آغاز كرد و گفت
براي  -نه تنها آدم كه به خاطر امتناع از سجده بر او مبتال به رجم و لعن شد -كالمش سخن از مبعوث شدن عموم بشر كرد

آدم نبوده،  اش تنها بابفهماند لجبازي و دشمني -همانطور كه در تفسير آيات اين داستان در سوره اعراف گفتيم -اين بود كه
شود، و آن اين بود كه ابليس مامور سجده بر عموم و جنس بشر بوده، نه و از همين جا آن نكته كه در آنجا گفتيم تاييد مي

 .نموده استاي بوده كه نوع بشر را مجسم ميله قبلهتنها آدم، و آدم، به منز

 توضيح اينكه: ما در ذيل آيه
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گفتيم كه مالئكه مامور شده بودند بر « 1» "لَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ "
شته، بلكه خصوصيات نوع بشر سجده كنند، نه بر شخص آدم. و خالصه خصوصيات فردي آدم دخالتي در اين امر ندا

اي حقيقي و واقعي باعث شده است، و اش باعث شده، و اين سجده هم صرفا از باب تشريفات اجتماعي نبوده، نتيجهنوعي
آن عبارتست از خضوع به حسب خلقت. پس مالئكه بر حسب غرضي كه در خلقشان بوده خاضع براي انسانند آن هم بر 

ي نتيجه خلقت بشر اشرف از نتيجه خلقت مالئكه است( و مالئكه مسخر براي بشر حسب غرضي كه در خلقت او بوده، )يعن
اي از كمال دارد كه ما فوق قرب و كمال و در راه سعادت زندگي او است. و به عبارت ديگر انسان منزلتي از قرب و مرحله

 .مالئكه است

م همه آنان مسخر در راه به كمال رساندن سعادت فهميبينيم همه مالئكه مامور به سجده بر آدم شدند، ميپس اينكه مي
اي ديگر مامور مرگ و طائفه سوم دست در كنند. يك طائفه از ايشان مامور حيات، طائفهبشرند و براي فوز و فالح او كار مي

ي ما بقاي معقباتند، گروهي حفظه، گروهي نويسنده و همچنين اند. طائفهكار رزق، و طائفه چهارم مشغول رساندن وحي
مالئكه هر كدام مشغول يكي از كارهاي بشرند، و اين معنا از آيات متفرقه قرآني هر كدامش از يك گوشه قرآن به چشم 

 .كنندخورد. پس مالئكه اسبابي الهي و اعواني براي انسانند كه او را در راه رساندنش به سعادت و كمال ياري ميمي

گردد كه امتناع ابليس از سجده به خاطر استنكافي بوده كه از باشند روشن مي اينجاست كه براي كساني كه متدبر و فطن
خواست مانند مالئكه در راه سعادت بشر قدم بردارد و او را در رسيدنش به كمال خضوع در برابر نوع بشر داشت، و او نمي

ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ  "جمله مطلوب كمك نمايد، ولي مالئكه در اين باب اظهار خضوع نمودند. پس همانطور كه در
اش از سجده از جمع مالئكه بيرون شد و اظهار دشمني با نوع بشر نمود، و از شود ابليس با امتناعنيز استفاده مي "السَّاجِدِينَ

 .داردايشان بيزاري جست و اعالم نمود كه تا بشري وجود دارد از دشمني با او براي ابد دست بر نمي

تا روزي كه بشر در زمين زندگي )اش تا روز قيامت اش را از روز نافرمانيمعنا جواب خداست كه لعنت مطلقهمؤيد اين 
 كند( شامل حال او كرد، با اينكه هنوزمي
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ا اش تنها بكنم و اين خود مشعر بر اين است كه دشمنيه من همه آنها را و براي هميشه اغواء ميابليس نگفته بود ك
 .شخص آدم نبوده بلكه با نوع بني آدم بود

اي هفهميده بود كه او با نوع بشر تا روز قيامت رابط "وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ "پس كانه از كالم خدا كه فرمود:
دارد، و آن اين است كه فساد اعمال بشر و شقاوتشان ناشي از سجده نكردن وي و مربوط به وي است، و به همين جهت در 

ميرد و يا تا زنده است مرا تا روزي كه آدم مي "و نگفت "شوند مهلت بدهپس مرا تا روزي كه مبعوث مي "خواست كرد كه
 .شوند مهلتشان دهدي را در نظر گرفت و درخواست كرد تا روزي كه مبعوث مياش، همگبلكه عمر آدم و ذريه "مهلت بده

شود: حاال كه مرا تا قيامت لعنت كردي، تا و اين معنا را متفرع بر لعنت تا روز جزا نمود، در نتيجه معناي كالمش اين مي
 هر آينه همگي "اظهار داشته گفت: قيامت هم عمرم بده، و وقتي در خواستش مستجاب شد آنچه كه در دل پنهان كرده بود

 ."كنمآنان را گمراه مي

ده شود و بساط كفر و فسوق برچيكه خدا تا آن روز به شيطان مهلت داده روز قيامت نيست بلكه روزي است كه جز خدا كسي پرستش نمي "يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ "بيان اينكه]

 531شود[ ..... ص : مي

 ."مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِقالَ فَإِنَّكَ  "

اين جمله جواب خداي تعالي به ابليس است و در آن اجابت قسمتي از خواسته او و هم رد قسمتي ديگر آنست. اجابت است 
ذا باشد، و ل نسبت به اصل عمر دادن و رد است نسبت به قيدي كه او به كالم خود زد، و آن اينكه اين مهلت تا قيامت

دهم اما تا روزي معلوم، نه تا قيامت. و با در نظر گرفتن سياق دو آيه مورد بحث بسيار روشن به نظر فرمود مهلت مي
شود خداي تعالي دريغ ورزيده از اينكه او را تا قيامت است. و معلوم مي "يوم يبعثون "غير از "يوم وقت معلوم "رسد كهمي

 .ي مهلت داده كه قبل از روز قيامت استمهلت دهد، و تا روز ديگر

اش را انجام خداوند دعاي او را مستجاب نمود و همه خواسته "كه گفته« 1»توان فهميد كه گفتار آن مفسري از اينجا مي
صحيح نيست. همچنين دليلي كه آورده و گفته  "به يك معنا است "يوم يبعثون "و "يوم وقت معلوم "داده و دو تعبير

ناتمام « 5» "قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ "اوند در سوره اعراف بطور مطلق جواب داده كه تو از منظرين هستيخد "است
 .است
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اما اينكه گفت هر دو روز )يوم وقت معلوم، و يوم يبعثون( به يك معنا است فسادش از گفتار گذشته ما معلوم شد. و اما  و
شود، چون بعضي از قرآن بعضي ديگرش ناتمام بودن دليلش از اين رو است كه همواره مطلقات قرآن بر مقيداتش حمل مي

 .مقيدش كرده است "ص "و در آيه مورد بحث و همچنين در سورهكند، در سوره اعراف مطلق آورده را معنا مي

پردازيم به اينكه وقت معلوم به چه معنا است، و براي چه كسي معلوم است؟ در قرآن كريم موارد متعددي است كه حال مي
كه در همين سوره  "بِقَدَرٍ مَعْلُومٍوَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا  "كند، نظير آيهچيزي را موقت به وقت معلوم، و يا مقدر به قدر معلوم مي

مقصود از آن، وقت و قدر، و رزقي است كه نزد خدا معلوم است. و اما اينكه در « 1» "أُولئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ "گذشت، و آيه



 .شودآيه مورد بحث وقت مذكور براي ابليس هم معلوم است يا نه از لفظ آيه فهميده نمي

اند: براي ابليس معلوم نبوده، چون معلوم بودنش مستلزم واداري او است به معصيت، سخني بي گفته «5»و اينكه بعضي 
شود بر اينكه براي ابليس هم مبهم بوده و دليل است، چون اگر جواب خداي تعالي به ابليس براي ما مبهم است دليل نمي

 .ددقت فرمايي -شودها است وارد نمييشه همه معصيتاشكال اغواء به معصيت هم در اين مورد يعني در مورد ابليس كه ر

ه تا دانسته كو اين خود شاهد است بر اينكه او مي "كنمهمه آنان را اغواء مي "عالوه بر اينكه ابليس براي بار دوم گفت:
ز تا رو "ز جملهشود كه او اماند پس معلوم ميآخرين فردي كه از بشر زنده است و او دسترسي به اغوايشان دارد زنده مي

تواند فهميده كه مقصود آخرين روز عمر بشر، و آخرين روز زندگيش در زمين، و آخرين فرصتي است كه او مي "وقت معلوم
 .به كار اغواي خود ادامه دهد

ه ك در آيه، آخرين روز تكليف است كه همان روز نفخ اول است "يوم "اند كه او گفته منظور ازبه ابن عباس هم نسبت داده
 .«3»اند ميرند و بيشتر مفسرين نيز اين سخن را پذيرفتهتمامي خالئق مي
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باس از اينجا استفاده كرده كه ابليس تا آن روز به كار خود مشغول است، زيرا تا تكليف است مخالفت و معصيت و گويا ابن ع
كه خدا تا آن روز ابليس را مهلت  "يوم وقت معلوم "گردد، پستصور دارد، و قهرا چنين روزي با روز نفخ اول تطبيق مي

كند چهار صد و يا چهل سال )به اختالف روايات( كه همه را زنده مي داده همان روز نفخ اول است، و ميان نفخه اول و دوم
 .فاصله دارد، و تفاوت ميان آنچه كه ابليس خواسته و آنچه كه خدا اجابت فرموده همين چند سال است

ت ايسمقدمه "تا تكليف هست مخالفت و معصيت تصور دارد "و اين وجه خوبي است، اما عيبي كه دارد اين است كه دعوي
كه نه در حد خود روشن است، و نه دليلي بر آن است، براي اينكه بيشتر اعتماد مفسرين در اين دعوي به آيات و رواياتي 

ا أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ي "داند، مانند آيهاست كه هر كفر و فسق موجود در نوع آدمي را مستند به اغواي ابليس و وسوسه او مي
وَ قالَ الشَّيْطانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَ  "و آيه« 1» "عْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌبَنِي آدَمَ أَنْ ال تَ

م باقي ت، و تكليف هو آياتي ديگر كه مقتضاي آنها اين است كه تا تكليف باشد ابليس هم هس« 5» "وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ ...
 .انداست تا آدمي باقي باشد، و از اينجا نتيجه باال را گرفته

اي مستفاد از آيات و روايات است حرفي نيست، چيزي كه و ليكن در اينكه استناد معصيت آدميان به اغواي شيطان تا اندازه
ن باشد ابليس هم هست، نه اينكه تا تكليف هست اين آيات و روايات تنها اقتضاء دارند كه تا معصيت و گمراهي در زمي

 .هست ابليس هم باشد، چون دليلي نداريم كه مالزمه ميان وجود معصيت و وجود تكليف را اثبات كند

بلكه دليل عقلي و نقلي قائم است بر اينكه بشر به سوي سعادت سير نموده و اين نوع به زودي به كمال سعادت خود 
رسد، به طوري كه در روي زمين جز خدا گناه و شر رهايي يافته، به خير و صالح خالص ميرسد و مجتمع انساني از مي

ي از هاي دروني و وساوس قلبگردد، و زندگي نيكو گشته مرضشود و بساط كفر و فسوق برچيده ميكسي پرستش نمي
 .رودميان مي
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 .23م آيا با شما عهد نكردم كه شيطان را نپرستيد كه او شما را دشمني آشكار است؟ سوره يس، آيه اي بني آد(1)

و چون حكم به پايان رسد در آن حال شيطان گويد خدا به شما به حق و راستي وعده داد و من به خالف حقيقت. سوره (2)
 .55ابراهيم، آيه 
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 "لب را در مباحث نبوت، در جلد دوم اين كتاب و نيز در قصص نوح، در جلد دهم بحث نموديم، و از آيهما تفصيل اين مط
تَبْنا وَ لَقَدْ كَ "و نيز آيه« 1» "رْجِعُونَظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَ

 .آيدهم اين معنا به خوبي به دست مي« 5» "فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ

كه سرآمد مهلت ابليس است، روز  "روز وقت معلوم "پس دليلي كه مفسرين به آن استناد جستند اين داللت را دارد كه
شر گردد، نه روز مرگ عمومي بشود و جز خدا كسي پرستش نميكه ريشه فساد به كلي كنده مي اصالح آسماني بشر است

 .با نفخه اول

 537ص : و توضيح در مورد اسناد اغواء به خدا و بيان اينكه مقصود از اغواي خداوند شيطان را، اغواي مجازاتي است نه ابتدايي[ .....  "رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي ... "معناي جمله:]

 ."لْمُخْلَصِينَقالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ ا "

دگارا پرور "دهد:مصدريه است كه جمله را چنين معنا مي "ما "باء سببيت است، و حرف "بِما أَغْوَيْتَنِي "در جمله "باء "حرف
دهم براي اينكه فساد را در نظر بشر جلوه دهم و بدينوسيله اغواي خودم را در دل آنها هم من اغواء كردنت را سبب قرار مي

 .شودنيز استفاده مي« 0» "أَغْوَيْناهُمْ كَما غَوَيْنا "و اين همان معنايي است كه از جمله "بيندازم

باء براي قسم است و معناي جمله اين است كه پروردگارا به اينكه مرا اغواء  "كه اندگفته« 0»و اينكه بعضي از مفسرين 
ترين تفسيرهاست، چون نه در قرآن و نه در سنت جايي ديده از بي پايه و بي مايه "كنمكردي سوگند كه چنين و چنان مي

قسم كه تعظيم )مقسم به( است در اغواء و نشده كه به مثل اغواء يا اضالل سوگند خورده شود. عالوه بر اينكه اصال معناي 
 .اضالل مورد ندارد

فهميم كه مقصود از آن و از اينكه ابليس اغواي خود را به خدا نسبت داد و خدا هم نه آن را رد كرد، نه جوابش داد مي
 غوايت، قضيه سرپيچي از سجده بر آدم نبوده،
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فساد در زمين و دريا به خاطر اعمال مردم پديدار گشت تا كيفر بعض آنچه كردند به ايشان بچشانيم شايد برگردند. (1)
 .01سوره روم، آيه 

 .132برند. سوره انبياء، آيه ما در زبور بعد از ذكر نوشتيم كه زمين را بندگان صالح من به ارث مي(2)

 .20سوره قصص آيه (3)

 .222، ص 5الكشاف، ج (4)
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اي ميان سرپيچي او و معصيت انسان نيست، تا آن سبب اين شود، و ابليس با سرپيچي خودش وسيله براي اينكه هيچ رابطه
 .معصيت بشر را فراهم كند

 قه خدا كه همان دوريبلكه مقصود از اين اغواء آن غوايتي است كه از خطاب خدايي استشمام نمود، و فهميد كه لعنت مطل
اش مسلم شده، البته اين استقرار لعنت گزافي و بيهوده از رحمت او و گمراهي از طريق سعادت است، براي هميشه در باره



نبوده، بلكه اثر آن اغوايي است كه خودش براي خود پسنديد، پس اضالل خداي تعالي در باره او اضالل ابتدايي نيست، بلكه 
ايم جائز است و هيچ اشكالي ندارد، و به همين جهت بود كه خداي تعالي هم آن را ت، كه مكرر گفتهاضالل مجازاتي اس
به بياني كه در ذيل آن و در چند « 1» "يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "انكار نكرد و در آيه:

 .به آن اعتراف و تصريح نموده است جاي اين كتاب گذرانديم،

آيد، يعني بخاطر اينكه او خودش دور از رحمت اينجاست كه معناي سببيت اغواي شيطان براي غوايت مردم درست در مي
ها و خدا و دور از سعادت شده و اين دوري بخاطر لزوم و هميشگي لعنت خدا الزمه او گشته، لذا هر وقت كه با وسوسه

ه درون دلي رخنه كند، و نزديك شود همين نزديكي او باعث دور شدن آن دل است از خدا و رحمت او. و تسويالت خود ب
 .اندازدكند، معنايش اين است كه اثر غوايت خود را در آن دل ميگوييم: او مردم را اغواء مياينكه مي

اش اين شد كه: منظور از اغواي خالصهدهد، و اين آن حقيقتي است كه دقت و تدبر در آيات قرآني آن را به دست مي
م آن را ه "وَ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي "خداي تعالي شيطان را، اغواء و اضالل ابتدايي نيست. بلكه به عنوان مجازات است، و جمله

 .كندافاده مي

 531اند[ ..... ص : دهبر اضالل ابتدايي خدا ذكر كر "بِما أَغْوَيْتَنِي "وجوهي كه مفسران براي توجيه حمل جمله:]

در صورتي كه به ظاهرش حمل شود از اضالل  "بِما أَغْوَيْتَنِي "اند كه جملهو اما مفسرين اين معنا را مانند مسلميات پنداشته
اند كه مقصود از غوايت همان سجده نكردن بر آدم است. آن گاه براي اينكه اشكال آورد. و مسلم پنداشتهابتدايي سر در مي

ل ابتدايي را دفع كنند در مقام توجيه آيه بر آمده، و در اصل استناد شر و صدورش از خدا كه آيا جائز است يا ممتنع اضال
 .انداختالف كرده
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استناد اغواء به خداي تعالي هيچ اشكالي ندارد، و همين  "اند:ها باشند گفتهاز ايشان كه همان جبري مسلك «1»بعضي 
نكه مرا طر ايخود دليلي است بر اينكه خير و شر همه مستند به خداست، و معناي سخن شيطان هم اين است كه: خدايا! بخا

 ."سازمگمراه كردي و نگذاشتي بر آدم سجده كنم، و چون فتنه اين كار از تو است، من هم تمامي مخلوقاتت را گمراه مي

 "جايز نيست خير و شر و هر زشت و زيبا را به خداي تعالي نسبت داد "اندديگر كه جبري مذهب نيستند گفته« 5»بعضي 
 .اندتوجيه نمودهآن گاه آيه شريفه را به وجوهي 

اغوا در آيه به معناي نااميد كردن است و معناي آيه اين است كه خدايا بخاطر اينكه مرا از رحمتت نااميد كردي  :اول اينكه
 .كنممن هم بشر را با دعوت به معصيت از رحمتت نااميد مي

خدايا اينكه مرا بخاطر نافرمانيم از راه بهشت دوم اينكه: مراد از اغواء، اضالل از راه بهشت است و معناي آيه اين است كه 
 .كنمگمراه كردي، من نيز ايشان را با دعوت خود از راه بهشت گمراه مي

اين است: خدايا بخاطر اينكه مرا دستوري دادي و اطاعتت نكردم، و وادار به  "بِما أَغْوَيْتَنِي "سوم اينكه: مراد از جمله
 .ردم، پس در حقيقت اضالل ناميدن اين جريان از باب توسع و مجاز استنافرمانيت شدم، و آدم را سجده نك

يابد كه معناي آيه مورد بحث بسيار واضح است و هيچ حاجتي به خواننده گرامي با دقت در آنچه ما گفتيم اين معنا را در مي
 .اين وجوه ندارد



هلت اند كه اين ماست كرده "فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ "نظير اين بحث، بحثي است كه پيرامون انظار )مهلت دادن( كه در جمله
 .دادن به ابليس و او را براي هميشه به جان بشر انداختن كار قبيحي است، و ترجيح دادن مرجوح بر راجح است

كه عقل،  حكند بر اينكه حسن و قباند: آيه شريفه داللت ميگفته -يعني دسته اول -اندآنان كه اين عمل را جائز شمرده
كند، تنها مالك و محك افعال ما است، و در افعال خداي تعالي تاثير ندارد، و خالصه افعال ما را با آن توجيه و تعليل مي

 دست عقل از داوري نسبت به افعال او كوتاه است. پس خداي سبحان به هر كه هر چه بخواهد ثواب
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تواند عمل كند بدون اينكه جهتي را ترجيح دهد، و حتي در جهت خالف واقع ميدهد، و هر كسي را بخواهد عقوبت ميمي
 .كند

كرد و آتش فراوان بر آنان افروخت و مارهاي  اي محبوساند: اگر كسي بگويد شخصي حكيم مردمي را در خانهسپس گفته
خواست مسموم خواست بسوزند، و نه ميزهرآگين به جانشان انداخت و در عين حال هيچ قصد آزار ايشان را نداشت نه مي

شوند، چنين كسي عقل و فطرت انساني خود را از دست داده، و بنا بر اين به حكم فطرت، خداي تعالي كه شيطان را مهلت 
 .اده، خواسته است تا بندگانش گمراه گردند و او عذابشان كند و هيچ معطلي هم نداردد

ميرند و به دانسته كه ابليس و پيروانش با كفر و گناه مياند كه: خداي تعالي از ازل ميدسته دوم آيه را چنين توجيه كرده
دهد. عالوه بر اينكه خداي تعالي اگر او را مهلت شوند، چه او ابليس را مهلت بدهد و چه نجرم كفر و فسقشان دوزخي مي

از اينهم كه بگذريم  .دهدداد، و جانبش را رعايت نمود، جانب مؤمنين را هم رعايت نموده، ثواب بيشتري به ايشان مي
 .دكركار مينمود و آن را انچه ربطي به خداي تعالي دارد، اگر اغواء كار خدا بود از خود دفاع مي "الغوينهم "شيطان گفته:

 .اندو از اين قبيل وجوه ديگري كه در توجيه آيه كريمه بيان كرده

 511غفلت اين مفسران از اينكه دنيا دار امتحان است و وجود داعي به شر و داعي به خير الزمه امتحان و تميز خبيث از طيب است[ ..... ص : ]

لِيَمِيزَ  "كند، مانند آيهاتي كه مساله امتحان و ابتالء را عنوان مياند از آن همه آيفهميديم كه چرا غفلت كردهو اي كاش مي
فرمايد: كه اصوال و مي« 5» "وَ لِيَبْتَلِيَ اللَّهُ ما فِي صُدُورِكُمْ وَ لِيُمَحِّصَ ما فِي قُلُوبِكُمْ "و آيه« 1» "اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ

مبتني بر اساس امتحان و ابتالء است تا انسانها همواره در ميان خير و شر و نظام سعادت و شقاوت و ثواب و عقاب بشر، 
 .سعادت و شقاوت قرار داشته، به اختيار خود و با در نظر گرفتن نتيجه بر طبق هر كدام كه خواستند عمل كنند

و  وي خيرش دعوت نكندو بر اين اساس اگر در اين ميان كسي كه چون مالئكه و اگر خواستي بگو چون خدا، بشر را به س
كسي نباشد كه او را به سوي شر تشويق بنمايد، ديگر امتحاني نخواهد بود، و حال آنكه گفتيم امتحان در كار هست، لذا 

 بينيم كه خداي تعالي در امثال آيهمي

__________________________________________________ 

 .02سوره انفال، آيه (1)

 .120آيه سوره آل عمران، (2)
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به اين دو سنخ دعوت تصريح نموده است. « 1» "الشَّيْطانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَ يَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشاءِ وَ اللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَ فَضْلًا "



قت معلوم مهلت داده است خود بشر را هم به وسيله مالئكه آري، اگر خداي تعالي ابليس را عليه بشر تاييد نموده و او را تا و
هلت داده تو م -و انك منظر "بينيم در پاسخ ابليس نفرموده:اند تاييد فرموده است. و لذا ميكه تا دنيا باقي است باقي

ري ود غير از ابليس كسان ديگش، پس معلوم مي"تو از زمره مهلت داده شدگاني -فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ "بلكه فرمود: "شدي
 .اندهم هستند كه تا آخرين روز زندگي بشر زنده

و نيز اگر ابليس را تاييد كرده تا بتواند باطل و كفر و فسق را در نظر بشر جلوه دهد، انسان را هم با هدايت به سوي حق 
يدي ارزاني داشته، و به فجور و تقوايش تاييد نموده و ايمان را در قلبش زينت داده و محبوب ساخته، و به او فطرت توح

ملهم نموده و نوري پيش پايش نهاده تا اگر ايمان آورد با آن نور در ميان مردم آمد و شد كند، و همچنين تاييدات ديگر، و 
فَأَقِمْ  "و« 0» "وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ لكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمانَ "،«5» "قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ "در اين معاني فرموده:

أَ وَ  "و «2» "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "و «4» "وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها
إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ  "و« 2» "نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ

و اين تعبير  "كنيمما ياري مي ":فرمايداين آيه را بدان جهت شاهد آورديم كه به صيغه متكلم با غير مي «7» "الْأَشْهادُ
 .وساطت مالئكه دارداشعار به 

__________________________________________________ 

دهد. سوره نمايد و خدا وعده مغفرت از خود را و افزوني مال را ميدهد و امر به فحشاء ميشيطان به شما وعده فقر مي(1)
 [.....] .522بقره، آيه 

 .02كند. سوره يونس، آيه بگو خدا به سوي حق هدايت مي(2)

 .2و ليكن خدا ايمان را محبوب دل شما كرده و آن را در دلهايتان زينت داده است. سوره حجرات، آيه (3)

 .03روي دل متوجه دين حنيف كن كه فطرت خداست، آن فطرتي كه خلق را بر آن فطرت آفريده است. سوره روم، آيه (4)

 .2ام كرد. سوره شمس، آيه به نفس و خلقت آن سوگند كه فجور و تقوايش را به او اله(5)

اش كرديم، و نوري برايش قرار داديم تا با آن در ميان مردم آمد و شد كند. سوره انعام، آيا كسي كه مرده بود پس زنده(6)
 .155آيه 

ه آي كنيم. سوره مؤمن،اند را در دنيا و در روزي كه گواهان برخيزند ياري ميما فرستادگان خود و آنان كه ايمان آورده(7)
21. 
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ايست كه خودش به خودي خود ليسيده از هر اقتضايي است، نه اقتضاي سعادت دارد و نه شقاوت، بنا بر اين آدمي زاد آفريده
تواند راه خير و اطاعت را كه راه مالئكه است كه جز اطاعت از و در بدو خلقتش نسبت به هر دو يك نسبت دارد، هم مي

نها ساخته نيست اختيار كند، و هم راه شر و فساد و گناه را كه راه ابليس و لشگريان او است و جز مخالفت و معصيت آ
افتد و اهل آن راه كمكش نموده و آنچه كه دارند در چيزي ندارند. بشر به هر راه كه در زندگيش ميل كند به همان راه مي

كنند، حال آن سر منزل يا بهشت گردد هدايت ميكه راهشان به آن منتهي مي دهند و او را به سر منزلينظر وي جلوه مي
 .است و يا دوزخ، يا شقاوت است و يا سعادت

پس از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه مهلت دادن ابليس تا روز وقت معلوم، از باب تقديم مرجوح بر راجح و يا 
بينيم دو طرفي است و در مقابل ابليس ختن امر امتحان است و لذا ميابطال قانون عليت نيست. بلكه در باب آسان سا

 .مالئكه را هم مهلت داده، پس ديگر چه جاي اشكال است



پيچي كرده بوده است نه از امر و داللت آن بر اينكه زمين ظرف اغواي شيطان است و آدم در خوردن از شجره ممنوعه، از امر ارشادي سر "لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ "معناي جمله:]

 242 : مولوي[ ..... ص

 -د گناهان راانو يا بطوري كه بعضي گفته -منظورش اين است كه باطل را "لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ "و اينكه ابليس گفت:
 "از آن اعراض شده و فعل تر است و بهر حال مفعول حذف شده و ظاهرادهم. البته معناي اول جامعدر نظر بشر زينت مي

به جاي الزم استعمال شده و غرض اصلي بيان همان الزم است كه عبارتست از فريب دادن، چون وقتي گفته  "ازينن
 .معنايش اين است فالني او را فريب داد و به آن كار وادار نمود "زين له كذا و كذا "شودمي

اين است كه  "زينت دادن براي آنان در زمين "گردد. و مقصود ازمياش بر به داللت سياق به آدم و ذريه "هم "و ضمير
ست ترين سبب ادهم، و چون مساله زينت دادن نزديكآدميان را در زندگي زمينيشان كه همان زندگي دنيا باشد فريب مي

 .سبب است بر سبببر آن عطف م "وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "براي مسبب كه همان گمراهي است، لذا عطف جمله

اين آيه اشعار و بلكه داللت دارد بر آنچه كه ما در تفسير آيات راجع به بهشت آدم در جلد اول اين كتاب گذرانديم، چون 
آنجا گفتيم معصيت آدم يعني خوردنش از آن درخت كه نهي شده بود معصيت امر مولوي نبود تا گناه شمرده شود، بلكه 

يچ منافاتي با عصمت انبياء ندارد. وجه اشعار و يا داللت آيه اين است كه ابليس در كالم خود مخالف امر ارشادي بود كه ه
 زمين را ظرف اغواء و تزيين و فريب دادن آدم و همسرش
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كند، و از بهشت بيرون قرار داده پس فريب دادنش آدم و حوا را به اين بود كه آن دو را به مخالفت امر ارشادي خدا وادار 
نشينشان سازد، تا قهرا صاحب فرزنداني شوند كه وي به اغواي آنان مشغول گردد و ايشان را از راه حق دور و از نموده زمين

يْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَيا بَنِي آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَ "بينيم خداي تعالي در آيهصراط مستقيم گمراه نمايد، و لذا مي
مقصد ابليس را در اغواي آدم و همسرش برهنه شدن و متوجه شهوت گشتن  «1» "يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما

 .قرار داد

 513كه از اغواي شيطان مصون هستند[ ..... ص :  "عباد مخلصين "مراد از]

ابليس در اين جمله طائفه متقين را از اغواي خود استثناء نموده و آنها عبارتند از مخلصين  -"خْلَصِينَإِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُ "
ه خود را اند كآيد كه مقصود از اين طائفه كسانيشود. از سياق كالم بر ميكه بنا به قرائت مشهور به فتح الم خوانده مي

 .به فتح الم -انددا كسي خالصشان نكرده پس مخلصبراي خدا خالص كرده باشند، و معلوم است كه جز خ

ما در تفسير سوره يوسف كه بحثي پيرامون اخالص داشتيم اين معنا را گذرانديم كه مخلصين آنهايند كه پس از آنكه ايشان 
در  ندارد، وخود را براي خدا خالص كردند خدا آنان را براي خود خالص گردانيده، يعني غير خدا كسي در آنها سهم و نصيبي 

دلهايشان محلي كه غير خدا در آن منزل كند باقي نمانده است، و آنان جز به خدا به چيز ديگري اشتغال ندارند، هر چه هم 
شوند، و همانها كه ديگران را هاي خود را در دل آنان بيفكند همان وساوس سبب ياد خدا ميكه شيطان از كيدها و وسوسه

 .كندرا به خدا نزديك مي سازد ايشاناز خدا دور مي

شود كه اگر مستثني منه را اغواء بگيريم بهتر است از اينكه هم اغواء و هم تزيين را مستثني منه از همين جا معلوم مي
برد و تزيين خود را در باره همه بشر، حتي مخلصين بكار مي -كه خدا لعنتش كند -بگيريم، چون همانطور كه گفتيم او

 .كندخلصين را اغواء ميليكن تنها غير م

و اول بندگان را استثناء كرد، و سپس ايشان را به وصف مخلص توصيف نمود،  "مگر بندگان مخلصت "و از اينكه گفت:



 شود كه اصوال حق بندگي و عبوديت همين است كه مولي بنده خود را خالص براي خود كند، و غير اواين معني استفاده مي

__________________________________________________ 

اي فرزندان آدم مبادا شيطان شما را فريب دهد چنان كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد، جامه از تن آنان بركند (1)
 .52و قبائح آنان را در نظرشان پديد آورد. سوره اعراف، آيه 
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به اين است كه آدمي براي خود مالك و مواليي به غير از خدا سراغ نداشته باشد، و حتي كسي مالك آن بنده نباشد، و آن 
را تنها براي  -به كسر ميم و ضمه آن -خود را مالك چيزي از نفس خود و از صفات نفسش و آثار و اعمالش نداند و ملك

 .خدا بداند

 511( اينست كه اغواء و اضالل شيطان نيز خارج از حيطه قدرت و حكم و قضاي خدا نيست[ ..... ص : معناي بر خدا بودن راه شيطان )هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ]

 ."قالَ هذا صِراطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ "

آيد اين است كه جمله مورد بحث كنايه باشد از اينكه همه امور به دست خداست، ظاهر كالم به طوري كه از سياق بر مي
هايش بي نياز از خدا نيست، هم چنان كه اگر دريا به دريانورد بگويد راه تو بر پشت من ن فضوليحتي شيطان هم در اي

ورد ناي جز اين ندارد كه خود را مجهز به وسائل عبور از دريا بنمايد. و همچنين اگر كوه به كوهاست به او فهمانده كه چاره
هاي بلند و كوره راههاي تنگ را فراهم بايد وسائل عبور از قله بگويد راه تو منحصرا بر پشت من است، به او فهمانده كه

نمايد، همچنين بر خدا بودن راه شيطان معنايش اين است كه راه شيطان هم مانند همه امور از هر جهت موقوف به حكم و 
مري نيست مگر پذيرد، پس هيچ اگردد و به سويش انجام مياش آغاز ميقضاي خداست، او است كه هر چيزي از ناحيه

 .اينكه او رب و قيوم بر آنست

لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ  "اشاره به كالم ابليس است كه گفت: "هذا صِراطٌ "آيد كهو نيز از ظاهر سياق بر مي
 ين و اغواء، سلطه خود را بر همه آنانگيرم و با تزي، چون ابليس با اين كالمش كه: به زودي از بشر انتقام مي"الْمُخْلَصِينَ

گسترانم، به طوري كه جز عده قليلي رهايي نداشته باشند، چنين اظهار كرد كه او به زودي نسبت به آنچه كه تصميم مي
گرفته مستقل و بي نياز از خدا خواهد شد، و خواستش بر خواست خدا پيشي خواهد گرفت، چون خدا از خلقت انسانها اين را 

خواهد نگذارد اين خواسته خدا صورت ته بود كه خليفه خود در زمينشان نموده و ايشان را بندگان خود كند، ولي او ميخواس
 .اشاره روشني به اين معنا دارد« 1» "وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ "بندد. و جمله

كني، و آنچه كه استثناء ودي همه آنها را گمراه ميخداي تعالي در قبال اين اظهار پاسخ داده است كه: آنچه گفتي كه به ز
كني، شوي، و همه اين كارها را به حول و قوه و مشيت خود مينمودي و چنين اظهار نمودي كه به زودي مستقل مي

 اي، زيرا غير من كسي مستقل نيست، و كسي جز من مالك اين تصرفات و حاكمسخت اشتباه كرده

__________________________________________________ 
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در آن نيست، از هر كسي هم كه سر زند به حكم و قضاي من است. اگر اغواء كني به اذن من كردي و اگر نتواني و ممنوع 
ناحيه خود مالك هيچ چيزي نيستي. تنها مالك و اختياردار آن اموري هستي كه  اي، و تو ازشوي به مشيت من ممنوع شده

ام كه تو نسبت به بندگان من هيچ كار نتواني ام، و آنچه كه من قضائش را رانده باشم، و من چنين راندهمن مالكت كرده



 ...بكني، مگر تنها آنهايي كه پيرويت كنند 

 ."هِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْ "

فرمايد غير او كسي در آن اين همان قضايي است كه گفتيم در آيه سابق در امر اغواء به رانده شدنش اشاره شده، كه مي
 .دخالتي ندارد

ها يس پنداشته بود كه تنو حاصل مطلب اين است كه آدم و فرزندانش همگيشان بندگان خدايند، و چنان نيست كه ابل
 كه همان اغواي -خواهدمخلصين بنده او هستند، و چون بنده خدا هستند به شيطان تسلطي بر ايشان نداده تا هر چه مي

مستقال انجام دهد و گمراهشان كند، بلكه همه افراد بشر بندگان اويند، و او مالك و مدبر همه است، چيزي كه  -ايشانست
اند مسلط فرموده، رادي كه خودشان ميل به پيروي او دارند و سرنوشت خود را به دست او سپردههست شيطان را بر اف

 .اينهايند كه ابليس بر آنان حكمفرمايي دارد

 512متضمن سه جواب به ابليس است[ ..... ص :  "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ ... "آيه:]

 .مل آوريم خواهيم ديد كه آيه شريفه ابليس را از سه جهت اصلي پاسخ رد داده استپس اگر در آيه شريفه دقت به ع

اول اينكه ابليس بندگان خداي را منحصر در مخلصين كرده، و سلطنت خود را بر آنان نفي نموده و ما بقي افراد بشر را كه 
د بشر را بنده خود خواند. چيزي كه هست بر آنان تسلط دارد بنده خدا ندانسته است، و خداي تعالي در پاسخش همه افرا

 .سلطنت ابليس را نسبت به بعضي از بندگانش نفي و نسبت به بعضي ديگر اثبات نمود

كه در سياق  "الغوينهم "دوم اينكه آن ملعون براي خود در اغواي بشر دعوي استقالل نمود )هم چنان كه از ظاهر جمله
شود( و خداي سبحان او را در اين ادعا رد نموده پندارش را باطل خواند، و ه ميمخاصمه با خدا و انتقام واقع شده استفاد

فرمود كه دشمني او و انتقامش نيز ناشي از قضاي خداست، و تسلطش بر بشر ناشي از تسلط او است كه او را نسبت به 
 .اغواي آنان كه به سوء اختيار از او پيروي كنند تنها مسلط فرموده است

ابليس ملعون نبايد به خود ببالد، زيرا عليه خدا كاري از پيش خود نكرده و امري را عليه او فاسد ننموده است، چون بنا بر اين 
 اگر اهل ضاللت را اغواء كرده، به قضاي 

 502، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 ي خود آن ملعون هم بهكرده است، و حت -بايستي به وسيله وي در گمراهي خود بمانندكه اهل ضاللت مي -خداي سبحان
. و نيز اگر مخلصين را استثناء "رَبِّ بِما أَغْوَيْتَنِي "اين معنا تا حدي اعتراف نموده، و در خصوص غوايت خود گفته است

 .نموده باز به قضاي خدا بوده است

 516..... ص :  بوده و مستند به سلطنت الهي است[ "غاوين "ابليس در اغواء عباد مستقل نبوده اغواي او مجازات]

فرمايد هم تسلط ابليس بر ضاللت گمراهان، و هم رهايي دادن مخلصين كند، و مياين معنايي كه آيه كريمه آن را افاده مي
كند، مثال در سوره يوسف از شر او هر دو قضاي خداست، خود يكي از اصول مهمي است كه توحيد قرآن آن را افاده مي

 :فرمايدمي

 "وَ هُوَ اللَّهُ ال إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولي وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ "فرمايد:و در سوره قصص مي« 1» "إِلَّا لِلَّهِ إِنِ الْحُكْمُ "
 :فرمايدو در يونس مي« 0» "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ":فرمايدو در آل عمران مي« 5»

و همچنين آياتي ديگر كه داللت دارند بر اينكه هر حكم ايجابي و يا سلبي كه هست « 0» "كَلِماتِهِوَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِ "



 .نشيندهمه از خداست و به قضاء او به كرسي مي

 هچقدر مسامح "إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "از مفسرين در تفسير خود نسبت به جمله« 2»شود كه بعضي از اينجا معلوم مي
ر آنان كنند قهرا ابليس بپذيرند و متابعتش مياند: پيروان ابليس وقتي دعوت او را مياند، زيرا گفتهانگاري نمودهو سهل

سلطنت خواهد يافت، و هر چند كه اين بخاطر عدول آنان از هدايت الهي به دعوت و غوايت او است، و ليكن قهرا او داراي 
 .نه از خداست، و نه از خودش، بلكه از سوء اختيار پيروان او است سلطان خواهد شد، پس سلطنت ابليس

استقالل و قوت ذاتي از ابليس سلب و به ذوات اشياء داده شده و حال آنكه اگر بنا باشد  :وجه فساد اين سخن اين است كه
 ا، هيچ چيز حتي ضرورياتابليس از پيش خود مالك چيزي نباشد اشياء هم مالك هيچ چيز خود نخواهند بود و بدون اذن خد

 .دقت فرمائيد -و لوازم ذات را مالك نيستند مگر به اذن خدا و تمليك او

 جهت سومي كه خداي تعالي از كالم ابليس رد نموده اين است كه سلطنت

__________________________________________________ 
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كند، هر چند كه به جعل خداي سبحان و تسليط اوست، اال اينكه اين تسليط اغواي هر كس كه گمراهش مي ابليس بر
خدايي ابتدايي نيست و چنان نيست كه خداي تعالي افرادي را بدون جهت دستخوش اغواي شيطان نموده، افرادي ديگر را 

س خداي سبحان نسبت داد، بلكه اگر جمعي را دستخوش توان به ساحت قداز شر او حفظ نمايد، چون چنين رفتاري را نمي
 .كند به عنوان مجازات و مسبوق به غوايت خودشان استاغواي او مي

ود آنان كند كه خفرمايد: ابليس تنها آن جمعي را اغواء مياست كه مي "إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "دليل بر اين نكته جمله
روند. پس اغواي شيطان اغواي دومي است. آري، تضاي همان غوايت خودشان در پي اغواي شيطان ميغوايت دارند، و به اق

شوند و در اين مساله يك اغواء است به دنبال غوايت و غوايت عبارت است از همان جرمهايي كه خود آدميان مرتكب مي
 .اغواي ابليس مجازاتي است از جانب خداي سبحان

ته شدند بايد خودشان هيچ تقصيري نداشايي و از ناحيه ابليس بود، و گمراهان به دست ابليس گمراه ميو اگر اين اغواء، ابتد
وَ  "گويد:ها متوجه ابليس باشد، نه مردم، و حال آنكه او خودش به حكايت قرآن كريم در روز قيامت ميباشند و همه مالمت

 .«1» "عَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فاَل تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا أَنْ دَ

البته اين سخن از ابليس نيز پذيرفته نيست، زيرا ابليس هم به خاطر سوء اختيارش و اينكه به كار اغواي مردم پرداخته، و به 
بر اغواء را به عهده خود گرفت و ولي گمراهان  شود. آري، او واليتعبارتي بخاطر امتناعش از سجده بر آدم مالمت مي

 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال "فرمايد:گرديد، هم چنان كه خداي سبحان در جاي ديگر از كالمش بدان اشاره نموده مي
 كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَ "د:فرمايترين آيه مؤيد بيان ما است ميو نيز در آيه ديگري كه روشن« 5» "يُؤْمِنُونَ

 .«0» "يَهْدِيهِ إِلي عَذابِ السَّعِيرِ

 "مَنِ اتَّبَعَكَ "عموم افراد بشر است، و استثناء در "عبادي "پس از آنچه گذشت اين معنا به دست آمد كه مراد از كلمه



 استثناي متصل است، نه منقطع، و كلمه

__________________________________________________ 

من سلطنتي بر شما نداشتم، تنها كار من اين بود كه شما را دعوت كردم شما به اختيار خود اجابتم كرديد، پس مرا (1)
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ست، و آيه متعرض دو قضاء از قضاهاي الهي است: يكي بيانيه است و زمينه كالم رد بر ابليس ا "من الغاوين "در "من "
 .آيداينها و غير اينها نكاتي است كه از بيان گذشته ما به دست مي .در مستثني و يكي در مستثني منه

آن كساني است كه ابليس  "عبادي "منظور از كلمه "انداز مفسرين گفته« 1»گردد اينكه بعضي و از همين بيان روشن مي
مو نتيجه استثناء مزبور منقطع و زمينه كالم تصديق گفتار ابليس  "عِبادَكَ مِنْهُمُ "شان كرد و از ايشان تعبير كرد بهاستثنائ

است كه بر جمعي سلطنت دارد و بر مخلصين ندارد، و معناي آيه اين است كه مخلصين در تحت سلطنت تو نيستند، ولي 
 .نيست تفسير صحيحي "كنند هستندآنها كه پيرويت مي

داند كه اين چنين تفسير در حقيقت زمينه كالم را بر هم زدن زيرا خواننده عزيز اگر در بيان گذشته ما دقت كرده باشد مي
است و كسي كه اينطور تفسير كرده رعايت سياق را كه سياق مخاصمه است نكرده، و به ساحت قدس الهي نسبت نااليق 

 .كه در حقيقت همان كالم ابليس از كار در آمده است داده، و خطاب خداي را طوري معنا كرده

به اين معنا كه خداي تعالي تغييري در ريخت كالم ابليس داده، و نسبت به اصل معنا حق را به او داده و به آن اعتراف كرده 
تواني ين را نميكنم مگر مخلصين آنان را. خدا هم فرموده: تو مخلصاست. ابليس گفته بود به زودي من بشر را اغواء مي

 .توان به خداي سبحان نسبت دادكني، و پر واضح است كه چنين كالمي را نميگمراه كني، تنها غير ايشان را گمراه مي

باشد و در عين حال شامل تمامي افراد بشر مي "عبادي "اند: كلمهكه آيه را چنين معنا كرده« 5»و چه بسا مفسرين ديگري 
ثني اند اگر متصل بگيرند بايد بيشتر افراد را مستاند كه پنداشتهايد از اين جهت منقطع گرفتهاستثناي منقطع است. و ش

شود كه بگوييم: من صد تومان اال نود و نه تومان قرض دارم، زيرا گمراهان بشر نسبت به بدانيم، آن وقت مثل اين مي
 .هي منزه از اين چنين حرف زدن استدر صد باشند، و آن وقت ساحت قدس ال 33مخلصين آن شايد بيشتر از 

و اين تفسير صحيح نيست، براي اينكه اين حرف مربوط به جايي است كه منظور از استثناء بيرون كردن عدد معيني باشد، و 
 اما اگر منظور اخراج نوع و يا صنف باشد

__________________________________________________ 
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ن اند، و از آناديگر زياد بودن عدد مستثني عيب ندارد. و انسان خود داراي اصنافي است كه ما فوق همه، صنف مخلصين
ين صنف آخري اند كه هميستر پيروان ابلتر صنف مستضعفين و از ايشان هم پايينتر صنف مؤمنين، و از آنان پايينپايين

 .آيداند. پس استثناء اكثر الزم نميدر آيه استثناء شده و ما بقي كه چند صنفند در مستثني منه باقي



 519بيان اينكه اثبات سلطنت و واليت براي ابليس، با سلطنت مطلقه خدا و با عدالت او منافات ندارد[ ..... ص : ]

اند كه براي ابليس سلطنتي حتي بر غاوين الزم نيايد چون ز اين جهت منقطع گرفتهبعضي ديگر از مفسرين استثناء را ا
اند كه اثبات سلطنت براي ابليس با سلطنت مطلقه خدا و يا با عدالت او منافات دارد، و معناي آيه بطوري كه چنين پنداشته

هر كه از غاوين، كه تو را پيروي كند او  تو بر بندگان من سلطنت نداري ليكن "اين دو محذور الزم نيايد اين است كه
خودش زمام امور خود را بدست تو داده، و براي تو سلطنت عليه خود قرار داده است. نه اينكه اين سلطنت از خود تو باشد، و 

 ."تو بتواني خدا را در امور خلقش عاجز كني، از خدا هم نيست، تا با عدالت او منافات داشته باشد

اند از اينكه اثبات سلطنت براي ابليس در صورتي كه آن سلطنت از ناحيه خداي تعالي باشد، اشكالي وارد ولي غفلت كرده
آيد و با سلطنت مطلقه الهي منافات ندارد و همچنين منافي با عدالت خدايي نيست، زيرا مكرر گفتيم كه اين تسليط، نمي

خدايي  اند باز با تسليطفت: سلطنت ابليس را گمراهان به او دادهتسليط به عنوان مجازات است، نه ابتدايي. و اينهم كه گ
 .كنيممنافات ندارد و همه اينها در سابق گذشت لذا تكرار نمي

 "هُلُّكُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِ "كنيم اين است كه قرآن كريم در آيهآنچه در اينجا در اشكال بر توجيه باال اضافه مي
بطور صريح به هر دو ناحيه گفتار ما داللت دارند، اولي سلطنت « 5» "إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "و آيه« 1»

 .داندكند و دومي آن سلطنت را به قضاي خدا و جعل او ميرا براي شيطان اثبات مي

 ."أَجْمَعِينَ وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ "

در اينجا اسم مكان و به معناي محل وعده باشد و مراد از اينكه جهنم موعد آنها است اين است كه  "موعد "ظاهرا كلمه
 جهنم آن محلي است كه وعده خدا به ايشان
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 .كندشود و در آنجا عذابشان ميعملي مي

آنچه در باره سلطنت تو بر گمراهان  "فرمايد:كانه ميو اين كالم خدا تاكيد ثبوت قدرت او و بازگشت همه امور به او است. 
گفتم سلطنتي از ناحيه خود تو نيست، و چنان نيست كه تو ما را عاجز كني، بلكه ما تو را بر آنان سلطنت داديم و به خاطر 

 .كنيميپيرويشان از تو، ايشان را به اغواي تو مجازات نموده، و به زودي در آخرت هم به عذاب جهنم كيفرشان م

در اين جمله كه مخصوص بيان حال پيروان ابليس است، تنها كيفر ايشان را ذكر كرد و ديگر اسمي از ابليس و كيفر او 
، «5» "فُوراًفَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْ "و آيه« 1» "لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَ مِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ "نبرد، به خالف آيه

 .چون مقام در اين دو آيه غير مقام آيه مورد بحث است

 521[ ..... ص : "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ ... "معناي اينكه جهنم هفت در دارد:]

 ."لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ "

چيست. آيا مانند  "ابواب: درها "بيان ننموده كه مراد از اينخداي سبحان نه در اين آيه و نه در هيچ جاي كالم خود، 
كند؟ و يا طبقات و شوند و همه واردين را در يك عرصه جمع ميدرهاي خانه و چهار ديواري است كه در آنجا داخل مي



 عنا متداول استدر هر دو م "باب "دركات مختلفي است كه از نظر نوع عذاب، و شدت آن با هم تفاوت دارند. استعمال كلمه
 "و "ابواب شر "،"ابواب خير "شود:گويند، مثال گفته ميو چه بسا اموري را كه در نوع مختلفند، هر نوعش را يك باب مي

و چه بسا كه اسباب رسيدن به چيزي و راههاي رسيدن « 0» "ءٍفَتَحْنا عَلَيْهِمْ أَبْوابَ كُلِّ شَيْ "و قرآن فرموده: "ابواب رحمة
 .كه مقصود از آن انواع معامالت است "ابواب رزق "گويند، مانندنيز ابواب مي به آن را

فَرُوا وَ سِيقَ الَّذِينَ كَ "و بعيد نيست از آيات متفرقه در قرآن كه در باره آتش دوزخ آمده معناي دومي استفاده شود، مانند آيه
 و آيه« 0» -قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها -فرمايدتا آنجا كه مي -اإِلي جَهَنَّمَ زُمَراً حَتَّي إِذا جاؤُها فُتِحَتْ أَبْوابُه
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 .و همچنين آياتي ديگر« 1» "إِنَّ الْمُنافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ "

از ايشان براي هر دري  -لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ "فرمايد:مؤيد اين احتمال فقره دوم آيه مورد بحث است كه مي
ء تقسيم شده بر درها است، و اين وقتي معناي صحيح چون ظاهر آن اين است كه خود جز "قسمتي است تقسيم شده

طائفه  "را به معناي "جُزْءٌ مَقْسُومٌ "كلمه «5»به معناي طبقه باشد نه در ورودي. و اما اينكه بعضي  "باب "دهد كهمي
 .اند تفسير موهوني است كه وهنش بر همه روشن استگرفته« 0» "معين و مفروز

شود كه هفت نوع عذاب دارد، و هر نوع آن به مقتضاي واردين براي اين مي "داشتن جهنم هفت در "و بنا بر اين، معناي
خود چند قسم دارد. و اين مطلب خالي از داللت بر اين معنا نيست كه گناهاني كه مستوجب آتش است هفت قسم، و طرقي 

ه آيه شريفه چنين داللتي داشته باشد كشاند نيز چند قسم است، و در صورتي ككه آدمي را به هر يك از آن گناهان مي
ان شاء  -گذردبندي عذابهاي دوزخ آمده، و به زودي از نظر خوانندگان گرامي ميمؤيد رواياتي خواهد بود كه در باره طبقه

 .اللَّه تعالي

 ."إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ ادْخُلُوها بِسَالمٍ آمِنِينَ "

ه شود( بدانجا درآييد با سالمي وصف ناپذير، سالمي كسارهايند. )به ايشان گفته ميها و چشمهر بهشتيعني ايشان مستقر د
 .توان كنه وصفش را بيان نمود، درآييد در حالي كه از هر شر و ضرري ايمن هستيدنمي

 524ص :  ..... [است "لَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَإِ "در آيه: "مخلصين "اعم از "... إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ ":در آيه "متقين "]

خداي سبحان بعد از آنكه قضاي رانده شده خود را در باره ابليس و گمراهان پيرو او بيان نمود، اينك در اين آيه قضاي رانده 
رع و پرهيز از محرمات خدا تفسير فرمايد، و از آنجا كه در كالم رسول خدا )ص( تقوي به واش را در باره متقين بيان ميشده

 .اندگيريم كه متقين اعم از مخلصينشده و در كالم خداي تعالي هم، متقين را مكرر به بهشت بشارت داده، نتيجه مي

اي نيست در اينكه سياق داللت دارد بر اينكه متقين در اين آيه همان هيچ شبهه "اند كهگفته «4»و اينكه بعضي 
صحيح نيست، زيرا وقتي صحيح است كه مقصود  "شودستند، و اين حمل مطلق بر فرد كامل آن ميمخلصين آيه قبل ه



 در جمله "عباد "از
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مخلصين باشند، تا به ضميمه وحدت سياق بگوييم مقصود از متقين هم همان  "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ "
د از عباد عموم افراد انسان است و تنها اند، و ليكن همين حرف، اول كالم است و ما در سابق اثبات كرديم كه مرامخلصين

خداي تعالي وضع غاويان را روشن نمود، و فرمود كه قضاي  .غاويان )گمراهان( استثناء شده، و بقيه در تحت عموم هستند
 يفرمايد. باقاند، بيان مياو آتش را بر ايشان حتمي نموده، اينك در اين آيه وضع ساير افراد عام را كه اعم از مخلصين

ان هم ميرند كه ايشماند وضع افراد مستضعف كه منوط به خواست خداست و گناهكاران و اهل كبائري كه بدون توبه ميمي
ماند مگر آنان كه بهشت برايشان حتمي است اعم از مخلصين و محتاج شفاعتند، در نتيجه از افراد عموم مذكور باقي نمي

 .ان استغير ايشان كه آيه مورد بحث متعرض وضع ايش

و اما مساله حمل مطلق بر فرد اكمل آن، خطا و اشتباه است بلكه همواره مطلق را بايد حمل بر افراد متعارف آن نمود كه 
 .تفصيل اين بحث به عهده كتب اصول است بدانجا مراجعه شود

در مورد دارايان ملكه پرهيز از محرمات  "متقين "و بيان اينكه تسميه به وصفكساني است كه از شرك بپرهيزند  "متقين "كه گفته است مراد از "فخر رازي "رد و ابطال سخن]

 525الهي صادق است[ ..... ص : 

 اند كه از شرك بپرهيزند، و اين معنا را ازامام رازي در تفسير جمله مورد بحث گفته: منظور از متقين در آيه شريفه كساني
 .اين معنا رواياتي آمده استمعظم صحابه و تابعين نقل كرده و گفته كه در 

آن گاه اضافه كرده است كه: حق صحيح هم همين است، به دليل اينكه متقي كسي است كه يك بار از خود تقوي نشان 
گويند ضارب، چون شرط صادق بودن وصف اين نيست كه همه انواع دهد هم چنان كه كسي را كه يك نوبت زده باشد مي

اند كه همين كه ماهيت تقوي را انجام داده باشد، وصف متقي بر او صادق خواهد بود، و لذا گفتهتقوي را انجام داده باشد، بل
 .لفظ امر داللت بر وجوب بيش از يك بار مامور به ندارد

بنا بر اين ظاهر آيه اقتضاء دارد كه جنات عيون نصيب هر كسي كه حتي از يك گناه پرهيز كرده باشد بشود، چيزي كه 
 .م همه متفقند بر اينكه در خصوص گناه كفر استمرار وصف، شرط بهشتي بودن استهست امت اسال

إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ  ":و دنبال "إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ "و نيز از آنجايي كه اين آيه دنبال كالم ابليس:
ايمان معتبر است، پس قيد ايمان بخاطر اين دو دليل است. و از آن  مندي از جنات عيونواقع شده، لذا در بهره "سُلْطانٌ

گذاريم، چون تخصيص عام خالف ظاهر است و هر چه گذشته دليلي بر قيد ديگر نداريم، و عام را به عموميتش باقي مي
  .تر استكمتر باشد به مقتضاي اصل و ظاهر موافق
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است، هر  ثابت "ال اله اال اللَّه محمد رسول اللَّه "شود كه حكم جنات عيون براي تمامي گويندگانابت ميپس با اين بيان ث



 .«1»چند كه اهل معصيت باشند، و اين خود بياني روشن است 

 و مقتضاي كالمش اين است كه آيه شريفه شامل مرتكبين تمامي كبائر موبقه، كه كتاب عزيز )قرآن( تصريح به استحقاق
آتش بر مرتكب آن دارد بشود، بشرطي كه از شرك پرهيز كند. و همچنين شامل كساني كه غير از دو شهادت مذكور تمامي 

اند بگردد. و حال آنكه هر كس كه با كالم خداي تعالي انسي داشته واجبات الهي را كه تاركش را وعده آتش داده ترك كرده
خصوصا شمارد، مداند، و جزء متقيان نميقرآن كريم چنين كساني را متقي نميكند در اينكه و در آن تدبر نمايد شك نمي

ايد دهد و شخورد كه آنان را صريحا به بهشت بشارت ميعنوان متقين از عناويني است كه در قرآن كريم زياد به چشم مي
 .نين كساني تفسير شده استكند، و در احاديث هم متقين به چقريب بيست جا آنان را به اجتناب از محرمات وصف مي

عالوه بر اينكه صرف صحت اطالق وصف ربطي به تسميه به آن وصف ندارد )و مجرد اينكه كلمه متقي به شخصي كه 
 .(يك بار از محرمات اجتناب كرده اطالق شود غير اين است كه اسم چنين شخصي را متقي بگذاريم

شود، صا اوصافي كه در آن بقاء و استمرار خوابيده ناميده نميكسي به وصف مؤمن، محسن، قانت، مخلص و صابر و مخصو
مگر آنكه وصف مذكور در او استقرار و دوام داشته باشد. و اگر سخن فخر رازي در متقين درست باشد بايد در طاغين و 

ه ، و حال آنكفاسقين و مفسدين و مجرمين و غاوين و ضالين كه در قرآن كريم وعده آتش به آنان داده شده صادق باشد
 .سازدصادق بودنش تناقض عجيبي است كه به كلي نظام كالم الهي را مختل مي

داند، و اگر بگويي در اوصافي كه شمردي قرينه و شاهدي هست كه آن اوصاف را به مرتكب در يك بار و دو بار صادق نمي
هم قرينه داريم كه مراد از آن، كساني هستند  گوييم در وصف متقيناز قبيل آيات شفاعت و توبه و امثال آن، در جواب مي

كنند و در همه عمر از يك كه هميشه تقوي داشته باشند نه آناني كه هم گناهان را مرتكب شده، هم واجبات را ترك مي
 نمايند، و آن قرينه عبارتست از آياتي كهگناه پرهيز مي

__________________________________________________ 

 .135و  131، ص 13تفسير فخر رازي، ج (1)

 520، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .دهد، مانند آيات زنا و قتل نفس بدون حق، و ربا و خوردن مال يتيم و نظائر آنوعده آتش به مرتكب گناهان مي

 "كالم ابليس ... واقع شدن آيه دنبال "عالوه، شواهدي كه وي به عنوان تقريب دليل خود آورده، و از آن جمله گفته كه
پس قيد ايمان به خاطر  "وجوه و شواهد واهيي است كه هيچ داللت و شهادتي بر مدعاي او ندارد. و همچنين اينكه گفته

ز ني "اين دو دليل است، و از آن گذشته دليلي بر قيد ديگر نداريم و تخصيص عام خالف ظاهر و خالف اصل است ...
 آيد كه دليل لفظي در كار نباشد و خواننده عزيز به ادله لفظيي گفتگويش بميان ميصحيح نيست، زيرا خالف اصل در جاي

كه گويا مقصود  -اند واقف گرديد. و همچنين خالف ظاهر، چون ظهور مطلق در اطالقكه همه آنها صالح براي تقييد آيه
نه بايد از ظهور اطالق دست  وقتي حجت است كه دليل مقيدي، اطالق را تقييد نكند و گر -وي از ظهور همان است

 .برداشته آن را حمل بر مقيد نمود

پس حق مطلب آنست كه گفتيم آيه شريفه شامل كساني است كه ملكه تقوي و ورع و پرهيز از محرمات الهي در دلهايشان 
 .اند كه سعادت و بهشت بر ايشان حتمي استجايگزين شده باشد. تنها چنين كساني

ال  "شود كه اهل توحيد يعني آنها كه در موقف قيامت با شهادتكه از كتاب خدا و سنت استفاده مي بله اين معنا نيز هست
شوند، ولي اين غير از داللت لفظ متقين شوند مخلد در آتش نيستند، و باألخره به بهشت وارد ميمحشور مي "اله اال اللَّه

 .است



 ."واناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ ... بِمُخْرَجِينَوَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْ "

ر كند به ديگران آزااند به معناي كينه و حسد است كه آدمي را وادار ميبه معناي كينه است و بعضي گفته "غل "كلمه
ست: ابه معناي تعب و خستگي  "نصب "است كه به معناي تخت )مبل( است. و كلمه "سرير "جمع "سرر "برساند. و كلمه

 .كه از خارج به آدمي روي دهد

فرمايد. و اگر از ميان نعمتهاي بهشت با آن خداي تعالي در اين دو آيه حال متقين را در وارد شدنشان به بهشت بيان مي
همه زيادي تنها اين چند چيز را شمرد بخاطر عنايتي بود كه به اقتضاي مقام داشت، چون مقام، مقام بيان اين جهت است 

ل بهشت به گرفتاري و بدبختي گمراهان مبتال نيستند، چون آنان سعادت و سيادتشان و كرامت و حرمتشان را از كه اه
اند، و چون زمينه كالم اين بود، مناسب بود امنيت اهل بهشت را نام ببرد، لذا فرمود: اهل بهشت از ناحيه دست نداده

 اند،نفسشان و درونشان در امنيت
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چون خداوند كينه و حسد را از دلهايشان كنده، ديگر احدي از آنان قصد سويي نسبت به ديگري ندارد، بلكه همه برادراني 
ان  -اند، و به زودي در بحث روايتي معنايي براي روبروي هم بودنشان خواهد آمدهستند در برابر هم كه بر تختها تكيه زده

 .شاء اللَّه تعالي

گردند. و نيز از ناحيه اند، ديگر دچار نصب )خستگي( نمين از ناحيه اسباب و عوامل بيروني نيز در امنيتو همچني
شوند، پس اهل بهشت از هر جهت در سعادت و كرامتند، و از پروردگارشان هم ايمن هستند، و از بهشت هرگز اخراج نمي

 .نشان و نه از بيرونشان و نه از خدايشانشوند، نه از ناحيه دروهيچ جهتي دچار شقاوت و خواري نمي

 522اي كه در قرآن حكايت شده است[ ..... ص : قضاهاي رانده شده ]قضاهاي رانده شده

قضاهايي كه از مصدر جالل رب العزه در بدو خلقت انسان رانده شده، و قرآن كريم آنها را حكايت نموده، دو سنخ است: 
 :ده تا است يكي اصلي و يكي فرعي، و اصلي آنها

 "وَ إِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلي يَوْمِ الدِّينِ "دوم اينكه به او فرمود:« 1» "فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ "اول اينكه به ابليس فرمود:
«5». 

 .كه البته ممكن است اين دو را به يك قضا برگردانيد

 .«0» "رِينَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِفَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَ "سوم اينكه به او فرمود:

 .«0» "إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ "چهارم اينكه باز به او فرمود:

 .«2» "إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ "پنجم اينكه دنبال آن فرمود:

 .«2» "جْمَعِينَوَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَ "ششم اينكه فرمود:

 .«2» "اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ "هفتم اينكه به آدم فرمود:
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 .00پس بيرون شو كه تو رانده شده و مطرودي. سوره حجر، آيه (1)

 .02و به درستي كه بر تو است لعنت تا روز جزاء. سوره حجر، آيه (2)

 .02گاني تا روز وقت دانسته شده. سوره حجر، آيه پس به درستي كه تو از مهلت داده(3)

 .05به درستي كه تو را بر بندگان من تسلطي نيست. سوره حجر، آيه (4)



 .05مگر آن كسي كه از تو متابعت كند. سوره حجر، آيه (5)

 .00آيه  گاه همه ايشان است. سوره حجر،و به درستي كه دوزخ وعده(6)

 .02فرود آييد در حالي كه بعضي از شما دشمن بعضي ديگر باشد. سوره بقره، آيه (7)
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 .«1» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "هشتم اينكه به او فرمود:

يعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُديً فَمَنْ تَبِعَ هُدايَ فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ اهْبِطُوا مِنْها جَمِ "نهم اينكه به او و خلق خود فرمود:
 .«5» "يَحْزَنُونَ

 .«0» "وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ "دهم اينكه به انسان فرمود:

 .خورندها است قضاهايي است كه متدبر دانشمند به آنها بر ميرعي كه مترتب بر اين اصليو اما قضاهاي ف

 526بحث روايتي ]رواياتي در باره نفخ روح در كالبد آدم عليه السالم[ ..... ص : 

 اشاره

ي فَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِوَ نَ "در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن حضرت از آيه
 .«0»خداوند روحي خلق فرمود و از آن در آدم دميد  :پرسش نمودم فرمود "...

فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ  "در همان كتاب از ابي بصير از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
اي دستور داد آن روح را در آن كالبد داوند خلقي را خلق كرد، و روحي را هم آفريد، آن گاه به فرشتهخ :فرموده "ساجِدِينَ ...

 .«2»بدمد، نه اينكه بعد از نفخ چيزي از خداي تعالي كم شده باشد، و اين از قدرت خداست 

در آن دميد. من از آن جناب  و در همان كتاب در روايت سماعه از آن جناب آمده كه فرمود: خداوند آدم را خلق كرد و
 پرسيدم روح چيست؟ فرمود: قدرت خداي تعالي
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 .02و براي شما در زمين تا وقت مرگ موضع استقرار است. سوره بقره، آيه (1)

هر كس كه متابعت كند هدايت مرا پس ترسي فرود آييد از اين جنت، پس اگر بيايد براي شما از جانب من داللتي پس (2)
 .03شوند. سوره بقره، آيه نيست بر ايشان و محزون نمي

 .03و آن كساني كه كافر شدند و تكذيب كردند آيات ما را آنان اهل دوزخند و در آن جاويدند. سوره بقره، آيه (3)
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 .«1»از ملكوت است 

 .شود، هم چنان كه روايت قبلي هم بر آن داللت داردمؤلف: يعني قدرت فعليه خداست كه از قدرت ذاتيش منبعث مي

 :و در كتاب معاني االخبار به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت

 :فرمايداين كالم خداي عز و جل كه ميمن از حضرت باقر )ع( پرسيدم معناي 

چيست؟ فرمود: روحي است كه خدا آن را اختيار نمود و خلقش كرد، و به خود نسبتش داد، و بر  "وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "



 .«5»تمامي ارواح برتريش بخشيد و به همين جهت دستور داد تا آن را بر آدم بدمند 

عالي كنند كه خداي تد بن مسلم روايت كرده كه گفت: از امام باقر پرسيدم اينكه روايت ميو در كافي به سند خود از محم
صورت آدم صورت مخلوقي است حادث كه خداي تعالي آن را بر  :آدم را به صورت خود خلق كرده درست است؟ فرمود

م چنان كه كعبه را به خود نسبت داده و ها انتخاب نمود، و چون از ساير صورتها بهتر بود به خود نسبتش داد، هساير صورت
 .«0» "وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "، روح را به خود نسبت داد و فرمود:"بيتي: خانه من "فرموده:

كند، و ما به زودي در آنجا اي است كه در ضمن معناي روح، معارف بسياري را بيان ميمؤلف: اين روايات از روايات برجسته
 .دهيمتوضيحي در معنايش مي -ان شاء اللَّه -كنيميقت روح بحث ميكه پيرامون حق

 527[ ..... ص : "فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ "چند روايت در باره وقت يوم معلوم در آيه:]

وْمِ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلي يَ "ه در تفسير آيهو در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از امام صادق )ع( روايت كرده ك
 .«0»ميرد شود و ابليس ميان نفخه اول و دوم ميروزيست كه نفخ صور مي "يوم وقت معلوم "فرمودند: "الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ

ز ب نقل كرده كه گفت: او در تفسير عياشي از وهب بن جميع و در تفسير برهان از شرف الدين نجفي با حذف سند از وه
 رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلي يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ "در آيه "يوم وقت معلوم "امام صادق )ع( از ابليس پرسش نمودم، و اينكه منظور از

 اي همانچيست؟ فرمود اي وهب آيا گمان كرده "مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ
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 [.....] .11، ح 501، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .1، ح 52، باب 123معاني االخبار، توحيد شيخ صدوق، ص (2)

 .12، ح 130كافي، توحيد شيخ صدوق، ص (3)

 .1، ح 005، ص 5البرهان، ج (4)
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شوند؟ نه، بلكه خداي عز و جل او را مهلت داد تا روزي كه قائم ما ظهور كند كه در ردم در آن زنده ميروز بعث است كه م
 .«1»زند، روز وقت معلوم آن روز است آن روز موي ناصيه ابليس را گرفته گردنش را مي

 .الفاظ حديث فوق از تفسير برهان نقل گرديده است

تا  -فَأَنْظِرْنِي "يونس از مردي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه و در تفسير قمي به سند خود از محمد بن
كند فرمود: در روز وقت معلوم رسول خدا )ص( او را بر روي سنگ بيت المقدس ذبح مي "إِلي يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ -جمله

«5». 

طبق مضمون روايت قبليش از طرف امامان اهل بيت  مؤلف: اين روايت از روايات رجعت است كه بر طبق آن و نيز بر
 .روايات ديگري نيز هست

ممكن هم هست روايت اولي از اين سه روايت آخر را حمل بر تقيه كنيم، و نيز ممكن است هر سه را به بياني كه در رجعت 
م شد، و آن اين است كه بگوييدر جلد اول اين كتاب و در جلدهاي ديگر گذشت طوري معنا كنيم كه منافاتي ميان آنها نبا

در روايات وارده از طرق امامان اهل بيت )ع( غالب آيات مربوط به قيامت گاهي به روز ظهور مهدي )ع( و گاهي به روز 
رجعت و گاهي به روز قيامت تفسير شده و اين بدان جهت است كه هر سه روز در اينكه روز بروز حقايقند، مشتركند، هر 

ق در آنها مختلف و داراي شدت و ضعف است. بنا بر اين، حكم قيامت بر آن دو روز ديگر هم جاري چند كه بروز حقاي



 .دقت فرماييد -است

 :و در تفسير عياشي از جابر از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت

رمود: چيست؟ ف "مْ سُلْطانٌإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ "خدمت آن جناب بودم، عرض كردم: ممكن است بفرماييد تفسير آيه
 .«0»تواني بندگان مرا به بهشت و يا دوزخ وارد كني فرمايد: تو نميخداي تعالي در اين جمله مي

 521[ ..... ص : "لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ ... "رواياتي در بيان مراد از درهاي جهنم در ذيل جمله:]

د اهل فرماياز معصوم نقل كرده كه فرمود: خداي تعالي در اين جمله مي "وابٍ ...لَها سَبْعَةُ أَبْ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 شوند، و برايهر مذهبي از دري وارد مي

__________________________________________________ 
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 .«1»بهشت هشت در است 

انيد داز خطاب بن عبد اللَّه روايت كرده كه گفت: علي )ع( فرمود: هيچ مي -در كتاب الزهد -و در الدر المنثور است كه احمد
نه و ليكن اينطور است. آن گاه دست خود  درهاي جهنم چگونه است؟ ما گفتيم ال بد مثل همين، درهاي دنيا است، فرمودند:

و در همان كتاب است كه ابن مبارك، هناد، ابن ابي شيبه، عبد بن « 5»روي دست گذاشت )كه اشاره به طبقات آن است( 
 -البعث در كتاب -و ابن جرير، ابن ابي حاتم و بيهقي -در كتاب صفة النار -و ابن ابي الدنيا -در كتاب الزهد -حميد و احمد

 :از چند طريق از علي )ع( روايت كرده كه گفت

اش پر كنند، آن گاه سومي را تا همهجهنم هفت در دارد، بعضي فوق بعضي ديگر قرار دارد وقتي اولي پر شد دومي را پر مي
 .«0»شود 

ص( در معناي اند كه گفت: رسول خدا )باز در همان كتاب آمده كه ابن مردويه و خطيب در تاريخش از انس روايت كرده
فرمود: جزئي از مردم كه به خدا شرك ورزيدند، و جزئي ديگر كه در او شك كردند، و  "لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ "آيه

 .«0»جزئي كه از او غفلت نمودند 

ول خدا )ص( آيد كه رسشمارد، نه خود درها را. و از ظاهر سياق بر ميمؤلف: اين روايت اجزاي درهاي جهنم را مي
 .خواهد اجزاء را منحصر در آن سه جزء كندنمي

و در همان كتاب است كه ابن مردويه از ابو ذر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: براي جهنم دري است كه از 
 .«2»بريزد  شود مگر كسي كه عهد مرا در باره اهل بيتم بشكند و خيانت نمايد، و بعد از من خون آنان راآن داخل نمي

از عتبة بن عبد اللَّه از رسول  -در كتاب البعث -باز در همان كتاب است كه احمد و ابن حبان و طبري و ابن مردويه و بيهقي
اند كه فرمود: براي بهشت هشت در و براي جهنم هفت در است، كه بعضي افضل از بعض ديگر است خدا )ص( روايت آورده

«2». 
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 .كنندفرماييد بيان گذشته ما را تاييد ميمؤلف: اين روايات به طوري كه مالحظه مي

به معناي عداوت  "غل "از معصوم نقل كرده كه فرمود: "وَ نَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ "يل آيهو در تفسير قمي در ذ
 .«1»است 

 561اي توسط راويان[ ..... ص : و تطبيق آن بر عده "إِخْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ "چند روايت در تفسير و بيان مراد جمله:]

، ابو نعيم از رجال سندش از ابي هريره روايت كرده كه گفت: علي بن ابي طالب )ع( از رسول خدا و در تفسير برهان از حافظ
تريم؟ من يا فاطمه؟ فرمود: فاطمه محبوب تر است نزد من از تو، )ص( پرسيد يا رسول اللَّه كداميك از ما در دل تو محبوب

كني، و كنار آن حوض به عدد كنار حوضم مردم را از آن دور مي بينم كهولي تو گرانقدرتري از او، و گويا تو را و او را مي
ار ها قرهايي هست، و تو و حسن و حسين و حمزه و جعفر در بهشتيد و چون برادراني مقابل هم بر تختستارگان آفتابه

و فرمودند:  "لي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَإِخْواناً عَ "داريد، و تو و شيعيانت با من هستيد، آن گاه رسول خدا )ص( اين آيه را قرائت كردند:
 .«5»نگريد آن چنان در برابر هم هستيد كه به پشت سر يكديگر نمي

در كتاب المناقب خود بدون سند از زيد بن ارقم روايت كرده كه گفت: بر رسول  -و نيز در همان كتاب است كه ابن مغازلي
عقد اخوت برقرار كنم، همانطور كه ميان مالئكه برادري برقرار  خواهم ميان شما امت،خدا )ص( وارد شدم، فرمود: من مي

تاني و فرمودند: دوس "إِخْواناً عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ "است. آن گاه به علي فرمود: تو برادر من هستي، و سپس تالوت فرمودند:
 .«0»كنند كه دوستيشان براي خداست بعضي به بعضي ديگر نظر مي

ن اين روايت را از احمد در كتاب مسندش بدون سند از زيد بن ارقم از رسول خدا )ص( نيز نقل كرده، و مؤلف: صاحب البرها
 .«0»روايت مفصل است 

دايي دوستان خ "و يا "نگرداحدي پشت سر ديگري را نمي "فرموده "عَلي سُرُرٍ مُتَقابِلِينَ "در اين دو روايت كه در تفسير
اند به اينكه تقابل در آيه، كنايه از اين است كه در آنجا ديگر مانند دنيا در پي ره فرمودهاشا "كنندبعضي به بعضي نظر مي

 ها از دلهايشان بيرون رفته است، و عيبعيب جويي يكديگر نيستند، چون غل و كينه
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 .جويي بخاطر كينه دروني است، و اين خود يك معناي لطيفي است

شده  نازلو استشهاد رسول خدا )ص( به آيه از باب تطبيق كلي بر مصداق است، نه اينكه آيه فقط در باره اهل بيت )ع( 
 .سازدباشد، زيرا سياق آيه با اين اختصاص نمي

و در « 1»اند: در باره ما اهل بدر نازل شده نظير اين روايت روايتي است كه از علي )ع( در تفسير آيه نقل شده كه فرموده



الحسين )ع( نقل شده  و در روايت ديگري كه از علي بن«. 5»روايت ديگري آمده است كه: در باره ابو بكر و عمر نازل شده 
باز در روايت ديگري آمده كه در حق علي و زبير و طلحه نازل  .«3»اند: در باره ابو بكر و عمر و علي نازل شده فرموده

و در روايت ديگري است  .«5»و نيز در روايت ديگري آمده كه در باره علي و عثمان و طلحه و زبير نازل شده «. 0»شده 
باره ده نفر نازل شده: ابو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحه، زبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن بن عوف و  كه ابن عباس گفت: در

 .«2»عبد اللَّه بن مسعود 

اند، و اي تطبيق نمودهو اين روايات به شهادت اختالفي كه در آنها است همه تطبيقاتي است كه راويان حديث، آيه را با عده
ال سازد و حسازد. و چگونه ميق آن با اين معنا كه در باره عده مخصوص نازل شده باشد نميگر نه خود آيه شريفه و سيا

ياق آن باشد و در سآنكه در مقام بيان قضايي است كه خداي تعالي در بني نوع بشر از اول خلقت تا به امروز اجراء نموده، مي
ز آن، و رانده شدنش، و نقل قضاهاي رانده شده بعد از آن قرار داستان دستور يافتن مالئكه به سجده بر آدم و امتناع ابليس ا

 .گرفته، و اين مسائل مربوط به خصوص اشخاص نامبرده نيست
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 اشاره

( إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا 21( وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ )23( وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ )03نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ )
 (20( قالُوا ال تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ )25لُونَ )سَالماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِ

( قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ 22( قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ فاَل تَكُنْ مِنَ الْقانِطِينَ )20ي عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ )قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِ
 (22أُرْسِلْنا إِلي قَوْمٍ مُجْرِمِينَ )قالُوا إِنَّا  (22( قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ )22رَحْمَةِ رَبِّهِ إِالَّ الضَّالُّونَ )

( قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ 21( فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ )23( إِالَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ )23إِالَّ آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ )
 (20ناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ )( قالُوا بَلْ جِئ25ْمُنْكَرُونَ )

مَرُونَ ( فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ وَ ال يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤ20ْوَ أَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ )
( قالَ إِنَّ هؤُالءِ ضَيْفِي 22( وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ )22الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ ) ( وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِك22َ)

 (22فَال تَفْضَحُونِ )

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي  (21الءِ بَناتِي إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ )( قالَ هؤ23ُ( قالُوا أَ وَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعالَمِينَ )23وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ ال تُخْزُونِ )
 (20( فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ )25سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ )

 (22( وَ إِنَّها لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ )22وَسِّمِينَ )( إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُت20َفَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ )

 (22( وَ إِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ )22إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ )

( وَ آتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ 23ينَ )( وَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَل23ِفَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ )
 (20فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ) (25وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ ) (81)



 (20فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ )
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 563..... ص :  ترجمه آيات

 .(03بندگان مرا خبر ده كه بدرستي من از آمرزگار مهربانم )

 .(23و )نيز خبر ده( كه عذاب من همانا عذابي دردناكست )

 .(21و با خبرشان ساز از داستان ميهمانان ابراهيم )

 .(25آن روزي كه بر او در آمدند، و سالم گفتند: او گفت: ما از شما بيمناكيم )

 .(20ايم تا( تو را به فرزندي دانا بشارت دهيم )س كه ما )آمدهگفتند نتر

 .(20دهيد؟ )دهيد )به فرزنددار شدن( با اين پيري و ضعف كه مراست، ديگر چه بشارتي بمن ميگفت آيا بشارتم مي

 .(22دهيم، از نوميدان مباش )گفتند به حق بشارتت مي

 .(22شود )وس ميگفت جز گمراهان چه كسي از رحمت پروردگارش ماي

 .(22ايد )پرسيد: اي فرستادگان )خدا( براي چه مهمي آمده

 .(22گفتند: مامور عذاب قومي مجرميم )

 .(23دهيم )مگر خاندان لوط كه همگيشان را از عذاب نجات مي

 .(23ايم كه او از باقي ماندگان در محل عذاب باشد )مگر همسرش را، كه چنين تقدير كرده

 .(21ادگان به خاندان لوط وارد شدند )پس وقتي فرست

 .(25گفت شما مردمي ناشناسيد )

 .(20ايم )كردند( آمدهگفتند، نه، بلكه براي همان امري كه قومت در آن شك داشتند )و باور نمي

 .(20ايم، و ما راستگويانيم )و ما به حق نزد تو آمده

بيفت، و مواظب باش احدي از شما به پشت سر خود ننگرد، و راهي  پس خاندانت را شبانه بيرون ببر، و خودت دنبالشان براه
 .(65)ايد بگيريد و برويد كه مامور شده

  .(22و به او رسانديم كه اين امر قضايي است رانده شده كه صبحگاهان، نسل اين مردم بر افتادني است )

 520، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .(22دادند به طرف خانه لوط هجوم آوردند، )گر مژده مياز آن سو مردم شهر در حالي كه به يكدي

 .(22لوط گفت اينان ميهمانان منند، مرا رسوا مكنيد )

 .(23و از خدا بترسيد، و مرا خوار مسازيد )

 .(23ات راه مده )گفتند مگر به تو نگفتيم كسي را به خانه

خواهيد كاري مانانش صرفنظر كنند و( گفت اگر هم مياز ناچاري دختران خود را عرضه كرد تا شايد از تجاوز ميه)لوط 
 .(21بكنيد اين دختران من حاضرند )

 .(25كنند )فهميدند چه ميبه جان تو اي محمد كه قوم نامبرده در مستي خود آن چنان بودند كه نمي

 .(20اي كارشان بساخت )پس ناگهان در هنگام طلوع آفتاب صيحه



 .(20يم و سنگي از سجيل بر آنان بباريديم )و ما شهرشان را زير و رو كرد

 .(22در اين داستان آياتي است براي مردم متفرس و چيز فهم )

 .(22و هم در راهي است استوار )

 .(22آري در اين داستان آيتي است براي مؤمنين )

 .(22و به درستي كه اصحاب ايكه ستمكاران بودند )

 .(23اين دو قوم بر سر شاهراهي قرار دارند ) ما از ايشان انتقام گرفتيم، و بدرستي كه

 .(23اصحاب حجر هم فرستادگان خدا را تكذيب كردند )

 .(21و هر چه ما معجزه برايشان فرستاديم از آن اعراض نمودند )

 .(25كندند در حالي كه خاطر جمع و در امن بودند )ها ميها خانهاز كوه

 .(20ولي صيحه ايشان را در صبحگاهي بگرفت )

 .(20و آنچه زحمت كشيده بودند بدردشان نخورد )

بيان آيات ]اشاره به ارتباط آيات متضمن داستان بشارت ابراهيم )ع( به فرزند دار شدن و داستان قوم لوط، با آيات قبل[ ..... ص : 

561 

 اشاره

 بر او، و همچنين پيرامون اقتراحبعد از آنكه خداي تعالي پيرامون استهزايي كه مشركين به رسول خدا )ص( و كتاب نازل 
ك در ترين بيان بحث فرمود، اينآنان كه بايد مالئكه را بياورد و اينكه اگر مالئكه را هم بياورد ايمان نخواهند آورد، با روشن

 دو جهتدهد، و آن گاه با ذكر داستاني كه جامع هر اين آيات شروع به نصيحت آنان نموده، در دو آيه اول بشارت و انذار مي
يعني داستان ميهمانان ابراهيم )ع( كه براي او بشارت آورده بودند، آن هم بشارتي كه هيچ انتظارش را نداشت، و  -است

 .مطلب را تاييد فرمود -ها بودبراي قوم لوط )ع( عذاب آورده بودند، آن هم عذابي كه از شديدترين عذاب
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كه مردم و قوم صالح )ع(  "اصحاب حجر "كه قوم شعيب )ع( بودند و "اصحاب ايكه "اجمالي به داستان ايو سپس با اشاره
 .بودند تاييد ديگري كرد

 ."نَبِّئْ عِبادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ "

 "كه گفته« 1»شود مطلق بندگان است، و سخن آن كس ستفاده ميبطوري كه از سياق آيات ا "عبادي "مقصود از كلمه
 .سخني است غير قابل اعتناء "مراد از آن همان متقين و يا مخلصين است كه قبال گفتگويش بود

و نيز ضمير فصل آورد، يعني در اول  -كه داللت بر تاكيد دارد -در آورد "ان "و اگر هر دو جمله را اسميه آورد و بر سرشان
 :و در دومي فرمود "أَنَا الْغَفُورُ ... "مود:فر

الف و الم آورد، همه براي اين است كه صفات مذكور در آيه را تاكيد  "العذاب "و "الغفور "، و اگر بر سر خبر"هُوَ الْعَذابُ "
وان با ته ديگر نمياند، بطوري ككند و بفهماند مغفرت و رحمت، و اليم بودن عذاب، به آخرين درجه و نهايت حد خود رسيده

 .گيري نمود، و چيزي را با آنها قياس كردهيچ مقياسي آنها را اندازه

آري، هيچ مغفرت و رحمتي نيست مگر اينكه ممكن است فرض شود كه مانعي نگذارد آن مغفرت و رحمت به ما برسد، و يا 



ي خداي تعالي چنين نيست كه كسي بتواند جلو گيري بتواند آن را اندازه بگيرد، و يا حدي برايش معين نمايد. ولاندازه
 .مغفرت او را بگيرد )ال معقب لحكمه( و يا بدون مشيت او، امري آن را تحديد نمايد

 562ست[ ..... ص : مشيت خدا ني سبب اينكه نبايد از غفران و رحمت الهي مايوس و از عذاب و مكر او دل آسوده بود اين است كه هيچ مانعي جلوگيري و محدود كننده اراده و]

توان اين ياس و پس با اينحال ديگر جائز نيست كسي از مغفرت او مايوس و از روح و رحمتش نااميد گردد، زيرا نمي
نوميدي را به مانعي كه جلو مغفرت خدا را بگيرد توجيه نمود، تنها چيزي كه مايه وحشت است و بايد هم باشد ترس از خود 

ال تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ  "كه بعد از آيه مربوط به مغفرت و رحمت كه دارد:خداي تعالي است. هم چنان 
 .«0» "وَ أَنِيبُوا إِلي رَبِّكُمْ "دنبالش فرموده« 5» "جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
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كه عذاب او را سبك شمرده، يا احتمال دهد كه روزي خداي تعالي نتواند عذاب كند و يا از مكر او ايمن و نيز كسي نيست 
تواند از مكر او ايمن شود مگر مردم و كسي نمي« 1» "وَ اللَّهُ غالِبٌ عَلي أَمْرِهِ "شود، چون خدا غالب بر امر خويش است

 :زيانكار

 .«5» "الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ فَال يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا "

 ."وَ نَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ "

 "و "اضياف "شود و هم بر جمع، و چه بسا كه جمع آنبه معناي ميهمان است كه هم بر يك نفر اطالق مي "ضيف "
فرد آورده م به شكل متر همان است كه در تثنيه و جمع هبيايد و ليكن به طوري كه گفته شد فصيح "ضيفان "و "ضيوف

 .آيدشود، براي اينكه اين كلمه در اصل مصدر بوده، و مصدر بطور كلي در تثنيه و جمع، مفرد مي

شود، و براي مالئكه مكرمي است كه براي بشارت به او و اينكه به زودي صاحب فرزند مي "ضيف ابراهيم "و مراد از
 "ف )ميهمان( ناميده، براي اين بوده كه بصورت ميهمان بر او وارد شدند.هالكت قوم لوط، فرستاده شدند. و اگر آنان را ضي

 ."إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَالماً قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ قالُوا ال تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُالمٍ عَلِيمٍ

حيت نوعي ت "سالما "پس مالئكه سالم كردند. كلمه گردد،به مالئكه بر مي "قالوا "و همچنين در "دخلوا "ضمير جمع در
كنيم سالمي مخصوص. و معناي كالم ابراهيم كه است، يعني بر تو سالم مي "نسلم عليك سالما "است كه تقديرش

 .به معناي ترس است "وجل "ترسيم، چون كلمهاين است كه ما از شما مي "إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ "گفت:

اي بريان حاضر كرد، و ميهمانان از يم بعد از آن بود كه مالئكه نشسته، و ابراهيم براي آنان گوسالهو اين سخن ابراه
رسد ناشناس و دشمنشان پنداشت، و از آنان وقتي ديد دستشان به غذا نمي "خوردنش امتناع كردند، كه در سوره هود دارد:

 .ي بوده، و اين خصوصيات را نقل نكردهپس در آيات مورد بحث بنا بر خالصه گوي "احساس ترس نمود.

ايم تا به مالئكه در پاسخ وي براي تسكين ترس او و تامين خاطرش گفتند: ما فرستادگان پروردگار تو هستيم و نزد تو آمده
 "عليم "فرزندي دانا بشارتت دهيم. و شايد مقصود از
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شود داناي معمولي نباشد بلكه داناي به تعليم الهي و به وحي آسماني باشد كه در اين صورت آيه شريفه نظير آيه ديگري مي
 .«1» "وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا "كه در باره اسحاق فرموده

بين  گفتگوي ( از بشارت داده شدن به فرزند، بر اساس استبعاد عادي بوده است بيان آيات مربوط به وارد شدن فرشتگان به صورت آدمي بر ابراهيم )ع( وتعجب ابراهيم )ع]

 567ميهمانان و آن حضرت[ ..... ص : 

 ."قالَ أَ بَشَّرْتُمُونِي عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ "

شنيد كه پيري سالخورده بود آن هم پير مردي كه در دوران جوانيش از همسرش فرزنددار وقتي اين بشارت را مي ابراهيم
نشده بود. و معلوم است كه عادتا در چنين حالي از فرزنددار شدن مايوس بود. لذا اينكه مانند ابراهيم پيامبري بزرگوار، 

و مايوس باشد و بهمين جهت دنباله كالم مالئكه پرسش كرد كه آيا در تر از آنست كه از رحمت خدا و نفوذ قدرت ابزرگ
دهيد؟ آن هم از همسر سالخورده عقيمي كه در جاي ديگر قرآن از قول چنين جاي و روزي مرا به فرزنددار شدن بشارت مي

كنايه از  "عَلي أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُأَ بَشَّرْتُمُونِي  "در جمله "كبر "خود او نقل شده كه به پيري خود اعتراف كرده است. كلمه
به معناي رسيدن آن است و معلوم است كه رسيدن پيري عبارت است از پديدار  "مس "پيري و سالخوردگي است، كلمه

گشتن آثار آن از قبيل رفتن نيروي جواني و جايگزين شدن ضعف قوا. و معناي اين جمله اين است كه: من از بشارت شما 
ا ام و نيروي بدنيم به آخر رسيده بم كه در اين حال و اين وضع كه پيري خميده شده و جواني را پشت سر نهادهكنتعجب مي

 .اين حال صاحب فرزند شوم، زيرا عادتا چنين چيزي براي چنين كسي محال است

است كه دادند. كانه شك كرده در اينكه آيا  است و استفهام از بشارتي "مَسَّنِيَ الْكِبَرُ "تفريع بر جمله "فَبِمَ تُبَشِّرُونَ "جمله
ينكه خواسته دهيد؟ نه ابشارتشان راستي همان بشارت به فرزند بود يا به چيز ديگر، و لذا دوباره پرسيد به چه چيز بشارتم مي

رسد يمشنوند كه به نظرشان عجيب باشد استبعاد كند. و اين گونه سؤاالت در كلمات مردم شايع است كه وقتي چيزي مي
 ؟"كنيچكار داري مي "؟"مقصودت چيست "؟"گوييچه مي "پرسندمي

 ."قالُوا بَشَّرْناكَ بِالْحَقِّ ... إِلَّا الضَّالُّونَ "

دهد، بشارت مالزم با حق و غير منفك از آن است باء مصاحبت است كه آيه را چنين معنا مي "بالحق "حرف باء در كلمه
رسد آن را انكار مكن تا در زمره نوميدان از رحمت خدا نباشي، اين جمله پاسخ نظرت مي پس تو به صرف، اينكه بعيد به

مالئكه است به ابراهيم. ابراهيم )ع( هم در قبال گفته آنان بطور كنايه سخنشان را تاييد و اعتراف نموده، به عنوان استفهام 
 . و"هانكيست كه از رحمت پروردگار خود نوميد شود جز گمرا "انكاري گفت:
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چنين فهمانيد كه نوميدي از رحمت پروردگار از خصائص گمراهان است و من از گمراهان نيستم پس پرسشم پرسش يك 
 .ه به خاطر نوميدي، فرزنددار شدن در اين سنين را بعيد بشمارد نيستنفر نوميد ك

 ."قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ "



به معناي كاري بس بزرگ و خطرناك است. و اگر مالئكه را به عنوان مرسلين خطاب كرد بخاطر اين بود  "خطب "كلمه
 .معرفي كرده بودند. و معني آيه روشن است كه خود آنان خود را به عنوان فرستادگان خدا

 561بوده است[ ..... ص :  "غابرين "و مراد از اينكه همسر لوط از "غابر "معناي]

 ."قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلي قَوْمٍ مُجْرِمِينَ ... لَمِنَ الْغابِرِينَ "

 .حب اوستبه معناي ماندن كسي بعد از رفتن مصا "غابر "گويد كلمهدر مفردات مي

 .يعني آن كسي كه عمرش طوالني شده باشد "إِلَّا عَجُوزاً فِي الْغابِرِينَ "در قرآن كريم فرموده:

د: مقصود از آن، اناند: مقصود از آن، كسي است كه باقي مانده و با لوط بيرون نشده است. بعضي ديگر گفتهبعضي هم گفته
اي اند آنهايي كه بعد از عذاب باقي ماندند و در آيهست. بعضي ديگر گفتهكسي است كه باقي مانده و با لوط بيرون نشده ا

به  "ارغب "گويد:. تا آنجا كه مي"قَدَّرْنا إِنَّها لَمِنَ الْغابِرِينَ "و در آيه ديگر آمده: "إِلَّا امْرَأَتَكَ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ "ديگر آمده:
باشد كه داللت بر و امثال آن دو مي "عثار "و "دخان "اين كلمه بر وزن معناي ما بقي خاكي است كه در فضا پخش شده

و شايد از همين جهت است كه هم گذشته و هم آينده را زمان غابر گويند. اما گذشته را زمان «. 1»كنند بقاياي چيزي مي
ويند آن هم گاما آينده را زمان غابر ميغابر گويند به عنايت اينكه آثاري از گذشته باقي مانده و تا زمان حاضر پيش نيامده و 

 .به اين عنايت است كه هنوز مانند گذشته فاني و نابود نشده بلكه وجود دارد و باقي است

ومي ايم به سوي قآيات مورد بحث پاسخ مالئكه به سؤال ابراهيم است كه گفتند: ما از ناحيه خداي سبحان فرستاده شده
 .قوم را نياوردند از اين باب بود كه نخواستند زبان خود را به اسم پليد آنان آلوده كنندمجرم و گناهكار. و اگر اسم آن 

كه عبارتند از لوط و بستگان نزديكش، همين  "مگر آل لوط را -إِلَّا آلَ لُوطٍ ":اي را استثناء فرمودهآن گاه از آن قوم عده
شان را از عذاب نجات خواهيم داد. از ظاهر سياق بر ن را، همهجمله بود كه معلوم كرد مقصود از آن قوم كدام قوم است، آنا

 .(چون لوط و اهل او مجرم نبودند تا استثناء آنان متصل باشد)آيد كه استثناء منقطع باشد مي

 آن گاه از اين مستثني يعني لوط و بستگانش زنش را استثناء كردند تا بفهمانند نجات
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إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنا إِنَّها  "شود و بزودي عذاب خدا او را هم خواهد گرفت و هالكش خواهد ساخت، لذا گفتند:شامل حال او نمي
ماند يعني بعد از بيرون شدن لوط و نجات يافتن، او با قوم باقي مي مگر همسرش كه او از باقي ماندگان است "لَمِنَ الْغابِرِينَ

 .گرددو دستخوش هالك مي

 .ايمما تفصيل داستان ميهمانان ابراهيم را در سوره هود در جلد دهم اين كتاب در تحت يك عنوان مستقل آورده

 569قضاي الهي به قطع نسل و انقراض قوم لوط[ ..... ص :  عليه السالم و گفتگوي بين ايشان و آن حضرت و "لوط "وارد شدن مالئكه بر]

 ."فَلَمَّا جاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ "

لوط به فرشتگان گفت: شما قومي ناشناسيد براي اينكه مالئكه بصورت جواناني زيبا روي و بي موي در برابر او مجسم شده 
اي كه از قوم خود داشت كه كارشان فحشاء است دچار وحشت گرديد، كه ما اين برخورد دن ايشان با سابقهبودند و او از دي

 .را هم در سوره هود شرح داديم



 ."قالُوا بَلْ جِئْناكَ بِما كانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَ أَتَيْناكَ بِالْحَقِّ وَ إِنَّا لَصادِقُونَ "

است كه به معناي شك است. و منظور اين است كه ما آن خبري را آورديم  "مريه "راء ازو امت "امتراء "از "يمترون "كلمه
 -اتيناك بالحق "نمودند. و مراد از اينكه فرموددادي باور نميكردند و هر چه تو انذارشان ميكه اين مردم در آن شك مي

يگر مفري از آن باقي نبود هم چنان كه در جاي قضاء حقي است كه خدا در باره قوم لوط رانده بود و د "ايمحق را آورده
 .«1» "وَ إِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ "ديگر فرموده:

اند مراد از جمله مذكور آوردن عذابي است كه شكي در آن نيست و ليكن معنايي كه ما گفتيم، گفته« 5»بعضي از مفسرين 
 .بهتر است

زولي گوييم منظورمان اين نيست كه اختاللي در ترتيب نخير است، البته تقديم و تاخير كه ميدر آيات اين داستان تقديم و تا
اي كه در هنگام نزول مؤخر بوده، مقدم و بالعكس شده باشد آن در هنگام تاليفش به وجود آمده باشد، بدين معني كه آيه

نمايد و ر غير آن محلي كه ترتيب طبيعي اقتضاء ميهايي از داستان لوط را دبلكه منظورمان اينست كه خداي تعالي گوشه
 .كنداي است كه فهماندن آن ايجاب ميكند، ذكر فرموده. و اين بخاطر نكتهسرايي ايجاب ميداستان

فَلَمَّا جاءَ آلَ  "كرد، كه در اين سوره جملهترتيب داستان آن طور كه در سوره هود آمده و اعتبار هم مساعد آنست ايجاب مي
وا قالُ "و سپس جمله -تا آخر شش آيه -"وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ "جلوتر از ساير آيات و دنبال آن دو آيه -تا آخر دو آيه -"وطٍلُ

 و -تا آخر چهار آيه -"بَلْ جِئْناكَ
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 .قرار گرفته باشد -تا آخر آيات -"فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ "آن گاه آيه

صل ف و حقيقت اين تقديم و تاخير اين است كه داستان لوط مشتمل بر چهار فصل است، كه در اين سوره فصل سوم بين
لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ  "مؤخر شده تا آخر آن، يعني جمله "وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ "اول و دوم قرار گرفته، يعني آيه

 :متصل به اول فصل دوم كه فرموده "يَعْمَهُونَ

هاد به داستان در ميان بوده مجسم گشته، به بهترين بشود، تا در نتيجه غرضي كه در استش "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ "
وجه روشن شود. و آن غرض عبارت بود از اينكه بفهماند عذاب الهي كه به اين قوم نازل شد بدون سابقه بود، وقتي فرا 

د كررسيد كه محكومين به آن عذاب سرگرم و سرمست زندگي و ايمن از خطر بودند، بطوري كه بخاطر احدي خطور نمي
 .تر باشدآميزتر و دردناكآورتر و حسرتكه چنين عذابي در پيش است، و اين براي آنست كه وحشت

وتاً وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُ "بكار رفته كه آيه -آيدكه بعدا مي -نظير اشاره به اين نكته در آخر داستان اصحاب حجر
شده تا اين نكته را افاده نمايد. و اشاره به اين نكته در آيات مورد بحث  "صَّيْحَةُ مُصْبِحِينَفَأَخَذَتْهُمُ ال "متصل به آيه "آمِنِينَ

 .دقت فرماييد -است كه در اول آيات مذكور قرار دارد "وَ أَنَّ عَذابِي هُوَ الْعَذابُ الْأَلِيمُ "براي روشن شدن آيه

 ."... فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ "

 "تاكيد اسراء خواهد بود. و خود جمله "اي از شبدر پاره "به معناي سير در شب است، و بنا بر اين، جمله "اسراء "كلمه
ست دنبال اين ا "وَ اتَّبِعْ أَدْبارَهُمْ "به معناي قسمتي است كه از شب بريده شده باشد. و مراد از اينكه فرمود: "بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ
 :يفتد و نگذارد كسي جا بماند، و وادارشان كند كه به سرعت پيش بروند، و همانطور كه فرموداهل خود راه ب



 .(شودبه پشت سر خود نگاه نكنند )و نايستند ببينند چه مي "وَ ال يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ "

اهل و عيالت را برداشته حركت كني، ايم بر تو واجب است شبانه و معناي آيه اين است: حال كه ما با عذابي غير مردود آمده
انگاري نكنند، و مواظب باش آنان را جلو انداخته خودت دنبال سرشان بروي، تا كسي از آنان جا نماند و در حركت سهل

آيد كه شويد برويد، از اين جمله آخري چنين بدست ميكسي دنبال سر خود نگاه نكند، و مستقيم به آن سو كه مامور مي
 .راندكرد و قائدي آنان را به پيش ميي خدايي ايشان را هدايت مييك راهنما

 ."وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ "

 معناي وحي را متضمن است، و به« 1» -اندآن طور كه گفته -در اين آيه "قضاء "كلمه
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آن  "أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ "امر عذاب است، چون جمله "امر "متعدي شده، و منظور از "الي "همين جهت با لفظ
رساند، و معناي آيه اين و وحشتناكي عذاب را ميكه براي اشاره به دور است عظمت خطر  "ذلك "را تفسير كرده و كلمه

است كه: ما امر عظيم خود را نسبت به عذاب ايشان حتمي نموديم در حالي كه آن را از راه وحي به لوط اعالم نموديم و 
ي نگفتيم كه نسل اين قوم صبح همين امشب قطع شدني و آثارشان از نسل و بنا و عمل و هر اثر ديگري كه دارند محو شد

 .است. ممكن هم هست چنين معنا كرد كه ما وحي كرديم. به لوط در حالي كه عذاب قوم را حتمي كرده بوديم

 ."وَ جاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ... إِنْ كُنْتُمْ فاعِلِينَ "

شده گفته شود اهل شهر ه مياند، به طوري كشود جمعيت زيادي بودهاز اينكه نسبت آمدن را به اهل شهر داده معلوم مي
 .آمدند

شود: جمعيت انبوهي از اهل شهر به سر وقت لوط آمدند، در حالي كه از شدت حرصي كه به بنا بر اين، معناي آيه اين مي
 .دادندهاي تازه وارد داشتند، به يكديگر مژده ميعمل فحشاء و مخصوصا با غريبه

يت شتافت، تا از نزديك شدنشان جلوگيري كند، وقتي در برابر آنان قرار گرفت لوط براي دفاع از ميهمانان به استقبال جمع
فرمود: اينان ميهمانان من هستند مرا نزد ميهمانانم رسوا مكنيد، و با آنان عمل زشت انجام ندهيد، از خدا بترسيد و مرا خوار 

ها را در منزلت راه مده و اگر احدي از ه غريبهنسازيد، مهاجمين اهل شهر گفتند: مگر ما قبال به تو اعالم نكرده بوديم ك
اهل عالم را راه دادي، ديگر در باره آنها شفاعت مكن و به دفاع از آنان برمخيز. لوط وقتي از انصراف آنها مايوس شد ناگزير 

خواهيد كاري كنيد دختران خود را به آنان عرضه كرد تا با آنها ازدواج كنند و از ميهمانانش دست بردارند و گفت: اگر مي
 .اينها دختران من هستند. بيان اينكه چطور حاضر شد دختران خود را عرضه بدارد، در تفسير سوره هود گذشت

 ."لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ... مِنْ سِجِّيلٍ "

مارت و آبادي بدن است، يعني مدت اسم مدت ع "عمر "ضد خرابي است، و "عمارت "گويد: كلمهراغب در مفردات مي
زندگي. و چون معناي عمر، عمارت بدن به وسيله روح است، قهرا معنايش غير از معناي بقاء است، چون بقاء ضد فناء است 

بينيم كه خداي تعالي را همواره به وصف بقاء و قيد روح در آن نيست و بخاطر همين كه قيد روح در معناي بقاء نيست مي
 .ستكنند بسيار كم اگويند عمر خدا، و اگر هم به كلمه عمر خدا تعبير ميگويند بقاي خدا، و نميكنند و ميتوصيف مي
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به يك معني است، با اين تفاوت كه در موقع سوگند  -به فتح عين "عمر "و نيز -به ضم عين -"عمر "گويد:آن گاه مي



 .«1» "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ "، مانند"لعمرك "گويندميبرند و دومي را بكار مي

اند خطاب مذكور گفته «5»خطاب به رسول )ص( اسالم است، يعني به بقاي تو سوگند. و اينكه بعضي  "لعمرك "خطاب در
 .دآيه دليلي بر گفته خود ندارناند اشتباه است، و از سياق خطاب مالئكه به لوط است و مالئكه به عمر لوط سوگند خورده

به معناي سنگ عذاب است، كه  "سجيل "و به معناي تردد و سرگرداني است، و كلمه "عمه "از ماده "يعمهون "كلمه
 .معناي مفصل آن در تفسير سوره هود گذشت

مان غفلت از خدا و كه ه -معناي آيه اين است كه: اي محمد! به زندگي و بقاي تو سوگند كه قوم نامبرده در مستي خود
متردد بودند ال جرم صداي مهيب ايشان را گرفت در حالي كه داشتند وارد بر  -فرورفتگي در شهوات و فحشاء و منكر است

شدند، كه ناگاه باالي شهرشان را پايين، و پايين را باال كرديم، و شهر را يكباره زير و رو نموديم، اشراق، و دميدن صبح مي
 .نگي از سجيل بر آنان بارانديمو عالوه بر آن س

 ."إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ... لِلْمُؤْمِنِينَ "

اي هايي است كه بر وقوع حادثهكه در اول آيه است نشانه "آيات "به معناي عالمت و نشانه است، و منظور از "آيه "كلمه
كه در دو آيه بعد آمده، عالمتي است براي مؤمنين كه بر  "آيه "كلمه داللت كند، مانند بقايا و آثار آن حادثه. و مراد از

به معناي تفرس و منتقل شدن از ظاهر چيزي به حقيقت و  "توسم "حقانيت دعوت الهي و انذار آن داللت كند. و كلمه
 .باطن آنست

د كرد، عالمتها و بقاياي آثاري است كه و معناي آيه اين است: در جريان اين عذابي كه بر قوم لوط آمد، و بالد آنها را نابو
شود، چون اين عالمات سر راه هر عابري است و هنوز بطور هر متفرس و زيركي از ديدن آن به حقيقت جريان منتقل مي

سازد كه كند، و معلوم ميايست كه بر حقيقت انذار و دعوت داللت ميكلي نابود نشده است، و اين خود براي مؤمنين نشانه
 .كردند حقيقت دارد و شوخي نيستپيغمبران از آن انذار مي آنچه

 و جاي ديگر مفرد "آيات "گردد كه چرا يك جا جمع آورد و فرمودبا اين بيان روشن مي
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 ."آية "آورد و فرمود

 573[ ..... ص : "اصحاب حجر "و "اصحاب ايكه "توضيحي در مورد]

 ."وَ إِنْ كانَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ لَظالِمِينَ ... فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ "

در  "قوم ايكه "شده« 1»است، و به طوري كه گفته  "ايك "ه هم پيچيده است، و جمع آنبه معناي درخت ب "ايكه "كلمه
 .اند كه درختهايش سر به هم داده بودكردهسرزميني پر درخت چون جنگل زندگي مي

نكه مؤيد اي اند.كه گفته شده اين مردم، معاصر با شعيب )ع( و قوم او بودند، و يا يك طائفه از قوم او بوده« 5»و نيز بطوري 
، يعني منزلگاه قوم لوط و قوم ايكه، هر "وَ إِنَّهُما لَبِإِمامٍ مُبِينٍ "فرمايد:اند اين است كه در ذيل آيه مياي از قوم او بودهطائفه

د. كندانيم كه مقصود از اين راه، آن راهي است كه مدينه را به شام وصل ميدو بر سر بزرگ راهي قرار داشت. و اين را مي
دانيم كه همه اين مسافت جنگلي اند، و چون مياند منزلگاه قوم لوط و قوم شعيب بودهبالدي كه در اين مسير قرار داشته



گيريم كه قوم ايكه يك طائفه از قوم شعيب و سرزمين ايشان يك ناحيه از حوزه دعوت شعيب بوده كه بوده است، نتيجه مي
 .، و در سوره هود داستانشان گذشتخداوند بخاطر كفرشان هالكشان نموده است

اند هم به ايشان و هم به قوم لوط بر گفته« 0»گردد. بعضي ضمير جمع به اصحاب ايكه بر مي "فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ "در جمله:
 .گردد. و معناي آيه روشن استمي

 ."ونَوَ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ... ما كانُوا يَكْسِبُ "

رآن اند، و قكردهعبارتند از قوم ثمود، يعني قوم صالح پيغمبر. و حجر اسم شهري بوده كه در آن زندگي مي "اصحاب حجر "
جهتش هم  .انداند، با اينكه خود معاصر صالح بودهكردههايي شمرده كه همه پيغمبران را تكذيب ميايشان را جزو جمعيت

ه يك چيز بوده، پس اگر كسي يكي از ايشان را تكذيب كند گويا همه را تكذيب كرده اين است كه دعوت همه انبياء ب
 .است

آيد، معجزات و خوارق عادت باشد، آن طور كه از ظاهر بر مي "آيات "اگر مراد از -"وَ آتَيْناهُمْ آياتِنا فَكانُوا عَنْها مُعْرِضِينَ "
حوادثي خواهد بود كه قوم صالح از آن مشاهده كردند، كه يكي هم قهرا مقصود از آن داستان ناقه و آب خوردنش، و آن 

اي باشد كه صالح )ع( آن را عذاب بعد از پي كردن آن بود، و داستانش در سوره هود گذشت. و اگر مقصود از آن معارف الهيه
 .بر ايشان ابالغ نموده، و يا هم آن و هم اين باشد كه مساله روشن است
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به  هها و غارهايي كه در كوه كنده شده بود، سكونت نموديعني ايشان در كوه -"وَ كانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً آمِنِينَ "
 .كردندخيال خود ايمن از حوادث زميني و آسماني زندگي مي

يعني صيحه عذاب كه هالكشان در آن اتفاق افتاد ايشان را بگرفت. در سابق اشاره كرديم  -"فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ "
ر ايست كه دبيان كرده به مناسبت آيهكه آمدن عذاب در عين خاطر جمعي و ايمني ناگوارتر است، و اگر در اينجا اينطور 

 ."عذاب من عذابي دردناك است "صدر آيات فرمود:

يعني آن اعمالي كه براي ايمني خود و تامين سعادت زندگي خود انجام داده بودند  -"فَما أَغْني عَنْهُمْ ما كانُوا يَكْسِبُونَ "
 .نتوانست جلو عذاب را بگيرد

 571برخي از آيات گذشته([ ..... ص :  بحث روايتي ])چند روايت در ذيل

اند كه گفت: رسول خدا )ص( به جمعي از در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابي ابن حاتم از مصعب بن ثابت روايت كرده
عِبادِي نَبِّئْ  "خنديدند. فرمود: بياد بهشت و دوزخ بيفتيد، دنبال اين قضيه اين آيه نازل شد:اصحاب عبور كرد كه داشتند مي

 .«1» "أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

 .اي كه در روايت آمده انطباق روشني نداردمؤلف: در معناي اين روايت روايات ديگري است، ليكن معناي آيه با قضيه

لَآياتٍ إِنَّ فِي ذلِكَ  "و در همان كتابست كه ابو نعيم در كتاب حليه از جعفر بن محمد روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«5»يعني تيزهوشان است  "متفرسين "به معناي "متوسمين ":فرمود "لِلْمُتَوَسِّمِينَ



اب هر دو در كت -و نيز در همان كتابست كه بخاري در تاريخ خود و ترمذي، ابن جرير، ابن ابي حاتم، ابن سنن و ابو نعيم
گفت رسول خدا )ص( فرمود: از فراست مؤمن بپرهيزيد اند كه و ابن مردويه و خطيب از ابي سعيد خدري روايت كرده -طب

و فرمود يعني تيزهوشان  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ "نگرد آن گاه اين آيه را تالوت فرمودند:كه او به نور خدا مي
«0». 

__________________________________________________ 
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روايت كرده كه فرمود: هيچ مخلوقي  (مفيد در اختصاص به سند خود از ابي بكر بن محمد خضرمي از امام ابي جعفر )ع
 نظر امامان از آل نيست مگر آنكه بين دو چشمش نوشته شده مؤمن و يا كافر، و اين نوشته از شما پنهان است، ولي از

شناسند، كه مؤمن شود مگر آنكه از همان برخورد اول او را ميص( پنهان نيست. و لذا هيچ كس بر ايشان وارد نمي)محمد 
مقصود از متوسمين  :سپس فرمودند "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ "است يا كافر، و آن گاه اين آيه را تالوت فرمود:

 «1»ندارانند. همين نشا

 .مؤلف: روايات در اين معنا بسيار زياد آمده، و معنايش اين نيست كه آيه در حق امامان اهل بيت نازل شده است

اند كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: مدين و و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و ابن عساكر از ابن عمر روايت كرده
 .«5»الي شعيب )ع( را بر آن دو مبعوث فرمود اند كه خداي تعاصحاب ايكه دو امت

مؤلف: رواياتي كه الزم بود، در داستان ابراهيم، لوط، شعيب و صالح نقل نماييم در تفسير سوره هود در جلد دهم اين كتاب 
 .دهيمگذشت، لذا در اينجا از تكرار نقل آنها خودداري نموده خواننده را بدانجا ارجاع مي

__________________________________________________ 
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 .130، ص 0الدر المنثور، ج (2)

 522، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 576[ ..... ص : 99تا  12(: آيات 42سوره الحجر )]

 اشاره

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَالَّقُ  (85)لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ  وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِالَّ بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ
( ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ وَ ال تَحْزَنْ 22( وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ )22الْعَلِيمُ )

 (23( وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ )22هِمْ وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ )عَلَيْ

 (30)( عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ 35( فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ )31الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) (90)كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ 

 (30فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ )

( وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ 32( الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ )32إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ )
 (99)( وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ 32بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ) ( فَسَبِّح32ْ)



 576ترجمه آيات ..... ص : 

ما آسمانها و زمين را با هر چه ما بين آنها هست جز به حق نيافريديم و قيامت آمدني است پس گذشت كن، گذشت كردني 
 .(22نيكو )

 .(22آفريدگار و داناست ) پروردگار تو

 .(22ايم با اين قرآن بزرگ )ما به تو هفت آيه )سوره حمد( ستوده داده
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هايي از ايشان كرديم ميفكن و بخاطر آنچه آنها دارند غم مخور و به ديدگان خويش را به آن چيزهايي كه نصيب دسته
 .(22خويي كن )مؤمنان نرم

 .(23رسان آشكارم )ه من خودم بيمو بگو ك

 .(33كنان )آيات الهي( فرستاديم )فرستيم( همانگونه كه بر قسمتما بر آنها عذابي مي)

 .(31كساني كه قرآن را قسمتها پنداشتند )

 .(35به پروردگارت سوگند از همه آنها سؤال خواهيم كرد )

 .(30اند )از آنچه كرده

 .(30و از مشركان روي بگردان )آنچه را دستور داري آشكار كن 

 .(32كنيم )ما شر استهزاءگران را از تو كوتاه مي

 .(32انگارند به زودي خواهند دانست )كساني كه با خداي يكتا، خداي ديگر مي

 .(32شود )گويند تنگ ميات از آنچه ميدانيم كه تو سينهما مي

 .(32كنان باش )به ستايش پروردگارت تسبيح گوي و از سجده

 .(33پروردگار خويش را عبادت كن تا برايت يقين )مرگ( فرا رسد )

 577بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

شود، غرض از آن آيات اين بود كه رسول خدا )ص( را به قيام بر انجام در اين آيات غرضي كه در آيات قبلي بود خالصه مي
گويند دعوت كند، و تسالي خاطر دهد كه از آنچه مي ماموريت و رسالت خود و اعراض و گذشت از جفاهاي مشركين

غمگين و تنگ حوصله نگردد، زيرا قضاي حق بر اين رانده شده كه مردم را به اعمالشان در دنيا و آخرت و مخصوصا در روز 
م از خير و اندازد، و به اندازه يك ذره هسزا دهد، همان روزي كه احدي را از قلم نمي -كه هيچ شكي در آن نيست -قيامت

گذارد، و با در پيش داشتن چنين روزي، ديگر جاي تاسف خوردن بر كفر كافران باقي شر كسي را بدون كيفر و پاداش نمي
دهد و نيز جاي تنگ حوصلگي و اندوه نيست، چون به ماند، چون خدا بدان دانا است و به زودي جزاي اعمالشان را مينمي

 .تر استواجب تر وخداي سبحان مشغول گشتن مهم

همان كفاري كه در  -كردند تكرار كرده،در اينجا خداي سبحان مساله اعراض و گذشت از كفاري را كه او را مسخره مي
و همچنين سفارش فرموده بود كه به تسبيح و حمد و عبادت خداي خود بپردازد، و خبر داده  -ابتداي سوره ذكرشان گذشت



كند كه به كار رسالت خود مشغول باشد، گرداند، اينك در اين آيات هم همين را تكرار ميميبود كه خود او شر كفار را از او 
 .پذيردو در همين جا سوره پايان مي
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هن استدالل هر يك از قائلين به جبر و تفويض به اين آيه شريفه براي اثبات مراد خود[ ..... و بيان و "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ ... "معناي اينكه فرمود:]

 278 :ص 

ت، ، باء مصاحبت اس"بالحق "در كلمه "باء "حرف "وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ "
خلقت آسمانها و زمين منفك از حق نيست، بلكه تمامي آنها مالزم با حقند، پس براي  "دهد كه:نين معنا ميو به آيه چ

 "إِنَّ إِلي رَبِّكَ الرُّجْعي "كند، هم چنان كه فرموده:خلقت غايتي است كه به زودي به همان غايت بازگشت مي

وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما  "بود، چنان كه فرموده:زيرا اگر غايتي در خلقت وجود نداشت، لعب و بازيچه مي «1»
 .«0» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا "و نيز در جاي ديگر فرموده:« 5» "بَيْنَهُما العِبِينَ ما خَلَقْناهُما إِلَّا بِالْحَقِّ

از حق، معنايي است كه مقابل باطل و بازيچه است اين است كه دنبال آيه شريفه و يكي ديگر از ادله اينكه مراد 
 .كه داللتش بر مدعا روشن است "وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ "فرمايد:مي

در  "باء "اند: مراد از حق، عدالت و انصاف است، واز مفسرين كه گفته« 0»شود كه كالم بعضي حال به خوبي روشن مي
 :سببيت است و معناي آن اين است كه آن، باء

، چقدر فاسد و بي پايه است، براي اينكه در "ايمما آنها را جز به سبب عدل و انصاف در روز جزاي به اعمال، خلق نكرده "
رض و به معني الم غ "باء "آيه شريفه هيچ شاهدي بر آن نيست، عالوه بر اين معناي مزبور بر فرض هم كه صحيح باشد با

 .حبت مناسبت دارد نه سببيتمصا

ر ناظ "وَ ما خَلَقْنَا ... "ديگر كه گفته است: حق به معناي حكمت است و جمله اول آيه يعني« 2»و همچنين كالم آن مفسر 
 مناظر به عذاب اخروي است و معنايش اين است كه ما خلق نكردي "وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ "به عذاب دنيوي، و جمله دوم يعني

آسمانها و زمين و آنچه را كه ميان آن دو است مگر به حق و حكمت، به طوري كه با استمرار فساد و شر سازگاري ندارد، و 
حكمت اقتضاء كرد كه اقوام گذشته را هالك كنيم تا هم ريشه فسادشان را بزنيم و هم اقوام باقي مانده را به سوي صالح 

 .شودت و از امثال آنان انتقام گرفته ميارشاد نمائيم، و قيامت نيز در پيش اس

هستند و در اين آيه شريفه، مشاجره دارند، هر  "تفويض "و ديگري قائل به "جبر "دو طائفه اهل بحث كه يكي قائل به
 خواهد آيه را به نفع خود تفسير نموده و دليليك مي

__________________________________________________ 

 .2كه بازگشت به سوي پروردگار تو است. سوره علق، آيه به درستي (1)

و ما آسمانها و زمين و آنچه كه در بين آن دو است به بازيچه نيافريديم. آنها را جز به حق نيافريديم. سوره دخان، آيه (2)
 .03و  02

 .52ما آسمان و زمين و آنچه را كه بين آن دو است باطل نيافريديم. سوره ص، آيه (3)

 .22، ص 10(تفسير روح المعاني، ج 2 و 4)
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اند بر اينكه افعال بندگان، مخلوق خداست، زيرا افعال بندگان بر نظريه خود بگيرد، جبري مذهبان با اين آيه استدالل كرده



و آسمان است مخلوق خدا است  هم يكي از موجوداتي است كه ميان زمين و آسمانها قرار دارد و آنچه هم كه ما بين زمين
 .پس آن افعال بندگان نيز مخلوق خدا است

اند بر اينكه: افعال بندگان، مخلوق خدا نيست بلكه تنها مستند به خود آنان تفويضي مسلكان هم با همين آيه استدالل كرده
آيد كه خدا عالم را به حق و الزم مي است، براي اينكه گناهان و كارهاي زشت، جزء باطلند و اگر آنها نيز مخلوق خدا باشند

 .باطل خلق كرده باشد، و حال آنكه در آيه مورد بحث فرموده عالم را تنها به حق خلق كرده است

هاي عالم است، زيرا جهات زشتي كه در اعمال بندگان و و ليكن حق مطلب اين است كه استدالل هر دو طائفه از باطل
ا گيرد، تا بيائيم و مشاجره كنيم كه خالق آنهاتي است عدمي، كه متعلق خلقت قرار نميگناهان ايشان هست، جهات و حيثي

خداست يا خود بندگان، زيرا اطاعت و معصيت مانند زنا و ازدواج و خوردن مال حالل و مال حرام و امثال اينها عمل خارجي 
اطاعت، و آنجا كه مخالف آنست معصيت  آنها يكي است، منتهي چيزي كه هست، آنجا كه موافق امر و دستور خداست،

 .شود، و مخالفت جهت عدمي استشمرده مي

دهيم از جهت وجود است و اين مستلزم اين گوييم: فعل را اگر به خلقت خدا نسبت ميحال كه اين معنا روشن گرديد مي
 ت را هم خدا آفريده، زيرا ايننيست كه از جهت زشتي و گناه بودن هم مستند به خلقت بدانيم و بگوييم گناه و كار زش

تواند ما بين آسمانها و زمين باشد تا آيه شريفه شامل آن بشود، و از لحاظ جهت عدمي است، و فعل از جهت عدم نمي
 .وجوديش هم جزء باطل نيست تا خلقت خود عمل، خلقت باطل باشد

د بر كنيات عقل است، و عقل با بداهت حكم ميعالوه بر اين مساله حكومت نظام عليت و معلوليت در عالم وجود از ضرور
اينكه: مالك اتصاف، عبارتست از قيام وجود چيزي به چيز ديگر به نحوي كه بدون آن چيز موجود نگردد، و در مساله مورد 

كند بر اينكه متصف به اطاعت و معصيت خود انسان است و بس، نه آن كسي كه بحث با بداهت هر چه تمامتر حكم مي
 بينيم متصف بهن را خلق كرده و برايش وسائل فراهم آورده كه يا اين كار را بكند و يا آن كار را، هم چنان كه ميانسا

 .داند، نه آن كسي كه جسم را خلق كرده استسفيدي و سياهي جسم را همان جسم مي

 در جلد« 1» "نَوَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِي "و ما اين بحث را بطور مفصل، در تفسير آيه

__________________________________________________ 

 .52سوره بقره، آيه (1)
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 .اول اين كتاب گذرانديم

 511[ ..... ص : "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ... "و مفاد جمله: "عفو "و فرق آن با "صفح "معناي]

 ."الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ "

پهنا و كناره آن است مانند صفحه صورت، صفحه شمشير و صفحه سنگ، و نيز  "صفح هر چيزي "در مفردات گفته است:
هم  پهلوي تر و رساتر است، و لذا در قرآن كريم هر دو،صفح به معناي ترك مؤاخذه است، مانند عفو، و ليكن از عفو بليغ

 :آمده و فرموده

ه در چند كند، و اين كلمكند ولي صفح نميشود كه انسان عفو مي، چون گاهي مي"فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ "
 .«1» "فَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً أَ "و "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "و "فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَالمٌ "جاي قرآن آمده، مانند:

 اين است "صفحت عنه "و آن معناي اضافي كه گفتيم در صفح هست، عبارتست از: روي خوش نشان دادن، پس معناي



كه عالوه بر اينكه او را عفو كردم روي خوش هم به او نشان دادم، و يا اين است كه من صفحه روي او را ديدم در حالي 
اي كه گناه و جرم او را در آن ثبت كرده بودم و رق زده و به صفحه روي خود نياوردم، و يا اين است كه آن صفحهكه به 

 .ديگر رد شدم و اين معنا از و رق زدن كتاب اخذ شده، گويا كتاب خاطرات او را و رق زده است

ر دهد كه از كفر هر كس كه كفخداي تعالي به پيامبرش دستور مي "إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "و در جمله
وَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ ال تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا  "ورزيده غمگين نشود و غم و اندوه خويش را تخفيف دهد، هم چنان كه در آيه

 .«0»ست به دست ديگري است همين دستور را داده، و كلمه مصافحه به معناي ماليدن كف د« 5» "يَمْكُرُونَ

 .اندو به زودي در روايتي خواهد آمد كه امام علي بن ابي طالب )ع( صفح را به عفو بدون عتاب تفسير فرموده

لقت عالم حال كه خ "دهد:تفريع بر مطالب قبلي است، و فاء تفريع چنين معنايي به آن مي "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "جمله
شوند، پس ديگر به فكر تكذيب و استهزاء آنان فرو روزي هست كه اينان در آن روز محاسبه و مجازات ميبه حق است و 

مرو و از آنان درگذر، بدون اينكه عتاب و يا مناقشه و جدالي بكني، براي اينكه پروردگار تو كه تو و ايشان را آفريده و از 
 .شوددارد كه در آن روز هيچ چيزي فوت نميوضع تو و حال ايشان با خبر است، دنبال سرشان روزي 

 تعليل براي جمله "إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ "شود كه جملهاز همين جا روشن مي
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 .است "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "

قرار دارد جنبه آرامش قلب رسول خدا )ص( را داشته و در مقام  "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ "و اين آيات كه در قبل و بعد جمله
آن طور كه بايد، جاي خود را بگيرد، و اگر خواننده عزيز به خاطر  "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ "ب است تا دستوررضايت خاطر آن جنا

اگر  -داشته باشد در اول سوره گفتيم كه: غرض اصلي از اين سوره دستور يا اعالم علني دعوت است، و نيز از آيات سابق
مذكور در اين مقام است كه از مطلب قبلي به نحوي بيرون آمده و مساله  فهميد كه آياتاين معنا را مي -دقت فرموده باشيد

ها و استهزاءها ديده تسلي كشد و آن جناب را در آنچه از قومش از آزارها و توهينتسليت رسول خدا )ص( را پيش مي
 .روددهد و دوباره بر سر مطلب قبلي ميمي

 514سوره حمد است و اشاره به وجوهي كه در باره اين تعبير گفته شده است[ ..... ص :  "سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي "بيان اينكه مراد از]

بطوري كه در روايات زيادي از رسول خدا )ص( وارد شده و به وسيله امامان اهل بيت )ع( تفسير شده سوره  "سبع مثاني "
اند: مقصود از آن، هفت كرد كه گفته« 5»ضي ، و با بودن اين همه روايات، ديگر نبايد اعتنايي به گفته بع«1»حمد است 

ديگر كه « 0»هاي هفتگانه است. و بعضي  "حم "اند: مراد از آن،ديگر كه گفته« 0»سوره طوالني است. و آن بعضي 
ه از نايست كه از آسمان بر انبياء نازل شده. زيرا اين اقوال نه دليلي از كتاب خدا دارد و اند: مقصود از آن، هفت صحيفهگفته
 .سنت

 "مِنَ الْمَثانِي "در "من "اند، اختالف ديگري در كلمهكرده "سبع المثاني "عالوه بر اختالفي كه مفسرين در مقصود از

هاي ديگري در چگونگي اشتقاق مثاني و در وجه ؟ و نيز اختالف«2»براي تبعيض است يا بيانيه  "من "اند، كه آيا ايننموده



 .اندتسميه آن به راه انداخته

براي تبعيض است، زيرا خداي سبحان در  "من "اين است كه حرف -و خدا داناتر است -و آنچه سزاوار است گفته شود
 "كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ "جاي ديگر، همه آيات قرآني را به مثاني خوانده و فرموده است

 و بنا بر اين، آيات «2»
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 .222، ص 5كشاف، ج (5)

وست افتد و پاست و از )قرائت( اين كتاب، اغلب بر بدن خداترسان، لرزه ميكتابي است كه آياتش همه، با هم متشابه (6)
 .50شود، سوره زمر، آيه بدنشان جمع مي

 525، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .سوره حمد كه بعضي از قرآن است بعضي از مثاني است، نه همه آن

باشد كه به معناي عطف و برگرداندن باشد،  "ثني "يعني اسم مفعول از ماده -به فتح ميم -"مثنيه "جمع "مثاني "و ظاهرا
و آيات قرآني را از اين رو مثاني ناميده كه بعضي مفسر « 1» "يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ "هم چنان كه در جاي ديگر قرآن آمده:

اً كِتاب "كند، و هر يك به بقيه نظر و انعطاف دارد، هم چنان كه جملهبعضي ديگر است و وضع آن ديگري را روشن مي
اشاره به اين معنا دارد، براي اينكه هم آن را متشابه خوانده كه معنايش شباهت بعضي آيات آن با بعضي  "مُتَشابِهاً مَثانِيَ

 .ديگر است، و هم مثاني ناميده

ن از ي. و همچن"كندبعضي از آن بعضي ديگر را تصديق مي "و در كالم رسول خدا )ص( نيز آمده كه در صفت قرآن فرموده:
قرآن بعضي آياتش ناطق به حال بعضي ديگر، و بعضي از آن شاهد بر بعضي ديگر  "علي )ع( نقل شده كه فرموده است:

 ."است

عضي شود كه بعضي از آياتش ببه معني مكرر بگيريم، كه باز كنايه از اين مي "مثني "ممكن هم است كلمه مذكور را جمع
 .كندديگر را بيان مي

آنچه كه در معناي كلمه مثاني گفته شد كافي باشد، و ديگر حاجتي نباشد به اينكه معناهايي كه ديگران از رسد به نظر مي
بريم: مثال اند ايراد كنيم، ليكن اسمي از آنها ميقبيل كشاف و حواشي آن، مجمع البيان، روح المعاني و غير اينها نقل كرده

گرفته شده، كه به معناي تكرار و اعاده است، و از اين رو آيات قرآني مثاني  "ثني "و يا از "تثنيه "اند: ازگفته« 5»بعضي 
اند: اگر فاتحة الكتاب، مثاني ناميده شده بدين ديگر گفته« 0»شود كه مطالب در آن تكرار شده است. بعضي ناميده مي

اي ديگر دو تا تي با خواندن سورهجهت است كه در هر نماز دو بار بايد خوانده شود، و يا براي اين است كه در هر ركع
 "صراط "و "اياك "و "رحيم "و "رحمان "يا بدين جهت است كه بيشتر كلماتش مانند «0»شود، و مي
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« 5»يا براي اين است كه دو نوبت نازل شده يك بار در مكه، بار ديگر در مدينه، و يا بدين « 1»در آن تكرار شده است، و 
استثناء كرده، يعني همانطور كه  يا به اين خاطر است كه خدا آن را« 0»جهت است كه خداي تعالي در آن ثنا شده است، و 

در روايت هم آمده آن را ذخيره نموده است براي اين امت، و بر امتهاي ديگر نازل ننموده، و همچنين وجوه ديگري كه در 
 .تفاسير ذكر شده است

قرآن كرده كه بر كسي مخفي نيست، تعظيمي از سوره فاتحه و همه  "سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ "و در اينكه فرمود:
اما تعظيم قرآن است، براي اينكه از ناحيه ساحت عظمت و كبرياي خداي عز و جل به وصف عظيم توصيف شده، و اما 

و بدون وصف آوردن آن خود دليل عظمت قدر و جاللت شان  "سبع "تعظيم فاتحه است براي اينكه نكره آوردن كلمه
اي ب پوشيده نيست، عالوه بر اين، يك سوره در قبال قرآن قرار گرفته و حال آنكه خودش سورهاست، و اين معنا بر اهل اد

 .از قرآن است

آيه مورد بحث همانطور كه روشن گرديد در مقام منت نهادن است، و در عين حال از آنجايي كه در سياق دعوت به صفح و 
ماي قرآن كه متضمن معارف الهي است و به اذن خدا به سوي رساند كه موهبت عظاعراض قرار گرفته اين معنا را هم مي

كند كافي است كه تو را )اي رسول خدا( بر صفح جميل و اشتغال به ياد پروردگارت و هر كمال و سعادتي هدايت مي
 .سرگرمي به اطاعت او وادار سازد

 513كفر و استهزاي آنان، خفض جناح براي مؤمنان و روشن ساختن ماموريت خود[ ..... ص :  چهار دستور به رسول اللَّه )ص(: عدم تمايل به دارايي كفار، غم نخوردن از]

 ."ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلي ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ ... الْمُبِينُ "

رت كالمي نو و غير اين دو آيه در مقام بيان صفح جميلي است كه دستورش را داده بود، و به همين جهت كالم را به صو
داند كه مقصود از آن، بيان همان مطلب سابق است( و در اين دو آيه چهار دستور مربوط به سابق آورده، )چون خواننده مي

و  "وَ اخْفِضْ جَناحَكَ "منفي، و جمله "وَ ال تَحْزَنْ "و جمله "ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ "آمده، دو تا منفي و دو تا مثبت، جمله
 .مثبتند "وَ قُلْ إِنِّي "جمله

هاي خدا را ننگرد و چشم حسرت به آنچه ديگران و مقصود از چشم دوختن به زينت زندگي دنياي آنان اين است كه داده
پرستان و صنف يهود و صنف نصاري دارند بدوزد، و مقصود از ازدواج، مردان و زنان و يا اصناف مردم است، مانند صنف بت

 .و صنف مجوس

 ايمناي آيه اين است كه: چشم از آنچه كه ما از نعمتهاي ظاهري و باطني به تو انعام كردهو مع
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 .23، ص 10(روح المعاني، ج 0و  5و  1)
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 .ايم خيره مشوز كفار دادهبر مگير، و با حسرت به آنچه كه به ازواج اندك و يا اصنافي ا

اي  داند كه علياند. ولي خواننده خود ميرا كنايه از نگاه طوالني گرفته "ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ "از مفسرين جمله «1»بعضي 
 حال منظور، نهي از رغبت و ميل و تعلق قلبي است به آنچه كه مردم از متاعهاي زندگي از قبيل مال و جاه و آوازه و شهرت

 اي هم كه به زودي از سوره كهفشود به نگاه نكردن، نه طوالني نكردن نگاه، آيهدارند، از همه اينها بطور كنايه تعبير مي
 .كنيم مؤيد اين معنا استنقل مي



 .يعني از جهت اصرارشان بر تكذيب و استهزاء، و لجبازيشان در ايمان نياوردن غم مخور -"وَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ "

 "اند: اين جمله كنايه است از تواضع و نرمخويي و بدين جهت تواضع راگفته« 5»مفسرين  -"وَ اخْفِضْ جَناحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ "
ها كند و بر سر جوجههايش را در آغوش بگيرد پر و بال خود را باز ميخواهد جوجهاند كه مرغ وقتي ميناميده "خفض جناح

 .كندم آنها ميگستراند، و خود را تسليمي

فَبِما  "فرمايد:شود، چنان كه در وصف رسول خدا مياند با آياتي ديگر تاييد ميليكن هر چند اين معنا كه مفسرين كرده
آمده، و اال اينكه آنچه كه در نظير اين آيه « 0» "بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ "فرمايد:و نيز مي «3» "رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ

توان خفض جناح را بر آن حمل كرد عبارتست از صبر و خويشتنداري و سازگاري با مؤمنين، و اين صبر با اين معنا مي
مناسبت دارد كه كنايه باشد از زير بال گرفتن مؤمنين، و همه هم خود را مصروف و منحصر در معاشرت و تربيت و تاديب 

باشد از مالزمت با آنان و تنها نگذاشتن و جدا نشدن از ايشان، هم چنان كه مرغ  ايشان به آداب الهي نمودن، و يا كنايه
 وَ "شود، و خداي تعالي در اين باره فرموده:هايش جدا نميكند ديگر پرواز را تعطيل كرده از جوجهوقتي خفض جناح مي

 .«2» "شِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَ ال تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيااصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَ

 يعني من ادعايي جز اين ندارم كه نذيري هستم تا شما -"وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ "
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طلبند صابر گردان. و چشم از ايشان مبند و خوانند و رضاي او را ميه ميخويشتن را با كساني كه پروردگار خود را شبان(5)
 .28به زينت زندگي دنيا مدوز. سوره كهف، آيه 

 522، ص: 15ترجمه الميزان، ج

را انذار كنم و از عذاب خداي سبحان بترسانم، مبيني هستم تا آنچه را كه بدان محتاج هستيد بيان كنم، و بيش از اين حرف 
 .ايي ندارمو ادع

پس اين چهار دستور، يعني: رغبت نكردن به متاع دنيوي كه نزد كفار است، غصه نخوردن از كفر و استهزاي ايشان، خفض 
جناح براي مؤمنين، و روشن ساختن ماموريت خود، همان صفح جميلي است كه براي كسي مثل رسول خدا )ص( سزاوار 

ان هم هست( يكي از اين چهار خصوصيت را نداشته باشد امر دعوتش مختل است، زيرا اگر يك پيغمبري )كه خاتم پيغمبر
 .گرددمي

با آيه شمشير كشيدن نسخ  "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "اند:از مفسرين گفته« 1»شود اينكه بعضي و از همين جا روشن مي
از  تفسيرش كرد به اعتبار خود باقي است، حتي بعد "كَال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْ "شده. صحيح نيست، زيرا صفح جميل آن طور كه آيه

 .نازل شدن آيه شمشير و اعالم جهاد نيز قوت خود را از دست نداده، و هيچ دليلي ندارد كه بگوئيم نسخ شده

 512..... ص : و وجه تسميه آنان به اين نام[  "مقتسمين "و بيان مقصود از "كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ "معناي آيه:]

 ."كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ "

اند و به همين آن را انداخته "واو "بوده "عضوه "است و اصل عضه "عضه "جمع "عضين "مجمع البيان گفته است: كلمه



به  "تعضيه "عزون، چون اصل عزه نيز عزوه بوده، وگفته شده است  "عزه "جهت جمع آن با نون آمده، هم چنان كه در
نايش اين مع "ءعضيت الشي "گرفته شده كه هر يك از ديگري جداست، پس اگر بگوئيم "اعضاء "معناي تفريق است، و از

يس و ل "است كه من فالن چيز را متفرق و عضو عضو كردم، رؤبة )كه يكي از شعراء است در يك بيت خود( گفته است:
 «5»، اين بود محل حاجت ما از گفتار صاحب مجمع. "پذير نيستدين خدا تفرقه -اللَّه بالمعضّيدين 

 "سياق كالم بي اشاره به اين معنا نيست كه اين جمله متعلق است به جمله مقدر كه جمله -"كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ "
ما را اي هستم كه ششود كه من ترسانندهان اشاره دارد، پس معناي جمله مورد بحث اين ميبد "وَ قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ

الَّذِينَ  "ترسانم و مقصود از مقتسمين همانهايند كه خداي تعالي در جملهاز آن عذابي كه قبال بر مقتسمين نازل شده بود مي
اي از قريش بودند كه قرآن را پاره پاره كرده ر روايات آمده طائفهتوصيفشان كرده، و به طوري كه د "جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

 اي ديگر گفتنداي گفتند سحر است، عدهعده
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هاي گذشتگان است، جمعي گفتند ساختگي است، و نيز راه ورودي به مكه را قسمت قسمت كردند، در موسم حج هر افسانه
چند نفري سر راهي را گرفتند تا نگذارند مردم نزد رسول خدا )ص( بروند، و به زودي روايات مذكور در بحث روايتي خواهد 

 .اليآمد ان شاء اللَّه تع

بْعاً مِنَ وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَ "فرمود:متعلق به قبل است آنجا كه مي "كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ "اند: جملههم گفته« 1»بعضي 
، و معنايش اين است كه ما قرآن را بر تو نازل كرديم آن طور كه بر مقتسمين نازل كرديم، و بنا بر اين معنا، "الْمَثانِي

قصود از مقتسمين، يهود و نصاري هستند كه قرآن را قسمت قسمت نموده گفتند به بعض آن ايمان داريم ولي به بعضي م
 .ديگرش ايمان نداريم

ليكن اين حرف وقتي درست است كه سوره مورد بحث در مدينه نازل شده باشد، و حال آنكه در مكه نازل شده و در آن روز 
اي كه اين معنا را از يهود و نصاري نقل بينيم آيههاي يهود و نصاري نشده بود، و لذا ميرسول خدا )ص( گرفتار مخالفت

و نظائر آن، همه بعد از هجرت و در  -«5» "آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ ":كند كه گفتندمي
 .بر گفتار ما كه سوره مورد بحث در مكه نازل شده خود سياق آيات آن است مدينه نازل شده است، و دليل

به اين اسم اين است كه انبياي خداي را و همچنين كتابهاي آنان را  "مقتسمين "اند: وجه تسميهديگر گفته« 0»بعضي 
ي حيح نيست، زيرا در معرفجزء جزء كردند، به بعضي ايمان آوردند، و به بعضي ديگر كفر ورزيدند. ليكن اين حرف هم ص

 :مقتسمين فرموده

 .كنندكنند، نه آنهايي كه انبياء و كتب انبياء را پاره پاره ميآنهايي كه قرآن را پاره پاره مي

كنند كه در اوائل بعثت بر عليه بعثت و براي خاموشي نور پس ظاهر اين است كه دو آيه مورد بحث قومي را ياد آوري مي
ودند، و آن را پاره پاره كردند، تا به اين وسيله مردم را از راه خدا باز دارند، و خداوند هم عذاب را بر ايشان قرآن قيام كرده ب

 نازل كرده و
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 ."فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كانُوا يَعْمَلُونَ "هالكشان نموده است، آن گاه در باره مال كار ايشان فرموده:

 517[ ..... ص : "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ "دستور علني كردن دعوت به پيامبر )ص(:]

 ."فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

 ، اين است كه"فالن صدع بالحق "بيك معنا است، و معناي "فصل "و "فرق "و "صدع "در مجمع البيان گفته: كلمه
 .«1»فالني حق را بي پرده و آشكارا گفت 

مطالب قبل است، و حق هم همين بود كه بر آنها تفريع شود، براي اينكه غرض از سوره در حقيقت و اين آيه تفريع بر 
شود: حال كه مطلب بدان قرار بود كه گفته شد، يعني حال همين علني كردن رسالت است، بنا بر اين معناي آيه چنين مي

دي معرفي نمو -آن عذابي كه بر مقتسمين نازل شد -كه تو مامور به صفح جميل شدي و خود را به عنوان نذير از عذاب ما
 .ديگر مترس، و كلمه حق را اظهار و دعوت خود را علني كن

ان كه است، هم چن "فاصدع ... "در مقام تعليل براي جمله "إِنَّا كَفَيْناكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ "شود كه: جملهاز اين بيان روشن مي
اند كه قبال اسمشان برده شد، و معناي آيه همان مقتسمين "مستهزءين "اينكه اينكالم هم اشعار و بلكه داللت دارد بر 

اين است كه حال كه مطلب بدين قرار بود كه گفته شد، پس ديگر درنگ مكن، و دعوت به حق را علني ساز، و از مشركين 
تو كفايت كرديم، و ايشان را به عذاب  است، براي اينكه ما شر مستهزءين را از "النا "به معناي: "انا "روي برتاب، و كلمه

با خدا خداياني ديگر  -يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ "سازيم، و اين مستهزءين همانهايند كه:خود هالك مي
 ."گيرند، پس به زودي خواهند فهميدمي

در اين جمله براي بار دوم اندوه و تنگ حوصلگي آن جناب را از استهزاي  "ولُونَوَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُ "
كشد تا مزيد عنايت خود را نسبت به تسليت و دلخوش كردن آن جناب و تقويت روحش برساند. و خداي آنان پيش مي

اطر آن صدمات زيادي است هاي مكي بسيار آن جناب را تسليت داده، و اين به خسبحان در كالم خود و مخصوصا در سوره
 .شدهكه ايشان در مكه با آن مواجه مي

خداي سبحان به پيامبر گرامي خود سفارش  "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "
 فرمايد كه او را تسبيح و حمد گويدمي

__________________________________________________ 
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و سجده و عبادت كند و اين مراسم را ادامه دهد، و از اينكه اين سفارش را متفرع بر تنگ حوصلگي از زخم زبانهاي كفار 
در  .ادت، در زايل كردن اندوه و سبك كردن مصيبت، اثر داردشود كه تسبيح و حمد خدا و سجده و عبنموده، معلوم مي

ردگارت را پرو -وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "آيات سابق سفارش به صفح و صبر كرده بود، و اين امر به صبر، از آيه
 ."عبادت كن تا برايت يقين حاصل شود



كه امر به صبر در عبوديت تا مدتي معين است كه پس از آمدن يقين تمام  شود، زيرا ظاهر آن اين استنيز استفاده مي
 .شودمي

شود، كه دستور دفع شدايد و مقاومت مي« 1» "اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ "بنا بر اين، كالم مورد بحث قريب المضمون با آيه
 .در برابر حوادث است

ه مراد از ساجدين در آيه مورد بحث، نمازگزاران است، و دستور، دستور به نماز خواندن شود كبا اين بيان اين نظريه تاييد مي
است نه تنها سجده، و اگر نماز را سجده ناميده به خاطر اين است كه سجده افضل اجزاي نماز است، و مقصود از تسبيح و 

اي و امثال آن. بله اگر مراد از كلمه صالت در آيه تحميد، تسبيح و تحميد زباني است مانند گفتن سبحان اللَّه و الحمد للَّه
معناي  -و يا آن دو با سجده -كه از سوره بقره نقل كرديم توجه به خداي سبحان باشد ممكن است مراد از تسبيح و تحميد

 اظهار ذلت لغوي آنها باشد، كه در تسبيح منزه داشتن خدا و در تحميد ثناي او در برابر نعمتهاي او، و در سجده تذلل و
 .عبوديت است

 511مرگ است[ ..... ص :  "وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "در آيه: "يقين "توضيح اينكه مراد از]

فسير براي آيه اگر مراد از آن، امر به عبادت باشد جمله مزبور به منزله ت "وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "و اما اينكه فرمود:
هم چنان كه ظاهر سياق هم همين است و مخصوصا سياق آيات قبلي  -شود، و اگر مقصود، اخذ به عبوديت باشدقبلي مي

 "در اين صورت جمله مذكور به قرينه قيد -اش صبر استداد كه الزمهآن، كه دستور به صفح و اعراض از مشركين را مي

 .ور سلوك در منهج تسليم و اطاعت و قيام به لوازم عبوديت خواهد بوددست "حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

بنا بر اين احتمال، مراد از آمدن يقين، رسيدن اجل مرگ است كه با فرا رسيدنش غيب، مبدل به شهادت و خبر مبدل به 
 شود،عيان مي
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لَّا وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِ "بر جمله قبليش، يعني "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "مؤيد اين احتمال هم تفريع
هاي آنان فرموده كه براي است، زيرا در حقيقت از اين جهت امر به عفو و صبر در برابر گفته "بِالْحَقِّ وَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ

 .دهدگيرد، و اعمال ناروايشان را كيفر ميايشان روزي است كه در آن روز از ايشان انتقام مي

بر عبوديت خود ادامه بده و هم چنان بر اطاعتت و اجتنابت از معصيت صبر كن، و شود كه: تو و خالصه معناي آيه اين مي
گويند تحمل كن تا مرگت فرا رسد و به عالم يقين منتقل شوي، آن وقت مشاهده كني نيز هم چنان بر آنچه كه ايشان مي

 .كنداي ميكه خدا با آنان چه معامله

 تعبير كرده نيز اشعار بر اين معنا هست، براي اينكه در اين "يقين برايت بيايدتا  "و از اينكه فرا رسيدن مرگ را به عبارت
رسد، پس بايد هم چنان پروردگارت را جمله عنايت بر اين است كه مرگ در دنبال تو و طالب تو است، و به زودي به تو مي

مومي ما وراء حجاب است، نه اينكه مراد عبادت بكني تا او به تو برسد، و اين يقين همان عالم آخرت است كه عالم يقين ع
 .آيداز يقين آن يقيني باشد كه با تفكر، و يا رياضت و عبادت به دست مي

 اند كه: آيه شريفه داللت دارد بر اينكه عبادت تا وقتي الزم است كه يقيناين را گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضي پنداشته



ا كرد ديگر نماز و روزه واجب نيست. پندار و رأي فاسدي است، براي اينكه اگر نيامده باشد، و همين كه انسان يقين پيد
ال آن آيد رسول خدا )ص( در هر حمقصود از يقين، آن يقين معمولي باشد كه گفتيم از راه تفكر يا عبادت، در نفس پديد مي

كن تا يقين برايت بيايد، چطور  عبادت :فرمايديقين را داشته، و آيه شريفه كه خطابش به شخص رسول اكرم است مي
از  ايرسول خدا )ص( يقين نداشته با اينكه آيات بسياري از كتاب خدا او را از موقنين و همواره بر بصيرت و بر بينه

 .پروردگارش، و معصوم و مهتدي به هدايت الهي و امثال اين اوصاف دانسته است

بحثي جداگانه از نظر عقل در پيرامون دوام تكليف عنوان خواهيم كرد و  و ما ان شاء اللَّه تعالي بعد از بحث روايتي زير،
 اثبات خواهيم نمود كه نظريه فوق تا چه حد مخدوش و غلط است

 519[ ..... ص : "مقتسمين "و مراد از "سبع مثاني "و "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "بحث روايتي ]رواياتي در توضيح معناي:

 اشاره

 533، ص: 15اند ترجمه الميزان، جمنثور است كه: ابن مردويه و ابن نجار از علي بن ابي طالب روايت كردهدر الدر ال

 .«1»فرموده: معنايش رضايت بدون عتاب است  "فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ "كه در ذيل جمله

ه: مراد از صفح جميل عفو بدون عتاب است از علي بن ابي طالب )صلوات اللَّه عليه( روايت كرده كه فرمود "مجمع "و در
«5». 

به سند خود از علي بن حسن بن فضال از پدرش از حضرت رضا )ع( در مورد آيه مذكور روايت كرده كه  "عيون "و در
 .«0»فرموده: مقصود عفو بدون عتاب است 

پرسش  "سبع مثاني و قرآن عظيم "زا (و در تهذيب به سند خود از محمد بن مسلم روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع
نمودم كه آيا سبع مثاني فاتحة الكتاب است؟ فرمود: بله. عرض كردم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ جزء عدد هفت است؟ فرمود: 

 .«0»بله، آن از همه آيات ديگرش افضل است 

امامان اهل بيت )ع( و نيز از طرق اهل سنت از علي )ع( و  اي ازمؤلف: اين معنا از طرق شيعه از امير المؤمنين )ع( و از عده
 .اي از صحابه مانند عمر و عبد اللَّه بن مسعود و ابن عباس و ابي بن كعب و ابو هريره و غير ايشان روايت شده استعده

ن ا )ص( پرسيد به مو در الدر المنثور است كه طبراني در كتاب اوسط از ابن عباس روايت كرده كه گفت: مردي از رسول خد
الَّذِينَ  "خبر ده از جمله :فرمود: يعني يهود و نصاري، گفت "كَما أَنْزَلْنا عَلَي الْمُقْتَسِمِينَ ":فرمايدخبر ده از كالم خدا كه مي

 .«2»، فرمود: آنهايي كه به بعض كتاب ايمان آورده و نسبت به بعض ديگرش كفر ورزيدند "جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

 .سازدمؤلف: قبال از نظر خواننده عزيز گذشت كه گفتيم: مضمون اين روايت با مكي بودن سوره نمي

الَّذِينَ جَعَلُوا  "ع( روايت كرده كه از جمله)و در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و امام صادق 
 :پرسيدند فرمود "الْقُرْآنَ عِضِينَ

__________________________________________________ 

 .130، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .، ط تهران000، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .، ط قم020عيون ... معاني األخبار، ص (3)

 .10، ح 523، ص 5التهذيب. ج (4)



 .132، ص 0الدر المنثور، ج (5)

 531، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1»قريشند 

 594[ ..... ص : "وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ "در باره علني شدن دعوت پيامبر )ص( و نيز در باره پنج تن مستهزءين آن حضرت و در ذيل آيه:چند روايت ]

 :و در معاني االخبار به سند خود از عبد اللَّه بن علي حلبي روايت كرده كه گفت

فرمود: رسول خدا )ص( بعد از آنكه وحي الهي شروع شد سيزده سال در مكه ماند، در من از امام صادق )ع( شنيدم كه مي
 "فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ "نمود، تا آنكه خداي عز و جل با فرستادنكرد و از ترس، اظهار نميسه سال اولش مخفيانه دعوت مي

و در الدر المنثور است كه: ابن جرير از ابي « 5»مامورش فرمود تا علني دعوت بفرمايد و از آن روز دعوت علني شروع شد 
فَاصْدَعْ بِما  "نمود، تا آنكه آيهعبد اللَّه بن مسعود گفت: دائم رسول خدا )ص( پنهاني دعوت مي :عبيده نقل كرده كه گفت

 «گاهش بيرون گشته دعوت خود را علني نمودنازل شد با ياران خود از مخفي "تُؤْمَرُ

از محمد بن علي حلبي از ابي عبد اللَّه امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( در مكه  و در تفسير عياشي.
كرد، و تنها علي و خديجه به او ايمان آورده بودند، آن گاه خداي سبحان مامورش كرد تا دعوت خود سالها پنهاني دعوت مي

: گفتندرفت ميكرد و به هر قبيله كه ميعرب خود را عرضه ميآشكار شده و در قبائل  (را علني سازد، پس رسول خدا )ص
 .«0»دروغگو، از نزد ما بيرون شو، )و بر ما طمع مبند( 

و در تفسير عياشي از ابان بن عثمان احمر روايت كرده كه او بدون ذكر سند گفته است: آنهايي كه رسول خدا )ص( را 
حارث بن حنظله )و در  -0عاص بن وائل سهمي  -5وليد بن مغيره مخزومي  -1كردند، پنج نفر از قريش بودند استهزاء مي

اسود بن مطلب بن اسد، و چون خداي عز و جل  -2اسود بن عبد يغوث بن وهب زهري  -0بعضي نسخ حارث بن طالطله( 
و چيزي نگذشت  رسول خدا )ص( يقين كرد كه خدا خوارشان كرده "كنيمما مستهزءين را از تو كفايت مي "وعده داد كه:
 .«2»شان را به بدترين مرگي كشت كه خدا همه
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 "اجاحتج "، و طبرسي در"معاني "اين روايت را صدوق نيز در كتاب معاني به سند خود از ابان نقل كرده و نيز او در :مؤلف
كه در آن، تفصيل هالكت هر يك  اند،از موسي بن جعفر از پدران بزرگوارش از علي )ع( در اين معنا روايتي طوالني، آورده

و ابن عباس پنج نفر را از قريش دانسته و سبب  (و نيز در روايتي از علي )ع -خدا لعنتشان كند -از اين پنج نفر، آمده است
 .هالكتشان را هم بيان كرده است

ند، تنها روايتي كه از طرق و رواياتي كه از طرق اهل سنت آمده اختالف زيادي در عدد آنان و اسامي و سبب هالكتشان دار
 .شيعه و سني مطابق هم آمده روايتي است كه ما از هر دو طريق نقل كرديم



 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه و ديلمي از ابي الدرداء روايت كرده كه گفت

ا به زيادي مال افتخار فرمود: به من دستور نرسيده كه تاجر باشم و مال جمع كنم، و ياز رسول خدا )ص( شنيدم كه مي
نمايم، بلكه به من وحي شده كه پروردگارت را به حمد تسبيح كن، و از ساجدان باش، و پروردگارت را عبادت كن تا براي تو 

 .«1»يقين آيد 

 .«5»مؤلف: در اين معنا روايتي نيز از ابن مردويه از ابن مسعود از آن جناب نقل شده است 

 :خاري و ابن جرير از ام العالء نقل كرده كه گفتباز در همان كتاب است كه ب

خدا رحمتت كند ابا سائب، من  :بعد از آنكه عثمان بن مظعون از دنيا رفت رسول خدا )ص( وارد منزلش شد، من گفتم
 شته؟دهم بر اينكه خدا تو را احترام كرد، رسول خدا )ص( فرمود: از كجا برايت معلوم شد كه خدا او را گرامي داشهادت مي

 .«0»آگاه باش كه او به مرحله يقين رسيد و من براي او اميد خير دارم 

فرمود: هر كس صبر كرد كمي صبر كرد، و  (و در كافي به سند خود از حفص بن غياث روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع
 .(هر كه هم ناشكيبايي كرد كمي كرد )يعني هر دو زودگذر است

كه در همه امورت خويشتن دار باشي، زيرا خداي عز و جل محمد )ص( را مبعوث كرد و او را امر به آن گاه فرمود: بر تو باد 
صبر كن بر  -وَ اصْبِرْ عَلي ما يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا وَ ذَرْنِي وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ "صبر و مدارا نمود و فرمود:

 و "نحو خوبي از ايشان دوري كن و مكذبين نازپرورده را به من واگذار نماگويند و به آنچه مي
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بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ  "نيز فرمود:
 ."حَظٍّ عَظِيمٍ

هاي سختي از دشمن بديد، و نسبتهاي ناروايي رسول خدا )ص( هم بر طبق دستور پروردگارش صبر كرد، تا آنجا كه شكنجه
وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِما يَقُولُونَ  "آخر ديگر كاسه صبرش لبريز شد، خداي تعالي فرمود: از ايشان شنيد، و در

 .«1» "فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

 593بحث فلسفي در چگونگي تكليف و دوام آن ..... ص : 

عنا اين م -كه ما در اين كتاب گذرانديم -ماي شرايع آسماني در ميان بشردر خالل بحثهاي نبوت، و چگونگي نشو و ن
گذشت كه: هر نوعي از انواع موجودات براي خود هدف و غايتي از كمال دارد كه از بدو پيدايش بسوي آن حد از كمال سير 

ن كمال متناسب است، و كند و لذا همه حركاتش طوري است كه با آكند و با حركت وجوديش آن كمال را جستجو ميمي
گيرد مگر آنكه مانعي در سر راهش در آيد و او را از سير باز بدارد و قبل از رسيدن به تا خود را به آن حد نرساند آرام نمي

 .شود از رشد و نمو باز بايستدور ميهدف او را از بين ببرد، مثال درخت به خاطر آفاتي كه به آن حمله

محروميت از رسيدن به هدف، مربوط به افراد مخصوصي از هر نوع است، نه نوعيت نوع، كه و نيز اين معنا گذشت كه 
 .همواره محفوظ است، و تصور ندارد كه تا آخرين فردش دچار آفت گردد

رسد مگر آنكه به طور اجتماع و مدنيت يكي از انواع موجودات، آدمي است كه او نيز غايتي وجودي دارد كه به آن نمي



د، دليل و شاهدش هم اين است كه به چيزهايي مجهز است كه به خاطر آنها از همنوع خود بي نياز نيست، مانند زندگي كن
 .نر و مادگي، و عواطف و احساسات، و كثرت حوائج و تراكم آنها

 بستن آن، اموركند كه با احترام نهادن به آن و به كار و همين اجتماع و مدنيت، آدميان را به احكام و قوانيني محتاج مي
 مختلف زندگي را منظم ساخته و اختالفات خود
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، و به همين وسيله سعادت و را كه غير قابل اجتناب است بر طرف سازند، و هر فردي در جايي قرار بگيرد كه سزاوار آنست
كمال وجودي خود را در يابد، و اين احكام و قوانين عملي در حقيقت ناشي از حوائجي است كه خصوصيت وجودي انسان و 

كند، هم چنان كه همين خصوصيات وجودي و خلقت مخصوصش، يعني تجهيزات بدني و روحيش آن را ايجاب مي
 .بي است كه در ميان نظام عمومي عالم، مثل او موجودي را پديد بياوردخلقتيش مرتبط با خصوصيات علل و اسبا

و اين معنا همان معناي فطري بودن دين خداست، زيرا دين خدا عبارتست از مجموعه احكام و قوانيني كه وجود خود انسان، 
است كه دين خدا مجموعه  فطري بودن دين خدا به اين معنا :كند، و يا به تعبير ديگرانسان را به سوي آن ارشاد مي

كند بطوري كه اگر آن سنتها اقامه شود مجتمع بشر اصالح سنتهايي است كه وجود و كون عمومي عالم آن را اقتضاء مي
ها را باطل و بي اعتبار كنند، رسند، باز بطوري كه اگر آن سنتشده و افراد، به هدف وجودي و نهايت درجه كمال خود مي

 .گرددباهي نهاده، آن وقت مزاحم نظام عمومي جهان ميعالم بشريت رو به ت

و اين احكام و قوانين چه مربوط به معامالت اجتماعي باشد كه حال مجتمع را اصالح و منظم كند، و چه مربوط به عبادات 
الهي و  يق نبوتبايستي از طرباشد كه آدمي را به كمال معرفتش برساند و او را فردي صالح در اجتماعي صالح قرار دهد، مي

 .وحي آسماني به آدمي برسد، و انسان تنها بايد به چنين قانوني تن در دهد و ال غير

شود كه: تكاليف الهي اموري است كه مالزم آدمي است، و مادامي كه در اين با اين بيان و اصولي كه گذشت معلوم مي
د، حال چه اينكه خودش في حد نفسه ناقص باشد و هنوز به اي جز پذيرفتن آن نداركند چارهنشاه، يعني در دنيا زندگي مي

حد كمال وجودش نرسيده باشد، و چه اينكه از حيث علم و عمل به حد كمال رسيده باشد، )خالصه اينكه بشر تا بشر است 
سيده ت رو تا در اين عالم است محتاج دين است چه اينكه در حال توحش باشد و چه اينكه به نهايت درجه تمدن و پيشرف

باشد( اما احتياجش به دين در صورت توحش و عقب افتادگي روشن است، و اما در صورت تمدن و كمال علم و عمل از اين 
اي شده است كه به خاطر داشتن آن، نظر است كه معناي كمالش اين است كه در دو ناحيه علم و عمل داراي ملكات فاضله

زند كه صالح به حال معرفت او اي از او سر ميل اجتماع است، و اعمال عباديزند كه صالح به حاكارهايي از او سر مي
  .باشداست، و درست مطابق با عنايت الهي نسبت به هدايت انسان به سوي سعادتش مي
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 انيم، و تجويز كنيم كه انسانو پر واضح است كه اگر قوانين الهي را مختص به افراد و اجتماعات ناقص و عقب افتاده بد
ايم كه افراد متمدن، قوانين و احكام را بشكنند، و معامالت را فاسد انجام دهند، و كامل تكليف نداشته باشد تجويز كرده

 ايم كه افراد متمدنمجتمع را فاسد و در هم و بر هم كنند، و حال آنكه عنايت الهي چنين نخواسته. و همچنين تجويز كرده
كات فاضله و احكام آن تخلف كنند، و حال آنكه همه افعال، مقدماتي براي به دست آوردن ملكاتند، و وقتي ملكه پيدا از مل

ده خدا را را پيدا كر "معرفة اللَّه "شود شخصي كه مثال: ملكهشود، و ديگر تصور نميشد افعال، آثار غير قابل تخلف آن مي



 .را پيدا كرده بذل و بخشش نكند "سخاوت "عبادت نكند، و يا كسي كه ملكه

اند: غرض از تكاليف عملي، تكميل انسان و رساندنش به شود كه توهم كردهها روشن مياينجا است كه فساد گفته بعضي
 .نهايت درجه كمال او است، و وقتي كامل شد ديگر حاجتي به تكليف نداشته بقاي تكليف در حق او مفهومي ندارد

ه انسان هر قدر هم كه كامل شده باشد اگر از تكاليف الهي سرباز زند، مثال: احكام معامالتي را وجه فسادش اين است ك
رعايت نكند، اجتماع را دچار هرج و مرج كرده است، و عنايت الهي را نسبت به نوع بشر باطل ساخته است، و اگر از تكاليف 

ن محال است، چون رفتار بشر آثار ملكات او است، و به مربوط به عبادات تخلف كند بر خالف ملكاتش رفتار كرده، و اي
 .فرض هم كه جائز باشد، باز مستلزم از بين بردن ملكه است، و آن نيز مستلزم ابطال عنايت الهي نسبت به نوع بشر است

ت، مصون اسآري ميان انسان كامل و غير كامل از نظر صدور افعال فرق است، انسان كامل و داراي ملكه فاضله از مخالفت 
گذارد او كار خالف بكند، ولي انسان ناقص چنين مانع و جلوگيري در نفس ندارد. خداوند همه و ملكه راسخه در نفسش نمي

 .را در به دست آوردن ملكات فاضله ياري فرمايد
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 596آيه دارد ..... ص :  451سوره نحل مكي است و (16)

 596[ ..... ص : 54تا  4(: آيات 46سوره النحل )]

 اشاره

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

( يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ 1أَتي أَمْرُ اللَّهِ فاَل تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ )
( خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ 0( خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ )5نَّهُ ال إِلهَ إِالَّ أَنَا فَاتَّقُونِ )أَنْذِرُوا أَ

 (0خَصِيمٌ مُبِينٌ )

( وَ تَحْمِلُ 2( وَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ )2لُونَ )ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُوَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ
زِينَةً وَ  وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ (7)أَثْقالَكُمْ إِلي بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِالَّ بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ 

 (3( وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ )2يَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُونَ )

هِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ ( يُنْبِتُ لَكُمْ ب13ِهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ )
( وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ النُّجُومُ مُسَخَّراتٌ 11وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )

( وَ هُوَ 10( وَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ )15لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ) بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ
لَّكُمْ ونَها وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَالَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُ

 (10تَشْكُرُونَ )

( أَ فَمَنْ 12( وَ عَالماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ )12وَ أَلْقي فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُالً لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ )
( وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما 12( وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ )12يَخْلُقُ كَمَنْ ال يَخْلُقُ أَ فاَل تَذَكَّرُونَ )

 (13تُعْلِنُونَ )



 (51( أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ )53لُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ )وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَخْ
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 597ترجمه آيات ..... ص : 

 بنام خداوند رحمان و رحيم،

 .(1شوند )آنچه مشركان براي او شريك قائل ميفرمان خدا آمدني است آن را با شتاب مخواهيد، خدا منزه و برتر است از 

كند كه )مردم را( انذار كنيد )و فرشتگان را كه حامل وحي از فرمان اوست به هر كس از بندگان خويش بخواهد نازل مي
 .(2)بگوئيد كه( خدايي جز من نيست پس، از من بترسيد 

 .(0شوند برتر است )ئل ميآسمانها و زمين را به حق آفريده و از آنچه براي او شريك قا

 .(0گري آشكار است )اي آفريده و اينك ستيزهانسان را از نطفه

 .(2خوريد )و حيوانات را نيز آفريده كه در آنها وسيله پوشش و منفعت داريد و از آنها مي

 .(2د )و هنگامي كه آنها از چراگاه آيند و هنگامي كه به چراگاه روند شما در آنها جلوه و جمالي داري

 .(2برند كه جز با مشقت نفوس بدان نتوانيد رسيد كه پروردگار تان مهربان و رحيم است )و آنها بارهاي شما را به دياري مي

ند كه كو اسبها و استرها و االغها را آفريد تا )هم( بر آنها سوار شويد و )هم( براي شما مايه زينت باشند، و چيزهايي خلق مي
 .(2دانيد )شما نمي

 .(3خواست، همه شما را هدايت كرده بود )راه راست به عهده خداست، اما بعضي از راهها بيراهه است و اگر مي

و گياهاني( است كه حيوانات خود را )او كسي است كه از آسمان، آبي نازل كرده كه نوشيدني شما است و از آن آب درختها 
 .(13چرانيد )در آن مي

ها روياند كه در اين، براي گروهي كه انديشه كنند و زيتون و نخل و انگور و همه گونه ميوه با آن )آب( براي شما كشت
 .(11عبرتها است )

و شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماه و ستارگان به فرمان وي در خدمت شما هستند كه در اين، براي 
 .(12)گروهي كه عقل خود را به كار برند عبرتهاست 

 .(10يز آنچه برايتان در زمين آفريده و رنگهاي آن مختلف است كه در اين، براي گروهي كه اندرز پذيرند عبرتهاست )و ن
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او است كه دريا را به خدمت گرفت تا از آن گوشت تازه خوريد و از آن زيوري برون آريد كه پيرايه و زينت خويش كنيد و 
 .(10تا شما تجارت كنيد( و از كرم وي فزوني جوييد و شايد سپاس داريد ))شكافد نيد كه آب را ميبيكشتي را مي

 .(12ها افكند تا شما را نلرزاند و جويها و راههايي ايجاد كرد تا شايد هدايت يابيد )و در زمين لنگرهايي از كوه

 .(12شوند )و عالمتهايي قرار داد كه آنها بوسيله ستارگان هدايت مي

 .(12گيريد!! )آيا آنكه خلق كند و آنكه خلق نكند يكسان است چرا اندرز نمي

 .(12اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد نتوانيد شمرد كه همانا خدا آمرزگار و رحيم است )

 .(13داند )آنچه را نهان كنيد و آنچه را عيان كنيد خدا مي



 .(53كنند بلكه خودشان هم مخلوقند )يزي را خلق نميخوانند چمعبودهايي را كه غير از خدا مي

 .(51شوند )مردگانند نه زندگان و ندانند چه وقت از نو زنده مي

 591بيان آيات ]مفاد كلي سوره نحل و بيان اينكه آيات صدر سوره در مدينه و آيات ذيل آن در مكه نازل شده است[ ..... ص : 

 اشاره

شود كه صدر اين سوره از آياتي است كه در روزهاي آخر توقف رسول كنيم ظن قوي پيدا مياگر به دقت در اين سوره نظر 
هاي مهاجرتش به مدينه نازل شده است، و اين آيات، چهل آيه اول آنست، كه خداي سبحان خدا )ص( در مكه در نزديكي

شود مند ميانسان در معاشش از آن بهره در قسمتي از آن انواع نعمتهاي آسماني و زميني را كه مايه حيات انساني است و
خاطر نشان فرموده و از راه نظام متقن و تدبير يك نواختي كه در آنها است بر وحدانيت خود در ربوبيت استدالل فرموده 

 .است

شان يكند بر بطالن پندارهاي مشركين و بي ثمر بودن مساعي ايشان و اينكه به زودي كيفر او در قسمتي ديگر، احتجاج مي
دهد، هم چنان كه امتهاي گذشته را كه مثل اينان بودند كيفر داد، و به زودي در روز قيامت در حق آنان فصل قضاء را مي

 .كندمي

حتجاج ا افتتاح نموده و آيات "أَتي أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "خداي سبحان اين آيات را با جمله
ت صدر شود كه غرض عمده از آيارا بر تقديس و تنزيه و تسبيحي كه در آنست متفرع كرد، و از اين تفريع چنين فهميده مي

شود، و نيز در اين تفريع سوره اين است كه از نزديك بودن امر الهي خبر دهد و هشدار دهد كه به زودي بر آنان نازل مي
نيز  شود تا ما را تهديد نمايد، وگويي نازل نميگفتند: پس چرا عذابي كه مياستهزاء مي تهديدي است بر مشركين كه از در

 "فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ "با جمله
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د، اين ياب، و ايمان بر كفر ظفر ميدهد بر اينكه به زودي حق بر باطل غلبه نموده و توحيد بر شركمؤمنين را بشارت مي
 .شودفهرست آن مطالبي است كه با دقت در آيات صدر سوره استفاده مي

شود به خاطر شروع مي "وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا "و اما آيات ذيل آن كه هشتاد و هشت آيه است و از آيه
 .آيد كه در اوائل هجرت نازل شده باشدت از سياقش چنين بر مياتصال و ارتباطي كه در آنها اس

 .توان گفت اين سوره از اول تا به آخر پشت سر هم و يا نزديك بهم نازل شده استو بر اين مبنا مي

ر ، نظيكنداي حوادث اوائل هجرت تطبيق نميو دليل اينكه در نزديكي بعد از هجرت نازل شده مطالبي است كه جز با پاره
 "... وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ "مطلبي كه در آيه

آمده، كه در باره كساني كه راجع به سلمان فارسي  "وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ... "است، و مطلبي كه در آيه
من كفر باللَّه من بعد ايمانه اال من  "نه اسالم آورد و آيهحرفهايي زده بودند نازل شد، و واضح است كه سلمان هم در مدي

كه به شهادت روايات آينده، در باره عمار ياسر نازل شده، و همچنين آيات ديگر آن كه در  "اكره و قلبه مطمئن بااليمان
 .ت در مدينه نازل شده استدهد بر اينكه اين آياباره يهوديها است، و آياتي كه در باره احكام است، همه اينها ظن غالب مي

وَ  "و عالوه بر وقايع و حوادث، خود آيات نيز ظهور دارد در اينكه نزولشان از نظر مكي و مدني بودن مختلف است، مثال آيه
مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  "تا دو و يا پنج آيه بعدش و همچنين آيه «5» "وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ... "و آيه« 1» "الَّذِينَ هاجَرُوا ...



 .اندو تعدادي از آيات بعد آن ظهور در اين دارند كه در مدينه نازل شده« 0» "بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا ...

 دِمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْ "تا آخر آيه بعديش و آيه "وَ الَّذِينَ هاجَرُوا "و ليكن بعد از همه اين حرفها انصاف اين است كه آيه
و دو آيه بعدي آن مدني هستند، و به شهادت « 0» "وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا ... "اي آيات بعد از آن و نيز آيهو پاره "إِيمانِهِ ...

اند و بقيه آيات آن به مكي بودن بيشتر شباهت دارند تا مدني بودن، و اين نظريه هر چند سياقي كه دارند در مدينه نازل شده
وايات سازگار نيست و ليكن سياق شاهد آنست، و سياق آيه قرآن سزاوارتر به پذيرفتن است تا روايات وارده در باره كه با ر

 .آن

 از سوره انعام هم احتمال داديم كه آن سوره بعد از سوره نحل 112و در تفسير آيه 

__________________________________________________ 

 .01سوره نحل، آيه (1)

 .131سوره نحل، آيه (2)

 .132سوره نحل، آيه (3)

 .152سوره نحل، آيه (4)
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نازل شده باشد، و با اينكه سوره انعام مكي است و غرضي كه به منزله جامع ذيل سوره است امر به صبر و وعد حسن بر 
 .صبر در راه خدا است

ر خداست كه عبارتست از: غلبه دين حق بر كفار، كه خداي تعالي اين معنا را با و غرض سوره خبر دادن به نزديك شدن ام
تنها خداي تعالي اله معبود است نه ديگري چون تدبير عالم مانند خلقتش قائم به او است و نيز همه نعمتها به  "بيان اينكه:

س واجب است همان خدا به تنهايي عبادت گيرد. پنتيجه مي "گردد و هيچ يك از آنها مصنوع غير او نيستاو منتهي مي
 .شود

و باز با  "دين حق از خدا است پس واجب است كه غير دين او ديني و قانوني ديگر تشريع نشود "و همچنين با بيان اينكه:
 .دهدبيان اموري از دين الهي، توضيح مي

اين  نمايد، در ضمن بياني مختلفي تعقيب مياين، آن غرضي است كه معظم آيات اين سوره آن را دنبال نموده و با بيانها
 .نمايداي مطالب مناسب با آن را ايراد ميغرض، آياتي هم هست كه مساله هجرت و پاره

 311و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص :  "أَتي أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ "مراد از امر خدا و معناي]

 ."هِ فاَل تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَأَتي أَمْرُ اللَّ "

آيد كه خطاب در اين آيه به مشركين است، براي اينكه آيات بعدي همه در مقام احتجاج عليه ايشان از ظاهر سياق بر مي
 :فرمايداست، و سياق آنها تا آيه بيست و دوم كه مي

اي سياقي است، و روي سخن در آنها به مشركين است، و همه آنها به منزله فرع است براي جملهچنين  "إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "
و مقتضاي اين تفريع اين است كه مقصود از  "سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "فرمايد:كه در ذيل آيه مورد بحث است، و مي
امري باشد كه ساحت ربوبيت خداي را از شرك مشركين پاك نموده  "اللَّهِأَتي أَمْرُ  "امري كه خبر از آمدنش داده و فرموده:

ريشه آن را از بيخ و بن بر كند، و در هيچ جاي كالم خدا، از مؤمنين حكايت نشده كه در امري استعجال و عجله كرده 
دهد حكايت استعجال باشند، بلكه هر جا كه مساله ساعت و قيامت و امر فتح مسلمين و امر نزول عذاب را تذكر مي



كَ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُهُ بَياتاً أَوْ نَهاراً ما ذا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ... وَ يَسْتَنْبِئُونَ "مشركين است، و از آن جمله در آيه
و همچنين آياتي ديگر، كه روي سخن در همه آنها با مشركين « 1» "أَ حَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ

 .است

__________________________________________________ 

بگو مرا خبر دهيد كه اگر شب هنگام و يا در روز عذاب خدا فرا رسد )چه مفري داريد( گناهكاران )بجاي توبه( عذاب را (1)
بر حق  (پرسند كه آيا اين )قرآن و رسالت و وعده ثواب و عقاب آخرتكافران از تو مي (ول ماطلبند ... )اي رسبه تعجيل مي

 -23ها حق است و شما از آن هيچ مفري نداريد. سوره يونس، آيات است؟ بگو آري قسم به خداي من كه البته همه وعده
20. 
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اي است كه خدا به رسول گرامي خود و به مؤمنين داده بود، و همان در آيه، همان وعدهپس بنا بر اين، مقصود از امر آينده 
فار كنيم، و به زودي كتهديدهايي است كه يكي پس از ديگري به مشركين داده و فرموده بود: به زودي مؤمنين را ياري مي

فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا  "دهيم، هم چنان كه فرمود:به ميكنيم، و دين خود را به امري از ناحيه خود غلرا خوار كرده و عذابشان مي
 .گرددآيد به همين امر بر ميهم بطوري كه از سياق بر مي "فَال تَسْتَعْجِلُوهُ "ضمير در« 1» "حَتَّي يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

است، مثال به كسي كه منتظر  ممكن هم هست مقصود از آمدن امر خدا، نزديكي آن باشد، و اين در محاورات عرفي شايع
، و حال آنكه هنوز "آيداين امير است دارد مي ":گويندخواهند به او بگويند آمدنش نزديك است ميآمدن امير است و مي

 .نيامده

ت است )چون يباز باب التفات از خطاب به غ "سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "و نيز با اين بيان معلوم شد كه تعبير در جمله
ورزند( و اين التفات اشاره است به اش شرك ميفرمايد منزه است از آنچه در بارهفرمود عجله مكنيد، اما حاال ميقبال مي

اينكه مرتكبين شرك، آن قدر ساقطند كه سزاوار نيست مورد خطاب قرار گيرند، و استعجالشان نسبت به آمدن عذاب هم 
 .سخريه و استهزاء به دعوت انبياء است ناشي از شرك ايشان و از باب

خطاب در آيه، به مؤمنين و يا به مؤمنين و  "اند:از مفسرين زده و گفته «2»از آنچه گذشت پنبه اين حرف كه بعضي 
 .شود كه اين حرف با سياق آيه سازگاري نداردشود، و معلوم مي، زده مي"مشركين هر دو است

هَا يَسْتَعْجِلُ بِ "ي ديگر كالم خود استعجال را صريحا از مؤمنين نفي كرده و فرموده است:عالوه بر اين، خداي تعالي در جا
ديگر « 0»و نيز پنبه اين حرف كه بعضي «. 0» "الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِها وَ الَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَ يَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ

مَتي هذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ  "شود، زيرا مشركين هر چند كه به شهادت آيهز قيامت است، زده مياند: مراد از امر، روگفته
 كردند، و ليكن سياق آيه مورد بحث همانطور كهنسبت به عذاب آخرت نيز استعجال مي« 2» "صادِقِينَ

__________________________________________________ 

ستمي بر شما رسيد( عفو كنيد و درگذريد تا هنگامي فرمان خدا )به جنگ يا به صلح( برسد. سوره  اگر از اهل كتاب)(1)
 .133بقره، آيه 
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كنند، و اما آنها كه ايمان دارند در ترس از آنند، چون كساني كه ايمان به آخرت ندارند در باره عذاب آن، استعجال مي(3)
 .12ند كه حق است. سوره شوري، آيه دانمي

 .به نقل از ابن عباس 20، ص 2و تفسير ابو الفتوح رازي، ج  002، ص 2مجمع البيان، ج (4)
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 .فهميديد با آن مساعدت ندارد

اند بر نظريه خود به اينكه خداي تعالي از آنكه در از صاحبان اين نظريه استدالل كرده« 1»بعضي  و عجيب اينجا است كه
و در آن به حشر مشركين و بازخواست آنان اشاره كرده در اول اين  "فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ "آخر سوره حجر فرموده:

وَ اعْبُدْ  "ه نزديكي روز قيامت اشاره نموده است، و نيز در آخر سوره حجر فرموده بود:ب "أَتي أَمْرُ اللَّهِ "سوره هم در جمله
و با در نظر داشتن اينكه مقصود از يقين، مرگ است، بسيار مناسب است كه مراد در اين سوره هم  "رَبَّكَ حَتَّي يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

وره در آن س "ياتيك "كند، جملهواهدي كه اين مناسبت را تاكيد ميهمان روز قيامت باشد نه عذابهاي دنيوي، و از جمله ش
ه نبايد اي كدر اين سوره است، كه در هر دو جا به يك ماده تعبير شده است. و از اين قبيل اقاويل بهم بافته "اتي "و جمله

 .بدان اعتناء نمود

: مراد از امر، واحد اوامر است، و معنايش حكم اندديگر از مفسرين است كه گفته« 5»نظير اين استدالل، گفتار بعضي 
پس  -و گويا خواسته است به احكامي كه در اين سوره در باره عهد و سوگند و محرمات و غير آن آمده اشاره كند -است.
هم مختص به  "فاَل تَسْتَعْجِلُوهُ "اين است كه در اين سوره احكام خدا آمده، و به همين جهت خطاب "أَتي أَمْرُ اللَّهِ "معناي

 .مؤمنين خواهد بود. و ليكن اين حرف مخدوش است

 315[ ..... ص : "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ ... "شود و بيان معناي آيه:اشاره به آنچه كه از آيات قرآني در باره حقيقت روح استفاده مي]

 ."... رِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِيُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْ "

مردم چه در گذشته و چه در حال با همه اختالف شديدي كه در باره حقيقت روح دارند، در اين معنا هيچ اختالفي ندارند كه 
عور و شفهمند، و آن معنا عبارتست از چيزي كه مايه حيات و زندگي است، البته حياتي كه مالك از كلمه روح يك معنا مي

 .اراده باشد، و همين معنا مراد در آيه مورد بحث است

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ  "توان بطور اجمال از آيات كريمه قرآن استفاده نمود، مثال از آيهو اما حقيقت آن چيست؟ مي
آيد كه روح، حقيقت و موجود مستقلي از آيات ديگر به دست مي و« 0» "تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ "و از آيه« 0» "صَفًّا

 است، و موجودي است داراي حيات و علم و قدرت، نه اينكه از مقوله صفات و احوال بوده و آن طور كه بعضي
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 ردگار است، وكند به اينكه از امر پروقائم به موجودي ديگر باشد، قرآن كريم از سوي ديگر روح را معرفي مي :اندپنداشته
إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  "و سپس امر پروردگار را با امثال آيه« 1» "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "فرمايد:مي

خدا همان كلمه ايجادي است كه خداي  رساند كه: امرمعرفي نموده و مي« 5» "ءٍفَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ
فرمايد، اما فرمايد. و به عبارت ديگر: امر خدا همان وجودي است كه به اشياء افاضه ميسبحان هر چيزي را با آن ايجاد مي



نه وجود از هر جهت بلكه از اين جهت كه مستند به خداي تعالي است، و آميخته با ماده و زمان و مكان نيست، هم چنان 
به اين مجرد از ماده و زمان و مكان اشاره دارد. زيرا تعبير مذكور در جايي « 0» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "آيه كه

شود كه تدريج در كار نباشد، يعني مادي و محكوم به حركت مادي نباشد، خواننده عزيز اين اجمال را در نظر داشته گفته مي
 .ن شاء اللَّه بيان مفصل آن در تفسير سوره اسري بيايدباشد، تا ا

برد و از بيان مختصري كه گذشت، اين معنا معلوم شد كه روح، كلمه حيات است كه خداي سبحان آن را در اشياء به كار مي
وحي ناميده و « 0» "حاً مِنْ أَمْرِناوَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُو "كند، و به همين جهت آن را در آيهآنها را به مشيت خود زنده مي

خوانده، پس معناي القاي كلمه خداي متعال )كلمه حيات( به قلب رسول خدا )ص( اين  "ايحاء "القاي آن را بر رسول و نبي،
 .(است كه روح را بسويش وحي كند )دقت فرماييد

شود را سببيه بگيريم و چه مصاحبت، معنايش يكي مي "باء "چه حرف "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "پس اينكه فرمود:
شود، چون كه تنزيل مالئكه با مصاحبت و و تفاوت زيادي ميان آن دو نخواهد بود، و اين خود با دقت و تامل روشن مي

الهي گردد، و همچنين همراهي روح عبارتست از القاي آن در قلب پيامبر تا قلب وي با داشتن آن روح، آماده گرفتن معارف 
تنزيل مالئكه به سبب روح به همين معنا است، چون كلمه خداي تعالي كه همان كلمه حيات باشد در مالئكه اثر گذاشته و 

 .كندآنان را مانند انسانها زنده مي
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 .22سوره اسري، آيه (1)

شود، پس منزه و د چنين است كه وقتي خلقت چيزي را اراده كند و بگويد. موجود باش، موجود ميامر و فرمان خداون(2)
 .پاك است خدايي كه ملك و ملكوت هر موجودي به دست قدرت او است

 .20و  25سوره يس، آيه 

 .23قمر، آيه  و امر ما نيست، جز يكي )فرمان ما در عالم يكي است( و در سرعت مانند چشم بهم زدن است. سوره(3)

 .25و اين چنين به تو وحي كرديم روحي از امر خود را. سوره شوري، آيه (4)
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لي عَمَّا سُبْحانَهُ وَ تَعا "گردد، و جمله، استينافي و ابتدايي است كه تعليل جملهبه خداي تعالي بر مي "ينزل "و ضمير در
 .نمايدلي بود، تعليل ميرا كه در آيه قب "يُشْرِكُونَ

اشد، و باند ميو معناي آيه اين است كه خداي تعالي منزه و برتر از شرك ورزيدن، و از شريكي كه ايشان برايش گرفته
بخاطر همين تعالي و تنزهش از شريك است كه مالئكه را با همراهي روح كه از سنخ امر او است و از كلمه ايجاد وي 

كند، تا آنها بشر را انذار كنند كه بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مي -او و كلمه او است و يا به سبب امر -است
 .معبودي جز من نيست، و زنهار دهد از اينكه معبود ديگري بگيريد

 311اند[ ..... ص : وجوه مختلفي كه مفسران در پيرامون معناي آيه فوق ذكر كرده]

ه: مراد از روح، وحي و يا قرآن است، و اگر آن را روح ناميده از اين باب است كه با وحي و اند كاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 "شود، هم چنان كه روح حقيقي نيز مايه حيات بدنها است. آن وقت همين مفسر گفته: و اينكه فرمود:با قرآن، دلها زنده مي

است، چون  "بامر اللَّه "آمده كه معنايش "يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "است، و نظير اين تعبير، در آيه "بامره "معنايش "مِنْ أَمْرِهِ
 .دانيم، كسي نيست كه كسي را از امر خدا حفظ كندمي



استناد جست، پاسخش همان بياني است كه  "يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "است، و به آيه "باء "به معناي "من "و اما اينكه گفت
به همان معناي خودش است نه به  "من "گذرانديم، و در آنجا گفتيم كه حرف "رعد "مذكور در تفسير سورهما در آيه 

بِالرُّوحِ مِنْ  "كند، و در آيه مورد بحث هم معناياي ديگر حفظ مياي از امر خدا موجودات را از پارهزيرا پاره "باء "معناي
هم چنان  -مستقر است نه لغو "من امره "الوه بر اين، ظرف جار و مجرورع -همان روحي است كه از امر خدا است "أَمْرِهِ

فرق دارد، و بر فرض هم كه در آن  "يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ "اين چنين است و با آيه "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "كه در آيه
 .عناي باء استتوانيم بگوييم در اين دو مورد هم به مباشد نمي "باء "معناي

ديگر به معناي نبوت است. از نظر نتيجه، « 5»و اما اينكه گفت: روح به معناي وحي و يا قرآن است. و يا به قول بعضي 
خالي از وجه نيست، چون نتيجه نزول مالئكه با روحي از امر خدا همان وحي و نبوت است، ولي في نفسه كه بخواهيم وحي 

و را با اشتراك لفظي به يك معنا بگيريم و يا مجازا آن را به اين معنا گرفته و قرينه را مجازا و نبوت را روح بناميم و هر د
 كند آن چنان كه روح حقيقي، بدنعبارت از اين بدانيم كه روح، قلب را زنده مي
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ايم كه طريق تشخيص مصاديق كلمات قرآني رجوع به ساير موارد دارد صحيح نيست، براي اينكه ما مكرر گفتهرا زنده مي
 .دانده عرف مصاديق الفاظ ميقرآن است، مواردي كه صالحيت تفسير دارند، نه رجوع به عرف و آنچه را ك

آيد اين است كه: روح، خود مخلوقي از مخلوقات خداست و حقيقت واحدي است كه و آنچه از ساير موارد قرآن به دست مي
داراي مراتب و درجات مختلفي است، يك درجه از آن در حيوان و در غير مؤمنين از انسانها است، و درجه باالتر آن در افراد 

و يك درجه ديگر آن روحي است كه انبياء و رسل، « 1» "وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "نها است، هم چنان كه فرمود:مؤمن انسا
وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ  "و نيز فرمود:« 5» "وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "شوند، و در آن باره فرمود:بوسيله آن تاييد مي

 .كه ان شاء اللَّه تفصيل اين جريان بعدا خواهد آمد« 0» "أَمْرِنا

شود، و اما بحث از اينكه اطالق كردن لفظ روح بر اين معنا آيا اين، آن مطلبي است كه از آيات كريمه قرآن استفاده مي
نايه ا استعاره به كاطالق حقيقي است يا مجازي و دقت در اينكه آيا در صورت مجاز بودن از باب استعاره تصريحي است و ي

كه البته اين احتمال بنا بر  -از قبيل تشبيه و به منظور ذكر مشبه و تصريح به اسم آنست، "بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "است، و يا جمله
« 0» "سْوَدِ مِنَ الْفَجْرِحَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَ "درست است هم چنان كه در آيه "من "بيانيه بودن

اند بر اينكه از باب تشبيه و به منظور تصريح به مشبه در متن كالم است، ابحاثي است ادبي كه جنبه فني دارد، تصريح كرده
 .بخشدولي در پي بردن به حقايق، اثر چنداني نمي

ر بيان روح است، و مراد از روح، وحي است، بيانيه و جمله مزبو "من امره "در جمله "من "اند: حرفديگر گفته« 2»بعضي 
 .هم چنان كه گذشت

 يك "اسراء "در سوره "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "اشكال اين حرف صرفنظر از اشكالهاي سابق اين است كه اين آيه و آيه
 مسلك دارند، و ظاهر غير قابل انكار آيه سوره اسراء اين
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 .55ايشان را با روحي از خود تاييد نمود. سوره مجادله، آيه (1)



 .22او را با روح القدس تاييد كرديم. سوره بقره، آيه (2)

 .25و اين چنين وحي كرديم به تو روحي از امر خود را. سوره شوري، آيه (3)

 .122در سپيده دم پديدار گردد. سوره بقره، آيه بخوريد و بياشاميد( تا خط سپيدي روز از سياهي شب )(4)

 [.....] .30، ص 10روح المعاني، ج (5)

 032، ص: 15ترجمه الميزان، ج

در آن، ابتدائيه و يا نشويه است، نه بيانيه، و مراد از آن اين است كه بفهماند روح، از سنخ امر )خدا( و  "من "است كه لفظ
 .«1» "تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ، رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ "مسلك است آيه شاني از شؤون آنست، و قريب به اين

ن، روح األمي -نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "، جبرئيل است، و گفته خود را با آيه"روح "اند: مراد ازديگر گفته« 5»بعضي 
اي در آن آيه به معن "باء ". تاييد كرده، و گفته كه مسلما مراد از روح األمين، جبرئيل است، و"دآن را به قلب تو نازل كر
واحد اوامر است و  "امر "، مالئكه وحي است كه از اعوان جبرئيلند، و مقصود از كلمه"مالئكه "مصاحبت است، و مراد از

 .كند تا اوامرش را به انبياء برساننديل نازل ميمعنايش اين است كه خداي تعالي مالئكه وحي را به همراهي جبرئ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ  "رساند كه آيهاشكال اين توجيه هم اين است كه آيه مورد بحث همان مطلبي را مي
سازد )چون اگر معناي ئيل بودن معناي روح نميدر مقام بيان آنست، و ظاهر اين آيه با جبر« 0» "عِبادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّالقِ

كند تا شود كه خداوند جبرئيل را از امر خود بر هر كه از بندگانش كه بخواهد القاء ميروح جبرئيل باشد معناي آيه اين مي
حيح آن بنده مردم را در روز تالقي بترساند، و چون اين معنا در اين آيه صحيح نيست قطعا در آيه مورد بحث هم ص

 .(نيست

اند كه: مراد از روح، ارواح مردم است كه هيچ ملكي، نازل ذكر كرده« 0»و از همه وجوه بدتر وجهي است كه بعضي 
 .آورد، و اين وجه از مجاهد نقل شده و فسادش واضح استشود مگر آنكه روح يك نفر از مردم را همراه مينمي

معنايش اين است كه بعثت رسل و نازل كردن مالئكه با روحي از امر خود بر  "هِعَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِ "و اينكه فرمود:
شود و او را مجبور به اين كار و يا منع ايشان تنها و تنها موقوف بر مشيت الهي است، و هيچ قاهري بر مشيت او چيره نمي

 دكنو يا ممنوع كند، بلكه هر چه ميكند، هم چنان كه در ساير كارهايش كسي نيست كه او را مجبور از اين كار نمي
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 .0فرشتگان و روح، در اين شب به اذن خدا از هر فرمان )و دستور الهي و سرنوشت خلق( نازل گرداند. سوره قدر، آيه (1)

 .553، ص 13تفسير فخر رازي، ج (2)

 .12فرستد تا خلق را از روز قيامت بترساند. سوره مؤمن، آيه بر هر كه از بندگان بخواهد ميخداوند( روح را به امر خود )(3)

 .30، ص 10تفسير روح المعاني، ج (4)

 032، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .كندبه مشيت و حكم خود مي

ر روي حكمت و مصلحت و بخاط كند، منافات ندارد با اينكه كارهاي او ازپس اينكه گفتيم: چيزي و كسي او را مجبور نمي
اختالف استعدادهاي گوناگون مختلف باشد و جز بر طبق استعداد محل و صالحيت قبول صادر نشود، چون استعداد مستعد، 

 كند )البته تنها نزديكدر حقيقت همان سؤال سائل است، همانطور كه سؤال سائل، او را به مسئول و عطاي او نزديك مي
كند، و غير مستعد از آن محروم استعداد مستعد هم، افاضه خداي تعالي را نزديك مي (بورش هم بسازدكند نه اينكه مجمي
كند بدون اينكه چيزي او را مجبور و يا از انجام كارش ممنوع سازد، و در ماند، پس خداي عز و جل هر چه بخواهد، ميمي



 .مگر به قدر استعداد و صالحيت محلفرمايد كند و هيچ رحمتي افاضه نميهمين حال هيچ كاري نمي

وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّي نُؤْتي  "و اين معنا را قرآن كريم در خصوص فيض رسالت افاده كرده و فرموده است:
 "نَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَمِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِي

زيرا آيه ظاهر در اين است كه موردها در قبول كرامت رسالت، مختلف است، و خدا داناتر است به اينكه چه موردي « 1»
دن را ندارند، بلكه بر عكس، در نزد خدا لياقت و اهليت رسالت را دارد، و اين مجرمين مكار، اهليت رسالت و معجزه آور

 .(خواري و عذابي شديد دارند چون مجرم و مكارند )دقت بفرمائيد

 317منوط شدن انزال مالئكه بر پيامبران به مشيت خدا، به معناي انتخاب و برگزيدن رسوالن بدون مرجح و لياقت و استعداد نيست[ ..... ص : ]

اند بر اينكه: در مساله رسالت، هيچ شود كه با اين آيه مورد بحث استدالل كردهروشن مي« 5»و از اينجا فساد گفته بعضي 
مرجح و قابليتي شرط نيست، چون آيه، رسالت را تنها منوط بر مشيت خدا كرده و هيچ قيد ديگري به آن نزده، پس رسول، 

 قابل و مستعد درك آن كند و بر ديگران مقدم وكند نه بخاطر اختصاص به صفاتي كه او را رسالت را به مشيت خدا پيدا مي
 شود وجه فساد اينكند محكوم به هيچ چيز )حتي لياقت اكتسابي رسول( نميمرجح بدارد، چون خداي تعالي در آنچه مي

 .شودگفتار، از آنچه قبال گفته شد ظاهر مي

 غير كسبي و نظير مورد بااليي در فساد، استدالل به آيه است بر اينكه رسالت عطائي

__________________________________________________ 

ند، اند به خود ما بدهو چون آيتي براي هدايت ايشان بيايد گويند هرگز ايمان نياوريم تا مثل آنچه به رسوالن خدا داده(1)
علت مكرشان نزد خدا به  كنند بهداند، چگونه و در چه كسي رسالت را قرار دهد، و بزودي كساني كه جرم ميخدا مي

 .150رسند. سوره انعام، آيه خواري و عذابي شديد مي

 .30، ص 10روح المعاني، ج (2)

 032، ص: 15ترجمه الميزان، ج

كند فرقي ميان رسالت و غير رسالت، و امور عطائي و كسبي كند به مشيت خود مياست زيرا در اينكه خدا هر چه مي
 .وشود مگر به اذن اپذيرد، و هيچ چيز در عالم وجود، واقع نمين طور به مشيت خدا تحقق مينيست، امور اكتسابي هم همي

، چون جمله مزبور يا در معناي وحي "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ "بيان است براي جمله "أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ "جمله
به معناي خبر دادن از چيزي است كه در  "انذار "، و-بنا بر اينكه روح به معناي وحي باشد -براي روح است، و يا بيان است

اينطور معنا  "راغب ".«1»به معناي اخبار از چيزي است كه در آن مسرت باشد  "تبشير "آن تخويف باشد، هم چنان كه
ن ا "شود:تقدير آيه چنين مي "راغب "ست. و بنا بر معنايبه معناي اعالم خطر ا "انذار "اند:گفته« 5»كرده ولي ديگران 

ايشان را انذار كنيد و خبر دهيد، خبر توأم با خوف و  -انذروا و اخبروا هم مخوفين بوحدانيتي في االلوهية و وجوب تقواي
م به ايشان اعال ":شودو تقدير آيه بنا بر معناي ديگران چنين مي "ترس به وحدانيت من در الوهيت و وجوب پرهيز از من

ف )حذف حر "نزع خافض "شود، نه منصوب بهمفعول دوم مي "انه "كنيد كه معبودي جز من نيست، و در اينصورت كلمه
 .جر( بخالف معناي اول كه منصوب به نزع خافض خواهد بود

[ ..... "فاتقون "و "أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا "و هم اعمال. و انذار ايشان دو مرحله داشته است:اند اشاره به رابطه بين عقيده و عمل و بيان اينكه پيامبران هم در صدد اصالح عقائد بوده]

 311ص : 



و هر  "ا أَنَاال إِلهَ إِلَّ "رساند كه جمله مزبور متفرع است بر جملهمي "فاتقون "از اين بيان روشن گرديد كه فاء تفريع در جمله
شود كه در نظر بگيريم، تر ميهستند، و اين معنا وقتي روشن "انذروا "مفعول دوم برايدو جمله، مفعول دوم و يا بجاي 

پذيرد، و يا اين است كه او معبود به حق معناي الوهيت او اين است كه هر موجودي از ناحيه او آغاز و بسوي او انجام مي
هر خير و سعادتي بدست او است، پس اگر فرض  است، و الزمه معبود به حق بودن او اين است كه خلق از او بترسند، چون

اش اين است كه تنها از او بترسيم، چون تقوي كه عبارتست از كنيم كه او در الوهيت واحد است و شريكي ندارد الزمه
ي بهاي متعدد و خضوع و پرستش آنها با اعتقاد به اله واحد اصالح عمل، فرع اصالح اعتقاد و نظريه است، و اعتقاد به اله

 .شريك كه قيوم بر هر چيز است و زمام هر چيز بدست او است سازگاري ندارد

 بينيم هيچ پيغمبري مامور نشد كه قوم خود را تنها به توحيد دعوتو لذا است كه مي
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 ."نذر "مفردات راغب، ماده(1)

 "نذر "المنجد، ماده(2)

 033، ص: 15لميزان، جترجمه ا

كند، و ديگر كاري به اعمال آنان نداشته باشد، و يا تنها به اصالح عمل آنها بپردازد و ديگر كاري به اعتقاداتشان نداشته 
 .«1» "أَنَا فَاعْبُدُونِ وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا ":فرمايدباشد، قرآن كريم هم مي

اند انذار از انحراف در هر دو مرحله است، هم از انحراف در عقيده و هم از پس آنچه پيغمبران، مامور به انذار از آن شده
ي عتقاد، كه باز در حقيقت تمام دين است، چون مسائل ا"ال إِلهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ "انحراف در عمل، در حقيقت انذار از مجموع

 .است "فاتقون "، و مسائل عملي همه مندرج در جمله"ال إِلهَ إِلَّا أَنَا "همه مندرج در جمله

روي سخن، تنها با كفاري است كه در آيه  "فاتقون "اند: در جملهاعتناء كرد كه گفته« 5»پس ديگر نبايد به گفته بعضي 
 .قريش است و ربطي به انذار رسول خدا )ص( ندارد كردند، و يا تنها با كفارقبلي به عذاب خدا استعجال مي

 ."خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ "

معناي به حق بودن خلقت آسمانها و زمين گذشت، و الزمه به حق بودن خلقت آنها اين است كه براي باطل خلق نشده 
بينيم جمله مزبور را متعقب كرد به منزه بودن خدا از اه نداشته باشد، و لذا ميباشند و حتي كوچكترين باطل در آنها ر

خواندند، تا آن شركاء ايشان را به سوي خير رهنمون گشته شركائي كه برايش تراشيده و آنها را براي شفاعت به درگاه او مي
 .به درگاه خدا و به خلقت آسمان و زمين ندارند هايي هستند كه كمترين راهيو از شر، حفظ كنند، البته اين شركاء از باطل

 319به كار آمدن هر موجود براي موجود ديگر( دليل بر ربوبيت و تدبير خداي تعالي است[ ..... ص : )دليل بر الوهيت و نعمت بودن  (خلقت و ايجاد موجودات )آيات]

از راه خلق كردن و هم از راه تدبير، و اين دو جهت با كند، هم اين آيه و آيات بعدش بر وحدانيت خدا در الوهيت احتجاج مي
هم فرق دارند، زيرا خلقت و ايجاد آيت، دليل بر الوهيت خدا است، ولي نعمت بودن بعضي از اين مخلوقات براي بعضي 

حوه نشود مگر وقتي كه ميان آن دو يك ديگر آيت ربوبيت و تدبير خداست، چون يك موجود، نعمت براي موجود ديگر نمي
ارتباط و اتصالي باشد، ارتباطي كه باعث برقراري نظامي بين آن دو گردد، نظامي واحد كه حكايت از تدبيري واحد كند، و 

وحدت تدبير، نشانه وحدت مدبر است، پس نعمت بودن همه موجودات كه در آسمانها و زمين است براي انسانها، خود دليل 
 است

__________________________________________________ 



هيچ رسولي قبل از تو نفرستاديم مگر اينكه به او وحي كرديم كه هيچ معبودي جز من نيست، پس تنها مرا بپرستيد. (1)
 .52سوره انبياء، آيه 

 .32، ص 10روح المعاني، ج (2)

 013، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .ستبر اينكه خداي سبحان به تنهايي رب انسان و رب هر چيزي ا

 ."خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ "

يابد و آن قرار دادن نسل انسان از نطفه است، پس اگر آدم مقصود از خلقت انسان، خلقتي است كه در نوع انسان جريان مي
 .اند منافات با اين آيه نداردابو البشر و عيسي بن مريم )ع( از نطفه خلق نشده

 341شرمي و وقاحت بشر است[ ..... ص : اي ناچيز است بيان بيرض از ذكر اينكه خلقت انسان از نطفهغ]

صفت مشبه از خصومت است كه آن هم به معني جدال است، و اين آيه هر چند ممكن است حمل شود بر  "خصيم "كلمه
رزش بصورت انساني كامل الخلقه و گوينده و خبر خواهد بر بشر منت گذارد كه او را از يك قطره آبي پست و بي ااينكه مي

دهنده از هر كوچك و بزرگ آفريده، و ليكن از آنجايي كه آيات بسياري كه در اين معنا در قرآن كريم آمده در مقام بيان بي 
قاحت و خواهد پررويي وشرمي و وقاحت بشر است، بهتر اين است كه اين آيه را نيز حمل بر همين معنا كرده بگوئيم مي

شرميش توبيخ كند، عالوه بر اين، ذيل آيه قبلي هم كه خدا را از شرك مشركين منزه بشر را برساند و او را بر اين بي
 ."ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَوَ الْأَنْعامَ خَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْ "كرد مؤيد اين احتمال است.مي

شره اند كه ظاهر به معناي شتر و گاو و گوسفند است، و بدين جهت اينها را نعم ناميدهاست كه ب "نعم "جمع "انعام "كلمه
و در مفردات «. 5»كه زبر است، اين معنايي است كه در مجمع البيان كرده « 1»و پوست بدنشان نرم است بخالف حافر 

راد از گرما، گرمايي است كه بوسيله و گويا م« 0»است يعني به معناي گرما است.  "برد "بر خالف "ءدف "گفته: كلمه
دارند، و يا مراد از آن، خود آن چيزيست كه كنند و از سرما نگه ميپوست و پشم و كرك اين حيوانات بدن را با آن گرم مي

 .كندبدن را گرم مي

 "لمهاير منافعشان، و كشود از شيرشان و گوشت و پي و سهايي است كه از اين حيوانات مي، ساير استفاده"منافع "و مراد از
 حال براي "ءٌ وَ مَنافِعُفِيها دِفْ "باشد، و جمله "خلقها "در آيه شريفه ممكن است متعلق به كلمه "لكم

__________________________________________________ 

 .حيواناتي كه در پاهايشان سم وجود دارد، مانند اسب و قاطر و االغ(1)

 .، ط تهران003، ص 2مجمع البيان ج (2)

 ."ءدف "مفردات راغب، ماده(3)

 011، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 "ر آنو تقدي "ءٌفِيها دِفْ "باشد، و ممكن هم هست ظرف مستقري باشد متعلق به جمله دوم، يعني جمله "خلقها "ضمير در
 .بوده باشد "ء كائنا لكمفي االنعام دف

 ."يحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَوَ لَكُمْ فِيها جَمالٌ حِينَ تُرِ "

 :به معناي زينت و حسن منظر است، و در مجمع البيان گفته "جمال "كلمه

است كه به معناي برگرداندن رمه و گله از چراگاه به منزل در هنگام غروب براي آسايش است و لذا  "اراحة "از "تريحون "



است كه به معناي  "سروح "از ماده "تسرحون "يند، و كلمهگو "مراح "كنندآن مكاني را كه احشام در آن آسايش مي
سرحت الماشيه سرحا و سروحا و  ":شودبيرون شدن احشام از مراح )اصطبل( به چراگاه در هنگام صبح است گفته مي

 .«1» "سرحها اهلها

هنگام بيرون كردن انعام به  براي شما در انعام و چهارپايان دو منظره خوش و زيبايي است، يكي در :فرمايدخداي تعالي مي
 .طرف صحرا در صبح، و ديگري در هنگام برگرداندن آنها به طرف منزل، در عصر

 ."وَ تَحْمِلُ أَثْقالَكُمْ إِلي بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ "

مشقتي است كه نفوس در حمل  "شق االنفس "ناي بار سنگين است، و مقصود ازجمع ثقل است كه به مع "اثقال "كلمه
 .كنندبارها در مسافتهاي طوالني و راههاي دشوار تحمل مي

كنند كه رسيدن به آن شهر با و مقصود اين است كه انعام، مانند شتران و بعضي گاوها بارهاي آدمي را به شهري حمل مي
ه تحملش بر نفوس دشوار است، و خداوند با خلقت شتر و گاو، و مسخر نمودن آنها براي بشر نبود شتر و گاو مشقتي دارد ك

 .آن مشقت را از بشر برداشت، كه خدا نسبت به شما مردم رؤوف و رحيم است

 ."وَ الْخَيْلَ وَ الْبِغالَ وَ الْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً وَ يَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُونَ "

 :در آيه قبلي، و تقديرش اين است كه "انعام "عطف است بر كلمه اين جمله

اسبان و استران و خران را نيز براي شما خلق كرد، تا شما سوار  -و الخيل و البغال و الحمير خلقها لكم لتركبوها و زينة "
 نافع شما دارد، چون شمافهماند كه خلقت چهارپايان ارتباطي با مو اين جمله اخير مي "شويد، و تا زينت شما باشند

__________________________________________________ 

 [.....] .، ط تهران003ص  2مجمع البيان ج (1)

 015، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .گيريدشويد و آنها را زينت و جمال خود ميسوارشان مي

دانيد، و آنها را براي شما مسخر نمود تا از آنها بهره كه شما نميآفريند چيزهايي يعني و مي -"وَ يَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُونَ "
 .بگيريد. و دليل بر تقديرهايي كه در آيه گرفتيم، سياق آيات است

 345بر خدا است كه قصد سبيل )راه هدايت( را معين و روشن كند )وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ ...([ ..... ص : ]

 ."صْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَوَ عَلَي اللَّهِ قَ "

به معناي استقامت راه است، يعني راه آن طور مستقيم باشد كه در  -اندو غير او گفته« 1»بطوري كه راغب  -"قصد "كلمه
ناي اسم فاعل است، و اضافه رساندن سالك خود به هدف، قيوم و مسلط باشد، و ظاهرا اين كلمه كه مصدر است به مع

، اضافه صفت به موصوف خويش است، و بنا بر اين، معناي قصد السبيل، سبيل قاصد است، در "سبيل "شدن آن به كلمه
به معناي منحرف از هدف است و رهرو خود را به غير هدف  "جائر "كه "وَ مِنْها جائِرٌ "فرمايد:مقابل قول خداوند كه مي

 .كندف گمراه ميرساند، و از هدمي

، اين است كه بر خدا واجب است كه سبيل قاصد و راه مستقيم را براي "بر خداست قصد سبيل "و مقصود از اينكه فرمود:
بندگانش معين كند، تا آن راه، ايشان را به سعادت و فالح بكشاند، و چون حاكمي غير از خدا نيست كه او را محكوم به اين 

ر خود واجب كرده است كه راهي براي بندگان خود قرار دهد و ايشان را بسوي خود هدايت كند، واجب كند، پس او خودش ب
 .و قرار هم داده



زيرا راه قرار دادنش همين است كه انسان و بلكه هر موجودي را به قوا و ادواتي مجهز كرده كه اگر درست به كارش بزند او 
و در « 5» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "ه قرآن كريم فرمود:رساند هم چنان كرا به كمال مطلوب و سعادتش مي

 :خصوص انسان فرمود

 .«0» "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ "

هايي كه از دو ناحيه در بشر القاء نموده، يكي از ناحيه فطرت و يكي از طريق بعث ين، عبارت است از آن تلق"هدايت "و اما
 "وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها "رسل و انزال كتب و تشريع شرايع، هم چنان كه در باره قسمت اول فرموده:

 و در باره قسمت دوم« 0»

__________________________________________________ 

 ."قصد "مفردات راغب، ماده(1)

 .21آن كس كه خلقت هر چيزي را بداد آن گاه هدايت كرد. سوره طه، آيه (2)

بپايدار روي خود را براي دين حنيف، آن فطرتي كه بشر را بر آن خلق كرد تبديلي در خلق خدا نيست. سوره روم، آيه (3)
03. 

 .ي آن )و يا درست كننده آن( پس فجور و تقوايش را بدو الهام نمودسوگند به نفس و درست(4)

 .2سوره شمس، آيه 

 010، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً "فرمود:

ه كه نعمتهاي علوي و سفلي، از آسمان و و اگر خداي سبحان اين آيه را كه مربوط به هدايت است در ميان آياتي قرار داد
شمارد، بدين جهت بوده كه كالم در دو زمين و انعام و خيل و بغال و حمير و آب نازل از آسمان و زراعت و نظائر آن را مي

 فآيه انعام و خيل به معناي راهپيمايي و سوار شدن مركب منتهي شد، لذا مناسب بود كه راههاي معنوي كه آدمي را به هد
 .رساند خاطر نشان بسازدحقيقي او و كمالي كه در مسير حيات در جستجوي آنست مي

لذا فرمود: يكي از نعمتهايي كه خدا بر بندگانش منت نهاده اين است كه بر خود واجب كرده راه ميانه را به آنان بنماياند تا 
 .بتوانند به سعادت زندگيشان برسند و بسوي پروردگارشان هدايت گردند

در اين آيه، خداي سبحان قصد السبيل را به خودش نسبت داده، ولي سبيل جائر را نسبت نداده، جهتش اين است كه جائر، 
راه ضاللت است و از ناحيه خدا جعل نشده است بلكه راهي كه خدا جعل كرده راه قصد و هدايت است، و راه جائر، به معني 

 .در حقيقت راه نيست بلكه بيراهه است انحراف از راه هدايت و نپيمودن آن است، پس

و بهر حال آيه شريفه ظاهر در اين است كه قصد السبيل را به خدا نسبت داده و آن ديگري را نسبت نداده، و چون قصد 
فهميم كه راه جائر كه آن را به خدا كند و از اين ميرهرو خود را به خدا منتهي مي -كه آن را به خدا نسبت داده -السبيل

 .فهميم كه راه نيست بلكه انحراف از راه استكند، و نيز ميسبت نداده رهرو خود را به خدا منتهي نمين

و چون ممكن است كسي توهم كند كه همين عمل خدا باعث شده كه خدا خود بدست خودش خود را مغلوب كرده و 
چنين  اند، و اگر اووده، و به هدايت آن مهتدي نشدهبينيم اكثر مردم اين راه را نپيمنعمتش را مكفور نمايد، براي اينكه مي

كردند، پس خودش خود را در تدبير خويش مغلوب بندگانش كرده است، و فرمود بندگان نافرمانيش نميراهي را جعل نمي
است، يعني  "مَعِينَوَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْ "اي را اضافه كرد تا آن را دفع كند، و آن جمله:چون جاي چنين توهمي بوده جمله

روند بخاطر عجز خداي سبحان و غلبه آنان بر خدا و شكست دادن خدا نيست، بلكه از اين اگر اكثر مردم راه خدا را نمي



 جهت كه خدا نخواسته هدايت

__________________________________________________ 

 .0ناسپاس. سوره دهر، آيه  ما راه را به او نمايانديم حال يا شكرگزار است و يا(1)

 010، ص: 15ترجمه الميزان، ج

اي جز هدايت نداشتند چون خداوند در هر حال، قاهر و كرد و ايشان چارهخواست همه را هدايت ميشوند، زيرا اگر خدا مي
 .غالب است

سان سان بنا و درست شده، كه انكه خدا آن را قرار داده سبيلي است كه بر اساس اختيار ان "سبيل قاصد "و به عبارت ديگر،
پيمايد، و چنين راهي ممكن نيست جبري باشد، هم چنان كه به اختيار خود، با اعمال صالح و اجتناب از معاصي آن را مي

هاي افراد، مختلف، و تركيب ساختماني آنان گوناگون است، و قهرا آثار اين ممكن نيست عمومي باشد، زيرا طبيعت
هاي مختلف نيز متفاوت است، در نتيجه افراد در ايمان و كفر و تقوي و فجور و اطاعت و معصيت ها و تركيبطبيعت

 .مختلفند

آيه شريفه از آن آياتي است كه دو طائفه اشاعره و معتزله كه دو فرقه از فرق مسلمين بودند در آن اختالف كردند، معتزله به 
در  شود نسبت داد، چوناي ديگر را نميشود به خدا نسبت داد، و پارهامور را مياي از اند بر اينكه: پارهاين آيه استدالل كرده

اين آيه، قصد السبيل را به خدا نسبت داده، و سبيل جائر را نسبت نداده، و تفسير كشاف، استدالل آنان را نقل كرده است 
«1». 

گفته « 5»اند. يكي ه بگيرند خود را به زحمت انداختهدر مقابل، اشاعره براي پاسخگويي به آنان و اينكه اين داللت را از آي
است: هر دو راه از ناحيه خداست، و اگر سبيل جائر را به خدا نسبت نداده منظور رعايت ادب نسبت به خدا بوده است. يكي 

اهي شد كه از ميان دو ر اين است كه فضل و كرم خدا باعث "وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "ديگر گفته: مقصود از عبارت« 0»
كه او خودش درست كرده حق را بيان كند و راه باطل و جائر را بيان نكند و گر نه در اصل هر دو راه مجعول از جانب خداي 

 .اند كه: تغيير اسلوب در آيه داللت بر چيزي داشته باشدديگر اصال انكار كرده «0»باشد. بعضي تعالي مي

 341مورد است[ ..... ص : حقيقت راه نيست و امري عدمي است و بحث معتزله و اشاعره در جواز يا عدم جواز اسناد خلق آن به خداوند بي بيان اينكه راه ضاللت در]

ولي حق اين است كه داللت آيه بر اينكه قصد السبيل منسوب به خداست و سبيل جائر منسوب به او نيست، هيچ شكي 
ن نيست كه سبيل جائر مجعول ديگران باشد، چون گفتيم كه سبيل جائر و راه ضاللت در ندارد، ليكن اين داللت مستلزم اي

 حقيقت راه نيست، تا قابل جعل باشد، بلكه اگر دقت كنيم راهي نرفتني و امري عدمي است، و امر عدمي هم
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قابل جعل نيست تا بنشينيم بحث كنيم در اينكه چه كسي اين بيراهه و ضاللت را جعل و ايجاد كرده است، و اگر در 
 .ستمواردي ضاللت گمراهان را به خدا نسبت داده معنايش هدايت نكردن ا

يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَ يَهْدِي بِهِ  "و آيه« 1» "يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "با اين حال اگر شما بگوئيد پس چرا در آيه



گوئيم اين گمراه كردن كند؟ در جواب ميكند، و هر كه را بخواهد گمراه ميفرموده هر كه را بخواهد هدايت مي« 5» "كَثِيراً
وَ  "طر مجازات اعمالي است كه از فرد مستحق ضاللت سر زده است، نه اينكه گمراه كردن ابتدايي باشد چنان كه جملهبخا

آن را تفسير كرده و فهمانده است كه وقتي انسان فسق و تباهي را پيشه خود كند و به سوء  «3» "ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ
بيرون آيد، يعني خداي را نافرماني كند و رجوع هم نكند، اين روش، ضاللت ابتدايي آدمي و اختيار خود از زي عبوديت خدا 

زند، و مستند به خود آدمي است، و در صورتي كه انسان از آن شروع به ضاللت است، كه از ناحيه خود انسان سر مي
 .كندثابت ميكند و در حالت ضاللتش بازگشت نكند خدا او را به ضاللتي بيشتر مجازاتش مي

شود براي اين است كه خداي تعالي بشر را، هم از طريق فطرت و و اينكه گفتيم ضاللت ابتدايي از ناحيه خود بشر شروع مي
 .ندككند خودش ميهم بوسيله دعوت انبياء هدايت كرده و راه را يادشان داده است پس اگر كسي با اين حال راه را گم مي

 ."مِنَ السَّماءِ ماءً لَكُمْ مِنْهُ شَرابٌ وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ "

هاي ها هستند كه بشر و غير بشر از آنها استفادهشود كه همه از روئيدنياز اينجا به نوعي ديگر از نعمتهاي خدا اشاره مي
اريكي شب، روشني روز، آفتاب، ماه، و امثال اين عوامل كنند، و عواملي كه در پيدايش آنها دخالت دارند، از قبيل تغذايي مي

و حال آنكه اگر سياق قبلي را رعايت  "هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ":شمارد و لذا سياق قبلي را عوض كرده و فرمودرا بر مي
 ."أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ "فرمود:بايست ميكرد ميمي

است كه به معناي چريدن چهارپايان است، و حيوان سائمه را هم از اين باب سائمه  "هاسام "از ماده "تسيمون "كلمه
 چرد و برايش علوفهگويند. )حيواني كه خودش ميمي
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 .(كنندتهيه نمي

هايي كه ساقه عبارت است از آن روئيدني "شجر "است، وآمده، اولي تبعيض، و دومي نشويه  "من "در اين آيه دو بار حرف
ر شود، هم چنان كه داستعمال مي -دار و چه بي ساقه نيزچه ساقه -و برگ دارند، آن گاه به عنوان توسعه در تمام روئيدنيها

 .بقيه كلمات آيه روشن است "وَ مِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ "اين آيه بكار رفته و فرموده:

 ."... نْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنابَ وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِيُ "

اند: كلمه زيتون اسم جنس هم گفته «1»شود، بعضي ، درخت معروفي است كه به ميوه آن نيز زيتون گفته مي"زيتون "
شود، و اين كلمه گفته مي "نخيله "كه در واحدش "نخيل "مچنين كلمهگويند، و همي "زيتونه "جمعي است، و واحد آن را

است كه ميوه درخت مو است، اين كلمه نيز هم  "عنبه "، جمع"اعناب "شود و هم بر جمع، و كلمههم بر واحد اطالق مي
 .اششود و هم بر ميوهبر خود درخت اطالق مي

 باشد، و اگر از ميانمي "و من كل الثمرات انبت اشجارها "،"لِّ الثَّمَراتِمِنْ كُ "شود كه تقدير جملهو از سياق استفاده مي
ها تنها به اسامي اين چند ميوه تصريح نموده و بقيه را به آنها عطف كرده، شايد از اين جهت بوده است كه غالبا به همه ميوه

ان و حيوان در ارتزاق از آن ميوه و نباتات كه شامل انس -شوند. و چون در اين تدبير عمومي و وسيععنوان غذا مصرف مي
ختم  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "حجتي است بر وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت، لذا آيه شريفه با جمله -است



 .گرديد

 ."... وَ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ "

ايم و چون هر يك از اين ب چند نوبت پيرامون معناي تسخير شب و روز و ماه و آفتاب و نجوم، بحث كردهدر اين كتا
مذكورات و همچنين مجموع شب و روز، و مجموع آفتاب و ماه و نجوم داراي خواص و آثاري هستند كه هر يك براي خود 

 لَآياتٍ إِنَّ فِي ذلِكَ "اي تعالي، آيه مورد بحث را با جملهدليل مستقلي است بر اثبات وحدانيت پروردگار در ربوبيت، لذا خد
را به صيغه جمع آورد، بخالف دو آيه قبل و بعد كه در آنها به صيغه مفرد آورده  "آيت "ختم فرمود، و كلمه "لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

 .است

 ."كَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَوَ ما ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفاً أَلْوانُهُ إِنَّ فِي ذلِ "

 ، اختالف الوان معادن"اختالف الوان "به معناي خلق كردن است، و "ذرء "كلمه

__________________________________________________ 

 .132، ص 10روح المعاني، ج (1)

 012، ص: 15ترجمه الميزان، ج

شود، و بعيد نيست كه اختالف الوان كنايه از ده و بشر از آن منتفع ميو ساير مركبات عنصري است كه از زمين خلق كر
وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنابٍ وَ  "اختالف نوعي باشد، و در آن صورت آيه مورد بحث قريب المعنا با آيه

خواهد بود، كه در سابق  «1» "واحِدٍ وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلي بَعْضٍ فِي الْأُكُلِزَرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقي بِماءٍ 
 .بيان استدالل به اين آيه گذشت

توان بر وحدانيت و ها، امري است كه با آن ميو اختالف الوان آنچه كه در زمين خلق كرده از گياهان و درختها و ميوه
 ."اليات "و نفرمود: "الية "و چون امر واحدي است لذا فرمود:يكتايي خدا، در ربوبيت استدالل كرد، 

و اين سه قسم احتجاج است كه اولي به مردم متفكر و دومي به اشخاص متعقل و سومي به افراد متذكر نسبت داده شده، و 
افي تفكر، كاي تركيب يافته كه در استفاده و نتيجه گرفتن از آن صرف جهتش اين است كه حجت اول از مقدمات ساده

است، ولي دومي مركب از مقدمات علمي است كه فهم آن جز براي دانشمنداني كه از اوضاع اجرام آسماني و اسرار زميني با 
 .داندگيرد كه حركات و انتقاالت اجرام آسماني و آثار آن حركات را ميخبرند ميسر نيست، تنها كسي از آن حجت نتيجه مي

توانند از آن نتيجه گرفته و با آن، وحدانيت خدا را در لي و فلسفي است كه تنها كساني ميسومي هم مركب از مقدماتي ك
ربوبيت اثبات كنند كه متذكر احكام كلي وجود باشند، مثال بدانند كه: عالمي كه همواره در دگرگوني است، ال بد و ناچار 

گردد، و بدانند كه واجب است تمامي و متشابه منتهي مياحتياج به ماده دارد، و بدانند تمامي مواد آن به يك ماده عمومي 
 .اختالفاتي كه در مواد هست، بايد به غير ماده منتهي شود، كه در ما وراي اين ماده است

 ."... وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها "

ها و شهرها و راهها و عالمتها است، هم شمارد، و آن نعمت درياها و كوهاين آيه فصل ديگري از نعمتهاي الهي را بر مي
و  "وَ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ "ها و امثال آن بود، لذا فرمود:چنان كه در فصل گذشته، نعمت بيابانها و دشتها و درختان و ميوه

 ."... و سخر "نفرمود:

__________________________________________________ 

و در روي زمين قطعاتي در كنار هم قرار دارد كه با هم متفاوتند و باغهايي از انگور و زراعت و نخلها، كه گاهي بر يك (1)
 جهت ميوه بر ديگري شوند و با اينحال بعضي از آنها را ازرويند و گاهي بر دو پايه، همه آنها از يك آب سيراب ميپايه مي
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عبارت است از تر و تازه از هر  :)بر وزن فعيل( از ماده طراوت است، و طراوت بطوري كه در مفردات گفته "طري "كلمه
مخرت  "شود:راست است، گفته مياست و مخر به معناي شكافتن آب از چپ و  "مخر "جمع "مواخر "و كلمه« 1»چيز، 

گويند، و مخر بطوري كه در مجمع البيان يعني كشتي آب را شكافت. و بهمين جهت كشتي را ماخره مي "السفينة الماء
گفته: به معناي شكافتن زمين براي زراعت نيز هست، و مقصود از خوردن گوشت تازه از دريا، خوردن گوشت ماهي است كه 

ان خود شود و زن، لؤلؤ و مرجاني است كه از دريا گرفته مي"استخراج زينت براي پوشيدن "د و مقصود ازشواز دريا صيد مي
 .«5»آرايند را با آن مي

 شكافند و بعيد نيست اينكهبيني كه آب دريا را از چپ و راست ميها را مييعني كشتي -"وَ تَرَي الْفُلْكَ مَواخِرَ فِيهِ "
اي عمومي باشد كه در آن مخاطب مخصوصي منظور نيست، و در بسياري موارد اين كلمه همين از خطابه "تري "فرمود:

بيند، اي و هر كسي كه نيروي مشاهده داشته باشد اين مطلب را ميشود، و معنايش اين است كه هر بينندهطور استعمال مي
 .ت از جمع به مفرد بكار رفته استپس بنا بر اين، خطاب به رسول خدا )ص( نيست، تا گفته شود در آيه التفا

يعني تا بعضي از رزق خدا را با سفرهاي آبي و به راه انداختن كشتيها طلب كنيد،  -"وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "
 -تغوا ...ذا و كذا و لتبو تري الفلك مواخر فيه لتنالوا بك "اين جمله عطف بر جمله حذف شده است، و تقدير آن چنين است:

، "شكافند تا شما بوسيله آن فالن و فالن را بدست آورده و تا از فضل او طلب كنيدبيني كه در دريا آب را ميها را ميكشتي
 .ها در كالم خداي تعالي بسيار استو نظير اينگونه عطف

و به راه انداختن كشتيها در آن، اين است كه شايد شما يعني يكي ديگر از نتايج تسخير دريا  -"وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "
داده  ها آن قدر نعمتشكرگزار شويد، زيرا نعمتهاي دريايي فضل زيادتي است از خداي تعالي براي اينكه خداوند در خشكي

خر درياها را مسهاي دريايي نداشته باشد، و ليكن خداوند اين نعمت زيادي را هم ارزاني داشت، و كه بشر احتياج به نعمت
اين  شود و بيادبشر فرمود تا شايد خدا را شكرگزار باشند، چون انسان كمتر در ضروريات زندگي خود متوجه نعمت خدا مي

 افتد كه اين ضروريات زندگي،معنا مي
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كند، به خالف نعمتهاي بيش از حد ضرورت كه نعمتهاي خداي سبحان است كه اگر بخواهد يك روزي از انسان سلب مي
 .شودآدمي در برخورد به آنها بيشتر متوجه نعمت خدا مي

 ."بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَوَ أَلْقي فِي الْأَرْضِ رَواسِيَ أَنْ تَمِيدَ  "

 .«1»به معناي انحراف به چپ و راست و اضطراب است  "ميدا -يميد -ماد "از "ميد "در مجمع گفته: كلمه

، مبادا زمين هايي قرار داد براي جلوگيري از اين بود كهاين است كه: اگر خدا در روي زمين كوه "أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ "و معناي
 .شما را به چپ و راست بلغزاند، و بخاطر همين ناآرامي زمين، نظام زندگيتان مختل گردد

يعني و نهرهايي جاري ساخت تا بتوانيد آن را به آساني به زراعتها و بستانهاي خود برسانيد، و حيوانهاي اهلي  -"و انهارا "
 .خود را سيراب كنيد



، و معنايش اين است كه خدا راههايي بسوي هدف "و انهارا "اين جمله عطف است بر جمله -"تَدُونَوَ سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْ "
هايي كه ميان دو سرزمين قرار داشته، رود قرار داد، و اين راهها بعضي طبيعي است مانند مسافتهدايتي كه از شما اميد مي

قطع كرده باشد، مانند زمين همواري كه ميان دو كوه قرار دارد،  كند، بدون اينكه حائل و مانعي آن راآن دو را بهم وصل مي
 هايي كهآيد، و يا جادهو بعضي ديگر مصنوعي است، مانند آن راهي كه در اثر رفت و آمد بسيار، خود به خود به وجود مي

 .كندآدمي به دست خود درست مي

شود، و هيچ مانعي است، كه هر دو قسم راه را شامل ميعموم راهه "سبل "آيد كه مقصود ازو از ظاهر سياق چنين بر مي
بينيم كه در همين آيات، نهرها و عالمتها را ندارد كه آن راههايي كه مصنوع بشر است نيز به خدا نسبت داده شود، زيرا مي

شر يي را كه دست بهابينيم بتكند، هم چنان كه ميهم به خدا نسبت داده، با اينكه غالبا نهر و عالمت را بشر درست مي
 .«5» "وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَ ما تَعْمَلُونَ "تراشد نسبت به خدا داده و آنها را خلق خدا ناميده و فرموده:مي

جهتش هم اين است كه همه اينها هر چه باشد آثار مجعوالت خداي تعالي است، خداست كه آنها را خلق كرده و داراي اثر 
 .مثالهاي مذكور جعل با واسطه است، يعني خدا خلق كرده اما با دست بشرقرار داده، البته جعل در 

__________________________________________________ 

 .، ط تهران020، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .32تراشيد خلق كرده است. سوره صافات آيه خدا شما و آنچه را كه مي(2)
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جمع عالمت است، و عالمت، آن چيزي است كه نشانه چيز ديگري  "عالمات "كلمه "الماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَوَ عَ "
است، يعني و خدا عالمتهايي قرار داد كه شما با آن، به چيزهايي استدالل  "انهارا "باشد و كلمه مذكور عطف بر كلمه

هاي طبيعي و يا وضعي است كه هر يك بر ها و نشانهآن عالمتها، آيه كنيد كه از حستان غايب است، و مقصود ازمي
ها و خطوط و امثال اينها است كه يا به طبيعت خود و يا ها و اشارهها و واژهكند، و از آن جمله، شاخصمدلولي داللت مي

 .كندبطور قراردادي داللت بر مدلولي مي

 :فرمايدكند و ميا ذكر ميخداي سبحان سپس راه يافتن بوسيله ستارگان ر

 "، و با اينكه جا داشت بر طبق سياق قبلي صيغه مخاطب بياورد صيغه غائب آورد و فرمود:"وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ "
 .كه در آيه قبلي بود تكرار شود "تهتدون "براي اين بود كه نخواسته است كلمه "يهتدون

كه متعرض هدايت معنوي است، در  "قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِنْها جائِرٌ وَ لَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ وَ عَلَي اللَّهِ "آيه قبلي يعني آيه
وَ  "به خود گرفته، هر چند جا داشت بعد از جمله "معترضه "هاي صوري و ظاهري، جنبه جملهوسط آيات مربوط به نعمت

وري است واقع شود )چون بعد از به ميان آمدن هدايت صوري مناسب است كه مربوط به هدايت ص "بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ
گرفت، لذا در همين جا كه شد، و بويي از تناقض به خود ميهدايت معنوي هم به ميان آيد( و ليكن چون باعث اشتباه مي

 .قرار گرفته هر چند شكل جمله معترضه را دارد مع ذلك در جاي بهتري قرار گرفته است

 351سه گانه الوهيت و ربوبيت: خالق بودن، منعم بودن و عالم بودن به درون و برون انسان[ ..... ص : اركان ]

كند، چون در اين آيات، حجت مذكور در سابق را بطور اجمال تقرير مي "أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ ال يَخْلُقُ ... إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "
فرمايد: دليل مفصلي براي توحيد ربوبيت اقامه شده بود، كه اين آيه اجمال آنها است و ميآيات سابق كه شانزده آيه بود يك 

آيد، و نظام كون بدون آنها منتظم كه به شمار در نمي -ها راخداي سبحان، خالق هر چيزي است پس او است كه اين نعمت



نه مالك هر چيز، و يگانه مدبر هر چيز، و او است ارزاني داشته، و عالم به سر و علن آنها است، پس او است يگا -شودنمي
اند، هيچ يك از اين صفات را ندارند، پس هيچ پروردگار هر چيز، و هيچ يك از اين خدايان دروغين كه مشركين درست كرده

 .يك از آنها ربوبيت ندارند، و تنها معبود در عالم يكي است و ال غير، و آن خداي عز اسمه است

 اند: اين آيات،شود كه گفتهاد گفته بعضي از مفسرين روشن مياز همين جا فس
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كنند، يكي راه خلقت و يكي راه نعمت. بيان فسادش هم اين است كه راه خلقت، تنها مساله توحيد را از دو طريق اثبات مي
اي كه روي سخن با آنان است احتياج ل دارند، و در زمينهپرستان هم آن را قبوكند، كه بتتوحيد خالق و صانع را اثبات مي

كنند و نه اينكه خدا خالق هر چيز حتي بتهاي نيست به اينكه توحيد صانع اثبات شود، زيرا آنان نه وجود خدا را انكار مي
گفتند د كه ميبير قائل بودنايشانست، و اقرار دارند كه بتهايشان خالق هيچ چيز نيستند، بلكه از اين رو براي آنها سهمي از تد

خدا تدبير عالم و امر شفاعت را به آنها واگذار كرده، و در مقابل چنين مردمي چه فائده دارد كه اصل صانع اثبات شود؟ پس 
ها را هم اسم برده براي تثبيت امر نعمت بوده، چون وقتي طرف، قبول در اين آيات مقصود اثبات صانع نيست، و اگر نعمت

خدا خالق هر چيزي است بايد او را متوجه كرد كه پس آثار مخلوقات او كه همانا تنعم ما از آنها است، نيز از  دارد كه
ها از آن او و ملك او است، و ملكيت او خداست و او است كه اين همه نعمت را در اختيار ما گذارده، و چون وجود اين نعمت

كند، پس منعم حقيقي ما نيز تنها او است، و هيچ و نه تبديل قبول مي گرددشود و نه به ديگري منتقل مينه باطل مي
موجود ديگري غير او سهمي از منعم بودن را ندارد، حتي خود نعمت هم نعمت بودنش از خودش نيست و ولي نعمت ما 

 .نخواهد بود، چون هم خودش و هم اثرش هر دو ملك خداست

ساله خلقت و انعام اكتفاء نكرد، )چون اگر صرف اين دو باعث شود كه انسان در و بهمين جهت بود كه خداي تعالي تنها به م
دبير را فرستند بپرستند( بلكه مساله تبرابر خالق و دارنده نعمت، خاضع شود و او را بپرستد بايد مردم ابرها را هم كه باران مي

را هم ضميمه فرمود و تا بفهماند كه خالق و منعمي را بايد  "عْلِنُونَوَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُ "هم دخيل دانست و جمله
پرستيد كه عالم هم باشد تا بدينوسيله مدبر مخلوق خود بوده و هر مخلوقي را بسوي كمال مطلوبش راهنمايي كند، و راه 

الم ش واقعي است كه معبود، عسعادتي را كه برايش مقدر كرده به او بنماياند و معلوم است كه عبادت وقتي عبادت و پرست
 .به عبادت عابد خود باشد، و خضوع و خشوع او را ببيند

پس مجموع هر دو دسته آيات، يعني آيات مربوط به خلقت و آيات مربوط به عظمت همه مقدمات يك دليلند، كه بر توحيد 
 .انكار خود بردارند پرستان كه آن را منكر بودند دست ازربوبيت اقامه شده، تا دوگانه پرستان و بت

صفات خدايي را با صفات غير خدا مقايسه كرده تا  "أَ فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ ال يَخْلُقُ أَ فَال تَذَكَّرُونَ "پس در اينكه فرمود:
 تواند معبود باشد، و صفات خدا با بفهماند كه غير او نمي
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ان همان خداي "كندكسي كه خلق نمي "ستفهام در آن استفهام انكاري است، و مراد ازصفات غير خدا يكسان نيست، و ا
 .پرستيدنددروغين آنان است كه مي

ر كند و داين است كه خداي سبحان، موجودات را خلق مي -همانگونه كه از بيان گذشته روشن شد -بيان اين مطلب هم
كند كند يكسان نيست، زيرا خدا موجودات را خلق ميهيچ خلق نميخلقتش هم استمرار دارد، پس چنين كسي با كسي كه 

 .و مالك آنها و آثار آنها است، آثاري كه نظام خود آنها و نظام عام عالم به آنها بستگي دارد

ي كه از حيطه شمارش هاي الهي، و كثرتاشاره است به زيادي نعمت "...وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها  "و اينكه فرمود:



بيرون است، چون در حقيقت، هيچ موجودي نيست مگر آنكه در مقايسه با نظام كلي عالم، نعمت است، هر چند كه بعضي از 
 .موجودات نسبت به بعضي ديگر، نعمت نباشد

 355[ ..... ص : "رحمت و مغفرت "با "نعمت "وجود دارد و اشاره به ارتباط بين مفهوم "لَغَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ "به "وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "اي كه در تعليلبيان نكته]

ترين يقترين و دقو اين خود از لطيف "إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ "كند به اينكه:خداي سبحان همين بسياري نعمت را تعليل مي
فهماند كه خروج نعمت از حد شمارش، از بركات دو صفت مغفرت و رحمت اوست، با ها است، چون با اين تعبير ميتعليل

پوشاند و با رحمتش كه اتمام نقص و رفع حاجت است، مغفرتش كه همان پوشاندن است بدي نقص و قصور اشياء را مي
ت او بر تمامي موجودات آرايد، بنا بر اين، مغفرت و رحمسازد و به زيور جمالش ميخير و كمال هر چيزي را ظاهر مي

گسترده است، چون هر چيزي را كه فرض كني وقتي براي چيز ديگري خير و نفع شد، در نتيجه نسبت به آن نعمت حساب 
شود پس بعضي از اشياء نسبت به بعضي ديگر نعمت است، در نهايت نعمت خدا همان سعه و عموميتي را دارد كه مي

 .()دقت فرماييد "إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ ال تُحْصُوها "فرمود:مغفرت و رحمتش دارد، و بهمين جهت 

اين آيه از آياتي است كه در آن مغفرت بكار رفته بدون اينكه سخني از گناه كه در عرف متشرعه عبارت است از معصيت 
 .امر مولوي به ميان آمده باشد

اگر  "اله "اشاره است به ركن سوم از اركان ربوبيت كه همان علم باشد، چون "نُونَوَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِ "جمله
متصف به علم نباشد عبادت كردن و نكردن بندگان برايش يكسان است، پس عبادت او لغو و بي اثر خواهد بود، ناگزير الزم 

اش، زيرا قوام عبادت، به نيت است، اطن بندهاست كه رب معبود، داراي علم باشد، البته نه هر علمي، بلكه علم به ظاهر و ب
شود كه با نيت صالح انجام شده باشد، و نيت هم مربوط به ضمير و باطن بنده است، و و عمل وقتي عبادت محسوب مي

 علم به اينكه عبادت، حقيقت معناي 
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ه ظاهر و باطن بنده، و خداي عز و جل عالم است به آنچه كه انسان شود مگر با احاطه معبود بخود را واجد است، پيدا نمي
سازد، همانطور كه او خالق و منعم است، و بخاطر خلقت و انعامش مستحق پرستش دارد و آنچه كه آشكار ميپنهان مي

 .است

 "د:با اينكه ممكن بود بفرمايگردد كه: چرا در آيه شريفه در بيان علم خدا، تعبير مذكور انتخاب شده، از همين جا روشن مي
پس جهت  ،"وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما تُسِرُّونَ وَ ما تُعْلِنُونَ "، ولي فرمود:"ء عليمو اللَّه بكل شي "و يا بفرمايد: "عالم الغيب و الشهادة

بر ره عبادت انسانها در برااينكه علم به اسرار و آشكار را علت آورد، آنهم اسرار و آشكار انسانها، براي اين بود كه سخن در با
پروردگارشان بود، و در علم به عبادت، كه امري است هم مربوط به بدن و اعضاي عبادت كننده و هم به قلب و احوال او لذا 

 .اش باشد، و به نيت دروني و احوال و حركات بدني او آگاه باشدكنندهالزم است كه معبود، داناي به باطن و ظاهر عبادت

اشاره است به فقدان ركن اول از اركان ربوبيت در  "وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَ هُمْ يُخْلَقُونَ "و جمله
بتها و معبودهاي مشركين، و چون ركن اول ربوبيت را ندارند قهرا ركن دوم را هم كه از فروعات ركن اول است و عبارت 

 .، ندارنداست از: دادن نعمت

 .بهمين جهت معبودهاي آنان، آلهه و ارباب نيستند، بلكه خداي متعال رب است

اشاره است به فقدان ركن سوم از اركان ربوبيت در بتهاي  "أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْياءٍ وَ ما يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ "و اينكه فرمود:
و آشكار ايشان، و در اين نفي، مبالغه كرده و اصل حيات و زندگي را كه پرستان، و آن ركن عبارت است از علم به سر بت



مستلزم داشتن علم است نفي كرده كه نفي آن مستلزم نداشتن مطلق علم است تا چه رسد به نوع اكمل آن كه همان علم 
كرده، كه هيچ وقت با  اول مرگ را براي ايشان اثبات "مردگاني هستند بي جان "به ظاهر و باطن انسان است، و فرموده:

 .سازد، سپس همان مرگ را با بي جاني تاكيد نموده استدرك و شعور نمي

را ذكر كرده به اين مناسبت  "شوندمردم چه وقت مبعوث مي "و اگر از ميان همه وجوه جهل بتها خصوص علم به اينكه:
كه روز پاداش دادن به بندگانش را بداند، زيرا بايد الزم است  "اله معبود "است كه روز بعث، روز پاداش انسانها است، و بر

دهد ولي اين بتها از چنين روزي خبر ندارند، پس چگونه بداند كه چه روزي بندگان خود را در ازاي بندگيشان پاداش مي
 .باشند؟ "اله معبود "توانندمي
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صحيح نيست كه هر دو ضمير را به اصنام « 1»گردد، و اين به مشركين بر مي "يبعثون "ضمير دوم يعني ضمير جمع
مختص باري تعالي است، و از غير او محجوب بوده و جهل به آن مختص اصنام نيست.  "روز بعث "برگردانيم، زيرا علم به

 .(دقت بفرماييد) .گردداند: هر دو ضمير به مشركين بر مياست كه گفته« 5»ر قول بعضي تاز اين وجه باطل

ين بيان شود كه همآيات شريفه مورد بحث هر چند ظاهر سياقش نفي ربوبيت اصنام است ليكن با كمترين دقت معلوم مي
پرستند ها ميهر معبود ديگري كه وثني در نفي ربوبيت صاحبان اصنام يعني مالئكه مقرب و جن و كملين بشر و كواكب، و

نيز جريان دارد، براي اينكه آنها نيز هيچ يك خالق و منعم و عالم باالصاله نيستند، و اگر هم از اين صفات چيزي را و يا 
د شهمه را دارند از خداي سبحان دارند، و حال آنكه رب حقيقي آن كسي است كه اين صفات را باالصاله و مستقال داشته با

 .()دقت بفرماييد

التفات از خطاب به غيبت بكار رفته و شايد نكته آن اين  "وَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ... يُبْعَثُونَ "در اين دو آيه، يعني آيه
سول خدا آيد، لذا خطاب از ايشان به ربوده كه در هر دو، مساله معاد و روز بعث كه مشركين منكر آن بودند به ميان مي

 .)ص( متوجه شده تا بدين وسيله، هم مطلب بيان شده باشد و هم با اعتراض آنان مواجه نگردد

بيان نتيجه دليلي است كه در آيات قبلي اقامه شد، و معنايش اين است كه وقتي ثابت شد  "إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "و اينكه فرمود:
كنند ه معبوديتش به حق است، و غير او خداياني كه مشركين ادعا ميكه خداي تعالي واجد شرايط الوهيت است و اوست ك

، " إِلهٌ واحِدٌإِلهُكُمْ "شود كههيچ يك، واجد آن شرايط نيستند، يعني نه خالقند، نه منعم و نه عالم، پس اين نتيجه حاصل مي
كه چنين معبودي منحصر به خداي عز معبودي كه شما سزاوار است بپرستيد معبود واحدي است، و الزمه اين معنا اين است 

 .اسمه باشد

 351بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا  "در مجمع البيان گفته است: چهل آيه از اول اين سوره مكي و ما بقي، يعني از آيه
 ل ازتا آخر سوره مدني است، )به نق "لَنُبَوِّئَنَّهُمْ
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 واند: به استثناي سه آيه آخر كه مربوط به هنگام مراجعت رسول خدا )ص( از جنگ احد است حسن و قتاده(. و بعضي گفته
شود همه مكي است، و آن سه آيه ما بين مكه و مدينه نازل شده است )به نقل از ابن شروع مي "وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا "با آيه

عباس و عطاء و شعبي( و در يكي از روايات منقوله از ابن عباس دارد كه بعضي از آيات، مكي و بعضي ديگر مدني است، 
ا ت "وَ ال تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا "و مدني آن از آيه "وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ "ست تا جملهآيات مكي آن از اول سوره ا

 .«1»است  "بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "جمله

 .ها مخالف استآيد با همه اين نقلمؤلف: ما قبال هم گفتيم كه آنچه از سياق به دست مي

روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناي  (شي از هشام بن سالم از بعضي از اصحاب ما از امام صادق )عو در تفسير عيا
ر دهد كه واقع خواهد شد، شما ديگپرسيدم، فرمود: وقتي خدا از امري به پيامبرش خبر مي "أَتي أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ "آيه

ذا كند، و لفرمايد( گويا آن را آمده حساب ميدهد )و ميود: وقتي خدا از چيزي خبر ميعجله مكنيد تا وقتش فرا رسد. و فرم
 .«5» "امر خدا آمد در آن عجله مكنيد "فرمايد:در اين آيه مي

 .خواهد اشاره به اين كند كه تعبير به ماضي براي تحقق وقوع، و حتميت آن استمؤلف: گويا مي

نازل شد اصحاب رسول خدا  "أَتي أَمْرُ اللَّهِ "دويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت وقتيو در الدر المنثور است كه ابن مر
 .«0»آمد آرام گشتند  "فَال تَسْتَعْجِلُوهُ ")ص( مضطرب شدند تا جمله

 352اند[ ..... ص : اي منافق بودهكند به اينكه پيش از هجرت نيز در ميان مسلمين عدهروايتي كه داللت مي]

أَتي أَمْرُ اللَّهِ فاَل  "اند كه گفت: وقتي آيهز در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر از ابن جريح روايت كردهو ني
اي از كارها را كه پندارد كه امر خدا آمد، پس پارهنازل شد مرداني از منافقين به يكديگر گفتند: اين مرد مي "تَسْتَعْجِلُوهُ

آن امر چيست و وقتي ديدند چيزي نازل نشد و عذابي نيامد گفتند پس براي هميشه خاطرتان جمع  كرديد نكنيد تا ببينيممي
ا از ، گفتند: اين مرد همان پندار قبليش ر"اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسابُهُمْ ... "باشد كه عذابي در كار نيست. سپس اين آيه نازل شد:

 سر گرفته و چون ديدند عذابي نيامد،
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 «1»نازل شد.  "ابَ إِلي أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ...وَ لَئِنْ أَخَّرْنا عَنْهُمُ الْعَذ "گفتند ديگر مطمئن باشيد كه عذابي نخواهد آمد، آن گاه آيه

اند هم چنان كه روايت اي منافق بودهكند بر اينكه قبل از هجرت هم در ميان مسلمانان عدهاين روايت داللت مي :مؤلف
 .ديگري نيز شاهد اين معنا است

ث را صحيح دانسته( از عقبة ابن عامر و در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم و طبراني و ابن مردويه و حاكم )وي حدي
قبل از آمدن قيامت ابر سياهي از طرف مغرب مانند سپر به شما روي  :اند كه گفت: رسول خدا )ص( فرمودروايت كرده

كند: يا ايها الناس! مردم رود تا تمامي صفحه آسمان را بپوشاند آن گاه منادي ندا ميآورد و در آسمان بطور دائم باال ميمي
گر شك گويند آري شنيدم، بعضي ديشوند كه من چنين صدايي شنيدم، شما هم شنيديد؟ بعضي ميبه يكديگر متوجه مي



 پرسند، آيا چنين صدايي شنيديد؟كند: يا ايها الناس! باز از يكديگر ميكنند تا آنكه بار ديگر منادي ندا ميمي

 ."أَمْرُ اللَّهِ فاَل تَسْتَعْجِلُوهُ ايها الناس أَتي "رسد:گويند: آري، آن گاه ندا ميمي

دهد كه دو نفر بزاز كه پارچه را رسول خدا )ص( اضافه كردند پس به آن خدايي كه جانم به دست او است اينقدر مهلت نمي
كند، از آن به كسي يا حيواني آب دهد، و يا مردي كه شتر خود را اند، تا كنند و يا مردي كه حوض را پر ميباز كرده

 .«5»دوشد، از شيرش بياشامد و يا هر كس ديگر كه سرگرم كار خويش است از كار دست بكشد مي

 356قيامت است، بر مدعايشان[ ..... ص :  "... أَتي أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ "اند امر خدا درعدم داللت چند روايتي كه برخي از علماء با استشهاد به آنها گفته]

كه  بفهمند -كه در معناي اين روايات، روايات ديگري نيز هست -گانهاند از اين روايات سهي از علماء خواستهمؤلف: بعض
 .آمدن روز قيامت است، و ليكن روايات چنين داللتي ندارد "آمدن امر، "مراد از

ث، آمدن قيامت را فهميده شود بر اينكه آن مردم از جمله مورد بحاما روايت اول، براي اينكه صرف اضطراب دليل نمي
دارد كه حجتي در فهمشان باشند، زيرا اينقدر هست كه امر خدا هر چه باشد چيزي است كه بندگان او را به انديشه وا مي

نيست و شبهه هم مفهوميه نيست تا مرجع در آن، عرف كه اهل لسانند، بوده باشد عالوه بر اين روايت هم خالي از اشكال 
ه خداي سبحان، استعجال به آمدن قيامت را از صفات كفار خوانده و آنان را بر اين عمل مذمت، و مؤمنين نيست، براي اينك

 :را از آن بري دانسته و فرموده
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به  "فاَل تَسْتَعْجِلُوهُ "اي به اين معنا شد كه خطاب در جملهو در بيان سابق هم اشاره« 1» "وا مُشْفِقُونَ مِنْهاوَ الَّذِينَ آمَنُ "
مشركين است و معنايش نهي از استعجال ايشان و درخواست فرا رسيدن اجل و نزديك شدن وعده است، نه درخواست 

 .آرام شوند "ال تَسْتَعْجِلُوهُفَ "مهلت، و در اين صورت معني ندارد كه از شنيدن

و اما روايت دوم ظاهرش اين است كه از امر خدا عذاب دنيوي را فهميده بودند نه قيامت را و اين خود مؤيد بيان سابق ما 
 .است نه مؤيد آقايان

ست، و كسي كند اين است كه آمدن قيامت از مصاديق آمدن امر خداو اما روايت سوم، نهايت چيزي كه به آن داللت مي
 .هم در اين شكي ندارد، ولي اين غير از اين است كه مقصود از امر در آيه همان قيامت باشد

أَتي أَمْرُ اللَّهِ  "ع( نقل كرده كه در ذيل جمله)و در كتاب غيبت نعماني به سند خود از عبد الرحمن بن كثير از ابي عبد اللَّه 
همان امر ما است كه نبايد در آن عجله شود، و خداوند امر ما را با سه لشكر كمك  فرمود: اين امر خدا "فَال تَسْتَعْجِلُوهُ

 "لشكر خودش، و خروج او مانند خروج رسول خدا )ص( است چون در آن آيه فرمود: -0مؤمنين  -5مالئكه  -1كند: مي
 .«5» "كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ

 357به ظهور مهدي عليه السالم تطبيق شده است[ ..... ص :  "أَمْرُ اللَّهِأَتي  "روايتي كه در آن]

عبد الرحمن از آن امام آورده، و مراد از ظهور او ظهور مهدي  -همان -مؤلف: اين روايت را مفيد نيز در كتاب غيبت خود از
 ق كلي بر فرد و يا از قبيل بطن قرآن)ع( است كه در روايات ديگري بدان تصريح شده است، و اين خود از باب جري و تطبي

 .است



مردي خدمت امير المؤمنين )ع( رسيد و از روح سؤال كرد  :و در كافي به سند خود از سعد االسكاف روايت كرده كه گفت
 :كه آيا همان جبرئيل نيست؟ فرمود

ن آمده عرض كرد حرف بزرگي اين جواب، بر سائل گرا :گويدجبرئيل از مالئكه است و روح، غير جبرئيل است. سعد مي
زدي كه هيچ كس نگفته، زيرا هيچ كس احتمال نداده كه روح غير جبرئيل باشد. امير المؤمنين )ع( فرمود: تو مرد گمراهي 

نَهُ حاأَتي أَمْرُ اللَّهِ فَال تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْ "كني و گر نه خداي تعالي به پيغمبرش فرمود:هستي كه سخنان اهل ضالل را نقل مي
 و اين خود صريح است در "وَ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ يُنَزِّلُ الْماَلئِكَةَ بِالرُّوحِ

__________________________________________________ 

 .12اند از آن بيمناكند. سوره شوري، آيه و كساني كه ايمان آورده(1)

 .تهران -، ط3، ح 132، ص 11غيبت نعماني، باب (2)

 052، ص: 15جمه الميزان، جتر

 .«1»اينكه مالئكه غير روح است 

مؤلف: اين روايت مؤيد رواياتي است كه ما قبال ذكر كرديم و در يك دسته روايات آمده كه روح مخلوقي است بزرگتر از 
 .جبرئيل

ند انسان را از يك قطره آب بي ارزش فرمود: خداو (آمده كه امام )ع "فَإِذا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 «5»خلق كرد، و همين قطره بي ارزش، دشمني آشكار برايش شد، و در دشمني با او متكلمي بليغ گرديد. 

، امام )ع( فرموده: حين بازگشت از چراگاه و حين رفتن "حِينَ تُرِيحُونَ وَ حِينَ تَسْرَحُونَ "و نيز در همان كتاب در ذيل جمله
 .«0» به چراگاه

و در تفسير عياشي از زراره از يكي از دو امام باقر و صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از بول اسب و االغ و قاطر 
داريم عرض كردم مگر گوشت آنها حالل نيست؟ فرمود: مگر خداي تعالي برايتان بيان پرسيدم، فرمود: ما آن را مكروه مي

كه گوشت انعام يعني شتر و گاو و گوسفند، حالل است  "ءٌ وَ مَنافِعُ وَ مِنْها تَأْكُلُونَلَقَها لَكُمْ فِيها دِفْوَ الْأَنْعامَ خَ "نكرده كه:
 :ولي در باره چارپايان، يعني خيل و بغال و حمير تنها فرموده

ذكر فرموده، البته معناي اين دو بيان اين  ، از آنها تنها خوردن گوشت و از اينها تنها مساله سوار شدن را"لِتَرْكَبُوها وَ زِينَةً "
نيست كه گوشت چارپايان حرام است، و ليكن اشاره به رفتاري است كه خود مردم در باره آنها دارند، يعني از خوردن گوشت 

 .«0»اند آنها صرفنظر كرده

كه خوردن گوشت آنها  مؤلف: روايات در باب خيل و بغال و حمير، مختلف است، ولي مذهب اهل بيت )ع( همين است
 .مكروه است نه حرام

آمده كه امام فرمود: مقصود عجائبي است كه خداوند در دريا و  "وَ يَخْلُقُ ما ال تَعْلَمُونَ "و در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«2»كند خشكي عالم خلق مي

عبد بن حميد و ابن منذر و ابن انباري )در  "مِنْها جائِرٌوَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ  "و در الدر المنثور است كه در ذيل آيه
 كتاب مصاحف( از علي )ع( نقل كرده كه آن
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 .«1»كرده قرائت مي "فمنكم جائر "جناب آيه را به صورت

و در تفسير عياشي از اسماعيل بن ابي زياد از جعفر بن محمد از پدرش از پدران بزرگوارش از علي )ع( روايت كرده كه 
است، براي  "جدي "فرمود منظور از اين نجم، ستاره "وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ "فرموده است رسول خدا )ص( در تفسير جمله

كند، و اهل بر و بحر راه خود را بوسيله آن پيدا زند و تغيير پيدا نمياينكه تنها جدي است كه بناء قبله بر آن دور نمي
 .«5»كنند مي

 .مؤلف: اين روايت از امام صادق )ع( نيز نقل شده

 359بر ائمه اهل بيت عليهم السالم[ ..... ص :  "وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ "روايت در تطبيق جمله:دو ]

 "و در كافي به سند خود از داوود جصاص )گچ پز( روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه فرمود: منظور از
 .«3»، ائمه هدي )ع( است "عالمات "ول خدا )ص(، و منظور ازرس "وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ "در جمله "نجم

و قمي « 2»و عياشي « 0»مؤلف: اين روايت را )كافي( به دو طريق ديگر نيز از آن جناب و از حضرت رضا )ع( نقل كرده، 
از باب تفسير نيست  و اين« 2»از امام صادق )ع( روايتش كرده،  "امالي "اند، و شيخ درنيز در تفسير خود آن را آورده« 2»

بلكه از باب بطن است، دليلش هم اين است كه طبرسي آن را در مجمع نقل كرده كه امام صادق )ع( فرمود: ما عالمتها و 
 :رسول خدا )ص( نجم است آن گاه فرمود كه

 .«2» رسول خدا )ص( فرمود: خداوند نجوم را امان اهل آسمان، و اهل بيت مرا امان اهل زمين قرار داده است
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يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ ( ال جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما 55إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ )
( لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ 50( وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ )50إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ )

( قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ 52رِ عِلْمٍ أَال ساءَ ما يَزِرُونَ )مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْ
 (52السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ )

وَ السُّوءَ عَلَي  وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ يُخْزِيهِمْ
ونَ نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلي إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُ ( الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ ما كُنَّا52الْكافِرِينَ )

وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ  (29)( فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ 52)
( جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَها تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ لَهُمْ فِيها 03وا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ )أَحْسَنُ

 (01ما يَشاؤُنَ كَذلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ )

( هَلْ يَنْظُرُونَ إِالَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ 05لْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَالمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ ا
( فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا 00وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ )أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ 

ءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا ( وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَي00ْوَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ )
( وَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُوالً أَنِ 02ءٍ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ إِالَّ الْبَالغُ الْمُبِينُ )دُونِهِ مِنْ شَيْ مِنْ

مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّاللَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ  اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَي اللَّهُ وَ مِنْهُمْ
 (02عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ )

مْ ال يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ ( وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِه02ِإِنْ تَحْرِصْ عَلي هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ )
( لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا 02يَمُوتُ بَلي وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ )

 (03أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ) ءٍ إِذا( إِنَّما قَوْلُنا لِشَي03ْكاذِبِينَ )
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 .(55خداي شما خداي يكتاست، كساني كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان به انكار )حق( خو كرده و خودشان مستكبرند )

 .(50داند و خدا، مستكبران را دوست ندارد )مي قطعا خدا آنچه را نهان كنند و آنچه را عيان كنند

ن هاي دروغيگويند: اينها )وحي الهي نيست( همان افسانهو هنگامي كه به آنها گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده مي
 .(50پيشينيان است )

ا كه از روي جهل، گمراهشان اي از گناهان آن كساني رآنها بايد )در( روز قيامت بار گناهان خويش را بطور كامل و شمه
 .(52دارند )كنند بردارند، بدانيد كه بد باري برميمي

كساني كه پيش از آنها بودند، نيرنگ كردند و خدا بنيانشان را از پايه سست كرد و سقف از فرازشان افتاد و عذاب از آنجايي 
 .(52دانستند به سراغشان آمد )كه نمي

كرديد كجايند؟ كساني كه گويد شريكان من كه در مورد آنها اختالف ميكند و مين ميآن گاه روز قيامت خدا رسوايشا
 .(52اند گويند امروز رسوايي و بدي بر كافران است )دانش يافته

همان كساني كه در آن حال كه ستمگر بر خويشند چون فرشتگان جانشان را بگيرند، اطاعت عرضه كنند و گويند ما هيچ 



 .(52اند آگاه است )كردهديم، چنين نيست بلكه خدا از اعمالي كه ميكركار بدي نمي

 .(53از درهاي جهنم درون شويد و جاودانه در آن باشيد كه جايگاه متكبران بسيار بد است )

 كنند گفته شود پروردگارتان چه نازل كرده است. گويند خيري و به كساني كه پرهيزكاري مي
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اند در اين دنيا پاداشي نيك دارند و سراي ديگر بهتر است و سراي پرهيزگاران نازل كرده است، كساني كه نيكوكاري كرده
 .(03چه نيكوست )

هاي جاويد داخل شوند كه جويها در آن روانست و در آنجا هر چه خواهند دارند، خدا پرهيزكاران را چنين پاداش به بهشت
 .(01دهد )مي

ايد به كردهسان كه فرشتگان با حال پاك سيرتي، جانشان را بگيرند و گويند سالم بر شما، به پاداش اعمالي كه ميهمان ك
 .(05بهشت درآييد )

مگر جز اين انتظار دارند، كه فرشتگان سوي ايشان بيايند يا فرمان پروردگارت بيايد، كساني كه پيش از آنها بودند نيز چنين 
 .(00كردند )نكرد بلكه آنها به خود ستم ميكردند. خدا ستمشان 

 .(00پرداختند بر آنها وقوع يافت )و سزاي اعمال بدشان به ايشان رسيد و عذابي كه به استهزاي آن مي

پرستيديم و بدون فرمان وي خواست نه ما و نه پدرانمان جز او هيچ نميورزند گويند اگر خدا ميو كساني كه شرك مي
 .كرديم كساني كه پيش از آنها بودند نيز چنين كردنديچيزي را حرام نم

 .(02مگر به عهده پيغمبران جز ابالغ آشكار چيزي هست؟ )

 .گيري كنيدميان هر امتي پيغمبري برانگيختيم كه خدا را بپرستيد و از طغيانگري كناره

كنان رديد و بنگريد سرانجام تكذيببعضشان را خدا هدايت كرد و بعض ديگرشان ضاللت برايشان مقرر گشت. در زمين بگ
 .(02چسان بود )

 .(02كند و ياراني ندارند )اگر به هدايت كردنشان عالقه داري خدا كسي را كه به ضاللت محكوم كرده هدايت نمي

 اي كرده كه بركند، چنين نيست بلكه خدا وعدهبه خدا قسم خوردند، قسمهاي مؤكد كه هر كه بميرد خدايش زنده نمي
 .(38)دانند ده اوست ولي بيشتر مردم نميعه

 .(03اند )تا چيزهايي را كه در آن اختالف دارند برايشان بيان كند و تا كساني كه كافرند بدانند كه دروغگو بوده

 .(03سخن ما به هر چيزي وقتي اراده وجود آن كنيم اينست كه بدو گوئيم باش، وجود يابد )
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اين )آيات(، قسمت دوم از آيات صدر سوره است، قسمت اولش متضمن بيان توحيد ربوبيت و اقامه حجت عليه مشركين و 
 .انذار آنان به آوردن عذاب و تنزيه خداي سبحان از شرك ايشان بود

 000: ، ص15و اين قسمت يعني قسمت دوم، متضمن مطالبي است كه مناسب با آن بيان است، ترجمه الميزان، ج

از قبيل بيان عيبهاي مشركين و صفات بد آنان، كه همه ناشي از انكار توحيد است، و مانند سخنان باطل، و استكبارشان در 
برابر خدا و استهزاء آيات او و انكار حشر، و نيز متضمن بيان بطالن اين سخنان و تهديد ايشان است به آمدن عذاب دنيوي، 



 .گرددو روز قيامت، و نيز حقايقي ديگر كه پس از بحث روشن ميو هشدارشان از عذاب روز مرگ 

 ."إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَالَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ "

 .اقامه شده بودقبال گفتيم كه نتيجه حجتي است كه در آيات قبلي  "إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "در تفسير جمله

 333اعتقاد به معاد الزمه توحيد كامل است[ ..... ص : ]

تفريعي است بر همان جمله، و افتتاح فصل جديدي است از كالم در پيرامون رفتار و  "فَالَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ... "و جمله
سمي از ايمان نداشتن به خدا نبرد بلكه مساله ايمان گفتار كفار و اعمالي كه ناشي از ايمان نداشتن به خداست، و اگر ا

نداشتن به روز قيامت را ذكر كرد، بدين جهت بود كه آن حجتي كه اقامه فرموده بود حجت بر توحيد كامل بود، و آن عبارت 
، اما نه به لغو و است از وجوب اعتقاد به معبودي عليم و قدير كه تمامي موجودات را خلق كرد، و همه نعمتها را ارزاني داشت

اند محاسبه نموده و بر اساس اوامر و نواهي، كه باطل، بلكه به حق، تا دوباره بسويش باز گردند و ايشان را بر آنچه كه كرده
 .بوسيله فرستادگانش به ايشان ابالغ فرموده پاداش يا كيفر دهد

ه وحدانيت خداي تعالي و ايمان به آنچه پس توحيدي كه در آيات گذشته بدان سفارش شده عبارت است از اعتقاد ب
اند و ايمان به روز حساب، و لذا در همين آيات، كافر را عبارت از كسي دانسته كه به روز جزا ايمان فرستادگان او آورده

 .نداشته باشد، چون ايمان به روز جزا مستلزم ايمان به وحدانيت خدا و رسالت رسوالن او است

ي مزيد اطالع و وضوح بيشتر در باره آنچه ما گفتيم به كالمي كه ما در ذيل آيات اول سوره كه و شما خواننده عزيز برا
 فَاتَّقُونِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ ال إِلهَ إِلَّا أَنَا ":فرمودمي

گانه اعتقادات گذرانديم مراجعه نمائيد، زيرا آن كالم جامعي بود كه ما در باره اصول سه "الْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعالي عَمَّا يُشْرِكُونَ
 .گذرانديم

بطوري  -رتكباورزند، و اسيعني از حق استكبار مي "وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ "يعني دلهايشان منكر حق است. -"قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ "
عبارت از اين است كه: كسي بخواهد با ترك پذيرفتن حق، خود را بزرگ جلوه دهد، و خود را بزرگتر از آن  -اندكه گفته

 .بداند كه حق را بپذيرد

 اي بر آن داللت دارد،معناي آيه اين است كه معبود شما واحد است، و آيات واضحه
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وز ماند، پس اينها كه به رشود و جاي شكي در آن نمير به اين درجه از روشني باشد با هيچ ستري پوشيده نميو وقتي ام
خواهند با لجاجت در برابر حق، خود را جزا ايمان ندارند دلهايشان منكر حق است و نسبت به آن عناد و لجاج دارند، و مي

 .تابنددليل و حجتي از انقياد در برابر حق سر بر ميبزرگتر از حق جلوه دهند، و بهمين جهت بدون هيچ 

 ."ال جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما يُسِرُّونَ وَ ما يُعْلِنُونَ إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ "

 "هشود، و بطوري ككه در همه احوال به يك صورت استعمال مي "جرم "و "ال "اي است مركب ازكلمه "ال جرم "كلمه
د، برگشتش به انكند، تعريفهايي هم كه ديگران براي اين كلمه كردهاند، معناي تحقيق را افاده ميگفته "سيبويه "و "خليل

قيقي اند خليل گفته: اين كلمه، كلمه تحهمين تعريف خليل و سيبويه است، هر چند كه در اصل مركب بودنش اختالف كرده
 "اندچنين و چنان كرده "اي كه گفته:شود، مثال شنونده در برابر سخن گويندهمياست كه جز در مورد جواب، استعمال ن

 ."ال جرم پشيمان خواهند شد "گويند:مي

اين  داند، وسازند ميدارند و يا آشكار ميو معناي آيه اين است كه محققا و يا حقا خداي تعالي آنچه را كه ايشان پنهان مي



ا به كنند، و بزودي آنان رداند كارهايي كه در نهان و آشكار ميي سخت است، يعني خدا ميتعبير كنايه از تهديد به كيفر
 .داردفرمايد، زيرا او مستكبرين را دوست نميرساند و در برابر انكار و استكبارشان مؤاخذه ميسزاي اعمالشان مي

 ."أَوَّلِينَوَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا أَساطِيرُ الْ "

شود، كه هم در ، هم به فتحه سين و سكون طاء و هم به فتحه هر دو استعمال مي"سطر "گويد:راغب در مفردات مي
رود، و كتابت و نوشته به رديف و هم در درختان كاشته شده به رديف، و هم در مردمي كه به رديف ايستاده باشند بكار مي

 .يدآجمع آن اسطر و سطور و اسطار مي

است، مانند كلمه اراجيح كه جمع ارجوحه و اثافي  "اسطوره "در آيه مورد بحث، مبرد گفته: جمع "اساطير "اما در مورد كلمه
هايي از دروغ و خرافات است كه اهلش به كه جمع اثفيه و احاديث كه جمع احدوثه است، و اساطير االولين به معناي نوشته

ند، هم چنان كه خداي تعالي بدان اشاره نموده و در نقل كالم كفار فرموده كه: در باره اشمردهخيال خود آن را مقدس مي
د: اساطير جمع اسطار اناين بود كالم مبرد، و غير او گفته "أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَها فَهِيَ تُمْلي عَلَيْهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا "قرآن گفتند:

 002، ص: 15مع ترجمه الميزان، جاست، كه گفتيم )اسطار هم( ج

 «1»سطر است، و بنا به گفته آنان كلمه مذكور جمع الجمع خواهد بود. 

ممكن است قائل اين پرسش بعضي از مؤمنين بوده باشند كه از كفار اين سؤال  "وَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ "و در جمله
نند، و نظريه آنان را در باره دعوت نبوي استفهام نمايند، و ممكن هم هست گوينده آن را كرده بودند، تا آنان را امتحان ك

بعضي از مشركين بوده باشند، كه به منظور تقليد در آوردن و استهزاء مؤمنين، اين سؤال را از يكديگر كرده باشند، و ممكن 
را كرده باشد، و آيه بعدي و همچنين  هم هست شخص متحيري كه راستي در حقانيت اين دعوت شك داشته، اين سؤال

 .كنديكي از دو وجه اخير را تاييد مي "وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ "آيه

شود، اكاذيب و خرافاتي است كه گذشتگان نوشته و ثبت يعني اين چيزي كه از آن پرسش مي -"قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "
 .اند، كه الزمه اين پاسخ اين است كه اين قرآن از ناحيه خداي سبحان نازل نشده باشداي آيندگان باقي گذاشتهكرده و بر

 332كشند[ ..... ص : بيان اينكه گمراه كنندگان همانند بار گناهان ناشي از اضاللشان را بر دوش مي]

 "... لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ

به معناي ملجا و پناهگاه كوه است، كه در مواقع خطر بدانجا  -"زاء "و "واو "به فتحه -"وزر "اغب در مفردات گفته: كلمهر
 "واو "به كسره -"وزر "و كلمه "كَلَّا ال وَزَرَ إِلي رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ "شوند، هم چنان كه خداي سبحان فرموده:پناهنده مي

 اند، و از بار سنگين هم تجاوزبه معناي ثقل و بار است، و به مناسبت سنگيني كوه، بار را هم وزر گفته -"زاء "و سكون
 "خوانند، و در قرآن از گناهان، هم به وزر تعبير شده و فرموده:اند هم چنان كه ثقل هم مينموده گناهان را هم وزر خوانده

 ."وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ "ثقل تعبير شده و فرموده: و هم به "لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً

 "آن گاه اضافه كرده است كه: وزر ديگران را بر دوش كشيدن در حقيقت همان معنايي است كه رسول خدا )ص( در حديث

ء و من سن سنة سيئة كان له وزرها و جره شيمن سن سنة حسنة كان له اجرها و اجر من عمل بها من غير ان ينقص من ا
هر كس سنت خوبي را باب كند و مردم را بدان عادت  "بيان فرموده است، و معناي حديث اين است كه: "وزر من عمل بها

برد، و هم اجر هر كسي را كه بدان عمل كند، بدون اينكه از اجر عاملين آن، چيزي كم شود، دهد، هم اجر عمل خود را مي
 ،"هر كس سنت زشتي را باب كند، هم وزر آن عمل را بدوش خواهد كشيد، و هم وزر هر كسي را كه به آن عمل كند و
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 336[ ..... ص : "ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "با آياتي مانند: "وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍلِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ ...  "وجه جمع بين آيه:]

باشد، و مي "مثل اجر و مثل وزر كسي است كه بدان عمل كند "در تقدير است، و تقدير كالم: "مثل "البته در حديث كلمه
ندارد، زيرا در اين آيه كشيدن وزر به نحوي مقصود است كه صاحب وزر از آن  "زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْريال تَ "اين منافات با آيه

 .«1»عاري شود، و بكلي بارش را ديگري بكشد 

هر دو روايت شده، و كتاب عزيز هم آن را « 0»و عامه « 5»حديثي كه وي از رسول خدا )ص( نقل كرده از طرق خاصه 
ءٍ  مِنْ شَيْلِهِمْوَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَ "فرمايد:مثال ميكند، تاييد مي

و آياتي كه اين معنا را افاده كند بسيار « 2» "وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ "فرمايد:و نيز مي« 0» "كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ
در تقدير است، از نظر لفظ و ظاهر،  "مثل "گفته: كلمه "كان له وزرها و وزر من عمل بها "است و اما اينكه در تفسير جمله

ال تَزِرُ  "هيحرف بدي نيست، و عيبي ندارد كه بوسيله آن تقدير تناقضي را كه ميان اين روايات و آيات مطابق آن و ميان آ
خورد، بر طرف نمود، زيرا اگر بگوئيم به چشم مي« 2» "لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ "و امثال آن مانند« 2» "وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري

گيرد، و خود عاملين، مسئول نيستند بر خالف آيه اولي سخن باب كننده سنت بد همه وزرهاي عاملين آن را به گردن مي
وئيم باب ايم، اما اگر بگايم، و اگر بگوئيم باب كننده و عاملين، شريك در وزر هستند بر خالف آيه دومي سخن گفتهگفته

 .ايمكننده و دستور دهنده، مثل وزر عامل را دارد، بر خالف هيچ يك از اين دو آيه حرف نزده

 ييم همانطور كهاين به حسب لفظ و ظاهر آيات بود، و اما بر حسب حقيقت بايد بگو
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 ."وزر "مفردات راغب، ماده(1)

 .، از نسخ بدون ترجمه با اندكي اختالف123ثواب االعمال، ص (2)

 .523، ص 2الدر المنثور، ج (3)

آن فرزندان را به آنها برسانيم و از پاداش و  و آنان كه بخدا ايمان آوردند و فرزندانشان هم در ايمان، پيروانشان شدند ما(4)
 [.....] 51عمل فرزندان هيچ نكاهيم كه هر شخصي در گرو عملي است كه اندوخته و كسب كرده است سوره طور، آيه 

 نويسيم. سوره يس، آيهما آنچه را كه ايشان از پيش فرستادند، و آنها )كه بعدا خواهد رفت( را در نامه عمل ايشان مي(5)
15 

 .12كشد. سوره انعام، آيه هيچ گناهكاري وزر و گناه ديگري را نمي(6)

 .111رساند. سوره هود، آيه محققا پروردگار تو همه را به جزاي نيك و بد اعمالشان مي(7)

 002، ص: 15ترجمه الميزان، ج

ب آن نيز بايد يكي باشد و تعدد شود، همچنين وزر و عذايك عمل، چه حسنه و چه سيئه باشد، يك عمل است و دو تا نمي
مر و البته قيامش به آ -بردار نيست، منتهي چيزي كه هست، گاهي خود عمل از آنجايي كه قائم به بيش از يك نفر است

قهرا وزر و عذاب آن نيز قائم به بيش از يك نفر خواهد بود، پس  -فاعل، قيامي است طولي نه عرضي تا باعث اشكال شود
اله باب كردن كار زشت هم يك وزر و عذاب بيشتر نيست، چيزي كه هست با اين يك عذاب دو نفر در حقيقت در مس

 .شوند، يكي عامل و يكي هم آمرمعذب مي



گردد دقت كنيم كه در براي اينكه تصور اين معنا آسان شود كافي است در مضمون آياتي كه به تجسم اعمال بر مي
شود، و ليكن بيش از يك ، در صورت تجسم به صورت واحد شخصي مجسم مياينصورت خواهيم ديد يك عمل مثال زشت

توان شود، يكي آمر و باعث و يكي هم عامل و مباشر. بنا بر اين ميكند، و براي بيش از يك نفر مجسم مينفر را معذب مي
 .وند يا لذت برندمساله را به وجهي بعيد به چيزي مثل زد كه دو نفر آن را تصور كنند و از تصور آن معذب ش

در جلد نهم اين كتاب راجع به اين معنا بياناتي گذشت و « 1» "لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ... "در سابق هم در ذيل آيه
 .كنيمان شاء اللَّه بزودي نيز بحث مفصل آن را در جاي مناسب ايراد مي

أَساطِيرُ  "براي غايت است، و جار و مجرور متعلق به جمله "الم ""كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ "و بهر حال در جمله
داللت دارد بر اينكه تحمل كردن وزرهاي ديگران جهت گمراه كردن ايشان بوده، و  "يضلونهم "است، و جمله "الْأَوَّلِينَ

ي اين گفتند اساطير اولين است كه ايشان را گمراه كنند و برا "نتيجه اضالل، حمل اوزار است، و تقدير كالم چنين است:
 ."خودشان گمراه بودند كه هم وزر گناهان خود را حمل كردند و هم وزر اينان را كه بدون علم گمراهشان كردند

ود و ضي از گناهان خمقيد نمود براي اين بود كه كسي توهم نكند كه بع "كاملة "را با قيد "لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ "و اگر جمله
 .كنند نه همه وزرهاي خود و همه وزرهاي گمراه شدگان خود رابعضي از گناهان گمراه شدگان خود را حمل مي

در اين جمله تبعيضي است، چون گمراه كنندگان، تمامي وزرهاي گمراه  "من "كلمه -"وَ مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ "
 كشند، بلكه تنهاشدگان خود را بدوش نمي
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 .02سوره انفال، آيه  (1)
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كنند كه نتيجه اضالل ايشان بوده، و خود سياق شاهد اين معنا است، پس آوردن من تبعيضيه براي آن وزرهايي را حمل مي
ي ناشي از اضالل، و گناهان غير ناشي از آن بوده است، نه براي اينكه بر تبعيض داللت فرق نهادن ميان گناهان و وزرها

كند، تا معنايش اين شود كه بعضي از وزرهاي ناشي از اضالل را به حساب ايشان و بعضي ديگرش را به حساب اضالل 
متي را جمع نموده بعضي را به اين و قس نويسند، و يا معنايش تقسيم باشد، به اين معنا كه تمامي وزرهاي اضاللشدگان مي

 .(منافات با آن دارد )دقت بفرماييد« 1» "وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ "كنند، زيرا امثال آيهرا به آن بار مي

 "زارَهُمْ كامِلَةً يَوْمَ الْقِيامَةِلِيَحْمِلُوا أَوْ "از مفسرين از آيه« 5»اي كه بعضي از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه استفاده
شود، و به امثال گرفتاريهاي دنيايي و يا اطاعتهاي مقبول كه در اند كه: به مقتضاي آن از گناه آنان هيچ كم نميكرده

 .مؤمنين، كفاره گناهانند، كفاره پذير نيست. استفاده صحيح و مقبولي نيست

ها را از آيه شريفه داللت دارد بر اينكه خداي تعالي بعضي عذاب :اند كهدهديگر كر« 0»اي كه بعضي و همچنين استفاده
شود، )حرف درستي نيست( زيرا اگر ميان مؤمنين و غير مؤمنين فرقي كند، و در حقشان تخفيف قائل ميمؤمنين ساقط مي

 .نبود جهت نداشت كفار را اختصاص داده، تنها گناهان ايشان را غير قابل تخفيف بداند

وجه نامقبولي اين دو احتمال اين است كه هر چند خواري كفار و احترام مؤمنين مطلبي است در جاي خود محفوظ، هم 
چنان كه آيات داللت كننده بر خفت و خواري كفار به عذابهاي دنيوي و حبط اعمال و نيز آيات داللت كننده بر شفاعت 

ورد بحث ناظر به اين جهت نيست، تنها عنايت آيه در فرق ميان وزرهاي بعضي از مؤمنين نيز بر آن داللت دارد، ليكن آيه م
خواهد بفرمايد گمراه شدگان اند، و ميخود گمراه شدگان به دست كفار، و وزرهايي است كه كفار در آنها دخالت داشته

ه كشند كن را به دوش ميبدست كفار خودشان وزر عمل خود را خواهند كشيد، و گمراه كنندگان، تنها آن وزرهايي از ايشا



 .اضالل ايشان باعث آن شده باشد
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 .2بيند. سوره زلزال، آيه هر كس به اندازه يك ذره عمل زشت كند سزايش را مي(1)

 .150، ص 10تفسير روح المعاني، ج (2)

 .12، ص 53تفسير فخر رازي، ج (3)

 003، ص: 15ان، جترجمه الميز

زائده و  "مِنْ أَوْزارِ الَّذِينَ ... "در "من "اند: كلمهترين وجه از دو وجه گذشته وجهي است كه بعضي ذكر كرده و گفتهسست
 .دانديا بيانيه است. ولي خواننده خود بي وجهي آن را مي

 ت كند بر اينكه كساني كه بدست مشركين گمراهرا آورد براي اين بود كه دالل "بغير علم "قيد "يضلونهم "و اگر در جمله
 :شدند، و فريب گفته آنان را كه گفتند

خوردند فريب خوردني بي دليل بوده و بدون دليل از آنان پيروي كردند، پس گويندگان اين سخن ائمه  "أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "
 ."أاَل ساءَ ما يَزِرُونَ "خ و تقبيح هر دو طائفه فرمود:ضالل بودند، و گمراهان، مقلدين و اتباع ايشان، و خداوند در توبي

 ."... قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ "

عبير تبه معناي اين است كه امر او بعد از آنكه حاضر نبوده حاضر شود، و اين  "از قواعد "اتيان خداي تعالي بنيان ايشان را
 .به معناي سقوط و فرو ريختن آن است "خرور سقف "در كالم عرب شايع است، و

 كنايه است از "فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ "و ظاهرا آن طور كه سياق اشعار دارد جمله
ترسد از جلو او را بزنند، و همه كه خود آنان انتظارش را نداشتند، مثل كسي كه ميابطال كيد و افساد مكر ايشان از راهي 

شود خداوند هم بنيان مكر ايشان را از پايه منهدم حواسش جمع پيش رويش است، ناگهان دشمن از پشت سر بر او وارد مي
 بينند كه سقف بر سرشان فرو ريخت، اماكند، در حالي كه آنان حواسشان جمع باالي سر و ناحيه سقف است، ناگهان ميمي

 .نه اينكه سقف را خراب كرده باشند، بلكه پايه را از زير سقف بكشند

قصود از است و م "فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ ... "عطف تفسيري براي جمله "وَ أَتاهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ "بنا بر اين، جمله
 .عذاب، دنيوي است

سازد كه خدا با مكر كنندگان اند تهديد نموده خاطر نشان ميكردهو در آيه شريفه مشركين را كه با خدا و رسول مكر مي
اي كرده است، و بر سر امتهاي مستكبر گذشته چه آورده و چگونه مكر ايشان را به خود آنان قبل از ايشان چه معامله

 .برگردانيده است

 ."ةِ يُخْزِيهِمْ وَ يَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْثُمَّ يَوْمَ الْقِيامَ "

است و آن بنا بر آنچه كه راغب ذكر كرده ذلت و خواري است كه صاحبش از دارا بودن آن  "خزي "از "يخزيهم "كلمه
به معناي قطع و جدا كردن مقداري از هر و آن از ماده شقق است كه در لغت  "شاقه "از "تشاقون "شرمنده شود، و كلمه

 003، ص: 15چيز است، و اصطالحا ترجمه الميزان، ج

به معناي مخاصمه و دشمني و اختالف كسي است كه نبايد اختالف كند و بايد دوستي و اتفاق بنمايد، پس مشاقه مشركين 
دي هستند كه خدا همگيشان را بر فطرت توحيد و در شركاءشان به معناي اختالف آنان با اهل توحيد است با اينكه امت واح

سازند. و معناي آيه اين كنند و خود را از ايشان جدا ميدين حق خلق كرده و اين مشاقه كنندگان با مؤمنين، مخاصمه مي



ن آپرسد: پس كجايند است كه خداي سبحان بزودي در روز قيامت ايشان را به عذاب شرم آور مبتال نموده، از ايشان مي
 انداختيد؟كرديد و در دين فطرت اختالف ميشريكان من كه بر سر آنها با اهل حق دشمني مي

 311معصومين عليهم السالم هستند[ ..... ص :  "قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ... "اند در آيه:مقصود از كساني كه علم داده شده]

 ."زْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَي الْكافِرِينَقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِ "

، ذلت موقف و بدي عذاب است، و اينها كه خدا به داشتن علم توصيفشان "خزي "آيد مقصود ازبطوري كه از سياق بر مي
بر  دگويند همان كسانيند كه به وحدانيت خدا علم يافته و حقيقت توحيكرده و خبر داده كه در قيامت چنين و چنان مي

ايشان مكشوف گشته است، زيرا علمي كه با سياق آيه بسازد اين علم است، چون در مقابل خطاي مشركين قرار گرفته و 
شود كه آنچه در دنيا خطاي مشركين همان است كه انكشاف آن را در قيامت نقل نموده كه براي ايشان معلوم مي

 .ابي كه خود آب پنداشته بودند نبوده استپرستيدند جز اسمايي كه خود نهاده بودند و جز سرمي

كند، زيرا در آيه مورد بحث فرموده: روز قيامت كساني كه علم دارند چنين بعالوه، آيات ديگر قرآني نيز اين معنا را تاييد مي
و معلوم است كه « 1» "قالَ صَواباً ال يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمنُ وَ "فرمايد:گويند. و در وصف آن روز ميو چنان مي

 شود مگر آنكه درگويد كه از خطاء و لغو و باطل محفوظ باشد، و هرگز از باطل در سخن محفوظ نميتنها كسي صواب مي
، لب كنند و جز به حقبينند و جز حق، عمل نميعملش نيز از باطل محفوظ باشد، پس بايد كساني باشند كه جز حق نمي

 .گشايندنمي

م در باشند و حال آنكه اين تعبير در قرآن كريتنها اهل عصمت مي "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "اگر بگويي بنا به گفته تو مقصود از
 :باره غير معصومين هم آمده و از آن جمله فرموده

 :ودهو نيز فرم« 5» "وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ "

__________________________________________________ 

 .02روزي است كه جز كسي كه )خداي( رحمن اذنش دهد و صواب بگويد، سخن نخواهد گفت. سوره نبا، آيه (1)

 .23صاحبان مقام علم و معرفت گفتند: واي بر شما، ثواب خداوند بهتر است. سوره قصص، آيه (2)

 001ص:  ،15ترجمه الميزان، ج

 .و همچنين مواردي ديگر كه ظهور در غير معصومين دارند« 1» "وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ "

ز آيه ا اي بود كه با كمك مقام، استفاده"خصوص آيه مورد بحث راجع به معصومين است "گوييم اينكه ما گفتيم:جواب مي
اش اين شود كه هر جاي قرآن اين تعبير به معناي معصومين فقط باشد، تا الزمه "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "كرديم نه اينكه لفظ

 .آمده باشد به آن معنا بوده باشد

است كه در دنيا به دالئل توحيد عالم تنها انبياء و يا انبياء و مؤمنيني  "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "مراد از«: 5»و اما اينكه گفتند 
هايي است كه در آيه شريفه، دليلي بر هيچ يك از آنها شدند، و يا مراد از آن، مؤمنين به تنهايي و يا مالئكه است، گفته

 .نيست

 ."... الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ "

 ":فرمايداست كه در آخر آيه قبلي قرار داشت، هم چنان كه جمله آينده كه مي "كافرين "ه تفسير كلمهظاهرا اين جمل
نكه كه در آخر آيه قبل آن قرار گرفته است. و الزمه اي "متقين "تفسير است براي كلمه "الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ ...
صورت، نظم كالم  باشد تا كسي بگويد در اين "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "ين نيست كه تتمه گفتارگفتيم تفسير كلمه كافرين است ا



اول گفته باشند كه امروز خزي و سوء بر  "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "اش اين است كه نامبردگان درشود، زيرا الزمهمختل مي
 "رفتهآنهايي كه مالئكه جانشان را گ -الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ "گويند:كافرين است، آن گاه بجاي اينكه در باره كافرين ب

 .گفته باشند

 ."گيرندآنهايي كه مالئكه جانشان را مي -الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ "

 به كافرين "القوا "ضمير جمع در به معناي استسالم و خضوع و انقياد است، و "فَأَلْقَوُا السَّلَمَ "در جمله "سلم "كلمه
گيرند در حالي كه سرگرم كافران همان كساني هستند كه مالئكه جانهايشان را مي :گردد و معناي آيه چنين است كهبرمي

اند، تي نكردهكنند كه هيچ كار زشگيرند، و چنين وانمود ميظلم و كفر خويشند ناگهان تسليم گشته خضوع و انقياد پيش مي
شود: آري، شما چنين و چنان كرديد اما شوند و به ايشان گفته مير همان حال مرگ، گفتارشان رد شده و تكذيب ميولي د

 .كرديد قبل از اينكه به اين ورطه يعني مرگ بيفتيد آگاه بودخدا به آنچه مي

__________________________________________________ 

به يقين بدانند كه اين آيات قرآن، به حق از جانب پروردگار تو نازل گرديده كه بدان ايمان و تا آنكه اهل علم و معرفت، (1)
 .23آورند. سوره حج، آيه 

 .152، ص 10روح المعاني، ج (2)

 005، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 ."فَادْخُلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها فَلَبِئْسَ مَثْوَي الْمُتَكَبِّرِينَ "

به  "الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ "، و در آيه"إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَ السُّوءَ عَلَي الْكافِرِينَ "اب در اين آيه هم مانند خطاب در آيهخط
تا  "م:شود كه مثال بگوييمجموع كافرين است، نه يك يك آنان، و بنا بر اين، برگشت معناي آيه مورد بحث نظير اين مي

 :، نه اينكه معنايش اين باشد كه"هايتان است وارد شويديك يك شما از دري از درهاي جهنم كه مناسب كرده

، تا بگويي معناي صحيحي نيست، و ما در تفسير "شويدهر يك از شما از همه درهاي جهنم، و يا از چند تاي آن وارد مي "
 .در معناي چند در داشتن جهنم بحثي گذرانديم "«1»جُزْءٌ مَقْسُومٌ لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ  "آيه

مقصود از متكبرين همان مستكبرينند، به اين معنا كه مصداقا هر دو يكي هستند، هر چند كه عنايت لفظي در آن دو 
يكي  از نظر مصداقكند آن طور تعبير شود، و يك جا اينطور، مانند مسلم و مستسلم، كه مختلف است، يك جا اقتضاء مي

كند و آن خواسته را از قوه به فعليت و از دل به خارج در هستند، پس مستكبر، آن كسي است كه براي خود طلب بزرگي مي
 .سازدآورد، و متكبر آن كسي است كه تكبر را براي خود قبول كرده آن را براي خود صفتي ميمي

 315[ ..... ص : "لِلَّذِينَ اتَّقَوْا "و مراد از "ا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراًقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذ "معناي آيه:]

 ."... وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً "

دارندگان  "واالذين اتق "اند، و اينكه گفتيم:در اين جمله مردمان با تقوا كه در دنيا چنين وصفي داشتند مسئول قرار گرفته
اين صفت بوده و تقوا وصف استمراري ايشان است، دليلش هم اين است كه در آخرين آيه و در آيه بعدي، تقوا را صفت 

يه توان گفت: مسئولين از ميان مردم با تقوا در اين آاستمراري آنان گرفته و از ايشان به متقين تعبير فرموده است، پس مي
اند، هم چنان كه مسئولين از آن طائفه ديگر نيز شرار و كملين كه در تقوا و ايمان، كامل و برجسته شدهاي هستند آن عده

 .كفر هستند

 اند و يا حد اكثر از بعضي ازاند: مراد از اين كلمه مطلق مؤمنين هستند كه از شرك، تقوا ورزيدهگفته« 5»پس اينكه بعضي 



 .ي نيستاند، كالم صحيحگناهان هم پرهيز كرده

 ،"خيرا "و اينكه از قول مسئولين، حكايت كرد كه در جواب سائل گفتند:

__________________________________________________ 

 .00اند. سوره حجر، آيه اي از كفار تعيين شدهبراي آن هفت در است كه براي هر دري طائفه(1)

 .50، ص 53تفسير فخر رازي، ج (2)

 000، ص: 15ج ترجمه الميزان،

معنايش اين است كه خدا خير نازل كرده، چون قرآني نازل كرده كه متضمن معارف و شرايعي است كه در اخذ آن، خير دنيا 
، اعتراف به دو چيز است: يكي اينكه: قرآن كريم از طرف خداي عالم نازل شده "خيرا "و آخرت است، و در اينكه گفتند:
دت دنيا و آخرت بشر است. و ضمن اين اعتراف به مخالفين خود )مستكبرين( كه آن را است، و دوم اينكه: متضمن سعا
راف به كرد، يعني اعتشد، ديگر اين نكات را افاده نميمرفوع، نازل مي "خير "اند. و اگر كلمهاساطير خوانده بودند پاسخ داده

 .بودنزول از ناحيه خدا نمي

بطوري كه گفته  -گفتند،، و اساطير را با فتح مي"أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ "گفتند:ال ميهم چنان كه اگر كفار در پاسخ همين سؤ
 .اعترافي بود از ايشان به اينكه قرآن از ناحيه خدا نازل شده است -«1»شده 

آيد كه اين جمله بيان براي جوابي است كه از ظاهر سياق بر مي -"لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ "
حال آيا اين بيان از خود مسئولين و تتمه پاسخ ايشان است، و يا بياني است از خداي تعالي؟ ظاهر  "خيرا "دادند و گفتند:

 :فرمايداينكه مي

كه گويا خواسته است، جواب متقين را شرح دهد  ، اين است كه كالم خداي تعالي باشد،"وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ جَنَّاتُ عَدْنٍ ... "
تر و وجه خيريت قرآن را بيان نمايد، چون در دوران امر ميان اينكه كالم مذكور از رب باشد يا از مربوبين، به كالم رب شبيه

دهند ود نميخ است تا كالم مربوبين، آن هم مربوبيني كه خدا به صفت تقوايشان ستوده، زيرا مردم با تقوا چنين جرأتي به
 .كه سرنوشت خود را جنات عدن تعيين كنند

نمايند، كنند، به دستورات قرآن عمل ميپاداش نيكو است، آري مردم با تقوا بخاطر احساني كه مي "حسنه "و مراد از
دت ااي كه بر اساس رشد و سعدهند، كه حاكم در آن عدل و احسان و زندگي طيب است، زندگيمجتمع صالحي تشكيل مي

وم است ، و معل"فِي هذِهِ الدُّنْيا "شوند، به دليل اينكه فرمود:استوار است، در نتيجه خودشان هم از دنياي خوشي برخوردار مي
كه زندگي آخرت براي چنين مردمي از دنيايشان بهتر است، چون خوشي آن زوال ناپذير است و نعمتش آميخته با نقمت و 

 .كامش متعقب به ناكامي نيست

شود: پروردگارتان چه نازل كرده و آنچه نازل كرده بود چگونه معناي آيه اين است كه: به متقين از مردم با ايمان گفته مي و
 كنند، و اين تعبير براييعني به دستورات آن كتاب عمل مي -كنندخير بود، زيرا براي مردمي كه احسان مي :بود؟ گفتند

 اشاره به اين

__________________________________________________ 
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 .در اين دنيا پاداش نيك است، و در آخرت پاداش بهتري است -دهداست كه كتاب مزبور به نيكي و احسان دستور مي

فرمايد: و چه نيك است خانه متقين. آن گاه مجددا توضيح كرده باشد، و ميستايد تا كالم را تاكيد آن گاه در آخر، آنان را مي



شوند و از دامنه آن نهرها روان است، و در آنجا هر چه را دهد كه: خانه ايشان جنات عدني است كه به آن داخل ميمي
 .دهدبخواهند در اختيار دارند، و خدا اينچنين متقين را پاداش مي

 311و مقصود از طيب بودن متقين در حال توفي و مرگ[ ..... ص :  "رطاه "و "طيب "معناي]

 ."الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَالمٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "

، "الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ ... "اين آيه بيان وضع متقين است، كه چگونه مردمي هستند، هم چنان كه آيه
به معناي عاري بودن هر چيزي است از خلطي كه آن را تيره و ناپاك سازد و  "طيب "بيان وضع مستكبرين بود، و كلمه

ارش يزي كه كدر و ناگويعني از هر چ "زندگي برايم طيب شد -طاب لي العيش "شود:خلوص آن را از بين ببرد، گفته مي
 "آن كالمي است كه از لغو و شتم و خشونت و ساير كدورتها پاك باشد، و فرق ميان "قول طيب "كند پاك گرديد، و

اين است كه طهارت به معناي بودن هر چيزي است بر وضع و طبع اوليش، بطوري كه از هر چيزي كه  "طهارت "و "طيب
ما طيب به معناي بودن هر چيزي است بر وضع اصلي خود، بطوري كه از هر چيزي كه مايه تنفر باشد پاك بوده باشد، و ا

آن را كدر و فاسد كند خالي و عاري باشد، چه اينكه از آن تنفر بشود و چه نشود، و بهمين جهت طيب را در مقابل خبيث 
الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ  ":برند، كه مشتمل بر خبائث زائد بر اصل خود باشد، و در قرآن كريم فرمودهبكار مي

وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال  "و نيز فرموده:« 1» "لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ
 .«5» "يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً

 بنا بر اين، معناي طيب بودن متقين، در حال توفي و مرگ، خلوص آنان از خبثو 
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زنان بدكار و ناپاك، شايسته مرداني ناپاك هستند، و مردان زشت كار و ناپاك هم، شايسته زناني ناپاك هستند، و زنان (1)
 .52ه، و مردان پاكيزه شايسته زناني پاك و نيكوكار هستند. سوره نور، آيه پاكيزه اليق مرداني پاكيز

آيد. آيد ولي از زمين ناپاك جز گياه اندك و بي ثمر بيرون نمياز زمين پاك و نيكو گياهي نيكو به اذن خدا بيرون مي(2)
 .22سوره اعراف، آيه 
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 :، كه ايشان را به ظلم در حال مرگ توصيف كرده، و فرمودهظلم است، در مقابل مستكبرين

 ."الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ "

شرك و  -كنند، در حالي كه از خبث ظلمشود: متقين كساني هستند كه مالئكه آنان را قبض روح ميو معناي آيه چنين مي
اداش به بهشت وارد شويد به پ -كه تامين قولي آنان است به ايشان -يند سالم عليكمگوعاريند، و به ايشان مي -معاصي

 .كنندكرديد، و با اين سخن ايشان را بسوي بهشت راهنمايي ميآنچه مي

فرماييد متقين را به پاكي و تخلص از آلودگي به ظلم توصيف نموده، و به ايشان وعده پس اين آيه همانطور كه مالحظه مي
وا وَ لَمْ الَّذِينَ آمَنُ "فرمايد:دهد، پس در نتيجه برگشت معنايش به اين آيه است كه ميو راهنمايي بسوي بهشت مي امنيت

 .«1» "يَلْبِسُوا إِيمانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ

ديگر به پاكي گفتار و « 0»ز پليدي شرك است. بعضي اند: مراد از طيب، در آيه شريفه پاكي ااز مفسرين گفته« 5»بعضي 
بر آنند كه به طهارت از آلودگي گناهان تفسيرش كنند، و تو خواننده عزيز با « 0»اند. ولي اكثر مفسرين كردار تفسيرش كرده

 .انگاري نيستفهمي كه هيچ يك از اين تفسيرها خالي از مسامحه و سهلدقت در آنچه گذرانديم مي



 "... ظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمَْلْ يَنْ

اي از اقوال و افعالشان را ذكر نموده و وضعشان را با طاغيان از در اينجا به داستان مستكبرين از مشركين برگشته پاره.
 .كندر آنان مقايسه ميامتهاي گذشته و مال ام

 "َلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَالئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ

سياق آيه و مخصوصا داستان عذابي كه در آيه بعدي آن است ظهور در اين دارد كه آيه در مقام تهديد است، و بنا بر اين،  -
براي عذاب استيصال و خانمان برانداز است، و خالصه در مقام بيان مطلبي است ، نازل شدن آنان "آمدن مالئكه "مراد از

 كه امثال آيه
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در مقام بيان آنند، و مقصود از اتيان امر رب تعالي، قيام قيامت و « 1» "إِلَّا بِالْحَقِّ وَ ما كانُوا إِذاً مُنْظَرِينَ ما نُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ "
 .فصل قضاء و انتقام الهي از ايشان است

 :و اما احتمال اينكه مقصود از آمدن امر، همان امري باشد كه در اول سوره فرمود

در نظر گرفتن اينكه در آنجا گفتيم مقصود آمدن نصرت الهي و غلبه اسالم بر شرك است احتمال ضعيفي با  "أَتي أَمْرُ اللَّهِ "
سازد، عالوه بر اين در ذيل آيات مورد بحث خواهيد ديد كه خواهد بود، چون با لحن شديدي كه در آيه مورد بحث است نمي

حتمال ما است كه گفتيم مقصود از آمدن امر خدا آمدن قيامت گفتگو از انكار قيامت و جواب از آن است، و همين خود مؤيد ا
 .است

 مْرُ رَبِّكَ"و اگر كلمه رب را بر كافي كه خطاب به رسول خدا )ص( است اضافه كرد و فرمود:

ا، ن امر خدبراي اشاره به اين معنا بود كه آمد "امر پروردگار ايشان -امر ربهم "و يا "امر اللَّه "و نفرمود: "امر پروردگار تو -
 .نصرتي براي تو و نكبتي براي دشمنان تو خواهد بود

 "َذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اين جمله، هم تاكيد تهديد سابق است و هم تاييد مطلب است به ارائه نظير و مانند، و معنايش اين است كه كساني هم  -
استهزاء كردند، و خالصه كاري كه بحسب طبع، باعث نگراني از عذاب  كه قبل از ايشان بودند، مانند ايشان حق را انكار و

 ."و عذاب آنچه كردند به ايشان رسيد -فَأَصابَهُمْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا ... "شود مرتكب شدند،خدا مي

 "َ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

 كند كه اين ظلم از خداي تعاليه علت نزول عذاب بر ايشان را ظلم دانسته و بيان مياين جمله، كالمي است معترضه ك -
نبود، بلكه ظلمي بود كه خود ايشان به خود كردند، و خداي تعالي هم اين عذاب را براي يك بار و دو بار ظلم ايشان 

ه عذاب را فرستاد، و اگر بپرسي از كجاي آيه اين نفرستاد، بلكه ايشان را مهلت داد تا آنجا كه بر ظلم خود ادامه دادند، آن گا
 "... رساند، پس در جملهَ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُكه دوام و ثبات را مي "كانوا "گوييم از كلمهنكته را استفاده كرديد مي



 .كنداستمرارشان را بر ظلم اثبات نموده و اصل ظلم را از ناحيه خداي سبحان نفي مي

 ."ئاتُ ما عَمِلُوا وَ حاقَ بِهِمْ ما كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَفَأَصابَهُمْ سَيِّ "
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 "نازل شد و به ايشان رسيد "اند: به معنايهم گفته« 1»است. بعضي  "عذاب بر ايشان حلول كرد "معنايبه  "حاقَ بِهِمْ "
 كردند، و، همان عذابهايي است كه پيغمبرانشان از آن انذارشان مي"كردندآنچه بدان استهزاء مي "باشد، و مقصود ازمي

 .معناي آيه روشن است

 ."... ءٍءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْوَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَ "

اي را عليه نبوت نقل كرده، و بهمين جهت ايشان را با صفت صريحشان پرستان منكر نبوت، شبههدر اين آيه از زبان بت
و به آوردن ضمير اكتفاء نكرد، و  "آنان كه شرك ورزيدند، چنين گفتند -وَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا "تعريف كرده و فرموده است:

 :نفرمود

كرد، و اين بدان جهت بود كه شنونده بفهمد كه با اينكه در آيات قبل همه جا به آوردن ضمير اكتفاء مي "گفتند -قالوا "
 .شبهه مذكور شبهه خود آنان است

در آن حذف شده، چون جزاء شرط بر آن داللت  "شاء "اي است شرطيه كه مفعولجمله "شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنالَوْ  "و جمله
خواست غير او را نپرستيم، اگر خدا مي -لو شاء اللَّه ان ال نعبد من دونه شيئا ما عبدنا ":كرده، و تقدير كالم چنين استمي

 ."پرستيديمنمي

 317گيرد و جواب آن[ ..... ص : اند امر عدمي )عبادت نكردن( متعلق مشيت قرار نميكرده و گفته "ءٍشاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ لَوْ "اشكالي كه بر جمله:]

گيرد و معنا ندارد كه مشيت به عدم اند كه: اراده و مشيت به امر عدمي )نپرستيدن( تعلق نمياشكال كرده« 5»بعضي 
تعلق گيرد، لذا بايد يك امر وجودي براي مشيت در تقدير بگيريم كه آن امر وجودي مالزم با نپرستيدن باشد، مثال پرستيدن 

اند به دهپرستيديم، و استدالل كرخواست كه ما موحد باشيم و يا اينكه تنها او را بپرستيم غير او را نميبگوييم اگر خدا مي
زيرا در اين  "آنچه خدا بخواهد، شدني است و آنچه نخواهد شدني نيست -أ لم يكنما شاء اللَّه كان و ما لم يش "حديث:

 .حديث عدم وجود را معلق بر عدم مشيت كرده نه بر مشيت

ليكن اين اشكال وارد نيست، هر چند اصل حرف در جاي خود صحيح است ولي عنايات لفظي و مجازات كالم دائر مدار 
تري پرستان هم از همانها بودند و افكار عاليآري سطح افكار عموم مردم كه بت حقايق كوني و نظريات فلسفي نيست،

دانند ترتب امور عدمي را نيز بر مشيت جايز و ممكن نداشتند همان طور كه ترتب امور وجودي را بر مشيت جائز مي
ديگرش خطاب به خداي تعالي شمارند، كالم رسول خدا )ص( هم بر اين عنايات لفظي جاري شده هم چنان كه در كالم مي

 اللهم ان شئت ان "كند:عرض مي
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 ."كننددگارا! اگر بخواهي پرستش نشوي تو را پرستش نميپرور -ال تعبد لم تعبد

اند به سخن پيامبران خود كه به ايشان اشاره كرده "... لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا "عالوه بر اين، با اين كالم خود كه گفتند:
و همه اين كلمات نهي  "نيدبه خدا شرك نورزيد و غير خداي را نپرستيد، آنچه را خدا حالل كرده حرام مك "گفتند:مي

 .هستند و نهي، طلب ترك است پس مشيت متعلق به ترك شده است

پرستان منكر توحيد خدا در الوهيت يعني خالقيت عالم نبودند، و خلقت و صنع عالم را مستند به دو از اين هم كه بگذريم بت
و صنع را مخصوص خدا و عبادت را مخصوص آلهه دانستند، بلكه تنها منكر توحيد در عبادت بودند يعني خلقت خدا نمي
كردند، آري مشركين، آلهه زيادي داشتند كه يكي از آنها موجد عالم بود و معبود نبود، و بقيه معبود بودند و موجد خود مي

بود، تقدير  ينپرستيدند، نه اينكه هم خدا و هم غير خدا را بپرستند، و چون چننبودند، بنا بر اين، مشركين اصال خدا را نمي
باشد، يعني اگر خدا مي "لو شاء اللَّه ان نعبده وحده "و يا "لو شاء اللَّه ان نوحده في العبادة ""لَوْ شاءَ اللَّهُ ... "جمله

 .كرديمخواست كه ما معتقد به توحيد در عبادتش بشويم و يا تنها او را عبادت كنيم، ميمي

تر از هر چيز براي جزاء قرار گرفتن، توحيد در عبادت يا تنها او را پرستيدن مهمو در صورتي كه تقدير كالم چنين باشد، 
است نه نفي عبادت غير، و اگر جزاء بصورت نفي عبادت غير هم بيايد بايد بگوييم كنايه از توحيد عبادت و يا عبادت او به 

د ه حتما بايد متعلق مشيت، امر وجودي باشد، بايتنهايي است، )دقت بفرماييد(. و اگر هم قبول نكني و اصرار بورزي در اينك
خواست از عبادت غير او دست برداريم غير او را اگر خدا مي -لو شاء اللَّه ان نكف عن عبادة غيره ما عبدنا ... "تقدير كالم:

 .ندباش باشد تا شرط و جزاء در عين اينكه از نظر اثبات و نفي مختلفند بر حسب حقيقت متحد "پرستيديم ...نمي

 كند واولي بيانيه و دومي زائده است كه استغراق در نفي را تاكيد مي "من "كلمه "ءٍما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "و در جمله
 "ءٍوَ ال حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "و نظير اين، جمله "پرستيديمما هيچ چيزي سواي او را نمي "دهد:به جمله چنين معنا مي

 .است

تا داللت كند بر اينكه ايشان اين سخن را هم از طرف  "عبدنا "بيان است براي ضمير متكلم در "نَحْنُ وَ ال آباؤُنا "جمله
اند، و حكايت چنين سخني از اند، چون در پرستش بتها از پدرانشان تقليد و اقتداء كردهخود و هم از طرف پدران خود زده

 زبان مشركين در 

 003، ص: 15يزان، جترجمه الم

 .«1» "إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ "قرآن كريم مكرر آمده مانند:

خواست كه ما بدون فرمان او و اگر خدا مي "يعني "... عبدنا "عطف است بر جمله "ءٍوَ ال حَرَّمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "جمله
 "و مراد از آنچه حرام كرده بودند "كرديم ...حرام نكنيم و يا آنچه حرام كرده بوديم حالل كنيم، هرگز حرام نمي چيزي را

 .و غير آن دو است كه در جاي ديگر قرآن اسم برده شده "سائبه "و "بحيره

از جهت اينكه نفي عبادت يعني  "ءٍهِ مِنْ شَيْلَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِ "اي است و آن اينكه ظاهر جملهدر اينجا، نكته
رساند كه مقصود ايشان از مشيت، اراده تكويني خدا است كه هرگز از نپرستيدن را معلق بر خود مشيت خداي تعالي كرده مي

 :گفتندبايست ميپذيرد، زيرا اگر مقصودشان غير از آن، يعني اراده تشريعي خدا بود ميمراد تخلف نمي

كرديم و اجابتش خواست البته ما اطاعتش مياگر خدا چنين و چنان مي -شاء اللَّه كذا الطعناه و استجبنا دعوتهلو  "
 ."نموديممي

 349 : پرستيديم[ ..... صتقرير و تبيين استدالل مشركين براي بت پرستي خود به اينكه اگر مشيت خدا بر ترك بت پرستي تعلق گرفته بود ما بت نمي]



اند بگويند اگر رسالت انبياء رسالت حقي بود و اين دستور نهي پرستش بتها و نهي تحريم بحيره و سائبه و ا خواستهپس گوي
ر كرديم، چون اگپرستيديم و نه آن حاللهاي او را حرام ميوصيله و غير اينها، نواهي خداي سبحان بود ما نه آن بتها را مي

اش تخلف كند، الف خواست او عملي انجام دهيم، زيرا محال است مراد او از ارادهخواست ديگر محال بود كه ما بر خاو مي
كنيم، خود دليل بر اين است كه در اين كارها هيچ امر و نهيي از پرستيم و چيزهايي را حرام ميپس اينكه ما غير او را مي

 .امده استناحيه خدا وجود ندارد، و هيچ رسالت و شريعتي از ناحيه او در اين باره ني

اير پرستي و تحريم حاللها و ساش اين است كه بتاين تقرير دليل مشركين است كه از سياق آيه استفاده شد و خالصه
 .توانستند آن كارها را بكنندكنند مورد هيچ نهيي از خدا نيست، كه اگر بود ايشان نميكارهايي كه مي

ه است كه ما بتها را بپرستيم تا آن پرستش و اين تحريم حاللها ضروري خواهند بگويند كه خدا خواستالبته اين را هم نمي
 "لو "الوجود شود و ايشان نتوانند خودداري كنند، و آن وقت با فرض اجبار، ديگر معنايي براي نهي رسوالن نباشد، زيرا كلمه

ين ا "ءٍاللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ لَوْ شاءَ "كند بر امتناع جزاء در صورت امتناع شرط، و مفهوم جمله شرطيهداللت مي
 .كنيمپرستيم و تحريم حالل مياست كه خدا آن را نخواسته، و لذا ما بت مي
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كنيم كه او غير اين را نخواسته، اين است مفهوم جمله شرطيه و پرستيم و از همين جا كشف ميبه عبارت ديگر ما بت مي
 ليكن او خواسته كه ما موحد در "و يا "پرستيمليكن او خواسته كه ما بت بپرستيم پس به حكم اجبار مي "اما دو جمله

 .از مفهوم و منطوق جمله شرطيه اجنبي هستند "هم به حكم اجبار موحد نشديم پرستش نباشيم ما

اند با اين سخن خود، نبوت را از راه اجبار و الجاء رد كنند پس با عالوه بر اين، اگر مقصود آنان چنان چيزي بوده و خواسته
اند به اينكه از آنجايي كه ما ر جستهاند، چيزي كه هست اعتذاهمين سخن به ضاللت خود و حقانيت نبوت اعتراف كرده

توانيم هدايت تو را بپذيريم و خدا خواسته كه ما بهمين حال گمراهي باقي باشيم، پرستي هستيم نميمجبور در ضاللت و بت
 .لذا بر پرستش بتها و تحريم حاللها مجبورمان كرده و ما قادر بر ترك خواسته او نيستيم

نمايند، هم چنان كه خداي سبحان بعد از ذكر هدايت كنند و بر پندار خود پافشاري ميخواهند ادعاي آري مشركين مي
لَوْ شاءَ الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ عِلْمٍ  "كند كه گفتند:عبادت و پرستش ايشان مالئكه را، از ايشان حكايت مي

كه صريحا براي خود و پدران خود « 1» "نَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلي أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلي آثارِهِمْ مُهْتَدُونَبَلْ قالُوا إِ ...إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ 
 .كنندادعاي هدايت مي

اند كه دانستهپرستي را يك سنت قومي و مقدسي ميو نيز در كالم مجيدش مكرر از ايشان حكايت شده كه مساله بت
بايستي آن را مقدس بشمارد و اين اعتقاد، با اعتراف به بودند و هر خلفي بعد از سلفش مي پدران آنان، آن را باب كرده
 .سازد؟ضاللت و شقاوت كجا مي

و همچنين مقصود آنان از اين استدالل اين نبوده كه كارهاي ايشان مخلوق خود ايشان و بر خالف نظريه جبري كه گذشت 
داشتند ديگر معقول نبود آن را مربوط به مشيت خدا كند، چون ر چنين منظوري ميهيچ ارتباطي با مشيت الهي ندارد زيرا اگ

توانست متوسل به ايجاد مانع شود، و با در اين صورت مشيت خدا هيچكاره بوده تنها خداي تعالي براي جلوگيري از آن مي
 خواست ايشان انجام دهند بگيرد، و در اينايجاد مانع، جلو كاري را كه نمي

__________________________________________________ 



پرستيديم، گفتار آنان از روي علم و دانش نيست بلكه به وهم و پندار باطل خواست ما فرشتگان را نمياگر خدا مي(1)
تيم. سوره سگويند ... بلكه گفتند ما پدران خود را بر عقايد و آئيني يافتيم و البته در پي آنان بر هدايت هخويش سخن مي
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خواست با ايجاد اگر خدا مي -لو شاء اللَّه لصرفنا عن عبادة غيره و تحريم ما حرمناه "گفتند:صورت بايد مشركين چنين مي
كند، و يا ن معنا را دفع ميولي ظاهر آيه اي "داشتموانع ما را از پرستش غير خودش و از تحريم آنچه حرام كرديم باز مي

خدا در  يعني اگر پاي مشيت -لو شاء اللَّه شيئا من اعمالنا لبطل و جرح عن كونه عمال لنا و نحن مستقلون به "گفتند:مي
 ."بود، و حال آنكه عمل، عمل ما است و ما مستقل در آنيمآمد ديگر عمل، عمل ما نميبين مي

خواست با ايجاد موانع ما را از انجام آن باز اين باشد كه اگر خدا مي "اللَّهُ ما عَبَدْنا لَوْ شاءَ "بعالوه، اگر معناي جمله
 ما لَهُمْ بِذلِكَ مِنْ "داشت، مشركين حرف صحيحي زده بودند ديگر معنا نداشت در سوره زخرف آن را رد كند و بفرمايد:مي

 .«1» "عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

رستي خود پاين است كه در بت "لَوْ شاءَ اللَّهُ ... "چه گذشت حق اين است كه گفتيم مقصود مشركين از جملهپس بنا بر آن
استدالل كنند به اينكه مشيت الهي متعلق ترك آن نشده، و خالصه خدا ترك آن را نخواسته، نه اينكه بخواهند متعرض اين 

ت جبر شود، و نه اينكه گفته باشند محال است مشيت متعلق به عباد معنا شوند كه مشيت به فعل عبادت بت تعلق گرفته تا
 .تواند از عمل بندگان خود جلوگيري كندشود تا تفويض را اثبات كرده و گفته باشند كه خدا تنها از راه ايجاد مانع مي

 شيت تشريعي و بسته به اختيار انسان است نه تكويني و خارج از اختيار[ ..... صاست و مشيت خدا بر هدايت انسان م "بالغ مبين "پاسخ به دليل مشركين: تنها وظيفه پيامبران]

 :324 

 ."كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ إِلَّا الْباَلغُ الْمُبِينُ "

بالغي آشكار ابالغ كند و به كند كه رسالت خود را به در اين آيه خطاب به رسول خدا )ص( است، و به آن جناب امر مي
و باطل است  هايي پوچكنند اعتنايي نكند، زيرا ادله آنان دليلبافند و استداللهايي كه بر مرام خود ميآنچه مشركين بهم مي

 .و بر عكس، حجت و دليل او تام و قاطع است، و در همين جمله كوتاه اشاره اجمالي است بر بطالن دليل مشركين

اند عينا معنايش اين است كه اين طريقي كه مردم معاصر تو پيش گرفته "كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "د:پس اينكه فرمو
همان طريقي است كه مشركين گذشته پيمودند و غير خدا را پرستيدند، و از پيش خود چيزهايي را كه خدا حرام نكرده بود 

 گفتندكردند همين را ميآمدند و از اين اعمال، نهيشان ميدشان ميحرام كردند، و وقتي فرستادگان خدا به نز
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، پس آيه مورد بحث عينا همان "ءٍمْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنا وَ ال حَرَّلَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ":كه
 .كندرا افاده مي« 1» "كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ "مضمون آيه

يعني رسالت خدايي را به بالغي آشكار ابالغ كن، و حجت را عليه ايشان تمام كن،  -"نُفَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ إِلَّا الْباَلغُ الْمُبِي "
زيرا تنها وظيفه فرستادگان خدا ابالغ مبين و ابالغ آشكار است و بس، وظيفه آنان اين نيست كه مردم را مجبور به قبول 

پذيرد دعوت كنند، آن اراده كه از مرادش تخلف نميدعوت خود كنند، و يا اراده تكويني خداي را با خود برداشته مردم را با 



شود، مردم را دعوت كنند و بطور قهر و جبر و يا با آن امر تكويني خدا كه اگر با آن به چيزي بگويد: موجود باش، موجود مي
 .از كفر، به ايمان و از معاصي، به اطاعت بكشانند

ي كه به آن مبعوث شده انذار و تبشير، و يا به تعبير ديگر مجموعه چون كه رسول هم بشري است مانند ساير بشرها و رسالت
قوانيني اجتماعي است كه خدا به او وحي كرده و صالح دنيا و آخرت مردم را در آن قوانين در نظر گرفته و مراعات كرده 

چنان كه خود خداي تعالي است، هر چند ظاهر آن قوانين بصورت اوامر و نواهي است ولي در واقع انذار و تبشير است، هم 
اين، آن چيزي است كه خدا  «5» "قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزائِنُ اللَّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَ ال أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ "فرموده:

كه آن را به مردم برسانند، هم پيغمبرش را مامور كرده تا به مردم ابالغ كند، و به نوح و پيغمبران بعد از او هم دستور داد 
 .چنان كه سوره هود و غير آن گوياي آن است

قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ  "فرمود: (و نيز خطاب به رسول خدا )ص
 .«0» "يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال
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مانند روش آل فرعون و آنها كه قبل از ايشان بودند كه آيات خدا را تكذيب كردند و خدا آنها را به جرم گناهانشان (1)
 .25بگرفت. سوره انفال، آيه 

ام. گويم كه من فرشتهدانم، و نميهاي خدا بدست من است و نه اينكه غيب ميكه خزينهگويم بگو من به شما نمي(2)
 [.....] .23سوره انعام، آيه 

شود كه معبود شما يكي است پس هر كه به ديدار پروردگارش بگو من تنها بشري هستم مثل شما، به من وحي مي(3)
 .113ا شريك پروردگار خود نسازد. سوره كهف، آيه اميدوار است بايد عمل صالح كند و در عبادت، احدي ر
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كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَي الرُّسُلِ إِلَّا  "همه اين معاني را آيه مورد بحث در عبارتي كوتاه خالصه كرده و فرموده:
اين است كه اين حجت و استدالل از قديم و جديد در  -كه قبال هم اشاره كرديمهمانطور  -چون ظاهر آن "الْبَالغُ الْمُبِينُ

ميان مشركين معروف بوده، و جوابش هم اين است كه شان يك نفر فرستاده خدا اين نيست كه مردم را مجبور بر ايمان و 
ليل را تواند جواب اين دشركين نمياطاعت كند، بلكه تنها وظيفه او ابالغ آشكار و روشن، و انذار و تبشير است، و دليل م

بدهد، پس تو سرگرم كار خود باش و هيچ طمعي به هدايت گمراهان ايشان نبند، و در دو آيه بعد اين اجمال بطور مفصل 
 :شودتوضيح داده مي

 ."... فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَي اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّاللَةُوَ لَقَدْ بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ  "

 "طغوي "در اصل مانند طغيان، مصدر و به معناي تجاوز از حد بدون حق بوده است، و اسم مصدر آن "طاغوت "كلمه
رود و هم در جمع، مفرد بكار مي است، راغب گفته: طاغوت عبارت از هر متعدي و هر معبودي غير از خداست، كه هم در

، و "وَ الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ "و نيز فرموده: "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ "خداي تعالي نيز آن را هم در مفرد بكار برده و فرموده:
 .«1» "أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ "هم در جمع بكار برده و فرموده:

اشاره است به اينكه مساله بعثت رسول، امري است كه اختصاص به امتي  "بَعَثْنا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا لَقَدْ "و اينكه فرمود:
يابد، و مالكش هم احتياج است، و خدا به حاجت بندگان ندارد، بلكه سنتي است كه در تمامي مردم و همه اقوام جريان مي

 :ال به عموميت بعثت رسول اشاره نموده و فرمودخود واقف است، هم چنان كه در آيه قبلي بطور اجم

 ."كَذلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ "



بيان بعثت رسول است، و معنايش اين است كه  -آيدبطوري كه از سياق بر مي -"أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ "و جمله
داي را به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت دعوت كند، زيرا امر و نهي از يك حقيقت بعثت رسول جز اين نيست كه بندگان خ

بشر به ساير افراد بشر، مخصوصا وقتي كه آمر و ناهي رسول باشد جز دعوت عادي، معناي ديگري ندارد، و معنايش الجاء و 
ا غير او اگر خدا بخواهد م "بگويد:تواند چنين ادعايي بكند تا كسي در رد ادعايش اضطرار تكويني نيست، و خود رسول نمي

 ."پرستيم، و اگر نخواهد ديگر فرستادن رسول معنا نداردرا نمي

__________________________________________________ 
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 :اند: تقدير كالمگفته« 1»اين را بدان جهت گفتيم تا بي وجهي گفتار كساني كه 

د را روشن باشمي "تا به آنان بگويد خدا را بپرستيد و طاغوت را اجتناب كنيد -ليقول لهم اعبدوا اللَّه و اجتنبوا الطاغوت "
 .كرده باشيم

ر عمل، و اضالل خدا مجازات ضاللت خود عبد است[ ..... ص اند و بيان اينكه هدايت خدا پاداش احسان دها به دو طايفه هدايت يافته و گمراه منقسم بودهاشاره به اينكه همه امت]

 :321 

معنايش اين است كه تمامي امتها، مانند اين امت،  "فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَي اللَّهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّاللَةُ "و اينكه فرمود
 .رده، و به عبادت او و اجتناب از طاغوت موفق شدندمنقسم به دو طايفه بودند، يك طايفه، آنهايي كه خدا هدايتشان ك

توضيح اينكه: هدايت تنها و تنها از ناحيه خداي تعالي است و احدي با او شريك نيست و جز او به هيچ كس ديگري 
ي دِإِنَّكَ ال تَهْ "شود مگر به تبع او هم چنان كه خود او در قرآن مجيدش خطاب به پيغمبر گراميش فرموده:منتسب نمي

إِنْ تَحْرِصْ عَلي هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال  ":فرمايدو بزودي در آيه بعدي كه مي«. 5» "مَنْ أَحْبَبْتَ وَ لكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ
 .دوكند به اين بحث اشاره خواهيم نمو همچنين در ساير آياتي كه هدايت را منحصر در خداي تعالي مي "يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ

و اين مطلب مستلزم جبر و اضطرار نيست، كه بنده هيچ دخالتي در آن نداشته باشد بلكه مقدمات آن به اختيار خود عبد 
 به آن اشاره نموده و افاده« 0» "وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ "است، هم چنان كه آيه

كند كه هدايت الهي طريقي است در دسترس خود انسان، و آن طريق عبارت است از احسان در عمل كه اگر احسان كند مي
 .گذارد گمراه شودخدا با او است، و نمي

طايفه دوم از امتها، آنهايي هستند كه ضاللت بر آنان ثابت و الزم شده و اين آن ضاللتي است كه خود انسان به سوء 
ر سازد، بدليل اينكه در باره آن، تعبيكند، نه آن ضاللتي كه خدا بعنوان مجازات، آدمي را بدان مبتال ميدرست مي اختيارش

پس معلوم  "فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ ":به اثبات و لزوم كرده و در آيه بعدي آن را بخود نسبت داده و فرموده است
دا آن را اثبات و الزم كرده و به خود نسبت داده، و اين همان ضاللت مجازاتي است )دقت شود قبال ضاللتي بوده كه خمي

 .(بفرمائيد

__________________________________________________ 
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كند. سوره قصص، آيه يت ميتواني هدايت كني و ليكن خدا هر كه را بخواهد هداتو هر كه را كه دوست بداري نمي(2)
22. 



كنيم و بدرستي خدا با نيكوكاران است. كنند بطور حتم به راههاي خود هدايتشان ميو كساني كه در راه ما جهاد مي(3)
 .23سوره عنكبوت، آيه 
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ي كه مسبوق به ظلم خود عبد يا فسق و خداي تعالي در هيچ جاي كالم خود اضالل را به خود نسبت نداده مگر آن اضالل
و معلوم است كه هدايت نكردن، عين « 1» "وَ اللَّهُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ "كفر و تكذيب او و نظاير آن باشد. مثال فرموده

 :اضالل است. و نيز فرموده

لَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ ال لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقاً إِلَّا إِنَّ ا "و نيز فرموده:« 5» "وَ ما يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفاسِقِينَ "
 .و همچنين آياتي ديگر« 0» "فَلَمَّا زاغُوا أَزاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ "و نيز فرموده:« 0» "طَرِيقَ جَهَنَّمَ

ن كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و بعضي كسانيند كه گمراهشان پس بعضي از ايشا "در آيه مورد بحث خدا نفرمود:
با اينكه جا داشت همين جور تعبير فرمايد چون اين ضاللت، ضاللت مجازات و مستند به خداي تعالي است، و اين  "نموده

رد آن گاه اسم ببدان جهت بود كه كسي توهم نكند اصل ضاللت هم مستند به او است بلكه اول كساني را كه هدايت كرده 
كساني كه سزاوار گمراهي هستند را در مقابل آنان آورد و آنها كسانيند كه به اختيار خود ضاللت را بر هدايت برگزيدند يعني 

 .اين را اختيار كردند كه هدايت نشوند و خدا هم با اينكه كار او هدايت است هدايتشان نكرد

رق ميان ضاللت ابتدايي كه منسوب به بنده خداست با ضاللت مجازاتي كه توضيح اين مطلب با بيان ديگر اين است كه: ف
منسوب به خداي تعالي است اين است كه خداي تعالي در اصل خلقت بشر استعداد هدايت و امكان رشد را در او نهاده 

يروي از هوي و بطوري كه اگر بر طبق فطرتش قدم بردارد و فطرت خود را مريض نكند و استعداد هدايت خود را با پ
اي كه از اين راه بر فطرتش وارد شده با ندامت و ارتكاب گناهان باطل نكند و بر فرض هم كه گناهي از او سر بزند نقيصه

كند اين هدايت هدايت پاداشي و از ناحيه خداي تعالي است، هم چنان كه توبه جبران نمايد، خداي تعالي هدايتش مي
 .اولي او بوداستعداد اولي و فطريش هدايت 

و اگر هواي نفس خود را پيروي نموده پروردگار خود را نافرماني كند و به تدريج استعداد فطري را كه براي هدايت داشت 
 باطل سازد خداوند هم هدايت را به وي افاضه

__________________________________________________ 

 .2، آيه كند. سوره جمعهخدا ستمگران را هدايت نمي(1)

 .52كند مگر فاسقان را. سوره بقره، آيه و با آن گمراه نمي(2)

كساني كه كافر شدند و ستم كردند خدا ايشان را نخواهد آمرزيد و به راهي هدايت نخواهد كرد مگر راه دوزخ. سوره (3)
 .122نساء آيه 

 .2و چون منحرف شدند خدا دلهايشان را منحرف كرد. سوره صف، آيه (4)

 022، ص: 15ه الميزان، جترجم

فرمايد و اين آن ضاللتي است كه بسوء اختيار خود براي خود درست كرده، حال اگر ندامتي به وي دست ندهد و توبه نمي
 .كند و اين آن ضاللت خدايي و مجازاتي استنكند خداوند هم او را بر حالي كه دارد باقي گذارده ضاللتش را تثبيت مي

م كنند كه: امكان و استعداد هميشه دو طرفي است، كسي كه استعداد هدايت دارد، استعداد ضاللت هم و چه بسا بعضي توه
دارد، و انسان همواره ميان آثار وجودي و افعال مثبته خود در حال تردد است و همه اينها از خداوند متعال است حتي استعداد 

 .و امكان اوليه اش



 326توان گفت خدا آن را ايجاد كرده است[ ..... ص : و نمي امر عدمي است "ضاللت "توضيح اينكه]

ليكن توهم مزبور بسيار واهي و سست است زيرا درست است كه امكان، امري دو طرفي است و ليكن يك طرف ديگر 
امكان مورد بحث كه ضاللت است امر وجودي نيست كه آن را به خدا نسبت دهيم و بگوييم انسان چه راه هدايت را 

خاب كند و چه راه ضاللت را در هر دو حال خدا او را چنين و چنان كرده است. پس ضاللت از اين جهت ضاللت است انت
كه عدم هدايت است و اگر آن را امري وجودي و ثبوتي بگيريم ديگر عدم هدايت و ضاللت نخواهد بود بلكه در اينصورت 

شود كه هر دو آثار وجودي كه بر يك سنگ يا كلوخ مترتب ميشوند، مانند هدايت و ضاللت دو اثر از آثار وجودي مي
 .وجودي است

و به عبارت ديگر: ضاللت، وقتي ضاللت است كه در برابرش هدايتي باشد كه اين نسبت به آن ضاللت باشد يعني كمالي 
شده، پس ضاللت كه در هدايت است فاقد باشد و در اينصورت مسلم است كه بخاطر آن فقدان و ناداري كمال، ضاللت 

امري عدمي است، و اگر امري وجودي فرض شود ديگر ضاللت نيست و ديگر انسانها به دو قسم ضال و مهتدي تقسيم 
اي جز اين نيست كه ضاللت را گردد، پس چارهشوند و حاالت انساني هم به دو حالت ضاللت و هدايت تقسيم نمينمي

پس در اينجا به دقت تامل كنيد تا قدمها بعد از  -به خود او منسوب نماييمامري عدمي بدانيم و ضاللت اولي هر كسي را 
 .-ثبوتش نلغزد

 "ير كنيدس -سيروا "آيد كه خطاب در كلمهاز ظاهر سياق بر مي -"فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ "
به  و التفات از غيبت "پرستيديمخواست چيزي غير از او نمياگر خدا مي "گفتند:به كساني است كه شرك ورزيده و مي

 .خطاب به ايشان براي بهتر تاثير كردن سخن و تثبيت كالم و اتمام حجت بوده است

 جمله مورد بحث، متفرع است بر بياني كه در جواب حجت مشركين، هم بطور
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ايراد شد و حاصل معناي آن اين است كه رسالت و دعوت نبوي از باب اراده تكويني نيست كه اجمال و هم بطور تفصيل 
گويد: عبادت بتها و تحريم حاللهاي خدايي را ترك كنيد، مشركين مجبور به آن شوند تا اگر مجبور نشدند وقتي مي

گويد بلكه دعوت دروغ مي "ه خدايممن فرستاد "دعوت، دعوت نبوي و آسماني نيست و اين شخص در ادعايش كه :بگويند
كند تا شما را به عبادت خدا و نبوي هم مانند ساير دعوتها عادي است. خداوند هم به خاطر آن، اشخاصي را مبعوث مي

دوري از طاغوتها دعوت كنند، و حقيقت اين دعوت انذار و تبشير است، دليل بر اين معني هم آثاري است كه از امتهاي 
ب كند، پس در پهناي زمين سير كنيد تا ببينيد سرانجام تكذياض يافته باقي مانده و از نزول عذاب حكايت ميگذشته و انقر

دهد كنندگان چه بوده است و در نتيجه بفهميد كه دعوت انبياء همين دعوت عادي كه انذار و تبشير اساس آن را تشكيل مي
 .يستايد نحق است و رسالت به آن معنايي كه شما پنداشته

 ."إِنْ تَحْرِصْ عَلي هُداهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ "

بعد از آنكه بيان كرد كه امتهاي گذشته به دو طائفه منقسم بودند يكي از آن دو آنهايي بودند كه ضاللت بر آنان تثبيت شده 
زدند، مانند مشركيني كه قبل از آنان بودند، اينك حرفهايي را كه نقل كرديم مي بود و همانها بودند كه شرك ورزيده و آن

فرمايد كه ثبوت ضاللت در حق آنان ثبوتي است زوال ناپذير و غير قابل تغيير، چون در حقيقت هدايت در اين آيه مي
هشان كند بلكه گمرالي نكرده و نميكرد واي جز خدا نيست پس اگر هدايت آنان جائز و ممكن بود خدا هدايتشان ميكننده

اي هم كه آنان را ياري كند شود ديگر اميدي به هدايتشان نيست ياري كنندهسازد و چون گمراهي با هدايت جمع نميمي



 .وجود ندارد چون كسي نيست كه بر خدا غلبه كند

دارد به هدايت آنان حرص نورزد و اعالم ميكند به اينكه نسبت پس در آيه، رسول خدا را تسليت و دلداري داده و ارشاد مي
و او  شودكند، چون نزد او سخني مبدل نميكه قلم قضاي الهي در حق آنان ضاللت را نوشته و خدا فعل خود را نقض نمي

 .نسبت به بندگان، ستمكار نيست

 "ي هداهم لم ينفعهم حرصك شيئاان تحرص عل "، تقديرش اين است كه:"إِنْ تَحْرِصْ عَلي هُداهُمْ ... "پس اينكه فرمود
هر چه هم كه بر هدايت آنان حريص شوي، اين حرص تو سودي به حال آنان ندارد، زيرا از آنهايي نيستند كه هدايت 

، نه كندكند بلكه گمراه ميبرايشان ممكن باشد، چون هدايت، تنها و تنها بدست خداست و خدا هم ايشان را هدايت نمي
 022، ص: 15نمايد و نه ايشان به غير از خدا ياوري دارند كه بر او ترجمه الميزان، جمي خدا كار خود را نقض

 .غلبه كند، و بر خالف گفته خدا است كه خودش ايشان را هدايت نمايد

 321... ص : اند در جهت اثبات مذهب خود از استدالل مشركين بكنند[ ..هايي كه هر يك از جبريون و مفوضه خواستهعدم صحت استفاده]

گانه مشاجراتي طوالني ميان جبري مذهبان و تفويضي مذهبان، درگرفته و هر طائفه مطابق مذهب خود آن در اين آيات سه
 :گفته "امام رازي "اند، حتيرا تفسير نموده

ايت و ضاللت و اين بوده كه چون هد "پرستيم ...اگر خدا بخواهد ما غير از او چيزي را نمي "مشركين مقصودشان از جمله
توحيد و شرك همه از خداي تعالي است پس بعثت انبياء لغو و بي فايده است، جواب سخن ايشان اين است كه اين حرف 

اعتراض بر خداست، و معنايش اين است كه انسان از خدا مطالبه دليل كند كه علت احكام و افعال تو چيست و اين از 
 شود: چرا چنين كردي و چنان نكردي؟ده نيست، زيرا به خدا گفته نميفضوليهايي است كه بطالنش بر كسي پوشي

آن گاه گفته: پس ثابت شد كه خداي تعالي كه مشركين و گويندگان آن حرف را مذمت كرده بدين جهت مذمت نكرده كه 
ع دند اين امر مانكراند و مساله هدايت و ضاللت به دست خدا نيست بلكه از اين جهت بوده كه آنان خيال ميدروغ گفته

 .«1»شود كه ايشان بر شرك خود باقي بمانند تقويت بعثت انبياء شده و مجوز اين مي

ت، چنين خواساگر خدا مي "گفتند:دادند و ميكردند به خدا نسبت ميدر مقابل، زمخشري گفته: مشركين آنچه كار زشت مي
الفشان )گذشتگان( هم به همين اشتباه دچار بوده، و حال و اين بقيه سخن جبري مذهبان است كه اس "كرديمو چنان مي

خواهد، و اعالم قباحت آنكه رسوالن جز ابالغ حق و اينكه خداوند به شهادت قرآن و برهان هرگز شرك و معاصي را نمي
ها يكيوادار به ن كنند و خدا ايشان راكنند به اختيار خود ميشرك و برائت خدا از كارهاي بندگان و اينكه بندگان هر چه مي

و ليكن « 5»كند ماموريتي ندارند. دهد و از بديها زنهارشان داده و بر آن تهديدشان مينموده و بر آن توفيقشان مي
 .بگومگوي اين دو طائفه از دو طرف بسيار طوالني است

 كند و آن غرضد را دنبال ميانو شما خواننده عزيز فهميديد كه آيات مورد بحث غرض ديگري غير از آنچه اينان پنداشته
يان ابطال رسالت بود به اين ب "ءٍ ...لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "افاده اين معني است كه مقصود مشركين از جمله

 ابود هر آينه خدا ترك آن ركنند اگر حق مياند كه از شرك و تحريم حاللها نهي ميكه آنچه انبياء آورده
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 .زد، و حال آنكه مطلب چنين نيستخواست هرگز از ما سر نميخواست و اگر مياز ما مي

ها اما اينكه اراده الهي تعلق گرفته به اينكه مشركين شرك بورزند، چنانچه جبري اين است غرض آيات مورد بحث و
اند و يا تعلق نگرفته و محال است تعلق بگيرد بلكه افعال بندگان مخلوق خود آنها است بدون اينكه خدا در آن پنداشته

 لول كالم مشركين خارج است و نسبت بهاند مطالبي است كه از مداي باشد، آن طور كه تفويضي مسلكان خيال كردهكاره
 .شوداند اجنبي است، همان دليلي كه گفتيم به كمك سياق استفاده ميدليلي كه آورده

 329شوند[ ..... ص : مند نميدر قيامت ياوراني هستند كه مشركين از ياري آنها بهره]

آيد ن، ياوران زيادي دارند، نه يك ياور، زيرا از سياق كالم بر ميداللت دارد بر اينكه غير ايشا "وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ "جمله
كه مشركين اصال ياور ندارند، نه يكي و نه بيشتر، و اگر عنايتي در كار نبود جا داشت بفرمايد ياوري ندارند، و ليكن فرمود 

ياوراني وجود دارد، ولي مشركين از ياري  شود در روز قيامتياوراني ندارند تا بفهماند غير ايشان ياوراني دارند، و معلوم مي
شوند، و قطعا آن كسان، جز افرادي كه به هدايت مند مياند، و غير مشركين كساني هستند كه از ياري آنها بهرهبهرهآنها بي

مين روز جرتوانند باشند، و نظير اين آيه در اشاره به اين معنا حكايتي است كه خداي سبحان از ماند نميالهي مهتدي شده
و اين ياوران همانا مالئكه كرامند، و ساير اسباب توفيق و « 1» "فَما لَنا مِنْ شافِعِينَ "گويند:قيامت كرده كه خودشان مي

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنا وَ  "هدايت و خداي سبحان هم در پشت سر آنان محيط به ياري و شفاعت آنان است، هم چنان كه فرمود:
 .«5»نُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهادُ الَّذِينَ آمَ

 ."... وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ ال يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلي "

مشقت هر دو به معناي طاقت است، و دشوارتر از آن را  -به فتحه جيم و ضمه آن -گويد: جهد و جهدراغب در مفردات مي
اين است كه به خدا سوگند خوردند، و در سوگند خود كوشش كردند كه تا  "وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ "گويند، و معناي

 «0»توانند سوگند رساتري باشد. آنجا كه مي

 .گفته معناي اين جمله اين است كه قسم را به نهايت رساندند« 0»و در مجمع البيان 
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 .133كنندگاني نيست. سوره شعراء، آيه پس امروز ما را شفاعت(1)

اند در زندگي دنيا و در روزي كه گواهان بپا خيزند ياري همانا ما فرستادگان خود و آنان را كه به ايشان ايمان آورده(2)
 .21كنيم. سوره مؤمن، آيه مي

 [.....] ."جهد "غب، مادهمفردات را(3)
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انكار حشر و قيامت بوده و كنايه از اين است كه مرگ، نابودي و فنا است و بعد از مرگ  "ال يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ "جمله
منافات با اعتقاد بيشتر و يا همه آنان به تناسخ ندارد، چه تناسخ غير خلقت جديدي نيست، و اين حكايت كالم مشركين 

اي به بدن انساني ديگر و يا موجودي ديگر منتقل مساله حشر و خلقت جديد است، تناسخ به معناي اين است كه روح مرده
 .لدكنند به تولد بعد از توشود، و باز در همين دنيا زندگي را ادامه دهد كه از آن تعبير مي

ا كه اند، نيست، بلكه خدا هر كه راين است كه مساله آن طور كه اينان پنداشته "بَلي وَعْداً عَلَيْهِ، حَقًّا "و معناي اينكه فرمود:
اي است ثابت و به عهده خدا، يعني خدا بر خود واجب كرده كه اين وعده را كند و اين وعده وعدهبميرد دوباره زنده مي



 .پذيرديش عملي سازد، پس به هيچ وجه تخلف و تغير نمينسبت به بندگان خو

دانند كه اين وعده را نسبت به بندگان خويش عملي خواهد كرد و ليكن بيشتر مردم نمي -"وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يَعْلَمُونَ "
كه از آيات خدا كه همه  اي است غير قابل تخلف و قضايي است غير قابل تغير، علت ندانستنشان هم اين استو وعده

اند، و آن آيات خلقت آسمانها و زمين و اختالف مردم در نمايد اعراض كردهكند و از اين وعده كشف ميداللت بر بعث مي
 .ظلم و طغيان و عدالت و احسان و تكليف نازل شده در شرايع الهي است

 ."مَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كانُوا كاذِبِينَلِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَ لِيَعْلَ "

 :دهددر ابتداي اين آيه، الم غايت و غرض است، و به آيه چنين معنا مي "الم "

در  "داندو تا ب "كند تا برايشان بيان نمايد كه ...، و اين غايت، و غايت بعدش يعني:هر كس كه بميرد خداوند مبعوثش مي
چون دومي از متفرعات اولي و از لوازم آنست، به جهت اينكه وقتي اختالف كافران با پيامبرانشان حقيقت يك غايت است، 

اند. و اختالف مردم هم بر سر شؤون روز قيامت حل گفتهفهمند كه در انكار معاد دروغ ميبا آمدن معاد حل گرديد قهرا مي
 .كنندگردد، چون به چشم خود، اوضاع آن را مشاهده ميمي

 361شود از معرفات قيامت است[ ..... ص : ينكه در روز قيامت حق و حقيقت در موارد اختالف در معارف ديني به عيان روشن ميا]

توان مساله رفع اختالف و تبين آن را و در كالم خداي سبحان اين تعبير و نظير آن مكرر آمده، و آن قدر تكرار شده كه مي
ني كند بلكه بر آسمان و زمين هم سنگياش نه تنها كمر بشر را خم ميروزي كه سنگينييكي از معرفات روز قيامت شمرد، 

كند از قبيل عبور از صراط و تطاير كتب و كند و تفاصيلي هم كه خداي تعالي در كالم مجيدش براي اين روز بيان ميمي
 .سنجش اعمال و حساب و فصل قضاء، همه از فروعات اين معرف است

 ، اختالف "اختالف "كه مقصود از -مخصوصا از سياق آيات قيامت -پر واضح است
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از لحاظ خلقت به نحو ذكوريت و انوثيت و بلندي و كوتاهي و سفيد و سياهي نيست، بلكه مقصود، از اختالف، اختالفي است 
اي تعالي آن را در دنيا در كتابهايي فرستاده بود و در زبان كه در باره دين حق از نظر اعتقاد و يا از لحاظ عمل داشتند، و خد

ذِي وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّ "انبيايش بهر طريقي كه ممكن بود بيان كرده بود، هم چنان كه خودش فرمود:
 .«1» "اخْتَلَفُوا فِيهِ

شود كه آن بياني كه خدا در قيامت دارد غير بيان دنيايي او يعني كتاب او و زبان ياز همين جا براي روشنفكر متدبر روشن م
انبياء و حكمت و موعظه و جدال پسنديده ايشان است، بياني است كه ظهورش از همه اينها بيشتر است، و بياني كه اينقدر 

گذارد، ك و ترديد و وسوسه دروني باقي نميتواند باشد، عياني كه ديگر جايي براي شروشن باشد جز عيان چيز ديگري نمي
يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ  "و آيه« 5» "كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ "هم چنان كه در آيه

 .فرمايدبه اين معنا اشاره مي« 0» "ينُدِينَهُمُ الْحَقَّ وَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِ

بينند، اعمال صالح را از كارهاي كردند به چشم خود مياش اختالف ميپس آن روز آن حقايق و معارف ديني را كه در باره
 .شوددهند و حق برايشان مكشوف ميكردند تميز ميباطلي كه بطور دايم مي

 ."ناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُءٍ إِذا أَرَدْإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ "

همانا فرمان خدا بر اين  -إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "فرمايد:سوره يس است كه مي 25اين آيه نظير آيه 
د كه خدا آيركيب اين دو آيه بدست مياز ت "شوداست كه وقتي اراده خلقت چيزي را بكند تا بگويد موجود باش، موجود مي



ناپذيري، حكم و قضاء نيز خوانده و امر خود را قول هم ناميده هم چنان كه امر و قولش را از جهت قوت و محكمي و ابهام
 :و نيز فرموده« 0» "ءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِوَ ما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْ "فرموده:
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كنند. سوره و ما كتاب را به تو نازل نكرديم مگر براي اينكه براي مردم روشن سازي آنچه را كه در آن اختالف مي(1)
 .20نحل، آيه 

 .55سوره ق، آيه  ات را كنار زديم اينك ديدگانت تيز است.تو از اين )روز سخت( در غفلت بودي تا آنكه ما پرده(2)

 .52فهمند كه خدا حق آشكار است. سوره نور، آيه دهد و ميخدا امروز دين حق ايشان را به ايشان مي(3)

 .22نيازتان كنم، حكمي نيست مگر آنكه براي او است. سوره يوسف، آيه توانم از خدا بيمن نمي(4)
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 "وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "و نيز فرموده:« 1» "كَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَوَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِ "
«5». 

و « 0» "لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ "هم چنان كه قول خاص خود را كلمه ناميده و فرموده:
و سپس در باره همان عيسي « 0» "إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "نيز فرموده:

 .«2» "وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ "فرمود:

 365كُنْ فَيَكُونُ([ ..... ص :  ر مختلف از ايجاد خداي تعالي به: قول، كلمه، امر، اراده و قضاي خدا و بياني در باره عدم تخلف اشياء از امر خدا )أَنْ نَقُولَ لَهُاشاره به تعابي]

ود همان وج كه به وجهي -كندپس از همه اينها بدست آمد كه ايجاد خداي تعالي يعني آنچه كه از وجود بر اشياء افاضه مي
همان امر او و قول او و كلمه اوست كه قرآن در هر جا به يك نحو تعبيرش فرموده، ليكن از ظاهر  -اشياء موجود است
 .آيد كه كلمه خدا همان قول او است، به اعتبار خصوصيت و تعينشتعابير قرآن بر مي

ر حسب اعتبار، از قول و امر مقدم است، پس خداي گردد كه اراده و قضاي خدا نيز يكي است، و بو از اين معنا روشن مي
 .شودگويد باش و او ميكند و ميراند سپس به آن امر ميكند و قضايش را ميسبحان نخست چيزي را اراده مي

 :و عدم تخلف اشياء از امر او را تعليل كرده كه چون قول او حق است، و فرموده

آيد قول او حق كه از آن بدست مي« 2» "الْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ "
 است يعني ثابت به حقيقت معناي ثبوت است، يعني عين خارجيت است
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 .22نسل اين مردم در صبحگاهي قطع خواهد شد. سوره حجر، آيه ما اين قضيه را به لوط فهمانديم كه (1)

 .112شود. سوره بقره، آيه و چون بر امري قضاء براند تنها كافي است بگويد: )موجود( باش، كه آن امر )موجود( مي(2)

 .به تحقيق كلمه خاص ما براي بندگان مرسلمان در سابق گذشته كه اينان ياري شدگانند(3)

 .125آيه  سوره صافات،

بدرستي كه مثل عيسي در نزد خدا همانند مثل آدم است كه از خاكش خلق كرد سپس به او گفت )موجود( باش پس (4)
 .23)موجود( شد. سوره آل عمران، آيه 

 .121و كلمه او و روح اوست كه به مريم القاء نمود. سوره نساء، آيه (5)

شود چون قول او گويد )موجود( باش پس )موجود( مييد، و روزي كه مياو كسي است كه آسمانها و زمين را به حق آفر(6)
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كه همان فعل او است، پس ديگر فرض تخلف و عروض كذب يا بطالن ندارد، زيرا از بديهيات است كه هر واقع و ثابتي، 
شود و امرش رد و ، پس خدا در فعلش كه همان واقع است خطاء و غلط مرتكب نميپذيردآن طور كه واقع شده تغير نمي

 .گردداش خلف نميقولش دروغ و وعده

شود كه براي اين نكته هم روشن مي "... ءٍوَ قالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "از اين آيه و از آيه
راده است: اراده تكويني كه غير قابل تخلف است و اراده تشريعي كه ممكن است هم عصيان شود و هم اطاعت و خدا دو ا

 .كنيمما بزودي ان شاء اللَّه اين بحث را تا حدي استيفاء مي

 363بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ  "در تفسير قمي به سند خود از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
فرموده: منظور خانه مكر ايشان است، يعني مردند، و خدا در آتش نگهشان داشت، و اين مثل است براي  "مِنَ الْقَواعِدِ ...

 .«1»دشمنان آل محمد 

 .كنايه از بطالن مكر ايشان است نه خانه ظاهريشان "بُنْيانَهُمْ ...فَأَتَي اللَّهُ  "مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه جمله

 "فَأَتَي اللَّهُ بُنْيانَهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ "و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود: منظور از
 .«2»شدند جمع مي اي بوده كه براي مشورت در آزار و اذيت انبياء در آنجاآن خانه

 "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ "از امام )ع( نقل كرده كه فرمود: منظور از "...قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  "و در تفسير قمي در ذيل جمله
امام فرمود:  :گويدكرديد؟ آن گاه ميگويند: كجايند شركاي شما و آنهايي كه در دنيا اطاعتشان مياند كه به دشمنان ميائمه

 :اند كهگيرند در حالي كه به خود ستم كردند همين طائفهآنهايي هم كه مالئكه جانشان را مي

 "بدي نكرديم ما هيچ -ما كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ "گويند:آيد تسليم گشته ميدر برابر بالهايي كه بر سرشان مي "فَأَلْقَوُا السَّلَمَ "
 .«0» "بلي ... "فرمايد:ده ميخدا هم سخنشان را رد نمو
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اي كه به اهل مصر المؤمنين )ع( روايت كرده كه در ضمن نامهو شيخ در امالي به سند خود از ابي اسحاق همداني از امير 
يا عباد اللَّه ان اقرب ما يكون العبد من المغفرة و الرحمة حين يعمل بطاعته و ينصح في توبته عليكم  "نوشتند فرمودند:

وْا اللَّه عز و جل: وَ قِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَبتقوي اللَّه فانها يجمع الخير و ال خير غيرها و يدرك بها من خير الدنيا و خير اآلخرة، قال 
ان خدا يعني: اي بندگ -عْمَ دارُ الْمُتَّقِينَما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةٌ وَ لَدارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَ لَنِ

رحمت او دارد آن موقعي است كه به طاعت خدا عمل كند و بطور جدي توبه  ترين حالي كه انسان به آمرزش خدا ونزديك



كند، و اصوال غير از تقوا چيز ديگري نيست، به وسيله تقوي نمايد، بر شما باد تقوا، كه تمامي خيرات را براي شما جمع مي
به كساني كه پرهيز كردند گفته  رسد، هم چنان كه خداي تعالي فرمود: واست كه آدمي به سهمي از خير دنيا و آخرت مي

اي است و گويند خير را آري براي كساني كه خوبي كنند در اين دنيا حسنهشود پروردگارتان چه چيز نازل كرده بود؟ ميمي
 .«1» "البته آخرت براي متقين بهترين سر منزل است

 361روايتي در باره سلطنت و قدرت نامحدود خدا[ ..... ص : ]

 روايت كرده كه فرمود: يعني دنيا. "وَ لَنِعْمَ دارُ الْمُتَّقِينَ "ياشي از ابن مسكان از ابي جعفر )ع( در ذيل جملهو در تفسير ع
«5» 

از امام نقل كرده كه فرمود: منظور مؤمنينند كه  "الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ طَيِّبِينَ "در ذيل جمله "قمي "و در تفسير
 .«0»ا ميالدي طيب است ميالدشان در دني

 "... الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ "مؤلف: با در نظر گرفتن اينكه جمله

 .دهد ولي چون روايت ضعيف است امر سهل استدر مقابل آن قرار دارد معناي روشني از روايت مذكور به دست نمي

 361و ...([ ..... ص :  "الْأَوَّلِينَ -قالُوا أَساطِيرُ "،"... قالُوا خَيْراً "،"ا الْعِلْمَالَّذِينَ أُوتُو "رواياتي در ذيل:)]

نقل كرده كه گفت قريش جمع شدند و با هم گفتند محمد )ص( مردي  "سدي "و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از
ايد برد و لذا بگذارد كه گويي عقلش را مير ميشيرين زبان است وقتي شخصي با او هم صحبت شود آن چنان در وي اث

ها همه آنان را بشناسند، و آن گاه هر بگرديد و از اشراف خود عده معدودي انتخاب كنيد كه انسابشان معروف باشد، و غريبه
 يك را هر شب و يا يك شب در ميان به سر راهي از راههاي

__________________________________________________ 
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آيند آنان را از آمدن منصرف سازند، همين كار را هم كردند و هر يك بر هايي كه به سر وقت وي ميمكه بفرستيد تا غريبه
آيد تا هم از بستگان خود در مكه خبر گرفته و هم شخصا محمد ديدند كه از خارج به مكه ميسر راهي رفته هر كس را مي

گفت من تو را از وضع شناخت، و سپس ميكرد، و شخص وارد او را مي)ص( را ديدار كنند نزديك شده خود را معرفي مي
مردم سفيه و بي شعور و مشتي برده و يا كساني كه خير در آنها نيست دهم، او مردي دروغگو است كه جز محمد آگهي مي

را از  بافتند تا طرفگيري نمودند. از اينگونه دروغها بهم ميپيرويش نكردند، شيوخ و شخصيتهاي قومش همه از او كناره
 .در اين باره نازل شد "قالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَوَ إِذا قِيلَ لَهُمْ ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  "همان وسط راه برگردانند، و آيه شريفه

 گفت: ما از طرفخواست ارشادش كند در جواب كارشكنان ميو ليكن اگر آن شخص وارد شونده از كساني بود كه خدا مي
 يك روز از راهايم، و چه بد سفيري خواهيم بود اگر بعد از آمدن اين همه راه كه بيش از مسير مردم خود بعنوان سفير آمده

گويد، تا خبرش را براي قوممان ببريم به ديار خود برگرديم، نه نمانده بدون اينكه اين مرد را ديدار نموده و ببينيم چه مي
چنين چيزي ممكن نيست بايد اين مرد را ديد و با او گفتگو نموده خبرش را براي مردم خود ببريم، و همين كار را هم 



گويد؟ آنها پرسيدند: محمد چه ميه شده گروندگان به آن جناب را ديدار نموده از ايشان ميكردند، داخل شهر مكمي
دهد كه براي هر كسي كه احسان كند در دنيا مال و رفاه زندگي است و البته خانه آخرت گويد و نويد ميگفتند: خير ميمي

 .«1»كه بهشت است بهتر است 

يت است و ليكن قسمت آخرش كه خير را به معناي مال تفسير كرده قابل قبول مؤلف: اعتبار عقلي، مساعد با اين روا
 .نيست

عرض كردم فرق ميان اراده خدا و  (و در كافي به سند خود از صفوان بن يحيي روايت كرده كه گفت: به ابي الحسن )ع
دهد و اما اراده خداي تعالي ام مياراده خلق چيست؟ فرمود: اراده خلق عبارت است از نيت ضمير و عملي كه بعد از آن انج

گيرد، و اينگونه صفات از ساحت مقدس او كند و تصميم نميعبارت است از احداث و ايجاد، نه غير آن، زيرا خدا فكر نمي
گويد دور است، آري اين صفات، صفات مخلوقات او است، پس اراده خدا همان فعل او است و ال غير، هر چه را اراده كند مي

 ود( باش پس)موج
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است،  توان گفت چگونهشود، تازه همين گفتنش هم به زبان و لفظ و حتي به همت و تفكر نيست، و حتي نميمي (موجود)
 .«1»چون براي خدا چگونگي نيست 

شعب  "در الدر المنثور است كه احمد و ترمذي )وي سند را حسن دانسته( و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و بيهقي در كتابو 
اند كه وي از ابو ذر از رسول خدا )ص( نقل كرده كه فرمود: خداي و همگي عبارت شعب االيمان را نقل كرده "االيمان

شما گناهكاريد مگر آن كسي كه من عافيتش داده باشم، پس، از من طلب  فرمايد: اي بني آدم! همهتعالي به آدميان مي
آمرزش كنيد شما را ببخشم، و همه شما فقيريد مگر كسي كه من او را غني كرده باشم پس، از من بخواهيد تا به شما بدهم 

ان كنم، و كسي كه از من و همه شما گمراهيد مگر كسي كه من هدايتش كرده باشم، پس، از من هدايت بخواهيد تا هدايتت
 .آمرزم و هيچ باكي ندارمطلب مغفرت كند با علم به اينكه من قادر بر آمرزش وي هستم مي

و اگر اول و آخر و زنده و مرده و تر و خشك شما، همگي جمع شوند تا دل شقي ترين خود را به حال شقاوت نگه دارند 
دهم، و اگر اول و آخر و هند و باز اگر بخواهم بسوي خير تمايلش ميكاهرگز از سلطان و قدرت من به قدر بال مگسي نمي

ترين شما جمع شوند تا كمكش كنند باز بر سلطان و قدرت من به مرده و زنده و تر و خشك شما، همگي بر قلب با تقوي
ه و زنده و تر و خشك افزايند. پس كمك شما تاثيري در قدرت خدا ندارد. و اگر اولين و آخرين و مردقدر بال مگسي نمي

هاي همه شما را بدهم از درياي كرم من حتي به شما همگي از من مسئلت نمايند آن قدر كه ديگر سؤالي نماند و درخواست
شود، و اين بدان جهت است كه من جواد و ماجد و يكتايم، عطاي من كالم و قدر سر سوزني كه با آب دريا تر كنيد كم نمي

 .«5»شود اش كنم همين است كه بگويم )موجود( باش او بي درنگ موجود ميمن به چيزي كه ارادهعذابم كالم است امر 
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 367[ ..... ص : 61تا  14 (: آيات46سوره النحل )]

 اشاره

( الَّذِينَ صَبَرُوا وَ 01كْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ )وَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَ
( بِالْبَيِّناتِ وَ 00رْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِالَّ رِجاالً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )( وَ ما أ05َعَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ )

( أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ 00الزُّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ )
 (02الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال يَشْعُرُونَ )

( أَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ 02كُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ )( أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلي تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَب02َّأَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ )
( وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ 02ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِاللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَ )اللَّهُ مِنْ شَيْ

 (23( يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ )03الئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ )مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَ

وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ  وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ (51)وَ قالَ اللَّهُ ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ 
( ثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ 20( وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ )25فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ )

 (22فُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ )( لِيَك20ْمِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ )

( وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما 22وَ يَجْعَلُونَ لِما ال يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ )
( يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ 22وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ ) (22يَشْتَهُونَ )

خِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي وَ هُوَ الْعَزِيزُ ( لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآ23عَلي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَال ساءَ ما يَحْكُمُونَ )
 (23الْحَكِيمُ )

ةً وَ ساعَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَ
ارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ ( وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْني ال جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ الن21َّال يَسْتَقْدِمُونَ )

( وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ 20لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )( تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ 25)
 (20الْكِتابَ إِالَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )
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و كساني كه از پس آنكه ستم ديدند در راه خدا مهاجرت كردند در دنيا مكان نيكويشان دهيم، و پاداش دنياي ديگر بهتر 
 .(01است اگر بدانند )

 .(05كنند )همان كساني كه صبوري پيشه كردند و به پروردگارشان توكل مي

د دانيد از اهل كتاب بپرسيها و زبورها به ايشان وحي كرديم، اگر خودتان نميپيش از تو نفرستاديم مگر مرداني كه حجت
(00). 

 .(00و اين قرآن را بتو نازل كرديم تا براي مردم آنچه را به ايشان نازل شده بيان كني شايد انديشه كنند )

و برد يا عذاب از آنجايي كه احساس اند از اينكه خدا آنها را به زمين فراند مگر ايمن شدهكساني كه نيرنگهاي بد كرده
 .(02كنند به ايشان رسد )نمي



 .(02يا در حال آمد و رفتشان گريبانشان را بگيرد كه فرار كردن نتوانند )

 .(02يا دچار كمبودشان كند، كه پروردگارتان مهربان و رحيم است )

 .(02كنان خدايند )آيد و با تذلل سجدهو چپها ميهاي آن از راست بينيد كه سايهمگر آن چيزها را كه خدا خلق كرده نمي

  .(03ورزند )كنند و تكبر نميهر چه در آسمان و زمين از فرشتگان و جنبندگان است خدا را سجده مي
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 .(23دهند )ترسند و آنچه را دستور دارند انجام مياز پروردگارشان )كه از( فوق ايشان است مي

 .(21دا گفته است دو خدا مگيريد كه خدا فقط خداي يگانه است و از من بترسيد )خ

 .(25ترسيد )هر چه در آسمان و زمين است از اوست و اطاعت خاص اوست چرا از غير خدا مي

 .(20كنيد )هر نعمتي داريد از خداست و باز وقتي محنتي رسدتان در پيشگاه او زاري مي

 .(20ا بردارد آن وقت گروهي از شما به پروردگارشان شرك آورند )و چون آن محنت را از شم

 .(22ايم كفران كنند، خوشي كنيد، بزودي خواهيد دانست )اي را كه به ايشان دادهتا عطيه

است ايد بازخوساختهايم نصيبي نهند، به خدا قسم از آن دروغها كه ميبراي بتاني كه چيزي ندانند از آنچه روزيشان داده
 .(22شويد )يم

 .(22براي خدا دختران انگارند و او منزه است و براي خودشان هر چه هوس دارند )

 .(22اش تيره گردد و غمزده شود )شان را بشارت دختر دهند چهرهو چون يكي

ند؟ چه بد اند از قوم نهان شود و نداند آن را به ذلت نگهدارد يا در خاكش نهان كاز قباحت چيزي كه بدان بشارتش داده
 .(23كنند )است قضاوتي كه مي

 .(23كساني كه به دنياي ديگر ايمان ندارند صفت قبيح دارند و صفت اعلي خاص خداست و او نيرومند و فرزانه است )

گذاشت ولي تا مدتي معين مهلتشان دهد و چون اي نميكرد روي زمين جنبندهاگر خدا اين مردم را به ستمشان مؤاخذه مي
 .(21سر آيد نه ساعتي ديرتر روند و نه جلوتر ) مدتشان

چيزي را كه از آن كراهت دارند خاص خدا كنند، زبانهايشان به دروغ نقل كند كه نيكي خاص ايشان است. حق اين است 
 .(25كه جهنم از آنهاست و خودشان به سوي آن روانند )

ت ند فرستاديم پس شيطان اعمالشان را در نظرشان بيار اسقسم بخدا بتحقيق ما پيغمبران را بسوي جمعي كه پيش از تو بود
 .(20و او امروز ولي و مصاحب آنها است و عذابي الم انگيز دارند )

 اند براي ايشان بيان كني، و هدايتما اين كتاب را به تو نازل كرديم مگر براي آنكه مطالبي را كه در باره آن اختالف كرده
 .(20ت )و رحمتي براي گروه مؤمنان اس
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 اشاره

دهد، و ما دو آيه اول اين آيات داستان هجرت را يادآوري نموده و به مهاجرين در راه خدا وعده نيكويي در دنيا و آخرت مي
بقي آيات، داستان شرك مشركين و تشريع احكام بدون اذن خدا را كه كار مشركين بود تعقيب و بر حسب معنا جواب 

ند و دانستي است به گفتار مشركين كه دعوت نبوي به ترك عبادت آلهه و ترك تشريع احكام را امري محال ميمفصل



  ."...لَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا  "گفتند:مي
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 ."الدُّنْيا حَسَنَةً وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَوَ الَّذِينَ هاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي  "

اي از دهد، و مؤمنين دو هجرت داشتند يكي هجرت از مكه به حبشه كه عدهوعده جميلي است كه به مهاجرين مي
شر مشركين و عذاب و فتنه گروندگان به رسول خدا )ص( و به اذن خدا و رسولش انجام دادند و مدتي در آنجا ايمن از 

 .ايشان بسر بردند

يكي پس از ديگري بدان شهر مهاجرت نمودند و  (دوم هجرت از مكه به مدينه كه مؤمنين بعد از مهاجرت رسول خدا )ص
 .سازد تا اوليظاهرا مراد از هجرت در آيه مورد بحث هجرت دومي است، سياق دو آيه نيز با هجرت دومي بيشتر مي

و مراد از مهاجرت در خدا اين است كه مهاجرت براي كسب رضاي خدا باشد و  "هاجروا "متعلق است به "اللَّه في "و جمله
 سافر في طلب "شود:اين هدف محيط به ايشان باشد و جز آن هدف ديگري نداشته باشند هم چنان كه وقتي گفته مي

كرد به غرض كسب علم و بيرون شد براي بدست معنايش اين است كه مسافرت  "خرج في طلب المعيشة "و يا "العلم
 .آوردن معيشت، و غرض ديگري نداشت

 است و تقديرش اين است "في اللَّه "نيز از نظر معنا مقيد به همان جمله "مِنْ بَعْدِ ما ظُلِمُوا "آيد كه جملهو از سياق بر مي
راه خدا مهاجرت كردند بعد از آنكه در راه خدا ستم  و كساني كه در -و الذين هاجروا في اللَّه من بعد ما ظلموا فيه "كه

ء كرد اكتفا "في اللَّه "حذف شد به منظور اختصار بود، و اگر در تقييد مهاجرت به همين جمله "فيه "و اگر كلمه "ديدند
 .ستاتر براي اينكه همين جمله محل ابتالء بود پس ايستادن براي توضيح خصوص اين جمله از ساير فقرات آيه مهم

 371مقصود از حسنه در دنيا كه خداوند به مهاجرين وعده داده مجتمع صالح اسالمي است[ ..... ص : ]

آن  اند: يعني شهر خوبي بجايقرار دارد گفته "لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً "كه در جمله "حسنة "بعضي در تفسير كلمه
از  "بوئنهملن "اند به اينكه كلمهن بود كه وطن ايشان بود، آن گاه استدالل كردهشهري كه ترك گفتند، و آن مكه و حوالي آ

 .است يعني مكاني را جهت جاي دادن كسي صاف كردم "بوأت له مكانا "باب

اند: يعني حالت خوبي، كه منظور از آن فتح و پيروزي و نجات از ذلت و زير دستي كفار است، و بنا بر ديگر گفته« 1»بعضي 
 .، استعاره به كنايه است"لنبوئنهم ... "تفسير جمله اين

__________________________________________________ 
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كيل ي و پاك تشاين دو تفسير ماال يكي است براي اينكه مهاجرين در راه خدا براي دين مهاجرت كردند كه مجتمعي اسالم
دهند كه در آن مجتمع جز خدا كسي پرستش نشود، و جز عدل و احسان چيزي حكومت نكند، و يا براي اين بود كه به 

اي داشتند، و يا وعده مجتمعي وارد شوند و در آن منزل كنند كه وضعش چنين باشد، پس اگر از مهاجرتشان اميد حسنه
صالح بود و نيز اگر آن شهر را كه بدان مهاجرت كردند، ستودند براي اين بود  اي داده شدند آن حسنه همين مجتمعحسنه

اي كه وعده داده كه جاي تشكيل چنين مجتمعي بوده نه براي اينكه آب و هوايش خوب بوده، پس هدف و غرض از حسنه
ه در آن اي كيا حالت حسنه شدند كه در دنيا به آن برسند همين مجتمع صالح بوده چه اينكه مقصود از حسنه شهر باشد و

 .گيرندشهر به خود مي



اين، تتميم وعده قبلي و اشاره به اين نكته است كه اجر اخروي از اجر دنيوي كه  -"وَ لَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ "
رده، زيرا در آخرت سعادت آميخته با گفته شد بهتر است اگر مردم بدانند كه خدا در آخرت چه نعمتهايي برايشان آماده ك

بدبختي نيست، بلكه خلودي است كه فنا در آن راه ندارد و كام و لذتش با ناكامي توأم نيست، جوار رحمت رب العالمين 
 .است

 374توصيف مهاجرين به دو صفت صبر و توكل به جهت دخالت اين دو صفت در رسيدن به حسنه در دنيا است[ ..... ص : ]

 ."ذِينَ صَبَرُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَالَّ "

اي است كه بعيد نيست كه از سياق دو آيه مورد بحث، استفاده شود كه بيشترين عنايتي كه در آن دو است نسبت به وعده
 .خدا به مهاجرين داده بدون اينكه نظري داشته باشد كه خبر دهد قبل از اين هجرت اتفاق افتاده يا نه

خواهد بفهماند هر كس كه در شود كه وضع اين دو آيه وضع جمله شرطيه است، و گويا، ميصه از سياق استفاده ميو خال
برد، نه اينكه بخواهد از وقوع هجرت خبر داده و به مهاجرينش وعده نيكو راه خدا مهاجرت كند اجري چنين و چنان مي

 .دهد

كند بدون اينكه بخواهد نسبت به در راه خدا را توصيف به صبر و توكل ميمهاجرين  "الَّذِينَ صَبَرُوا "آن وقت در جمله
 .عكس العمل مهاجرين در برابر آزار و اذيت مشركين در ايام توقفشان در ميان آنان، اظهار نظري كرده باشد

ده داده خدا وعو اگر به اين دو صفت توصيف فرموده به اين عنايت است كه اين دو صفت در رسيدن به آن غايت حسن كه 
داشتند و همه كردند و در هنگام هجوم بالها توكلي به خدا نميكمال دخالت را دارد، زيرا اگر بر تلخي جهاد، صبر نمي

 توانستند كردند، و نمياعتمادشان به خودشان بود با آن ضعفي كه از هر جهت داشتند جا خالي مي
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شدند نهم با آن دشمناني كه اصرار و پافشاري در دشمني خود داشتند، و وقتي به دست دشمن متالشي ميايستادگي كنند، آ
 .گرديدشد، و قهرا امر آخرتشان هم تباه ميشد و از آن بهره برده نميآن اجتماع صالح كه خدا وعده داده بود، درست نمي

الم كه قبل از نزول آيه، هجرت كرده بودند، بوده باشد كه آيه و اگر مراد از اين دو آيه وعده به خصوص مهاجرين صدر اس
ده ها ديها و محنتخواسته باشد بعد از عمل دلخوششان نموده و در ازاي اينكه از وطن و مال و زندگي دست كشيده و فتنه

مدح ايشان خواهد بود، مدح در مقابل  "ونَالَّذِينَ صَبَرُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُ "بودند تسليت داده باشد در اين صورت جمله
عكس العملهايي كه در ايام اقامت در مكه و در راه و در مدينه از خود نشان دادند و صبري كه در برابر آزار مشركين كردند 

 .و توكلي كه بر خداي تعالي نموده و تسليمي كه در برابر دستور خدا از خود نشان دادند

 375حصر رسالت در بشر عادي است[ ..... ص :  "لْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا ...وَ ما أَرْسَ "مفاد آيه:]

 ."وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "

ال اشاره داشت بازگشت نموده است تا براي مشركين روشن سازد كه در اينجا به بيان كيفيت ارسال رسل و انزال كتب كه قب
، فرستد، و به وسيله وحيدعوت ديني، دعوتي عادي و معمولي است با اين تفاوت كه خداوند به صاحبان اين دعوت وحي مي

 .رساندآنچه كه صالح دنيا و آخرت مردم است به ايشان مي

و در هيچ يك از كتابهاي فرستاده شده از ناحيه خدا ادعا نشده كه دعوت ديني و هيچ يك از فرستادگان خدا ادعا نكرده 
تواند نظام عالم را بر هم زند و اي است كه ميسازد و اراده تكوينيهاي است كه هر چيزي را مقهور ميظهور قدرت غيبيه



 ءٍلَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ ":سنت اختيار را باطل كند و مردم را مجبور به قبول نمايد تا در پاسخش بگويند
...". 

سياقش حصر رسالت است بر بشر عادي و معمولي منتهي  "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ "و بنا بر اين، جمله
پنداشتند اگر خداوند بشري را فرستاده خود كه ميشود، و اين حصر، در قبال ادعاي مشركين است بشري كه به او وحي مي

 .كند نظام طبيعت را نقض كرده اختيار و استطاعت را از بين برده است

 اند صحيحدر تفسير آيه گفته« 1»گردد سخني كه بيشتر مفسرين با اين بيان روشن مي

__________________________________________________ 

و تفسير  102، ص 10و تفسير روح المعاني، ج  02، ص 53و تفسير امام فخر رازي، ج  232، ص 5تفسير كشاف، ج (1)
 .194، ص 2و تفسير منهج الصادقين، ج  02، ص 2روح البيان، ج 
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ت را صالحيت رسال پنداشتند بشرآيه شريفه سياقش رد مشركين از قريش است كه مي :اندنيست، و آن اين است كه گفته
بق فرمايد كه سنت الهي بر طندارد، و اگر رسالتي باشد بايد مالئكه حامل آن شود، پس آيه در مقام رد اين پندار است، و مي

كند كه فرستاده بر بشر از جنس خود بشر باشد، منتهي تنها فرقي كه الزم است حكمت جريان يافته و حكمت اقتضاء مي
 .اين است كه معارف و اوامر و نواهي به وي وحي شودميان او و مردم باشد 

وجه اينكه گفتيم اين سخن صحيح نيست اين است كه اين حرف با سياق آيه انطباق ندارد، و قبال هم از خصوص مشركين 
ظر به اقريش چنين پنداري نقل نشده بود، و حتي بصورت پيشنهاد و اقتراح فرستادن مالئكه هم نيامده بود تا بگوييم آيه ن

 .آن است

ا عَبَدْنا لَوْ شاءَ اللَّهُ م "تنها سخني كه قبال از مشركين نقل شده بود آنهم از مطلق مشركين نه مشركين قريش همان جمله
 .بود كه گفتيم سياقش اثبات استحاله نبوت است و در آن صحبتي از رسالت مالئكه نشده بود "ءٍ ...مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ

اند بر اينكه: خداي سبحان بچه و زن را رسول قرار نداده، آن وقت به ر از مفسرين به اين آيه استدالل كردهديگ« 1»بعضي 
نبوت اعم از رسالت است و آنچه عيسي بن مريم )ع(  :نبوت عيسي )ع( در گهواره بخود اشكال كرده، و پاسخ داده به اينكه

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ  ":كند كه گفتقرآن از قول خود عيسي حكايت مي داشت به شهادت قرآن كريم نبوت بود نه رسالت، زيرا
 .«5» "آتانِيَ الْكِتابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا

وص مخص "وَ ما أَرْسَلْنا "ليكن در اين سخن اشكال است، زيرا استدالل مذكور به آيه شريفه وقتي تمام است كه جمله
 وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ "اند:اند آمده و مثال فرمودهر باره انبيايي هم كه رسول نبودهرسوالن باشد و حال آنكه عين اين عبارت د

 -... قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ ال نَبِيٍّ

و اگر استدالل باال صحيح باشد بايد هيچ طفل و زني نبي هم  "ما قبل از تو هيچ رسول و نبيي ارسال نكرديم مگر آنكه ...
 "من بنده خدايم كه مرا كتاب داده و نبيم كرده است "اقرار خود شما عيسي بنا به حكايت قرآن گفت:نباشد، و حال آنكه به 

 پس حق مطلب همانست كه گفتيم آيه شريفه« 0» "وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا "و در باره حضرت يحيي فرموده:

__________________________________________________ 

 .102، ص 10و تفسير روح المعاني، ج  02، ص 2ح البيان، ج تفسير رو(1)

 .03من بنده خدايم كه مرا كتاب داده و مرا نبي قرار داده است سوره مريم، آيه (2)

 .15حكم نبوت راي در حالي كه او كودك بود به او داديم. سوره مريم، آيه (3)
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در مقام بيان اين معنا است كه رسوالن خدا مرداني از جنس بشر عادي بودند، و هيچ  "بْلِكَ إِلَّا رِجالًاوَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَ "
عنايتي به اين جهت ندارد كه در اول بعثت به حد بلوغ رسيده باشند يا نه، تنها غرض افاده اين است كه نوح و ابراهيم و 

شد، نه اينكه جالي از جنس بشر بودند كه به ايشان وحي مير -كه همه رسوالن خدا بودند -موسي و عيسي و يحيي
 .اشخاصي بوده باشند مجهز به قدرت قاهره غيبي و اراده الهي تكويني

 ما جَعَلْناهُمْ مُونَ وَما أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَ "قريب به معناي آيه مورد بحث آيه
 .است «1» "جَسَداً ال يَأْكُلُونَ الطَّعامَ وَ ما كانُوا خالِدِينَ

اين است كه خطاب به رسول خدا )ص( و قومش باشد، هر چند كه  "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "و ظاهر جمله
بود، و ليكن در آنها نيز معني متوجه همه بود، پس در اين جمله خطاب را خطاب در جمالت قبل تنها به رسول خدا )ص( 

هم عمومي گرفت تا هر كس راه خود را شناخته و پيروي كند، و آنان كه از حقيقت دعوت نبوي خبر ندارند مانند مشركين، 
خود رسول خدا )ص( و گروندگان به  داند مانندبه اهل علم مراجعه نموده از ايشان بپرسند، و اما آن كس كه اين معنا را مي

 .وي كه ديگر غني و بي نياز از سؤال هستند

اند: خطاب در آيه فقط متوجه به مشركين است، زيرا آنان بودند كه منكر دعوت نبوي بودند، و همانها بايد گفته« 5»بعضي 
اي در آيه التفات از فرد به جمع نكتهبه اهل علم مراجعه نموده بپرسند، و ليكن الزمه اين حرف اين است كه بدون هيچ 

 .(بكار رفته باشد، )و خدا داناتر است

 371[ ..... ص : "ذكر "معنا و موارد استعمال كلمه:]

به معناي حفظ معناي چيزي و يا استحضار آن است و به هر چيزي كه آدمي بوسيله آن حفظ شود و يا  "ذكر "كلمه
 .شودمستحضر گردد ذكر گفته مي

شود كه براي انسان شود و از آن، آن هيئت و وضع دروني اراده ميمفردات گفته است: ذكر، يك مرتبه گفته مي راغب در
 است با اين "حفظ "هايش را حفظ كند، و ذكر به اين معني مرادف با كلمهشود بوسيله آن، مطالب و آموختهممكن مي

 برند، و ذكر را به اعتبار اينكه محفوظ وتفاوت كه حفظ را به اعتبار نگهداري آن محفوظ، بكار مي

__________________________________________________ 

 شد پس از اهل علم بپرسيد اگرهيچ پيغمبري قبل از تو نفرستاديم مگر آنكه مرداني بودند كه به ايشان وحي مي(1)
 .2نداديم. سوره انبياء، آيه دانيد و ما آنان را جسدي كه غذا نخورند و افراد جاودان قرار نمي

 .به نقل از ابن عباس و مجاهد 025، ص 2مجمع البيان، ج (2)
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شود، و بهمين جهت شود و از آن حضور مطلب در قلب و يا در زبان اراده ميمستحضر است، يك مرتبه هم ذكر گفته مي
به قلب و ذكر به زبان، و هر يك از اين دو جور خود دو نوعند، يكي بعد از  اند: ذكر دو جور است، ذكراست كه بعضي گفته

گويند، و يكي هم بدون سابقه فراموشي كه در حقيقت ادامه حفظ است فراموشي كه در فارسي به آن به ياد آوردن مي
«1». 

اين است كه لفظ معنا را بر دل القاء اند به اعتبار و ظاهرا اصل در اين كلمه، ذكر قلبي است، و اگر لفظ را هم ذكر گفته
كند و به همين اعتبار در قرآن كريم هم استعمال شده، چيزي كه هست در عرف قرآن اگر اين كلمه مقيد به قيدي نشد مي



 .معنايش ياد خداست

ه شاهد بر تي كو بهمين عنايت است كه قرآن كريم، وحي نبوت و كتابهاي فرستاده شده بر انبياء را ذكر خوانده است و آيا
اين معنا است بسيار است و حاجتي به ايراد آنها در اينجا نيست، البته در آيه بعدي مورد بحث، قرآن كريم را هم ذكر خوانده 

 .است

 372و اينكه مخاطبين اين خطاب كيانند[ ..... ص :  "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "مراد از اهل ذكر در]

 "انجيل "داوود و "زبور "موسي و "تورات "ابراهيم و "صحف "چنان كه كتاب نوح وپس قرآن كريم ذكر است، هم 
عيسي )ع( كه همه كتابهاي آسمانيند نيز ذكرند، و بعضي از اهل اين كتابها آنها كه اين كتابها براي ايشان نازل شده و 

 .گروندگان به اين كتابها اهل ذكرند

نسبت  خواهندتر و بيناتر و به اخبار آن داناترند پس كساني كه ميز عارفو چون اهل و متخصص هر چيزي نسبت به آن چي
به آن چيز اطالع بدست آورند الزم است به اهل آن مراجعه كنند، و اهل كتابهاي آسماني همان دانشمنداني هستند كه 

س دانند، پخبار انبياء را ميتخصصشان در علم آن كتاب و عمل به شرايع آن است آنها اهل خبره و عاملين به آن علمند، ا
 .ديگران بايد به آنان مراجعه نمايند

هاي رسول هخواستند تسليم گفتمورد خطاب هستند از آنجايي كه نمي "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "ليكن مشركين كه در آيه شريفه
يا  قالُوا "كند كهد قرآن حكايت ميكردند، هم چنان كه خوخدا )ص( و نبوت او شده تصديقش كنند، و قرآن را مسخره مي

 توانند مورد خطاب در جملهلذا نمي« 5» "أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

__________________________________________________ 

 [.....] ."ذكر "مفردات راغب، ماده(1)

اي. سوره حجر، آيه از جانب خدا بر من نازل شده تو به عقيده ما محققا ديوانه اي كسي كه مدعي آن هستي كه قرآن(2)
2. 
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بوده باشند، و اين جمله جز با يهوديان اهل تورات قابل انطباق نيست، مخصوصا با در نظر داشتن  "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "
كردند، و دلهاي مشركين با دشمني آنان گرم بود، چون بودند و نبوتش را رد مي اينكه يهوديان، دشمن رسول خدا )ص(

 .«1» "هؤُالءِ أَهْدي مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا "گفتند:كردند، و مييهوديان از مشركين طرفداري مي

ينكه خود اهل ايمان باشند يا اهل علم به تاريخ گذشتگان است، چه ا "اهل ذكر "مراد از :انداز مفسرين گفته« 5»بعضي 
كر آيد، و در حقيقت علم را ذكافر، و اگر علم را ذكر ناميده براي اين بوده كه غالبا علم از تذكر و يادآوري دليل به دست مي

 .ناميدن، از باب نامگذاري مسبب به اسم سبب است

اي در كالم باشد به حكم اجبار بر آن حمل هولي اين حرف صحيح نيست، زيرا علم را ذكر ناميدن مجاز است كه اگر قرين
اي بر اين معناي مجازي نيست، عالوه بر اين در ساير مواردي كه در قرآن كلمه ذكر آمده معهود غير شود و در آيه قرينهمي

 .اين معنا است

يده، و اهل قرآن هم رسول اند: مراد از اهل ذكر، اهل قرآن است، براي اينكه خداوند قرآن را ذكر نامديگر گفته« 0»بعضي 
 .اندخدا )ص( و اصحاب و خواص مؤمنين

اين تفسير هم صحيح نيست، زيرا درست است كه قرآن، ذكر بوده و اهل قرآن هم اهل ذكرند، و ليكن اراده اين معني از 



دانيد ميته شود اگر نسازد، و معني ندارد به كساني كه نبوت خاتم النبيين )ص( را قبول ندارند گفآيه با اتمام حجت نمي
 .برويد از پيروان او بپرسيد

و بهر حال آيه شريفه ارشاد به يكي از اصول عقاليي و احكام عام عقلي است، و آن عبارت است از وجوب رجوع جاهل در 
ه ك هر فني به عالم در آن فن، و بهمين جهت معلوم است كه اين دستور دستور تعبدي نبوده و امرش هم امر مولوي نيست

 .بخواهد بدون مالك عقلي به جاهل دستور دهد كه به خصوص عالم مراجعه كن نه به غير او

 ."بِالْبَيِّناتِ وَ الزُّبُرِ "

چنين  كند، و تقدير كالمبه آن داللت مي "وَ ما أَرْسَلْنا "فرموداين جمله متعلق به مقدري است كه مضمون آيه قبلي كه مي
 يعني انبياء را "الزبر ارسلناهم بالبينات و "است:

__________________________________________________ 
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 .با بينات و زبر فرستاديم كه آنها عبارتند از ادله روشن و داللت كننده بر حقانيت رسالت و كتابهاي نازله بر ايشان

بيان مطلب اين است كه عنايت در آيه قبلي به اين بود كه بفهماند رسوالن، تنها و تنها بشر عاديند، پس، از بيان اين 
؟ از اين اندكند كه اگر بشر عادي هستند پس به چه چيز فرستاده شدهويا در ذهن شنونده اين شبهه خلجان ميحقيقت گ

اند: بر بينات و زبر، بينات براي اثبات رسالتشان، و زبر براي حفظ از مفسرين گفته« 1»سؤال جواب داده شد، و بعضي 
 .تعليماتشان

زبر اال ما ارسلنا بالبينات و ال "يعني "وَ ما أَرْسَلْنا "جمله مزبور متعلق است به جمله اند:نيز گفته «5»بعضي ديگر از مفسرين 
اي را كه . اشكال اين وجه اين است كه هر چند در جاي خود حرف صحيحي است و ليكن آن نكته"رجاال نوحي اليهم
 .كندگفتيم افاده نمي

 377اند[ ..... ص : و وجوهي كه مفسرين در تفسير آن گفته "رَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ...وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْ "معنا و مفاد آيه:]

 ."وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "

انزال ذكر بر رسول خدا )ص( به يك معنا است و آن عبارت است از فرو شكي نيست در اينكه تنزيل كتاب بر مردم و 
يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ  "فرستادن آن بر مردم، براي اينكه مردم از آن اخذ نموده و عمل كنند، هم چنان كه فرموده

 .«0» "لَقَدْ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ كِتاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَال تَعْقِلُونَ "فرموده: و نيز« 0» "مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكُمْ نُوراً مُبِيناً

شود كه مقصود از فرو فرستادن كتاب، براي همه بشر بود و در اين كار تو و همه افراد بشر بنا بر اين، خالصه معنا اين مي
اين نبود كه قدرت غيبي و اراده تكويني الهي را بر تو  يكسان هستيد و اگر شخص تو را مورد خطاب قرار داديم براي

 :تحميل نموده و تو را بر آنان و بر هر چيز مسلط كنيم بلكه براي دو چيز بود

 شود براي ايشان بيان كن، چونيكي اينكه: آنچه كه تدريجا براي مردم نازل مي
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رسد، و ناگزير بايد كسي از ميان ايشان به اين منظور منصوب گردد و اين همان معارف الهي بدون واسطه به مردم نمي
 .غرض از رسالت است كه عبارت است از تحمل وحي و سپس ماموريت بر ابالغ و تعليم و بيان آن

اي حق بوده و از ناحيه خداي تعالي است، زيرا بينا شوند و بفهمند آنچه را كه آوردهدوم اينكه: مردم در باره تو تفكر نموده 
اوضاع محيط و حوادث و احوالي كه از اول زندگيت بر تو احاطه نموده، از دوران يتيمي و دوران سكوت و خمودي و حرمان 

قومي جاهل و پست، و تهي دست از مزاياي از تعليمات و كتابت و دوران نداشتن مربي صالح و فقر و گير كردن در ميان 
وشي و از اي بنگذاشتند تو از چشمه زالل كمال قطرهتمدن و فضائل انسانيت، همه اينها اسبابي بودند كه بطور قاطع نمي

رشته سعادت سرنخي به دست بياوري، ليكن خداي سبحان بسويت ذكري فرستاد تا با آن بر جن و انس تحدي كني، كتابي 
 .كه بهترين و ما فوق تمامي كتب آسماني و بيان هر چيز و هدايت و رحمت و برهان و نور مبين است فرستاد

اي بنا بر اين، قدري فكر كردن در باره زندگي تو براي مردم بهترين راهنماي ايشان است به اينكه خود تو در آنچه كه آورده
و به قدرت خود تو را تاييد كرد بدون اينكه هيچ يك از اسباب اي، و اين خدا است كه به علم خود تو را عالم هيچ كاره

اي است كه آيه كريمه با در نظر گرفتن سياقش و سياق ما عادي چنين سرنوشتي را برايت ايجاب كرده باشد. اين آن نكته
ه، بلكه از حيث اينكه غايت است براي انزال، اما نه في نفس "لتبين ... "كند، و محصل آن اين است كه جملهقبلش افاده مي

ر در زندگي تو تفك "حذف شده، و تقدير آن اين است كه: "يتفكرون "متعلق به شخص رسول خدا )ص( است، و متعلق
 ."ذكر "نه در "كند

تفكر در ذكر است، تا به اين وسيله  "تفكر "غايت است براي انزال، و مراد از "لتبين "جمله :اند كهو ليكن مفسرين گفته
شود: ما بسويت ذكر، يعني قرآن را فرستاديم تا براي همه كه ذكر حق است، و بنا بر اين تقدير معناي آيه چنين ميبفهمند 

مردم آنچه را كه در اين ذكر برايشان نازل شده و آنچه اين ذكر از اصول معارف و احكام و شرايع و تاريخ احوال امتهاي 
ته را در بردارد بيان كني، و ديگر براي اين اميد بود كه در ذكر، تفكر كنند، تا گذشته و آنچه از سنت خدا بر آنان جريان ياف

 .دكني تفكر كننباشد، كه به حقانيت و از طرف خدا بودن آن واقف گردند، و يا براي اينكه در آنچه برايشان بيان مي

  :(داند كه الزمه اين معني، )چند اشكال استو خواننده عزيز خوب مي
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اين است كه آيه شريفه چيزي شبيه تحصيل حاصل مرتكب شده باشد، چون تفكر در ذكر بعد از بيان آن بوسيله  -اوال
و انزلنا  "اي هم ندارد مگر اينكه نظم كالم را به ترتيب زير عوض كرده باشد:رسول شبيه تحصيل حاصل است، و هيچ چاره

 ."را بر تو نازل كرديم تا براي ايشان بيان كني كتاب -اليك الذكر لتبين لهم

 "وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ "مستدرك و زيادي خواهد بود، مخصوصا با در نظر گرفتن جمله "اليك "در اين صورت كلمه -ثانيا
ت و ر او بيان كرده اسديگر حاجتي به ذكر آن نبود، براي اينكه نتيجه و غايت انزال را چه به او نازل شده باشد و چه به غي

 "ذكر "رود اين است كه دراي كه از علم، اميد ميخالصه نازل شدن به او در اين غرض دخالتي ندارد، و همچنين نتيجه
خواهد نازل شده باشد و نيز الزمه اين تفكر كنند و بفهمند كه ذكر حق و نازل از ناحيه خداست، حال به هر كس كه مي

 .هم كه در آخرين آيه مورد بحث آمده زيادي بوده باشد "اليك "حرف اين است كه كلمه



لِكَ إِلَّا وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْ "كند، و حال آنكه آيه مورد بحث با آيه قبلش:اين توجيه، آيه را از سياق آيه قبلي قطع مي -ثالثا
جه ديگري هم هست كه ممكن است بوسيله آن بعضي و آيات قبل از آن در يك سياق است. در اينجا و "رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ

 "مْما نُزِّلَ إِلَيْهِ "از اشكاالت سه گانه دفع شود، و آن اين است كه بگوييم مراد از ذكر نازل شده لفظ قرآن كريم، و مراد از
لَعَلَّهُمْ  "ل، و جملهغايت باشد براي انزا "لتبين "معناي آن يعني: احكام و شرايع و ساير مطالب آن باشد، و آن وقت جمله

عطف باشد بر مقدر، و غايت باشد براي تبيين نه براي انزال، و ليكن اين وجه خالف ظاهر آيه است، )دقت  "يَتَفَكَّرُونَ
 .(بيشتري بفرمائيد

را تكرار  "نزل "ته و فعلبه كار رف "ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ "و در "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ "و يكي از لطائف قرآن تعبيري است كه در آيه
كند و ديگري را از باب تفعيل كه تدريج را كرده، ولي يكي را از باب افعال آورده، كه داللت بر نزول يك جا و يك مرتبه مي

ا دعنايت به نازل كردن قرآن به رسول خ "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ "رساند، و شايد وجه اينكه اينطور آورده اين باشد كه در جملهمي
)ص( است و بس و هيچ عنايتي به خصوصيات مربوط به انزال )از حيث دفعي و تدريجي( ندارد، و بهمين جهت )قرآن( ذكر 

 .تعبير فرموده است "انزال "را يكپارچه تصور نموده و از نزول آن از ناحيه خدا به كلمه

 ه آن، وو اما ربطي كه مردم با قرآن دارند، عبارت است از: اخذ و تعلم و عمل ب
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 .تعبير كرده است "تنزيل "اين مساله بخاطر اينكه تدريجي است لذا نازل شدن قرآن براي مردم را به كلمه

 311حجت بودن بيانات رسول اللَّه و عترت او )ائمه( عليهم الصالة و السالم[ ..... ص : ]

ص( در بيان آيات قرآن و تفسير آن، چه آن آياتي كه نسبت به مدلول خود اين آيه داللت دارد بر حجيت قول رسول خدا )
صراحت دارند و چه آنهايي كه ظهور دارند، و چه آنهايي كه متشابهند، و چه آنهايي كه مربوط به اسرار الهي هستند، بيان و 

 :اندگفته «1»تفسير رسول خدا )ص( در همه آنها حجت است، و اينكه بعضي 

اند حجيت دارد، و اما آن آياتي كه در خدا )ص( تنها در تفسير متشابهات و آن آياتي كه مربوط به اسرار الهيكالم رسول 
مدلول خود صريح و يا ظاهرند، و احتياج به تفسير ندارند، كالم رسول خدا )ص( در آن موارد حجت نيست حرف صحيحي 

 .نيست، و نبايد به آن اعتناء نمود

ل خدا )ص( است و در ملحقات بيان آن جناب كه همان بيانات ائمه هدي )ع( است نيز مطلب از اين اين در خود بيان رسو
قرار است، زيرا به حكم حديث ثقلين بيان ايشان هم بيان رسول خدا )ص( و ملحق به آن است، به خالف ساير افراد، هر 

ود، نصي هم شاي اينكه آيه شريفه شامل آنان نميچند صحابه و يا تابعين و يا علماي امت باشند كالمشان حجت نيست، بر
 .كه بتوان به آن اعتماد نمود و داللت بر حجيت علي االطالق كالم ايشان كند، در كار نيست

را  در سابق گذشت كه ارشاد به حكم عقل است كه عقل، عقال "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ "و اما اينكه فرموده:
كند به اينكه اگر در فني جاهل بودند به عالم آن فن رجوع كنند، بدون اينكه حكم خود را به طائفه معين اختصاص ملزم مي
 .داده باشد

البته اين در باره بياناتي است كه بطور مشافهه و رو در رو از رسول خدا )ص( و امامان )ع( گرفته شده باشد، و اما اگر خود ما 
اي كنند در صورتي كه آن نقل به حد تواتر رسيده باشد و يا قرينهايم ولي ديگران آن را نقل ميچيزي نشنيده از آن حضرات

آور يا نزديك به آن همراهش باشد آن نقل هم حجت است، چون آن هم بيان ائمه )ع( است و اما چيزي كه حاكي آن قطع
اي هم همراه نداشته باشد چنين چيزي حجت نيست، چه مخالف نهبيان است اگر به حد تواتر نرسيده باشد و آن چنان قري



كتاب باشد و چه موافق آن، چون در اولي بيان نيست، و در دومي بيان بودنش احراز نشده و تفصيل اين مساله در جاي 
 .ديگر بايد بيايد
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 314كردند )مكروا السيئات([ ..... ص : انذار و تهديد مشركين كه از در مكر به خدا و پيامبرانش گناه مي]

 ."يَشْعُرُونَ أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ مِنْ حَيْثُ ال "

اين آيه و دو آيه بعد از آن انذار و تهديد مشركين است كه غير خدا را عبادت نموده و احكام و شرايعي براي خود تشريع 
آوردند و از شرايع خدا كه از راه نبوت رسيده بود اعراض هايي را براي خود به وجود ميكردند و در زندگي، سنتمي
كردند كه خود براي خويش تراشيده بودند، و همه حجتهاي پوچ و بي اعتباري استدالل مي جستند، و بر اين عمل بهمي

حركت و سكون و اخذ ورد و فعل و تركشان گناه بود، و سربار همه اينها آن استكبار و غروري بود كه در دماغ داشتند، همه 
 .ندورزيدكردند ميدا و به لزوم سبيل او دعوت مياينها گناهاني بود كه از در مكر به خدا و به فرستادگان او كه بدين خ

 "اتِمَكَرُوا السَّيِّئ "را متضمن است و "عملوا "است، كه معناي "مكروا "در آيه شريفه مفعول كلمه "السيئات "پس كلمه
صفي باشد اند كه سيئات واحتمال داده« 1»، و اينكه بعضي "از در مكر مرتكب سيئات شدند -عملوا السيئات مكرا "يعني

صحيح  "كردند مكرهاي بديمكر مي -يمكرون المكرات السيئات "كه در جاي مفعول مطلق قرار گرفته و تقدير كالم،
 .نيست، زيرا از سياق آيه به دور است

و كوتاه سخن اينكه: كالم، در تهديد مشركين و انذار ايشان است به عذاب الهي كه مشركين مكه هم داخل ايشانند، و اين 
 ."ا فامن "تفريع بر سر جمله آورده، فرموده "فاء "م از فروعات مطالب گذشته است، و بهمين جهتكال

و خدا داناتر است( اين است كه وقتي آيات بينات داللت كرد بر اينكه اللَّه تعالي رب ايشان است، و در ربوبيت )و معناي آيه 
لكه دعوتي است بسوي آنچه اصالح معاش و معاد مردم و خير او شريكي نيست، و ثابت شد كه رسالت امري محال نيست، ب

ين، فرستد، بنا بر اشود كه خدايشان برگزيده و برايشان وحي ميدنيا و آخرتشان در آن است، و بوسيله مرداني انجام مي
دين و تشريع هاي واهي، راه ترك كنند، و با خدا و رسولش مكر ورزيده و به حجتاي كه از اين دعوت اعراض ميدسته

سازند، آيا ايمنند از اينكه خدا در زمينشان فرو برد و يا عذابي ناگهاني بر احكام دلبخواهي و عمل به گناهان را هموار مي
 سرشان بفرستد، بدون اينكه قبال احتمالش را بدهند؟

 ."أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ "

 ي سبحان است، و در قرآن كريم، بسيار نسبت اخذ به خداخدا "ياخذهم "فاعل

__________________________________________________ 

 .121، ص 10روح المعاني، ج (1)

 025، ص: 15ترجمه الميزان، ج

دن لي بحالي شبه معناي حا "تقلب "اند: فاعل آن عذاب است، يعني عذاب آنان را بگيرد، و كلمهگفته« 1»داده شده. بعضي 
 هاي مادي است، چنانچهاست، و مراد، تحول مشركين در مقاصد و اعمال زشتشان و انتقال از نعمتي به نعمت ديگر از نعمت

 .«2» "مِهادُال يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْباِلدِ مَتاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْ "در جاي ديگر فرموده:



ايشان را در عين سرگرمي و تقلب در گناهان و مكر با خدا  (پس، مراد از اخذ ايشان در تقلبشان اين شد كه خدا )و يا عذاب
خورند و رسول بگيرد، و ممكن هم هست كه معنا اين باشد كه خدا ايشان را با خود همان نعمتهايي كه در آن غوطه مي

تر سازگارتر و مناسب "فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ "ان را بر ايشان نقمت سازد، و اين نسبت به جملهعذابشان كند، يعني نعمت آن
 .است

ز خواهد عاجدر مقام تعليل اخذ در تقلب و در مكر است، يعني ايشان خدا را در آنچه مي "فَما هُمْ بِمُعْجِزِينَ "و اينكه فرمود:
 .سطه فرار از حكم او. و معنا واضح استنخواهند كرد بواسطه غلبه بر خدا و يا بوا

 315اند[ ..... ص : كه مشركين بدان تهديد شده "اخذ بر تخوف "و "اخذ در تقلب "مراد از]

 ."أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلي تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ "

، به معناي عذابي است كه با سابقه "خوفاخذ بر ت "به معناي تمكن و جاي گيري ترس در دل است، پس "تخوف "كلمه
خواهد بوسيله توبه و ندامت و امثال آن از فرا رسيدن آن هايش برسد تا هر كه ميترس فرا رسد، و خالصه قبال نشانه

است، اولي عذاب با مقدمه و  "عذاب من حيث ال يشعرون "در مقابل آمدن "اخذ بر تخوف "جلوگيري كند و بنا بر اين،
 .ي قبلي، و دومي عذاب بي خبر و ناگهاني استهانشانه

، به معناي عذاب به هر چيزي است كه ترسناك باشد ولي هالكت "اخذ بر تخوف "اند كه:گفته« 0»و چه بسا بعضي 
 .نياورد، مانند زلزله و طوفان و غير آن دو

ر نعمتها ها و سايد ايشان را به نقص ميوهاند كه: معناي تخوف، تنقص است، يعني اينكه خداونگفته« 0»و باز چه بسا بعضي 
مبتال نمايد، و به تدريج يكي پس از ديگري نعمتهاي خوبي را از ايشان سلب كند، مثال امنيت و سپس باران و آن گاه ارزاني 

 و فراواني و در آخر
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 .بدني را از ايشان بگيرد، و همين طور سالمت

در مقابل تعليل، و بيان اخذ بر تخوف است، و معنايش اين است كه اگر خداي  "فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ "و اينكه فرموده:
اب فرمود از تري است انتختعالي از ميان همه عذابها، عذاب اخذ بر تخوف را كه نسبت به عذابهاي شمرده شده عذاب آسان

اي به اين علت هست، و اين تعليل نسبت به دو نيز اشاره "ربكم "اين جهت بود كه او رؤوف و مهربان است، و در تعبير
گفتند مراد از تخوف ناقص كردن نعمتها است « 1»وجه اول از وجوه تفسير روشن است، اما نسبت به وجه سوم كه بعضي 

موده توانند توبه ندن نعمتها خود مهلت و فرصتي است كه بدكاران در آن مهلت ميعلت بودنش از اين باب است كه كم كر
 .ما فات را به نحوي جبران نمايند



اند، دليل بر اين نيست كه عذاب گفته« 5»البته اين را هم بايد دانست كه شمردن عذاب در آيه مورد بحث چنانچه بعضي 
 .شماردرا مي خدا منحصر در همانها است، بلكه انواعي از آن

 313گردش سايه اشياء نشانه خضوع و سجود موجودات در برابر خدا است[ ..... ص : ]

 ."ءٍ يَتَفَيَّؤُا ظاِللُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشَّمائِلِ سُجَّداً لِلَّهِ وَ هُمْ داخِرُونَأَ وَ لَمْ يَرَوْا إِلي ما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ "

ن آيه، رؤيت بصري و نظري حسي و ديدن موجودات جسماني است، چون عنايت به اين است كه در اي "رؤيت "مراد از
 .دار كند نه خود سايهنظرها را متوجه اجسام سايه

 "به معناي سايه اول روز، و كلمه "ظل "گويند كلمهبه معناي سايه در هنگام برگشت است، و لذا مي "ءفي "از "تفيؤ "و
ء است، و آيه هم آن را تاييد عد از ظهر تا آخر روز است، و ظاهرا همانطور كه گذشت ظل اعم از فيبه معناي سايه ب "ءفي
 .كند، پس تفيؤ به معناي بازگشت سايه است در بعد از ظهرمي

است، و جمع آوردن آن با اينكه طرف چپ يكي است به  ()چپ( و مقابل يمين )راست "شمال "جمع "شمائل "و كلمه
هاي مفروض كه پشت سر و طرف چپ قرار بگيرند همه را چپ حساب كرده، و در مقابل بوده كه تمامي سمتاعتبار اين 

 هاي چند دانسته به همين اعتبار استء واحد را صاحب سايههمه آنها را، راست قرار داده چنان كه اگر شي
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اي جداگانه اعتبار كرده و به اين اعتبار كه يك چيز را چند چيز حساب كرده كه هاي طرف راست و چپ را سايهكه سايه
به معناي  "دخور "رده باشد، و كلمهرا مفرد آورده و معنا را جمع اعتبار ك "ءشي "داراي چند طرف چپ باشند، نه اينكه لفظ

 .خضوع و ذلت است

تن با در نظر گرف "ءٍما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ "و اينكه مراد از رؤيت، رؤيت بصري حسي است خود قرينه است بر اينكه مراد از
كه هست اين است كه است همان موجودات ديدني و محسوس است. چيزي  "ما خَلَقَ اللَّهُ "بيان "ءمن شي "اينكه كلمه

ها و وهدارها كرده، مانند: كمطلب را منحصر در سايه "يَتَفَيَّؤُا ظِاللُهُ "بسياري از آنها كه ديدني هستند سايه ندارند، ولي جمله
 "ءشي "مخصوصا بعد از بيان آن با "ما خَلَقَ اللَّهُ "درختان و ساختمانها و اجسام بر آمده از زمين پس كسي اشكال نكند كه

 .ديگر مالزم با سايه نيست مانند: ستارگان نوراني، اجسام شفاف مثل شيشه، و نيز اعراض اجسام، مثل رنگ و غير آن

صوص اند، تا در نتيجه خقرار داده "ءشي "را وصف كلمه "يَتَفَيَّؤُا ظِاللُهُ ... "بعضي اين اشكال را پذيرفته و در دفع آن، جمله
 .، و اين توجيه خالي از وجه نيستدارها مورد سخن باشدسايه

ز چپ و دار كه سايه اخواهد مشركين را كه منكر توحيد و نبوتند راهنمايي كند به اينكه در حال اجسام سايهآيه شريفه مي
كند، و همچنين زند نظر كنند، چون اين حال سجود و خضوع در برابر عظمت و كبرياي خدا را مجسم ميراستش دور مي

 .ي موجودات زميني و آسماني از جنبندگان و مالئكهسجود تمام

پس همه اينها در برابر خدا خاضع و ذاتا در برابر امر او منقاد و فرمان بردارند و خضوع و ذلت خود را به اين نحو از عبادات 
 .دارندتكويني اظهار مي

خداي سبحان است، و يكي از حقوق وي بر ترين ادله است بر اينكه در عالم، اله و معبودي يكتاست، و او و اين روشن



خالئق اين است كه بر او سجده كنند، و در برابر امر او خاضع باشند، و همين سجده و خضوع عبارت از توحيد و نبوتي است 
كردند، آري مگر توحيد غير از اذعان به اينكه خداي سبحان الهي است كه واجب است در كه مشركين آن را انكار مي

خاضع شد و با ذلت متوجهش گشت چيز ديگري است؟ و مگر دين كه دعوت انبياء متضمن آن است غير از خضوع برابرش 
نچه در دانند كه آبينند و ميكنند با اينكه ميو انقياد در برابر امر او معناي ديگري دارد؟ پس چرا مشركين آن را انكار مي

كنند، و آنچه در آسمانها و زمين از مالئكه و موجودات هست سجده مي دار هست همه در برابر اوروي زمين در اجسام سايه
 هاي خود آنان كه ايشان همه ساجد و منقاد امر اويند، حتي رب النوع
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 .ابر او خاضعندو همه در بر -و آن آلهه يا از مالئكه، يا از جن و يا از كملين بشر هستند -اندآنها را الهه خود فرض كرده

 312ها و زمين براي خدا به معناي خضوع و تذلل آنان در برابر خدا است[ ..... ص : سجده جنبندگان آسمان]

پس معناي آيه )و خدا داناتر است( اين است كه آيا اين مشركين كه منكر توحيد ربوبيت و منكر دعوت انبياء هستند به 
ها و ساختمانها و درختان و يا هر جسمي كه بر زمين اند از قبيل كوهر بر آوردهمخلوقات خدا و اين اجسام كه از زمين س

ها از چپ و راست در برابر خدا كنند كه با گرداندن سايهكند نظر نمياش در پيرامونش آمد و شد مينصب شده كه سايه
 .ازنداندكنند، و از در تذلل و اظهار خضوع و تعبد سايه خود را به زمين ميسجده مي

در جلد يازدهم اين كتاب در پيرامون معناي سجده سايه بحث « 1» "وَ ظِاللُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ "ما سابقا در ذيل آيه شريفه
 .نموديم

 ."مَرُونَوَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَ الْمَالئِكَةُ ... وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْ "

ساخت ذكر كرد، ولي اين آيه سجده جنبندگان ها را كه بطور محسوس سجده براي خدا را مجسم ميآيه سابق، سجده سايه
به معناي هر چيزي است كه از جايي به جايي تحرك و انتقال داشته باشد، و اين حقيقت  "دابه "كند، زيرا كلمهرا ذكر مي

ل و تواضع در برابر عظمت و كبرياي خداست، براي اينكه سجده عبارت است از به رو سجده است، كه خود نهايت درجه تذل
افتادن آدمي بر خاك، كه البته در صورتي عبادت است كه منظور، مجسم ساختن ذلت دروني باشد، پس حقيقت سجده 

 .همان تذلل دروني است

)جنبش( را  "دبيب "خدا در كالم خود براي جن نيزشود و هم جن را چون ، هم انسان را شامل مي"دابه "و عموميت كلمه
وان فهميد تكند، و از اينكه مالئكه را جداگانه اسم برد كامال ميكه براي ساير جنبندگان از انسان و حيوان هست اثبات مي

 نوع حركتكه هر چند مالئكه نيز آمد و شد و حركت و انتقال از باال به پائين و به عكس دارند، ليكن حركت آنان از 
 .جنبندگان و انتقال مكاني آنان نيست

معنايش اين است كه آنچه جنبنده در زمين و  "وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ "پس اينكه فرمود:
س حق خداي تعالي است كه آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقياد ذاتي را كه همان حقيقت سجده است دارند، پ

 .پرستش و سجده شود

 اين آيه داللت دارد بر اينكه در غير كره زمين از كرات آسمان نيز جنبندگاني هستند

__________________________________________________ 
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 .كنندكه در آنجا مسكن داشته و زندگي مي

 316ص :  ..... [(و توضيحي در باره استكبار در مقابل مخلوق و در مقابل خالق )به حسب ذات و به حسب عمل "استكبار "و "تكبر "معنا و موارد استعمال]

 "وَ الْمَالئِكَةُ وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ

ي قرار دهد كه اليق آن نيست. و از همين از انسان به اين است كه خود را بزرگ شمرده و در موضع "تكبر "و "استكبار "-
شود با اينكه كبرياي او جهت جزء رذائل اخالقي شمرده شده، ليكن همين كلمه گاهي بر بزرگي خداي سبحان اطالق مي

شود، و شايد از نظر لفظ اطالقش به حق است، و او هم كبير و متعال است و هم متكبر، ولي مستكبر بر او اطالق نمي
كند د، زيرا استكبار به معناي طلب بزرگي است، و الزمه طلب كردن نداشتن است، و خالصه كسي استكبار ميصحيح نباش

كه بخواهد به صرف ادعا خود را از ديگري بزرگتر بداند، و اين مذموم است، و اما تكبر به معناي ظهور با كبرياء است، چه 
بحان كه در اينصورت تكبرش تكبر حق است، و چه نداشته باشد و اينكه متكبر، في نفسه داراي آن باشد، مانند خداي س

 .صرفا از راه غرور مدعي آن شود كه تكبرش تكبر باطل و مذموم است، مانند تكبر غير خدا

ولي تكبر در هر جا كه اطالق شود مذموم نيست، بلكه در غير  -پس، از اينجا معلوم شد كه استكبار هميشه مذموم است،
 .، و اين استكبار، يا استكبار شخص نسبت به مخلوق است و يا استكبار نسبت به خالق-تخدا مذموم اس

كند هر دو در فقر و احتياج اما استكبار به مخلوق از اين حيث مذموم است كه او و آن كس كه وي بر او استكبار مي
و  ديگري بيرون شدن از حد خويش مساويند، و هيچ يك از آن دو مالك نفع و ضرر خويش نيستند، پس استكبار يكي بر

 .تجاوز از زي خويشتن است، و اين خود ظلم و طغيان است

 پذيرد، و چنينو اما استكبار مخلوق به خالق از اين جهت مذموم است كه جز با فرض استقالل و غناي ذاتي تحقق نمي
دگارش نسبت ذلت و عزت، و فقر و غنا است، فرضي همانا غفلت ورزيدن از مقام پروردگار است، زيرا نسبت ميان عبد و پرور

و مادامي كه آدمي غافل از اين نسبت نباشد و از مشاهده مقام پروردگارش غفلت نورزد هرگز استكبار بر خداي خود را تعقل 
ا ل و او ركند تا چه رسد به اينكه آن را باور نمايد زيرا كوچك و افتاده در برابر بزرگ و متعالي همواره خود را ذليهم نمي
 .بيند، و ديگر ممكن نيست براي نفس خود كبريايي و عزتي احساس كند مگر اينكه دچار غفلت و بي خودي شودكبير مي

گري در برابر پروردگار و غصب مقام او و و وقتي كبرياء و علو مخصوص خداي تعالي شد ادعاي آن براي خود نوعي ياغي
ر بحسب ذات است و دنبال آن استكبار بحسب عمل است به اينكه امر او را اطاعت استكبار بر او است، و اين همان استكبا
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اي مستقل و مغاير اراده خدا قائل نباشد هرگز به خود منهي نشود، چنين كسي مادامي كه براي خود در قبال اراده الهي اراده
 .دهدرا نمي اجازه مخالفت امر و نهي او

با در نظر داشتن اينكه زمينه و سياق در عبوديت است،  "وَ هُمْ ال يَسْتَكْبِرُونَ "بنا بر اين، اينكه در تعريف مالئكه فرمود:
 شوند و ياد او و مقام او را فراموشخود دليل بر اين است كه مالئكه هرگز به پروردگار خود استكبار ننموده و از او غافل نمي

 .ندكننمي

 317شود عدم استكبار عملي مالئكه در برابر خداي سبحان است[ ..... ص : غافل نبودن از خدا و خوف از مقام الوهيت او عدم استكبار ذاتي و انجام دادن آنچه به ايشان امر مي]



عل بر خدا يا بحسب فدر آيه مورد بحث استكبار را بطور مطلق از مالئكه نفي نموده بدون اينكه مقيد كند كه بحسب ذات و 
كنند نه در ذات و نه در فعل اما بحسب ذات )استكبار كند كه ايشان بر خدا استكبار نميكنند پس افاده مياستكبار نمي

كنند، و امر او را مانند، و اما بحسب فعل، )چون( هرگز از عبادت او سرپيچي نميكنند چون( هرگز از ياد او غافل نمينمي
يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ  "يند، آن گاه براي بيان اين اطالق و شمول توضيحي داده و دنبالش فرمود:نمامخالفت نمي

و با جمله اول، استكبار بحسب ذات را از مالئكه نفي نموده، و با جمله دوم استكبار بحسب عمل را.  "يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ
ر كند، و با در نظر داشتن اينكه نزد خدا شترس از خداي را براي مالئكه اثبات مي "مْ مِنْ فَوْقِهِمْيَخافُونَ رَبَّهُ "توضيح اينكه:

و سبب شري وجود ندارد كه كسي از شرش بترسد و نزد او جز خير چيزي نيست، و نيز با در نظر گرفتن اين نكته كه 
وَ يَرْجُونَ  "هم چنان كه در جاي ديگر فرموده: "دگار خوداز عذاب پرور "و نفرمود: "ترسنداز پروردگار خود مي "فرمود:

 .«1» "رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ

اين ترس، همان ترس از خود خداست، هر چند كه نزد خدا جز خير چيزي نباشد، و اگر بگويي وقتي نزد خدا شري سراغ 
 :گوييمترسند؟ در پاسخ ميندارند پس چرا از او مي

 اي كه بابارت است از: تاثر و انكسار و كوچك شدن، و خالصه پريدن رنگ روي ضعيف در مقابل قويحقيقت ترس ع
قوتش ظهور يافته و شناخته شده، و تپش قلب زير دست در قبال باال دست كبير متعال كه با كبريائيش بر همه چيز قاهر 

 .شوندبينند و هرگز از ياد او غافل نميروردگار خود ميشده، پس ترس مالئكه همين تاثر ذاتي ايشان است از آنچه از مقام پ

 317ص :  ..... [براي قول به اينكه مالئكه مكلف بوده خوف و رجا دارند و افضل از بشر هستند "يَخافُونَ رَبَّهُمْ ... "رد استدالل برخي به آيه:]

با آن مقيد شده، زيرا قيد مذكور اشاره به اين است كه  "يَخافُونَ رَبَّهُمْ "است كه جمله "من فوقهم "مؤيد گفتار ما هم قيد
 ما فوق بودن خداي تعالي و قاهر بودنش نسبت به

__________________________________________________ 
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رس ايشان است، پس ترس علت ديگري جز مقام خداي عز و جل ندارد، مساله عذاب مطرح نيست، ايشان سبب مخافت و ت
 .پس خوف، خوف ذاتي است كه به تعبير ديگر نداشتن استكبار ذاتي است

تي نسبت به ااشاره است به نداشتن استكبار عملي، و قبال گفتيم كه وقتي بنده استكبار ذ "وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "و اما جمله
خداي تعالي نداشته باشد قهرا استكبار عملي هم نخواهد داشت، از همين جهت است كه در آيه مورد بحث در باره مالئكه 

ر چه كنند، بلكه هخداي سبحان را عصيان نمي "فرمايد:پس از نفي استكبار ذاتي، استكبار عملي را هم نفي نموده مي
آنچه خدا به ايشان  -ما يامرهم اللَّه "و نفرمود: "شوندآنچه امر مي -ما يُؤْمَرُونَ "فرمود: ، و اگر"دهنددستور دهد انجام مي

 .براي تعظيم مقام خداي سبحان بود "كندامر مي

و  شوند و غفلتپس روشن گرديد كه مالئكه نوعي از مخلوقات خدا هستند كه هرگز دچار غفلت از مقام پروردگار خود نمي
كند و جز آنچه خدا اراده گردد، و هيچ شاغلي ايشان را به خود مشغول نمينسيان بر آنان عارض نمي فراموشي و سهو و

 .كنندكند اراده نميمي

و اگر در آيه شريفه از ميان ساجدين، مالئكه را اختصاص به ذكر داد، و فقط سجده آنان را مورد تعريف و توصيف قرار داد از 
مشركين از همين نوع بودند، مانند اله آسمان، اله زمين، اله رزق، اله جمال و غير آنها، جهت  اين جهت بود كه بيشتر خدايان



تر در پرستان از همه انواع بندگان، فرو رفتهديگر اين اختصاص اين بود كه داللت كند بر اينكه مالئكه علي رغم پندار بت
 .عبوديت خداي تعالي هستند

از مفسرين به اين آيه كرده بر اينكه: مالئكه نيز مانند ما آدميان « 1»است كه بعضي  و از استداللهاي عجيب، استداللي
مكلف به تكاليف بوده و در ميان دو قطب خوف و رجاء قرار دارند، اما داللت آيه بر اينكه مكلفند از اين رو است كه آيه در 

داشتن آنان از اين رو است كه آيه شريفه نسبت خوف مكان امر است يعني نسبت ماموريت به ايشان داد، و اما خوف و رجاء 
 .را به ايشان داده و خوف هم مستلزم رجاء است

ولي فساد اين استدالل روشن است، براي اينكه بكار رفتن صيغه امر در جايي كه تكليف در بين نيست در قرآن كريم بسيار 
فَقالَ لَها وَ لِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً  "كار رفته، مثل آيه است، مانند آنجا كه در باره آسمان و زمين و ديگر موجودات به

 "قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ

__________________________________________________ 
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 .«5» "وَ يَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ "و آيه «1»

 319شود[ ..... ص : و معنايي كه از نهي از دو خدا گرفتن استفاده مي "ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ "مقصود از جمله:]

و اما اينكه گفت: داشتن خوف، مستلزم داشتن رجاء است، آن خوفي است كه از نزول عذاب و رسيدن مكروه باشد، و ما در 
وف ذاتي و از مهابت در برابر جالل و كبرياي خداست و تاثر ضعيف از قوي و انكسار صغير سابق گفتيم كه: خوف در آيه خ

 .و حقير در قبال عظيم و كبيري است كه به عظمت و كبرياي خود جلوه نموده است، و چنين خوفي با رجاء مقابله ندارد

و ليكن استدالل صحيحي نيست، و آيه « 0»استدالل ديگري كه به اين آيه شده استدالل بر افضليت مالئكه از بشر است، 
بيش از اين ظهور ندارد كه مالئكه از افراد گناهكار و كافر بشر افضلند، چون آيه، در مقام مدح است و افراد نامبرده آن 

 صفات پسنديده مالئكه را ندارند، و اما در مورد غير كفار و گنهكاران از بشر، آيه شريفه متعرض اثبات و نفي افضليت
 .مالئكه از ايشان نيست، و بزودي بحث مفصلي در باره مالئكه در جاي مناسبش خواهد آمد ان شاء اللَّه

 ."وَ قالَ اللَّهُ ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ "

نزديكي از روي انس است، به خالف خوف كه به معناي به معناي ترس در مقابل رغبت است، كه به معناي  "رهبه "كلمه
 .ترس در مقابل اميد است

، "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ "اند عطف است به جملهگفته« 0»است، بعضي  "وَ لِلَّهِ يَسْجُدُ "سخن در اين آيه عطف به جمله
آن شتر را با كاه  -علفتها تبنا و ماء باردا "ير جمله معروفو نظ "ما خَلَقَ اللَّهُ "عطف است به جمله :اندهم گفته« 2»بعضي 

باشد، و اين آيه در مي "و آشاماندم آن را آب خنك -و سقيتها ماء باردا "است، كه تقديرش "و آب خنك علوفه دادم
 "... ا و لم يسمعوا الي ما قال اللَّه ال تتخذوا "و "ءا و لم يروا الي ما خلق اللَّه من شي "تقدير،

 .باشد و ليكن وجه اول صحيح استمي

نهي از تعدي از يك خدا و گرفتن چند خداست، پس  -و خدا داناتر است -"ال تَتَّخِذُوا إِلهَيْنِ اثْنَيْنِ "و مقصود از جمله
 خصوص دو تا مقصود نيست، بيش از دو خدا گرفتن را

__________________________________________________ 



و به زمين فرمود: بياييد چه به طوع و رغبت و چه به اكراه، گفتند به طوع و رغبت خود آمديم. سوره حم سجده  به آن(1)
 .11آيه 

 .20شود. سوره انعام، آيه گويد )موجود( باش پس )موجود( ميو روزي كه مي(2)

 .02، ص 53تفسير فخر رازي، ج (3)

 .121، ص 10(روح المعاني، ج 2و  4)

 033، ص: 15ان، جترجمه الميز

است، هم چنان  "الهين "صفت "اثنين "است و كلمه "إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ "كند، و مؤيد اين معنا تاكيد در جملههم نهي مي
 .است، و اين دو صفت به منظور احتياج و بيان مطلب آمده است "اله "صفت "واحد "كه كلمه

يفه به نهي از پرستيدن غير خدا با خداست، چه اينكه آن غير خدا يكي باشد يا تر اينكه، عنايت در آيه شرو به عبارت روشن
بيشتر از يكي، ليكن از آنجايي كه هر عددي را كه مشركين در اله اختيار كرده بودند باالتر از دو تا بوده، و حد اقل شرك 

حقق عدد دو لذا نهي از شرك را برده است يابد مگر بعد از تآنان دو خدايي بوده، و بعد از عدد دو هيچ عددي تحقق نمي
 .روي عدد دو و از هر عددي ديگر به همان اكتفاء كرده

ند، اممكن هم هست اعتبار عدد دو بخاطر دأب و عادت مشركين بوده كه در مساله الوهيت به اله صنع و ايجاد معتقد بوده
ه و ايجاد كننده همه آنهاست، و يكي هم اله عبادت، و يعني آن خدايي كه تنها مساله خلقت به دست اوست، و اله همه آله

 .تر استآن خدايي است كه ربوبيت و تدبير عالم به دست اوست، و اين احتمال با جمالت بعدي آيه مناسب

يد، و رشود: معبود دوگانه نگيريد، و براي خلقت، الهي، و براي تدبير و عبادت، الهي ديگر نپندابنا بر اين، معناي آيه چنين مي
با  گردد، وبدانيد كه معبود، اله واحد است كه هم خلقت به دست اوست و هم تدبير، زيرا همه تدبيرها به ايجاد منتهي مي

ام، پس من مدبر نيز هستم، و به همين جهت پرستش هم حق من به تنهايي اقرار به اينكه من اله خالق و ايجادكننده
 ."اب ببريد و تنها مرا عبادت كنيدتنها از من حس -فاياي فارهبون "است،

گردد كه اين تفريع از متفرع بر بيان قبلش شد، و معلوم مي "فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ "گردد كه چرا جملهاز همين بيان روشن مي
 "ونفارهب "باشد مقدم بر فعل "اياي "كند، زيرا مفعول كهاستداللهاي لطيف قرآني است، و جمله مزبور افاده حصر مي

، آن چنان كه از كلمات مفسرين بر «1»آمده، و اين تقدم مفعول بر فعل از باب اشتغال و قصر قلب است، نه قصر افراد 
و چنين  پرستيدند،ها اينطور نبودند كه هم خدا را بپرستند و هم آلهه خود را، بلكه تنها آلهه را ميآيد، براي اينكه قرشيمي

شود او را توان احاطه يافت، پس نميناسايي و احاطه است، كه به خداي سبحان نميآوردند كه عبادت، فرع شعذر مي
پرستيد، و الزم است بزرگان و اقوياي از مخلوقات او چون مالئكه و كملين از جن و بشر را پرستيد چون آنهايند كه تدبير 

 امر عالم را بدست دارند، و اگر ما عبادتشان كنيم خيراتي را كه بدست آنان

__________________________________________________ 
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 394الزمه مالكيت مطلقه خدا اينست كه فقط او معبود و دين دائما از او باشد )لَهُ الدِّينُ واصِباً([ ..... ص : ]

مانيم معناي تقرب به خدا با شفاعت آلهه هم سازيم، و از شروري كه باز بدست ايشان است بر حذر ميت متوجه خود مياس
 .همين است، پس معلوم شد كه تقدم مفعول بر فعل از باب قصر قلب است نه قصر افراد



، است، و اگر بجاي اين "مرا بپرستيد "،"يداز من بترس "و ظاهرا امر به رهبه، كنايه باشد از امر به عبادت، و خالصه معناي
آن را آورد براي اين بود كه قبال گفتگو از سجده تمامي موجودات در بين بود كه خود، اصل در تشريع عبادت و ترس 

مالئكه بود، و در آنجا گفتيم كه ترس مالئكه ترس از جالل و مهابت خدا بود نه ترس از عقاب، در اينجا نيز مقصود همان 
 .(ت )دقت فرمائيداس

 ."وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ "

عني ي "وصب فالن "شودبه معناي بيماري مزمن و غير قابل عالج است، گفته مي "وصب "راغب در مفردات گفته: كلمه
وصبه ا "شوددهد، گفته ميني بيمار است. در باب افعال هم همين معنا را مييعني فال "فالن وصب "فالني بيمار شد، و

وَ لَهُمْ  "است، خداي تعالي فرموده (بردبه معني يتوجع )درد مي "يتوصب "يعني فالن پيش آمد او را بيمار كرد، و "كذا
آيه اول تهديدي  "براي او است ديني دائم -واصِباًوَ لَهُ الدِّينُ  "، و نيز فرموده:"براي ايشان است عذابي الزم -عَذابٌ واصِبٌ

 .فهماند كه جزاي مذكور، عذابي هميشگي و شديد استاست به كساني كه دو اله براي خود گرفتند، و كلمه واصب مي

به معناي دايم است، يعني حق انسان است كه خدا را دائما و در همه  "واصب "در اين آيه به معناي طاعت، و "دين "
فته و گ "ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "ال اطاعت كند، هم چنان كه مالئكه را اينطور توصيف كرد كه:احو
عني ي "مفازة واصبة "يعني دين، واجب و الزم شد، و "وصب الدين "يعني دايم شد دايم شدني، و "وصب وصوبا "شودمي

 «1» .آخر ندارد بياباني دور، به حدي كه

نها و فرمايد كه: دين تكند و ميآيه شريفه و آيه بعد از آن بر وحدانيت خدا در الوهيت به معني معبوديت به حق احتجاج مي
تنها براي او است و احدي حق تشريع شريعت ندارد، و نيز حق ندارد كه مردم اطاعتش كنند، و بنا بر اين، اين آيه و ما بعد 

 .كردندليل جمله سابق است، كه مشركين آن را انكار ميآن در مقام تع

 احتجاج بر وحدانيت خدا در ربوبيت "وَ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "پس جمله

__________________________________________________ 
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كه آنچه ميان زمين و آسمان است، به حقيقت معناي ملك، ملك خدا و مملوك اوست، چون آنچه در است به اين بيان 
عالم محسوس و مشهود است با همه صفات و افعالش قائم به ذات او و موجود به ايجاد او و ظاهر به اظهار اوست، بطوري 

همانند( قيام ملك به مالكش، و )قائم به او است تواند با او ارتباط نداشته باشد، پس اشياء، كه حتي يك لحظه هم نمي
تواند تغيير يا انتقال بپذيرد، هم چنان كه مملوك اوست به معناي حقيقي ملك، و به هيچ وجه از آنچه كه هست نمي

 .(خاصيت ملك حقيقي همين است، مانند مالكيت انسان نسبت به چشم و گوش خودش )البته من باب مثل

ار باشد، خداي تعالي مدبر عالم نيز خواهد بود، براي اينكه متصور نيست كه خدا مالك عالم، آن هم به و وقتي قضيه بدين قر
اين معناي از مالكيت بوده باشد، در عين حال ديگري هم مدبر عالم و مستقل در تدبير و تصرف در آن باشد، و مالك 

ل باشد، و وقتي هم او رب العالمين است واجب است اش از دخل و تصرف در آنچه خلق كرده و مالك آن است منعزحقيقي
 .كه از او پرهيز نمود، و در برابرش خضوع كرد چون رب غير از مالك مدبر معناي ديگري ندارد

يعني دين دائما براي او است، توضيح اينكه چون خداي تعالي رب عالم است بخاطر اينكه مالك همه  -"وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً "
و مدبر آنها است، و از لوازم تدبير و واجبات آن اين است كه عالم انساني بر طبق سنت او رفتار كند، تا به آن  اجزاي آن

اي كه او برايش در نظر گرفته نائل شود، يعني به سعادتش رهنمون شود، و با در نظر گرفتن اين معنا كه سنت و نتيجه



ه شود كهمان چيزي است كه قرآن نامش را دين نهاده، ناگزير واجب مي اي كه او براي تدبير، از خصوص انسان داردطريقه
تنها او متصدي وضع و جعل قوانين و سنتهاي خود گردد، و او بايد اين طريقه را تشريع كند، پس تنها او است كه مالك 

يه صالح و تدبير امور انسانها و به عهده اوست كه آنچه ما "وَ لَهُ الدِّينُ واصِباً "دين است، هم چنان كه خودش فرموده:
 ."... وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "است، تشريع نمايد، هم چنان كه فرموده:

اند، و هر يك براي جزاء دانسته« 0»ديگر آن را ملك، و بعضي « 5»اند: مراد از دين، طاعت است. بعضي گفته« 1»بعضي 
 بر اهل دقت اند كه تامل در آنهانظريه خود وجهي آورده
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ن با سياق آيه و آيات قبل و بعد آن كه در باره توحيد تر همان وجهي است كه ما آورديم، چوپوشيده نيست، و از همه وجيه
 .تر استكند مناسبربوبيت و تشريع دين از راه وحي رسالت بحث مي

، استفهام انكاري است و علي الظاهر متفرع بر هر دو جمله قبلي است، و معنايش اين است كه: "أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ "جمله
 كنيد؟كنيد و غير خدا را اطاعت ميبود پس باز هم از غير خدا پرهيز ميوقتي مطلب از اين قرار 

 ."وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْئَرُونَ "

رك و را بر ش اين آيه بيان ديگري است براي اثبات وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت، كه خدا توبيخ و مذمت مشركين
 .تشريعشان متفرع بر آن نموده است، و از اينجا تا چند آيه ديگر مطلب دنبال همين موضوع جريان دارد

به ضم  -"جؤار "بد حالي از جهت فقدان نعمتي است كه در بودنش صالح حال آدمي است، و كلمه "ضر "مراد از كلمه
كنايه از دعا و تضرع و  "زنيدبه درگاه او نعره مي -لَيْهِ تَجْئَرُونَفَإِ "به معناي صداي حيوانات وحشي است، و جمله -جيم

 .استغاثه است كه به نعره حيوانات تشبيه شده

كالمي است عمومي و با دليل، نه اينكه ادعايي بي دليل باشد، خداوند دليل  "وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ "و كالم در جمله
بيان كرده، عالوه بر اين شنوندگان اين خطاب هر كه باشند خود اعتراف به اين معنا دارند كه در هنگام  آن را در آيات قبلي

 .كنندبيچارگي به درگاه خدا متوسل شده، داد و فرياد مي

 393در تنگناها و شدائد، اميد بستن به مسبب االسباب و دست به دامان او شدن فطري انسان است[ ..... ص : ]

هايي كه نزد شماست همه از انعام خدا بر شما است، و خودتان هم اين جمله مذكور چنين است كه تمامي نعمت پس معناي
يد، آري تنها كنشود صدايتان را به تضرع و زاري به درگاه او بلند ميدانيد، و همين شماييد كه وقتي حالتان بد ميمعنا را مي

داشتيد و لو براي يك بار هم كه شده به آن درگاه درگاه ديگري هم سراغ مي به درگاه او، نه به درگاهي ديگر، زيرا اگر
شديد، و ليكن نشديد و نخواهيد شد، پس تنها خداي سبحان منعم نعمتهاي شما و بر طرف سازنده گرفتاريهاي متوجه مي

 .دكنيشويد و او را اطاعت نميشما است، پس چرا با اين حال در برابرش به عبادت خاضع نمي

و استغاثه به خداي تعالي و تضرع به درگاه او در هنگام برخورد با مصائب و هجوم شدايدي كه اميد انسان از هر جا و از هر 
شود مطلبي است ضروري كه احدي در آن شك ندارد، آري انسان هر چند هم كه دين سببي از اسباب ظاهري قطع مي



 نداشته باشد و به
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يابد كه اميدش قطع خداي سبحان ايمان نياورده باشد مع ذلك در هنگام هجوم شدايد اگر به و جدان خود مراجعه نمايد مي
اي تحقق يابد، پس همين وجود اميد دليل نشده و هنوز به جايي دل بسته است، و ممكن نيست اميدي بدون اميدوار كننده

د، هم چنان كه تحقق هر حالتي در انسان كه معناي تعلق در آن باشد مانند حب است بر وجود كسي كه به او اميد برده شو
و بغض و اراده و كراهت و جذب و نظائر آن بدون طرف تعلقش در خارج ممكن نيست، پس اگر در خارج مراد و مطلوب و 

 تي است كه خالي از نسبتاي نباشد ممكن نيست اراده و طلب و جذبي تحقق پيدا كند، و اين، وضع تمامي موجوداجاذبه
 .نيستند

پس همين كه در هنگام شدايد، در نهاد آدمي چيزي به نام رجاء و اميد هست با اينكه اسباب ظاهري همه و همه قطع شده، 
ه تواند آن را قطع كند، و آدمي بخود دليل بر اين است كه ما فوق اين سببهاي قطع شده سببي است كه حوادث بزرگ نمي

 .پذيردآن بريده نيست، و سببي است كه زوال و فنا و سهو و نسيان نمي هيچ وجه از

كند، هر چند كه اشتغال به اسباب ظاهري او اين حقيقتي است كه انسان در ذات خود آن را يافته و فطرتش بدان حكم مي
نسان وقتي در محاصره را غافل ساخته و يا زخارف مادي و محسوس او را به خود جلب و جذب كرده باشد، ليكن همين ا

باليا قرار گرفت و چاره از هر جهت از دستش بريده شد، و راه نجات را به روي خود بسته ديد، و همه اسباب ظاهري از 
پيش رويش ناپديد شد و موانع باليا همه از نظرش پريدند، و ديگر چيزي از شواغل نماند كه او را مشغول كرده و دلش به 

داشت و وي از او در غفلت ن وقت است كه آن حقيقتي كه اسباب ظاهري تا كنون پنهانش ميآن بستگي پيدا كند، آ
شود، و آن عبارت است از سببي كه فوق همه اسباب است و او خداي عز اسمه زيست، ظهور كرده دلش به آن متعلق ميمي

 ."هِمْ يُشْرِكُونَثُمَّ إِذا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّ "است.

بر  گردد، و اين حق استشود مذمت و توبيخي كه سرانجام به تهديد منتهي مياز اينجا مذمت و توبيخ مشركين شروع مي
بيت كرد كه او را يكتاي در ربوآنان، براي اينكه كشف ضر از استغاثه ايشان و رجوع فطريشان به پروردگار خود اقتضاء مي

آنكه حقيقت برايشان با دفع بالها و نزول رحمت كشف شد باز هم گروهي از اينها دل به اسباب  بدانند و ليكن بعد از
ظاهري بسته و بشرك قبلي خود بازگشته، و رذائل اخالقي در دلهايشان بيدار شد و قوت گرفت، و هواها در دلهايشان 

ريك قرار دادند همان سببهاي ظاهري بود، و كوران كرد، و باز غير خداي را شريك خدا كردند، و يكي از چيزهايي كه ش
 .معناي آيه روشن است
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 392توضيح اينكه كفران نعمت غايت و غرض شرك ورزيدن مشركين است[ ..... ص : ]

 ."لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "

دهد كه: مشركين براي اين شرك ورزيدند كه نعمتهاي ما را كفران غايت است و چنين معنا ميدر ابتداي جمله، الم  "الم "
 .كنند، و آن بالهايي كه از ايشان برگردانديم شكر نگزارند

و اگر كفران نعمت را غرض و نتيجه شرك ايشان قرار داد بدين جهت است كه اينان در مسير زندگي جز كفران، هدف 
ا هدفشان كفران نعمتهاي خدا و ترك شكر او است، و اين بدان جهت است كه اشتغال به محسوسات و ديگري ندارند، تنه

ماديات، در دلهايشان ملكه ماديگري و دلبستگي به اسباب ظاهري و استناد نعمتها به آن اسباب را ملكه راسخي قرار داده، و 



خدايشان در ربوبيت را از يادشان برده، در برخورد با هر آن ملكه پرده ضخيمي ميان آنان و معرفت فطريشان شده، توحيد 
 افتند، و قهرا در برابر همانآورند و هيچ به ياد مسبب اسباب يعني خداي تعالي نمينعمتي سبب ظاهري آن را به ياد مي

 -ويادلواپسي، پس گ شوند، ولي در برابر خدا نه خضوع دارند و نه خشوع و نهاسباب خاضع گشته و از انقطاع آنها نگران مي
 .غايتي جز كفر به نعمت خدا و ترك شكر آن ندارند -و بلكه حتما

ر باشد، و اگآورند ميشوند و در هر عملي كه بجا ميپس كفر به خداي سبحان غايت عمومي آنان در هر ثنائي كه داخل مي
وند براي شته گشته و خاضع و خاشع آنها ميورزند و به ساير ارباب، دلبسبعد از كشف ضر و رفع گرفتاري باز هم شرك مي

اين است كه نعمت خدا را كفران كنند، و چون اين كفرانشان كه كفران دائمي است و بر آن اصرار ورزيده بر خدا استكبار 
غضب الهي را بر  -«1» "لَشَدِيدٌ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي "ورزند با اينكه خداي سبحان فرموده:مي

انگيخت تا آن تهديد را بكند لذا روي سخن را از رسول خدا )ص( بسوي ايشان كه تا كنون غايب فرض شده بودند 
ه پس سرگرم باشيد ك -فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ "برگردانيده و بدون وساطت آن جناب به خود آنان خطاب كرده و فرمود:

 ."واهيد فهميدبزودي خ

از اينكه در اينجا نفرمود: سرگرم چه باشيد، براي اين بود كه اطالق كالم شامل همه ماديات شده و بفهماند كه بطور كلي 
 به هر چيزي كه دل ببنديد بزودي در قيامت بر آن

__________________________________________________ 

 .2اگر كفران كنيد عذابم شديد است. سوره ابراهيم، آيه  دهم واگر شكر بگزاريد زيادتان مي(1)
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خورد و از هيچ يك آن امور منتفع نخواهيد شد، و نيز علت اينكه: نفرمود: مؤاخذه خواهيد شد، و چيزي از آن به دردتان نمي
ي در پيش دارند، براي اين بود كه مشركين نفهمند بزودي چه چيز را خواهيد فهميد و همين قدر فهمانيد كه سر انجام بد

د دادند و اين در تهديچه عذابي در پيش دارند و عذاب مذكور ناگهاني سر برسد، و چيزي ببينند كه هرگز احتمالش را نمي
 .دردناكتر است

، و مراد، تهديد به نحو تعجيز است. الم امر است "لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ "در جمله "الم "اند:از مفسرين گفته« 1»بعضي 
 .شودليكن توجيهي است كه به زحمت قبول مي

 396دهند[ ..... ص : قرار مي "لِما ال يَعْلَمُونَ "مقصود از اينكه مشركين بخشي از روزي خود را نصيب]

 ."لُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَوَ يَجْعَلُونَ لِما ال يَعْلَمُونَ نَصِيباً مِمَّا رَزَقْناهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْئَ "

ر كالم كرد، و تقديهاي ايشان كه آيات گذشته بر آنها داللت مياند: اين آيه عطف است بر ساير جنايتگفته «2»مفسرين 
شدند و براي چيزهايي كه علم نداشتند نصيبي قرار مشركين عالوه بر آنچه برايتان گفتيم مرتكب مي "چنين است:

 ."دادندمي

 "ال يعلمون "موصوله است، و مراد از آن همان آلهه ايشان است، و ضمير در "لِما ال يَعْلَمُونَ "در جمله "ما "و ظاهرا كلمه
حذف شده، و معناي جمله چنين است: مشركين براي آلهه خود كه خبر  "ال يعلمون "گردد، و مفعولبه مشركين بر مي

 .دهندايم قرار مينصيبي از آنچه روزيشان كردهندارند كه آن آلهه نفع و ضرري ندارند 

 "كردند، و در سوره انعام آن را چنين حكايت كرده است:و مقصود از اين قرار دادن، آن نذري است كه براي بتهاي خود مي
هِمْ وَ هذا لِشُرَكائِنا فَما كانَ لِشُرَكائِهِمْ فَال يَصِلُ إِلَي اللَّهِ وَ ما وَ جَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَ الْأَنْعامِ نَصِيباً فَقالُوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِ



اند، و ليكن پذيرفتنش بي اين وجهي است كه در تفسير آيه گفته«. 0» "كانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلي شُرَكائِهِمْ ساءَ ما يَحْكُمُونَ
 .زحمت نيست

 باشد "يشركون "ن است كه عطف بر جملهوجه ديگري كه ممكن است گفته شود اي

__________________________________________________ 

 .215، ص 5كشاف، ج (1)

 .122، ص 10روح المعاني ج (2)

و براي خدا از روئيدنيها و حيوانات كه آفريده نصيبي معين كردند و به گمان خودشان گفتند اين سهم براي خدا و اين (3)
رسيد و آنكه براي خدا بود به شريكان يكان و بتان ما، پس آن سهمي كه از آن شريكانشان بود به خدا نميسهم براي شر

 .135كردند. سوره انعام، آيه رسيد و حكمي سخت جاهالنه و ناشايسته ميمي
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 397[ ..... ص : دانستندمنشا و سبب اينكه مشركين مالئكه را مؤنث و دختران خدا مي]

و  "اذا فريق منكم بربهم يشركون و يجعلون لما ال يعلمون نصيبا مما رزقناهم "كه در سابق گذشت و تقديرش چنين باشد:
دادند و به حقيقت حال آنها جاهل اسباب ظاهري باشد كه آثار را بطور استقالل به آنها نسبت مي "لِما ال يَعْلَمُونَ "مقصود از

ديدند كه از آن آثار كه توقع آن را داشتند تخلف دانستند كه آنها نفع و ضرري دارند، با اينكه احيانا مينميبودند و جزما 
 .كنندمي

دادند و حال آنكه مشركين تمامي رزقهاي در اين آيه فرموده مشركين سهمي از رزق خود را به اسباب ظاهري نسبت مي
دانستند، و اين بدان جهت است كه بفهماند مشركين ال خدا را مؤثر در رزق نميپنداشتند و اصوخود را مستقال از اسباب مي

هر چند مرامشان چنين بود، ليكن علم فطري داشتند به اينكه خدا هم تاثير در رزق دارد، حتي چند آيه قبل از اين فرموده 
ان نيز نظر گرفته شود و اسناد تاثير به اسبابش زنند و وقتي اين اعترافشان دربود كه در هنگام بيچارگي به درگاه خدا نعره مي

ب دانستند و سهمي از ارزاق را به اسباآيد كه ايشان اسباب را با خدا شريك در رزاقيت ميمالحظه شود اين نتيجه بدست مي
كُنْتُمْ  لَتُسْئَلُنَّ عَمَّاتَاللَّهِ  "فرمايد:دادند، و لذا در آخر بيان مورد بحث پس از توبيخ و مالمت، تهديدشان كرده مينسبت مي

 ."تَفْتَرُونَ

 ."وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ "

عتاب ديگري است به مشركين در خصوص حكمي كه از روي جهل و بدون هيچ دليلي به آن حكم كرده و خود را احترام 
شد براي بودند، بر خداي سبحان جسارت نموده و پسراني كه برايشان متولد مي كرده و نسبت به پروردگار اسائه ادب نموده

 .دادندخود دانسته و ليكن از دختران اكراه داشته و ايشان را به خدا نسبت مي

تند، و پنداشيمنظور اين است كه مشركين تعدادي از آلهه خود را زن م "وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَناتِ سُبْحانَهُ "پس اينكه فرمود:
اند كه قبيله خزاعه و كنانه عقيده داشتند كه مالئكه دختران گفته« 1»گفتند: اينها دختران خدايند، هم چنان كه بعضي مي

 .خدايند

 پرستيدند كه به اعتقاد آنان همه زن بودند و معتقدهاي برهمني و بودايي و صابئي، آلهه بسياري از مالئكه و جن را ميوثني
 اشتندپندكه دختران خدايند، در قرآن كريم هم نقل كرده كه ايشان مالئكه را كه بندگان خداي رحمان بودند زن ميبودند 
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 .«5» "وَ جَعَلُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً "و نيز فرموده: «1» "بادُ الرَّحْمنِ إِناثاًوَ جَعَلُوا الْمَالئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِ "

ين رو اند از اكنم اگر مشركين، مالئكه را زن پنداشتهامام فخر رازي در تفسير خود در علت اين پندار گفته: من خيال مي
ه اند كرا هم از اين رو مؤنث دانسته "آفتاب -شمس "هم چنان كه كلمه بوده كه مانند زنان از ديدگان مخفي و مستورند،

، شوندنشين ديده نميگذارد قرصش ديده شود، هم چنان كه زنان پردهقرص آن از نظرها مستور است و نور زياد آن نمي
دانستند با را مؤنث نمي "جن "البته الزم نيست كه اين سخن در هر پوشيده و مستوري جريان يابد، تا بگويي پس چرا كلمه

 .«0»آنكه جن هم از نظرها پنهان است، اين بود خالصه كالم امام فخر رازي 

بيند و نه دست كسي به بخاطر اين است كه نه ديدگان آن را مي :اندديگر در توجيه مؤنث آوردن مالئكه گفته« 0»بعضي 
دها نسبت به ايشان غيرت به خرج داده و در محل امن و رسد، پس مالئكه از اين دو جهت نظير دخترانند كه مرآن مي

 .دهند، و جن هر چند كه از ديدگان مستورند ليكن مستوريشان به اين نحو نيستمكان مجلل جاي مي

 اي از آن در جلد دهم اينكه پاره -و اين دو وجه، استحساني بيش نيست، و شما خواننده گرامي اگر به آراء مختلف وثنيت
مراجعه نماييد خواهيد فهميد كه عرب، مبتكر در اين اعتقاد نيست، بلكه اصل آن قديمي است، كه در آراي  -تكتاب گذش

 .قدماي وثنيت هند و مصر و بابل و يونان و روم وجود داشته

لمند، و اپرستان دقت كنيم خواهيم ديد كه اين فرقه، مالئكه را كه به زعم ايشان منشا وجوه خير عو اگر در اصول آراي بت
پرستيدند، مالئكه را به اميد خيرشان و جن را از جن را كه باز به زعم ايشان مرجع شرور عالمند آلهه خود پنداشته و مي

ن اند، يكي فاعل و يكي منفعل، آاند به زعم مشركين دو قسم بودهترس شرشان، و اين مبادي عالي كه به ظاهر قواي كلي
ق را نكاح و ازدواج ناميده، قسم فاعل را پدر، و قسم منفعل را مادر، و حاصل از اجتماع آن گاه مشركين اجتماع اين دو فري

ناميدند، و فرزند را هم دو قسم دانسته، يك دسته پسر، و دسته ديگر دختر، و بعضي از آلهه خود را امهات و دو را فرزند مي
 .نهادنددختران، و بعضي ديگر را پدران و پسران نام مي
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 399و گفتگويي كه در اين مورد شده است[ ..... ص :  "وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ "عناي جمله:م]

كردند، شان دختران خدايند، در اين حرف از قدماي وثنيت تقليد ميگفتند: مالئكه همههاي عرب ميپس اگر بعضي از وثني
 .آنهم تقليدي جاهالنه كه به آراي آنان آشنايي نداشتند

ر است و در تقدي "لِلَّهِ الْبَناتِ "آيد كه اين جمله عطف به جملهاز ظاهر سياق بر مي "وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ "فرموده:و اينكه 
دادند به اعتقاد اينكه مالئكه دختران خدايند، و ، يعني دختران را براي خدا قرار مي"و يجعلون لهم ما يشتهون "چنين است:

دادند كه آنها عبارت بودند از پسران و به همين جهت دختران را زنده بگور تند قرار ميخواسبراي خودشان هر چه مي
 .پسنديدندپسنديدند براي خدا ميكردند، و حاصل كالم اين است كه آنچه براي خود نميمي



است، و  "يجعلون "خبر مقدم است، و جمله عطف به "لهم "مبتداي مؤخر و كلمه "ما يَشْتَهُونَ "اند: جملهگفته« 1»بعضي 
 .بنا بر اين توجيه، منظور از كالم، استهزاء و يا سركوبي كردن است

 شود، چون "لِلَّهِ الْبَناتِ "عطف به "وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ "اند كه: جايز نيست جملهآن گاه كالم خود را چنين توجيه كرده
ه خود به خود متعدي باشد و چه آنكه به حرف جر متعدي مخالف قاعده است، زيرا قاعده اين است كه فعل متعدي چه آنك

متعدي  -نه به خودي خود و نه با حرف جر -شود وقتي فاعلش ضمير متصل مرفوع باشد هيچوقت به خود اين ضمير
باز  و "زيد زد خودش را -زيد ضربه "شود:شود، مگر آنكه چيزي فاصله شود، مثال اگر زيد خودش را بزند گفته نمينمي

زيد  -هزيد غضب علي "شود:و اگر او بر خويشتن خشم بگيرد گفته نمي "تو زدي خودت را -انت ضربتك "شودته نميگف
 و در جمله نافيه گفته "زيد نفس خودش را زد -زيد ضرب نفسه "گويندبلكه فاصله آورده مي "خشم گرفت بر خودش

يد ز "يا "زيد بر نفس خود خشم گرفت -د غضب علي نفسهزي "و "زيد نزد مگر خودش را -ما ضرب زيد اال اياه "شودمي
و ملحقات آن،  "ظن "و اين قاعده در همه جا جريان دارد اال در باب "زيد غضب نكرد مگر بر خودش -ما غضب اال عليه

زيد  -ياوزيد ظنه ق "كه در آنها جايز است فعل بدون فاصله، ضمير فاعل خود را مفعول بگيرد، مانند "عدم "و "فقد "مانند
 .يعني خودش را "پنداشتش توانا

 بايستيباشد مي "لِلَّهِ الْبَناتِ "عطف به جمله "وَ لَهُمْ ما يَشْتَهُونَ "بنا بر اين، اگر جمله
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براي خدا دختران قرار دادند و براي خودشان آنچه  -علوا للَّه البنات سبحانه و النفسهم ما يشتهونو ج "گفته باشد:
 "م كلمهو همانطور كه گفتي "يجعلون ")و چون چنين نفرمود، ناگزير بايستي بگوييم جمله دوم عطف است بر "خواستندمي

خبري است كه جلوتر ذكر شده، و تقدير كالم چنين  "لهم "مبتدايي است كه عقب تر از خبر آمده، و كلمه "ما يَشْتَهُونَ
 :است

( اين بود "خواهند براي خودقرار دادند دختران را براي خدا و آنچه مي -و يجعلون للَّه البنات سبحانه و ما يشتهون لهم "
 .خالصه كالم آن مفسر

د رعايت نشود خواننده يا شنونده به اشتباه بيفتو ليكن حق مطلب اين است كه التزام به اين قاعده در جايي است كه اگر 
است، و همين مقدار فاصله كافي است، به شهادت اينكه  "الم "عالوه بر اين در آيه مورد بحث فاصله آمده و آن حرف جر

 "وَ اضْمُمْ إِلَيْكَ جَناحَكَ "و نيز فرموده:« 1» "وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ "در قرآن به همين فاصله اكتفاء شده و فرموده:
د، و اناي كه آورديم استدالل كردهاند، و بهمين دو آيهاز مفسرين اصال اين قاعده را قبول نكرده و رد نموده« 0»بعضي « 5»

واند تاند كه چون حاجتي به ذكر آنها نبود از ايرادش صرفنظر نموديم، خواننده مياز گفتار مفسر مزبور جوابهاي ديگري داده
 .به تفاسير مفصل مراجعه نمايد

 ."وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ "

به كسي گويند كه اندوه و خشم  "كظيم "و سياه شدن روي، بطور كنايه خشمناك شدن است، و "اسوداد وجه "مقصود از
دادند و در حالي چنين يه است، يعني اينكه گفتيم دختران را به خدا نسبت ميخود را فرو ببرد و جمله مورد بحث حال

 .ردبشد، و خشم خود را فرو ميآوردند كه همسرت دختر آورده رويش از خشم سياه ميكردند كه وقتي مژده بر ايشان ميمي

 ."... يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ "



به معناي ذلت و خواري  "هون "گرفته شده، و كلمه "وراء "ي گشتن و نهان گاهي جستن است، و از مادهبه معنا "تواري "
 .به معناي پنهان كردن است "دس "است، و كلمه
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 114حكايت دختركي مشركين و نكوهش آن[ ..... ص : ]

شدند، و از بدي خبري كه آوردند كه دختردار شديد از خشم سياه ميو معناي آيه اين است كه: وقتي براي ايشان خبر مي
لت و رفتند كه آيا نگاهش بدارند و ذپنداشتند پنهان گشته، به فكر فرو ميفشار افكار عمومي كه آن را بد مي آورده شده و از

شان در باره دختران متولد خواري دختر داري را تحمل كنند و يا زنده زنده در خاك پنهانش سازند، هم چنان كه عادت همه
ساختند، همين كه كندند و آماده مياي ميكه همسرشان بزايد، چالهاند: قبل از اينشده اين بود، و بطوري كه گفته

ريختند، تا زير خاك جان بدهد، و اين عمل را از فهميدند فرزندشان دختر است در آن چاله انداخته خاك به رويش ميمي
 .دايشان طمع كنشدند، كه مبادا در اثر نداري، كسي كه كفو آنان نيست به ترس فقر، نسبت به دختران مرتكب مي

بيله، اي از زنان قاولين باري كه اين رسم غلط عملي شد، در واقعه جنگ بني تميم با كسراي ايران بود كه در آن جنگ عده
اسير لشكر كسري شدند و آنان را به اسيري به دربار كسري بردند، در آنجا دختران را به عنوان كنيز نگاه داشتند و پس از 

ف صلح بر قرار شد بني تميم اسيران خود را مطالبه كردند، دربار كسري آنان را مخير كرد كه مدتي كه ميان دو طر
اي از دختران از رفتن به قبيله خويش خودداري نمودند، مردان خواهند به قبيله خود روند و اگر نه در دربار بمانند، عدهمي

يگر زنده زنده دفنشان كنند، و همين كار را كردند، قبايل د قبيله غضبناك شده تصميم گرفتند از اين پس اگر دختردار شدند
 .نيز از آنها ياد گرفته، كم كم اين جريان در همه جا منتشر شد، و دختركشي باب گرديد

 :گفتندهمان حكمي بود كه مي "أاَل ساءَ ما يَحْكُمُونَ "مقصود از حكم در جمله

در واقع پسران را عزيز و دختران را خوار پنداشته باشند، بلكه معناي حكم دختران، مال خدا و پسران مال خود ما، نه اينكه 
 .دارند مال خودشان باشددارند مال خدا، و هر چه دوست ميمذكورشان اين بود كه هر چه به عقيده خودشان دوست نمي

ن است كه در نگهداري اند: مراد از حكم، حكم به وجوب دختركشي، و لزوم آن است و استداللشان ايگفته «1»بعضي 
 .تر استدختران، خواري و آبروريزي است. و ليكن وجه اول با آيه بعدي موافق

 ."لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "

 اند چونرا هم مثل گفته هاي معروفبه معناي صفت است، و اگر مثل "مثل "
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 .آيدگردد، و در هر جاي مناسب و مشابهي به ميان ميصفتي است كه در زبانها مي

اسم  -به ضم سين -"سوء "است، هم چنان كه كلمه "يسوء -ساء "مصدر -به فتح سين و سكون واو -"سوء "كلمه



شود، دو قسم شود و مثل آورده ميكند چون هر چيزي كه وصف ميمصدر است، و اضافه مثل به سوء تنويع را افاده مي
شود، و يا از جهت بديش، پس مثل هم دو جور است، مثل حسن و مثل سوء. و حسن است: يا از جهت خوبيش توصيف مي

گاهي از جهت خلقت است، يعني خلقت يكي خوب و خلقت ديگري بد است، و خود انسان در آن دخالتي ندارد،  و قبح هم
مانند خوشگلي و بدگلي، و گاهي بخاطر عمل اختياري انسان است، مانند خوبي عدالت و بدي ظلم، عقل بشر هم تنها آن 

شد، نه قسم اول را، و بنا بر اين، مدح در حقيقت روي آن داند كه اختياري انسان باخوبي و بدي را سزاوار مدح و ذم مي
دهد، چون آن را مايه رسيدن به زند كه فطرت بشر، آن را نيكو دانسته و انسان را به انجام آن فرمان ميعملي دور مي

 زند، و اين حسن و قبح همانسعادت زندگي تشخيص داده است، هم چنان كه مذمت، روي ترك چنين عملي دور مي
فطرياتي است كه دين حق، متضمن آن است و معلوم است كه طبع انساني را غير از ترس از عذاب اليم و مؤاخذه شديد و 

شود، براي اينكه مذمت تا دارد و صرف مذمت، جلوگير او نمييقين به وقوع آن، چيزي از ارتكاب عمل زشت بازش نمي
 .ي و رسم شد ديگر زشت نيستوقتي است كه عمل عمومي نشده باشد، ولي وقتي عموم

:  فاف امر حساب است[ ..... صبيان اينكه منشا و انگيزه نكوكاري و صفات حسنه، ايمان به آخرت و ريشه گناه كاري و هر مثل )صفت( سويي، ايمان نداشتن به آخرت و استخ]
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انه اصلي است كه ضامن حفظ انسان از شود كه ايمان به آخرت و يقين به وقوع حساب و جزاي آن، يگاز اينجا معلوم مي
دارد، و همان منشاي است كه اعمال انسان را تقويم ارتكاب اعمال زشت است، و او را از هر مذمت و آبروريزي نگاه مي

سازد و هيچ چيز ديگر اين اثر شود، تقويمي كه وادار به مالزمت طريق سعادتش ميكند و براي هر يك ارزشي قائل ميمي
 .شود، چنين اثري نداردد، حتي توحيد هم كه تمامي معارف به آن منتهي ميرا ندار

وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوي فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ  "فرمايد:و قول خداوند متعال به همين مطلب اشاره كرده و مي
 .«1» "نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما

__________________________________________________ 

شوند برايشان عذاب شديدي است پيروي مكن هواي نفس را تا از راه خدايت گمراه كند كساني كه از راه خدا گمراه مي(1)
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 030، ص: 15الميزان، ج ترجمه

پس به حكم اين آيه ايمان نداشتن به آخرت و استخفاف امر حساب و جزاء ريشه تمامي گناهان و مورد آن است و در مقابل 
آن، ايمان به آخرت منشا همه كارهاي نيك و منبع همه خيرات و بركات است، پس هر صفت سوء و هر ننگي كه به 

خورد، هم چنان كه هر مثل حسن و صفت پسنديده كه آدمي به ه فراموش كردن آخرت ميخورد از ناحيپيشاني آدمي مي
 .گيرد از ناحيه ياد آخرت استخود مي

پس كساني كه ايمان به آخرت ندارند ريشه همه مثلهاي سوء و صفات زشتند، چون مالك زشتي يعني انكار آخرت، صفت 
شوند به خاطر فراموشي موقت روز حساب م احيانا دچار مثل سوء ميالزم ايشان است، اگر بعضي از مؤمنين به آخرت ه

 .است، كه باز منكرين آخرت ريشه آن فراموشي هستند

يگري كند، و البته صفات سوء دهمه اينها كه گفته شد، در باره صفات سويي است كه عقل آن را قبيح دانسته و مذمتش مي
بع از آن كراهت دارد، از قبيل زن بودن در نظر بعضي از اقوام، يا دختر داند، ولي طنيز هست كه عقل آن را قبيح نمي

زاييدن، فقر مالي، مرض، مرگ، فناء، عجز و جهل، كه ميان مؤمن و كافر مشترك است، و مانند صفات ديگري كه با تحليل 



و  ، تمامي موجودات و ممكناتآيد، مانند احتياج، فقر، نقص، عدم و امكان كه اختصاصي به انسانها نداشتهعقلي بدست مي
عامه خاليق متصف به آن هستند، و از آن ميان، كافر هم متصف به آن است پس كافر به تمامي مثلهاي سوء و صفات 

اي از آن صفات نكوهيده مختص به خود اوست، و نكوهيده متصف است و يا در معرض اتصاف است، چيزي كه هست پاره
 .اي مشترك ميان او و مؤمنين و همه موجودات است، كه تفصيلش گذشتين است، و پارهاي مشترك ميان او و مؤمنپاره

 113لَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي([ ..... ص : منزه بودن خداي تعالي از هر قبيح عقلي و طبعي و از اتصاف به صفات ممكنات و دارا بودن او باالترين و بهترين امثال و اسماء را )وَ لِ]

ن منزه است از اينكه به صفتي از اين صفات متصف بشود، كه مثلهاي سوئند، زيرا آن مثلهاي سويي كه و خداي سبحا
ت، كه اس "ظلم "گردد. و جامع همه آنها كلمهكند حاصل ميداند و مذمتش ميگفتيم از ناحيه گناهاني كه عقل قبيحش مي

 :ود، هم چنان كه فرمودشتنزه خداي تعالي از آنها روشن است، چون خدا مرتكب ظلم نمي

پس او هر حكمي كه براند و هر عملي كه انجام دهد « 5» "وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ "و نيز فرموده:« 1» "ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً "
 همان حكم و همان فعل، متعين از نظر حكمت و نظام جاري
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 .گيرددر عالم است، بطوري كه چيز ديگري جاي آن را نمي

ل دارد، و همچنين آنهايي كه با تحليو اما آن قسم مثلهاي سوء كه گفتيم از نظر عقل قبيح نيست، ولي طبع، از آن كراهت 
عقلي بد است، خداوند از آنها هم منزه است، زيرا خداي تعالي عزيز مطلق است، و ساحتش امتناع دارد از اينكه ذلتي در او 

راه يابد، قادري كه كل قدرت از آن اوست، پس هيچ رقم عجزي در او راه ندارد، و كل علم از آن اوست، و هيچ جهلي به او 
كند، و او منزه از هر نقص و عدم است، پس صفات راه ندارد، و محض حيات مال او است، پس مرگ او را تهديد به فناء نمي

شوند، در او راه ندارد، آيات قرآني نيز در اين باره، هم فراوان و هم روشن اجسام كه دچار نقص و فقدان و قصور و فتور مي
 .است، و حاجتي به ايراد آنها نيست

پس خداي سبحان داراي علو و نزاهت است از اينكه به يكي از اين مثلهاي سوء كه ما سواي خدا، همه به آن متصف 
شوند متصف گردد، نه تنها اين مقدار تقدس و تنزه دارد، بلكه حتي از مثلهاي حسنه و صفات پسنديده كريمه به آن مي

حيات و علم و قدرت و عزت و عظمت و كبرياء و امثال ذلك به  شود منزه است. يعنيمعنايي كه غير او به آن متصف مي
آن معنايي كه در ما سوي اللَّه هست در خداي تعالي نيست، زيرا اين صفات حسنه كماليه در ما سوي اللَّه متناهي و همراه با 

حض كمال، و حقيقت فقر و حاجت و فقدان و نقيصه است، به خالف خداي تعالي كه اين صفات را خالص از نقص دارد، م
كند، آن را دارد، نامحدود و نامتناهيش را دارد، خالص از نقص و عدمش را دارد، پس او حياتي دارد كه مرگ تهديدش نمي

قدرتي دارد كه با عجز و خستگي آميخته نيست، علمي دارد كه مسبوق و مقارن با جهل نيست و عزتي دارد كه همراه آن 
 .ذلت نيست

هُ وَ لَ "و يا در جاي ديگر فرموده: "وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي "شود اگر خداي سبحان در باره خود فرموده:م مياينجاست كه معلو
 :و يا فرموده« 1» "الْمَثَلُ الْأَعْلي فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

تري از حسن قرار دارند، و بعضي در پائين معنايش چيست؟ زيرا بعضي از امثال حسنا در درجه« 5» "لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "



درجه باالتري، و بعضي در درجه ما فوق آن، و مثل اعلي در ميان همه مثلها خاص خداي تعالي است، اسماء هم خوب و بد 
 .(دارد، و خوبش در خوبي، مراحلي دارد، از همه خوبترش خاص خداي تعالي است )دقت بفرمائيد
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در مقام انحصار  "عْليوَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَ "پس با بياني كه گذشت معناي اعلي بودن مثل خدا معلوم شد، و بدست آمد كه جمله
و  -تنه مثلي كه بد اس -دادن مثل اعلي به خداي تعالي است، و معنايش اين است كه در ميان مثالها آن مثلي كه خوبست

 .تر است مخصوص خداي سبحان استدر ميان خوبها آنكه از همه عالي

د عبارت است از: نفي كردن جميع صفات ب و نيز روشن گرديد كه مثل اعلي كه به بيان سابق، مخصوص خداي تعالي است،
و نفي كردن حدود و نواقص از صفات حسنه ثبوتيه اوست و « 1» "ءٌلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ "از او، هم چنان كه خودش فرمود:

ست پس ها از اودر مقام افاده حصر و تعليل بيان سابق است، يعني او كسي است كه تمامي عزت "وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "جمله
شود، چون هر ذلتي كه تصور شود جز نداشتن عزت معنايي ندارد، و كسي كه تمامي عزتها عزتش هرگز دستخوش ذلت نمي

شود، چون جهل شود كه عزتي را نداشته باشد، و براي اوست همه حكمتها، پس هرگز دچار جهالت نميرا دارد تصور نمي
 .گفتيم كه او هيچ حكمتي را فاقد نيستغير از فقدان حكمت چيزي نيست، و ما 

و چون ذلت و جهالت در ساحت مقدس او راه ندارد ناگزير به هيچ صفتي از صفات نقص، و به هيچ صفتي از صفات ذم و 
شود، ولي كافر در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است، بنا بر اين صفات ناپسند، و به هيچ مثلي از مثلهاي سوء متصف نمي

 .ذات اوست، پس براي كساني كه ايمان به آخرت ندارند مثل سوء است نقص الزمه

بخالف مؤمن كه هر چند او هم در ذاتش ذليل و در نفسش جهول است اما بخاطر اينكه داخل در واليت خدا شده، خدا به 
و نيز « 5» "يُّ الْمُؤْمِنِينَوَ اللَّهُ وَلِ "عزت خود عزيزش كرده، و به روح خود از جهالت بيرونش آورده، هم چنان كه فرمود:

 .«0» "أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ "و نيز فرموده:« 0» "وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ "فرموده:

 112روي زمين نخواهد ماند و بيان ضعف استدالل به اين آيه براي قول به معصوم نبودن انبياء )ع([ ..... ص :  ايمعناي اينكه فرمود: اگر خدا مردم را به ظلمشان اخذ كند دابه]

 ."... وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ "

 اين براي "علي االرض "گردد و اگر نفرمود:بر مي "ارض "به "عليها "ضمير در
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 .كرد، و حاجتي به ذكر صريح آن نبوده استبر آن داللت مي "انسان "بوده كه كلمه

ندگان م يكي از جنب، انسان تنها باشد، چون انسان ه"دابه "آيد كه مراد ازبعيد هم نيست كه كسي ادعا كند از سياق بر مي



شود: اگر خداوند بخواهد مردم را بخاطر ظلمشان بگيرد بطوري كه هر كند، بنا بر اين، معني چنين مياست كه حركت مي
ماند، زيرا ستمكاران بخاطر كس ظلم كرد او را دچار عذاب سازد ديگر هيچ انساني كه روي زمين آمد و شد كند نمي

 .شونداند، اصال متولد نميو انبياء و اولياي بي گناه هم بخاطر اينكه پدرانشان هالك شده شوند، و نيكانظلمشان هالك مي

و بنا به گفته آنان معناي «. 1»اند ولي مفسرين بخاطر اطالق دابه، مقصود از آن را عموم جنبندگان از انسان و حيوان دانسته
تمامي انسانها و حيوانات را هالك خواهد كرد، آن وقت به ايشان كاران را به ستمشان بگيرد شود: اگر خدا ستمآيه چنين مي

شود كه انسان بخاطر ظلمش هالك شود، ساير حيوانات به چه جرمي هالك شوند، با اينكه آنها ظلمي ندارند اشكال مي
 .مگر اينكه بخاطر ظلم انسانها از بين بروند

ايم، و آن اين است كه داده و ما آن را اصالح كرده« 5»بعضي اند جوابي است كه بهترين جوابي كه به اين اشكال داده
ده شد شوند، و وقتي نسل بشر از زمين برچيوقتي يك نسل از بشر منقرض گرديد نسلهاي بعدي حتي انبياء هم متولد نمي

 "فهيه شريشوند، بدين جهت كه خلقت آنها براي بشر و مصالح انسان است، هم چنان كه آساير جنبندگان هم هالك مي
 .بدان اشعار دارد« 0» "خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

ه را اي در نقل آنها نبود لذا خواننداند كه چون فايدهالبته وجوه ديگري براي فرار از اشكال آيه بنا بر عموميت دابه ذكر كرده
 .گذريمبه تفاسير مفصل ارجاع داده و مي

ايد اگر به فرماند به آيه مورد بحث بر اينكه انبياء معصوم نيستند، براي اينكه آيه ميكردهاز مفسرين احتجاج « 0»بعضي 
شود كه انبياء هم ظالمند. و ليكن در ماند، معلوم ميخاطر ظلم بشر، ظالم را هالك كند هيچ بشري در روي زمين باقي نمي

اگر بخواهد بخاطر ظلم، هالك كند همه مردم هالك  اين قول اشكال است زيرا آيه شريفه بيش از اين داللت ندارد كه
 گردد، و اما اينكه يك يك افراد بشر بخاطر ظلم خودشوند، و نوع بشر منقرض ميمي
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شود آيه بر آن داللت ندارد، زيرا ممكن است بيشتر مردم بخاطر ظلمشان هالك شوند و اقليت آنها با نابودي هالك مي
 .انبياء و معصومين را هم شامل شودپدران و مادرانشان نابود گردند، پس آيه داللت ندارد كه تمامي افراد بشر ظالمند، تا 

 "، ستمكاران از مردمند، به قرينه اينكه فرموده:"ناس "اند كه: اصال مقصود ازدر جواب گفته« 1»و چه بسا بعضي 
 .شودپس اصال شامل معصومين نمي "بظلمهم

امر مولوي است، يعني ترك  و چه بسا جواب داده شود به اينكه مراد از ظلم، اعم از معصيتي است كه عبارت از مخالفت
زند، هم چنان كه از آدم شود، و مخالفت امر ارشادي از انبياء )ع( سر مياولي را هم كه مخالفت امر ارشادي است شامل مي

 رحسنات األبرا "اندو همچنين پيغمبراني ديگر، و لذا گفته« 5» "رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا "و همسرش حكايت شده كه خود گفتند:
 ."خوبيهاي نيكان براي مقربين، جزء بديها محسوب است -سيئات المقربين

 .كنندكارند، يعني اوامر مولوي خداي را نافرماني ميبنا بر اين، عموميت ظلم در آيه شريفه داللت ندارد كه انبياء گناه

ادن باراني دريغ نمايد و اگر چنين اند كه هالكت همه مردم به اين است كه مثال خدا از فرستديگر جواب داده «3»بعضي 
آن  و آتش -گذاردشوند، زيرا وقتي عذاب نازل شود فرقي بين خوب و بد نميكند، معلوم است كه نيكان نيز هالك مي



چيزي كه هست اين عذاب براي دشمنان خدا نقمت و نكبت است، و براي مؤمنين آزمايش و  -سوزاندخشك و تر را مي
 .مزيد اجر است

 .ن اين سه جواب هيچ يك تمام نيستو ليك

اما جواب اول: براي اينكه اگر مقصود از ناس، ظالمين باشد بايد تنها همان ظالمين هالك گردند، هم چنان كه بعضي هم 
اند، ديگر چرا معصومين هالك شوند، و همچنين هيچ علتي براي هالك ساير جنبندگان نيست، و اشكال اينكه ادعا كرده

 .ماندبجاي خود باقي مي "اي را در زمين نخواهد باقي گذاردهيچ جنبنده "چرا فرموده:

 و اما جواب دوم: براي اينكه آيات با سياقي كه دارند، گفتگو از ظلم به معني

__________________________________________________ 
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شرك و ساير گناهان مولوي دارند، و اگر ما بخواهيم ظلم را به معناي اعم بگيريم كه ترك اولي را هم شامل شود سخني از 
كه ظهور در تهديد دارد، سازگاري  "خِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّيوَ لكِنْ يُؤَ "ايم كه با سياق آيه مخصوصا جملهپيش خود گفته

 .ندارد

 .و اما جواب سوم: براي اينكه دليلي از ناحيه لفظ بر آن نيست

ستدالل از مطلبي است اين آيه ا -"وَ لكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ "
اي كه در صدر آيه بود بر آن داللت دارد، و تقدير كالم چنين است: در مؤاخذه ايشان كه در تقدير است، و جمله شرطيه

شود تا اجل مسمي و مدت معين، و اجل مسمي نسبت به فرد فرد انسان همان شود، و ليكن عقب انداخته ميعجله نمي
انقراض ايشان، و نسبت به عموم بشر همان نفخ صور و آمدن قيامت است، و اين سه معني  مرگ اوست، و نسبت به امتها،

 :در قرآن كريم براي اجل مسمي آمده، يك جا فرموده

جاءَ أَجَلُهُمْ ال يَسْتَأْخِرُونَ وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا  "و يك جا فرموده:« 1» "وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّي مِنْ قَبْلُ وَ لِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّي "
 .«0» "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ "و در جاي ديگر فرموده:« 5» "ساعَةً وَ ال يَسْتَقْدِمُونَ

 ."... أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنيوَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ  "

تران را فرمايد: دخاين آيه دوباره به مساله نسبت دادن مشركين دختران را به خداي تعالي و پسران را به خود، برگشته، مي
 دادند از ايندادند از اين جهت بود كه از دخترداري كراهت داشتند، و پسران را كه به خود نسبت ميكه به خدا نسبت مي

 .داشتندشدند، و پسران را دوست ميبود كه از پسر داري خوشحال ميجهت 

ت معنايش اين اس "وَ تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ "منظور دختران است، و جمله "وَ يَجْعَلُونَ لِلَّهِ ما يَكْرَهُونَ "پس اينكه فرمود:
يعني سرانجام نيك، مال  "أَنَّ لَهُمُ الْحُسْني "ه:دهد و آن خبر دروغ اين است ككه زبانهايشان از خبري دروغ خبر مي

 اند مراد از حسني بهشت است البته در صورتي كه بعثگفته «0»كساني است كه پسر دارند بعضي 

__________________________________________________ 

 .22وره مؤمن، آيه ميريد تا اينكه برسيد به اجل مسمي. سبعضي از شما قبل از اوان پيري مي(1)

شود. سوره براي هر گروهي اجل و سر رسيدي است پس هر گاه مدت ايشان به سر رسد ساعتي پس و پيش نمي(2)



 .00اعراف، آيه 

كرد. و اگر كلمه )رحمت( پروردگارت سبقت نگرفته بود كه تا مدتي معين خلق را نگاه دارد، هر آينه قيامتشان را بپا مي(3)
 .10سوره شوري، آيه 

 .125، ص 10روح المعاني، ج (4)
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اءَ وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّ "روز قيامت، راست باشد، و انبياء راست گفته باشند، و اين همان مضموني است كه آيه
و اين احتمال بدي نيست اما « 1» "مَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنيمَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِ

 .بشرطي كه آيه آن ذيل را كه خواهد آمد نداشته باشد

ه هستند. وقتي گفت يعني ناگزير آتش براي ايشان است و بسوي آتش، آمدني -"ال جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَ أَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ "
روي در آمدن است هم چنان است و افراط به معناي اسراف و زياده "تقدم و جلو آمد "معنايش "فرط و يا افرط "شودمي

رود تا آن كسي است كه پيشاپيش كاروان به منزل مي -به فتحه فاء و فتحه راء -"فرط "كه تفريط كوتاهي در آن است و
 .معنايش اين است كه فالني را جلوتر فرستاده "افرطه "شود:گفته مي آب و مسكن تهيه كند، و وقتي

 "براي خداست، آنچه خودشان كراهت دارند و براي آنها است، آنچه را دوست دارند "و چون اين دروغ و اين افترايشان كه:
تهديد  ان و كيفر اين دروغشانبه منزله ادعاي سبقت و تقدم از خداي تعالي است لذا خداي تعالي به حقيقت اين پندار غلطش

ال جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ  "كرد، و آن اين است آتش براي ايشان است و بزودي بدان سبقت خواهند گرفت. اين است معناي جمله
 ."... النَّارَ

 119: [ ..... ص "تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ ... "در آيه: "اليوم "و "امم "مراد از]

 ."وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌتَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلي أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ  "

 "لي ايشان استشيطان و "روز نزول همين آيه است، و مقصود از اينكه فرمود "اليوم "آيد كه مراد ازاز ظاهر سياق بر مي
عذاب روز قيامت است هم  "عذاب موعود "شان بر ضاللت، اتفاق كردند، و مراد ازاين است كه در زمان وحي اين آيه، همه

 .چنان كه ظاهر غالب آيات عذاب، همين است

د و نصاري و و معناي آيه اين است كه به خدا سوگند هر آينه ما فرستادگان خود را بسوي امتهاي قبل از تو مانند يهو
مجوس، از كساني كه منقرض نشدند مثل قوم عاد و ثمود فرستاديم، ليكن شيطان اعمال زشتشان را برايشان زينت داد 

 ناگزير او را پيروي كرده از

__________________________________________________ 

م كنگويد اين از خود من است و من گمان نميمي و اگر او را پس از بالئي كه ديده رحمتي از خود بچشانيم هر آينه(1)
 .23قيامتي بپا شود و آخرتي كه دوباره به پروردگارم برگردم نزد او، سرانجام نيكي خواهم داشت. سوره حم سجده، آيه 
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وز ت متفق بودند و براي ايشان در رفرستادگان ما اعراض نمودند، پس آن روز سرپرست ايشان شيطان بود و ايشان بر ضالل
 .قيامت عذابي دردناك است

به قريش بر گردد، و معنا اين باشد كه شيطان براي  "وليهم "بنا بر همين تفسير تجويز كرده كه ضمير« 1»زمخشري 
تمال اين اح امتهاي گذشته اعمال زشتشان را زينت داد و خود او امروز ولي و سرپرست قريش است. و ليكن اختالف ضماير،



 .كندرا ضعيف مي

و ممكن است مراد از امتها، امتهاي گذشته منقرض شده باشد و آن وقت واليت شيطان و سرپرستيش براي آن امتها 
 .سرپرستي در عالم برزخ آنان باشد، كه در آنجا عذابي دردناك دارند

 .سرپرستي شيطان و روز قيامت، روز عذاب استمدت دنيا است و اين مدت، مدت  "اليوم "اند: مراد ازگفته« 5»و بعضي 

روز قيامت است در آنجا است كه شيطان براي ايشان واليت دارد و همانجا است  "اليوم "اند: مراد ازديگر گفته «3»بعضي 
 .كه عذاب دردناك دارند

عبير از قبيل حكايت حال دهد، و اين تاند: مراد، روزي است كه شيطان اعمال ايشان را زينت ميديگر گفته« 0»بعضي 
 .گذشته است

 .(تر همان وجه اول و بعد از آن وجه دوم و بعد از آن سوم است )و خدا داناتر استولي از همه وجوه قريب

 ."... وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ "

همان اعتقاد حق و عمل حق است، پس مراد  "آنچه در آن اختالف كردند "دد، و مراد ازگربه مشركين بر مي "لهم "ضمير
از تبين، ايضاح و كشف به منظور اتمام حجت است و دليل بر اين معنايي هم كه كرديم جدا كردن امر مؤمنين از آنها و 

 ."مِنُونَوَ هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْ "جداگانه ذكر كردن ايشان است كه فرمود:

و معناي آيه اين است كه: اين وضع و حال مردم در اختالفي كه در باره معارف حق و احكام الهي دارند و آنچه بر تو نازل 
ايم جز براي كشف حقيقت براي اختالف كنندگان نبود، تنها منظور اين بود كه حجت بر ايشان تمام شود، و نيز براي كرده

 اين بود كه در

__________________________________________________ 

 .210، ص 5الكشاف، ج (1)

 .530، ص 2منهج الصادقين، ج (2)

 .023، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .210، ص 5كشاف، ج (4)

 011، ص: 15ترجمه الميزان، ج

نموده و اينان را بسوي حق اند هدايت و رحمت باشد، و خداوند بوسيله آن، حجت را بر آنان تمام حق مردمي كه ايمان آورده
 .راهنمايي كرده و با ايمان و عمل به آن ترحمشان فرمايد

ص :  ..... [به اهل بيت عليهم السالم تفسير شده است "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ":بحث روايتي ]رواياتي كه در آنها اهل ذكر در جمله

144 

 اشاره

ئَلُوا فَسْ "روايت كرده كه گفت به امام صادق )ع( عرض كردم مقصود از آيهدر كافي به سند خود از عبد الرحمن بن كثير 
 چيست؟ "أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ

 «1»فرمود: ذكر، محمد )ص( و ما اهل او هستيم كه بايد از ما بپرسند ... 

 .است، و در معناي آن، روايات بسيار است« 5» "راً رَسُولًاقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْ "مؤلف: اين روايت اشاره به آيه



و در تفسير برهان از برقي و او به سند خود از ابن عبد الحميد ابي الديلم از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه پرسيد، خداي 
از ذكر چيست؟ فرمود قرآن است و آل محمد اهل ذكرند  مقصود "فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ ":فرمايدتعالي مي

دهد به سؤال از كه خداي عز و جل دستور داده مردم از آل محمد بپرسند و معلوم است كه خدا هيچ وقت دستور نمي
و نيز  "زِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَوَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُ "جاهالن و او خود قرآن را ذكر ناميده و فرموده:

 .«0» "إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ "فرموده:

مؤلف: احتجاج امام براي اثبات اين معنا است كه ائمه، اهل ذكرند و اينكه ذكر، قرآن است و اهلش ايشان، چون ايشان قوم 
اي كه در آخر كالم خود آورد براي استشهاد بر اين معنا بود، هم چنان كه در روايات د و دو آيهرسول خدا )ص( هستن

 .ديگري تصريح به اين معنا نموده و در اين معنا روايات ديگري نيز هست

د هستن و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم از امام باقر )ع( روايت كرده كه گفت: به امام عرض كردم مردمي كه نزد ما
، يهود و نصارايند، حضرت فرمود: اگر آنان باشند "... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ "پندارند كه مقصود از اهل ذكر در آيهچنين مي

 گويندخوانند و هرگز حق مطلب را كه حقانيت اسالم است به شما نميايشان شما را به دين خود مي

__________________________________________________ 
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د از ما سؤال كنند آن گاه گفت: امام آن گاه با دست به سينه خود اشاره كرد و فرمود: مائيم اهل ذكر و مائيم كه مردم باي
 «1» .باقر اضافه كرد كه ذكر، قرآن است

 412 :باشد[ ..... ص بيان اينكه با توجه به سياق آيات مراد از اهل ذكر اهل كتاب است و با قطع نظر از خصوص آيه مراد اهل بيت عليهم السالم مي]

 .ن روايت شدهمؤلف: نظير اين بيان از حضرت رضا )ع( در مجلس مامو

سالت پرستاني كه عليه رآيد به مشركين است همان بتو قبال گذشت كه گفتيم خطاب در آيه بطوري كه از سياق برمي
كردند، آنها مامور شدند كه از اهل ذكر بپرسند و اهل ذكر همان اهل كتابهاي آسمانيند، بايد از ها ميرسول خدا )ص( حيله

اي از جنس بشر فرستاده كه بسويش وحي كرده باشد يا نه؟ و معلوم است كه مشركين ستادهايشان بپرسند آيا خدا هيچ فر
ن دانيد از اهل ذكر بپرسيد، چوپذيرفتند ديگر معنا ندارد كه قرآن به آنان بفرمايد اگر نميچون از خود رسول خدا )ص( نمي

بگوييم مقصود از اهل ذكر در خصوص مورد آيه، اهل  آنها خود قرآن را قبول نداشتند تا چه رسد به اهل آن، ناگزير بايد
 .كتاب و مخصوصا يهوديان است

و اما اگر از مورد خصوص آيه صرفنظر شود و فراموش نكنيم كه هيچوقت مورد مخصص نيست، آيه شريفه مطلبي عام 
داند بايد از عالم به آن يبيان كرده كه هم سائل و هم مسئول و هم مسئول عنه در آن عمومي است هر جاهلي هر چه را نم

دانيد جميع معارف حقيقي است، و مقصود از جاهل، هر كسي است كه ممكن باشد چيز بپرسد، پس مقصود از چيزي كه نمي
چيزي از معارف را نداند، و مقصود از مسئول هر كسي است كه عالم به آن باشد، چيزي كه هست مصداق عالم در آيه 

بيت رسول خدا )ع(. زيرا اگر مراد از ذكر، رسول خدا )ص( باشد هم چنان كه در آيه طالق آن شريفه، خاص است و آن اهل 
جناب است البته اهل ذكر، اهل بيت آن جناب خواهد بود، و اگر مراد از آن قرآن كريم باشد هم چنان كه در آيه سوره 



بوده و آن  -معصومين و يا متقين از قومشائمه  -زخرف مراد آن است در آن صورت قرآن، ذكر رسول خدا )ص( و قوم او
اند از ايشان سؤال كنند، و رسول خدا )ص( جناب و قومش اهل ذكر خواهند بود، و همانهايي خواهند بود كه مردم مامور شده

رقا انهما لن يفت "هم ايشان را در حديث ثقلين قرين قرآن قرار داده و مردم را مامور به تمسك به آن دو كرده و فرموده:
 .«5» "شوند تا مرا در كنار حوض ديدار كنند ...آن دو هرگز از هم جدا نمي -حتي يردا علي الحوض ...

__________________________________________________ 
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ادله اينكه كالم ائمه )ع( در تفسير اهل ذكر، به اهل بيت با قطع نظر از خصوصيت مورد آيه اينست كه در روايت و يكي از 
 .هيچگونه به خصوصيت مورد، تعرض نشده است

شود، ايراد ايشان اين است كه اگر مراد از اند روشن ميبر احاديث مذكور كرده« 1»از آنچه گذشت فساد ايرادي كه بعضي 
رسول خدا )ص( و مراد از اهل ذكر، اهل بيت رسول خدا )ص( باشد، مشركين، رسول خدا را قبول نداشتند تا چه رسد ذكر، 

 .به اهل بيتش

 143..... ص :  ["لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي "و "لَهُ الدِّينُ واصِباً "،"أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا "،"چند روايت در معناي: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ]

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( فرمود: سزاوار نيست كه عالمي بر علم 
 :خود مهر سكوت بزند، و سزاوار نيست كه جاهل بر جهل خود سكوت كرده از اهل علم نپرسد، زيرا خداي تعالي فرموده

دهد بر هدايت است پس سزاوار بر هر مؤمني است اينكه بداند عملي كه انجام مي "رِ إِنْ كُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْ "
 .«5»يا بر خالف هدايت 

قتي كه و كند كه فرمود:از امام )ع( نقل مي "بِمُعْجِزِينَ -تا كلمه -أَ فَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئاتِ "و در تفسير قمي از ذيل آيه
فرمود  "أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلي تَخَوُّفٍ "ربايد و در معناگرم آمد و شد براي كسب و تجارتند ناگهان عذاب در آن حال ايشان را مي

 .«0»گيرد يا آنكه در بيداري ايشان را مي

وَ لَهُ الدِّينُ  "در جمله "بواص "در تفسير عياشي از سماعه از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب از معناي
 .«0»پرسيدم فرمود يعني واجبا  "واصِباً

وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ  "و در معاني االخبار به سند خود از حنان بن سدير از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود:
 .«2»گنجد يعني مثلي كه نظير ندارد، و قابل وصف نيست و در وهم نمي "الْأَعْلي

وَ لَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ  "و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابو هريره روايت كرده كه رسول خدا )ص( در تفسير آيه
 فرمود: اگر خداوند مرا و "بِظُلْمِهِمْ ...

__________________________________________________ 
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ه اين به جنايتي كو در حديثي ديگر به اين عبارت آمده مرا و عيسي بن مريم را  -عيسي بن مريم را به گناهانمان بگيرد
 «1»كند و ظلمي هم به ما نكرده است. هر آينه ما را عذاب مي -انگشت ابهام و انگشت پهلوئيش كردند بگيرد

كند و هيچ وجهي نيست كه آن را اين حديث مخالف با كتاب خدا و سنت است كه هر دو عصمت انبياء را اثبات مي :مؤلف
 .ترك اولي عذاب ندارد حمل بر ترك اولي از گناهان بكنيم زيرا

__________________________________________________ 
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 اشاره

( وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ 22بَعْدَ مَوْتِها إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ )وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ 
تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ  (22مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ )

( وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ 22حَسَناً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ )
كِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلاُلً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذلِكَ ( ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ فَاسْل22ُ)

 (23لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ )

( وَ اللَّهُ فَضَّلَ 23ال يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ )وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ 
 ونَ سَواءٌ أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُبَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

نَ الطَّيِّباتِ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ ( وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً وَ رَزَقَكُمْ م21ِ)
( 20ال يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ ال يَسْتَطِيعُونَ ) ( وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما25بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ )

 (20فَال تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ )

رَزَقْناهُ مِنَّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ  ءٍ وَ مَنْضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً عَبْداً مَمْلُوكاً ال يَقْدِرُ عَلي شَيْ
هُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ ال ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلي مَوْال( وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَالً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ ال يَقْدِرُ عَلي شَي22ْبَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ )

( وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ 22يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )
 (77)ءٍ قَدِيرٌ عَلي كُلِّ شَيْإِالَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ 
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 146ترجمه آيات ..... ص : 

شنوند عبرت خدا از آسمان آبي نازل كرد و با آن زمين را از پس موات شدنش زنده كرد كه در اين براي گروهي كه مي
 .(22است )



ت از ميان سرگين و خون، شير سالم و گوارا به نوشندگان براي شما در حيوانات عبرتي است كه از آنچه در شكمهايشان هس
 .(22بنوشانيم )

ايم كه از آن سكر )خمر( و روزي نيكو گيريد كه در اين براي گروهي كه خردورزي كنند از ميوه نخلها و تاكها به شما داده
 .(22عبرتهاست )

 .(22برند خانه كن )ها كه باال ميها و درختان و بناو پروردگارت به زنبور عسل الهام كرد كه در كوه

از شكمهاي آنها شرابي با رنگهاي مختلف  .ها بخور و با اطاعت در طريقتهاي پروردگارت راه سپر باشآن گاه از همه ميوه
 .(23شود كه شفاي مردم در آن است كه در اين براي گروهي كه انديشه كنند عبرتي است )برون مي

ترين دورانهاي عمر رسد تا پس از دانايي هيچ جانتان را بگيرد و از شما كسي باشد كه به پستخدا شما را بيافريده و باز 
 .(23نداند كه خدا دانا و تواناست )

ه اند روزي خويش را به مملوكان ندهند كو خدا بعض از شما را بر بعضي ديگر به روزي برتري داد و كساني كه برتري يافته
 .(21كنند )، پس چرا نعمت خدا را انكار ميهمه در روزي داشتن يكسانند

خدا براي شما از جنس خودتان همسراني قرار داد و براي شما از همسرانتان فرزندان و نوادگان پديد آورد و چيزهاي پاكيزه 
 .(25كنند )روزيتان كرد. آيا )كافران( باطل را باور دارند و هم آنها نعمت خدا را انكار مي

 .(20اي ندارند و نتوانند داد )پرستند كه براي آنها از آسمان و زمين به هيچ وجه روزيي ميو غير خدا چيزهاي

 .(20دانيد )داند و شما نميبراي خدا مثلها نزنيد كه خدا مي

 زند، بنده مملوكي كه به هيچ چيز توانايي ندارد با آنكه از جانب خويش به اوخدا مثالي مي
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دانند كند چگونه مانند باشد. ستايش خاص خداست اما بيشترشان نميايم كه از آن نهان و عيان انفاق ميروزي نيكو داده
(22). 

زند، دو مرد يكيشان الل است كه به هيچ چيز توانايي ندارد و سربار موالي خويش است كه هر جا فرستدش خدا مثالي مي
 .(22لت فرمان دهد و به راه راست رود چگونه برابر تواند بود )سودي نيارد. او با كسي كه به عدا

غيب آسمانها و زمين خاص خداست كار قيامت چشم بهم زدني بيش نيست و يا نزديكتر از آن، به درستي كه خدا به همه 
 .(22چيز تواناست )

 147بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

اي و نتيجه گرفتن توحيد و نتيجه گرفتن بعث از اين آيات، و اشارههاي الهي رجوعي است بعد از رجوع به شمردن نعمت
 .است به مساله تشريع، كه عبارت است از نبوت

 ."... وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها "

مستان است، كه پس از فرا رسيدن بهار و آمدن مقصود آيه، روياندن و سرسبز كردن زمين بعد از خزان و خمودي آن در ز
كند، و اين خود يك زندگي، و از بارانهاي بهاري ريشه گياهان و تخم آنها بعد از يك دوره سكون، شروع به رشد و نمو مي



سنخ زندگي حيواني است، هر چند كه يك مرحله ضعيف از آن است، امروز هم در مسائل علمي جديد ثابت شده كه گياهان 
 .هايي كه در حيوان هست، هر چند صورت و اثرش با آن مختلف استهاي حيات تشكيل يافته، همان جرثومهاز جرثومه

 147دهد حق باشد گوش كرده اتباع احسن كند )إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ([ ..... ص : اشاره به اينكه مقتضاي عقل اينست كه آنچه را كه احتمال مي]

پذيرفتن سخناني است كه بايد پذيرفت، زيرا عاقل كه  "شنيدن "مراد از "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ "و اينكه فرمود:
، هم كندگيرد و حفظ ميدهد گوش فرا داده كامال فرا ميشنود كه احتمال حقانيتش را ميطالب حق است وقتي چيزي مي

 "لْبابِالَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولئِكَ الَّذِينَ هَداهُمُ اللَّهُ وَ أُولئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَ "مود:چنان كه در قرآن كريم فر
«1». 

پس وقتي براي كسي كه قريحه قبول كردن حق را دارد داستان فرستادن باران و زنده كردن زمين بعد از مردنش نقل شود 
 داستان براي او آيت و دليلي است بر مسالههمين 

__________________________________________________ 

كنند اينان كسانيند كه خدا هدايتشان كرده و دهند، و خوب آن را تميز داده پيروي ميكساني كه گوش به سخن فرا مي(1)
 .12اينان صاحبان عقلند. سوره زمر، آيه 
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 .تواند مردگان را هم زنده كندفهمد كسي كه بدين وسيله، زمين مرده را زنده كرد ميبعث روز قيامت، و مي

 ."... وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً "

آمد آن را  شود، ولي وقتي به خارجافتد و در روده بزرگ جمع ميها ميبه معناي كثافاتي است كه در روده "فرث "كلمه
و  "غذا و شراب روان شد -ساغ الطعام و الشراب "شود:است، گفته مي "سوغ "اسم فاعل از "سائغ "سرگين گويند، كلمه

 .اين را وقتي گويند كه شراب )مايعات( آشاميدني گوارا باشد، و به آساني در گلو رود

شيد همان گير و پندپذير بادر شتر و گاو و گوسفند امري است كه اگر عبرتيعني براي شما  -"وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً "
از آنچه در  "نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ ... ":فرمايدامر براي عبرت و موعظه شما بس است، آن گاه آن امر را بيان نموده مي

عام را مفرد آورد، و اين از باب كثير را واحد فرض كنيم، در اينجا ضمير راجع به اندرون بدنهايشان هست شما را سيراب مي
 .كردن است

 141معناي اينكه فرمود: شير خالص را از ميان فضوالت شكم و خون به شما نوشانيديم[ ..... ص : ]

ا هشير حيوانات شيرده كه جايش اواخر شكم، ميان دو پاست، و خون كه مجرايش شرايين و رگ -"مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ "
است كه به تمامي آن دو احاطه دارد، و اگر شير را عبارت دانسته از چيزي كه ميان كثافات و خون بدن قرار دارد، از اين باب 

بوده كه اين هر سه در داخل بدن و در مجاورت هم قرار دارند، اين غذاي پاك و لذيذ را از ميان آن دو بيرون كشيده، هم 
شود كه البته وقتي گفته مي "ميان قوم، زيد را اختيار كردم، و از ميان آنها بيرونش كشيدممن از  "شود:چنان كه گفته مي

كه زيد و قوم در يك جا جمع شده باشند، هر چند زيد در حاشيه جمعيت نشسته باشد، نه در وسطشان، چون مراد اين است 
 .دم و جدا كردمكه من او را از ميان آن همه جمعيت با اينكه غير شما نيز بود تميز دا

معناي آيه اين است كه ما شما را از آنچه كه در بطون انعام است شيري از ميان سرگين و خون آنها بيرون كشيديم و به 
شما نوشانديم، كه به هيچ يك از آن دو آلوده نبود، و طعم و بوي هيچ يك از آن دو را با خود نياورد، شيري گوارا براي 



اي است براي راه بردن به كمال قدرت و نفوذ اراده خدا، و ي است براي عبرت گيرندگان، و وسيلهنوشندگان و اين خود عبرت
اينكه آن كس كه شير را از سرگين و خون پاك نگاه داشته قادر است كه انسان را دوباره زنده كند، هر چند كه استخوانش 

 .هم پوسيده و اجزايش در زمين گم شده باشد

 ."... النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناًوَ مِنْ ثَمَراتِ  "

 آن حالتي را گويند كه عارض  -به ضمه سين -"سكر "راغب در مفردات گفته:
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و  به فتحه سين -"سكر "-گويدتا آنجا كه مي -گرددشود، و ميان عقل آدمي و خود او حايل ميبر انسان و عقل انسان مي
 .«1» "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً "آورد، چنانچه خداي تعالي فرموده:آن چيزي است كه براي آدمي سكر مي -كاف

 :در لغت بر چهار وجه آمده "سكر "در مجمع البيان گفته:

 .اول: به معناي هر شرابي كه سكرآور باشد

 :ه طعم داشته باشد، و از آن باب است قول شاعر كه گفتهدوم: هر طعامي ك

 ."تو عيبجويي از بزرگان را غذا و طعام خود كردي -جعلت عيب االكرمين سكرا "

ق و ال و ليست بطل "شاعر در اين باره گفته است: "شبي آرام -ليلة ساكرة "گويند:سكون است، و بهمين جهت مي :سوم
و جعلت  "باز شاعر گفته: "باد ساكن شد -سكرت الريح "گويند:و همچنين مي "و نه آرام آن شب نه بي آشوب بود -ساكرة

 ."نسيم داغ شروع به آرامش نمود -عين الحرور تسكر

يعني فالني حيران شد حيران شدني، و از همين باب است تسكير  "سكر فالن سكرا "گوييچهارم: مصدر است وقتي مي
 "حيران شد ديدگان ما "يعني "سُكِّرَتْ أَبْصارُنا ":كردن است. در قرآن كريم هم آمده كه به معناي تحيير يعني حيران

«5». 

كند، و بقيه معاني كه برايش و ظاهرا اصل در معناي اين كلمه زوال عقل بخاطر استعمال چيزي است كه عقل را زايل مي
 .اند به نوعي استعاره يا توسع، از آن معنا گرفته شدهذكر كرده

است، هم چنان كه  "وَ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً "يا جمله اسميه و عطف بر جمله "وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخِيلِ وَ الْأَعْنابِ "لهجم
ماء ماء انزل من الس "شود:در آيه قبلي عطف بر آن بود، و آن وقت تقدير كالم چنين مي "وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً "جمله

 ."... ء تتخذونشي -يا« 0»و  -و من ثمرات النخيل و االعناب ما تتخذون

وَ إِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ  "كند، مانند كالم خداي تعالي كه فرموده:ي موصوله را حذف مي "ما "گويند عرب، خيلي از اوقاتمي
 .بوده "رأيت ما ثم "كه تقديرش "نَعِيماً وَ مُلْكاً كَبِيراً

__________________________________________________ 
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ب و من ثمرات النخيل و االعنا "اند، و ناگزير در آيه مورد بحث تقدير رااة بصريين حذف موصول را جايز ندانستهليكن نح
 .انددانسته "ء تتخذون منهشي

ه عطف ب "وَ أَوْحي رَبُّكَ "است، هم چنان كه جمله فعليه "أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً "و يا آنكه جمله فعليه بوده و عطف بر جمله



 :آن است و بنا بر اين، تقدير چنين است

بدل از آن  "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ... "آن وقت جمله "آتاكم من ثمرات النخيل و االعناب -و يا -انزل من السماء ماء و خلق لكم "
 :اي استينافيه خواهد بود، گويا شخصي پرسيدهمحذوف و يا جمله

 "و اگر ضمير آن دو يعني "گيريداز آن سكر و رزق حسن مي "؟ در جواب فرموده:كنيماي ميما از انگور و خرما چه استفاده
 :فرمودرا مفرد آورده با اينكه بايد مي "نخيل و اعناب

در آيه  "مِمَّا فِي بُطُونِهِ "براي اين بود كه در سابق گفتيم چيز بسيار را يك چيز حساب كرده، مانند جمله "تتخذون منهما "
 .باشد اما ضمير را مفرد آورده استمرجع ضمير، كلمه انعام است كه جمع ميقبلي با اينكه 

 151بر مباح بودن مسكرات[ ..... ص :  "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً "عدم داللت جمله:]

د گيرنهاي نخل و انگور چيزي ميد، از ميوهاين است كه از آنچه ذكر ش "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً "و معناي جمله
كه مانند شراب با تمام انواعي كه دارد مسكر است، و رزق پاكيزه و خوب، از قبيل مويز و شيره و غير ذلك از چيزهايي كه 

 .رودآذوقه به شمار مي

هاي وهكنيد كه از ميخوبي مي خواهد بگويد كارخواهد بفرمايد مسكرات، حالل و مباح است، و حتي نمياين آيه شريفه نمي
گيريد، بلكه ممكن است بگوييم داللت بر زشتي اين كار دارد، چون شراب گرفتن را در مقابل اتخاذ رزق مذكور مسكر مي

خوب قرار داده، تا بفهماند شراب رزق حسن نيست، ولي اگر اين داللت را قبول نكنيم آن را نيز قبول نداريم، زيرا اصال آيه 
د بردنها ميدر مقام بيان حالل و حرام نيست، بلكه در اين مقام است كه منافعي را كه بشر آن روز از اين ميوهشريفه 

بشمارد، و بفرمايد همه اين انتفاعات از نعمتهاي خداست و از ذكر آن نتيجه توحيد را بگيرد، چون آيه شريفه در مكه نازل 
 .شده و خطابش به مشركين است

د است[ ..... ص : مورو آيات تحريم خمر منافاتي نبوده، آيات تحريم ناسخ آن نيستند و وجوهي كه براي رفع منافات گفته شده بي "تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ... "ن جمله:بيان اينكه بي]

151 

ن بيان فساد هميو بنا بر اين، آيه متضمن حكم شرعي نيست، تا بگوييم با آيه تحريم شراب نسخ شده يا نشده است، و با 
 .گردداند روشن ميكه گفته: آيه مورد بحث با آيه سوره مائده نسخ شده و به قتاده هم نسبت داده« 1»گفتار آن كسي 

__________________________________________________ 
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غريبي زده و گفته: تفسير سكر به شراب از ابن مسعود و ابن عمر و ابي رزين و حسن و  صاحب روح المعاني حرف عجيب و
مجاهد و شعبي و نخعي و ابن ابي ليلي و ابي ثور و كلبي و ابن جبير با بسياري ديگر نقل شده، و آيه شريفه در مكه نازل 

آشاميدند، و تحريمش در مدينه طيبه اتفاق افتاد، يگرديده كه در آن روز شراب حالل بوده، و فاجر و مسلمان و كافر آن را م
در  اي كهو كسي در اين معنا مخالف نيست، اختالفي كه دارند در اين است كه قبل از جنگ احد بوده يا بعد از آن، و آيه

سِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْ "مدينه نازل شد و شراب را تحريم كرد آيه
ور اي از نامبردگان مانند نخعي و ابي ثبود، پس آيه مورد بحث بوسيله آن نسخ شده، و همين معنا از عده "الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ

 .و ابن جبير روايت شده



نازل شده ليكن نسخ نشده، چون سكر به معناي شراب  اند: آيه مورد بحث درست است كه قبل از آيه تحريمبعضي گفته
نيست بلكه به معناي سركه است، و اين لغت اهل حبشه است. و يا به نقلي كه از ابي عبيده شده سكر، خوردني است كه به 

كرام ال --جعلت اعراض "شود، مانند شيريني، آن گاه اين شعر را به عنوان شاهد انشاد كرده كه:عنوان نقل خورده مي
اند: مراد از سكر، آن مقدار از شراب است كه مستي ها هم قائل به عدم نسخ شده گفتهگويد: حنفيتا آنجا كه مي "سكرا
گذارد بر بندگانش به چيزهايي كه برايشان اند به اينكه خداي تعالي در آيه مورد بحث منت ميآورد، و استدالل كردهنمي

بينيم خدا بر بندگان منت ي معقول است كه حالل باشد نه حرام، پس همين كه ميگذاري در چيزهايخلق كرده، و منت
نهاده به سكر، خود دليل است بر اينكه شراب كم و آن مقدار كه مستي نياورد حالل است، و زياده روي در آن بطوري كه 

 .«1»د مستي بياورد حرام است، اين بود آن مقدار از كالم روح المعاني كه مورد حاجت ما بو

ز اي آورديم بر اينكه شراب قبل ااما اينكه گفت: خمر در مدينه تحريم شده ما در سوره مائده بحث مفصلي ايراد نموده و ادله
هجرت هم تحريم شده بود، و يكي از احكام معروف اسالم نزد مشركين حرمت شراب و حرمت زنا بود، و تحريم آن در 

بل از سوره نحل نازل شده، و همچنين در دو سوره بقره و نساء تحريم شده كه قبل از سوره اعراف نازل شد كه بطور قطع، ق
 .مائده نازل شدند

 و گفتيم كه آيه سوره مائده براي تاكيد حرمت و چوبكاري بعضي از مسلمانان بود

__________________________________________________ 
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كردند، و روايات، شاهد بر آن است و به قول خود روح المعاني مسلمان و كافر، آن را كه از حكم حرمت تخلف مي
ت آيا شما دس -فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ "خوردند، در خود آيات هم تعبيراتي كه شاهد بر اين معنا باشد هست، از جمله عبارت:مي

 .است "آن داريد ازبر مي

و اما اينكه از ابن عباس نقل كرده كه سكر در لغت حبشه به معناي سركه است، اين هم دليلي كه بتوان بر آن اعتماد نمود 
و غير اينها و ليكن اين  "زقوم "و "جهنم "و "استبرق "ندارد، و استعمال الفاظ غير عربي هر چند در قرآن زياد است مانند

كه مانعي از قبيل ابهام و اشتباه در بين نباشد، و اما لغت سكر كه در زبان عربي به معناي شراب  استعماالت در مواردي است
ترين كالم، است و در زبان حبشه به معناي سركه است، باعث اشتباه و ابهام است و چگونه ممكن است به كتابي كه بليغ

كه لفظ عربي بسيار خوبي است را رها كند و  "خل "كالم آنست نسبت دهيم كه در جايي كه گفتگو از سركه دارد كلمه
 فهماند بكار ببرد؟كلمه سكر را كه زبان حبشي است و در زبان عربي ضد آن را مي

 .و اما اينكه به ابي عبيده نسبت داد اشكالش در اول بحث گذشت، بدانجا مراجعه شود

ست، و آيه داللت دارد بر جواز شرب كمي از آن به حدي كه اند مراد از سكر مويز اها داد كه گفتهو اما نسبتي كه به حنفي
مستي نياورد چون آيه در مقام منت نهادن است، اشكالش اين است كه آيه بيش از اين داللت ندارد كه مردم از خرما و 

هاست مردن نعمتشود، آيه تنها در مقام شگرفتند و اما منت نهادن بر مردم به هيچ وجه از آيه استفاده نميانگور سكر مي
كنند، اي كه مردم از آن ميبرد، پس خرما و انگور نعمت است نه هر قسم استفادهكه در ضمن خرما و انگور را هم اسم مي

داد، با دانست اتخاذ سكر را در مقابل رزق حسن قرار نميچه حالل و چه حرام، و اگر همه استعماالت مردم را نعمت مي
خواهد بر مردم تعريض كند كه چرا از آن دو شراب مسكر بر نوعي عتاب و سرزنش دارد و مياينكه اين مقابله داللت 

 .و غير او نيز بر آن اعتراف نموده است« 1»گيرند، هم چنان كه بيضاوي مي



نه  وبه عالوه، در خود آيه لفظ سكري كه مقيد به مويز يا شراب باشد وجود ندارد و نه مقيد به كمي كه به حد مستي برسد 
كند، بايد ملتزم شويد كه آيه صريح هاي خدا بوده و آيه داللت بر جواز آن ميبه چيزي ديگري. پس اگر اتخاذ سكر از منت

 در حليت همه
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گوييد؟ به عالوه آيه ديگر قابل نسخ نيست چون وقتي لسان، لسان منت باشد ديگر مدت معين بر شرابها است، چرا نمي
اي ديگر برداشته شود، زيرا چطور ممكن است خداوند چيزي را از دارد تا بعد از گذشتن آن مدت حكمش با آيهنمي

طان بخواند همانند سوره مائده، با اينكه هاي خود بشمارد و بر آن منت بگذارد آن وقت همان را رجس و از عمل شينعمت
 .چنين عملي از آن بداءهايي است كه بر خداي سبحان محال است

ختم فرموده تا مردم را در تعقل و دقت در امر  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "سپس خداي تعالي آيه مورد بحث را با جمله
 .ها تحريك كندنباتات و ميوه

 153[ ..... ص : "وحي "ا و موارد استعمال كلمهمعن]

بطوري كه راغب گفته: به معناي  "وحي "كلمه "وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً ... لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "
صورت صوت و مجرد از تركيب و يا به اشاره و  اشاره سريع است، كه البته همواره از جنس كالم و از باب رمزگويي و يا به

 .«1»امثال آن است 

آيد كه از باب القاي معنا به نحو پوشيده از اغيار است، پس الهام به معناي القاي معنا در فهم و از موارد استعمالش بدست مي
يا و همچنين از طريق وسوسه و حيوان از طريق غريزه هم از وحي است، هم چنان كه ورود معنا در نفس انسان از طريق رؤ

يا اشاره، همه از وحي است، در كالم خداي تعالي هم در همه اين معاني استعمال شده يك جا در القاء در فهم حيوان از راه 
وْحَيْنا إِلي أُمِّ وَ أَ "و در القاء از باب رؤيا استعمال كرده و فرموده: "وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ "غريزه استعمال كرده و فرموده:

و در القاء از باب اشاره  «3» "إِنَّ الشَّياطِينَ لَيُوحُونَ إِلي أَوْلِيائِهِمْ "و در وسوسه استعمال كرده فرموده:« 5» "مُوسي
 .«0» "فَأَوْحي إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَ عَشِيًّا "استعمال كرده و فرموده:

« 2» "وَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً "كلم با انبياء و رسل است هم چنان كه فرمودهقسم ديگري از وحي الهي با ت
 .شود اطالق نگرددچيزي كه هست ادب ديني چنين رسم كرده كه وحي جز به كالمي كه بر انبياء و رسل القاء مي

__________________________________________________ 
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يعني حيواني كه ذلتش آشكار است، و  -انه ذلول "شود:جمع ذلول )رام( است گفته مي "ذلل "در مجمع البيان گفته: كلمه
 .«1» "آشكار است رجل ذلول يعني مردي كه ذلت و خضوعش

 151ايحائات و الهامات خداي سبحان به زنبور عسل[ ..... ص : ]

اي كه در بنيه او قرار اين است كه خداوند به زنبور عسل از راه غريزه "وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ "پس معناي اينكه فرمود:
تماعي خود و سيره و طبيعتش دارد امري است عجيب و داده الهام كرده، و داستان زنبور عسل و نظامي كه در حيات اج

آور، و شايد همين نظام عجيبش باعث شده كه خطاب از مشركين را به خطاب مخصوص رسول خدا )ص( برگرداند و حيرت
 ."و وحي كرد پروردگار تو -وَ أَوْحي رَبُّكَ "بفرمايد

اين همان مضموني است كه خدا به زنبور عسل  "مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ "و اينكه فرمود:
 .گذارندهمان محلي است كه كندوهاي عسل را در آنجا مي "مِمَّا يَعْرِشُونَ "وحي كرد، و ظاهرا مراد از

د و خورها نميبخورد، با اينكه زنبور عسل از ميوه هاامر به اينكه از همه ميوه "ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ "و اينكه فرمود:
، ها جاي داردها است، كه در شكوفهنشيند بدان جهت است كه غذاي زنبور عسل از همان مواد اوليه ميوهغالبا روي گلها مي

 .و هنوز بزرگ نشده و پخته نگشته است

اء تفريع متفرع بر امر به خوردن نموده، و اين تفريع مؤيد اين است كه را با ف "فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا "خداي تعالي جمله:
 "ها برده ذخيره نمايند، و اضافهمراد از خوردن، برداشتن و به منزل بردن است، تا عسلي را كه از ثمرات گرفته به خانه

ا و رفت و آمدهاي زنبور عسل ببراي اين است كه داللت كند بر اينكه تمامي كارها  "ربك "در جمله "رب "به كلمه "سبل
 .گيردالهام انجام مي

اي است مستانفه كه بعد از جمله امر مزبور، نتيجه عمل و ، جمله"...يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ  "و جمله
تيجه عبارت است از اينكه: از كند، و آن نمجاهدت وي را در امتثال امر خداي سبحان و رام بودن در امتثالش را بيان مي

كه داراي رنگهاي مختلف است بعضي سفيد و بعضي زرد و بعضي قرمز سير و  "عسل "آيد شرابي به نامشكم او بيرون مي
 .كه براي بيشتر امراض شفا است "فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ "بعضي مايل به سياهي

 بر اساس مدنيبحث مفصل در زنبور عسل، اين حشره زيرك كه حياتش مبني 
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 .02، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 052، ص: 15ترجمه الميزان، ج

توان غرائب و حقايق آن را شمرد و سپس بحث در پيرامون عسل كه آن را با عجيب و فاضله است بطوري كه نمي
ل، بحثهايي است كه از طاقت اين كتاب خارج است، و خواننده بايد به كند، و خواص عسگيرش تهيه ميمجاهدتهاي پي

 .كتابهايي كه در خصوص اين مباحث نوشته شده مراجعه نمايد

ختم فرموده، و در آيات مورد بحث اين تعبير به  "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "خداي تعالي آيه مورد بحث را با جمله
م گرديده خت "لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ "اي كه مربوط به زنده كردن زمين بعد از موتش بود با جملهتلفي تكرار شده. آيهصورتهاي مخ

لِقَوْمٍ  "، و آيه مورد بحث كه مربوط به امر نحل است با جمله"لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ "و آيه مربوط به ثمرات نخيل و اعناب با جمله
لذا تعبير  باشد وآور ميتش اين باشد كه: توجه به مساله مرگ و زندگي طبعا براي انسان پند و عبرتو شايد عل "يَتَفَكَّرُونَ

هاي درختان از جهت اينكه مفيد و مورد استفاده است يك نظر تر است. و توجه انسان به ميوهبا اين مقام مناسب "سمع "به



تر ا تعقل مناسبباشد و اين نظر باط نظامهاي جزئي به يكديگر ميبرهاني و استداللي است كه بيانگر پيوستگي تدبير و ارتب
است. و آنجا كه سخن از زنبور عسل و زندگي آن كه سراسر عجايب و دقائق است به ميان آمد و آن اسرار و دقائق براي 

 .شود مگر با تفكر، پس زندگي زنبور عسل آيتي است براي مردمي كه تفكر كنندانسانها كشف نمي

هاي مختلفي بكار رفته و عمده آن در همين آيات مورد بحث است كه در يك  اشاره كرده بوديم كه در اين سوره التفاتقبال
فراز خطاب را از در رحمت براي مشركين و شفقت به حال ايشان )كه خود از آن خبر نداشتند( متوجه ايشان نموده در فراز 

ان اعراض نموده خطاب را متوجه رسول خدا )ص( كرده است، و اين التفات ديگري بخاطر كفر و لجاجتشان از خطاب به آن
در آيات اين سوره مشهود است كه دائما در فرازي خطاب متوجه مشركين و در فرازي ديگر متوجه رسول خدا )ص( 

 .شودمي

 ."... لْعُمُرِ لِكَيْ ال يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاًوَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلي أَرْذَلِ ا "

سن شيخوخت و  "لِكَيْ ال يَعْلَمَ ... "به قرينه جمله "ارذل العمر "اسم تفضيل از رذالت و پستي است، و مراد از "ارذل "كلمه
و  شود،ف مزاجها مختلف ميكند، و البته اين انحطاط به اختالپيري است، كه قواي شعور و ادراك در آن انحطاط پيدا مي

 .شودغالبا از سن هفتاد و پنج سالگي شروع مي

 و معناي آيه اين است كه: خدا شما گروه مردم را خلق كرده پس آن گاه شما را در 
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قواي  گردند كه از ضعفگيرد، و البته بعضي از شما هستند كه تا سن پيري رسيده آن قدر به عقب بر ميعمر متوسط مي
دراكه بعد از آنكه عمري عالم بودند ديگر چيزي را ندانند، و اين خود دليل و نشانه اين است كه زندگي و مردن و شعور و 

داشتيد، و زندگي خود را هم براي خود حفظ علم شما به دست خود شما نيست، و گر نه شعور خود را براي خود نگه مي
گردد، و به همين جهت است كه زندگي و علم با نظام عجيبي كه دارد به علم و قدرت خدا منتهي ميكرديد، بلكه اين مي

 ."... وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلي بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ "تعليل فرمود. "إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ "مطلب را با جمله

ضي ديگر برتري داده، و رزق آن چيزي است كه مايه بقاء زندگي است، و خداوند بعضي از مردم را در رزق و دارايي بر بع
اين تفاوت گاهي از جهت كميت است، مانند فقر و غنا كه شخص توانگر به چند برابر شخص فقير برتري داده شده، و 

 تصرف در اموال گاهي از جهت كيفيت است، مانند داشتن استقالل در تصرف در مال و نداشتن آن مثل موالي آزاد كه در
تواند تصرفي بكند و همچنين فرزندان اش اين استقالل را ندارد، و جز با اذن مواليش نميخود مستقل است ولي برده

 .خردسال نسبت به وليشان و چارپايان و مواشي نسبت به مالكشان

 156[ ..... ص : "أَيْمانُهُمْ ...فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي ما مَلَكَتْ  "معناي جمله:]

قرينه بر اين است كه مراد، قسم دوم از برتري است،  "فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلي ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ "و اينكه فرمود:
ه شدند، بطوري كه نه يعني برتري از جهت كيفيت، و مقصود اين است كه بعضي حريت و استقالل در آنچه دارند داد

 توانند چنين كاري بكنند، يعني حريت و استقالل خود را بهكنند و نه مياستقالل و حريت خود را به زيردست خود منتقل مي
 .مملوك خود داده هر دو در داشتن آن مساوي گشته ملكيت و آقائيش را از بين ببرد

توانند پس از دارا شدن به ديگران منتقل كنند و نه ميوشي ميپهايي است كه نه از آن چشمپس اين نعمت از آن نعمت
نمايند، و اين جز از ناحيه خداي سبحان نيست، زيرا مساله مولويت و بردگي هر چند از شؤون اجتماعي است و از آراي بشر 

ر قبول اي آنان را بگيرد، و ليكن يك ريشه طبيعي و تكويني داشته كه آرو سنن اجتماعي و جاري در مجتمعشان منشا مي



 .آن واداشته است، عينا مانند ساير امور اجتماعي

گيري را لغو اعالم نمودند، و بينيم با آنكه از مدتها پيش سنت بردههاي متمدن است كه ميشاهد اين مطلب، عمل ملت
شمارند هر چند ترم ميگيري را هنوز هم محساير ملتها هم از غربي و شرقي آن را امضاء كردند، مع ذلك معناي برده
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ه گيري فردي را كنار گذاشتاند و يا به عبارت ديگر بردهكنند، اگر چه اسمش را كنار گذاشتهخالصه مسماي آن را اجراء مي
تواند باب مغالبه و بود، زيرا هيچ وقت بشر نميكنند و تا ابد هم همين طور خواهند جوامع را زير يوغ خود برده، خرد مي

 .مسابقه در برتري را به روي خود سد كند، و ما گفتاري در اين باره در جلد ششم اين كتاب گذرانديم، بدانجا مراجعه شود

اي ر طبقهردم باي از مو اما اينكه گفتيم برتري از نظر كيفيت يكي از نعمتهاي الهي است دليلش اين است كه تسلط طبقه
ديگر، خود يكي از مصالح مجتمع بشري است، زيرا طبقه مسلط بخاطر نيرومنديش امور طبقه زيردست را تدبير نموده 

 .كندزندگي او را تكميل مي

ر د و فاء تفريع بر سر جمله آورد براي اين بود كه جمله مزبور متفرع بر منفي "فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ "پس بنا بر اين، اينكه فرمود:
ا دهند تاست نه بر نفي آن، و معنا چنين است: طبقه برتر رزق خود را به بردگان خود نمي "فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا ... "جمله

شد، رود، )و اگر متفرع بر نفي بود، معنا، غلط ميمساوي و شريك باشند، چون اگر چنين كنند مولويت و آقائيشان از بين مي
دهد با هم مساويند( و حال آنكه اگر دهد و چون نمي: طبقه برتر رزق خود را به طبقه زيردست نميشدزيرا معنا چنين مي

 .ندهند ديگر مساوي نيستند

احتمال هم دارد جمله مذكور استفهاميه باشد و حرف استفهام آن حذف شده باشد، و استفهام هم انكاري باشد، و خواسته 
دهد، آيا باز هم بينيم برتر اولويت خود را بزيردست خود نميكند، و بفرمايد: با اينكه مي تر را انكارباشد تساوي برتر و ضعيف

شود شد رزق خود را به طبقه زيردست بدهد، پس معلوم ميبا هم مساويند؟ نه، زيرا اگر مساوي بودند طبقه برتر حاضر مي
 .كه اين نعمتي است كه خداوند به وي اختصاص داده

و اين جمله، استفهامي است توبيخي كه گويا متفرع بر  "أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "جمله مذكور فرمود: بهمين جهت دنبال
 .جمله قبل و استفهام انكاري آن است و مراد از نعمت خدا همين برتري مذكور است

بعضي از شما را بر بعضي ديگر از اين است كه: خداوند فرق ميان شما به اين صورت كه  (معناي آيه )و خدا داناتر است
حيث رزق برتري داده، بعضي را آزاد و مستقل در تصرف كرده بعضي را برده و تبع او قرار داده، كه بدون اذن او نتواند كاري 

ا هر دهند تانجام دهد، پس آنها كه برترند رزق خود را كه نسبت به آن حريت و استقالل دارند به زيردست و برده خود نمي
 دو در رزق برابر شوند، پس اين دو طبقه با هم مساوي نيستند،
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بلكه آن رزق توأم با حريت و استقالل نعمتي است كه خدا به طبقه برتر اختصاص داده، آيا باز هم نعمت خداي را انكار 
 كنيد؟مي

كند، چون اه آن است و نيز با كمك سياق، آن را افاده ميهايي كه همراين آن معنايي است كه ظاهر آيه با كمك قرينه
 .ها استسياق آيات منت نهادن و بر شمردن نعمت

 151وجوه ديگري كه در معناي آيه فوق گفته شده است[ ..... ص : ]



 :و چه بسا براي آيه معناي ديگري نيز كرده باشند

ر نيستند عبيد و بردگان خود را در مال و همسر خود شريك اند: معناي آيه آن است كه: مردم حاضگفته «1»مثال بعضي 
ند پندارند، خوب وقتي بندگان من حاضر نيستكنند تا همه با هم برابر باشند، زيرا اين تساوي را يك نوع نقص براي خود مي

ا تا مردم آنها ر هاي خود را شريك خود كنند من چگونه بندگان خودم را شريك در ملك و سلطنت و خدايي خود بسازمبنده
ي بن جويند؟ پس اينان كه عيسپرستند، و به آنها تقرب جويند همانطور كه به من تقرب ميهم بپرستند، همانطور كه مرا مي

 دانند؟پرستند آيا خداي خود را از يك موالي عرفي كمتر ميع( را مي)مريم 

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ  "آيه كند كهاين آيه همان مطلبي را افاده مي«: 5»اند آن گاه گفته
كه آيه مزبور در باره نصاراي « 0»اند در مقام افاده آن است و گفته «3» "أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ

 .نجران نازل شده است

سياق آيه، سياق بر شمردن نعمتها به منظور استنتاج توحيد است، نه مناقضه و توبيخ، زيرا هيچ  ليكن همانطور كه گفتيم
 .بويي از توبيخ و مناقضه در آن نيست

عالوه بر اين، آيه شريفه از آياتي است كه در مكه نازل شده، و رسول خدا )ص( در مكه مالقاتي با مسيحيان نجران نداشته 
نه بر آن جناب وارد شدند آنهم در سال ششم هجرت و يا بعد از آن، مقايسه اين آيه با آيه سوره و مسيحيان نجران در مدي

روم هم درست نيست، زيرا ميان آن دو فرق است، زيرا سياق اين آيه سياق احتجاج از راه شمردن نعمتها است، و سياق آيه 
 .دوم سياق توبيخ بر شرك است
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معناي آيه اين است كه اين كساني كه خداوند در رزقشان برتري داده و حريتشان ارزاني داشته خيال «. 1»يكي ديگر گفته 
دهد، و اگر را هم او مي دهد هم چنان كه روزي مالكاننكنند كه رازق بردگان خويشند، خداوند روزي بردگان ايشان را مي

 .دهند كه خدا به ايشان داده، پس آنان و اينان هر دو برابرنددهند از آن رزقي ميموالي به بردگان چيزي مي

اي اعتراضي تقديري نشسته، و تقدير اي است كه در جاي جملهجمله "فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ "و حاصل اين وجه اين است كه جمله
 دهد، و هر دودهند، بلكه اين خداست كه رزق بردگان را بدست موالي مي، رزق خود را به بردگان نميآن چنين است: موالي

 .طبقه از نظر رزق نزد خدا برابرند

كند كه حكم برتري اول آيه را باطل كند، اند اقتضا مياشكال اين وجه اين است كه برابري كه در آخر آيه بيان كرده
 .سازدنمي "أَ فَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ "نيست و اين با جمله خالصه بگويد برتري در كار

انند گذارند تا ماند: مراد اين است كه: موالي، رزقي كه در دست دارند هرگز در اختيار بردگان خود نميديگر گفته« 5»بعضي 
 .خود آنان تصرف كنند، و خود با آنان مساوي شوند

ارد كه گذكند و نميرا برگشت اين معنا به اين است كه: انسان مال خود را از غير منع ميدر اين گفته هم اشكال است زي



ديگران بر آن مسلط شوند، و اين معنا اختصاصي به زيردستان و بردگان ندارد، و بنا بر اين اسم بردگان را بردن استدراك 
م با رعايت گوييدهند كه به زيردستان تسلط دارند، ميزيادي است، و اگر در توجيه آن بگويند از اين جهت به زيردستان نمي

ط موالي گذاري شده همين تسلشود كه ما گفتيم كه نعمتي كه در اين آيه بر روي آن انگشتاين نكته معنا همان معنايي مي
 .بر عبيد و برتري ايشان از جهت مالكيت رزق نسبت به بردگان است

 ."... فُسِكُمْ أَزْواجاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةًوَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْ "

جمع حافد است كه به  "حفدة "و "وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً "گويد: خداي تعالي فرمود:راغب در مفردات مي
 معناي متحرك و كسي است كه در خدمت، جنب و جوش
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اند، چون ها( و مانند آن تفسير كردهنوه)سريع دارد، خواه از اقارب انسان باشد و يا بيگانه، ولي مفسرين آن را به اسباط 
اصمعي گفته: اصل )حفد( پايي را بدون توقف در جاي پاي ديگر نهادن  -گويدتا آنجا كه مي -تر استباط صادقانهخدمت اس

 «1»است. 

و از همين باب است كه به  -گويدتا آنجا كه مي -و در مجمع البيان گفته: حفدة در اصل به معناي سرعت در عمل است
 .«5»سان سريعند گويند، چون در اطاعت اناعوان نيز حفدة مي

و مراد از حفدة در آيه مورد بحث همان اعوان و خدمتكاران از فرزندان است، چون حفدة را مقيد كرد به متولد از همسران و 
بنين و حفدة را به فرزندان خردسال و « 0»و به همين جهت بعضي  "وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ حَفَدَةً "فرمود:
ديگر بنين را به فرزند بال فصل و حفدة را به فرزندان با فاصله يعني نوه تفسير « 0»اند. و بعضي ل تفسير كردهبزرگسا

 .اندكرده

 131ذكر نعمت داشتن فرزندان و نوادگان[ ..... ص : ]

ان در حوائجتان و معناي آيه اين است كه: خداوند براي شما از همسرانتان فرزندان و ياوراني قرار داد كه به خدمت آن
دي پسناستعانت بكنيد، و با دست آنان مكاره و ناماليمات را از خود دور سازيد و ارزاق طيب كه عبارت است از هر متاع دل

ها كه عمل خود شما در پيدايش آنها دخالت نداشته، و مانند طعامها و لباسها و امثال كه روزيتان كرد، مانند آب و انواع ميوه
ه براي تبعيض است ك "مِنَ الطَّيِّباتِ "در جمله "من "عمل خود شما در پيدايش آنها مؤثر بوده است، و كلمهآن كه سعي و 

 .وجهش هم روشن است

كه همان اصنام و اوثان و اعتقاد به استناد دختران به خدا و پسران  "أَ فَبِالْباطِلِ "فرمايد:آن گاه مشركين را توبيخ نموده مي
آورند، يمان ميا -يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ "انداحكامي كه پيشوايان ضاللت برايشان تشريع كردهبه خودشان و نيز 

و مقصود از نعمت همان است كه همسراني از جنس خود بشر براي ايشان درست كرد، و  "ورزندو به نعمت خدا كفران مي
ورد چون اين از بزرگترين و آشكارترين نعمتها است، زيرا اساسي، تكويني است كه هايي از همسران پديد آفرزندان و نوه

يافت، و اين تعاون و همكاري كه ميان افراد شود، و اگر آن نبود مجتمعي تشكيل نميساختمان مجتمع بشري بر آن بنا مي
 هست پديد
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 .رسيدشد، و در نتيجه بشر به سعادت دنيا و آخرت خود نميآمد، و تشريك در عمل و سعي ميسر نمينمي

آري اگر بشر اين رابطه تكويني را كه خدا به او انعام كرده قطع كند، و اين رشته پيوند را بگسلد، آن وقت بهر وسيله ديگري 
شود، و با متالشي شدن جمع بشر و كه فرض شود متوسل گردد، جا پر كن اين رابطه تكويني نگشته جمعش جمع نمي

 .پراكندگي وحدتش، هالكتش قطعي است

 ."عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما ال يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً وَ ال يَسْتَطِيعُونَوَ يَ "

يش است، و معنا "يكفرون بنعمة اللَّه و يعبدون من دون اللَّه ما ال يملك ... "اين آيه عطف است بر محل جمله قبلي، و آن
 ... پرستيدند كه مالك رزقي از ايشان نيستخداي را كفران نموده غير خدا را مياين است كه مشركين نعمت 

 134گفته شده است[ ..... ص :  "ما ال يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقاً مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئاً "وجوهي كه در معناي جمله:]

كه  پرستندكسي را مي "ن است، و معنا چنين است:مفعول آ "شيئا "مصدر و كلمه "رزقا "اند: كلمهگفته« 1»مفسرين 
 ."تواند چيزي را به ايشان روزي كندنمي

مفعول  "شيئا "اند:ديگر گفته« 0»بدل از آن است و بعضي  "شيئا "اند: رزق، به معناي مرزوق وديگر گفته« 5»بعضي 
تر و . و از همه اين وجوه صحيح"ك نيستمالك چيزي از مل -ال يملك شيئا من الملك ":مطلق بوده و تقدير چنين است

 .بهتر وجه وسطي است

است كه از اقسام بدل، بدل كل از بعض خواهد  "رزقا "بدل از كلمه "مِنَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "ممكن است گفته شود: جمله
لكه تنها مالك رزقشان نيستند، ب پرستند كه نهچيزهايي را مي "شود:بود، و ترقي مطلب را افاده خواهد كرد، و معنا چنين مي

 ".در تمامي آسمانها و زمين مالك هيچ چيز نيستند

توانند مالك رزقي و چيزي باشند، ممكن هم هست منسي معنايش اين است كه نمي "وَ ال يَسْتَطِيعُونَ "و اينكه فرمود:
 .المتعلق و جاري مجراي الزم باشد، يعني اصال استطاعتي ندارند

شد، غير ر باره اصنام دو اعتبار جمع شده از جهت اينكه معموال از سنگ يا چوب يا طال و يا نقره ساخته ميدر اين آيه د
 چيزي -ما "عاقل حساب شده و موصول غير عاقل يعني
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خواندند و و از جهت اينكه آنها را آلهه مي "چيزي كه مالك نيست ... -ما ال يَمْلِكُ "اش بكار رفته و فرموده:در باره "كه
اش بكار پرستيدند و پرستش جز براي عاقل تصور ندارد لذا در زمره عقال به حساب آورده تعبير مخصوص عقال را در بارهمي

 ."توانندو نمي -ونَال يَسْتَطِيعُ "برده فرمود:



پردازد، و در خالل چهار آيه ها باز نموده و به بيان آن ميدر اين آيه بار ديگر راهي براي بيان غرض اصلي از شمردن نعمت
كند، در آيه اول از آن مثالي كه براي خداي سبحان نتيجه اصلي را كه همان اثبات توحيد و نبوت و معاد است تشريح مي

 آورد، و در آيه سوم در بيان نبوت و تشريع مثليند، و در آيه دوم براي بيان يكتايي خدا در ربوبيت مثلي ميكزدند نهي مي
 .پردازدزند، و در آيه چهارم به مساله معاد ميمي

 135مراد از مثل زدن براي خدا كه از آن نهي فرموده است )فَال تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ([ ..... ص : ]

 ."ال تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُونَفَ "

كند، اين است كه مراد از مثل زدن براي خدا، توصيف با نوعي تشبيه است كه آنچه از ظاهر آيه به ذهن آدمي مبادرت مي
مانطور براي خدا دختراني است ه "گفتند:ره خداي تعالي مينامند، مثل اينكه در بادر اصطالح ادبي آن را استعاره تمثيليه مي

كه كند با اينكه براي انسان است و مالئكه دختران خدايند، و ميان خدا و جن قرابت است، و خدا چطور استخوانها را زنده مي
در  است كه گفتيم، و ، معناي معهود از اين كلمه يعني مثل زدن در اصطالح قرآن همين"پوسيده است؟ و امثال اين سخنان
 .اش گذشتنمونه "لِلَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَ لِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلي "خالل آيات سابق، آنجا كه فرمود:

ني او را عشود كه وقتي امر آن چنان بود كه گفتيم پس ديگر خداي سبحان را توصيف نكنيد، يبنا بر اين معناي آيه اين مي
 .ددانيداند، و شما حقايق امور و كنه خداي را نميبه غير او تشبيه نكنيد، و با خلقش مقايسه ننماييد، زيرا خدا مي

، جعل مثل است يعني مانند قرار دادن، و مراد از امثال، جمع مثل به "ضرب مثل "اند: مراد ازاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 "فَال تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً "كند كه آيههمان معنايي را افاده مي "فَال تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثالَ "است و جمله "مانند -ند "معني

 .در مقام افاده آن است ليكن اين معنا از آيه شريفه دور است «2»
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 133مثلي براي اثبات توحيد ربوبي با استناد به وحدت منعم[ ..... ص : ]

 ."... ءٍضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً ال يَقْدِرُ عَلي شَيْ "

ي آيد، و شخص ديگرمثلي كه در اين آيه زده شده اين است كه عبدي مملوك فرض شده كه هيچ كاري از دستش بر نمي
پرسد كند، پس از فرض اين دو نفر مياي داده شده كه از آن علنا و پنهاني انفاق ميفرض شده كه از ناحيه خدا رزق پاكيزه

ه هر يك شود كتن تقابلي كه ميان اين دو شخص مفروض برقرار كرده استفاده ميآيا اين دو با هم برابرند؟ و از در نظر گرف
 .از دو طرف مقيد است به وصفي كه خالف وصف ديگري است و همين تقابل باعث روشني آن صفات است

ي لاش نباشد، و نيز قادر بر تصرف هيچ ماپس عبدي كه فرض شد مملوك باشد و مالك خود و هيچ چيز از متاع زندگي
نباشد، در مقابلش كسي است كه اوال عبد نيست در ثاني مالك خود هست، و در ثالث خداوند رزق نيكويي روزيش كرده كه 

ي كند، و بديهاز مساوات آن دو پرسش مي "هَلْ يَسْتَوُونَ "نمايد، و در جملهكند، و سري و علني انفاق ميدر آن تصرف مي
كند كه خداي سبحان مالك هر چيزي است و منعم به تمامي نعمتها يان اثبات مياست كه جواب آن منفي است، با اين ب

است، و با هيچ يك از مخلوقاتش مساوي نيست، زيرا آنها مالك چيزي نيستند، نه براي خود و نه براي غير خود و قادر 



غلط است،  "ايان ديگري هستبا خدا خد -ان مع اللَّه آلهة "گويندنيستند در چيزي تصرف كنند پس اينكه مشركين مي
 .زيرا آن خدايان ديگر، همه مخلوقات خدايند

براي اين بود كه داللت كند كه مراد از آن عبد و حر، جنس  "يستويان "با آنكه جا داشت بفرمايد: "يستوون "و تعبير به
 .اندپنداشته «1»است نه اينكه بحث در باره عبد و حري معين باشد هم چنان كه بعضي 

معنايش اين است كه جنس حمد و همه آن و حقيقت آن كه عبارت است از ثناي بر خوبي  "الْحَمْدُ لِلَّهِ "ينكه فرمود:و ا
اختياري، براي خداي عز و جل است زيرا نعمتهاي جميل همه از ناحيه او است و حمد هم گفتيم مخصوص جميل است، 

 .(او است )دقت فرماييدپس تمامي حمدها مخصوص او است چنان كه جنس آن مخصوص 

ه تواند چيزي بجمله مذكور تتمه حجت است و حاصل آن اين است كه مملوكي كه قادر بر تصرف در چيزي نيست و نمي
تواند در آن تصرف كند و به هر طور كه بخواهد انعام كند برابر و يكسان كسي بدهد با مالكي كه مالك رزق است و مي

 نيستند، خداي سبحان
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شود زيرا هيچ نعمتي نيست مگر آنكه مخلوق او است پس هر صفتي كه همان محمودي است كه به هر حمدي ستايش مي
، احسان، انعام و غير آن، خداي تعالي آن را دارا است، فرض شود كه سزاوار حمد باشد از قبيل خلقت، رزق، رحمت، مغفرت

پرستند هر چه باشد مملوك است و قادر بر هيچ چيز پس تمامي ثناهاي جميل براي او است و آنچه را كه مشركين مي
 .نيست، پس خداي سبحان يگانه رب است

اند: حمد بر هم گفته «2»است. و بعضي اند: حمد در آيه شريفه شكر در برابر نعمتهاي خداي تعالي گفته «1»بعضي 
 :اندگفته« 0»تماميت حجت و قوت آن است. و بعضي 

بگوئيد الحمد للَّه كه ما را به توحيد خودش داللت و بسوي شكر نعمتش  "خواهد به بندگان تلقين كند و تقدير كالممي
 .است. و ليكن هيچ يك از اين وجوه قابل اعتناء نيست "هدايت نمود

ير اش از خداست، و غها همهدانند كه نعمتاين است كه اكثر مشركين نمي "بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ "اي اينكه فرمود:و معن
خدا كسي مالك چيزي نيست، و غير او قادر بر هيچ چيز نيست، بلكه اكثر مشركين براي اولياي خود سهمي از مالكيت و 

يدند، اين پرستكنند، آن وقت همان اولياء را به طمع خيراتشان و از ترس شرشان ميقدرت آنهم بر سبيل تفويض اثبات مي
ردانند گدانند و ليكن بخاطر تكبر و عناد از آن روي ميوضع بيشتر مشركين است، و اما اقليتي از خواص آنان، حق را مي

اء مشركين كه به زعم آنان شريك در پس، از آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه شريفه مثلي است كه در باره خدا و شرك
 .ربوبيت خدايند زده شده

سازد چون كافر بجهت اين كه اند: اين مثلي است كه حال كفار مخذول، و مؤمنين موفق را مجسم ميهم گفته« 0»بعضي 
فاق هر قدر هم ان شود حال بردگان را دارد كه قادر بر هيچ چيز نيستند، وشود و اعتنايي به آنها نمياعمال نيكش حبط مي

گويد فردي نيكوكار است بخالف مؤمن كه خداوند او را بسوي مرضات خودش هدايت نموده و از مساعيش كنند كسي نمي
آورد، چه آن را در خفا و سرانجام داده باشد و چه در ظاهر و كند و كمترين عمل نيكش را به حساب ميشكرگزاري مي

 آشكار و ليكن اين وجه صحيح نيست
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 .سازدچون با سياق احتجاج كه سياق آيات مورد بحث است نمي

گانه پشت سر هم است كه متعرض يك غرضند و آن شمردن هم گفتيم كه آيه مورد بحث يكي از آيات سهدر سابق 
عام ها انآورد كه حال آن كسي كه به تمامي نعمتنعمتهاي الهي به منظور اثبات توحيد است و بهمين منظور مثالي مي

همان  گيرد كه رب، تنهاكند و نتيجه ميايسه ميكند با حال آن كسي كه مالك هيچ چيز و قادر بر هيچ چيز نيست مقمي
 .منعم است و ال غير

 132كند و بر صراط مستقيم است[ ..... ص : اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مساله نبوت و با ذكر مثلي متضمن مقايسه بين مردي گنگ و سربار و مردي كه به عدالت امر مي]

 ."... نِ أَحَدُهُما أَبْكَمُوَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْ "

به معناي كسي است كه از شكم مادر، الل به دنيا آيد، نه چيزي بفهمد و نه بتواند  "ابكم "در مجمع البيان گفته است
فته به معناي سنگين است وقتي گ "كل "اند ابكم، آن كسي است كه نتواند سخن گويد، و كلمهبفهماند، بعضي گفته

ت كل "يعني فالن امر بر او سنگين آمد، و بهمين جهت براي انجامش برنخاست و "ر، يكل، كالكل عن االم "شود:مي
د و به معناي اين است كه زبانش كند ش "كل لسانه "به معناي كند شدن و كلفت شدن لبه كارد است و "السكين كلوال

 .قت بخاطر كند شدن زبان استسخن گفتن بر او دشوار آمد، و بهمين جهت تصميم بر سخن نگرفت، و اين در حقي

به  از توجيه است "يوجهه "شود وپس اصل در معناي اين كلمه همان كلمه كلفت شدن و كند شدن است كه مانع نفوذ مي
 :شودمعناي فرستادن كسي بسوي راهي، گفته مي

 .«1» "فرستادم او را به فالن محل او هم متوجه آن شد -وجهته الي موضع كذا فتوجه اليه "

 .مقايسه ديگري ميان دو فرد فرضي است كه اوصاف متقابلي دارند "وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ "پس اينكه فرمود:

يكي گنگ است كه قادر بر هيچ چيز نيست، و از اينكه سخنان ديگران را بفهمد و يا  -"ءٍأَحَدُهُما أَبْكَمُ ال يَقْدِرُ عَلي شَيْ "
تواند حرف بزند، كه اگر در حالش دقت شود از هر فعليت و شنود و نه ميمحروم است، چون نه ميبا ديگران سخن گويد 

 تواند بوسيله حسكند محروم است، نميترين حواس بشري است كسب ميمزيت كه انسان آن را از راه گوش كه وسيع
در ضماير مردم است كسب كند، از علوم و  دهد و از آنچهسامعه علم و خبري از گذشته و حوادثي كه غايب از چشم رخ مي

تواند به ديگران تعليمي دهد، چون زبان است كه با آن انسان معاني بزرگ و دقيق را به صنايع بي بهره است، و نيز نمي
 ديگران القاء
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ها را برخوردار نيست، و معلوماتش محدود به همان حدودي است كه از راه ها و مزيتكند، و ابكم هيچ يك از اين فعليتمي
 .فهمدچشم و با اشارات ديگران مي



فتيم قادر گ تخصيص خورده، چون ابكم همانطور كه "ابكم "با كلمه "بهيچ چيز قادر نيست -ءٍال يَقْدِرُ عَلي شَيْ "پس جمله
يكي از آن دو فرد، ابكم است كه قادر به  "شود كهبر مختصري از درك هست، پس در نتيجه معناي جمله مزبور اين مي

 ."هيچ دركي كه غير ابكم دارد نيست

خودش  كند، پس اواين است كه او بار و عيال كسي است كه امورش را تدبير مي "وَ هُوَ كَلٌّ عَلي مَواْلهُ "و معناي جمله
 :تواند امور خود را تدبير كند، و اينكه فرمودهنمي

معنايش اين است كه مواليش به هر طرف كه بفرستد و به دنبال هر حاجتي از حوائجش  "أَيْنَما يُوَجِّهْهُ ال يَأْتِ بِخَيْرٍ "
 .اجت خود راتواند حاجت مواليش را بر آورد و نه حاش كند قادر بر انجام آن نيست، پس او نه ميروانه

ا هم تواند صفات دومي راين مثال يكي از آن دو نفر مفروض بود، مثال نفر دوم را ذكر نكرد، چون شنونده از صفات اولي مي
بفهمد، تنها جامعي از صفات دومي را ذكر كرد تا اختصاري لطيف هم بكار برده باشد، و آن جامع عبارت است از عدالت، 

 ."كند برابر استامر به عدالت مي آيا اين با كسي كه "فرمود:

اشاره است به وصف شخص مفروض دومي، و  "هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "پس جمله
 پرسش از اينكه آيا اين دو نفر اگر با هم مقايسه شوند مساويند يا نه؟

كر كرد كه آخرين درجه كمال است كه يك فرد غير ابكم ممكن است به آن درجه آري از اوصاف مرد دومي وصفي را ذ
برسد، هم خود را بدان بيارايد و هم ديگران را از آن برخوردار كند، و آن عبارت است از عدالت كه معنايش التزام حد وسط و 

ه خودش عادل بوده باشد و صالح و سداد تواند بكند ككند و مياز آن منحرف نشدن است، زيرا كسي حقيقتا امر به عدل مي
در دلش جاي گرفته باشد، آن گاه از دلش به ظاهر بدن و اعمال بدنيش سرايت نموده گفتار و كردارش بر ميزان عدل 

استوار شود، بعد از آنكه خود در دل و در عمل عادل شد دوست بدارد كه ديگران را هم از اين خصلت برخوردار نمايد آنان را 
 .به عدل كندامر 

فهمد يعني عدالت، در رعيت و زيردست و از آنچه گفته شد به دست آمد كه مقصود از عدالت، آن طور كه عرف از آن مي
 .نيست، بلكه مقصود مطلق اجتناب از افراط و تفريط است، هر چند در اعمال شخصي
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و او همواره بر صراط  -وَ هُوَ عَلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ ":صيف نموده كهخداي سبحان سپس شخص دوم فرضي را چنين تو
كند بدون اينكه دچار راه روشني است كه رهرو خود را به سوي هدفش هدايت مي "صراط مستقيم "و "مستقيم است

مشي  ت انسانيانحراف و اعوجاجش سازد، و انساني كه در مسير زندگيش بر صراط مستقيم باشد در اعمالش بر طبق فطر
 .داند تخلف بورزدكند بدون اينكه يك عملش با عمل ديگرش مناقض باشد و يا از چيزي كه خود، آن را حق ميمي

 .و كوتاه سخن اينكه: چنين انساني نه تخلفي در عمل دارد و نه اختالفي

 :كند كهمعنا را افاده مي به اينكه بر صراط مستقيم است اين "يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "و توصيف اين شخص بعد از

مقصود از امر به عدل اين نيست كه مردم را بدان امر كند و خودش را فراموش نمايد، بلكه خودش قبل از امر به مردم  :اوال
 .كنددر احوال و اعمالش مستقيم است، و جز عدالت از او چيزي بروز نمي

ت كند كه دوسست، بلكه خودش بر اصل و اساسي سير ميو ثانيا: امر به عدلش بدعت خودش و بدون اصل و اساسي ني
كند تا از انحراف به چپ و راست و افراط و تفريط دارد مردم را نيز به پيروي از آن اصل وادار نمايد، آري مردم را دعوت مي

 .از آن اصل اجتناب كنند

سؤالي است كه جز نفي، جواب ندارد، چون هيچ  "كند برابر است ...؟آيا او و كسي كه امر به عدل مي "و اما سؤال از اينكه:



 .كس شك ندارد در اينكه شخص دوم برتر از شخص اول است

اند قدرت و توانايي راهنمايي خويش را شود كه آنچه كه غير خدا ولي خود و معبود خود گرفتهو با همين بيان ثابت مي
ي تعالي كه خود بر صراط مستقيم است و خلق خود را هم از راه ندارند، تا چه رسد به اينكه غير خود را هدايت كنند، و خدا

 .كند با اين اصنام و اوثان كه سنگ و چوبي بيش نيستند برابر نيستارسال رسل و تشريع شرايع به آن راه هدايت مي

الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ ال  أَ فَمَنْ يَهْدِي إِلَي "شود كه مثالي كه در آيه زده شده از نظر معنا نظير آيهاز اينجا معلوم مي
 «1» "يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدي فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ
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د مگر آنكه ربكند سزاوارتر است به اينكه پيروي شود يا كسي كه راه به جايي نميآيا كسي كه به سوي حق هدايت مي(1)
 .كنيدشود شما را و چگونه حكم ميديگري هدايتش كند، پس چه مي

 .02سوره يونس، آيه 
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 .باشدمي

پس خداي سبحان در صفات و افعالش بر صراط مستقيم است، و از استقامت صراط او يكي اين است كه براي موجوداتي 
ه بسوي آن غايت متوجه گردند، و خلقتش باطل و عبث نباشد، هم چنان كه خودش كه خلق كرده غايتي معلوم كند ك

و نيز هر يك را به سوي غايت و هدفش راهنمايي كند، همان « 1» "وَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا "فرمود:
 :خودش فرمودهدفي كه مخصوص او است و به آن منظور خلقش كرده هم چنان كه 

پس انسان را هم بسوي راهي ميانه و وسط هدايت نموده است، همان راهي « 5» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "
 .«0» "إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ "و نيز فرموده:« 0» "وَ عَلَي اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ "اش فرمود:كه در باره

و دليل بر نبوت و تشريع بود كه مفصل آن در ابحاث نبوت در جلد دوم و در قصص حضرت نوح در جلد اين اصل حجت 
 .دهم اين كتاب گذشت

پس حاصل كالم اين شد كه: غرض از مثلي كه در آيه زده شده اقامه حجت بر توحيد و اشاره به مساله نبوت و تشريع 
 .است

 131گفته شده است[ ..... ص :  "لَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ ...وَ ضَرَبَ ال "چند وجه ديگر در تفسير آيه:]

اند كه: مثل مذكور تنها مخصوص خدا نيست، بلكه براي مطلق كساني است كه اميد خير در آنان هست، و گفته« 2»بعضي 
س داست، پاش از خكساني كه اميد خير در ايشان نيست و اينكه اين دو طايفه مثل هم نيستند، و چون اصل خير همه

 كنند؟چطور خدا و غير خدا را به يك جور عبادت مي

ليكن مورد آيه شريفه اخص از آن است كه وي پنداشته، مثل مذكور در آيه مخصوص خداست، چون تنها خداست كه ذاتش 
جور  ا به يككند، و غير خدا چنين نيست، عالوه بر اين مشركين، خدا و غير خدا رفي نفسه خير است، و به عدل هم امر مي

 .پردازندكنند، بلكه غير خدا را عبادت نموده و اصال به عبادت خدا نميعبادت نمي
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 .52ايم. سوره ص، آيه ما زمين و آسمان و آنچه ميان آن دو است باطل خلق نكرده(1)

 .2پس هدايتش فرمود. سوره طه، آيه او(كسي است كه هر چيزي را خلق كرده س)(2)



 [.....] .3راه راست به عهده خداست. سوره نحل، آيه (3)

 .0ما راه را به او نمايانديم. سوره دهر، آيه (4)
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ابكم، كافر، و كسي كه امر به عدل نموده و بر  اند: مثلي كه در آيه آمده راجع به مؤمن و كافر است،ديگر گفته «1»بعضي 
 .صراط مستقيم است مؤمن است

ليكن گوينده اين وجه ميان مدلول الفاظ آيه و مدلول آن به ضميمه سياق، خلط كرده، آري صحت انطباق مدلول لفظي آيه 
ي است و مدلول آن از جهت بر مؤمن و كافر و يا به هر كس كه امر به عدل كند، و آن كس كه از آن سكوت نمايد حرف

كند و اصول ديگر ديني را شمارد و بر توحيد معبود احتجاج ميهاي خداي را مياينكه در ميان آياتي قرار دارد كه نعمت
 .نمايد، حرفي ديگر استاثبات مي

ا در نظر ، و آيه شريفه بگوييم بايد رعايت سياق را هم كردسازد، بلكه مياند نميگوييم آيه با آن توجيهي كه كردهما نمي
هايي است كند و بس، و آن مورد خداي سبحان و بتگرفتن آن جهت فقط يك مورد دارد و بس، و با يك مورد انطباق مي

 .پرستيدند و ال غيركه مي

 139... ص : [ .."وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و مراد از غيب آسمانها و زمين در "شهادت "و "غيب "معناي]

 ."ءٍ قَدِيرٌعَلي كُلِّ شَيْ وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ "

 :بكار رفته، و مكرر فرموده "شهادت "مقابل "غيب "در اطالقات قرآن كريم

ايم كه غيب و شهادت دو امر اضافي است، به اين معنا كه ممكن است يك امر، و مكرر گفته "الشَّهادَةِ عالِمُ الْغَيْبِ وَ "
 .نسبت به چيزي غيب و غايب باشد و نسبت به چيزي ديگر شهادت و مشهود باشد

و وجه  ء داراي چند وجه باشد، يك وجهش براي غير خود، شهادت باشد يعني ظاهر باشد،و چون ممكن است يك شي
ديگرش غيب باشد، و خالصه موجود واحد، هم غيب باشد و هم شهادت، بنا بر اين، اضافه غيب و شهادت به هر چيز، دو 

 .(جور تصور دارد، يكي اضافه الميه )مانند غالم زيد( و يكي اضافه تبعيضي )مانند انگشتر نقره

ا شود كه خدا از آسمانهاين مي "لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِوَ  "اگر اضافه غيب به سماوات و ارض اضافه الميه باشد معناي
فَال يُظْهِرُ  "داند كه خارج از حدود آن دو است، آنجا هم كه اضافه به منظور نوعي اختصاص است مانندو زمين چيزي مي

 .نيز ملحق به همين اضافه الميه است« 5» "عَلي غَيْبِهِ أَحَداً

 معناي دوم باشد آن وقت مراد از غيب سماوات و ارض، غيبي استو اگر اضافه به 
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 .به نقل از ابن عباس 022، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .52سازد بر غيب خود احدي را. سوره جن، آيه پس مطلع نمي(2)
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ن مشتمل بر آنند، يعني غيبي است كه در داخل آن دو است، خالصه اينكه آسمان و زمين دو رو دارند كه آسمانها و زمي
يكي براي مردم مشهود است و روي ديگرش غايب، ولي براي خدا هر دو مشهود است. و به عبارت ديگر خدا از آن سوي 

 .آسمانها و زمين كه براي بشر غايب است خبر دارد



 111هاي سماوات و ارض است[ ..... ص : از غيببيان اينكه قيامت ]

 :هاي سماوات و ارض است بدو دليلبه معناي قيامت است كه به معناي دوم غيب، خود يكي از غيب "ساعة "كلمه

اول براي اينكه خداي سبحان آن را در كالم خود غيب ناميده، و چون قيامت خارج از امر آسمان و زمين نيست پس غيب 
 .وم در همين آسمان و زمين استبه معناي د

شمارد اوصافي است كه با اين معنا سازگار است. يكي از آن و دليل دوم براي اينكه اوصافي كه خداوند براي قيامت بر مي
كردند، و روزي است كه سريره و دهد از آنچه كه در آن اختالف مياوصاف اين است كه در آن روز خدا بشر را خبر مي

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ غِطاءَكَ  "گردد، و روزي است كه بشر به خطابي مانند خطابكار ميباطن مردم آش
رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا  "شود، و روزي است كه پروردگار شان را با خطابي چونمخاطب مي« 1» "فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

 .كننديدار ميد« 5» "فَارْجِعْنا

گردد، و پر واضح است و كوتاه سخن اينكه روزي است كه آنچه از حقايق در نشاه دنيا پنهان بود در آنجا ظاهر و آشكار مي
ها و زمين بيرون نيست، بلكه اين حقايق به همراه آسمان و زمين ثابتند چگونه كه هيچ يك از اين حقايق از پهناي آسمان

و ملكيت آسمان و زمين را  "براي خداست غيب آسمانها و زمين -وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "فرمايد:خداي تعالي مي
هاست، هاي اعتباري كه متعلقش موهومات و يا خرافيكند؟ و معلوم است كه ملكيت خدا از قبيل ملكيتبراي خود اثبات مي

پس ملكيت هم نوعي ثبوت دارد هر چند كه حقيقت ثبوت آن را  نيست، بلكه ملك حقيقي و متعلق به امري ثابت است،
 .نفهميم

بينيم كه خداي تعالي زندگي دنيا را متاع غرور و لعب ناميده و و شواهد و قرائن بر آنچه گفتيم بسيار است، از آن جمله مي
ه: ندگي حقيقي است، و نيز فرموددانند كه روز قيامت چيست، و نيز فرموده روز قيامت زمكرر فرموده كه بيشتر مردم نمي

 اينان بزودي
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 .51ات تيز است. سوره ق، آيه به تحقيق تو در بي خبري بودي، از اين پس برانداختيم از تو پرده تو را پس امروز ديده(1)

 .15سجده، آيه پروردگارا ديديم و شنيديم پس ما را برگردان. سوره (2)
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د گردد آنچه گمانش را هم نداشتنخواهند دانست كه اللَّه تنها و تنها حق مبين است، و باز فرموده: بزودي برايشان روشن مي
 .و همچنين تعابير ديگري نظير آن كه آيات قرآني با عباراتي مختلف مشتمل بر آن است

 "وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "هاي آسمانها و زمين است و آيه شريفه يعني آيه، يكي از غيبو كوتاه سخن اينكه ساعت
ملكيت خداي را نسبت به خود اين غيب اعالم فرموده نه ملكيتش نسبت به علم غيب را، خالصه نفرموده خدا علم غيب 

 "وَ لِلَّهِ غَيْبُ ... "شود كه جملهين را دارد، و از سياق آيه استفاده ميآسمانها و زمين را دارد بلكه فرموده غيب آسمانها و زم
توان گفت كه جمله مزبور بمنظور پس مي "وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ ... "چيني است براي گفتنتوطئه و زمينه

 .احتجاج آورده شده

واند در آن تكه خداي سبحان مالك غيب آسمانها و زمين است ملكيتي كه ميو بنا بر اين برگشت معناي آيه به اين است 
تواند در شهادت و ظاهر آن تصرف كند و چگونه نتواند؟ با اينكه غيب به هر نحوي كه بخواهد تصرف كند، همانطور كه مي

ر چيزي كه همان غيب هر چيزي از شهادتش جدا نيست و غيب آن، موجودي است ثابت با شهادتش، و خلق و امر ه



شهادت و غيب آن است ملك خداست، و ساعت، يعني قيامت موعود هم امر محالي نيست تا قدرت بدان تعلق نگيرد بلكه 
از همان غيب آسمانها و زمين است، و همان حقيقتي است از آسمان و زمين كه امروز از فهم بشر مستور است، پس قيامت 

 .آن تصرف نموده يك روز پنهانش بدارد و روزي ديگر آشكارش كندتواند در نيز ملك خداست، و خدا مي

 114مفاد اينكه فرمود: امر ساعت )قيامت( مانند چشم بر هم زدن يا نزديكتر از آنست[ ..... ص : ]

و براي او دشوار هم نيست، زيرا امر او مانند لمح بصر )چشم بهم زدن( و يا نزديك تر از آن است چون خدا بر هر چيزي 
 .توانا است

امر قيامت  -ءٍ قَدِيرٌوَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "شود كه جملهاز همين جا روشن مي
ده كه اصل قيامت و براي اين آورده نش "تر از آن است زيرا خدا بر هر چيزي توانا استمانند چشم بر هم زدن و يا نزديك

امكان آن را اثبات كند، بلكه براي نفي و انكار دشواري و مشقت در اقامه آن آورده شده تا بفهماند اقامه قيامت بر خدا دشوار 
شود كه ش اين ميمعناي "وَ ما أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ "نيست، و بلكه بسيار آسان است. پس اينكه فرمود:

امر قيامت نسبت به خداي تعالي چنين آسان است، و گر نه خود خداي تعالي امر آن را عظيم شمرده و با آنكه هر امر 
 خطيري براي او آسان است اوصافي براي قيامت ذكر كرده كه هيچ امر خطيري را به آن اوصاف توصيف 
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 .«1» "ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "فرموده: ننموده، از آن جمله

به معناي چشم باز  "لمح "و اگر اينجا امر آن را به چشم بر هم زدن تشبيه كرده خواسته است فوريت آن را برساند، چون
شبيه با تترين كارها است، پس در حقيقت تشبيه مذكور ترين و كم مدتكردن براي ديدن است كه براي انسانها آسان

از مثل چنين سياقي  "تر از آن استو يا نزديك -أَوْ هُوَ أَقْرَبُ "بحسب فهم شنونده است، و بهمين جهت دنبالش فرمود:
 :شود كه از بيان قبلي اعراض شده، گويا خداي تعالي گفته استفهميده مي

اگر آن را چنين تشبيه كردم بمنظور  امر قيامت در آساني و سهولت نسبت به من، شبيه چشم گرداندن براي شماست، و
رعايت حال و فهم شما است، خواستم تا آساني آن را به فهم شما نزديك كنم و گر نه براي ما از اين هم آسانتر است هم 

پس امر قيامت نسبت به قدرت و مشيت خداي تعالي « 5» "يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ "چنان كه در جاي ديگر در باره آن فرموده:
 .ترين خلق استنند امر آسانما

د كه كنتعليل نموده. پس قدرت او بر هر چيزي ايجاب مي "ءٍ قَدِيرٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "آن گاه آسان بودن آن را با جمله
 .تمامي موجودات و اعمال در برابر قدرت او يكسان باشند

برابري هر چيزي نسبت به آن نيست، خالصه مستلزم اين در اينجا ممكن است كسي توهم كند كه عموم قدرت، مستلزم 
نيست كه مقدورات نسبت به قدرت او اختالف نداشته باشند زيرا قلت اسباب متوسط ميان فاعل و فعل و كثرت آن تاثير 

، ولي دبسزايي در قدرت براي آن فعل دارد، مثال انسان هم قادر است نفس بكشد، و هم قادر است بيست من بار را بلند كن
 .آيا قدرتش بر هر دو يكسان است؟ البته نه

 115ص :  ..... [گيرد و سختي و آساني و دوري و نزديكي در مقدورات الهي مطرح نيستشرحي در مورد اينكه قدرت الهي به طور مساوي به موجودات تعلق مي]

اده بگوييم: قدرتي كه در ما است قدرت ليكن اين توهم ناشي از عظمت معناي عموم قدرت است، لذا بايد آن را توضيح د
مقيد است، زيرا قدرت انسان مثال بر خوردن غذا كه بال شك انسان نسبتي فاعلي به آن دارد و آن را به انسان نسبت داده 



گويند فالني خورد، در تاثيرش مشروط و مقيد به بودن غذا در خارج است، بعالوه بايد غذا در دسترس هم باشد، و نيز مي
ستفاده از آن ممنوع نباشد، كسي و يا مرضي از خوردنش جلوگيري نكند، و ادوات و ابزار كارش يعني دست و دهانش دچار ا

 آفت نشده باشد، و همچنين ساير شرايطش

__________________________________________________ 

 .122قيامت(در آسمانها و زمين سنگين است. سوره اعراف، آيه )(1)

 .20شود. سوره انعام، آيه گويد )موجود( باش پس )موجود( ميمي(2)
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جمع باشد، تا او بتواند غذا بخورد، و از آنچه گفته شد تنها چيزي كه انسان قدرت بر آن را دارد اراده خوردن است، از اراده 
قدرت آدمي خارجند، پس اين وسايط قيودي هستند كه قدرت گذشته، بقيه شرايط و وسايط و موانعي كه هستند از حيطه 

كند و چون انسان بخواهد قدرت خود را بكار بندد، و غذايي بخورد قبال بايد شرايط آن را كه ذكر شد فراهم بشر را مقيد مي
 .بكار بزند تا غذا بخورد نموده غذا را بخرد و در دسترس خود قرار دهد و موانع را بر طرف سازد، و آن گاه ابزار بدني خود را

و البته پر واضح است كه كمي و زيادي اين مقدمات نزديكي و دوريش، و همچنين ساير صفاتش، باعث اختالف در سهولت 
 .كندشود، و قدرت را كم و زياد ميو دشواري عمل مي

، و وقتي اينطور بود پس اگر و ليكن خداي تعالي قدرتش عين ذات اوست كه واجب الوجود است، و عدم در آن ممتنع است
باز هم فرض كنيم بودن و نبودن شرايط و موانع در قدرت او اثر بگذارند در حقيقت فرض واجب الوجود بودن او را فراموش 

ايم، پس مادامي كه ما اين فرض را حفظ كنيم محال است قدرت او مقيد به قيدي شود، پس قدرت او مطلق و غير كرده
گيرد، و هر چيزي نسبت به قدرت او مقيد به قيد است، قدرتش عام است، كه به هر چيز تعلق مي محدود به حد و غير

مساوي است، بدون اينكه يك كاري برايش آسان و كاري ديگر برايش دشوار باشد، انجام كاري برايش فوري و كاري ديگر 
زي به يكديگر است. و به عبارتي ديگر، هيچ چيبرايش معطلي داشته باشد، اختالفي اگر هست تنها ميان خود اشياء نسبت 

نيست مگر آنكه در وجود و هست شدنش محتاج خداي سبحان است، پس وقتي تمامي موجودات و بدون استثناء همه را 
يك جا چيزي فرض نموده به خداي سبحان نسبتش دهيم، همه آنها به يك صورت متعلق قدرت خدا هستند، ديگر چيز 

يكي فرض شده( واسطه شده، قدرت او را مقيد به خود سازد وجود )دم مانع كه ميان قدرت او و اين عالم ثالثي از شرط يا ع
 .ندارد، و گر نه در تاثير گذاشتن شريك خداي تعالي خواهد بود، و خدا از آن منزه است

 سطه است در نظر بگيريم، البتهو اما اگر اجزاي عالم را نسبت به هم بسنجيم، و اسباب و شرايط و موانعي كه ميان آنها وا
ند، اما همان كشود كه بعضي را به وجود بعضي مقيد كند، ليكن قدرت عام الهي را كه متعلق به آن است مقيد نميباعث مي

شود، نه به مطلق، به اين معنا كه متعلق قدرت عام الهي زيد است كه پدرش فالني و مادرش قدرت عام متعلق به مقيد مي
 ، و در فالن مقطع از زمان بوده، و در فالن مكانفالني است
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زيسته، و همچنين به فالن قيود ديگر مقيد بوده، پس وجود زيد با همه روابطي كه با اجزاي عالم دارد، در حقيقت همان مي
عالم شده، و در اين بين جز يك قدرت وجود همه عالم است، و قدرت متعلق به او قدرتي است كه متعلق به جميع اجزاي 

وجود يافته  -البته هر جزئي در جاي خودش و زمان خودش و حدود خودش -كه متعلق به جميع شده، و همه بوسيله آن
قدرت ديگري در بين نيست، و آن قدرت واحد مطلق است، و هيچ قيدي ندارد، و موجودات نسبت به آن هيچ اختالفي 

 .ت بين خود آنها استندارند، اختالفي كه هس



 111ها و زمين است[ ..... ص : شود و بيان ضعف قول مفسرين به اينكه مراد علم به غيب آسماناستفاده مي "وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "نكاتي كه از آيه:]

به آن بر طرف شود، و سهولت و شود اختالف موجودات نسبت پس، از آنچه گذشت روشن شد كه: عموم قدرت باعث نمي
صعوبت و هم چنين اختالف ديگري در ميان نيايد، پس آيه مورد بحث از آيات برجسته قرآني است كه با آن چند نكته 

 :گرددروشن مي

 .اول اينكه: حقيقت معاد عبارت است از ظهور حقيقت موجودات بعد از خفاء آن

شود، و اختالفي از نظر سهولت و صعوبت و دوري و نزديكي و موجودات ميدوم اينكه: قدرت الهي بطور مساوي متعلق به 
 .يا از هر نظر ديگري در بين نيست

سوم اينكه: موجودات به حسب حقيقت وجودشان مرتبط به هم هستند بطوري كه ايجاد يكي از آنها ايجاد همه آنها است، و 
 .آن قدرت واحده، قدرت ديگري در ايجاد آنها مؤثر نيستهمه متعلق يك قدرت، و آن قدرت مؤثر در همه است، و غير 

تر از آنچه گفته شد، و آن، نظر كردن به اجزاي عالم از جهت نظام اسباب و آري، در اينجا يك نظر ديگري است ساده
 مسببات است كه آن را هم خداي سبحان در كالمش به بياني كه در مساله اعجاز در جلد اول اين كتاب گذشت تصديق
فرموده و از اين نقطه نظر اجزاي عالم از هم جداست، و وجود بعضي متوقف بر وجود بعضي ديگر و يا عدم بعضي ديگر 

هايي تر، يكي به آساني و يكي به سختي، و سلسله اسباب واسطهشود، يكي عقباست و بهمين جهت يكي جلوتر موجود مي
كند، اما با وساطت آن اسباب. و ليكن اين نظر يك آن را موجود مياست ميان مسبب و ميان خداي تعالي، و خداي تعالي 

 .نظر ساده و بسيط است

 :اند كهگفته "وَ لِلَّهِ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "در تفسير جمله« 1»بسياري از مفسرين 

دا علم غيب سماوات و ارض را است يعني خ "و للَّه علم غيب السماوات ... "مضاف در اين جمله حذف شده، و تقدير كالم:
 .دارد

__________________________________________________ 
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اي ميان ال اين جمله با جمله بعدي است، زيرا هيچ رابطهو ليكن اين تفسير صحيح نيست چون مستلزم قطع رابطه و اتص
 .علم غيب داشتن با آساني امر قيامت نيست، و جمله مزبور يك جمله زيادي و معترضه خواهد شد

صدر آيه و ذيل آن علم و  "اند:جويي كرده و گفتهبراي رفع اين استدراك و زيادي بودن جمله: چاره« 1»ها و اينكه بعضي
اشكال را بر طرف  "گرددكنند تا مساله معاد تمام شود، چون با علم و قدرت مساله مزبور تمام مياثبات مي قدرت را

گفتند چنين چيزي محال است، با اين كردند تنها از جهت قدرت بود، و ميسازد، زيرا مشركين كه در امر معاد اشكال مينمي
تمسك شود، شاهد اين مطلب هم ساير آياتي است كه براي اثبات معاد  حال ديگر در اثبات آن حاجتي نبود كه به علم خدا

 .تنها به عموم قدرت تمسك كرده، و سخني از علم خدا به ميان نياورده است

اند: مراد از غيب سماوات و ارض، علم غيب آن دو است، نه اينكه كلمه علم را در تقدير بعضي ديگر در تفسير آن گفته
اصل عدم تقدير است، بلكه از اين جهت كه نسبت غيب به آسمان و زمين دادن با اينكه معناي غيب، بگيريم تا گفته شود 

اي است كه در آن دو است و در كند كه مراد از غيب آن دو امور مجهولهغايب بودن از حس و عقل است خود افاده مي
 .يب آن دو استكند، و خدا غيب آن دو را دارد، معنايش علم به غآينده ظهور پيدا مي



ليكن مقدمه اخير را قبول نداريم، و علتش هم قبال گذشت عالوه بر اينكه اشكال نامربوط بودن دو جمله هنوز در جاي خود 
 .باقي است

چيزها از  اند: يكيشود گفتهاستفاده مي "ءٍ قَدِيرٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "ديگر در توجيه تعليلي كه از جمله« 5»و نيز بعضي 
 .ترين مدت است، پس خدا قادر بر اين معنا هم هستبپا خاستن قيامت در كوتاه

تنها  نيست، "امر خدا در چشم گشودن "اشكال اين توجيه هم اين است كه بنا بر اين، جمله مذكور وافي به تعليل حصر
 .وافي به تعليل اصل مطلب است كه همان سريع بودن امر قيامت باشد

__________________________________________________ 
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 116بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

د: مقصود از فرث، آن چيزي از امام )ع( روايت آورده كه فرمو "فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ "در تفسير قمي در ذيل جمله
 .«1»است كه در شكمبه است 

 :و در كافي از علي بن ابراهيم از پدرش از نوفلي از سكوني روايت كرده كه گفت

كند، چون خداي تعالي گيرد، و شير در گلويش گير نميامام صادق )ع( فرمود: هيچ كس از خوردن شير، گلويش نمي
 .«5» "شيري كه گواراي براي نوشندگان است -لِلشَّارِبِينَلَبَناً خالِصاً سائِغاً  "فرمود:

 116بر پيامبر و اهل بيت او عليهم السالم[ ..... ص :  "وَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْلِ ... "چند روايت در تطبيق آيه:]

 "لِوَ أَوْحي رَبُّكَ إِلَي النَّحْ "هو در تفسير قمي به سند خود از علي بن مغيره از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمل
امر به ما است كه از عرب  "أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً "فرموده مقصود از نحل، مائيم كه خدا بدان وحي نموده، و معناي

از بردگان هم بگيريم، و  گويدمي "وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ "گويد از عجم نيز بگيريم، ومي "من الشجر "براي خود شيعه بگيريم، و
شود آيد و داراي الوان مختلفي است، علمي است كه از ما بسوي شما ترشح ميمقصود از شرابي كه از شكم زنبور بيرون مي

«0». 

مؤلف: و در اين معنا روايات ديگري نيز هست، و اين از باب تطبيق به مصداق كلي است، شاهدش هم اين است كه در 
به غير عرب )موالي(، و  "مِمَّا يَعْرِشُونَ "ات، زنبور بر رسول خدا )ص(، و جبال بر قريش، و شجر بر عرب، وبعضي از اين رواي

 .«0»آيد به علم تطبيق شده آنچه از شكم زنبور بيرون مي

برسد  عمر، و در تفسير قمي به سند خود از علي بن مغيره از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: بنده خدا كه به صد سال
 .«2»به ارذل العمر رسيده 

 "أَرْذَلِ الْعُمُرِ "و در مجمع گفته كه: از علي )ع( روايت شده كه مقصود از

__________________________________________________ 
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 .«1»هفتاد و پنج سالگي است، و از رسول خدا )ص( هم همين معنا روايت شده 

ول خدا )ص( حديث اين روايت را در الدر المنثور از طبري از علي )ع( نقل كرده و نيز از ابن مردويه از انس از رس :مؤلف
 .«5»مفصلي روايت كرده كه داللت دارد بر اينكه ارذل العمر، صد سال است 

 117بر امير المؤمنين و ائمه عليهم السالم[ ..... ص :  "مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "و در تطبيق جمله: "حفدة "رواياتي در معناي]

وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَ  "( روايت كرده كه در ذيل آيهو در تفسير عياشي از عبد الرحمن اشل از امام صادق )ع
 .«0»حفدة پسران دخترند، و ما حفدة رسول خدا هستيم  :فرموده "حَفَدَةً

و در همان كتاب از جميل بن دراج از امام صادق )ع( روايت كرده كه در باره حفدة فرمودند: به معناي ياوران از فرزندانند 
«0». 

آورد، و اضافه كرده است كه اين و در مجمع البيان در معناي حفدة فرموده: خويشاني است كه دختر از راه ازدواج بدست مي
 «معنا از امام صادق )ع( روايت شده

 .مؤلف: بطوري كه در سابق بيان كرديم منافاتي ميان اين روايات نيست.

م صادق )ع( در خصوص طالق عبد و نكاحش روايت كرده كه فرمود: و در تهذيب به سند خود از شعيب عقرقوفي از اما
ادر بر يعني ق "ءٍعَبْداً مَمْلُوكاً ال يَقْدِرُ عَلي شَيْ "فرمايد:)برده( طالق و نكاح ندارد، آيا نشنيدي كالم خداي تعالي را كه مي

 .«2»طالق و نكاح نيست مگر به اذن مواليش 

 .ايات ديگر از طرق شيعه رسيده استاي از رومؤلف: در اين معنا عده

از امام )ع( روايت كرده كه فرمود: چطور با هم  "هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "در ذيل آيه« 2»و در تفسير قمي 
 .كند امير المؤمنين و ائمه )ع( هستند؟برابرند و حال آنكه منظور از كسي كه امر بعدل مي

هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ  "روايت كرده كه در ذيل آيه: (ان از ابن شهر آشوب از حمزة بن عطاء از امام ابي جعفر )عو در تفسير بره
 :فرموده "مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ...

__________________________________________________ 
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 .«1»مقصود علي بن ابي طالب )ع( است، اوست كه بر صراط مستقيم است 

مصداقي بر كلي است، و همانطور كه در بيان گذشته گفتيم از باب بيان  مؤلف: اين دو روايت از باب جري، يعني تطبيق
 .سبب نزول نيست

آن را در باره « 5»وارد شده كه يكي  "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً "و همچنين آن رواياتي كه از طرق اهل سنت در ذيل
آن « 0»كرده است، و ديگري مش ابي الجوزاء او را نهي مينموده و غالهشام بن عمرو دانسته كه سري و جهري انفاق مي

وارد شده كه  "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ "را در باره عثمان بن عفان و غالمش دانسته، و همچنين رواياتي كه در ذيل جمله
عون است، و همچنين رواياتي كرده حمزه و عثمان بن مظمقصود از ابكم، ابي بن خلف، و مراد از كسي كه امر به عدل مي

كه وارد شده در اينكه ابكم هاشم بن عمر بن حارث قرشي است، كه مردي بي خير بود و با رسول خدا )ص( دشمني 
كرد، و نيز آن رواياتي كه دارد: ابكم، ابو جهل، و آمر به عدل عمار بوده، و آن رواياتي كه آمر به عدل را عثمان بن عفان، مي

ي كافر او اسيد بن ابي العيص دانسته، و نيز روايت ديگري كه در اين مقوله رسيده همه از باب تطبيق و ابكم را موال
 .مصداق بر كلي است
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 اشاره

رَوْا إِلَي ( أَ لَمْ ي22َئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْ
( وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً وَ 23الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِالَّ اللَّهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ )

وْمَ ظَعْنِكُمْ وَ يَوْمَ إِقامَتِكُمْ وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَ
قِيكُمْ وَ سَرابِيلَ تَ الْحَرَّ وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِالالً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناً وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ (80)حِينٍ 

 (25( فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ الْمُبِينُ )21بَأْسَكُمْ كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ )

نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ ال يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ال هُمْ  ( وَ يَوْم20َيَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ )
وا ( وَ إِذا رَأَي الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكاءَهُمْ قال22ُ( وَ إِذا رَأَي الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فاَل يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَ )20يُسْتَعْتَبُونَ )

( وَ أَلْقَوْا إِلَي اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ 22رَبَّنا هؤُالءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ )
 (22ما كانُوا يَفْتَرُونَ )

( وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ 22سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ ) الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ
 (23هُديً وَ رَحْمَةً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَ )ءٍ وَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ
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دانستيد و به شما گوش و ديدگان و دلها داد شايد سپاس و خدا شما را از شكم مادرانتان بيرون آورد در حالي كه چيزي نمي
 .(22گزاريد )

دارد آنها را مگر خداي تعالي، و در اين اند براي پرواز در آسمان، نگه نمير حالي كه رام شدهكنند به پرندگان دآيا نظر نمي
 .(23براي گروهي كه ايمان دارند عبرتهاست )

ها براي شما قرار داد تا و خدا براي سكونت دائم شما منزلهايتان را و براي سكونت موقت سفر از پوست چهارپايان خيمه
بك وزن و قابل انتقال باشد و از پشم و كرك و موي )گوسفند و شتر( اثاثيه منزل و متاع و اسباب وقت حركت و سكون س

 .(23زندگاني و لباسهاي فاخر براي شما خلق فرمود تا در حيات دنيا از آن استفاده كنيد )

و از غارهاي كوه پوشش و اتاقها ها مهيا ساخت بانها از درختان و سقف و ديوار و كوهو خدا براي آسايش شما از گرما، سايه
برايتان قرار داد تا از سرما و گرما پناهي گيريد، و نيز لباس كه شما را از گرماي آفتاب و سرماي زمستان بپوشاند خلق كرد، 

و نيز براي آنكه در جنگ محفوظ مانيد لباس آهن مقرر گردانيد، چنين نعمتهاي خود را بر شما تمام و كامل كرد تا مگر 
 .(21يع و تسليم امر او باشيد )مط

 .(25اگر روي بگردانيدند فقط بالغ آشكار به عهده تو است )

 .(20نعمت خدا را شناسند و باز آن را منكر شوند و بيشترشان منكرند )

 .(20)اند نه اجازه دهند، نه به مقام اعتذار آيند روزي كه از هر امتي گواهي برانگيزيم آن وقت به كساني كه كافر بوده

 .(22اند عذاب را ببينند نه عذابشان سبك شود و نه مهلت يابند )و چون كساني كه ستم كرده

اند چون شريكان عبادت خويش ببينند گويند پروردگارا اينان شريكان عبادت مايند كه سواي تو و كساني كه شرك آورده
 .(22خوانديمشان و شريكان اين سخن ادا كنند كه شما دروغگويانيد )مي

 .(22اند نابود گردد )ساختهدر آن روز تسليم فرمان خدا شوند و آن دروغها كه مي

 .(22اند عذابي بر عذابشان بيفزاييم )اند به سبب آن فسادي كه كردهاند و مردم را از راه خدا باز داشتهو كساني كه كافر بوده

ايم ترا بر ضد اينان گواه آريم، اين كتابي كه بر تو نازل كردهروزي باشد كه از هر امتي گواهي بر ضد خودشان برانگيزيم و 
 .(23توضيح همه چيز و هدايت و رحمت و بشارت مسلمانان است )

 021، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 124بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

جه، كند كه آن نتياي مينتيجهشمارد، و سپس كالم را معطوف به سوي هاي الهي را بر مياين آيات، تعدادي ديگر از نعمت
حق محض در مساله وحدانيت خداي تعالي در ربوبيت، و در مساله بعثت در قيامت، و در مساله نبوت و شرايع عينا مانند 

 .دسته قبلي آيات است كه در آنها نيز برداشت سخن بهمين منوال بود

 ."... عْلَمُونَ شَيْئاًوَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَ "

 "كه در اصل "اهراقة: ريختن مايع "در آن زائده است، نظير كلمه "ها "است و حرف "ام: مادر "جمع "امهات "كلمه



در انسان  "امهات "اندهم گفته« 1»آيد. بعضي هم مي "امات "آيدمي "امهات "همانطور كه "ام "بوده، البته جمع "اراقه
است، كه به معناي قلب و فهم است، و  "فؤاد "جمع قله "افئدة "در غير انسان از حيوانات. و كلمه "تاما "رود وبه كار مي

 .براي اين كلمه جمع كثرتي ديده نشده

 124.. ص : علم حصولي انسان در بدو تولد نفي شده است[ ... "وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً "در آيه:]

حال از ضمير خطاب  "ال تَعْلَمُونَ شَيْئاً "اشاره است به تولد، و جمله "وَ اللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ "و اينكه فرمود:
ل قهاي مادرانتان متولد كرد، در حالي كه شما از اين معلوماتي كه بعدا از طريق حس و خيال و عاست، يعني شما را از رحم

 .درك كرديد خالي بوديد

به طوري  -گويند: لوح نفس بشر در ابتداي تكونش از هر نقشي خالي استكند كه مياين آيه نظريه علماء نفس را تاييد مي
 .بنددو بعدا به تدريج چيزهايي در آن نقش مي -كه گفته شد

ي بر اين گويند، دليل قرآننمي "يعلم شيئا "ن راالبته اين در باره علم انسان است به غير خودش، چون عرفا علم به خويشت
لِكَيْ ال يَعْلَمَ  "فرمود:برسد مي (مطلب قول خداي تعالي است كه در آيات قبلي در باره كسي كه به حد ارذل العمر )پيري

ود چه پيرتر شچون اين از ضروريات است كه چنين كسي در چنين حالي عالم به نفس خود هست و هر  "بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً
 .شودنسبت به خودش جاهل نمي

مانند ساير  -يعني علم انسان به خودش -به عموم آيه استدالل كرده است بر اينكه علم حضوري« 5»يكي از مفسرين 
 علوم، يعني علوم حصولي، در ابتداي پيدايش انسان نبوده و بعدا

__________________________________________________ 
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در نفس پيدا شده است آن گاه در ادله حكماء بر اينكه علم انسان به خودش علم حضوري است )نه حصولي و نقشي( 
 .هاي عجيبي كرده استمناقشه

اي حصولي است كه شاهدش همان آيهگوييم: عموم آيه شريفه منصرف به علمهاي معمولي، يعني علم ما در پاسخ وي مي
اشاره است به مبادي  "وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ":است كه قبال اشاره كرديم. و اينكه فرمود

كه عمده آنها حس باصره و اين علم كه خداي تعالي به انسان انعام كرده چون مبدأ تمامي تصورات، حواس ظاهري است، 
رسند، و مبدأ تصديق و فكر، قلب حس سامعه است. و آن حواس ديگر يعني المسه و ذائقه و شامه به اهميت آن دو نمي

 .است

 ."... أَ لَمْ يَرَوْا إِلَي الطَّيْرِ مُسَخَّراتٍ فِي جَوِّ السَّماءِ ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ "

به معناي هواي دور از زمين است. و بنا به گفته او معناي آيه چنين است: آيا به مرغان  "جو ": كلمهدر مجمع البيان گفته
نگرند كه چگونه در فضاي دور و در جو آسمان مسخر خدا هستند؟ آن گاه نتيجه اين نگريستن و تفكر را بيان نموده نمي
 .«1» "ما يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ "فرمايد:مي

 125شوند[ ..... ص : قيقي پرواز مرغان در هوا خداي تعالي است و اسباب طبيعي منتهي به مسبب االسباب ميسبب ح]



رواز بينيم كه اسباب طبيعي نيز در پدر اينجا خداي تعالي سبب نگهداري مرغان را در فضا منحصر به خود كرده با اينكه مي
خداي تعالي در كالم مجيدش ناموس عليت و معلوليت را تصديق  دانيم كهمرغان در فضا مؤثرند، و از سوي ديگر مي

 .نموده، سببيت اسباب طبيعي را قبول دارد پس چگونه در مساله پرواز مرغان، آن را انكار كرده است؟

رسد و ليكن بايد دانست كه ايستادن و راه رفتن مرغان در فضا و سقوط اين سؤالي است كه در آيه شريفه به نظر مي
و اين  اي كه ميان آن سبباي كه باشد و مستند به هر سببي كه بوده باشد خودش و سببش و رابطهنشان به هر گونهنكرد

سبب )پرواز( برقرار است همه مستند به خداي تعالي و صنع او هستند. او است كه وجود را بر طير و بر سبب طيرانش و 
ببي كه وجود را به آن سبب افاضه كرده حقيقي است هر چند كه رابطه ميان آن سبب و آن طيران افاضه فرموده. پس س

متوقف بر سبب طبيعي و قريب نيز باشد، پس سبب حقيقي اين موجود منحصرا خداي تعالي است، هر چند موقوف بر 
 .هاي طبيعي نزديكش هستسبب

ي لوجود خود را از خداي تعاو معناي اينكه گفتيم كه: وجودش متوقف بر سببش هست اين نيست كه سبب بعد از آنكه 
 كند، بلكه معنايش اين است كهگرفت به او افاضه مي

__________________________________________________ 
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ته باشد، و ما در صفحات گذشته مسبب در گرفتن وجود خود از خدا محتاج به اين است كه سببش قبال وجود خود را گرف
 .توضيحي براي اين مطلب گذرانديم

أَنَّ الْقُوَّةَ  "و آيه« 1» "أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "اين است معناي توحيد قرآن، و دليل بر آن از جهت لفظ، آياتي است نظير آيه
 .«0» "ءٍ قَدِيرٌإِنَّ اللَّهَ عَلي كُلِّ شَيْ "و آيه« 0» "ءٍاللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ "و آيه« 5» "لِلَّهِ جَمِيعاً

با سببيت  "داردجز خدا كسي طير را در فضا نگه نمي "و دليل بر آنچه در معناي نفي و اثبات در آيه گفته شد )آيا جمله
را مجبور  گرشود كه )مسخر( سببي دياسباب طبيعي منافات دارد يا نه( كلمه مسخرات است، چون تسخير وقتي محقق مي

 .خواهد، پس خود همين كلمه داللت دارد بر اينكه مقهور، خود نوعي از سببيت طبيعي را دارددر كاري كند كه او مي

تر از ايستادن انسان در زمين نيست پس همه بطور مساوي منتهي به صنع و پرواز مرغان در جو آسمان در حقيقت عجيب
اي چيزها انس و الفت گرفته و تا چشم گشوده آن را آن طور ديده و سبت به پارهخداي تعالي است، چيزي كه هست انسان ن

باعث شده كه قريحه جستجو و تحقيق و كنجكاويش نسبت به آن خمود گردد و از ديدن آن دچار هيچ شگفتي نشود ولي 
پندارد، و قهرا عادي ميهمين انسان وقتي به چيزي مخالف آنچه كه مانوس اوست برخورد آن را امري استثنايي و غير 

 .شودقريحه كنجكاويش به بحث و جستجو برانگيخته مي

ه شوند، اين تا بوده چنين ديدكنند و به سوي زمين جذب ميانسان همواره ديده كه اجسام سنگين همه به زمين تكيه مي
ين با آن كند، و جاذبه زمپرواز ميبيند كه چيز سنگيني بنام فالن مرغ اين كليت را نقض كرده و در فضا آن گاه وقتي مي

ن كند، و البته اينمايد و تا روز به دست آوردن علتش تالش ميكند و شروع به بحث و جستجو ميكاري ندارد تعجب مي
اي از حق و حقيقت را هم دارد و همين خود باعث شده كه قرآن كريم هم اينگونه امور را مواد احتجاج خود قرار بحث بهره

 .دهدمي
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ها و معنايش اين است كه در مسخر بودن مرغان در جو آسمان، آيت "إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "و اينكه فرمود:
ف اشند بلكه گاهي دفيهايي است براي مردمي كه ايمان بياورند، چون مرغان در فضا يك حال ندارند تا يك آيت بنشانه

بندند كنند( گاهي بالها را بطور كلي مي)پرزدن( دارند و گاهي صفيف )بال را چون هواپيما باز نموده و بدون حركت پرواز مي
شوند، گاهي صعود دارند و گاهي نزول، كه همه اينها همانطور ايستند گاهي منتقل ميكنند گاهي ميو بي بال حركت مي

 .هايي است براي مردمي كه ايمان بياورندفرمود آيتكه خداي تعالي 

 121ذكر نعمت خانه، پوست و پشم و كرك و موي حيوانات و ...[ ..... ص : ]

 ."... وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً "

يش الن جا بيتوته كرد معناگويند فالني در فبه معني ما وراي آدمي در شب است، چون وقتي مي "بيت "در مفردات گفته:
آن گاه گاهي به مسكن هم بيت  "ظل بالنهار "گوينداينست كه يك شب در آنجا اقامت كرد، هم چنان كه در باره روز مي

شود. ها و ابيات بيشتر در شعر استعمال مي، ليكن بيوت بيشتر در خانه"بيوت "آمده و هم "ابيات "گويند و جمع آن، هممي
شود، هم گلي، هم پشمي، و هم كركي، اين بود مقدار هاي سنگي اطالق ميگفته كلمه بيت، هم به خانهو نيز )راغب( 

 .«1»حاجت ما از گفتار او 

به معناي كوچ كردن و بر  "ظعن "و كلمه سكن به معناي هر چيزي است كه انسان به وسيله آن سكونت يابد، و كلمه
 "پشم شتر را، هم چنان كه موي انسان را "وبر "گويند، و كلمهرا ميپشم گوسفند  "صوف "خالف اقامت است و كلمه

به معناي متاع بسيار خانه است زيرا به يك قطعه از متاع خانه اثاث گفته  "اثاث "گويند، وو نيز پشم بز را هم شعر مي "شعر
و متاع از اثاث « 5»يز چنين است گويد: اثاث جمعي است كه واحد ندارد هم چنان كه متاع نشود، در مجمع البيان مينمي

 .گويندتر است زيرا مطلق حوائج زندگي را هر چند مربوط به خانه نباشد متاع ميعمومي

معنايش اين است كه خدا بعضي از بيوت شما را براي شما مايه سكونت  "وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً "و اينكه فرمود:
 بُيُوتاً وَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ "ن ساكن شويد زيرا بعضي از بيوت قابل سكونت نيست مانند انبار هيزم،قرار داد كه در آ

 كه مقصود از آن قبه -هايي قرار داديعني از بعضي پوستها كه همان پوست دباغي شده است براي شما خانه "...
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 "دهيد در:شماريد و براي نقل و انتقالهاي خود اختصاصش مييعني سبكش مي "تَسْتَخِفُّونَها "هايي كه:خانه -و خيمه است
 .در روز اقامتتان كه سفري نداريد "امَتِكُمْيَوْمَ إِق "روز كوچ كردنتان و "يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

خدا  -جعل لكم من اصوافها "و تقديرش "من جلودها "عطف است بر "وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها "و اينكه فرمود:
اثاثي  "اثاثا "مال بزهايعني  "اشعارها "يعني مال شتران و "اوبارها "يعني گوسفندان و "قرار داد براي شما از پشمهاي آنها



ت مندي تا مدتي اسالبته اين بهره "الي حين "مند شويدو متاعي كه از آن بهره "و متاعا "هايتان بكار ببريدكه در خانه
ها فاني و از بين رفتني است، پس اند: اين قيد مدت محدود اشاره است به اينكه همه اين نعمتگفته« 1»محدود، بعضي 
 .خاطر اينها نعيم آخرت را از دست بدهدعاقل نبايد به 

 122و حفظ از سرما را ذكر نكرد[ ..... ص :  "داردشما را از گرما نگه مي "و وجه اينكه در باره سرابيل فرمود: -با اينكه امري عدمي است -ذكر نعمت وجود تبعي سايه]

 ."... وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِاللًا "

و تعليق ظالل بر ما خلق براي اين است كه خود  "جعل "متعلقند به "مما خلق "و ظرف "لكم "، يعني ظرفاين دو ظرف
ها( امري عدمي است و قابل خلق نيست، مگر به تبع غير خودش، و در عين اينكه خودش عدمي است، همين ظالل )سايه

 ن و ساير حيوانات و حتي نباتات انعام كرده، بطوريوجود تبعيش خود يكي از نعمتهاي بزرگي است كه خداي تعالي بر انسا
اش از نور نيست، زيرا اگر سايه نبود، يعني سايه كه نعمت بودن آن و استفاده انسان و حيوان و نبات از آن كمتر از استفاده

 .شب سايه درختان و سايه نباتها، و دائما نور و روشني بود يك جاندار در روي زمين زنده نبود

به معناي چيزي است كه با آن چيز ديگري پوشيده شود حتي پيراهن هم  "كن "كلمه -"عَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبالِ أَكْناناًوَ جَ "
 .هاي آن استها و غارها و دخمهكوه "كن "است و مقصود از "كن "پوشدبراي كسي كه آن را مي

 .، پيراهني است كه شما را از گرما حفظ كند"سرابيل "مقصود از -"وَ جَعَلَ لَكُمْ سَرابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ "

در مجمع البيان گفته: اگر فرمود: شما را از گرما حفظ كند و نفرمود: از سرما، براي اين بود كه هر چيزي كه آدمي را از گرما 
كند بيشتر حفظ مي كند و اگر خصوص گرما را ذكر كرد با اينكه همان چيز آدمي را از سرماحفظ كند از سرما هم حفظ مي

 براي اين
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بود كه مخاطبين به اين خطاب اهالي گرمسير حجاز بودند كه احتياجشان به حفظ از گرما بيشتر از چيزي بود كه از سرما 
 .(ه نقل از عطاءحفظشان كند. )ب

اند چون از ذكر يكي كردهآن گاه صاحب مجمع اضافه كرده است كه عرب از دو چيز كه مالزم همند به ذكر يكي اكتفاء مي
 :شود چنانچه شاعر گفتهاز آن دو، ديگري هم فهميده مي

 و ما ادري اذا يممت ارضا اريد الخير ايهما يليني

خير و  "وآن د "آيد مقصود ازخير به دياري سفر كنم كداميك از آن دو برايم پيش ميدانم وقتي بخواهم به اميد يعني نمي
 .«1»شر است چون خير را در كالم آورده بود به همان اكتفاء نمود )نقل از فراء( 

زمين  مو بعيد هم نيست وجه ديگر اينكه حرارت را ذكر كرد و به ذكر آن اكتفاء نمود اين باشد كه: بشر اولي در مناطق گر
دهد و اين كرده و با شدت گرما بيشتر سر و كار داشته تا شدت سرما و لذا اين طايفه را به اتخاذ پيراهن تذكر ميزندگي مي

 .(براي پرهيز از هواي نامساعدي است كه با آن در تماسند و آن گرماي شديد است )و خدا داناتر است

كه از صدمه جنگ آدمي را نگه بدارد همانا زرهي است كه از  "سرابيل "مراد از اينظاهرا  -"وَ سَرابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ "
 .شدهآهن و نظاير آن ساخته مي

ارد و گذهايي را كه نام برده منت ميدر اين جمله برايشان اتمام نعمت -"كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ "



مه انعام منظور بود اين بود كه در برابر خدا تسليم شوند آنهم با معرفت به اينكه ولي نعمتش در حقش اي كه از اين هنتيجه
رود كوتاهي نكرده بلكه نعمت را بر او تمام نموده جز تسليم در برابر اراده منعمش و استكبار نورزيدن، انتظار و توقع نمي

 .كندداند كه منعمش جز خير او را اراده نميچون مي

، مصدر است همانند كالم و تكليم "تبليغ "، اسم و"بالغ "در مجمع البيان گفته: "فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّما عَلَيْكَ الْبَالغُ الْمُبِينُ "
«5». 

خواست ذكر كرد و از احتجاج به آنها فارغ گرديد بيان خود را با بعد از آنكه خداي سبحان از شمردن آنچه از نعمتهايش مي
جمله ختم فرمود، كه مضمونش عتاب و مالمت و تهديد كفار، و متضمن ذكر وحدانيت در ربوبيت و نيز نبوت و معاد اين 

 است،
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إِنْ فَ ")ص( در رسالتش را بيان كرد و آن عبارت از بالغ است كه فرمود:نخست وظيفه و پست نبوت و وظيفه رسول خدا 
يعني متفرع بر اين بيان كه جز دعوت آنان به صالح معاش و معاد آنان نيست و هيچ اجبار و  "اگر اعراض كردند -تَوَلَّوْا

ا عَلَيْكَ فَإِنَّم "داء به آن مضايقه نمودنداكراهي در آن نشده اين است كه اگر اعراض كردند و از پذيرفتن آن سرتافته و از اهت
بر تو هيچ مسئوليتي جز تبليغ واضح كه ابهام و خفايي در آن نباشد نيست چون تو يك فرستاده خدايي و  "الْبَالغُ الْمُبِينُ

 .فرستاده جز اين وظيفه ندارد

 .در اين جمله عالوه بر بيان وظيفه آن جناب تسليت و دلجويي او نيز هست

 127اند و نه همه آنان گفته شده است[ ..... ص : و وجوهي كه در باره علت اينكه اكثر كفار كافر خوانده شده "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "عناي آيه:م]

 ."الْكافِرُونَ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ "

، مقابل انكار است و مانند علم است كه در مقابل جهل قرار دارد و اين خود دليل بر اين است كه مراد از انكار "معرفت "
)يعني عدم معرفت( الزم معناي آن است و آن عبارت است از انكار عملي، يعني به خدا و رسول و روز جزا ايمان نياوردن و 

 "وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "ن با داشتن معرفت قبلي، و اين هر دو محتمل است و ليكن از آنجا كه در جملهيا انكار زباني كرد
 .انكار را اختصاص به اكثر ايشان داده پس تنها بايد معناي اولي مراد باشد

آورد دليل بر اين است كه كافران نامبرده و الم بر سر كافر  "وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "فرمود: "اكثرهم كافرون "و اينكه بجاي
هاي الهي و يا به قرآن و به توحيدي كه نعمتها بر آن داللت دارند و يا كفران به توحيد و غير آن را به حد كفران نعمت

جحودشان است زيرا عالوه بر كفر و  "اكثرهم كاملون في كفرهم ""أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "كمال رسانيده بودند چون معناي
 .نمودندكردند و از راه خدا جلوگيري ميعناد و لجاجت هم مي

شناختند و مقتضاي اين شناسايي اين بود كه به او و و معنايش اين است كه آنان نعمت خدا را به عنوان اينكه از خداست مي
آيند به آنچه مقتضاي انكار ميرسول او و روز جزا ايمان آورند و در عمل تسليم شوند، بر عكس، وقتي در مورد عمل در 

كنند، نه آنچه اثر معرفت است و بيشترشان به صرف انكار عملي قناعت ننموده كفر و عناد با حق و جحود و است عمل مي
 .كننداصرار بر آن را اضافه مي

آن  تفصيلي كه مفسرين در معنايكافي است و طول و  "وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "اين مقدار بياني كه ما كرديم در معناي جمله



 .اند زيادي استداده

 اگر آيه شريفه بيشتر آنها را كافر گفته با اينكه همه آنها كافر بودند از«: 1»يكي گفته 
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اند كه حجت بر آنان تمام نشده بود يا از اين باب كه به حد بلوغ و تكليف اقليتي از آنها كساني بودهاين جهت بوده كه 
نرسيده بودند و يا از اين جهت كه در عقل آنان آفت و نقصي وجود داشته و يا از اين جهت كه اصال دعوت پيغمبر به 

 .ن كافر خواندتواگوششان نخورده بوده، و معلوم است كه چنين كساني را نمي

گوييم: آيه شريفه اصال در باره آنها گفتگو ندارد، و اينگونه افراد بكلي از اطالق آيه خارجند چون ما در جواب اين مفسر مي
فرمايد كه آنها با اينكه نعمت خدا را شناختند انكار كردند، و اقليتي كه شما فرض كرديد كند و ميصريحا توبيخ و تهديد مي

اند، داخل در اطالق آيه نيستند، عالوه بر خدا را دانسته انكار كردند كه جزء همان اكثريتند و اگر انكار نكرده اگر نعمتهاي
اين فرض چنين اقليتي هم محل حرف است، زيرا مگر تماميت حجت به چيست؟ و حال آنكه حجت غير از ديدن نعمتهاي 

 .شناختندخداي را مي هايخداي سبحان چيز ديگري نيست و همان اقليت هم نعمت

مي اي از آنان به فاصله كدانستند عدهديگر گفته: از اين جهت كفر را به اكثريت نسبت داده نه به همه كه نمي« 1»يكي 
 .ايمان خواهند آورد. جواب اين توجيه اين است كه سخني است بدون دليل

ير، تحقير و توهين آنان است. اين قول را به حسن بصري اند: مراد از اكثر، همه است، و منظور از اين تعبگفته «5»بعضي 
 .اند و سخني بس عجيب استنسبت داده

خداوند بر كافران هيچ نعمت و منتي ندارد،  :اندها، كه گفتهاند بر بطالن عقيده جبريبه اين آيه استدالل كرده «3»بعضي 
دهد نقمت و خذالن است زيرا خداوند سبحان در اين آيه بر كنند، و هر نعمتي كه خدا به آنان ميچون هر عملي كه آنان مي

 .شناسندفرمايد كه كافران نعمت خداي را ميخالف عقيده آنها تصريح كرده است، زيرا مي

 121مند است[ ..... ص : مؤمن از تنعم به هر نعمتي از دو نعمت جسماني )بهره مادي( و روحاني )معرفت منعم( بهره]

ن است كه نعمت دو اعتبار دارد، يكي اعتبار اينكه ناعم و ماليم حال منعم عليه است، و از اين جهت كه ليكن حق مطلب اي
در صراط تكوين و رشد و سعادت جسماني و بدنيش بدان نيازمند است، و يكي از اين جهت كه منعم عليه در صراط تشريع 

 باعث معرفت او به نعمت سپس به منعم يعني سعادت روحي و انسانيش به آن احتياج دارد، و وجود نعمت
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شود كه انسان آن نعمت را در راه مرضات خداي تعالي مصرف شود، و باعث ميو روز جزا ميو در آخر ايمان به خدا و رسول 
نمايد، شخصي كه ايمان به خدا و رسولش دارد هر دو نعمت را دارد، هم جسمانيش را و هم روحانيش را، ولي كافر به يك 



كالم خداي سبحان شواهد زيادي بر اين نعمت، منعم است، آنهم نعمت مادي و دنيوي است و از ديگري محروم است، در 
 .توان سخن جبريان را پذيرفت و گفت كه خدا بر كافران هيچ نعمتي ندادهدو اعتبار هست پس نمي

 129گردد[ ..... ص : مراد از اينكه در قيامت از هر امتي شهيدي مبعوث مي]

 ."نُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَوَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ ال يُؤْذَ "

الني شود: فالني بر فبه معناي غضب و حزن است، وقتي گفته مي "عتب "كند كه گفته:در مجمع البيان از زجاج نقل مي
 "بيعت "ده، و اسم اين ما"عاتبه "گويندعتب كرد معنايش اين است كه غم او را خورد، و اگر برگردد و دلجوئيش كند مي

از او خواست كه  "به معناي "استعتب "است، يعني برگشتن معتوب عليه به چيزي كه مايه رضايت عاتب باشد، و كلمه
 .«1»باشد، اين بود نقل كالم زجاج مي "دلجويي كند

 "روز قيامت و مراد از اين "يوم "آيد كه مراد از ايناز سياق به دست مي "وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً "و در جمله

اند، و كند، گواهان اعمال است كه حقايق اعمال امت خود را ضبط كردهكه خدا هر يك را از يك امتي مبعوث مي "شهداء
نَ كُولِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَ "دهند، و ما در تفسير آيهشود، و ايشان شهادت ميدر آن روز از ايشان استشهاد مي

 .در جلد اول اين كتاب در معناي اين شهادت مقداري بحث كرديم« 5» "الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

 آيد كه مراد از امت، امت آنآيد كه مراد از شهيد هر امت، پيغمبر آن امت است، و نيز بر نميو از لفظ آيه شريفه هيچ بر نمي
د از شهيد، غير از پيغمبر و شخصي نظير امام باشد، هم چنان كه آيه سوره بقره رود كه مراپيغمبر است، بلكه احتمال هم مي

، امت و اهل "مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ "دليل بر اين احتمال است، و بنا بر اين، مراد از« 0» "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِوَ جِي "و همچنين آيه
 .زمان هر شهيد برانگيخته شده خواهد بود

 ، ذكر مبعوث كردن شهيد هر امت دليل بر"ثُمَّ ال يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ... "لهو در جم
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دهند كه در دنيا چه كارهايي كردند، و نيز قرينه است اين است كه شهيدان و گواهان مورد بحث، عليه امت خود شهادت مي
اين است كه اجازه سخن گفتن و عذر خواستن داده  "شودبه كفار اجازه داده نمي "بر اينكه ال بد مراد از اينكه فرمود

دهند براي اين است كه زمينه و فرصت براي اداي شهادت شهود فراهم شود، خالصه امت شان نميشود، و اگر اجازهنمي
الْيَوْمَ نَخْتِمُ  ":اي بر اين دارد مانند آيهساكت شوند تا گواهان، گواهي خود را بدهند، هم چنان كه آيات ديگري نيز اشاره

 .«5» "هذا يَوْمُ ال يَنْطِقُونَ، وَ ال يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ "و آيه« 1» "دُ أَرْجُلُهُمْعَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَ

 161قيامت روز پاداش و كيفر است نه روز عمل و راهي به بازگشت از آن به حيات دنيوي نيست[ ..... ص : ]

دهند كه با زدن شان نميه مذكور اين است كه اجازهكند كه مراد از جملعالوه بر اين، سياق جمله مورد بحث افاده مي
خواهد برساند كه هيچ راهي به تدارك ما فات هايي شر قيامت را از خود دور كنند، و خالصه ميحرفهايي و بكار بردن حيله

خواهي  يا به عذر و اصالح آنچه از اعمال دنيائيشان فاسد گشته ندارند و اين اصالح و تدارك ناگزير به يكي از دو راه است،



بسته  "وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ "شان بدهند كه برگردند و از ابتدا شروع به عمل صالح كنند، راه دومي را جملهو يا به اينكه اجازه
 .سد نموده است "ثُمَّ ال يُؤْذَنُ "است، و راه اول را هم كه عذر خواهي باشد جمله

خواهند كه در مقام راضي كردن اين است كه از ايشان نمي "وَ ال هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ "لهشود كه معناي جماز همين جا معلوم مي
خواهد بفهماند چنين خدا بر آيند، و خدا را از خود خوشنود سازند، و اين بيان، بيان عدم امكان تدارك ما فات است، مي

روز قيامت روز پاداش و كيفر است نه روز  چيزي ممكن نيست، و محال است كه بار ديگر برگشته و اطاعت كنند چون
 .عمل، و راهي هم براي برگشتن بسوي دنيا وجود ندارد، تا اينكه به عمل صالح بپردازند

و اين هر دو معنا را خداوند در موارد ديگري از كالمش به زبان ديگري بيان فرموده از آن جمله در معناي اول، يعني 
يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ ساقٍ وَ يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ فَال يَسْتَطِيعُونَ خاشِعَةً أَبْصارُهُمْ  "ت فرموده:برگشت به عمل صالح در همان قيام

 "تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَ قَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَي السُّجُودِ وَ هُمْ سالِمُونَ
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وَ لَوْ تَري إِذِ الْمُجْرِمُونَ ناكِسُوا رُؤُسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنا أَبْصَرْنا وَ سَمِعْنا  "م يعني برگشتن به دنيا فرموده:و در معناي دو «1»
 .«5» "فَارْجِعْنا نَعْمَلْ صالِحاً إِنَّا مُوقِنُونَ

 164در عذاب ظالمان در آخرت تخفيف و تاخيري نيست[ ..... ص : ]

 ."أَي الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَال يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ ال هُمْ يُنْظَرُونَوَ إِذا رَ "

روز  جزاي "آيه قبلي در حقيقت در مقام فرق ميان روز جزاء يعني روز قيامت با ساير ظروف جزاء در دنيا بوده و حتي فرمود:
آن  ولي اين آيه در مقام بيان فرق ميان عذاب "ير بپذيرد،قيامت مانند جزاهاي دنيا نيست كه با عذر خواهي و يا استعتاب تغي

است و هم  پذيرشود، زيرا عذابهاي دنيايي ستمكاران، هم تخفيفروز با عذابهاي دنيوي است، كه گريبانگير ستمكاران مي
 .پذيرد و نه تاخيرتاخيرپذير، ولي عذاب قيامت نه تخفيف مي

براي اين بود كه به علت و مالك حكم، اشاره  "الذين كفروا "و نفرمود: "ينَ ظَلَمُوا الْعَذابَوَ إِذا رَأَي الَّذِ "پس اينكه فرمود:
آيد اشراف عذاب به ايشان و اشراف ايشان به عذاب بعد از ، بطوري كه از سياق بر مي"ديدن عذاب "كرده باشد، و مقصود از

 .ت كه همان شكنجه به آتش است، عذاب روز قيامت اس"عذاب "رسيدگي به حساب است، و مقصود از

و معناي آيه )و خدا داناتر است( اين است كه وقتي به حسابشان رسيدگي شد، و حكم عذاب صادر گرديد، و نزديك آتش 
 .شدند، و آن را مشاهده كردند ديگر خالصي برايشان نيست، و ديگر نه تخفيفي دارند و نه مهلتي

 "... شُرَكاءَهُمْوَ إِذا رَأَي الَّذِينَ أَشْرَكُوا  "

در عرف قرآن، پرستندگان اصنام و اوثانند، و همين  "الَّذِينَ أَشْرَكُوا "دهد، و مراد ازداستان روز قيامت را هم چنان ادامه مي
كسانيند كه براي خدا شريك گرفته بودند، و به افتراء ايشان شركاي خدا  "شركاءهم "خود قرينه است بر اينكه مراد از كلمه

 .د، ذيل آيه بعدي نيز بر اين معنا داللت داردبودن

 براي اين بود كه به "شركاي ايشان "و اگر بجاي اينكه بفرمايد شركاي خدا، فرمود:
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رو باشند چشمهايشان، فروزي كه كشف كرده شود از ساق و خوانده شوند به سجود پس استطاعت ندارند كه فرو افتاده (1)
 .00و  05شدند به سجود و ايشانند تندرستان. سوره قلم، آيات گيرد ايشان را خواري، و بتحقيق بودند كه خوانده مي

گويند( خدايا ديديم و شنيديم پس )و اگر بيني آن وقت كه گناهكاران بزير افكنند سرهايشان را نزد پروردگارشان، (2)
 .15كنندگانيم. سوره سجده، آيه ايسته انجام دهيم بدرستي كه ما از يقينبرگردان ما را تا كار ش
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اين وسيله داللت كند بر اينكه بتها و خدايان دروغين ايشان با خدا شركت واقعي ندارند، تنها آن شركتي را دارا هستند كه 
 .هم حقيقت ندارداند، كه آن اين مشركين بر ايشان جعل و فرض نموده

پرستان شريك به اصنام يا معبودات باطل ديگر، و اينكه اصنام با بت "شركاءهم "گردد، اينكه تفسيربا اين بيان روشن مي
و اينكه شيطانها در اموال و  "شياطين "المال بودند، چون سهمي از اموال و احشام ايشان وقف آنها بود، و نيز تفسير به

رشان و يا در وبال كفرشان شركت داشتند تفسير صحيحي نيست، و چون مجال مناقشه با هر يك از اوالدشان و يا در كف
 .گذريماين تفسيرها را نداريم مي

خواهد از طرف مشركين شركاي معناي اين جمله روشن است، مي -"قالُوا رَبَّنا هؤُالءِ شُرَكاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ "
ا براي پروردگارشان معرفي نمايد، و احتياجي نيست به اينكه بحث كنيم كه چرا مشركين در قيامت خدايان خود را ايشان ر

كند، و انسان در مثل چنين كنند، چون آن روز، روزي است كه بدبختي و عذاب از هر سو ايشان را احاطه ميمعرفي مي
 .كندي كه به خاطرش برسد براي نجات خود ميجويد، و هر كوششوصفي به آنچه به ذهنش برسد تمسك مي

 "ء را دور بيندازي، و كلمهكه آن شي "ءالقيت الشي "گويي:وقتي مي :در مجمع گفته -"فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكاذِبُونَ "
عني آن به م "تلقاها "و كردم، و كلمهيعني روي سخن را متوجه ا "القيت اليه مقاله "به معناي چيز دور افتاده است، و "لقي

 «1»باشد. را، قبول كرد مي

و معناي جمله اين است كه شركاي ايشان كالم ايشان را رد نموده تكذيبشان كردند و خداي سبحان در جاي ديگر از اين 
إِنِّي كَفَرْتُ بِما  "و نيز مانند آيه« 5» "وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ "تكذيب به كفر تعبير نموده است، مانند آيه

 .كه حكايت شيطان است در خطاب به مشركين در روز قيامت« 0» "أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ

 ."وَ أَلْقَوْا إِلَي اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ "

 ت، و گويا خواسته است با تعبير بهبه معناي اسالم و استسالم اس "سلم "كلمه
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 .القاء سلم اشاره كند به اينكه عالوه بر تسليم و خضوع مقهوريت به قهر الهي هم خواهند داشت

 163ص :  آوردند، ايماني اضطراري و بي نتيجه[ .....در قيامت مشركين عالوه بر علم پيدا كردن به اينكه خدا حق مبين است در برابر او تسليم و به او ايمان مي]



كه  گردد، و بنا بر اين مراد اينستبر مي "الَّذِينَ أَشْرَكُوا "به "وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ "به قرينه جمله "القوا "و ضمير
 .كردندشدند استكبار ميشوند، در حالي كه هر چه در دنيا به اسالم دعوت ميمشركين در روز قيامت تسليم خدا مي

وَ يَعْلَمُونَ  "ه مراد، انكشاف حقيقت و ظهور وحدانيت خدا بوده باشد، هر چند كه بنا به فرموده خداي تعالي در جملهنه اينك
مساله انكشاف از صفات روز قيامت است، و ليكن انكشاف حقيقت، مطلبي است، و تسليم و « 1» "أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

فرق ميان آن دو كامال به « 5» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "يگر، هم چنان كه در جملهايمان به ثبوت آن مطلبي د
 .خوردچشم مي

و صرف علم به اينكه خدا حق مبين است كافي در سعادت انسان نيست، بلكه در تماميتش محتاج به تسليم و ايمان است، و 
البته يك ايمان و تسليم هست كه از طوع و اختيار است، و يكي است كه از كره و  اينكه اثر علمي آن علم را بار كند،

اضطرار، و اما آن تسليمي قيمت دارد و در سعادت آدمي مؤثر و نافع است كه از طوع و اختيار باشد، و موطن اختيار هم دنيا 
 .است كه دار عمل است نه آخرت كه دار جزا است

برابر حق نشدند هر چند بدان يقين داشتند، تا آنكه به خانه آخرت منتقل شده و در موقف و مشركين در دنيا تسليم در 
شان نموده آن وقت تسليم در حساب قرار گرفتند، به عيان ديدند كه خدا حق مبين است، و عذاب شقاوت از هر سو احاطه

قَّ وَ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَ "رد، و آيهبرابر حق شدند، ولي اين تسليمي است از روي اضطرار كه سودي به حالشان ندا
 «"يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

إِنَّ  "دهد كه دين حق است به شهادت آيهكند، صدر آيه از اسالمشان خبر ميبهمين علم و تسليم اضطراري اشاره مي
 .دهدو ذيل آيه از انكشاف حق براي آنان و ظهور حقيقت برايشان خبر مي« 0» "مُالدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْال

__________________________________________________ 

 .52فهمند كه خدا به تنهايي حق آشكار است. سوره نور، آيه و مي(1)

 .10آن را انكار كردند با آنكه به آن يقين دروني داشتند. سوره نمل، آيه (2)

فهمند كه خدا به تنهايي حق آشكار است. سوره دهد و ميدر اين روز خداوند جزاي آنان را كه حق است به تمامي مي(3)
 .52نور، آيه 

 .13دين نزد خدا فقط اسالم است. سوره آل عمران، آيه (4)
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ش به اسالم اول "وْا إِلَي اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَ ضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَوَ أَلْقَ "كنيم يعني آيهاي كه پيرامونش بحث ميو آيه
كند و ذيلش به اينكه اين اسالمشان اضطراري و بي فايده است، چون در دنيا هم براي خدا الوهيت قائل ايشان اشاره مي

يت شركايشان را بر تسليم در برابر الوهيت خدا ترجيح دادند تا آنكه بودند و هم براي شركاء شان، آن گاه تسليم در برابر الوه
ي پنداشتند باطل گشته اثردر آخرت حق برايشان ظاهر گشته همان شركاء، شرك ايشان را تكذيب كردند، آن گاه آنچه مي

م او ده، از روي بيچارگي تسليماند و در نتيجه جز تسليم در برابر خدا چاره ديگري برايشان نماناز آن خياالت برايشان نمي
 .شوندگشته، و از روي كراهت منقادش مي

 161كافران مفسد عذابي بيش از ديگر كفار خواهند داشت[ ..... ص : ]

 ."الَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ بِما كانُوا يُفْسِدُونَ "

نو متعرض حال پيشوايان كفر شده با اينكه قبال در آيه قبلي سرنوشت همه كفار را بيان كرده بود و از همين  در اين آيه از



مُ وَ أَكْثَرُهُ "جهت وقتي شنونده آن بيان را شنيد كه تمامي كفار معذبند، و تخفيف و مهلتي از عذاب ندارند، و در جمله
ا اين عده كند كه آيكفر و شقاوت شديدترند، قهرا اين سؤال در دلش خطور مي اين را هم شنيد كه بيشترشان در "الْكافِرُونَ

با بقيه كفار كه كفرشان به اين درجه نيست در عذاب برابرند با اينكه اينها كفر بيشتري دارند، چون سبب كفر ديگران هم 
الَّذِينَ كَفَرُوا  "ب آن را بدهد، و لذا فرمود:اند؟ چون جاي چنين سؤالي بوده خداي سبحان كالم را از نو آغاز كرده تا جواشده

آنها كه عالوه بر كفر ورزيدن، راه خدا را به روي ديگران هم بستند، و با عناد و لجاج، كفر خود را  "وَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
كه همان  "فَوْقَ الْعَذابِ "يشان چشانديمعذابي اختصاصي در برابر جلوگيريشان از راه خدا به ا "زِدْناهُمْ عَذاباً "تكميل كردند:

 .عذاب عمومي در ازاي مطلق ظلم و كفر باشد و در اين عذاب با بقيه مشركين شريكند

وَ إِذا رَأَي الَّذِينَ ظَلَمُوا  "براي عهد ذكري است و اشاره است بهمان عذابي كه قبال در جمله "العذاب "و گويا الف و الم در
 .كرده بودذكر  "الْعَذابَ ...

گردد كه مراد از افسادي كه در تعليل اين جمله تعليل زيادتي عذاب است. از همين جا روشن مي -"بِما كانُوا يُفْسِدُونَ "
مزبور واقع شد همان سد و جلوگيري از راه خداست، چون تنها همين صفت است كه باعث شده عذاب اين طائفه بر ديگران 

راد از افساد هم همين است، و به عبارتي ديگر، افساد در زمين و جلوگيري از تشكيل شود كه مبچربد، پس معلوم مي
 مجتمعي صالح، امري است كه پيش آمدنش مستند به ايشان است زيرا اگر افساد و سد 
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 .اينان نبود تشكيل چنين مجتمعي مترقب بود

 ."... ةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِوَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّ "

يزي به آن اشاره رفته بود، چ "وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً "صدر آيه تكرار مطلبي است كه در چند آيه قبل، يعني در آيه
ه براي داستان اذن سخن نداشتن در قيامت آمده بود، ولي در اينجا به عنوان چيني و مقدمكه هست در آنجا به عنوان زمينه

ص( در باره مشركين در قيامت است، و در هر دو جا خودش مقصود )چيني و مقدمه به جهت ذكر شهادت رسول خدا زمينه
 .اصلي نيست

كند بر اينكه خداوند در هر امتي يك داللت مي "يْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْوَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَ "بهر حال اينكه فرمود:
كند تا در باره عمل امت شهادت دهد، و اين بعث، غير بعث، به معناي زنده كردن مردگان براي حساب نفر را مبعوث مي

و  ترراي اين است كه حجت تماماست، بلكه بعثي است بعد از آن بعث، و اگر مبعوث هر امتي را از خود آن امت قرار داد ب
« 1»اند اند، حتي گفتهشود، و مفسرين هم آن را ذكر كردهتر باشد و عذري باقي نگذارد، و اين معنا از سياق استفاده ميقاطع

ن اكه: اگر حضرت لوط عليه قومش شهادت داد با اينكه از آنها نبود بدين جهت بود كه از آنها زن گرفته و در شهر و ديار آن
كند كه: رسول خدا )ص( گواه بر اينان است، و افاده مي "وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِ "سكونت گزيده بود. و جمله

 :هؤالء "اند كه مراد ازاستظهار كرده «5»مفسرين 

شان ز قيامت كه به ايامتش باشد، و نيز تمامي افراد بشر كه آن جناب مبعوث به ايشان شده، از زمان عصر خود تا رو "اينان
مبعوث شده، چه معاصرينش و چه آيندگان، چه حاضرين در زمان حضرتش و چه غايبين، همه و همه امت اويند، و او شاهد 

بر همه آنان است. و آيات شهادت از معضالت و مشكالت آيات قيامت است، هر چند كه آيات مربوط به قيامت سراپا 
 "لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً "در بر دارد، و ما در ذيل آيهاش مشكل است، و مشكالتي را همه

 .در جلد اول اين كتاب مقداري در باره معناي شهادت بحث نموديم «0»

__________________________________________________ 
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كند، مانند روز جمع، روز در اينجا قبل از ورود در بحث پيرامون شهادت و ساير اموري كه آيات روز قيامت توصيفش مي
شمارد كه در روز مور را در رديف حجتهايي ميوقوف، سؤال، ميزان، و حساب، واجب است كه بدانيم خداي تعالي اينگونه ا

 هايي قاطع عذر واند و تثبيت شده، بر طبق حجتشود تا هر عملي از خير و شر كه كردهقيامت بر عليه انسان اقامه مي
روشنگر حق، قضاوت شود سپس پاداش و كيفر دهند، يكي را سعادت و ديگري را شقاوت، يكي را بهشت و ديگري را آتش 

 .شوددهد استفاده ميترين معنايي است كه از آيات قيامت كه شؤون آن روز را شرح مي، اين روشندهند

ها و اجزاء و نتايجش روابطي حقيقي و روشن باشد، به و اين اصلي است كه مقتضاي آن اين است كه ميان اين حجت
راي شعور فطري است مجال رد آن و شك و طوري كه عقل مجبور به اذعان و قبول آن گردد، و براي هيچ انساني كه دا

 .ترديد در آن باقي نماند

 166تفصيلي در مورد شهادت )گواهي دادن(، شهيد و شهداء و بررسي و بيان وجه جمع بين مفاد آيات مختلف در اين باره[ ..... ص : ]

گردد مشتمل بر حقيقتي باشد كه كسي شود كه شهادتي كه در آن روز به اقامه خداي تعالي اقامه ميو بنا بر اين واجب مي
ترين مردم را شاهد براي اولين و آخرين كند، و او تواند شقينتواند در آن مناقشه كند، آري هر چند كه اگر خدا بخواهد مي

ود خهاي خالئق را در زبان او خلق كند بدون اينكه اند شهادت دهد، و يا خدا شهادت به كردهبه اختيار خودش به آنچه كرده
دهد نديده باشد، اي داشته باشد، و يا شهادتي دهد كه در دنيا خودش حاضر نبوده و از فرد فرد بشر آنچه شهادت مياو اراده

اش و يا حجتي به او اعالم كند كه فالن شخص چنين و چنان كرده، تو شهادت بده، آن گاه شهادت اين بلكه خدا يا مالئكه
فرد بشر نافذ نموده و بر طبيعتش مجازات دهد و به شهادت او احتجاج نمايد، چون اينها  ترين فرد بشر را در حق فردشقي

اش در برابر آن كند شود، كسي هم نيست كه با خدا در ملكش چيزي نيست كه در قدرت خداي تعالي نگنجد و نفوذ اراده
 .منازعه نمايد و يا حكم او را تعقيب كند

ها و كند، نظير تحكمزوري، و ناتمام و غير قاطع كه شك و ريب را دفع نمي و ليكن اين چنين شهادت، حجتي است
ن وقت كنند، آكنيم، كه با حق و حقيقت بازي ميزورگوييهايي كه در دنيا از انسانهاي جبار و طاغوتهاي بشري مشاهده مي

روز عين و اثري از غير حق و  چطور ممكن است چنين چيز را در حق خداي تعالي تصور كنيم؟ آن هم در روزي كه در آن
حقيقت نيست و بنا بر اين بايد اين شاهد، معصوم به عصمت الهي باشد، دروغ و گزاف از او سر نزند، به حقايق آن اعمالي 

 دهد كه بر طبق آن شهادت مي
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يد نيت دروني عامل هر عملي را بداند، و نبايد حاضر عالم باشد، نه اينكه صورت ظاهري عمل را ببيند و شهادت دهد بلكه با
و غايب برايش فرق كند، بلكه بايد داناي به عمل حاضر و غايب هر دو باشد، هم چنان كه در تفسير آيه سوره بقره نيز بدان 

 .اشاره نموديم

در  "من انفسهم "هر قيدو نيز واجب است كه شهادتش شهادت به عيان باشد، چون ظاهر لفظ شهيد همين است، و نيز ظا
جمله مورد بحث اين است كه شهادت مستند به حجتي عقلي و يا دليلي نقلي نباشد، بلكه مستند به رؤيت و حس باشد، 



وَ كُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ  "ع( نموده و فرموده:)شاهد اين معنا هم حكايتي است كه قرآن كريم از حضرت مسيح 
شود، با اين بيان مضمون دو آيه با هم سازگار مي« 1» "ءٍ شَهِيدٌتَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْتَ عَلي كُلِّ شَيْ فَلَمَّا

 "گويد:و ديگري مي "عَلي هؤُالءِ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً "گويد:زيرا يكي مي
 .«5» "وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً

مانش تا ظاهر آيه بقره اين است كه ميان رسول خدا )ص( و مردمي كه وي مبعوث بر ايشان بوده يعني همه بشر از اهل ز
دهند، و رسول خدا )ص( شاهد بر آن شهداء است، و شهادتش بر روز قيامت شهدايي هستند كه بر اعمال آنان گواهي مي

 .باشداعمال ساير مردم به واسطه آن شهداء مي

امتند، بقيه مردمند، و بقيه مردم خارج از  "ناس "، مؤمنين، و مقصود از"امت وسط "توان توهم كرد كه مقصود ازو نمي
 :فرمودبراي اينكه ظاهر آيه سابق در اين سوره كه مي

 .باشنداين است كه كفار هم از امت مشهود عليه مي "وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً ثُمَّ ال يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ... "

تي از اهل يك عصر باشند كه يك نفر از شهداء، شاهد بر و الزمه اين معنا اين است كه مراد از امت در آيه مورد بحث جماع
 .شوداعمال آنان باشد، و بر اين حساب امتي كه رسول خدا )ص( بسوي آنها مبعوث شده به امتهاي زيادي تقسيم مي

، باشد، هم چنان كه قبال هم گذشت (و قهرا مراد از شهيد هم انساني خواهد بود كه مبعوث به عصمت و شهادت )مشاهده
 است، زيرا "من انفسهم "مؤيد اين معنا جمله

__________________________________________________ 
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ماند، هم چنان كه براي متعدد بودن شاهد هم محلي باقي نمي "از خودشان "اگر مشاهده نداشته باشد، ديگر براي جمله
لزومي نيست، پس بايد براي هر امتي شاهدي از خودشان باشد، چه اينكه آن شاهد پيغمبر آنان باشد، يا غير پيغمبرشان، و 

نيز آن را تاييد « 1» "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِوَ جِي "دن و پيغمبر بودن نيست، هم چنان كه آيهاي ميان شهيد بوهيچ مالزمه
 .كندمي

شهدا خواهد بود نه عامه مردم، پس  "وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِ "در جمله "هؤالء "باز بنا بر اين معنا مراد از كلمه
سول خدا )ص( شاهد بر آن شهداء است، و ظاهر شهادت بر شاهد بودن اين است كه آن شهداء، شهداي بر مردمند، و ر

شاهد بر مقام شهداء است نه بر اعمال آنان و  (شاهد را تعديل كند، نه اينكه ناظر بر اعمال او باشد، پس رسول خدا )ص
 .(مه آنان متحد باشد )دقت فرماييدص( معاصر همه شهداء باشد، و از جهت زمان با ه)بهمين جهت الزم نيست رسول خدا 

و انصاف اين است كه اگر اين تقرير را براي آيه نكنيم اشكال و اختالفي كه در ميان آيات راجع به شهادت هست رفع 
داللت دارند بر اينكه « 5» "لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَداءَ عَلَي النَّاسِ "شود، مثال آيه سوره بقره و آيهنمي

اند، و حال آنكه غير اين دو آيه داللت دارد بر اينكه مقصود از امت، همه اهل عصرند، آن دو آيه داللت مراد از امت، مؤمنين
دارند بر اينكه رسول خدا )ص( شهيد بر شهداء است، و خالصه ميان او و مردم، شهداي ديگري هستند، و آيات ديگر بر 

دارد، زيرا داللت دارند بر اينكه بر همه مردم يك شهيد گمارده شده، و او همان پيغمبر مردم، است چون خالف آن داللت 
و لغ "من انفسهم "فرض اين است كه در اين صورت شهيد هر مردمي پيغمبر آن مردم است، و در اين صورت ديگر قيد



ست، و نيز آن وقت ديگر شهادت، شهادت زنده شود، چون پيغمبر هر مردمي هميشه با آن مردم و معاصر ايشان نيمي
نيست، و حال آنكه به دليل آيه مربوط به داستان مسيح، شهيد كسي است كه زنده باشد و ببيند، و همچنين اشكاالت 

 .ديگري

غير  گويند اين آيه شريفه استينافي ومي -"ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَوَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ "
كند، يك صفت عمومي آن اين است اش توصيف ميمربوط به سابق خويش است، و در آن قرآن كريم را با صفات برجسته

 كه

__________________________________________________ 

 .23سوره زمر، آيه (1)

 .22ه باشيد. سوره حج، آيه تا رسول بر شما و شما بر ساير خلق گوا(2)

 023، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 169ءٍ([ ..... ص : معناي اينكه قرآن بيان كننده همه چيز است )تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ]

به معناي بيان است، و چون قرآن كريم كتاب هدايت براي  -بطوري كه گفته شده -تبيان براي هر چيزي است و تبيان
همه آن چيزهايي است كه برگشتش به هدايت  "ءٍلِكُلِّ شَيْ "جز اين كار و شاني ندارد لذا ظاهرا مراد ازعموم مردم است و 

باشد از قبيل معارف حقيقي مربوط به مبدأ و معاد و اخالق فاضله و شرايع الهي و قصص و مواعظي كه مردم در اهتداء و راه 
است )نه اينكه تبيان براي همه علوم هم باشد(. و صفت خصوصي آن كه  يافتنشان به آن محتاجند، و قرآن تبيان همه اينها
اند در برابر حق تسليم شوند اين است كه هدايتي است كه مسلمين به مربوط به خصوص مسلمين است كه حاضر شده

مل به آن، ع وسيله آن به سوي صراط مستقيم راه يافته و رحمتي است از ناحيه خداي سبحان به سوي ايشان كه به وسيله
گردند، و بشارتي است براي ايشان كه به ايشان مغفرت و به خير دنيا و آخرت رسيده به ثواب خدا و رضوان او نائل مي

 .دهدهاي خدا را كه در آن نعيم مقيم است نويد ميرضوان و بهشت

از تبيان، همان بيان معهود و اند، و اين وقتي صحيح است كه منظور اين آن مطلبي است كه مفسرين در اين آيه گفته
اند معمولي، يعني اظهار مقاصد بوسيله كالم و داللتهاي لفظي بوده باشد، قرآن كريم با داللت لفظي به بيشتر از آنچه گفته

ده يعني آنچه بو "ما كان و ما يكون و ما هو كائن "داللت ندارد ليكن در روايات آمده كه قرآن تبيان هر چيزي است، و علم
شود كه مراد از اش اين ميهست و تا روز قيامت خواهد بود همه در قرآن هست، و اگر اين روايات صحيح باشد الزمهو 

تبيان اعم از بيان به طريق داللت لفظي باشد و هيچ بعدي هم ندارد كه در قرآن كريم اشارات و اموري باشد كه آن اشارات 
 .و متعارف نتواند آن را درك نمايد هايي كشف كند كه فهم عادياز اسرار و نهفته

گانه دين، يعني توحيد و نبوت و معاد است و در اين و ظاهرا بطوري كه از سياق اين آيات كه سياق احتجاج بر اصول سه
ست از ا جمله استينافيه نيست، بلكه حال "وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ "آيد كه جملهسياق مكررا مطلب منعطف به آن شده، بر مي

 "زلناو قد ن "در تقدير بگيريم، و تقدير كالم را "قد "قرار دارد حال چه اينكه حرف "جِئْنا بِكَ "ضمير خطابي كه در جمله
 -ل ماضي دارنداي مصدر به فعبنا بر اختالفي كه نحويين از بصريها و كوفيها در باره جمله حاليه -بدانيم و يا تقدير نگيريم،

 .ل ماضي قرار گرفته استيعني در صدر آن فع

يعني، ما تو را  "...و جئنا بك شهيدا علي هؤالء و الحال انا انزلنا عليك من قبل في الدنيا الكتاب  "و معناي آيه چنين است:
 023، ص: 15شاهد بر اينان فرستاديم، در حالي كه قبال يعني در ترجمه الميزان، ج



ا شد، پس تو در دنييزي از امور هدايت، و با آن حق از باطل تشخيص داده ميدنيا كتاب بر تو نازل كرديم، كه بيان هر چ
اند، و براي مسلمين به آن تسليمي كه از اعمال آنان را نظارت نموده، در روز قيامت عليه ظالمين به آن ظلمهايي كه كرده

هم قهرا هادي و رحمت و مبشر  دهي، چون كتاب هدايت و رحمت و بشراي ايشان بود. و توخود نشان دادند شهادت مي
 .ايشان بودي

ليه مردم شوند كه عگويد: بزودي شهدايي مبعوث ميبنا بر اين، صدر آيه به منزله مقدمه است براي ذيل آن، گويا كسي مي
ان و ياند و تو يكي از ايشاني و بهمين جهت نازل كرديم بر تو كتابي كه حق را از باطل بدهند به آنچه كه كردهشهادت مي

كند، تا تو بوسيله آن در روز قيامت عليه ستمكاران به ستمهايي كه كردند و كتاب، آن ستمها را معرفي كرده مشخص مي
بود شهادت دهي، و بر مسلمانان به اسالمشان كه باز قرآن آن را بيان كرده بود )چون هادي و رحمت و بشراي ايشان بود( 

 .ادي و رحمت و مبشر آنان بوديشهادت دهي، چون تو با داشتن كتاب، ه

 أَشْرَقَتِ وَ "كند مقارنت كتاب با شهادت در بعضي آيات شهادت است، مانند آيهو از نكات لطيفي كه اين معنا را تاييد مي
خواهد آمد كه مراد از آن كتاب، لوح  و بزودي ان شاء اللَّه« 1» "ءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَداءِالْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها وَ وُضِعَ الْكِتابُ وَ جِي

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتابٍ  "محفوظ است و در قرآن كريم هم مكرر آمده كه قرآن از لوح محفوظ است از آن جمله فرموده:
 .«0» "بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ "و نيز فرموده:« 5» "مَكْنُونٍ

هر چند غير از شهادت رسول خدا )ص( است و ليكن هر دو متوقف بر قضاي كتابي است كه نازل و شهادت لوح محفوظ 
 .شده

 470 : [ ..... ص"جئنا بك شهيدا علي هؤالء "و "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها ... "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه:

 اشاره

 تم از مجاهد روايت كرده كه: عربي بيابانيدر الدر المنثور است كه ابن ابي حا

__________________________________________________ 

 .و روشن شد زمين با نور پروردگارش و نهاده شد كتاب و آورده شدند پيغمبران و شهيدان(1)

 .23سوره زمر، آيه 

 .22آيه به درستي او قرآن كريم است كه در كتابي محفوظ است. سوره واقعه، (2)

 .55بلكه آن قرآني بزرگوار است در لوح محفوظ. سوره بروج، آيه (3)

 021، ص: 15ترجمه الميزان، ج

رابي اع "وَ اللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَناً "نزد رسول خدا )ص( آمده از او درخواستي كرد، حضرت اين آيه را برايش خواند:
خواندند اعرابي گفت: آري، آن گاه هم چنان مي "جَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَهاوَ  "گفت: بله، حضرت خواندند:

كرد و  اعرابي اين را كه شنيد پشت "كَذلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ "گفت آري، تا رسيدند به اين جمله:و او مي
 .«1» "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها وَ أَكْثَرُهُمُ الْكافِرُونَ "بال آن اين آيه نازل شد:رفت، لذا دن

فرمود:  "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَها ... "در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام باقر )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
ست كه نعمت واليت علي را به ايشان شناسانيد و به واليتش دستورشان داد، ولي ايشان بعد از وفات او آن را مقصود اين ا
 «5»انكار كردند. 



خواهد بفرمايد: واليت علي هم يكي از نعمتهاي خداست كه بعد از مؤلف: اين روايت از باب تطبيق مصداق بر كلي است مي
 .شناختن انكار كردند

از علي بن جعفر بن محمد از برادرش موسي بن جعفر )ع( « 0»ياشي از جعفر بن احمد از تركي نيشابوري و در تفسير ع
را شناختند و سپس انكارش « 0»فرمود: آن نعمت  "يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ... "روايت كرده كه از آن جناب از اين آيه سؤال شد

 .«2»كردند 

ع( روايت كرده كه فرموده: )از امام صادق  "وْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْوَ يَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«2»شود براي هر عصر و امتي شهيدي است، و هر امتي با امامش محشور مي

 .است "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ "مؤلف: ذيل كالم امام همان مضمون آيه

الي اند كه گفت: خداي تعو در الدر المنثور است كه عبد بن حميد و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم از قتاده نقل كرده
 و براي "وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤاُلءِ "فرموده:

__________________________________________________ 

 .152، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .0، ح 022، ص 5البرهان، ج (2)

 .در عربي آن نيز چنين است ولي در تفسير عياشي اين گونه است: عن العمركي عن النيشابوري(3)

فهميم كه مقصود آن جناب شخص معيني بوده كه قهرا و از اينكه فرمود: آن نعمت را شناختند و نفرمود آنها را، مي(4)
 .(باشد )مترجممي (همان صاحب واليت )صلوات اللَّه عليه

 .22، ح 522، ص 5تفسير عياشي، ج (5)

 .022ص  1تفسير قمي ج (6)

 025، ص: 15ترجمه الميزان، ج

 .«1»ريخت فرمود چشمانش اشك مياند كه هر وقت رسول خدا )ص( اين آيه را تالوت ميما نقل كرده

وَ كَذلِكَ  "ست و ما بعضي از آنها را در ذيل آيهاز اين قبيل روايات در باب شهادت در روز قيامت بسيار زياد ا :مؤلف
وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَكُونُ  "و آيه« 0» "وَ جِئْنا بِكَ عَلي هؤاُلءِ شَهِيداً "و بعضي ديگرش را در ذيل آيه« 5» "جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً

 .ايراد نموديم« 0» "عَلَيْهِمْ شَهِيداً

 اند كه گفت: شخصي از رسولمردويه، و خطيب در كتاب تالي التلخيص از براء روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن 
هايي است نظير درخت خرماي بلند كه ايشان را در پرسش نمود، فرمود: عقرب "زِدْناهُمْ عَذاباً فَوْقَ الْعَذابِ "خدا )ص( از آيه

 «2»گزند. جهنم مي

 175[ ..... ص : "ءٍكُلِّ شَيْتِبْياناً لِ "چند روايت در ذيل جمله:]

 فرمود: ما متولدو در كافي به سند خود از عبد االعلي بن اعين روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه مي
دانيم، و در آن كتاب است آغاز خلقت و آنچه كه تا روز قيامت شده از رسول خدائيم و در همان حال تولد كتاب خدا را مي

شد، و در آن خبر آسمان و زمين است، خبر بهشت و خبر آتش است، و خبر آنچه تا كنون شده و آنچه كه خواهد شد، خواهد 
در آن كتاب  :بينم، زيرا خداي تعالي فرمودهدانم، همانطور كه كف دست خودم را ميهمه در آن است و من همه را مي

 «2»تبيان هر چيزي هست. 



 .ت نقل به معنا شده استمؤلف: آيه شريفه در اين رواي

دانيم آنچه كه در آسمانها فرمود: ما مي (و در تفسير عياشي از منصور از حماد لحام روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع
دانيم آنچه كه در زمين است، و آنچه كه در بهشت و آنچه كه در آتش است، و آنچه كه ما بين آن است حماد است، و مي

كردم، فرمود: اي حماد اين خود در كتاب خداي تعالي است. آن گاه اين آيه را ده به آن حضرت نگاه ميزگويد: من بهتمي
ناً  تِبْياعَلَيْكَ الْكِتابَوَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي هؤُالءِ وَ نَزَّلْنا  "تالوت نمود:

 "ءٍ وَ هُديً وَ رَحْمَةً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَلِكُلِّ شَيْ

__________________________________________________ 

 [.....] .152، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .100سوره بقره، آيه (2)

 .01سوره نساء، آيه (3)

 123سوره نساء، آيه (4)

 .152، ص 0الدر المنثور، ج (5)
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 .«1»آنچه گفتيم همه در كتابي است كه تبيان هر چيز است 

اي از اي از اصحاب ما شيعه از احمد بن محمد بن سنان از يونس بن يعقوب از حارث بن مغيره و از عدهو در كافي از عده
ام صادق اند: از امعبيده و عبد اللَّه بن بشير خثعمي روايت كرده كه همگي گفتهاصحاب شيعه از آن جمله عبد االعلي و ابو 

دانم آنچه كه در بهشت است و دانم آنچه كه در آسمانها و آنچه در زمين است و مي)ع( شنيديم كه فرمود: من هر آينه مي
 اي سكوت كردقيامت خواهد بود، آن گاه لحظه دانم آنچه تا كنون بوده و آنچه كه تادانم آنچه را كه در آتش است، و ميمي

سپس احساس نمود كه شنوندگان در تعجب شدند و برايشان گران آمد، فرمود: همه اينها را از كتاب خداي عز و جل 
 .«5» "ءفيه تبيان كل شي "فرمايد:دانم، زيرا خداي تعالي در باره كتابش ميمي

 "خداي تعالي در باره موسي فرموده: :كند كه گفت: امام صادق )ع( فرمودروايت مي و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن وليد
و ما فهميديم كه براي موسي همه چيز را ننوشته، )بلكه از همه چيز مقداري را نوشته(  "ءٍوَ كَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْ

وَ جِئْنا بِكَ شَهِيداً عَلي  "و در باره محمد )ص( فرموده: "الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ "و در باره عيسي فرموده:
 .«0» "ءٍهؤُالءِ وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ

 .مؤلف: اين روايت را عياشي نيز به سند خود از آن جناب نقل نموده

__________________________________________________ 

 .22، ح 522، ص 5تفسير عياشي، ج (1)

 .، ط بيروت5، ح 521، ص 1اصول كافي، ج (2)

 .22، ح 552، ص 5تفسير عياشي، ج (3)
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 اشاره

( وَ أَوْفُوا 33وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ
( وَ ال تَكُونُوا 31يالً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ )بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِ

هِ وَ يَ أَرْبي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِكَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَالً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِ
( وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ 35يِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ ما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ )لَيُبَ

دَخاَلً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ ( وَ ال تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ 30لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ )
 (30اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ )

( ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ وَ لَنَجْزِيَنَّ 32ونَ )وَ ال تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيالً إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُ
( مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ 32الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )

( إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ 32فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ ) (32هُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ )لَنَجْزِيَنَّ
 (33عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ )

( وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ 133ذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ )إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّ
( 135قِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ هُديً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَ )( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْح131َمُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ )

نَ إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُو (130انٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ )وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ هذا لِس
 (130بِآياتِ اللَّهِ ال يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )

 (132إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ )
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دهد كند، پندتان ميدهد و از كار بد و ناروا و ستمگري منع ميو بخشش به خويشان فرمان ميخدا به عدالت و نيكي كردن 
 .(33شايد اندرز گيريد )

نيد كه ايد مشكبه پيمان خدا وقتي كه پيمان بستيد وفا كنيد و قسمها را از پس محكم كردنش كه خدا را ضامن آن كرده
 .(31كنيد )داند چه ميخدا مي

كه رشته خود را از پس تابيدن پنبه و قطعه قطعه كند مباشيد كه قسمهايتان را ما بين خودتان براي آن كه و چون آن كس 
يامت كند و روز قگروهي بيشتر از گروه ديگر است دستاويز فريب كنيد. حق اينست كه خدا شما را به قسمها امتحان مي

 .(35كند )مي ايد برايتان بيانمطالبي را كه در مورد آن اختالف داشته

خواست شما را يك امت كرده بود ولي هر كه را خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد هدايت كند و از آنچه اگر خدا مي
 .(30شويد )ايد بازخواست ميكردهمي

ان از راه تقسمهايتان را ميان خودتان دستاويز فريب مكنيد كه قدمي از پس استوار شدنش بلغزد و شما را به سزاي بازماندن
 .(94)خدا بدي رسد و عذابي بزرگ داشته باشيد 

 .(32پيمان خدا را به بهاي اندك مفروشيد، حق اينست كه آنچه نزد خداست بهتر است اگر بدانيد )

شود و آنچه نزد خداست ماندني است و كساني كه صبوري پيشه كردند پاداششان را بهتر از آنچه آنچه نزد شماست فاني مي



 .(32دهيم )اند ميكردهعمل مي

اند كردههر كس از مرد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد او را زندگي نيكو دهيم و پاداششان را بهتر از آنچه عمل مي
 .(32دهيم )مي

 .(32و چون قرآن بخواني از شيطان مطرود به خدا پناه جوي )

 .(33كنند تسلط نيست )وكل ميكه او را بر كساني كه ايمان دارند و به پروردگار خويش ت

 .(133تسلط وي فقط بر كساني است كه دوستدار اويند و كساني كه به خدا شرك آورند )
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لكه زني چنين نيست بكند گويند تو فقط افترا مياي را به جاي آيه ديگر بدل آريم و خدا بهتر داند چه نازل ميو چون آيه
 .(131دانند )ميبيشترشان ن

بگو قرآن را روح پاك )جبرئيل( به حق از جانب پروردگارت نازل كرده تا كساني را كه ايمان دارند، استوار كند و هدايت و 
 .(135بشارتي براي مسلمانان است )

ن زبان است و ايكنند عجمي دهد، زبان كسي كه بدو اشاره ميدانيم كه آنها گويند قرآن را فقط بشري بدو تعليم ميما مي
 .(130عربي روشن است )

 .(130كند و عذابي الم انگيز دارند )هاي خدا را باور ندارند خدا هدايتشان نميكساني كه آيه

 .(132هاي خدا را باور ندارند و آنها خودشان دروغگويانند )سازند كه آيهدروغ را فقط كساني مي

 176بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ي از احكام را كه با اسالم قبل از هجرت سازگار است و مايه اصالح حال عمومي اجتماع است مانند نهي از اين آيات برخ
فحشاء و منكر و ستم و آنچه ملحق به آن است مانند امر به سركشي از خويشاوندان و نهي از شكستن عهد و سوگند ذكر 

 .نها باشد و آن را اثبات كندكند كه مناسب ايكند، و نيز مطالب ديگري را يادآوري ميمي

 ."إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي "

ترين حكمي هستند كه اساس اجتماع بشري با آن استوار است، و از نظر گانه را كه مهمخداي سبحان ابتدا آن احكام سه
ل ترين هدفي كه در تعاليمش دنباذكر فرموده است، زيرا از نظر اسالم مهماهميت به ترتيب يكي پس از ديگري قرار دارند 

شده صالح مجتمع و اصالح عموم است، چون هر چند انسانها فرد فردند، و هر فردي براي خود شخصيتي و خير و شري 
ح ظرف صالح و اصال دارد، و ليكن از نظر طبيعتي كه همه انسانها دارند يعني طبيعت مدنيت، سعادت هر شخصي مبني بر

كند، بطوري كه در ظرف اجتماع فاسد كه از هر سو فساد آن را محاصره كرده باشد اجتماعي است كه در آن زندگي مي
 .(رستگاري يك فرد و صالح شدن او بسيار دشوار است، )و يا به تعبير ديگر عادتا محال است

 176.... ص : اشاره به اهتمام شديد در اسالم به اصالح وضع جامعه[ .]

رسد، منتها درجه جد و بهمين جهت اسالم در اصالح اجتماع اهتمامي ورزيده كه هيچ نظام غير اسالمي به پاي آن نمي
جهد را در جعل دستورات و تعاليم ديني حتي در عبادات از نماز و حج و روزه مبذول داشته، تا انسانها را، هم در ذات خود و 



  .زدهم در ظرف اجتماع صالح سا
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گويد: عدالت و دهد، و عدل مقابل ظلم است، راغب در مفردات ميدستور به عدل و داد مي "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ "در جمله
تحه به ف -شود، و عدلكند، و به اعتبار اضافه و نسبت، استعمال ميمعادله لفظي است كه معناي مساوات را اقتضاء مي

ال در جايي استعم -به فتحه عين -از نظر معنا نزديك به هم هستند، چيزي كه هست عدل -به كسره عين -، و عدل-عين
اش، يا اين اش يا اين لنگه بار با آن لنگهشود، مانند عدل شدن اين كفه ترازو با آن كفهشود كه با بصر و حس ديده ميمي

توان گفت عدل به معناي تقسيط و مقدار گندم با مقداري ديگر از آن، پس بنا بر اين مي عدد از گردو با آن عددش، يا اين
 .تقسيم بطور مساوي است

 177ست[ ..... ص : امر به عدالت اجتماعي ا "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "اشاره به معنا و اقسام دو گانه عدل )فردي و اجتماعي( و بيان اينكه امر به عدل در]

 :سپس اضافه كرده كه عدل دو قسم است

شود و بهيچ وجه اعتداء و ظلم شمرده يكي مطلق كه عقل اقتضاي حسن آن را دارد، و در هيچ زمان و عصري منسوخ نمي
 .هشود، مانند احسان به هر كس كه به تو احسان كرده، و آزار نكردن كسي را كه او از آزار تو خودداري نمودنمي

شود، مانند قصاص و ارش و ديه دوم عدلي كه عقل، عدالت بودن آن را تشخيص نداده بلكه بوسيله شرع شناخته مي
شود، و بهمين جهت جنايت، و اصل مال مرتد، كه اين قسم از عدالت قابل نسخ هست، و در بعضي از زمانها منسوخ مي

ما پس هر كس به ش -فَمَنِ اعْتَدي عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ "ا فرموده:قرآن كريم همين عدالت را اعتداء و سيئه خوانده، يك ج
جزاي بدي، بدي ديگري است مثل  -وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها "و جاي ديگر فرموده: "تجاوز كرد شما )هم( به او تجاوز كنيد

 ."آن

منظور است، چون عدل به معناي مساوات در  "يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ إِنَّ اللَّهَ "و اين نحو از عدالت همان است كه در آيه
تالفي است، اگر خير است خير، و اگر شر است شر، و احسان به معناي اين است كه خيري را با خيري بيشتر از آن تالفي 

 «1»كه مورد حاجت ما بود.  كني، و شري را به شري كمتر از آن جواب گويي، اين بود آن مقدار از كالم راغب

 :گويندو اين گفتار با تفصيلي كه داده برگشتش به يك جمله معروف است كه مي

عدالت ميانه روي و اجتناب از دو سوي افراط و تفريط در هر امري است، و اين در حقيقت معنا كردن كلمه است به الزمه 
امور است به اينكه به هر امري آنچه سزاوار است بدهي تا همه  معناي اصلي، زيرا معناي اصلي عدالت اقامه مساوات ميان

 امور مساوي شود، و هر يك

__________________________________________________ 

 ."عدل "مفردات راغب، ماده(1)
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است كه به آنچه حق است ايمان آوري، و در جاي واقعي خود كه مستحق آن است قرار گيرد، پس عدالت در اعتقاد اين 
عدالت در عمل فردي آن است كه كاري كني كه سعادتت در آن باشد، و كاري كه مايه بدبختي است بخاطر پيروي هواي 

نفس انجام ندهي، و عدالت در مردم و بين مردم اين است كه هر كسي را در جاي خود كه به حكم عقل و يا شرع و يا 
ت قرار دهي، نيكوكار را بخاطر احسانش احسان كني، و بدكار را بخاطر بديش عقاب نمايي، و حق عرف مستحق آن اس

گردد كه عدالت هميشه مساوي با حسن، مظلوم را از ظالم بستاني و در اجراي قانون تبعيض قائل نشوي. از اينجا روشن مي



يل كند و بسويش جذب شود قائل نيستيم، و قرار و مالزم با آن است، چون ما براي حسن، معنايي جز آنچه طبع بدان م
دادن هر چيزي در جايي كه سزاوار آن است از اين جهت كه در جاي خود قرار گرفته چيزي است كه انسان متمايل آن 

ر د كند، و حتي دو نفر از افراد انساناست، و به خوبي آن اعتراف دارد، و اگر احيانا مخالف آن را مرتكب شود عذر خواهي مي
كنند، هر چند كه مردم در مصداق آن با هم اختالف دارند، و خيلي هم اختالف دارند، و ليكن اين اختالف آن اختالف نمي

 .ناشي از اختالف در روش زندگي ايشان است

ا زير شود كه راغب در كالم خود اعتداء و سيئه را عدالت خوانده، و اين خالي از مسامحه نيست،و نيز اين معنا روشن مي
اي كه كيفر اعتداء و سيئه ديگري است، براي آن ديگري اعتداء و سيئه است، اما نسبت به كسي كه اينطور اعتداء و سيئه
روي و از خصائل پسنديده است، چون او با اين عمل خود ميان خوب و بد فرق دهد پيمودن راه وسط و ميانهكيفرش مي

 .ه، پس نسبت به او تجاوز و بدي نيستگذاشته و هر يك را در جاي خود قرار داد

شود يكي عدالت انساني في نفسه و يكي عدالتش نسبت به ديگران، پس بهر حال عدالت هر چند كه به دو قسم منقسم مي
شود و ليكن ظاهر يكي عدالت فردي، يكي عدالت اجتماعي، و نيز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مي

ست كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعي است، و آن عبارت از اين است كه با هر يك از افراد جامعه طوري سياق آيه اين ا
رفتار شود كه مستحق آن است و در جايي جاي داده شود كه سزاوار آن است، و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد 

دهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد، و الزمه ميمكلفين مامور به انجام آنند، به اين معنا كه خداي سبحان دستور 
شود كه امر متعلق به مجموع نيز بوده باشد، پس هم فرد فرد مامور به اقامه اين حكمند، و هم جامعه كه آن اين مي

 .دار زمام آن استحكومت عهده
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 179امر به احسان به خويشاوندان است[ ..... ص :  "إِيتاءِ ذِي الْقُرْبي "احسان نسبت به ديگران است و امر به "بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ "امر به احسان در:]

آيد، يعني مقصود از احسان هم احسان به غير است نه اينكه آنچه در باره عدل گفته شد مي "و االحسان "و در اينكه فرمود:
نيكو كند، بلكه خير و نفع را به ديگران برساند، آنهم نه بر سبيل مجازات و تالفي بلكه همانطور كه گفتيم به فرد كار را 

اينكه خير ديگران را با خير بيشتري تالفي كند، و شر آنان را با شر كمتري مجازات كند، و نيز ابتداء و تبرعا به ديگران خير 
 .برساند

اصالح مسكينان و بيچارگان و درماندگان است، و عالوه بر اينكه انتشار دادن رحمت و و احسان صرفنظر از اينكه مايه 
شود ثروت در اجتماع به گردد، چون باعث ميايجاد محبت است، همچنين آثار نيك ديگري دارد كه به خود نيكوكار برمي

 .گردش در آيد، و امنيت عمومي و سالمتي پديد آيد، و تحبيب قلوب شود

يعني دادن مال به خويشاوندان كه خود يكي از افراد احسان است، و اگر خصوص آن را بعد از ذكر  -"تاءِ ذِي الْقُرْبيوَ إِي "
عموم احسان ذكر نمود براي اين بود كه بر مزيد عنايت به اصالح اين مجتمع كوچك خاندان داللت كند، زيرا تشكيل 

شود، هم چنان كه مجتمع ازدواج يعني تشكيل دني بزرگ ميصحيح اين مجتمع كوچك است كه باعث اصالح مجتمع م
 .تر از مجتمع خاندان و دودمان است، و سببي است مقدم بر آن، و مايه به وجود آمدن آنخانواده، مجتمعي كوچك

توالد  ششود، سپس بعد از گستراي كه گره آن ازدواج است تشكيل ميبنا بر اين، جوامع بزرگ بشري در آغاز از جوامع خانه
شود بنام قبيله و عشيره و دودمان، و همچنين اين اي بزرگتر تشكيل ميو تناسل و توسعه افراد خانواده رفته رفته جامعه

فرد نيست، بلكه جنس  "ذِي الْقُرْبي "گذارد تا بصورت امتي عظيم در آيد، پس مراد ازاجتماع رو به كثرت و تزايد مي



 .شودشامل تمامي خويشاوندان مي -«1»اند بطوري كه گفته -ي است عام كهخويشاوند است، و اين خود عنوان

 .، امام از قرابت رسول اللَّه است"ذِي الْقُرْبي "كه از ائمه اهل بيت )ع( رسيده آمده است كه مراد از« 5»و در تفسيري 

 ، دادن خمس است كه خداي تعالي آن را واجب كرده و فرموده"ايتاء "و مراد از

__________________________________________________ 
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 .و تفسير آن گذشت« 1» "مَساكِينِ ...ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْوَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ "

وَ  "و آيه «2» "وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينُ "و شايد تعبير به مفرد در ذي القربي با اينكه در آيه
 .آورده مؤيد اين روايت باشدجمع « 0» "آتَي الْمالَ عَلي حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبي وَ الْيَتامي وَ الْمَساكِينَ

و احتمال اينكه مقصود از آن مفرد كه در آيه خمس است جنس ذي القربي است احتمالي است بعيد، زيرا اگر چنين بود جا 
را هم مفرد بياورد، زيرا نكته خاصي در ذي القربي نبود كه آن را مفرد بياورد و جنس را اراده  "مساكين "و "يتامي "داشت

 .قيه را جمع بياوردكند، ولي ب

 .(عالوه بر اين، در آيه قرينه روشني نيست بر اينكه مراد از ايتاء، احسان آنهم مطلق احسان باشد )و خدا داناتر است

 ."وَ يَنْهي عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "

و فحشاء و فاحشه به معناي كردار و گفتار زشتي است كه زشتيش بزرگ باشد. و  راغب در مفردات گفته است: كلمه فحش
شود: غبن فاحش يعني بيش از حد بعيد نيست كه اصل در معناي آن خروج از حد در كار غير سزاوار باشد، و لذا گفته مي

 .«0»تحمل مغبون شدن 

ند، يعني در جامعه متروك باشد، حال يا بخاطر زشتيش و و معناي منكر، آن كاري است كه مردم در جامعه خود آن را نشناس
 .يا بخاطر اينكه جرم و گناه است، مانند عمل مواقعه و يا كشف عورت در انظار مردم، آنهم در جوامع اسالمي

 در اصل به معناي طلب است، ولي چون زياد در طلب حق ديگران با زور و تعدي استعمال شده، لذا فعال از "بغي "و كلمه
شود، و چه بسا كلفتي نسبت به ديگران و ظلم و تعدي نسبت به آنان فهميده مياين كلمه معناي استعالء و استكبار و گردن

 كه به معناي زنا

__________________________________________________ 

ذي القربي و يتامي و مساكين  بريد به درستي كه خمس آن براي خدا و رسول وبدانيد كه آنچه از هر چيزي سود مي(1)
 .01است ... سوره انفال، آيه 

 .2سوره نساء، آيه (2)

 [.....] .122سوره بقره، آيه (3)

 ."فحش "مفردات راغب، ماده(4)
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 .هم بكار برود، ليكن در آيه مورد بحث معناي تعدي و ظلم بر غير است

كر و بغي هر چند از نظر مصداق غالبا يكي هستند، مثال هر كاري كه فحشاء باشد غالبا اين سه عنوان يعني فحشاء و من
منكر هم هست، و هر كاري كه بغي باشد، غالبا فحشاء و منكر نيز هست، ليكن نهي در آيه متعلق به آنها شده بخاطر 



باعث شكاف عميق ميان اعمال اجتماعي عنواني كه دارند، چون وقوع اعمالي كه يكي از اين سه عنوان را دارد در مجتمع 
رود و آن التيام و وحدت عمل از هم شود، و اعمال اجتماع از هم پاشيده شده نيروها هدر ميصادره از اهل آن اجتماع مي

شود، هر چند كه در ظاهر و صورت بپا ايستاده باشد، و وقتي نظام از گسيخته گشته، نظام فاسد، و مجتمع دچار انحالل مي
 .پاشيده شد هالك سعادت افراد حتمي است هم

 114نهي از فحشاء و منكر و بغي در واقع امر به حفظ وحدت در مجتمع است[ ..... ص : ]

پس نهي از فحشاء و منكر و بغي، امري است در معنا به اتحاد مجتمع، تا اجزاي يكديگر را از خود بدانند، و اعمال افراد همه 
عضي ديگر استعالء نكند، و دست ستم بسوي يكديگر دراز نكنند، از يكديگر جز خوبي يعني يك نواخت باشد، بعضي بر ب

ورزند، شناسند نبينند، در اين هنگام است كه رحمت در آنان جايگير گشته همه به هم محبت و الفت ميعملي كه آن را مي
ه منجر به تفرقه و هالكت شود از شود خشم و عداوت و نفرت و هر خصلت بدي كو نيرو و شدت يك جا متمركز مي

 .بنددميانشان رخت بر مي

شود كه تا متذكر شويد و بدانيد ختم فرمود كه معنايش اين مي "يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "خداي سبحان اين آيه را با جمله
 .خواند مايه حيات و سعادت شما استآنچه خدا شما را بدان مي

 ."... دِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ ال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهاوَ أَوْفُوا بِعَهْ "

به معناي حفظ چيزي و مراعات آن حاال بعد حال است، و پيماني را كه مراعاتش الزم باشد عهد  "عهد "در مفردات گفته:
ي عهد داد اين است كه عهدي به او داده و او را گويند فالني به فالنمعناي اينكه مي :گويند، آن گاه اضافه كرده استمي

 .«1»به حفظ آن سفارش كرده است 

اين است كه مراد از آن، عهدي باشد كه شخص آن را  "عهد اللَّه "و ظاهر اينكه عهد را به سوي اللَّه اضافه كرده و فرموده:
 .شكني خواهد آمدبا خدا بسته باشد، نه هر عهدي، و نظير اين حرف در نقض يمين يعني سوگند

__________________________________________________ 

 ."عهد "مفردات راغب، ماده(1)
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به معناي مخالفت مقتضاي آن است، و مراد از يمين، سوگند به  "نقض يمين "-"وَ ال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها "
 .است "وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا "ر از اين سوگند را يمين ندانسته است دليلش هم جملهخداست، گويا غي

نه به  "هاي، محكم كردن آن به قصد و تصميم است، آن هم در باره امري راجح، بخالف جمله"توكيد سوگند "و مراد از
 ال "كند كه در آيهس توكيد در اين آيه معناي تقصيد را افاده ميو امثال آن از سوگندهاي لغو. پ "آري به خدا "،"خدا

 .آمده است «1» "يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ

ن عنايت تر است، عالوه بر ايگو اينكه از شكستن قسم و عهد هر دو نهي شده و ليكن شكستن قسم در اعتبار عقلي شنيع
 .به سوگند در شرع اسالم بيشتر از عهد است، زيرا در باب قضاء، قسم يكي از دو وسيله فصل خصومت است

 115سبب شناعت شكستن قسم[ ..... ص : ]

ه چتر بودن نقض سوگند اين است كه: حقيقت معناي سوگند ايجاد ربط خاصي است ميان كالم، چه خبر و و توضيح شنيع
انشاء، و ميان يك امر مهم و شريفي كه دروغ بودن كالم خبري و مخالفت مقتضاي كالم انشايي مستلزم بطالن آن امر 



ه خدا قسم گوييم تو را بكنم، و در انشاء ميگوييم به خدا سوگند فالن كار را ميشريف و توهين به آن باشد، مثل اينكه مي
اين سوگند اين است كه اگر در آن خبر دروغ گفته باشيم و در اين انشاء مخالفتي فالن كار را بكن و يا مكن، كه معناي 

ه اين است ايم، پس برگشت امر بيعني خداي تعالي معتقد هستيم از بين برده "به مقسم به "بشود كرامت و عزتي كه نسبت
قسم خورده نزد خدا مسئول بوده  كه در صورت مخالفت، اول خدا كه به وي قسم خورده شده مسئول باشد دوم آن كسي كه

باشد، اما خدا مسئول شخص فريب خورده باشد چون او به احترام خدا تكيه و اعتماد نمود و اين فريب را بخاطر خدا خورد، و 
اما شخص قسم خورده نزد خدا مسئول باشد چون او صحت مطلب خود را منوط و مربوط به كرامت و عزت خدا نمود، و 

دهد اي كه مورد اعتماد او باشد ميبندد و به طرفش وثيقهاي ميا را برده، عينا مانند كسي كه عقد معاملهخالصه آبروي خد
سپارد، و يا شخص شريفي معامله او را با شرافت خود ضمانت گذارد و يا فرزندش را نزد او گروگان ميمثال مالي گرو او مي

 .كندمي

 شود، زيرا شخصروشن مي "لْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًاوَ قَدْ جَعَ "با اين بيان معناي جمله

__________________________________________________ 

خدا به قسمهاي لغو بيهوده شما را مؤاخذه نخواهد كرد و ليكن بر آن قسمي كه از روي عقيده قلبي ياد كنيد مؤاخذه (1)
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كنم وعده خويش را به نوعي بر خداي سبحان معلق كنم، و يا نميگويد: به خدا قسم فالن كار را ميسوگند خورده وقتي مي
نمايد، و اگر با اين حال سوگند خود را بشكند و به آن عهد وفا نكند كند، و خدا را در وفاي به آن، كفيل از طرف خود ميمي

 .او را عقوبت كند، پس در نقض سوگند اهانتي به ساحت عزت خدا كرده است بايد كفيلش

عالوه بر اين نقض سوگند و عهد هر دو يك نوع انقطاع و جدايي از خداي سبحان است بعد از تاكيدي كه به اتصال به او 
 .نموده است

 در "إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ "و جمله "ال تَنْقُضُوا وَ "حال است از ضمير جمع در جمله "وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ ... "پس جمله
 .كند كه اين عمل مبغوض خداست و خدا از آن آگاه استمعناي تاكيد نهي است، و چنين افاده مي

 113تمثيل نقض عهد به پنبه كردن خود رشته[ ..... ص : ]

 ."... بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاًوَ ال تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ  "

است، به معناي افساد چيزي است كه محكم شده از قبيل طناب يا فتيله و امثال آن، پس  "ابرام "كه مقابلش واژه "نقض "
 .نقض چيزي كه ابرام شده مانند حل و گشودن

ته: و هر چيزي كه بعد از به معناي نقض است، و در مجمع البيان گف "نكث "چيزي است كه گره خورده است، و كلمه
 .گويند، چه طناب باشد و چه رشتهتابيده شدن و يا رشته شدن نقض گردد، آن را انكاث مي

در اصل به معناي هر چيزي است كه به چيزي داخل شود در حالي كه از آن جنس  -به فتحه دال و خاء -"دخل "و كلمه
از رباء است كه به  "اربي "اند، و كلمها هم از آن كنايه آوردهدغل و خدعه و جنايت ر -بطوري كه گفته شده -نباشد، و

 .معناي زيادي است

 "وْكِيدِهاوَ ال تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَ "در معناي تفسير است براي "وَ ال تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثاً "و جمله
زند نقض عهد را به زني كه با كمال محكمي، چيزي را بريسد، سپس با زحمت فراوان همان ال ميكه در آيه قبل بود و مث



 .رشته را باز كند، و بصورت انكاثش در آورد كه هيچ استحكامي نداشته باشد

شته، رنشسته و تا نصف روز نخ مينقل شده كه گفته است زني بوده احمق از دودمان قريش كه با كنيزانش مي "كلبي "از
ها را پنبه كنند، و اين كار هميشگي او بوده، و اسمش ريطه دختر عمرو بن داده كه آن رشتهو آن گاه به ايشان دستور مي

 .«1»گفتند كعب بن سعد بن تميم بن مره بود كه به او خرفاء هم مي
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ه هاي خود را وسيلمعنايش اين است كه شما قسم "تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبي مِنْ أُمَّةٍ "و جمله
سازيد و خيانت و خدعه را پياده مي كنيد آن وقتدهيد، و با آن، دلهاي مردم را خوش ميغدر و نيرنگ و خيانت قرار مي

 .كنيد تا به اين وسيله خود را امتي پولدارتر از امت ديگري قرار دهيدايد نقض ميعهدي كه با مردم بسته

 مفعول له "أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ "وسيله آن است و اين از باب نهادن اسم مسبب بر روي سبب است، و جمله "دخل "پس مراد از
ند شويد، و خوريد تا ثروتمم است، و كالم در اين آيه خود يك نوع بيان براي نقض سوگند است، يعني سوگند ميبه تقدير ال

شود كه كرد، و حاصل معنايش اين مييا بيان براي آن مثل است كه چگونه مانند آن زني هستيد كه رشته خود را پنبه مي
ن زنيد، آكنيد و گره ميست، مطلب خود را با سوگند محكم ميمثل شما در دخل )دغل( گرفتن سوگند خود مثل آن زن ا

را  سازيد با اينكه خدا هم شمااش ميكنيد باز نموده، پنبهاي كه ميها را بدست خود يعني با خيانت و خدعهگاه همان تافته
 .از اينكار نهي كرده بود

 .اند جمله مورد بحث استفهام انكاري استاز مفسرين گفته« 1»بعضي 

ر خورم كه به زودي دآزمايد، و سوگند مييعني اين خود امتحاني است الهي كه شما را با آن مي "إِنَّما يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ... "
سازد آن وقت خواهيد فهميد حقيقت آنچه كه در دنيا بر سرش كرديد متوجه ميروز قيامت شما را به آنچه در آن اختالف مي

د شوكرديد، آن روز به خوبي معلوم ميافتاديد و براي محو آثار حق، راه باطل را طي ميبه جان هم ميكرديد و تكالب مي
 .كه چه كسي گمراه و چه كسي در غير گمراه بوده است

 ."... وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ "

 :از آنكه كالم به ذكر اختالف ايشان منجر شد همان اختالف را بيان كرده فرمود بعد

خواست همه آنان را امتي واحد سازد، و اگر خدا ميكند و او را عاجز نمياين اختالف غرض الهي از خلقتشان را نقض نمي
 كرد، يكي را هدايت و يكي را گمراه كرد كه اختالفي بينشان نباشد، و ليكن خداي سبحان خودش آنها را مختلف خلقمي

 .نمود

نمود كه سعادت و شقاوت بشر بر اساس اختيار بوده باشد، و و بدين جهت چنين كرد كه حكمت خداوند سبحان اقتضاء مي
تا  گردد برايشان بيان كردشود و راه شقاوت را كه منتهي به بدبختي ايشان ميراه اطاعت را كه منتهي به سعادت آنان مي

 هر كس راه معصيت را
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بپيمايد و طريق ضاللت را پيش گيرد مجازاتش نموده، و هر كس بر مركب راهوار اطاعت سوار شود و راه اطاعت را طي 



بزودي از هر دو طايفه خواهد پرسيد كه چه كرديد و چه اختيار نموديد؟ از آنچه گذشت اين نكته  كند او را هم پاداش دهد، و
روشن گرديد كه مراد از يك امت قرار دادن آنان، رفع اختالف از ميان آنان است، و مقصود اين است كه همه ايشان را از 

صود از اضالل بعضي و هدايت بعضي اضالل و كرد، و نيز روشن گرديد كه مقنظر هدايت و سعادت يك جور خلق مي
هدايت ابتدايي نيست، بلكه مجازاتي است، زيرا همه آنان چه گمراهشان و چه در راهشان همه هدايت ابتدايي دارند، و آن 

شود و خواهد گمراهش كند كسي است كه خودش راه ضاللت يعني معصيت را پيموده و پشيمان هم نميكسي كه خدا مي
كند يا همواره در خدا هدايتش كرده كسي است كه هدايت فطري خود را از دست نداده و بر آن اساس مشي مي آن كس كه

يست بر اش كه تبديل پذير نكند و از راه گناه به صراط مستقيم و سنت الهيزند توبه ميطاعت است و يا اگر گناهي سر مي
 ."وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا "،"بْدِيلًاوَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَ "گردد، آري:مي

 112انسان مسئول است و اضالل خدا ابتدايي نيست و فرع بر ضاللت شخص گمراه است[ ..... ص : ]

ستند است كه ماي است براي دفع توهمي كه ممكن است به ذهن بيايد، و آن اين جمله -"وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "
كند، و بدنبال باطل شدن اختيار مساله نبوتها و رسالتها بودن هدايت و ضاللت به خداوند سبحان اختيار بشر را باطل مي

شود، براي دفع چنين توهمي جواب داده شده كه: نه، هنوز سؤال و جواب و اختيار باقي است، چون هدايت و باطل مي
كند، گمراه كردنش مجازاتي است كند، زيرا خدا ابتداء گمراه و هدايت نميرا باطل نمي ضاللت بدست خدا بودن اختيار شما

برد، و همچنين كسي را كه هدايت را اختيار كرده باشد در يعني كسي را كه خودش گمراهي را خواسته در گمراهي پيش مي
ر تايد پيشكند، و در آنچه انتخاب كردهبرد. و خالصه شما هر چه اختيار كنيد خداوند شما را كمك ميهدايت پيش مي

 .بردمي

 ."... وَ ال تَتَّخِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها "

يَصُدُّونَ عَنْكَ  "گاهي به معناي انصراف از چيزي و امتناع از آن است مانند "صدود و صد "گويد: كلمهدر مفردات مي
 "وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ "و گاهي به معناي منصرف كردن و منع كردن از آن است مثل "صُدُوداً

«1». 
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 116كه قسم وسيله خدعه و دغلكاري قرار داده شود[ ..... ص : نهي مستقل از اين]

كند، بعد از آنكه از اصل سوگندشكني نهي فرموده، چون خصوص دغل گرفتن اين آيه از دغل گرفتن سوگند، نهي مي
لَّهَ عَلَيْكُمْ تُمُ الوَ قَدْ جَعَلْ "اي اضافه بر سوگندشكني دارد و چون مفسده مستقلي دارد نهي مستقلي از آن كرده، جملهمفسده

ل باعث فرمايد كه: اين عمكرد، و اين آيه به مفسده دغل گرفتن آن، و ميبه مفسده اصل سوگندشكني اشاره مي "كَفِيلًا ...
ايد و از راه خدا جلوگيري نموديد شخصي بعد از ثبات قدم، مجددا قدمش بلغزد، و شما كه او را دچار لغزش كرده ":شودمي

 ."ب را بچشيد و شما عذابي بزرگ داريدطعم عذا

دو مالك مختلفند، يكي به منزله مقدمه براي ديگري است، هم چنان  -بطوري كه از ظاهر آنها پيداست -و اين دو مالك
كه خود سوگندشكني مقدمه براي دغلي است، چون انسان وقتي به جهتي از جهات، سوگند خود را براي بار اول شكست، 



شود، تا آنجا كه سوگند و سوگندشكني را وسيله رود و آماده نقض براي بار دوم و سوم مين از نظرش ميكم كم اهميت آ
دهد، و پس از يك بار و دو بار خيانت و دغلكاري آن وقت سوگند را وسيله دغلكاري خود خدعه و خيانت هم قرار مي

گويد، ديگر هيچ باكي ندارد كه چه كند، دروغ ميمي دهد، مكرسازد و با آن خدعه و خيانت نموده مردم را فريب ميمي
سازد، و در گردد، كه هر جا برود مجتمع انساني آنجا را فاسد ميگويد، و در آخر جرثومه و مجسمه فساد ميكند و چه ميمي

 .گيردراهي غير راه خدا كه فطرت سالم آن را ترسيم نموده قرار مي

نهي استقاللي از خدعه با سوگند است، آيه قبلي هم بطور  "خِذُوا أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْوَ ال تَتَّ "پس بهر حال ظاهر جمله
تفريع بر منهي عنه است نه بر نهي، و معنايش اين است كه  "فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها "كرد، و جملهضمني از آن نهي مي

 .، نه نتيجه دغل نگرفتننتيجه دغل گرفتن سوگند اين است كه قدمها بلغزد

و لغزيدن قدمها بعد از ثبوت، مثالي است براي سوگند شكستن بعد از عقد و تاكيد آن سوگند و بعد از كنده شدن از آنجا كه 
در آن مستقر گشته، زيرا ثبات آدمي و استقامتش بر آنچه كه تصميم گرفته و اهتمام ورزيده، خود يكي از كرائم انساني و 

اخالقي او است كه بناي دين الهي بر آن اساس بنا شده است، و حفظ سوگند بعد از توكيد آن يكي از اصول فضائل 
گردد، و گويا بهمين جهت از اين عمل تعبير به قدم، آنهم بصورت قدمهايي است كه مايه تماميت اين فضيلت وسيع مي

 .(قدمهايي كه بشر در زندگي خود دارد )يعني يكي از "پس قدمي بلغزد -فتزل قدم "نكره كرده و فرموده است:

 022، ص: 15عطف ترجمه الميزان، ج "وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ "و اينكه فرمود:

كُمْ تَتَّخِذُونَ أَيْمانَ "غايت جملهو بيان نتيجه آن است، هم چنان كه جمله مذكور بيان نتيجه و  "فَتَزِلَّ قَدَمٌ "است بر جمله
فسير به منزله ت "بِما صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ "شود كه جمله مورد بحث يعنيبود، و با رعايت اين ترتيب روشن مي "دَخَلًا

 .باشدمي "فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِها "براي جمله

امتناع از سنت فطري است كه خدا بشر را بر آن فطرت، خلق كرده است، و ، اعراض و "صدود از سبيل اللَّه "و مراد از
كند به اينكه همواره ملتزم به راستي و استقامت و رعايت عهد و پيمان و كند، دعوت ميدعوت نبوي بسوي آن دعوت مي

 .سوگندهاي خود بوده، از دغل و خدعه و خيانت و دروغ و زور و غرور و فريب دوري گزينند

است، و ممكن هم  "تذوقوا "حال از ضمير در "وَ لَكُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ "، چشيدن عذاب است، و جمله"چشيدن سوء "اد ازو مر
ذابٌ وَ لَكُمْ عَ "بينند، آن وقت جملههست، مراد از چشيدن سوء، آثار سويي باشد كه از ناحيه ضاللت خود در همين دنيا مي

 .شوداده باشد اين آن مطلبي است كه از ظاهر آيه شريفه استفاده مياز عذاب آخرتي ايشان خبر د "عَظِيمٌ

نچه شود از آهاي ميان خود قرار ندهيد، كه اينكار باعث ميسوگندهاي خود را وسيله دغلكاري "پس معناي آيه اين شد كه:
اض از راه خداست كه عبارت است از ايد بار ديگر باز كنيد، و اين خود اعرايد جدا شده، آنچه را محكم كردهبر آن ثابت گشته

و كوتاه سخن اينكه مايه افساد در زمين بعد از اصالح آن است و  ."التزام فطرت و دوري از غدر و خدعه و خيانت و دغلي
 .در آخر باعث اين است كه شما را به چشيدن سوء و شقاوت در زندگي دنيا و عذاب عظيمي در آخرت دچار سازد

اند كه: اين آيه مختص به نهي از نقض بيعت با رسول خدا )ص( است، چون سنت در صدر گفته از مفسرين« 1»بعضي 
نمود، و آيه در خصوص كساني نازل شد با رسول خدا )ص( بيعت مياسالم بر اين جاري شده بود كه هر كه مسلمان مي

ا كند از اينكه بيعت خود را بشكنند، و بنيشده كه با آن حضرت بر ياري دين و اهل دين بيعت نمودند، خدا ايشان را نهي م
 .بر اين مراد از لغزيدن قدم بعد از ثبوتش، ارتداد بعد از مسلمان شدن، و ضاللت بعد از رشد است

و ليكن سياق آيه مساعد با اين تفسير نيست، و بر فرض هم كه قبول كنيم خاص بودن مورد منافات با عموميت حكم 
 .ندارد
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 ."وَ ال تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "

 .«1»آيد ثمن و بهاي آن است ه دست آدمي ميدر مفردات گفته: هر چيزي كه در ازاي چيزي ب

كند تا اهميت مطلب و كرد، از شكستن عهد نهي ميو ظاهرا آيه شريفه بعد از آنكه در آيه قبلي امر به وفاي به عهد مي
 .اعتناء به شان آن را برساند، هم چنان كه نظير اين امر و نهي و اهتمام، در مساله سوگند شكستن گذشت

بهاي  "اشتراء "همان عهدي است كه خدا با مطلق بندگان خود بسته، و مراد از "عهد خدا "ق است، و مراد ازاين آيه مطل
اندك به وسيله عهد خدا به قرينه ذيل آيه اين است كه آدمي عهد خدا را با چيزي از متاع دنيا معاوضه كند، و براي رسيدن 

ناميده شده، چون عوض است، كه  (د خدا قرار گرفته ثمن )بهابه آن متاع عهد خدا را بشكند، آن متاعي كه عوض عه
 .شرحش گذشت و بقيه الفاظ آيه روشن است

 ."ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "

چه در ند به اينكه آنكو آن را توجيه مي "إِنَّما عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ "فرمود:اين جمله در مقام تعليل آيه قبلي است كه مي
زندگي دنيا )كه يك زندگي مادي و قائم بر اساس تحول و دگرگوني است، و قوامش بر اساس حركت و تغير و زوال است( 

در دست شما است، مانند همه دنيا دستخوش زوال است، و آنچه نزد خداي سبحان است و آن را به خصوص به پرهيزگاران 
 .داند كه باقي بهتر از فاني استپذيرد، و هر عاقلي ميفنا نميوعده داده باقي است و زوال و 

بخاطر اينكه در لفظ مطلق است قاعده كلي است كه  "ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ "خواننده عزيز بايد بداند كه جمله
 .است قابل استثناء و نقض نيست و در ذيل آن جزئيات بسياري از معارف نهفته شده

 ."وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "

بعد از آنكه وفاي به عهد مستلزم صبر بر تلخي مخالفت هواي نفس در نقض آن و نيز مستلزم تحمل تلخي مخالفت با 
جر خصوص وفاكاران به عهد برگردانيده متوجه باشد، لذا روي سخن را از اخواهد، ميافسار گسيختگي نفس در آنچه مي

 .ذكر پاداش مطلق صابران در راه خدا نمود
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 119[ ..... ص : "يَعْمَلُونَبِأَحْسَنِ ما كانُوا  "دهيممقصود از اينكه فرمود: صابران را پاداش مي]

وعده مؤكدي است بر مطلق صبر، چه صبر بر اطاعت باشد و چه صبر بر  "وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ "پس اينكه فرمود:
ياق سترك معصيت و چه صبر در برابر مصيبت، تنها قيدي كه اين مطلق دارد اين است كه اين صبر در راه خدا باشد، چون 

 .با صبرهاي ديگر سازگاري ندارد

 "فروختم اين را به اين -بعت هذا بهذا "باء براي مقابله است، هم چنان كه در عبارت "بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "و در جمله
ر دهد كه ديبراي مقابله است، و مقصود از اين عبارت اين نيست كه خداي عز و جل تنها پاداش را به كارهاي بهتر آنان م

حقيقت كارهاي آنان را با هم سنجيده آن وقت هر كدام احسن بود در مقابلش پاداش بدهد و خوب آنها را رها كند، زيرا 



 .اند سازگار نيستمقام با چنين معنايي كه بعضي آيه را به آن تفسير كرده

كند، از آنهم كه بگذريم رحمت واسعه الهي با آن يعالوه بر اين، ساير آياتي كه راجع به پاداش اعمال است اين معنا را رد م
 .سازگاري ندارد

گيرد، چون اند: مباحات را نميپنداشته و گفته« 1»و نيز مقصود از اعمال ايشان، واجبات و مستحبات آن نيست كه بعضي 
يان اجر بر اعمال است كه مباحات احسن نيستند اگر خالي از حسن هم نباشند، زيرا كالم خدا ظاهر در اين است كه مراد ب

اند، بطوري كه با صبر ارتباطي داشته، و پر واضح است كه مباحاتي كه صابران در راه خدا انجام در حال صبر انجام داده
ماند واجبات و مستحبات و اگر اينها احسن باشند حسني در برابر ندارند، دهند ارتباطي با صبر ايشان ندارد، پس باقي ميمي

اي چنين طمعي ندارد كه خدايش در مقابل كارهاي مباحش نيز پاداش دهد تا خدا در پاسخ طمعش اين هيچ بنده عالوه بر
 :بفرمايد

پاداش تنها در مقابل واجبات و مستحبات است كه حسن دارند، و احسن از مباحات هستند، و چون جاي چنين طمعي نبوده 
 .پس ذكر حسن زيادي آمده است

البته در صورتي كه بگوييم در نوافل « 5»شود كه مراد از آن احسن االعمال، نوافل هم نيست، م ميو از همين جا معلو
الزامي نيست تا احسن اعمال مامور به باشد، زيرا مشتمل بودن واجب بر مصلحت ملزمه كه باعث حسن عمل به بيشتر از 

 .شود از خطابات تشريعي معلوم است و كسي در آن شك نداردنوافل مي

ر نوع دهند كه دپس معلوم شد كه مقصود از جمله مورد بحث اينها نيست، بلكه مقصود اين است كه عملي را كه انجام مي
 خود يكي حسن و يكي احسن است خداي عز و جل
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خواند جزاي آن را جزاي دهد اجري است كه در نوع خود احسن است، مثال نمازي كه بنده صابر في اللَّه مياجري كه مي
دهد، هر چند نمازي كه او خوانده احسن افراد نماز نبوده باشد، و خالصه صبري كه او در راه خدا دارد فرد احسن از آن مي

ته به خشخاش نگذارد، و آن خصوصياتي كه مايه پستي و زشتي عمل بنده است آنها شود كه خداوند در عمل او مباعث مي
 .كندهمين معنا را افاده مي« 1» "إِنَّما يُوَفَّي الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ "را نديده بگيرد، هم چنان كه آيه شريفه

 "... وَ لَنَجْزِيَنَّ "در جمله« 5»گويند شود و بطوري كه ميميآيد كه صبر في اللَّه باعث كمال عمل و از آيه شريفه بر مي

التفاتي از غيب به تكلم مع الغير بكار رفته يعني قبال خداي تعالي غايب و در اين جمله متكلم مع الغير حساب شده، ولي 
اق التفات نيست، بلكه برگشت به سي "وَ لَنَجْزِيَنَّ "رسد اين است كه منظور از تكلم مع الغير در جملهآنچه به نظر من مي

قبلي است، كه سياق تكلم مع الغير بود، بله التفات در چند آيه قبل بكار رفته بود، آنجا كه در خالل سياق تكلم مع الغير 
 -ود كه در اين آياتو نكته آنهم اين ب "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "يكباره خداي تعالي غايب حساب شده و فرموده:

تر در امر و نهي اين است كه به تعدادي از اوامر و نواهي الهي شمرده شده و مناسب -يعني آيه مذكور تا آيه مورد بحث
ترين مقام مصدر امر مستند بشود تا به اين وسيله آن امر و نهي تاكيد و تاييد گردد و اين بر فن ادبيات و بزرگترين و قوي

ند شاهنشاه و گويگويند فالن بن فالن دستور داده، بلكه ميلي است مثال در نقل دستور فالن پادشاه نميسرايي معموسخن
 .يا موالي تو چنين دستور داده

در آيات مورد بحث ما نيز مناسب اين بود كه تكاليف مذكور به مقام جاللت خدا مستند شود و از تكلم با غير، به غيبت 



ده بينيم كه سياق بهمين نحو در تكليف آينو لذا مي "بدرستي خدا امر به عدل و احسان فرموده ... "التفات نموده و بفرمايد:
 ."قٍما عِنْدَ اللَّهِ با "و "وَ ال تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ... "،"وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ "،"وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ... "فرمايد:رود مثال مينيز پيش مي

اين  "وَ لَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا "فرمايد:ه پس از بيان فرمانهاي الهي دوباره به همان سياق تكلم با غير رجوع نموده ميآن گا
 يابد تا به بيان تكليفيسياق هم چنان جريان مي
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سازد بهترين شاهدي كه معناي گفته ما را روشن مي "فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ "فرمايد:ديگر برسد، باز در آنجا سياق را تغيير داده مي
كه هر دو جور تعبير در آن جمع شده، هم  "مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً "فرمايد:بعد از آن است كه مي

اي به آيه ديگر را مستند به ضمير تكلم با غير نموده و اعلميت را مستند به تعبير به تكلم با غير و هم غيبت، تبديل آيه
 ."... أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ "خداي عز و جل نموده است.

دهد، كه عمل صالح كنند، و در اين وعده جميل فرقي ميان زنان و مردان وعده جميلي است كه به زنان و مردان مؤمن مي
احسن عمل است نگذاشته، و اين در قبول ايمانشان و در اثر اعمال صالحشان كه همان احياء به حيات طيبه، و اجر به 

تسويه ميان مرد و زن علي رغم بنائي است كه بيشتر غير موحدين و اهل كتاب از يهود و نصاري داشتند و زنان را از تمامي 
ار ي قرپنداشتند، و آنان را در وضعتر ميدانستند، و مرتبه زنان را از مرتبه مردان پايينمزاياي ديني و يا بيشتر آن محروم مي

 .داده بودند كه بهيچ وجه قابل ارتقاء نبود

اي براي هر كس حكمي است كلي نظير تاسيس قاعده "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ "پس اينكه فرمود:
 اين قيد در معناي خواهد باشد، تنها مقيدش كرده به اينكه صاحب عمل، مؤمن باشد وكه عمل صالح كند، حاال هر كه مي

شود و اثري بر آن مترتب نيست هم چنان كه خداي تعالي شرط است، چون عمل در كسي كه مؤمن نيست حبط مي
 .«5» "وَ حَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَ باطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "و نيز فرموده:« 1» "وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ "فرموده:

 194باشد[ ..... ص : اي باال و واال از حيات عمومي و داراي آثاري مهم مياي كه خداوند به زن و مرد نكو كردار وعده داده است حياتي حقيقي و جديد است كه مرتبهحيات طيبه]

يات به آن است، پس اين جمله با حيات، به معناي جان انداختن در چيز و افاضه ح "فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً "و در جمله
صراحت لفظش داللت دارد بر اينكه خداي تعالي مؤمني را كه عمل صالح كند به حيات جديدي غير آن حياتي كه به 

 دهد، مثال حيات خبيث او را مبدل به حيات طيبيكند و مقصود اين نيست كه حياتش را تغيير ميديگران نيز داده زنده مي
ما  "ات همان حيات عمومي باشد و صفتش را تغيير دهد، زيرا اگر مقصود اين بود كافي بود كه بفرمايد:كند كه اصل حيمي

 .سازيمولي اينطور نفرمود، بلكه فرمود: ما او را به حياتي طيب زنده مي "كنيمحيات او را طيب مي
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كند خداي است كه افاده مي« 1» "فِي النَّاسِ أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ "پس آيه شريفه نظير آيه



 .فرمايدتعالي حياتي ابتدايي و جداگانه و جديد به او افاضه مي

از باب تسميه مجازي هم نيست كه حيات قبلي او را بخاطر اينكه صفت طيب به خود گرفته مجازا حياتي تازه ناميده باشد، 
مانَ وَ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِي "دهند، مانند آيهقيقي براي آن نشان ميزيرا آياتي كه متعرض اين حيات هستند آثاري ح

و آيه سوره انعام كه در چند سطر قبل ذكرش كرديم همه اينها آثاري واقعي و حقيقي براي اين « 5» "أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
د، و به يابور علمي است كه آدمي بوسيله آن بسوي حق راه ميدهند، مثال نوري كه در آيه انعام است قطعا نحيات سراغ مي

 .شوداعتقاد حق و عمل صالح نائل مي

و همانطور كه او علم و ادراكي دارد كه ديگران ندارند همچنين از موهبت قدرت بر احياي حق و ابطال باطل سهمي دارد 
 :كه ديگران ندارند. چنانچه خداي تعالي در باره آنان فرموده

 "كانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينََ 

و اين علم و اين « 0» "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ "و نيز فرموده: «3»
كنند، يكي هستند ببينند، و اشياء را به دو قسم تقسيم ميسازند تا اشياء را بر آنچه كه قدرت جديد و تازه، مؤمن، را آماده مي

حق و باقي، و ديگري باطل و فاني، وقتي مؤمن اين دو را از هم متمايز ديد از صميم قلبش از باطل فاني كه همان زندگي 
وقتي عزتش از خدا  جويد، وباشد اعراض نموده به عزت خدا اعتزاز مياش ميمادي دنيا و نقش و نگارهاي فريبنده و فتانه

خوار  تواند او را ذليل وهايش نميهايش، و نفس اماره با هوي و هوسهايش، و دنيا با فريبندگيشد ديگر شيطان با وسوسه
 .بيندكنند، زيرا با چشم بصيرتي كه يافته است بطالن متاع دنيا و فناي نعمتهاي آن را مي

شان است، همان پروردگاري كه با كلمات خود هر حقي را احقاق ار حقيقيچنين كساني دلهايشان متعلق و مربوط به پروردگ
هراسند، براي دارند، و جز از سخط و دوري او نميخواهند، و جز تقرب به او را دوست نميكند، جز آن پروردگار را نميمي

 خويشتن

__________________________________________________ 

كند مثل د و ما او را زنده كرديم و نوري برايش قرار داديم كه با آن در ميان مردم آمد و شد ميآيا كسي كه مرده بو(1)
 [.....] .155كسي است كه ... سوره انعام، آيه 

 .55خدا ايمان را در دل اينان نوشته و با روحي از خود تاييدشان كرده. سوره مجادله، آيه (2)

 .02را ياري كنيم. سوره روم، آيه  همواره بر عهده ما بوده كه مؤمنين(3)

گردند. سوره مائده، كسي كه ايمان به خدا و روز جزا بياورد و عمل صالح كند، اين طايفه ترسي ندارند، و محزون نمي(4)
 .23آيه 
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در طول مسير آن زندگي، جز  حيات ظاهر و دائم سراغ دارند كه جز رب غفور و ودود كسي اداره كن آن حيات نيست، و
بينند، از دريچه ديد آنان هر چه را كه خدا آفريده حسن و جميل است، و جز آن كارها كه رنگ حسن و جميل چيزي نمي

 .نافرماني او را به خود گرفته هيچ چيز زشت نيست

اش را معين توان اندازهميكند كه ناين چنين انساني در نفس خود نور و كمال و قوت و عزت و لذت و سروري درك مي
توان گفت كه چگونه است، و چگونه چنين نباشد و حال آنكه مستغرق در حياتي دائمي و زوال ناپذير، و نعمتي كرد و نمي

باقي و فنا ناپذير، و لذتي خالص از الم و كدورت، و خير و سعادتي غير مشوب به شقاوت است، و اين ادعا، خود حقيقتي 
عتبار هم مؤيد آن است، و آيات بسياري از قرآن كريم نيز بدان ناطق است، و ما در اينجا حاجت به ايراد است كه عقل و ا



 .آن همه آيات نداريم

شود، و زندگي مجازي بويي از آن ندارد، خداوند اين آثار را بر حياتي مترتب اين آثار زندگي جز بر زندگي حقيقي مترتب نمي
با ايمان و داراي عمل صالح دانسته، حياتي است حقيقي و واقعي و جديد، كه خدا آن را به  كرده كه آن را مختص به مردم
 .فرمايدكساني كه سزاوارند افاضه مي

و اين حيات جديد و اختصاصي، جداي از زندگي سابق كه همه در آن مشتركند نيست، در عين اينكه غير آن است با همان 
به عدد، پس كسي كه داراي آن چنان زندگي است دو جور زندگي ندارد، بلكه است، تنها اختالف به مراتب است نه 

تر و واجد آثار بيشتر است، هم چنان كه روح قدسي كه خداي عز و جل آن را مخصوص انبياء تر و روشنزندگيش قوي
 .دانسته يك زندگي سومي نيست، بلكه درجه سوم از زندگي است، زندگي آنان درجه باالتري دارد

كند، و خود يكي از حقايق قرآني است، و با همين بيان، ن آن چيزي است كه تدبر در آيه شريفه مورد بحث آن را افاده مياي
شود، گويا همانطور كه روشن كرديم حياتي است علت اينكه چرا آن زندگي را با وصف طيب توصيف فرموده روشن مي

 .ارش را تباه سازدخالص كه خباثتي در آن نيست كه فاسدش كند و يا آث

 193وجوهي ديگر كه در باره مراد از حيات طيبه گفته شده است[ ..... ص : ]

 :اندمفسرين، در آيه شريفه وجوهي ذكر كرده

 اند: حيات طيب، حيات بهشتي است كه مرگ ندارد، و فقر و بيماريگفته« 1»بعضي 

__________________________________________________ 
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 .و هيچ شقاوت ديگري در آن نيست

اند كه ذيل آيه را حمل كرده به اند: حيات برزخي است. و شايد اين تخصيص را از اينجا پنداشتهديگر گفته «1»بعضي 
 .يات طيبه جز برزخ چيزي به نظرشان نرسيدهجنت آخرت و براي ح

اند: همين حيات دنيوي است كه مقارن با قناعت و رضا به قسمت خداي سبحان باشد، زيرا چنين ديگر گفته« 5»بعضي 
 .ترين زندگي استحياتي پاكيزه

 .اند: مراد از آن، رزق حالل است كه در قيامت عقابي بر آن نيستگفته« 0»و بعضي 

 .اند: روزي روز بروز استديگر گفته «0»بعضي 

و در اين وجوه جاي مناقشه بسيار است كه بر خواننده اگر دقت فرمايد پوشيده نيست، و حاجت نيست كه ما كالم را با ايراد 
 .آنها طول دهيم

ي بحث كرديم، و در معناي اين آيه شريفه است در ذيل آيه قبل "وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ "در باره جمله
 .«5» "حِسابٍوَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ  "آيه

 191مراد از استعاذه به خدا از شيطان، پناه جستن قلبي است[ ..... ص : ]

 ."إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِفَ "

خواني از خداي تعالي بخواه مادامي كه مشغول خواندن ، طلب پناه است، و معنا اين است كه وقتي قرآن مي"استعاذه "



شده حال و وظيفه قلب و نفس  اي كه در اين آيه بدان امرهستي از اغواي شيطان رجيم پناهت دهد، پس استعاذه
خوان است، او مامور شده مادامي كه مشغول تالوت است اين حقيقت، يعني استعاذه به خدا را در دل خود بيابد، نه قرآن

و اين استعاذه زباني و امثال آن سبب و مقدمه براي ايجاد آن حالت  "اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم "اينكه به زبان بگويد:
م نفرموده ايم، خداي تعالي هي است نه اينكه خودش استعاذه باشد، و اگر به خود اين سخن استعاذه بگوييم مجازا گفتهنفسان

 هر وقت قرآن

__________________________________________________ 

 .به نقل از شريك 552، ص 10روح المعاني، ج (1)

 .به نقل از وهب و حسن 020، ص 2عباس و مجمع البيان، ج  به نقل از ابن 552، ص 10روح المعاني، ج (2)

 .به نقل از ضحاك 552، ص 10روح المعاني، ج (3)

 .020، ص 2مجمع البيان، ج (4)

شوند و بي حساب روزي عمل صالح كنند از مرد و زن در حالي كه ايمان داشته باشند چنين كساني داخل بهشت مي(5)
 .03خواهند خورد. سوره مؤمن، آيه 
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 .خواني از خدا پناه بخواه، بلكه فرموده: هر وقت قرآن مي"اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم "خواني بگومي

اند: مراد از قرائت، اراده قرائت است، يعني وقتي از مفسرين كه گفته« 1»گردد كه گفتار بعضي با اين بيان روشن مي
 ،... ندن را شروع كني بگو فالنخواهي قرآن خوامي

خواني، و اين اطالق از قبيل اطالق مسبب و اراده سبب است، خالي از و در آيه شريفه بطور مجاز فرموده هر وقت قرآن مي
 .انگاري نيستيك نوع سهل

 ."إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَي الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلي رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ "

 شود كه هر وقتن جمله در مقام تعليل امري است كه در آيه قبلي راجع به استعاذه آمده بود، و معناي مجموع آن اين مياي
خواني پناه ببر به خدا از شر شيطان، زيرا تنها كساني از شر او ايمنند كه به خدا ايمان آورده و بر او توكل كرده قرآن مي

 .باشند

 495 : خدا است و ايمان و توكل دو مالك صدق عبوديت هستند و فرد متصف به آن دو خارج از سلطه شيطان است[ ..... ص استعاذه به خدا و توكل بر]

 :شوداز اين آيه دو نكته استفاده مي

اول اينكه: استعاذه به خدا، توكل بر خدا است، زيرا خداي سبحان در تعليل لزوم استعاذه، بجاي استعاذه توكل را آورده و 
 .طنت شيطان را از متوكلين نفي كردهسل

نَّ إِ "اند، كه ادعاي عبوديت با نداشتن آن دو، ادعايي كاذب است، آيهدوم اينكه: ايمان و توكل، دو مالك صدق عبوديت
ليس است نيز همين معنا كه حكايت خطاب پروردگار به اب« 5» "عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ

رساند، يعني سلطنت شيطان را از بندگان خود نفي نموده است، چيزي كه هست در آيه مورد بحث بجاي بندگان، افراد را مي
 .با ايمان و متوكل را آورد

 ست غير خودسازد، زيرا توكل عبارت است از اينكه: انسان زمام تصرف در امور خود را بداعتبار عقلي هم با اين معنا مي
 .دهد، و تسليم او شود كه هر چه او صالح ديد و كرد همان را صالح خود بداند، و اين خود اخص آثار عبوديت است



 ."إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "

 ي آيه اين است كهگردد، و معناگانه به كلمه شيطان بر ميضميرهاي مفرد سه

__________________________________________________ 

 .110، ص 53و تفسير فخر رازي، ج  020، ص 2و مجمع البيان، ج  552، ص 10روح المعاني، ج (1)

آيه  ،بندگان من كسانيند كه تو بر آنان سلطنت نتواني داشت، مگر آن گمراهاني كه خود تو را پيروي كنند. سوره حجر(2)
05. 
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گيرند تا او به دلخواه خود امور ايشان را تدبير كند، و سلطنت و برش شيطان منحصر در كساني است كه او را ولي خود مي
ورزند و بجاي خدا شيطان را ولي خود او هر چه كرد اينان اطاعتش كنند، و نيز در كساني است كه به خدا شرك مي

أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي  "پندارند، زيرا اطاعت، خود عبادت است، هم چنان كه فرمود:ند و او را رب و مطاع خود ميگيرمي
 .«1» "آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَ أَنِ اعْبُدُونِي

خدا  يعني ولي گرفتن كسي كه "تولي "كه: ذيل آيه، مفسر صدر آن است، وگردد: اول ايناز اين بيان دو حقيقت روشن مي
 .وليش ندانسته شرك به خدا و يا به عبارت ديگر غير خدا پرستيدن است

اي نيست، كسي كه بر خدا توكل نكند او از دوم اينكه: ميان توكل نكردن بر خدا و توالي شيطان و عبادت او هيچ واسطه
 .بوداولياي شيطان خواهد 

گردد، و به خداي تعالي برمي "وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "اند: ضمير مفرد در جملهاز مفسرين گفته« 5»و چه بسا بعضي 
كند كه: سلطنت شيطان تنها بر دو طايفه است، يكي مشركين و يكي موحديني كه شيطان را ولي معناي آيه را چنين مي

 .گيرندخود مي

 "يتولونه "و "سلطانه "شود ضميرهاي يك سياق، در مرجع، مختلف شود، يعني ضمير درن تفسير باعث ميو ليكن چون اي
 .به خدا برگردد لذا مردود است "به "به شيطان، و ضمير

 196..... ص :  ["وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ ... "اشاره به مساله نسخ و حكمت آن و پاسخ به خرده گيري مشركين در آيه شريفه:]

 ."عْلَمُونَوَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَ "

ي كه ترايزدند و از افكند، و پاسخي است از تهمتي كه به رسول خدا )ص( مياين آيه اشاره به مساله نسخ، و حكمت آن مي
اند، هر چند كه يهوديان هم در انكار بستند، و ظاهر سياق آيات اين است كه گويندگان اين حرفها مشركين بودهبه خدا مي

نسخ همان نظريه را دارند، احتمال هم دارد كه مشركين اين حرف را از ناحيه يهوديان الهام گرفته باشند، چون در باره نبوت 
 .كردندها مراجعه مينبي اكرم خيلي به يهودي

 همه به معناي اين است كه چيزي "ابدال و تبديل و تبدل و استبدال "راغب در مفردات گفته: -"وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ "
 را در جاي چيز ديگري قرار دهي، و اين اعم از

__________________________________________________ 

با شما عهد نكرديم كه شيطان را عبادت مكنيد، او براي شما دشمني آشكار است و اينكه مرا عبادت آيا اي بني آدم (1)
 .21كنيد؟ سوره يس، آيه 

 .503، ص 10، و روح المعاني، ج 200، ص 5كشاف، ج (2)
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دهي ملك تو گيري در مقابل آنچه مياست، چون عوض در معنايش اين نكته خوابيده كه آنچه مي "عوض "معناي كلمه
لَّذِي قِيلَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ ا "كند كه بدلش به آدمي بر نگردد، مانند آيهگردد، ولي تبديل گاهي تغييري را افاده مي

مَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما فَ "فرمايد:آنجا كه ميتا  "آنهايي كه ستمگر بودند حرف را به غير آنچه دستور يافته بودند تبديل كردند -لَهُمْ
 :، و نيز خداي تعالي فرموده"پس هر كس آن را بعد از آنكه شنيد تبديل كند ... -سمعه ...

، اين "لْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَثُمَّ بَدَّ ":و نيز فرموده "وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ "و نيز فرموده: "وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ "
 «1»بود كالم مورد حاجت ما از راغب. 

پس تبديل بمعناي تغيير، مخالف با تبديل به معناي معروفش است، زيرا در تبديل به معني تغيير مفعول اول ماخوذ و 
معنا اين است كه ما آيه دومي را  "مَكانَ آيَةٍ وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً "مطلوب است بخالف تبديل به معناي معروف، پس در جمله

 .بجاي آيه اولي بگذاريم و آن را باقي بداريم، چون مطلوب است

اي كه خدا نازل كند، و آن آيهكنايه از اين است كه حق هيچوقت از مورد خود تجاوز نمي "وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما يُنَزِّلُ "و جمله
ند، بنا بر ككنند داناتر است به آنچه كه نازل مينازل شدن است، و خدا از اينان كه اعتراض ميكند سزاوار و شايسته به مي

 .اين، جمله مورد بحث جمله حاليه است

نقل كالمي است كه مشركين به رسول خدا )ص( گفته و او را متهم كرده بودند به  "قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ "و اينكه فرمود:
اي، چون عوض كردن حرف و تبديل كردن يك آيه بعد از آنكه آمده است از ساحت دروغ به خدا افتراء بستهاينكه تو از 

 .پروردگار بدور است

اي چنين توانستند بگويند تو در اين تبديل آيه، افتراء بستهاند، زيرا با اينكه ميمشركين در اين سخن خود تاكيد هم داشته
لب را باز ، تازه همين مط"تو افتراء زني "كه داللت بر دوام و استمرار دارد اداء كرده گفتند: نگفتند، بلكه بصورت اسم فاعل

فهماندند كه جز افتراء زدن كار ديگري نداري، و باز براي بيشتر تاكيد كردن  "انما "طور ديگري گفتند، يعني با آوردن كلمه
ري خواندند، و منظورشان اين بود كه او را در خصوص مساله مطلب، گفتار خود را بصورت جمله اسميه آورده و او را مفت

تبديل آيه، مفتري جلوه دهند، آن وقت از آنجايي كه خود آن جناب هميشه گوشزد كرده بود كه تمامي آيات قرآنش از ناحيه 
 خدا
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 .است، نتيجه بگيرند كه پس تمامي حرفهايش افتراي به خداست، در نتيجه پس او جز افتراء، كار ديگر و حرف ديگري ندارد

منظور اكثر مشركين است كه آن جناب را متهم كرده بودند به اينكه مفتري است، و  "بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ "و در جمله
فهمند كه حكمت تبديل آيه چيست، و بزودي در جواب آن دانند، و نميخواهد بفرمايد اين اكثر، حقيقت حال را نمييم

اي از اين مصالح بر حسب تغير اوضاع و احوال و زمانها شود كه احكام الهي تابع مصالح بندگان است پارهبرايشان معلوم مي
 .شوداي دارد جعل ميكند، و حكم ديگري كه مصلحت تازهير پيدا ميپذيرد، در نتيجه حكم خدا هم تغيتبدل مي

پس بيشتر اين مشركين از اين مساله غافلند، تنها اقليتي از آنها هستند كه بر اين حقيقت وقوف دارند، البته آنهم وقوف 
عناد با حق است كه روند، و آن استكبار و اجمالي، ولي چيزي كه هست همانها هم به يك جهت ديگري زير بار نمي

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  "زنند.هايي را بدون اينكه رعايت جانب حق را بكنند ميحرف



 ."هُديً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَ

طهارت و پاكي است، و ظاهرا اضافه روح به قدس به به معناي  "قدس "رفت و "روح "اي به معنايدر ابتداء سوره اشاره
منظور اختصاص باشد، يعني روحي كه از قذارتها و پليديهاي مادي طاهر، و از خطاء و غلط منزه است، و همين روح القدس 

زَلَ بِهِ نَ "در جاي ديگر از قرآن به روح االمين تعبير شده و در جايي ديگر به جبرئيل كه يكي از مالئكه است و فرموده:
پس اينكه « 5» "مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ "و نيز فرموده:« 1» "الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ

هن آنچه به ذدستوري است به اينكه جواب مشركين را بده، و  "بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت نازلش كرده "فرمود:
خ كرده، اي ديگر را نساي كه آيهجويد اين است كه ضمير به قرآن برگردد، آن قرآني كه ناسخ است، يعني آن آيهسبقت مي

ولي احتمال هم دارد كه به مطلق قرآن برگردد، و اينكه تعبير به تنزيل كرد نه به انزال براي اين بود كه به تدريجي بودن 
 .ه باشدنزول قرآن اشاره فرمود
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 :و ليكن فرموده "از ناحيه پروردگارم -من ربي "كرد بفرمايد:بع كالم اقتضاء ميط

و اين براي آن بود كه بر كمال عنايت خدا و رحمتش نسبت به  "بگو روح القدس آن را از ناحيه پروردگارت نازل كرده "
و تا آنجا كه ممكن است، روي  رسول خدا )ص( داللت كند، گويا راضي نشده حتي يك لحظه خطابش را از او قطع كند،

سخن با وي دارد، و نيز براي اين بوده كه داللت كند، بر اينكه مراد از سخني كه مامور شده بگويد اعالم مشركين است به 
 .(دقت فرماييد)اين معنا، نه صرف تلفظ به اين الفاظ 
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به معناي تحكيم ثبات و تاكيد آن است به اينكه ثباتي بعد از ثبات ديگر بر آنان  "تثبيت ""لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا "و در جمله
لحت مصاند، و به خاطر تجدد حكم بر اساس تجدد القاء كند. گويا ايشان با ايمان به خدا و رسول و روز جزا بر حق ثابت شده

گذارد از اين جهت ثبات اولشان دستخوش ضعف گردد و كارهايي بر طبق دهد و نميخداوند ثبات ديگري به ايشان مي
حكم سابق انجام دهند كه با مصلحت امروز سازگاري ندارد، زيرا اين مطلب پر واضح است كه وقتي كسي مامور شود راهي 

، و مامور، با ايماني كه به آخر دارد شروع كند به سلوك آن راه و پس از را به خاطر مصلحتي كه تا مدتي دارد سلوك كند
اي از آن، مطابق آنچه كه آمرش دستور داده از سرعت و كندي و در شب و روز ناگهان مصلحت مذكور پيمودن قطعه

، و در اين اش دگرگون گشته و عمل به نحو سابق، ديگر بي مصلحت شده و به نحوي جديد داراي مصلحت گرددوجهه
فرض اگر آمر كه راهنماي اوست او را خبر ندهد، و هم چنان امر سابق خود را دنبال كند و بترسد كه اگر به عامل بگويد، 

ر گردد، و اما اگمصلحت تغيير كرده امتثال نكند، همين راهنمايي نكردن او ايمان وي را سست نموده به كلي ياغي مي
و تازه داراي مصلحت است نه به نحو سابق ايمان عامل بيشتر و ثباتي بر ثبات قبليش اضافه بگويد امر تازه و امتثال به نح

ست كه باشد باعث تثبيت كساني اشود، پس اينكه قرآن كريم مشتمل بر نسخ و تجديد حكم بر حسب تجدد مصالح ميمي
هستند  كساني "وَ هُديً وَ بُشْري لِلْمُسْلِمِينَ "ملهافزايد، و مقصود از مسلمين در جاند، و ثباتي بر ثبات آنان ميايمان آورده



كه تسليم حكم خداي تعالي هستند و اعتراض و چون و چرايي ندارند، پس آيه ناسخ براي اينگونه افراد ارائه طريق و بشارت 
مسلمين اختصاص  به سعادت و جنت است، و اگر آثار آن را از هم جدا نموده تثبيت را به مؤمنين و هدايت و بشري را به

داده، براي اين است كه ميان ايمان و اسالم فرق هست، ايمان كار قلب است و سهمش از آثار نسخ تثبيت در علم و اذعان 
است، و اسالم مربوط به ظاهر عمل و مرحله جوارح بدن است و نصيبش اهتداء به عمل واجب و بشارت به نتيجه آن يعني 

 .بهشت و سعادت است
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در جلد اول اين كتاب بحثي در باره  «1» "ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها "در سابق هم در تفسير آيه
 .نسخ گذرانديم

 211آموزد[ ..... ص : او ميشرح و تفصيل جواب خداي سبحان به افتراي مشركين به رسول خدا )ص( كه گفتند مردي غير عرب به ]

 ."وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "

بدرستي كه بشري به او درس  -إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "اين افتراء ديگري است از مشركين به رسول خدا )ص( و آن اين است
آيد اين بوده كه مردي غير عرب بوده، و عتراضشان و جوابي كه آمده بر ميو منشا اين افتراء بطوري كه از سياق ا "دهدمي

دانسته و در عين حال چيزي از معارف منظور ايشان تعليم آن مرد بوده است، مردي بوده كه زبان عربي را بطور فصيح مي
اند كه حتما آن مرد رو اين تهمت را زدهدانسته، و چه بسا رسول خدا )ص( او را ديده، از اين اديان و احاديث انبياء را هم مي

كند صحيح نيست، و خداي تعالي در نقل كالم آنان هايش ميدهد، و ادعايي كه مبني بر وحي بودن گفتهبه وي تعليم مي
 و درسبشري به ا -انما يعلمه بشر و ينسب ما تعلمه منه الي اللَّه افتراء عليه "رعايت اختصار را كرده و گر نه تقديرش:

 .باشدمي "دهدگيرد از روي افتراء به خدا نسبت ميدهد و او آنچه را از وي ياد ميمي

و معلوم است كه جواب دادن به صرف اينكه آن مرد زبانش غير عربي است و قرآن به زبان عربي فصيح و آشكار است، ماده 
هاي تهگيرد، و آن گاه يادگرفد غير عربي درس ميبرد، براي اينكه ممكن است بگويند از آن مراشكال را به كلي از بين نمي

 رسد تا اشكال اول، چونآورد، بلكه اصال اين اشكال بيشتر به ذهن ميخود را در قالب زبان عربي صحيح و فصيح در مي
ا يمردي عجمي به او تلقين و  "و اين نبود كه "دهدبدرستي كه مردي عجمي به او ياد مي "تعبير مشركين اين بود كه:

 .نمايد، و معلوم است كه تعليم مربوط به معاني است، نه الفاظو او عين عبارات وي را اداء مي "كندامالء مي

ه به تنهايي جواب از شبهه آنان نيست، بلك "لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ ... مُبِينٌ "گردد كه جملهو از اينجا به خوبي روشن مي
 .شودشده، و تا تمامي دو آيه تمام ميجواب از اين جمله شروع 

 شود اين است كه: تهمتي كه شماو خالصه جوابي كه از مجموع سه آيه استفاده مي
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 بندد، اگر مقصود شما از تعليم، تلقيندهد، و او آن را به خدا نسبت داده افتراء ميزنيد كه بشري به او تعليم ميبه وي مي
اين قرآن به زبان  الفاظ است و قرآن كريم كالم آن مرد است، نه كالم خدا، جوابش اين است كه آن مرد غير عرب است، و

 .عربي مبين است

دهد، و الفاظ از رسول خدا )ص( است، و او الفاظ و اگر منظورتان اين است كه آن مرد معاني و معارف قرآني را باو ياد مي



اي قرآن در بر دارد كه هيچ صاحب عقلي در حقيقي بودن بندد، جوابتان اين است كه معارف حقيقيخود را به خدا افتراء مي
آن شك ننموده و تمامي عقول، مجبور و مضطر در قبول آنند، اگر رسول خدا )ص( آنها را از بشري گرفته بود خودش نسبت 

كرد، چون خدا داشت خدا هدايتش نميداشت، و حال آنكه او به آيات خدا ايمان دارد و اگر ايمان نميبه آنها ايمان نمي
خدا  بندد، چون بهكند، و چون مؤمن به آيات خداست، ديگر به خدا افتراء نمييكسي را كه به آياتش ايمان ندارد هدايت نم

بندد مگر كسي كه ايمان به آيات او نداشته باشد، پس اين قرآن افتراء نيست، و از بشري گرفته نشده، بلكه افتراء نمي
 .منسوب به خداي سبحان است

جواب از فرض اول است و آن اين بود كه قرآن با  "جَمِيٌّ وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌلِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْ "پس جمله
الفاظش از بشري گرفته شده باشد، و او به رسول خدا )ص( تلقين كرده باشد، و معناي جوابش اين شد كه زبان آن مردي 

ن است، يعني غير فصيح و غير روشن است، و اي گوئيد و بدان متوجهيد )يعني منظورتان اوست( لسان غير عربيكه شما مي
شود، زبان عربي روشن است، آن وقت چگونه ممكن است تصور شود كسي كه عربي فصيح قرآني كه بر شما تالوت مي

 داند، به اين فصاحت سخن بگويد؟نمي

آن اين بود كه شخص مورد نظر معاني و  تا آخر دو آيه جواب از فرض دوم اشكال است، و "إِنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "و جمله
 .معارف قرآن را به آن جناب تعليم داده باشد، و او آن را به خدا افتراء ببندد

ورزند خدا بسوي معارف حق هدايتشان و معناي جواب آن اين است كه كساني كه ايمان به آيات خدا ندارند و به آن كفر مي
و رسول خدا )ص( مؤمن به آيات خداست، چون او مهدي به هدايت خداست، و كند، و عذابي دردناك خواهند داشت، نمي

رار گويانند كه دائما بر دروغگويي خود استمبندند كه به آيات خدا ايمان نداشته باشند، و آنان دروغكساني به خدا افتراء مي
گويد، بندد و اصال دروغ نميغ نميص( كسي كه مؤمن به آيات خدا است، هرگز به خدا درو)دارند، و اما مثل رسول خدا 

 پس اين
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دو آيه كنايه از اين است كه رسول خدا )ص( مهدي به هدايت خدا و مؤمن به آيات او است، و مثل او كسي افتراء و كذب 
 .شودمرتكب نمي

اند ولي خواننده عزيز ز اشكال مشركين دانستهمفسرين اين دو آيه را از آيه اولي قطع كرده و آيه اول را جواب كامل ا
 .دستگيرش شد كه آن به تنهايي وافي به جواب نيست

 اشاند، كه خالصهرا از باب تحدي به اعجاز قرآن در بالغتش جواب كامل گرفته "وَ هذا لِسانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ "آن گاه جمله
منظور شما او است حال تمامي بشر را جمع كنيد تا يك آيه مثل  اگر اين قرآن تعليم يك فرد بشر است كه "شود:اين مي

دانيد كه در الفاظ اين جمله هيچ چيزي از معجزه بودن قرآن در بالغت و هيچ ولي شما خواننده عزيز مي "آن را بياورند
ين است، و معقول شود اين است كه زبان عربي مباثري از مساله تحدي وجود ندارد، نهايت چيزي كه از آن استفاده مي

 .نيست مردي غير عرب چنين بياني شيوا داشته باشد

بستند كرده و آن گاه دو آيه بعد را حمل بر تهديد آن كافران كه آيات خدا را انكار نموده و به رسول خدا )ص( افتراء مي
ص( داده بودند به )خدا  دهد و نسبتي را كه به رسولاند: اين دو آيه مشركين را به عذاب دردناك وعيدشان ميگفته

گرداند كه خود آنان سزاوارتر به افترا هستند چون آنهايند كه به خدا و آيات او ايمان ندارند، و خدا هم بهمين خودشان بر مي
اند در اينكه فالن كلمه آيه چه معنا دارد و آن ديگري چه معنا؟ جهت هدايتشان نكرده است، سپس بر اين اساس بحث كرده



شود و شما خواننده عزيز فهميديد كه اين بحثها باألخره رود از معناي حقيقي آيه دورتر ميهر چه جلوتر مي بحثي كه
 .كندبرد حل نمياشكال ما را كه گفتيم آيه اول، ماده اشكال را از بين نمي

 502 : و بيان مراد از عدل و احسان[ ..... ص ".إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ .. "بحث روايتي ]رواياتي در ذيل آيه:

 اشاره

من نزد رسول خدا )ص( نشسته بودم كه ديدم  :در الدر المنثور است كه احمد از عثمان بن ابي العاص روايت كرده كه گفت
 :چشمهاي خود را خيره نموده فرمود

 .«1» "اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ... تَذَكَّرُونَ إِنَّ "جبرئيل مرا دستور داد تا اين آيه را در اينجاي از سوره بگذارم:
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 .152، ص 0الدر المنثور، ج (1)
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 .«1»مؤلف: اين روايت را از ابن عباس از عثمان بن مظعون نيز نقل كرده است 

مع البيان گفته كه روايتي رسيده كه عثمان بن مظعون گفت: از بس كه رسول خدا )ص( اسالم را بر من عرضه و در مج
كرد از روي رودربايستي اسالم آوردم و اسالم در قلبم جاي نگرفته بود، تا آنكه روزي نزدش نشسته بودم و او سرگرم تفكر 

پرسد، بعد از آنكه آن حال تمام شد، از حالش ري كه گويي چيزي ميو دقت بود، ناگهان چشمها را به آسمان خيره نمود بطو
آمد و  اي نزدمآيد، پس از لحظهزدم جبرئيل را در هوا ديدم كه نزدم ميپرسيدم فرمود: بلي، موقعي كه داشتم با تو حرف مي

آيه را تا به آخر بر من تالوت كردند، در نتيجه اسالم در قلبم ، آن گاه "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "اين آيه را نازل كرد:
 .جاي گرفت

آن گاه نزد عمويش ابو طالب رفته و جريان را برايش تعريف كردم، او گفت: اي آل قريش؟ محمد را پيروي كنيد تا ارشاد 
رفته اين آيه را برايش خواندم گفت اگر كند، آن گاه نزد وليد بن مغيره شويد، زيرا او شما را جز به مكارم اخالق وادار نمي

أَ فَرَأَيْتَ الَّذِي  "گويد آيهاين را محمد گفته باشد خيلي خوب گفته، و اگر هم پروردگارش گفته باز خوب گفته، عثمان مي
 .«5»اش نازل شد، تا آخر حديث در باره وليد و گفته "تَوَلَّي وَ أَعْطي قَلِيلًا وَ أَكْدي

برادر زاده  :عكرمه روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( اين آيه را بر وليد بن مغيره خواندند، وليد گفتباز در مجمع از 
دوباره بخوان، رسول خدا )ص( دوباره برايش خواند، او گفت راستي عجب حالوتي و عجب زيبايي و بهجتي دارد، بااليش 

 «0. »دار و پائينش پر جوانه است، و اين قطعا سخن بشر نيستميوه

و در تفسير قمي به سند خود از اسماعيل بن مسلم از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير آيه مزبور فرموده: خدا در 
 .«0»بندگانش هيچ امري ندارد، مگر همان امر به عدل و احسان 

ه روزي علي )ع( بر اصحاب خود ككند كه گفت: و در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از عمرو بن عثمان نقل مي
 سرگرم مذاكره در پيرامون مروت بودند
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 .152، ص 0الدر المنثور، ج (1)

 .023، ص 2مجمع البيان، ج (2)



 .021، ص 2مجمع البيان، ج (3)

 .022، ص 1تفسير قمي، ج (4)

 230، ص: 15ترجمه الميزان، ج

كنيد؟ گفتند: مگر در قرآن هم راجع به اين موضوع چيزي رد شد و فرمود چرا در اين مساله از كتاب خدا استفاده نميوا
 «1»كه عدل و احسان تفضل است.  "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "هست؟ فرمود: در آيه شريفه

در الدر المنثور از ابن « 0»ن عاصي از آن جناب روايت كرده و سيوطي از عمرو بن عثما« 5»اين روايت را عياشي  :مؤلف
نجار در تاريخ خود از طريق عكلي از پدرش از آن جناب روايت كرده، و عبارت روايت وي چنين است: علي بن ابي طالب 

يم، فرمود: كنبحث ميكنيد؟ گفتند: در باره مروت )ع( بر قومي گذشت كه مشغول بحث بودند، پرسيد پيرامون چه بحث مي
زيرا  "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ "فرمايد:آيا كالم خداوند در كتابش در باره اين موضوع شما را كافي نيست كه مي

 .عدالت انصاف و احسان تفضل است

ه شهادتين، و احسان به واليت و در ديگر ب« 2»از روايات عدل، به توحيد تفسير شده، و در بعضي  «0»اي مؤلف: در عده
 .ديگر حرمت نقض عهد، بوجوب ثبات بر واليت معنا و ارجاع شده است« 2»اي عده

 504 :[ ..... ص "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً "دو روايت در ذيل آيه:]

ه از معصوم روايت كرد "مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً ... "ر ذيل آيهو در تفسير قمي د
 .«2»كه فرمود: منظور از حيات طيبة قناعت است 

روايت كرده كه شخصي به  (عو در كتاب معاني به سند خود از ابن ابي عمير از بعضي از راويان شيعه از امام صادق )
ايد: وقتي حق را شناختي ديگر هر عملي كند، كه فرمودهنشيند، از شما نقل ميحضرتش عرض كرد: ابا الخطاب هر جا مي

خواهي بكني بكن، فرمود: خدا لعنت كند ابا الخطاب را، به خدا قسم من اينطور نگفتم بلكه گفتم: وقتي حق را كه مي
مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ  "كند، چون خودش فرموده:كه خواستي بكن زيرا خدا از تو قبول مي شناختي هر عمل خيري

 :و نيز فرموده "أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيها بِغَيْرِ حِسابٍ
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 .«1» "نْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةًمَ "

 .مؤلف: اين همان معنايي است كه ما براي آيه كرديم

قَرَأْتَ فَإِذا  "به حضرتش عرض كردم: معناي :و در كافي به سند خود از ابي بصير از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه گفت



 چيست؟ "الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ... يَتَوَكَّلُونَ

گردد بر ايوب مسلط شد و شود ولي بر دين او مسلط نميفرمود: اي محمد به خدا سوگند شيطان بر بدن مؤمن مسلط مي
شود دنهايشان مسلط ميخلقت بدني او را بد منظره كرد، ولي بر دينش مسلط نشد، بر مؤمنين هم همين طور، گاهي بر ب

 .گرددولي بر دينشان مسلط نمي

 چيست؟ فرمود: مقصود كسانيند كه به "إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَي الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ "عرض كردم معناي آيه
 .«5»ن شود و هم بر اديانشاورزند شيطان هم بر بدنهايشان مسلط ميخدا شرك مي

 .«0»مؤلف: اين روايت را عياشي از ابي بصير از آن جناب نقل كرده 

 .اند و در سابق گذشتبه خدا يكي از آن دو معنايي بود كه براي آيه شريفه كرده "به "و ارجاع ضمير

 212دهد چه كسي بوده است؟[ ..... ص : گفتند به پيامبر )ص( تعليم ميمي و اينكه شخص غير عربي كه مشركين "يَقُولُونَ إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ... "رواياتي در ذيل آيه:]

خود از ابن عباس روايت  "شعب االيمان "و در الدر المنثور است كه حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و بيهقي در كتاب
 د )ص( را عبدة بن حضرمي كه خود صاحبگفتند: محمگفته است: مشركين مي "إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ "كرده كه در تفسير آيه
دهد خدا هم در پاسخشان فرمود: لسان آنكه شما در نظر داريد غير عربي است، و قرآن لسان عربي كتاب بوده درس مي

 .«0»آشكار است 

خداي  ع( روايت كرده كه فرمود:)و در تفسير عياشي از محمد بن عزامه صيرفي از كسي كه برايش نقل كرده از امام صادق 
ست، ترين خلق نيتعالي روح القدس را خلق كرد، كه هيچ خلقي به قدر او به خدا نزديك نيست، ولي او در عين حال گرامي

وَ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّما  "و بر اين اساس آيه شريفه«. 2»كند و او به نجوم پس چون امري را بخواهد به او القاء مي
 جريان يافته، كه مقصود "بَشَرٌ لِسانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ يُعَلِّمُهُ
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 .101، ص 0الدر المنثور، ج (4)
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بود، و او مردي غير عرب بود، و از پيروان رسول خدا )ص( شده و به وي لسان ابي فكيهه غالم آزاد شده بني حضر مي
 :ايمان آورد، و قبال از اهل كتاب بود، قريش گفتند

 ."قرآن لسان عربي آشكار است "ا در جوابشان فرمود:دهد، و خدبه خدا سوگند اين مرد است كه محمد )ص( را تعليم مي

 .هاي چاپي اخير اين ذيل نيامده استبه نقل از عياشي آمده و ليكن در نسخه« 1»مؤلف: ذيل اين روايت در تفسير برهان 

ة بن قبلي عبدو روايات در باره اسم اين مرد مختلف است، در اين روايت، ابو فكيهه غالم آزاد شده بني حضرمي و در روايت 
نقل  «0»گفتند، و از سدي نيز روايت شده كه او عبدة بن حضرمي است كه او را مقيس مي« 5»حضرمي آمده، و از قتاده 

 .ناميدندشده كه او غالمي از بني حضرمي و نصراني بوده تورات و انجيل را خوانده بود، مردم او را ابو اليسر مي

 "ابن عباس "گفته و ازالحضرمي و مردي غير عرب بوده كه بزبان رومي سخن مي نقل شده كه او ابن« 0»و از مجاهد 



ديدند كه رسول خدا و مردي غير عرب بوده، مشركين مي "بلعام "نيز روايت شده كه او آهنگري بوده در مكه به نام« 2»
 .دهدكند، لذا گفتند: بلعام او را تعليم مي)ص( نزد او آمد و شد مي

مين اين روايات، قدر متيقن است اين است كه مردي رومي و غالم آزاد شده بني حضرمي و نصراني مذهب و آنچه از مضا
زيسته و با كتب اهل كتاب، آشنايي داشته است، مردم او را متهم كردند كه رسول خدا )ص( را تعليم بوده كه در مكه مي

 .دهدمي

اند كه در تفسير آيه گفته است: ن ابي حاتم از ضحاك روايت كردهو در الدر المنثور است كه ابن جرير و ابن منذر و اب
زبان آن كسي كه شما در نظر داريد اعجمي  "دهد، خدا در جوابشان فرمودهگفتند: سلمان فارسي او را تعليم ميمشركين مي

 .«2» "است

 .آيدمؤلف: اين روايت با مكي بودن آيات مورد بحث جور در نمي

 216گويد[ ..... ص : يمؤمن هرگز دروغ نم]

باز در همان كتاب آمده كه ابن الخرائطي در كتاب مساوي االخالق خود و ابن عساكر در تاريخش از عبد اللَّه بن جراد 
 (اند كه از رسول خدا )صروايت كرده

__________________________________________________ 

 .5، ح 020، ص 5تفسير برهان، ج (1)
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كند؟ فرمود: گاهي كند؟ فرمود: گاهي ممكن است پيش بيايد، عرض كرد: آيا مؤمن دزدي ميآيا مؤمن زنا مي :پرسيد
إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ  "ن آيه را تالوت فرمود:گويد؟ فرمود: نه، آن گاه دنبالش ايممكن است عرض كرد مؤمن دروغ مي

 .«1» "ال يُؤْمِنُونَ

و در تفسير عياشي از عباس بن هالل از امام ابي الحسن رضا )ع( روايت كرده كه مرد كذابي را اسم برد و فرمود خداي 
 .«2» "إِنَّما يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ "تعالي فرموده:
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 211[ ..... ص : 444تا  416(: آيات 46سوره النحل )]

 اشاره

 رِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَ لَهُمْمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِالَّ مَنْ أُكْ
( أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ 132كافِرِينَ )ذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْيا عَلَي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْ (132عَذابٌ عَظِيمٌ )



( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ 133( ال جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ )132اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ )
 (113ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا

 (111يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ )

 211ترجمه آيات ..... ص : 

ا شود، نه آنكه مجبور شده و دلش به ايمان قرار دارد، بل آنكه سينه به كفر گشايد، و هر كه از پس ايمان آوردنش منكر خد
 .(132غضب خدا بر آنها باد و عذابي بزرگ دارند )

كند اند و خدا گروه كافران را هدايت نميو اين بدان سبب است كه آنها زندگي اين دنيا را از دنياي ديگر بيشتر دوست داشته
(132). 

 .(132كسانند كه خدا بر دلها و گوشها و ديدگانشان مهر نهاده و آنها خودشان بيخبرند ) اينها همان

 .(133كارند )و بي گفتگو آنها در آخرت خودشان زيان
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ند او نيز پروردگارت نسبت به آنها كه پس از محنت كشيدن مهاجرت كرده آن گاه جهاد كرده و صبوري پيشه كرده
 .(113پروردگارت از پس آن، آمرزگار و رحيم است )

 .(111روزي بيايد كه هر كس، گرفتار دفاع از خويشتن است و به هر كس هر چه كرده تمام دهند و ايشان ستم نبينند )

 219بيان آيات ]تهديد شديد عليه كفاري كه بعد از ايمان آوردن كافر و مرتد شدند[ ..... ص : 

 اشاره

ات عليه كفاري كه بعد از ايمان به خدا كافر گشته و مرتد شدند تهديد نموده مهاجرين را كه در جهاد خود دچار در اين آي
 .زحمت گشته و در راه خدا صبر كردند وعده جميل داده، و متعرض حكم تقيه نيز شده است

 ."مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ "

به معناي گشادي و وسعت آن است، در مفردات گفته  "شرح صدر "به معناي سكون و آرامش است، و "اطمينان "كلمه
گويد: گوشت را شرح كردم و يا تشريح كردم معنايش اين است: اصل شرح به معناي بسط گوشت و امثال آن بوده، وقتي مي
ه خدا اي از ناحيعناي باز كردن سينه به نور الهي و سكينهاست كه آن را و لو كردم، و از همين باب است شرح صدر كه به م

و در باره رسول خدا  "رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي "و روحي از او است، هم چنان كه خداي تعالي در حكايت دعاي موسي فرموده:
، و شرح دادن كالمي كه مشكل است به "دْرَهُأَ فَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَ "و نيز فرموده: "أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ "ص( فرموده:)

 .«1»معناي بسط آن و اظهار معاني پنهان آن است 

وَ لَهُمْ  "است، و جمله "فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ "اي است شرطيه كه جوابش جملهجمله "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ "جمله
گردد، چون هر چند مفرد است، ولي بر مي "من كفر "، و ضمير جمع در جزاء، به اسم شرطبر آن عطف شده "عَذابٌ عَظِيمٌ

 .بحسب معنا كلي و داراي افراد است

، مجبور شدن به گفتن كلمه "اكراه "استثنايي است از عموم شرط، و مراد از "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ "و جمله
شود، و حاصل مقصود اين است كه: كساني كه بعد از ايمان تظاهر هر به آن است، زيرا قلب هيچ وقت اكراه نميكفر و تظا



 شوند، ولي دلهايشان مطمئن به ايمان است از غضب خداكنند و مجبور به گفتن كلمه كفر ميبه كفر مي

__________________________________________________ 
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 .مستثناء هستند

يعني كسي كه سينه خود را براي كفر گشاده كرده و كفر را پذيرفته و به آن خوشنود  -"وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً "
ز استثناي قبلي است، و قهرا به گشته و آن را در خود جاي داده چنين كسي مورد غضب خدايي است، و اين جمله استثناء ا

آنهايي نيستند  "كساني كه بعد از ايمانشان به خدا كفر بورزند "شود: اينكه گفتيمگردد، و معنا چنين ميمستثناء منه بر مي
 شوند، بلكه منظور كساني است كه در دل كفر را پذيرفته باشند،كه در دل ايمان دارند ولي در زبان مجبور به گفتن كفر مي

و مجموع اين استثناء و استدراك، بيان كاملي است براي شرط، و منظور از معترضه آوردن جمله استثناء ميان دو جمله شرط 
 .توانست آن را بعد از تمام شدن دو جمله شرط و جزاء بياوردو جزاء هم همين بوده و گر نه مي

كه در آيه قبلي بود، و  "الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللَّهِ "بدل است از جمله "من كفر "اند: جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
نْ وَ لكِنْ مَ "استثنايي است از آن جمله، و جمله "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ "اي است معترضه، و جملهجمله "أُولئِكَ هُمُ الْكاذِبُونَ "جمله
 .است "يْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِفَعَلَ "مبتدايي است كه خبر و يا قائم مقام خبرش جمله "شَرَحَ

ان كافر بندند كه بعد از ايمانششود: اين است و جز اين نيست كه افتراء دروغ را كساني ميو بنا بر اين معناي آيه چنين مي
شده باشند، مگر آن كسي كه مجبور به كفر گفتن شده باشد، و دلش به ايمان مطمئن باشد. در اينجا كالم تمام شده مطلب 

 .شود، و آن اين است كه كساني كه سينه خود را براي كفر باز كرده بر چنين كساني غضبي است از خداديگري شروع مي

 .برد و ديگر نيازي به جوابگو ما نيستو ليكن ذوق سليم، خود جوابگوي اين تفسير بوده و به سخافت آن پي مي

 ."ا عَلَي الْآخِرَةِ وَ أَنَّ اللَّهَ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَذلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَياةَ الدُّنْي "

اين آيه شريفه علت حلول غضب خدا بر آنان را بيان نموده است، و آن اين است كه ايشان حيات دنيا را كه حياتي است 
ر خرت كه حيات دائمي و زندگي دهاي حيواني و اشتغال به مشتهيات نفس نتيجه ديگري ندارد، بر حيات آمادي و جز تمتع

 جوار رب العالمين است و اصوال غايت و نتيجه خلقت و زندگي انسانيت است ترجيح دادند، و آن را بجاي اين

__________________________________________________ 
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 .اختيار نمودند

اينان جز دنيا هدف ديگري نداشتند، و بكلي از آخرت بريده و بدان كفر ورزيدند، و خدا هم مردم كافر  و به عبارت ديگر
كند، و چون خدا هدايتشان نكرد از راه سعادت و بهشت و رضوان گمراه گشته در غضب خدا و عذابي پيشه را هدايت نمي

 .بزرگ افتادند

 244ان كفار[ ..... ص : ها و ديدگها و گوشمعناي مهر زدن خدا بر دل]

 ."أُولئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ أَبْصارِهِمْ وَ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ "

كند كه اختيار حيات دنيا بر آخرت، و محروميت از هدايت خداي سبحان، وصف و نشانه اين آيه به اين نكته اشاره مي



 .اندخدا بر دلها و بر گوشها و چشمانشان مهر نهاده و كساني هستند كه غافل ناميده شدهكساني است كه 

براي اينكه اينان بخاطر اختيار زندگي دنيا و هدف قرار دادن آن و نوميدي از اهتداء بسوي زندگي آخرت يكباره دل از آن 
ات شد، و ديگر به ما وراي ماده كه همان زندگي زندگي شستند، و در نتيجه حس و شعور و عقلشان اسير در چارچوبه مادي
شنوند، نگرند، و آنچه را كه مايه اندرزشان است نميآخرت است توجهي ندارند، و ديگر به آنچه كه مايه عبرتشان است نمي

 .كنندكند فكر و تعقل نميهايي كه بسوي آخرت راهنماييشان ميو به ادله و حجت

، در شودانشان مهر خورده و بسته شده، و ديگر آنچه كه ديگران را بسوي آخرت رهنمون ميپس اينان دلها و گوشها و چشم
 .دهنداي را هم نميكند، و بكلي از آن ادله غافلند، و احتمال بودن چنين ادلهدل و گوش و چشم آنان راه پيدا نمي

و غفلتي است كه در اين آيه ذكر شده، پس  شود كه وصفي كه در آيه قبلي بود به منزله معرف مهربا اين بيان روشن مي
همين كه خدا ايشان را هدايت نكرده بخاطر اينكه دلهاشان به دنيا متعلق شده، خود معناي طبع و غفلت است و طبع، 

برد، ولي غفلت صفتي است بشري و صفتي است الهي و منسوب به ساحت مقدس او كه آن را بعنوان مجازات بكار مي
 .نسانمنسوب به خود ا

 ."ال جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخاسِرُونَ "

ناگزير ايشان در آخرت همان زيانكارانند چون رأس المال و سرمايه خود را در دنيا ضايع كردند و بي زاد و توشه شدند، ديگر 
 .چيزي ندارند كه در آن جهان با آن زندگي كنند

و شايد وجه « 1» "ال جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ "فرمايد:كه مي هم آمده "هود "نظير اين بيان در سوره
 زيانكارتري در آن جا اين باشد كه در آن سوره يك صفتي

__________________________________________________ 
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اضافه بر صفات مذكور در اين سوره براي آنان ذكر كرده، و آن اين است كه عالوه بر اينكه خودشان به راه حق نيامدند، 
 .(جلو ديگران را هم گرفتند )بدانجا مراجعه شود

 ."وا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُ "

ها بكار رفته، و ها و شكنجهدر اصل به معناي بردن طال در آتش براي آزمايش بوده سپس در همه آزمايش "فتنه "كلمه
زار مكه مؤمنين را آديدند چون مشركين هايي است كه مؤمنين صدر اسالم در مكه از قريش مياين جمله ناظر به شكنجه

 داشتند حتي چه بسا كه يك فردها را در باره آنان روا ميدادند تا شايد از دينشان برگردند، و بدين منظور انواع شكنجهمي
داد، هم چنان كه عمار و پدر و مادرش را شكنجه كردند پدر و مادرش در زير شكنجه مسلمان در زير شكنجه كفار جان مي

و عمار به ظاهر از دين اسالم بيزاري جست و به اين وسيله جان سالم بدر برد، و آيات سابق بطوري كه در  آنان جان دادند،
 .بحث روايتي خواهد آمد در اين باره نازل شد

إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ  "گردد كه آيات مورد بحث با آيات قبل مربوط و متصل است، چون جملهو از همين جا روشن مي
رساند كه آيات مورد بحث در مقام افاده آن است، اين آيه نيز كه در آيات قبل بود همان معنا را مي "طْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِمُ

ها هجرت نموده و پس از هجرت، جهاد و صبر بعد از همه اينها خدا نسبت به كساني كه بعد از آن شكنجه "فرمايد:مي
 ."نمودند آمرزگار و مهربان است



 245ه جميل به مهاجراني كه جهاد نموده صبوري كردند[ ..... ص : وعد]

ا هدهد كه بعد از شكنجهوعده جميلي است كه به مهاجرين مي "ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا "پس جمله
دشان داده مؤمنين را به مغفرت و رحمت در مهاجرت كردند، و در قبال تهديدي كه به ديگران كرده و خسران تام را نوي

 .دهدقيامت نويد مي

گيري در صدر كالم است تا بخاطر طوالني بودنش از ذيلش جدا به منزله خالصه "إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ "و جمله
يم زيد در خانه، زيد در خانه چنين و چنان ماند كه بگوينشود، و در عين حال تاكيد را هم افاده كند در حقيقت مثل اين مي

است، و بعالوه اين نكته را هم برساند كه قيودي كه در كالم قبلي آورده شده همه در حكم، دخالت دارند، پس بايد بداني 
شود شود مگر آنكه مهاجرت كنند، و نيز از هجرتشان راضي نميكه خدا از آن مسلمانان كه بظاهر، ارتداد جستند راضي نمي

 .مگر آنكه بعد از آن جهاد و صبر كنند

 210، ص: 15ترجمه الميزان، ج "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها وَ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ ال يُظْلَمُونَ "

« 1» "فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ "موده:كنايه از حضور نفس در محضر ملك ديان است، هم چنان كه فر "آمدن نفس در قيامت "
گردد، و در برگشتن ضمير در اضافه به نفس، به خود نفس هيچ اشكالي به خود نفس بر مي "عن نفسها "و ضمير در جمله

س، و گاهي مقصود از نف« 5» "مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ "ندارد، چون گاهي مقصود از نفس، شخص انساني است، مانند:
صرف تاكيد است كه با مؤكد در معنا متحد است، چه اينكه آن مؤكد انسان باشد، يا غير انسان، هم چنان كه گفته 

 "انسان نفسه يعني انسان خودش، و فرس نفسه، يعني اسب خودش، و همچنين سنگ خودش، و سياهي خودش، ":شودمي
فس سواد، يعني خود انسان و خود اسب و خود سنگ و خود نفس انسان و نفس فرس و نفس حجر، و ن "شود:و يا گفته مي

مقصود از مضاف يعني نفس كه به ضمير اضافه شده معناي دومي است، يعني خودش، و  "عن نفسها "و در جمله "سياهي
 .گردد معناي اولي است يعني شخصمقصود از مضاف اليه يعني ضمير كه به نفس بر مي

كرد عبارت به خاطر تكرار به اضافه براي اين بود كه اگر ضمير را به نفس اضافه مي و اگر نفس را به ضمير اضافه كرد
شد، و همين مقدار كه ما در باره اين عبارت بحث كرديم كافي است و حاجتي به آن ابحاث طوالني كه مفسرين ركيك مي

 .اند نيستدر باره آن كرده

 243دهد[ ..... ص : ثمر كه آثار اعمال در دنيا را تغيير نميكند، دفاعي بييدر قيامت هر كس به فكر خود بوده و از خود دفاع م]

د، و كه در آيه قبلي بو "لَغَفُورٌ رَحِيمٌ "متعلق است به جمله "يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجادِلُ عَنْ نَفْسِها "در جمله "يوم "ظرف
در آن روز غير از خودش هر خاطره ديگري را فراموش  مجادله نفس از خودش به معناي دفاع از خويشتن است، چون

كند، و اين نيست جز كند، درست بر خالف دنيا كه به هر چيزي توجه دارد جز به خودش، و خودش را فراموش ميمي
شود، و آن اين است كه آدمي بهيچ وجه نبايد به غير خودش بخاطر اينكه در قيامت حقيقت امر براي انسان مكشوف مي

 .ول شود و در حقيقت بايد هميشه به فكر خود باشدمشغ

كند، و تا كند و با اصرار هم دفاع ميگيرد، آن وقت از خود دفاع ميآيد و در موقف حساب قرار ميپس آن روز شخص مي
 .تراشدآنجا كه مقدور او است عذر مي

 از توفيه است، كه " يُظْلَمُونَوَ تُوَفَّي كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ وَ هُمْ ال "در جمله "توفي "كلمه
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است، بدون خردلي كم و كاست، و در اين جمله توفيه را متعلق بر خود عمل كرده و  به معناي دادن حق بطور تمام
فهماند كه پاداش و كيفر آن روز خود دهند، پس مييعني خود عملش را بدون كم و كاست به او مي "ما عَمِلَتْ "فرموده:

، و در اين كمال عدالت است، چون عمل است بدون اينكه در آن تصرفي كرده و تغيير داده باشند يا عوض كرده باشند
 وَ هُمْ ال "كنند، و بهمين جهت دنبالش اضافه فرموده:چيزي بر آنچه مستحق است اضافه نكرده و چيزي از آن كم نمي

 ."شودو ايشان ظلم نمي -يُظْلَمُونَ

 :بنا بر اين، در آيه شريفه به دو نكته اشاره رفته است

كند، بلكه تنها و تنها به دفاع از خود اشتغال دارد، ديگر از شخصي ديگر دفاع نمينكته اول اينكه: هيچ كس در قيامت 
يَوْمَ ال يُغْنِي مَوْلًي عَنْ مَوْلًي  "ماند كه به غير خود بپردازد و غم ديگري را بخورد، و اين نكته در آيهمجالي برايش نمي

خاطر نشان شده  «3» "يَوْمٌ ال بَيْعٌ فِيهِ وَ ال خُلَّةٌ وَ ال شَفاعَةٌ "«5» "ونَيَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُ "و نيز آيه« 1» "شَيْئاً
 .است

كند، براي كند سودي ندارد، و آنچه را كه سزاوار او است از او دور نمينكته دوم اينكه: دفاعي كه هر كس از خودش مي
كه نسبت عمل كسي را از او سلب كنند، و اينگونه سزا  دهند خود عمل اوست، و ديگر معنا ندارداينكه سزايي كه به او مي

 .دادن هيچ شائبه ظلم ندارد

 241و نزول آن در باره عمار ياسر و ...([ ..... ص :  "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ ... "بحث روايتي ])رواياتي در باره تقيه در ذيل آيه:

اند كه گفت: چون رسول خدا )ص( يه از ابن عباس روايت كردهدر الدر المنثور است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن مردو
خواست به مدينه مهاجرت كند به اصحابش فرمود: از دور من پراكنده شويد، هر كس توانايي دارد بماند آخر شب حركت 

به من ملحق ام كند و هر كس ندارد همين اول شب به راه بيفتد، هر جا كه به اطالعتان رسيد كه من در آنجا منزل كرده
 .شويد

 بالل مؤذن و خباب و عمار، و زني از قريش كه مسلمان شده بود ماندند تا صبح شد،
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مشركين و ابو جهل ايشان را دستگير كردند، به بالل پيشنهاد كردند كه از دين اسالم برگردد، قبول نكرد، ناگزير زرهي از 
گفت: احد احد، و اما خباب، او را در ميان خارهاي زمين و بر تن او پوشاندند، و او هم چنان مي آهن در آفتاب داغ كردند

كشيدند، و اما عمار، او از در تقيه حرفي زد كه همه مشركين خوشحال شده رهايش كردند، و اما آن زن، ابو جهل مي
شت، ولي بالل و خباب و عمار را رها كردند، آنها خود چهارميخش كرد، آن گاه حربه خود را در عورت او فرو كرده و او را ك

را به رسول خدا )ص( رساندند، و جريان را براي آن جناب تعريف كردند، عمار از آن حرفي كه زده بود سخت ناراحت بود، 



نه،  حضرت فرمود: دلت در آن موقعي كه اين حرف را زدي چگونه بود، آيا به آنچه گفتي راضي بود يا نه؟ عرض كرد:
 .«1» "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ "فرمود: خداي تعالي اين آيه را نازل فرموده:

« 0»آمده كه آن زن همان سميه، مادر عمار بوده، و ياسر پدر عمار هم با اين چند نفر بوده و بعضي « 5»مؤلف: در روايت 
اند، و روايات در اينكه پدر و مادر عمار در اين فتنه كشته شدند، و عمار از يد در اسالم بودهاند: پدر و مادر عمار اولين شهگفته

 .اش نازل شده بسيار استدر تقيه اظهار كفر نموده و اين آيه در باره

 ا صحيحباز در همان كتاب است كه عبد الرزاق و ابن سعد و ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن مردويه و حاكم، )وي حديث ر
ن اند كه گفت: مشركيدانسته( و بيهقي در كتاب دالئل از طريق ابي عبيدة بن محمد بن عمار از پدرش عمار روايت كرده

عمار ياسر را گرفتند، و رهايش نكردند تا به رسول خدا )ص( دشنام داد، و خدايان مشركين را تمجيد كرد، آن وقت رهايش 
 .نمودند

خدا )ص( گرديد، پرسيد حال و خبر چه بود عرض كرد: بسيار بد، زيرا رهايم نكردند تا به پس وقتي شرفياب حضور رسول 
ساحت مقدس تو توهين نموده و خدايان آنان را تعريف كردم، فرمود: دلت را چگونه يافتي؟ عرض كرد مطمئن به ايمان، 

 أُكْرِهَ إِلَّا مَنْ "و در اين باره بود كه آيه شريفهفرمود: اگر بار ديگر هم در چنين وضعي قرار گرفتي همين عمل را انجام بده، 
 .«0»نازل گرديد  "وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ

 اند: اين آيه در باره جماعتيدر مجمع البيان از ابن عباس و قتاده روايت كرده كه گفته
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نازل شد كه اكراه شده بودند، و آن جماعت عمار و پدرش ياسر و مادرش سميه و صهيب و بالل و خباب بودند كه شكنجه 
ار با زبانش چيزي به آنها داد كه راضي شدند، و خداي سبحان شدند و در آن شكنجه پدر و مادر عمار كشته شدند و عم

جريان را به رسول گراميش خبر داد، پس وقتي كه جماعتي براي آن جناب خبر آوردند كه عمار كافر شد، حضرتش فرمود: 
 .نه حاشا، عمار از فرق تا قدمش مملو از ايمان است و ايمان با گوشت و خونش آميخته شده

كرد، حضرت فرمود: چه حال و چه خبر؟ عرض كرد: خبر بسيار بد آوردم مار شرفياب شد در حالي كه گريه ميتا آنكه خود ع
يا رسول اللَّه، زيرا رهايم نكردند تا دست به ساحت تو دراز نمودم، و خدايان ايشان را به خير ياد كردم، رسول خدا )ص( 

رمود: اگر بار ديگر نيز به تو چنين كردند تو هم همان كار را تكرار فشروع كرد اشكهاي عمار را پاك كردن، در حالي كه مي
 .«1»كن، آن گاه اين آيه نازل شد 

ر شد تا آنجا كه ديگو در الدر المنثور است كه ابن سعد از عمر بن حكم روايت كرده كه گفت: عمار بن ياسر شكنجه مي
ا كه از شد تا آنجگفت، ابو فكيهه نيز عذاب ميكه هذيان ميشد تا آنجا گويد، و صهيب نيز شكنجه ميفهميد چه مينمي

مَّ إِنَّ ثُ "گرديد، و نيز بالل و عامر و ابن فهيرة و قومي ديگر از مسلمين، كه در باره آنان اين آيه نازل شد:خود بي خود مي
 .«5» "رَبَّكَ لِلَّذِينَ هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا

روايات از جمله آن نفرات، عياش بن ابي ربيعه و در بعضي ديگر او و وليد بن ابي ربيعه و وليد بن  از« 0»مؤلف: و در بعضي 
ترين آن روايات روايتي است از ابن عباس كه گفته: اين آيه اند، و جامعمغيره و ابو جندل بن سهيل بن عمر نيز نامبرده شده



 .مكه شكنجه شدند در باره كساني از اصحاب رسول خدا )ص( نازل شد كه در

از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي فرمود: و اما آنچه كه از  "ابي عمرو زبيري "و در كافي به سند خود از
ه ال اله اال اللَّه وحده ال شريك ل "ايمان بر قلب فريضه شده عبارت است از اقرار و معرفت و عقد و رضا و تسليم به اينكه

و اقرار به آنچه از ناحيه خدا آمده از انبياء و يا كتاب. اين آن  "خذ صاحبة و ال ولدا، و ان محمدا عبده و رسولهالها واحدا لم يت
 چيزي است كه خدا بر قلب واجب كرده، پس اقرار و معرفت، عمل به وظيفه
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يان ب "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ وَ لكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً "مسلماني قلب است و اين همان است كه آيه
 .«1»ند كمي

كند، كه گفت: مردي به امام صادق )ع( عرض كرد: مردم از و در همان كتاب به سند خود از مسعدة بن صدقه روايت مي
خوانند كه به من ناسزا بگوئيد، شما اي مردم! به زودي شما را مي "كنند كه در منبر كوفه فرموده است:علي )ع( روايت مي

ضرت ، آيا اين روايت صحيح است يا نه؟ ح"تبري بجوئيد قبول بكنيد ولي تبري مجوئيدخوانند كه از من هم بگوئيد، و مي
مردم! به  "بندند، آن گاه فرمود: آن جناب اينطور فرموده:هايي كه به علي )ع( ميچقدر زياد شده دروغ :صادق )ع( فرمود
ن د كه از من بيزاري جوييد، اينقدر بدانيد كه مخواننخوانند كه مرا ناسزا بگوئيد شما هم بگوييد، سپس ميزودي شما را مي

 .و نفرمود: از من بيزاري مجوئيد "بر دين محمدم

به خدا سوگند  :فرماييد اگر بيزاري خواستند بيزاري نجويد و لو اينكه كشته شود؟ فرمودسپس آن شخص پرسيد: يعني مي
ن ياسر گذشت، كه اهل مكه او را مجبور كردند به دشنام اي ندارد، و چيزي بر او نيست جز آنچه كه بر عمار بچنين وظيفه

 :و او داد در حالي كه قلبش مطمئن به ايمان بود، و رسول خدا به عمار فرمود (دادن به رسول خدا )ص

 هُ مُطْمَئِنٌّإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُ "اي عمار! اگر بار ديگر برگشتند تو هم برگرد كه خدا در معذور بودنت اين آيه را فرستاد:
 .«5»و دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز همان كار را بكن  "بِالْإِيمانِ

ع( روايت كرده. و اينكه رسول خدا )خود اين معنا را از معمر بن يحيي بن سالم از ابي جعفر « 0»عياشي در تفسير  :مؤلف
ت كه آن جناب از عموميت آيه و استثناء نكردن شخص معين استفاده )ص( فرمود: اگر برگشتند تو هم برگرد، معنايي اس

فرموده، چون در آيه شريفه حكم جواز دشنام به رسول خدا )ص( روي عنوان اكراه كسي كه قلبش مطمئن به ايمان است 
با  "ان كار را بكنخدا دستورت داده كه اگر بار ديگر مجبورت كردند تو نيز هم ":رفته، و اما اينكه رسول خدا )ص( فرمود

 اينكه در آيه امري مخصوص به عمار نشده، شايد وجهش اين باشد كه استثناء صراحت در جواز دارد، و با اين
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شود نه صراحت، ديگر جاي امتناع از دشنام دادن و خود را در معرض هالكت انداختن نيست، و اين جواز با وجوب جمع مي
ب است واجبا اباحه، و چنين نيست كه شخص مختار باشد در دشنام دادن و سالم ماندن، و در ندادن و كشته شدن، نه، بلكه 

 .دشنام بدهد

فرمود: رسول خدا )ص( كند كه گفت: من از امام صادق )ع( شنيدم كه ميو در تفسير عياشي از عمرو بن مروان روايت مي
فرمود: چهار چيز از امت من برداشته شده: اول آنچه از روي خطا از ايشان سر بزند، دوم آنچه كه فراموش كنند، سوم آنچه 

هَ وَ إِلَّا مَنْ أُكْرِ "جبار شوند، چهارم آنچه از وسع و طاقتشان بيرون باشد، و اين در كتاب خداست كه فرموده:كه بدان اكراه و ا
 .«1» "قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
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 اشاره

عُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثاَلً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْ
( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ 110( وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَ )115ا يَصْنَعُونَ )الْخَوْفِ بِما كانُو

لَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ ( إِنَّما حَرَّمَ ع110َحَالالً طَيِّباً وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ )
( وَ ال تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَاللٌ وَ هذا حَرامٌ 112بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ )

 (112وا عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَ )لِتَفْتَرُ

سَهُمْ ( وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَ ما ظَلَمْناهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْف112ُمَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ )
( 113بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ) ( ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن112ْيَظْلِمُونَ )

 (151( شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ )153الْمُشْرِكِينَ ) إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ

كانَ مِنَ  ( ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما155وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ )
( 150لِفُونَ )كانُوا فِيهِ يَخْتَ( إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَي الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ إِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما 150الْمُشْرِكِينَ )

وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَ هُوَ  ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
 (152( وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ )152أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ )

( إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ 152بِرْ وَ ما صَبْرُكَ إِالَّ بِاللَّهِ وَ ال تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَ ال تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ )وَ اصْ
 (152مُحْسِنُونَ )
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رسيد آن گاه منكر نعمتهاي خدا شدند و اي كه امن و آرام بود و روزيش از هر طرف به فراواني ميدهكدهزند، خدا مثلي مي
 .(115كردند پرده گرسنگي و ترس بر آنها كشيد )خدا به سزاي اعمالي كه مي

 .(110)و پيغمبري از خودشان بيامدشان پس او را تكذيب كردند و در آن حال كه ستمگر بودند دچار عذاب شدند 

 .(110پرستيد نعمتهايش را سپاس گزاريد )از آنچه خدا روزيتان كرده حالل و پاكيزه بخوريد پس اگر خدا را مي

حق اينست كه مردار و خون و گوشت خوك و آنچه نام غير خدا بر آن برده شده براي شما حرام است و هر كه ناچار شود، 
 .(112است ) روي و تجاوز، خدا آمرزگار و رحيمبدون زياده

گوييد اين حالل است و اين حرام، تا دروغ به خدا بنديد، كساني كه دروغ به كند ميبراي آن توصيف دروغ كه زبانهايتان مي
 .(112شوند )خدا بندند رستگار نمي

 .(112انگيز دارند )تمتعي ناچيز است و عذابي الم

يش براي تو نقل كرديم، حرام نموديم، ما ستمشان نكرديم بلكه و براي كساني كه به دين يهوديت در آمدند آنچه را از پ
 .(112كردند )خودشان به خودشان ستم مي

از پي  اند پروردگارتآن گاه پروردگارت نسبت به كساني كه از روي ناداني بدي كرده و از پي آن توبه نموده و به صالح آمده
 .(113آن آمرزگار و رحيم است )

 .(153انبر خدا بوده و از مشركان نبود )ابراهيم پيشوايي فرم

 .(151دار نعمتهاي خدا بود كه وي را برگزيد و به راه راست هدايتش كرد )سپاس

 .(155در اين دنيا به او نيكي عطا كرديم و هم او در دنياي ديگر از شايستگان است )

 .(150يروي كن )آن گاه به تو وحي كرديم كه آئين معتدل ابراهيم را كه از مشركان نبود پ

شنبه گرفتن براي كساني كه در مورد آن اختالف كرده بودند مقرر گشت پروردگارت روز قيامت در باره مطالبي كه در آن 
  .(124)كند كردند، ميانشان داوري مياختالف مي
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لفان به طريقي كه نيكوتر است مجادله كن كه پروردگارت با فرزانگي و پند دادن نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و با مخا
 .(152كسي را كه از راه او گمراه شده بهتر شناسد و هم او هدايت يافتگان را بهتر شناسد )

 .(152ايد، عقوبت كنيد و اگر صبوري كنيد همان براي صابران بهتر است )كنيد، نظير آن عقوبت كه ديدهاگر عقوبت مي

 .(152كنند تنگ دل مباش )ها كه مير كردن تو جز به تاييد خدا نيست غم آنها را مخور و از آن نيرنگصبور باش كه صب

 .(152خدا با كساني است كه تقوي پيشه كردند و كساني كه نيكوكار باشند )

 254بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

در اين آيات خوردنيهاي حرام و حالل را بيان نموده از  كند كه در آيات قبل بود،اين دسته از آيات، تتمه احكامي را بيان مي
اي از احكام را كه براي يهود تشريع شده بود و سپس نسخ كند، و نيز پارهتحريم و تحليل بدعتي و بدون اذن خدا نهي مي
ده و اين معنا را خاطر نشان گذشت عطف نمو "وَ إِذا بَدَّلْنا آيَةً مَكانَ آيَةٍ "شد ذكر نموده، در حقيقت مساله نسخ كه در آيه

سازد كه: آنچه بر رسول خدا )ص( نازل شده دين ابراهيم است كه بر اساس اعتدال و توحيد بنا شده، و آن احكام مي



 .فرسا كه در دين يهود بود از دين او برداشته شده استطاقت

ده جميل به نصرت و كفايت براي كساني كه و در آخر امر به عدالت در مجازات، و دعوت به صبر و احتساب نموده و با وع
 .دهدتقوي پيشه نموده و احسان كنند آن را خاتمه مي

 254مثلي متضمن هشدار نسبت به كفران نعمت و زنهار از عذاب مترتب بر آن[ ..... ص : ]

 ."... ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً "

 .به معناي عيش فراخ و گوارا و پاكيزه است "رغد "كلمه

دهد كه تمامي ما يحتاج اهلش را فراهم نموده و اين نعمتها را با اي را شرح ميو اين مثلي است كه خداي تعالي آورده قريه
شان مايه صالح دنيا و آخرتفرستادن پيغمبري برايشان تمام كرده و بحد كمال رسانده است، آن پيغمبر ايشان را به آنچه 

كنند، خدا هم نعمتش را به نقمت و ورزند و آن فرستاده را تكذيب ميكند و آنان به نعمتهاي او كفر مياست، دعوت مي
عذاب مبدل نمود، و در اين مثل هشدار و زنهار از كفران نعمتهاي خدا است بعد از آنكه ارزاني داشته، و كفر به آيات او است 

  .نكه نازل كردهبعد از آ
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كند، و از تشريع حكم، يعني تحليل و تحريم بدون اذن چيني شده براي حالل و حرامهايي كه بعدا ذكر ميو در آن زمينه
ظر به ن شود چون هر يك از اين آيات،اي بود كه از سياق آيات كريمه ميفرمايد، همه اينها كه گفتيم استفادهخدا نهي مي

 .آيه بعدش دارد

اند: آيه مذكور مثلي كلي نيست، بلكه حكايت حال خصوص مكه است كه خدا اهلش را مدت هفت سال به و بعضي گفته
قحطي و گرسنگي مبتال كرد، چون بعد از آنكه خدا نعمت را برايشان فراخ فرموده بود كفران نمودند و بعد از آنكه پيامبري 

به  گرفت وهايشان مورد غارت و حمله قرار ميكذيبش كردند و به نفرين رسول خدا )ص( قافلهبرايشان فرستاده بود ت
 .«1»شد. اين قول را صاحب مجمع البيان به ابن عباس و مجاهد و قتاده نسبت داده است غضب خدا دچار مي

اين روايات است، و ليكن از و ليكن اشكالي در آن هست و آن اين است كه هر چند آيه شريفه قابل تطبيق با مضمون 
 .چيني براي آنكه گفتيم آورده شده باشدآيد كه مثلي عمومي باشد به عنوان مقدمه و زمينهسياق آيات بر مي

كند ر ميذك سه صفت براي قريه مورد مثل "ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً "پس اينكه فرمود:
كه متعاقب همند، چيزي كه هست وسطي آنها كه مساله اطمينان باشد به منزله رابطه ميان دو صفت ديگر است، چون هر 

 شان و چپاولاي كه تصور شود وقتي امنيت داشت و از هجوم اشرار و غارتگران و خونريزيها و اسير رفتن زن و بچهقريه
وادث طبيعي از قبيل زلزله و سيل و امثال آن ايمن شد مردمش اطمينان و آرامش پيدا رفتن اموالشان و همچنين از هجوم ح

 .شوند كه جالي وطن نموده متفرق شوندكنند و ديگر مجبور نميمي

شود، چون از همه قراء و آيد، و آن اين است كه رزق آن قريه فراوان و ارزان ميو از كمال اطمينان، صفت سوم پديد مي
شوند زحمت سفر و غربت را تحمل نموده براي شود، ديگر مردمش مجبور نمياطراف آذوقه بدانجا حمل مي شهرستانهاي

 .فرسايي تحمل كنندهاي طاقتطلب رزق و جلب آن بسوي قريه خود بيابانها و درياها را زير پا بگذارند و مشقت

رازير شدن رزق بدانجا از هر طرف، تمامي پس اتصاف قريه به اين سه صفت كه عبارت است از: امن و اطمينان و س
نعمتهاي مادي و صوري را براي اهل آن جمع كرده است و بزودي خداي سبحان نعمتهاي معنوي را در آيه بعدي كه 

 واي است كه نعمتهاي مادي فرمايد، پس اين قريه قريهبر آن نعمتها اضافه مي "وَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ "فرمايد:مي



 معنوي آن تام

__________________________________________________ 

 .033، ص 2مجمع البيان، ج (1)
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 .و كامل بوده است

ه به ه جمع قلت نعمت است، براي اشارك "بِأَنْعُمِ اللَّهِ "تعبير "فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذاقَهَا اللَّهُ لِباسَ الْجُوعِ وَ الْخَوْفِ "در جمله
استعاره براي رساندن كمي از  "اذاقة: چشاندن "گانه نعمت، يعني امنيت و اطمينان و آمدن رزق است و كلمهاصناف سه

چشاند قادر است بر دو چندان عذاب است، و چشاندن گرسنگي و ترس مشعر بر اين است كه آن خدايي كه اين دو را مي
اي برايش تصور كرد، و چگونه قادر نباشد، و حال آنكه او خدايي است كه ردن آن به حدي كه نتوان اندازهكردن و زياد ك

 .تمامي قدرتها به دست او است

آن گاه لباس را به گرسنگي و ترس اضافه نموده فرمود: خدا چشانيد به آن قريه لباس ترس و گرسنگي را. و اين تعبير 
ر كه لباس بر بدن احاطه دارد، و اشعار دارد بر اينكه اين مقدار اندك از گرسنگي و ترس كه داللت دارد بر احاطه همانطو

خدا به آنان چشانيد از هر سو بر ايشان احاطه يافت و راه چاره را به رويشان بست، پس چه حالي خواهند داشت در وقتي كه 
ر و غضبش نامتناهي است، هم چنان كه ايشان در ذلت و خدا بيش از اين، آن را به ايشان بچشاند، زيرا خداي سبحان در قه

 .خواري نامتناهيند

ختم فرمود، تا داللت كند بر اينكه سنتي كه خدا در مجازات شكر و كفر  "بِما كانُوا يَصْنَعُونَ "سپس در آخر، آيه را با جمله
 .دارد هم چنان پاي بر جا و مجري است

اي است كه اهلش از هر شري كه جان و ي متعال مثلي زده است، و آن مثل قريهبنا بر اين، معناي آيه اين است كه خدا
عرض و مالشان را تهديد كند در امنيت بودند، و براي روزي، حاجت به پيمودن كوه و دشتي نداشتند، رزق پاك و بسياري از 

شكر آن را بجا نياوردند، خدا هم به  هر سو بطرف ايشان سرازير بود، اهل اين قريه به اين نعمتهاي الهي كفران كردند، و
اندكي از نقمت و عذاب خود گرفتارشان كرد، و آن نقمت اندك، گرسنگي و ترس بود كه چون لباس بر آنان احاطه كرد، و 

 .ورزيدندهاي خدا مياين در قبال كفراني بود كه بطور استمرار به نعمت

 ."هُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذابُ وَ هُمْ ظالِمُونَوَ لَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُو "

سازد، كه خدا بر نعمتهاي ماديشان اضافه كرد، و در اين نعمت معنوي اين آيه نعمت معنوي اهل قريه را خاطر نشان مي
شان شرح بار آن را برايداد، و آثار شوم و شقاوتصالح معاش و معادشان بود، چون از كفران به نعمتهاي خدا زنهارشان مي

لهي دانستند كه او به امر اشناختند و ميداد، ليكن رسول خود را تكذيب كردند، با اينكه از خودشان بود و او را كامال ميمي
خواند، ولي با اين حال ظلم كردند، و لذا عذاب الهي ايشان را كند و به راه رشاد و سعادت جدي ايشان را ميدعوتشان مي

 .بخاطر ظلمشان بگرفت
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 .گرددو با اين بياني كه براي آيه كرديم نكته قيدهايي كه در آيه شريفه اخذ شده روشن مي

 ."... فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَاللًا طَيِّباً "

ت كه در حال اين چنين اس وقتي "آيد و تقدير آن چنين است:اين جمله تفريع بر معنايي است كه از مثل قبلي به دست مي



كفران رزق فراوان، عذاب و در تكذيب دعوت انبياء، مجازات است پس از آنچه خدا روزيتان كرده بخوريد در حالي كه حالل 
 .ستيدپرو طيب باشد، يعني شما ممنوع از آن نيستيد، بدون دلواپسي بخوريد ولي شكر خدا را بجاي آوريد، اگر او را مي

 251شود[ ..... ص : استفاده مي "فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَاللًا طَيِّباً "يه:نكاتي كه از آ]

 :آيددر اين بيان چند نكته به دست مي

از مفسرين « 1»اول اينكه: آيه شريفه در مقام اين است كه هر رزق طيبي را حالل كند، پس ديگر جايي براي حرف بعضي 
ها به شما روزي كرده بخوريد، و خالصه مقصود از رزق طيب د اين است كه آنچه خدا از غنيمتمرا "اند:ماند كه گفتهنمي

غنيمت جنگي و مقصود از جنگ هم جنگ بدر و مقصود از قريه در مثلي كه قبال زده شد شهر مكه است، و مقصود از 
 ."روز بدر استشدگان صناديد قريش در رسول هم نبي اسالم )ص( و مقصود از عذاب هم همان كشته

 .شود عالوه بر اين سابقا احتمال مكي بودن اين آيات را تاييد كرديمهيچ يك از اين احتماالت از لفظ آيه استفاده نمي

دوم اينكه: مراد از حليت و طيب بودن اين است كه رزق طوري باشد كه طبع بشر از آن محروم نباشد، يعني طبع آدمي آن 
وشش آيد، و مالك حليت شرعي هم همين است، چون حليت شرعي، تابع حليت فطري است، آري را پاكيزه بداند و از آن خ

اش مطابق فطرت است و خداي سبحان انسان را مجهز به جهاز تغذيه خلق كرده، و موجوداتي از زمين مانند دين خدا همه
ي مايل آنها هست، و چنين چيزي براي او حالل حيوانات و نباتات را ماليم با قوام بشر قرار داده، و طبع بشر بدون هيچ نفرت

 .است

و يادآوري نعمت، اشاره به سبب حكم  "وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ "امري است مقدمي براي جمله "فكلوا "سوم اينكه: جمله
 .است، چون نعمت بودن هر چيزي سبب لزوم و وجوب شكر آن است
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نند، و كخطاب به مؤمنين است، چون تنها مؤمنين هستند كه خدا را عبادت مي "إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ "چهارم اينكه: جمله
ايش شود قصر قلب است )كه معنبر فعلش استفاده ميپرستند، و قصر مستفاد از جمله كه از مقدم آوردن مفعول جز او را نمي

پرستند، بلكه بتها و آلهه را در پاورقي مجلدات ديگر اين كتاب گذشت( و غير مؤمنين، يعني مشركين، خدا را نمي
 .پرستندمي

نْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ إِ "اند كه: مراد از عبادت در جملهاز مفسرين خطاب آيه را متوجه به مشركين نموده ادعا كرده« 1»بعضي 
گوييد ما در عبادت آلهه، عبادت خدا را منظور داريم اطاعت است، و يا معنا اين است كه اگر اين پندار شما كه مي "تَعْبُدُونَ

صحيح است پس شكر خداي را بجاي آوريد، و ليكن هيچ يك از اين دو احتمال دلچسب نيست و به آيه معناي صحيحي 
مشركين  -خواهد و در آيه قرينه و شاهدي نيست، و ثانياعبادت را به معناي اطاعت گرفتن قرينه مي -دهد، زيرا اوالنمي

دانند، چون خدا اجل از اين است پرستند، بلكه او را از عبادت خود منزه مياصال خداي را حتي در ضمن عبادت آلهه هم نمي
 .هي گرددكه دست ادراكهاي بشري به او برسد و يا توجهي بسويش منت

بنا بر اين كه گفتيم خطاب در آيه به مؤمنين است، مثلي هم كه در آيه زده شده براي مؤمنين خواهد بود، و نيز خطابهاي 
 .تشريعي كه در آيات قبل و بعد است همه متوجه ايشان است

ست، بر آيات خالي از زحمت نياند: خطاب متوجه عموم مردم از مؤمن و كافر است. و ليكن بنا بر اين، تطبيق آن بعضي گفته



 .هر چند كه اشكالش كمتر از آن است كه خطاب مخصوص مشركين باشد

 ."ورٌ رَحِيمٌغَيْرَ باغٍ وَ ال عادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُإِنَّما حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ  "

 .گذشت 102و در سوره انعام آيه  0و در سوره مائده آيه  120گفتار در معناي اين آيه در سوره بقره آيه 

مفاد اين آيه با چند عبارت مختلف در چهار جاي قرآن يعني دو سوره انعام و نحل كه هر دو مكي است و يكي در اوائل 
خدا )ص( در مكه و در دو سوره بقره و مائده كه در اوائل هجرت به مدينه و  بعثت نازل شده و ديگري در اواخر توقف رسول

 از« 5»اواخر آن نازل شده ايراد شده، و اين آيه بطوري كه بعضي 
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اند: داللت دارد بر انحصار محرمات در همين چهار تا، يعني مردار و خون و گوشت خوك، و آنچه براي غير مفسرين گفته
 .خدا ذبح شود

آيد كه محرمات ديگري غير اين چهار حرام كه اصل در محرماتند نيز هست، كه و ليكن با مراجعه به سنت، به دست مي
 :رسول خدا )ص( به امر پروردگارش كه فرمود

بيان نموده است، بعضي از روايات دال بر اين معنا نيز در سابق  «1» "ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا "
 .گذشت

 ."... لِتَفْتَرُوا عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ وَ ال تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هذا حَاللٌ وَ هذا حَرامٌ "

مفعول تصف است، يعني به سبب وصف زبانهاي خود و به  "كذب "مصدريه است، و كلمه "لِما تَصِفُ "در جمله "ما "لفظ
 .خاطر افتراء و دروغ بر خدا، نگوئيد اين حرام است و اين حالل

كه خطابهاي اين آيات، متوجه مؤمنين است، اين احتمال را  -ن استبنا بر اينكه سياق مؤيد اي -و اينكه در سابق گفتيم
كند كه مراد از جمله مورد بحث نهي از بدعت در دين باشد، يعني چيزي از حالل و حرام داخل در دين مكنيد و تاييد مي

ه ء به خداست هر چند كچيزي كه از دين نباشد و به وسيله وحي نرسيده باشد در ميان جامعه باب مكنيد، زيرا اين، افترا
 .اش آن را به خدا نسبت ندهدكنندهباب

 256شود[ ..... ص : در عرف و اصطالح قرآن دين همان سنت الزم االتباع در زندگي است و هر بدعتي در آن افتراء بر خدا شمرده مي]

 "ن دارد، چنانچه در جملهتوضيح مطلب اين است كه دين در عرف و اصطالح قرآن، همان سنتي است كه در زندگي جريا
و نظاير آن تكرار شده،  "كردند انحراف آن راداشتند و طلب مياز راه خدا باز مي -يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً

 پس دين، يعني آن سنتي كه بايد در جامعه عملي شود، بطور كلي براي خداست، و هر كس چيزي بر آن اضافه كند در
 .حقيقت به خدا افتراء بسته هر چند از اسناد آن به خدا سكوت كند، و يا حتي به زبان، اين اسناد را انكار نمايد

اند كه: مراد از اين آيه نهي از حرامهايي چون خون و مردار و ذبيحه براي غير خدا است كه گفته« 5»بيشتر مفسرين 
و غير آن دو است، و ليكن  "سائبه "و "بحيره "حريم حاللهايي چوندانستند، و نيز نهي از تمشركين آن را حالل مي

 همانطور كه گفتيم سياق كالم آن را تاييد
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 .كندنمي

ي آنان از سپس به نوميد "إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَي اللَّهِ الْكَذِبَ ال يُفْلِحُونَ "سپس خداي متعال در مقام تعليل نهي خود فرمود:
 ."ذابٌ أَلِيمٌمَتاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَ "رستگاري اشاره نموده فرمود:

 "... وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ "

همان تحليل و تحريمي  -بطوري كه گفته شد -"آنچه برايت قبال شرح داديم -ما قَصَصْنا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ "مراد از جمله
وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ  "يان كرده و فرموده بود:است كه خداي تعالي در سوره انعام براي رسول خدا )ص( ب

 .كه بطور يقين قبل از سوره نحل نازل شده بوده« 1» "...

و اين آيه در حقيقت در مقام دفع اشكالي است كه ممكن است بشود، و در آن عطفي است بر مساله نسخ كه سابقا گذشته 
فته است، حال كه محرمات از خوردنيها منحصر به چهار حرام مذكور يعني مردار و خون و گوشت اي گبود. گويا گوينده

خوك و ذبيحه براي غير خداست، و از اين چهار چيز گذشته، هر چيز ديگري حالل است پس اين همه حرامها كه قبال بر 
 بني اسرائيل حرام شده بود چيست آيا اين ظلم بر ايشان نبوده؟

 257ات براي بني اسرائيل ناشي از ظلم خودشان و عقوبت خدا در برابر عصيان آنان بوده است[ ..... ص : تحريم طيب]

اگر ما اينها را قبال بر بني اسرائيل حرام كرده بوديم ظلمشان نكرديم بلكه ايشان خودشان به خود  "لذا در جواب فرموده:
ان حرام كرديم، به اين معنا كه همين چيزها براي آنان حالل بود و ظلم كردند و ما به كيفر ظلمشان بعضي چيزها را بر آن

ليكن چون پروردگار خود را عصيان نمودند لذا به عنوان عقوبت، آنها را برايشان تحريم كرديم، هم چنان كه در جاي ديگر 
 .«5» "لَهُمْ ... فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ ":فرمايدمي

گذشت و دوباره كردند، خدا هم از ايشان ميو اگر بعد از آن عصيان، بسوي پروردگار خود رجوع نموده از نافرماني توبه مي
 .كرد، كه او آمرزگار و رحيم استهمان حرامها را برايشان حالل مي

يم است، و گويا جوابي از سؤال مقدر است، و ما پس روشن شد كه آيه شريفه متصل به ما قبل خود و داستان تحليل و تحر
 :فرمايدبعد آن كه مي
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 .متصل به آن و متمم مضمون آن است "ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ ... "

 ."كَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّ "

در معنا يكي است كه در اصل در مقابل علم بوده، ليكن جهالت در بسياري از موارد، در معناي  "جهل "و "جهالت "كلمه
شود، هر چند كه شخص بطور كلي خالي از علم نباشد، خالصه آن كسي را هم كه عدم انكشاف تام واقع، استعمال مي



سي كه گويند، مانند ككليف بر او صحيح باشد علم دارد ولي واقع بطور كامل برايش مكشوف نيست جاهل ميبطوري كه ت
كند، و داند حرام است و ليكن هواهاي نفساني بر او غلبه نموده به معصيت وادارش ميشود با اينكه ميمرتكب محرمات مي

امل داد و بطور كاش ميوخيم آن بينديشد، بطوري كه اگر اجازهگذارد كه در حقيقت به اين مخالفت و عصيان و عواقب نمي
گويند با اينكه علم به حرام بودن آن كارها دارد، و شد، چنين كسي را هم جاهل مييافت هرگز مرتكب آنها نميبصيرت مي

 .ليكن حقيقت امر برايش پنهان است

بود، و آن عمل سوء كه در آيه آمده معناي اول يعني ناداني مي مراد از جهالت در آيه مورد بحث همين معنا است، زيرا اگر به
 .شد تا محتاج به توبه و آمرزش و رحمت باشندحكم و يا موضوعش براي آنان مجهول بود ديگر ارتكاب آنها معصيت نمي

ه عناي مجموع دو آيو اين آيه همانطور كه قبال نيز اشاره شد به ما قبل خود متصل، و متمم مضمون آن است بنا بر اين، م
شود: ما در تحريم طيباتي كه بر بني اسرائيل حرام كرديم، بر ايشان ظلم ننموديم، بلكه خود آنان بودند كه به چنين مي

اش تحريم خويشتن ظلم كردند، چون مرتكب معصيتها گشته و بر آنها اصرار ورزيدند، و اين اصرار بر گناه نتيجه
اينها، باب مغفرت و رحمت به روي همه باز است و خدا نسبت به كساني كه از روي جهالت  حاللهايشان شد، و بعد از همه

شان كنند تا آنجا كه توبهدهند )عمل سوء به معناي عمل بد است( و سپس توبه نموده خود را اصالح ميعمل سوء انجام مي
را در اول، مقيد به اصالح نموده و سپس در آخر شود، خدا نسبت به آنان آمرزگار و رحيم است، و اگر توبه پاي بر جا مي

راي ب "بعد از توبه و اصالح -من بعدهما "و نفرموده: "بعد از توبه -من بعدها "ضمير را به توبه تنها برگردانده و فرموده:
 .اين بوده كه داللت كند بر اينكه شمول مغفرت و رحمت تنها از آثار توبه است، نه توبه و اصالح

دا از راه اند، و جشان معلوم شود و هويدا گردد، كه راستي توبه كردهه را مقيد به اصالح كرد براي اين بود كه توبهو اگر توب
 253، ص: 15شان صرف صورت و حالي ترجمه الميزان، جاند، و توبهخطا و گناه برگشته

 .از معنا نبوده است

إِنَّ  "اي است براي مفصلي كه در صدر آيه گذشت كه فرمود:است، خالصه كه در ذيل آيه "إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها "و جمله
گيري، نگهداري فهم شنونده است از اينكه دچار تشويش و گمراهي گردد، و نيز اظهار و فائده اين خالصه "رَبَّكَ لِلَّذِينَ ...

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ  "فرمود:شت و مياي كه گذعنايت است به اينكه مغفرت و رحمت همواره بعد از توبه است نظير آيه
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ  ""هاجَرُوا مِنْ بَعْدِ ما فُتِنُوا ثُمَّ جاهَدُوا وَ صَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

 ."مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ما بعدش به آيات حصر محرمات اكل در چهار چيز و حالل كردن غير آن متصل است، و به عبارت ديگر اين آيه اين آيه و 
تا آخر چهار آيه بعدش به منزله تفصيل مطالب قبل است، گويا گفته شده كه اين حال ملت و كيش موسي بود كه در آن 

كيش و مذهب كه ما به تو نازلش كرديم، ملتي است كه ابتداء به اي از طيبات را و اما اين حرام كرديم بر بني اسرائيل پاره
ابراهيم داديم و او را برگزيده بسوي صراط مستقيمش هدايت نموديم و با آن ملت، دنيا و آخرتش را اصالح كرديم، ملتي 

ي ار بستن آن خيراتاست معتدل و جاري بر طبق فطرت كه تنها طيبات در آن حالل و تنها خبائث در آن حرام شده، و با بك
 .آيدكه ابراهيم بدست آورد، بدست مي

 259بيان مراد از اينكه ابراهيم )ع( يك امت بود و ذكر اوصاف او كه آثار تدين به دين حنيف او است[ ..... ص : ]

عبادت خدا است، چنان كه بطوري كه راغب گفته قائم مقام جماعت در  "إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً "در جمله "امة "كلمه
 .«1»گويند فالني خودش به تنهايي يك قبيله است مي



اند: امت در اينجا ديگر گفته« 0»بعضي «. 5»اين كالم راغب بود كه قريب المعناي با روايت نقل شده از ابن عباس است 
 :اندگفته« 0»شود. و بعضي به معناي امامي است كه به وي اقتداء مي

بوده كه تا مدتي يك فرد داشته و آنهم خودش بوده، چون تا مدتي غير از آن جناب فرد ديگري موحد نبوده  ابراهيم امتي
 .است

از قنوت است كه به معناي اطاعت و عبادت و يا دوام در آن دو  "قانت "كلمه -"قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "
 .ف است كه به معناي ميل از دو طرف افراط و تفريط، به طرف وسط و اعتدال استاز حن "حنيف "است، و كلمه
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 ."شاكِراً لِأَنْعُمِهِ اجْتَباهُ وَ هَداهُ إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ "

آوري كردن است، و اجتباء خدا انسان را به اين معنا است كه او را خالص است كه به معناي جمع "جبايه "از ماده "اجتباء "
بعد از توصيفش به شكر نعمت بدون فاصله كلمه آوريش نمايد، و در اينكه هاي مختلف جمعبراي خود سازد و از مذهب

 "اجتباء را آورد اشعار به اين است كه شكر نعمت، علت اجتباء بوده است و اين تفسير آنچه را كه ما در سوره اعراف براي آيه
 .يت استكند، زيرا در آنجا گفتيم حقيقت شكر اخالص در عبودكرديم تاييد مي "وَ ال تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ

 ."وَ آتَيْناهُ فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ "

، معيشت نيكو است، و ابراهيم )ع( داراي ثروتي فراوان و مروتي عظيم بوده، ما در تفسير سوره "حسنه در دنيا "مقصود از
آخِرَةِ وَ إِنَّهُ فِي الْ "قيم در تفسير سوره فاتحه و در معناي آيهيوسف در ذيل آيه ششم و نيز در معناي هدايت و صراط مست

 .بحثهاي مفصلي داشتيم به آنجا مراجعه شود« 1» "لَمِنَ الصَّالِحِينَ

و در اينكه ابراهيم )ع( را به صفات مذكور توصيف فرموده اشاره به اين است كه اين صفات آثار نيك اين دين حنيف است، 
 .اندازد كه ابراهيم )ع( را بدان انداختن دين در آيد، او را به تدريج به راهي مياگر انسان به اي

 ."ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "

ه اين است كه نسبت به آن دو صفت عنايت در اين آيه دو صفت را از ابراهيم )ع( دوباره آورده، و اين تكرار براي اشاره ب
 .بيشتري داشته است

 231و مقصود از اختالف يهود در سبت و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص :  "إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَي الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ... "معناي آيه:]

 ."... اخْتَلَفُوا فِيهِإِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ عَلَي الَّذِينَ  "

ز گويند سبت السير، و نيدر اصل به معناي قطع است، و از همين جهت به قطع سير، مي "سبت "در مفردات گفته: كلمه
ن جهت اند: خداي تعالي روز شنبه را بديسبت الشعر، تراشيدن مو است، و سبت االنف، بريدن بيني از ته است بعضي گفته

خلقت آسمانها و زمين را در روز يك شنبه شروع كرد و شش روز طول كشيد روز هفتم كه همان  سبت خوانده كه خداوند
 .شود عمل خود را قطع كرد، و بدين جهت روز شنبه را سبت خواندهشنبه مي



اند يعني روز هبعضي گفت "يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً "به اين معنا است كه فالني وارد در شنبه شد و در جمله "سبت فالن "و جمله
 "وَ يَوْمَ ال يَسْبِتُونَ "قطعشان از عمل، و در معناي جمله
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ه ه نيستند، و هر دو جمله اشاره است باند روزي كه در شنبكنند، و بعضي گفتهاند روزي كه عمل را قطع نميبعضي گفته
 :معنايش اين است كه "إِنَّما جُعِلَ السَّبْتُ "يك حالت، و جمله

يعني خواب شما را قطع عمل قرار داديم، و اين اشاره است به  "وَ جَعَلْنا نَوْمَكُمْ سُباتاً "اگر ترك عمل در شنبه مقرر شد "
 .«1» "تا در آن آرامش گيريد -لِتَسْكُنُوا فِيهِ "صفتي كه در باره شب آورده و فرموده بود:

پس مراد از سبت بطوري كه وي گفته، خود روز است، ليكن معناي قرار دادن آن، قرار دادن ترك عمل در آن و تشريع اين 
 "يهترك است، ممكن هم هست مراد از آن، معناي مصدري باشد نه روزي كه در آن اين معنا جعل شده، كما اينكه ظاهر آ

كرد كه همين است، بهر حال طبع كالم اقتضاء مي« 5» "تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَ يَوْمَ ال يَسْبِتُونَ ال تَأْتِيهِمْ
 :بفرمايد

نان آتا نوعي اختصاص و ملكيت را افاده كند و بفهماند كه خدا در هر هفته يك روز را براي  "انما جعل السبت للذين "
تعطيل قرار داده، تا از عمل دست بكشند و به عبادت پروردگار خود بپردازند، و آن روز شنبه است، هم چنان كه براي 

 .مسلمين در هفته يك روز را قرار داده تا در آن براي عبادت و نماز اجتماع كنند، و آن روز جمعه است

ليف و تشديد را تك "علي "متعدي كرده نه با لفظ الم، با اينكه لفظ "علي "را با لفظ "جعل "ولي اينطور نفرمود، بلكه كلمه
هذا  "ويند:گيعني تو به من بدهكاري، و يا مي "براي منست بر ضرر تو قرضي -لي عليك دين "گويند:رساند مثال ميمي

نظور ه در يهود به مو اين بدان جهت بود كه بفهماند، تعطيلي روز شنب "اين بر ضرر تو است نه بنفع تو -عليك ال لك
اي از ايشان و بينيم كه باألخره تشريع اين حكم منجر به لعنت طائفهآسايش آنان نبود، بلكه ابتالء و امتحاني بوده و لذا مي
تر بدان اشاره شده است، بنا بر اين مناسب 02و در سوره نساء آيه  22مسخ شدن طايفه ديگرشان شد كه در سوره بقره آيه 

اختالف در سبت، بعد از تشريع آن باشد، زيرا بني اسرائيل در باره آن  "اختلفوا فيه "بگوييم مراد از جمله اين است كه
اي رد كردند، دسته سومي حيله بكار بردند كه در سوره بقره و نساء و اعراف اي تشريع آن پذيرفته و عدهاختالف نموده عده

« 0»اينكه مراد از اختالفشان در آن، قبل از تشريع آن باشد چنانچه در بعضي به حيله آنان و داستانشان اشاره شده است، نه 
 روايات آمده كه اول پيشنهاد شد كه در هر هفته يك روز
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براي عبادت تعطيل كنند، آن گاه آن روز را جمعه قرار دادند، و بهمين خاطر اختالف در گرفت بخاطر رفع اختالف شنبه را 
 .قرار دادند

كه روز سبت قرار داده شد و يا يك روز در هفته براي عبادت تعطيل شد بمنظور  جز اين نيست "و معناي آيه اين است كه:



تشديد و آزمايش يهود كه بعد از تشريع آن اختالف كردند، يك دسته قبولش كردند، و يك دسته ديگر آن را رد نمودند، 
نمودند، پروردگار تو در روز قيامت  دسته سوم در ظاهر به قبول آن تظاهر نموده و در خفا، براي اشتغال به ماهيگيري حيله

 ."كردند حكم خواهد نمودميان آنان در آنچه اختالف مي

كه گفتيم در  "... وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا "فرمود:باشد كه ميبنا بر اينكه معنا چنين باشد و زان آيه و زان آيه قبلي مي
سخ است كه قبل از اين گفتگويش در ميان بود، و تقدير آن چنين است، معناي جواب از سؤال مقدر و معطوف بر داستان ن

اما قرار دادن سبت براي يهود به نفع نبود بلكه عليه ايشان بود تا خدا امتحانشان كند و برايشان تنگ بگيرد، هم چنان كه 
تكبر بودند و كوتاه سخن اينكه نظاير اين آزمايش و به حساب چوبكاري در آنان زياد بود، چون مردمي ياغي و متجاوز و م

آيه شريفه ناظر به اعتراضي است كه يهود بر تشريع بعضي احكام غير فطري در دين خود و نسخ آن در اين شريعت كردند، 
راي ود بننم "وَ عَلَي الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا ... "فرمود:كرد و مياي كه قبال در باره يهود بحث ميو اگر اين مطلب را ضميمه آيه

وَ عَلَي  "اين بود كه مساله سبت با سنخ مساله تحليل طيبات و استثناء غذاهاي حرام مغاير است، قبال هم فهميديد كه آيه:
باشند كالمي است متصل و تمام كه به آيه مورد بحث كه هفت آيه مي "وَ ما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "تا جمله "الَّذِينَ هادُوا

 .هشتمي آنها شده استمتصل گشته و آن 

مَّ أَوْحَيْنا ثُ "شود، و اعتراض اين است كه وسط قرار گرفتن داستان سبت ميان آيهاز اينجا جواب اعتراضي كه شده روشن مي
 نظير فاصله شدن "...ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ  "كند و آيهكه رسول خدا )ص( را امر به پيروي از ملت ابراهيم مي "إِلَيْكَ ...

 .ميان درخت و پوست درخت است

إِنَّما  "جزء آخر سياق قبلي است، و آيه "...ثُمَّ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ  "و حاصل جواب اين شد كه گفتيم: آيه
كند، و اي را بيان ميمطلب تازه "... ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ "مربوط و متصل به مطالب قبل آن است، و اما آيه "جُعِلَ السَّبْتُ

آن دستور به دعوت بسوي راه خداست، بعنوان خطاب و هيچ ربطي به ملت ابراهيم و كيش وي ندارد تا بگوييد به آيه 
پيروي ملت ابراهيم متصل است، و مساله سبت در ميان آن دو بيگانه است، هر چند كه راه خدا به عينه همان ملت ابراهيم 

 .(كن براي الفاظ حكمي است، و براي معاني حكمي ديگر)دقت بفرمائيداست، و لي
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 :از ايشان گفته« 1»مفسرين در بيان اختالف مذكور در آيه اختالف عميقي دارند، بعضي 

 تعظيم جمعه اختالف مراد از آن، اين است كه خداوند مساله سبت را گوشمالي كساني قرار داد كه با پيغمبرشان بر سر
پس  .نموده، از آن اعراض كردند، و شنبه را براي خود روز عبادت گرفتند، خدا هم همان شنبه را براي آنان مايه تشديد كرد

يل را به معناي الم و براي تعل "في "بنا به گفته اين مفسر اختالف مزبور قبل از جعل بوده نه بعد از آن، و چه بسا كلمه
اين است و جز اين نيست كه سبت قرار داده شد بر كساني كه به علت آن اختالف  "را چنين معنا كرده:دانسته و آيه 

 ."كردند

اند: اختالف به معناي مخالفت است، چون يهوديان در مساله سبت مخالفت پيغمبر خود كردند، نه ديگر گفته« 5»بعضي 
 .اينكه اختالف كرده باشند

داوند مامورشان كرده بود كه جمعه را روز عبادت بگيرند، و ليكن معلوم نكرده بود كه جمعه چه اند: خديگر گفته« 0»اي عده
روزي است، و تعيين آن را به اجتهاد خود آنان واگذار كرده بود، آن گاه احبار ايشان )پيشوايان يهود( در تعيين آن اختالف 

 .تعيين نمودندكردند و خدا هم هدايتشان نكرد در نتيجه شنبه را براي خود 

اند: مراد اين است كه در ميان خود در باره شان سبت اختالف كردند، بعضي گفتند: از روز جمعه ديگر گفته« 0»بعضي 



تر است و بعضي جمعه را افضل از آن دانستند. و همچنين اقوالي ديگر كه ريشه همه آنها مطالبي است كه در محترم
 .خصوص قصه سبت يهود رسيده است

داند كه هيچ يك از اين اقوال با لفظ آيه سازگاري و آن طور كه بايد انطباق ندارد، پس ناگزير بايد اننده به خوبي ميو خو
 .وجهي را كه گذشت بپذيريم

 ."... ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "

، همه مربوط به طرز "مجادله "و "موعظه "و "حكمت "شود كه اين سه قيد، يعنييست در اينكه از آيه استفاده ميشكي ن
 سخن گفتن است، رسول گرامي مامور شده كه
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به يكي از اين سه طريق دعوت كند كه هر يك براي دعوت، طريقي مخصوص است، هر چند كه جدال به معناي اخصش 
 .روددعوت به شمار نمي

[ "ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "و مراد از موعظه حسنه و جدال بالتي هي احسن در آيه: "مجادله "و "موعظه "،"حكمت "معناي]

 534 :..... ص 

دن به آن به وسيله علم و عقل است، و آمده به معناي اصابه حق و رسي« 1»بطوري كه در مفردات  -"حكمت "و اما معني
حكايت شده به اين معنا تفسير شده كه كارهاي نيك طوري يادآوري شود كه قلب  «5»بطوري كه از خليل  "موعظه "اما

بطوري كه در مفردات آمده عبارت از  "جدال "شنونده از شنيدن آن بيان، رقت پيدا كند، و در نتيجه تسليم گردد، و اما
 .«0»ز طريق نزاع و غلبه جويي است سخن گفتن ا

دهد كه مراد از حكمت )و خدا داناتر است( حجتي است كه حق را نتيجه دهد آنهم طوري دقت در اين معاني به دست مي
نتيجه دهد كه هيچ شك و وهن و ابهامي در آن نماند، و موعظه عبارت از بياني است كه نفس شنونده را نرم، و قلبش را به 

آور كه آثار پسنديده و ثناي رد، و آن بياني خواهد بود كه آنچه مايه صالح حال شنونده است از مطالب عبرتدقت در آو
 .جميل ديگر آن را در پي دارد دارا باشد

ه كند بكار برود، بدون اينكو جدال عبارت است از: دليلي كه صرفا براي منصرف نمودن خصم از آنچه كه بر سر آن نزاع مي
نگري حق را داشته باشد، بلكه عبارت است اينكه آنچه را كه خصم خودش به تنهايي و يا او و همه مردم قبول خاصيت روش

 .دارند بگيريم و با همان ادعايش را رد كنيم

بنا بر اين، اين سه طريقي كه خداي تعالي براي دعوت بيان كرده با همان سه طريق منطقي، يعني برهان و خطابه و جدل 
 .شودمنطبق مي

مقيد نموده  "بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "چيزي كه هست خداي تعالي موعظه را به قيد حسنه مقيد ساخته و جدال را هم به قيد
ها حسنه نيستند، و بعضي از جدالها حسن )نيكو( و بعضي ديگر احسن است، و اين خود داللت دارد بر اينكه بعضي از موعظه



 .دكرندارند و گر نه خداوند موعظه را مقيد به حسن و جدال را مقيد به احسن نمي )نيكوتر( و بعضي ديگر اصال حسن

 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ "و بعيد نيست تعليلي كه در ذيل آيه كرده و فرموده:
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وجه تقييد مذكور را روشن كند، و معنا چنين شود: خداي سبحان داناتر است به حال كساني  "سَبِيلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
داند تنها چيزي كه در اين راه مفيد ال راه يافتگان، پس او ميكه از دين حق گمراه گشتند هم چنان كه او داناتر است به ح

 .است همانا حكمت و موعظه و جدال است، اما نه هر موعظه و جدال، بلكه مراد موعظه حسنه و جدال احسن است

ه است ككند، براي اينكه راه خداي تعالي اعتقاد حق و عمل حق است و پر واضح اعتبار صحيح هم اين معنا را تاييد مي
ر شود هكند، متعظ نميكند و به آنچه موعظه ميدعوت به حق بوسيله موعظه، مثال از كسي كه خودش به حق عمل نمي

چند به زبان دعوت به حق است ولي عمال دعوت به خالف حق است، همچنين دعوت به حق بوسيله مجادله با مسلمات 
تواني باالتر از اين بگويي، و اي احياء باطل نيز هست و يا ميلهكاذب خصم، هر چند اظهار حق است، و ليكن چنين مجاد

ضه اي صرف مناقاي احياء حق است با كشتن حقي ديگر، مگر اينكه منظور از چنين مجادلهآن اين است كه چنين مجادله
 .باشد نه احياء حق

ر است، و حسن اثر وقتي است كه واعظ شود كه حسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احياء حق مورد نظاز اينجا روشن مي
كند متعظ باشد، و از آن گذشته در وعظ خود آن قدر حسن خلق نشان دهد كه كالمش در قلب خودش به آنچه وعظ مي

شنونده مورد قبول بيفتد، قلب با مشاهده آن خلق و خوي، رقت يابد و پوست بدنش جمع شود و گوشش آن را گرفته و 
 .ودچشم در برابرش خاضع ش

كند و او را به عناد و لجبازي كند بايد كه از هر سخني كه خصم را بر رد دعوتش تهييج ميو اگر از راه جدال دعوت مي
اندازد بپرهيزد و مقدمات كاذب را هر چند كه خصم راستش بپندارد بكار نبندد مگر همانطور كه گفتيم واداشته بر غضبش مي

يد از بي عفتي در كالم و از سوء تعبير اجتناب كند و به خصم خود و مقدسات او توهين جنبه مناقضه داشته باشد، و نيز با
ننمايد و فحش و ناسزا نگويد و از هر ناداني ديگري بپرهيزد چون اگر غير اين كند درست است كه حق را احياء كرده اما 

دال، از موعظه بيشتر احتياج به حسن دارد، و همانطور كه فهميديد با احياء باطل و كشتن حقي ديگر احياء كرده است، و ج
 .(بهمين جهت خداوند موعظه را مقيد كرده به حسن ولي جدال را مقيد نمود به احسن )بهتر

اين را هم بگوييم كه ترتيب در حكمت و موعظه و جدال ترتيب به حسب افراد است، يعني از آنجايي كه تمامي مصاديق و 
 آن را آوردافراد حكمت خوب است لذا اول 
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چون موعظه دو قسم بود: يكي خوب، و يكي بد، و آنكه بدان اجازه داده شده موعظه خوب است، لذا دوم آن را آورد، و چون 
جدال سه قسم بود، يكي بد، يكي خوب، يكي خوبتر، و از اين سه قسم تنها قسم سوم مجاز بود لذا آن را سوم ذكر كرد، و 
آيه شريفه از اين جهت كه كجا حكمت، كجا موعظه، و كجا جدال احسن را بايد بكار برد، ساكت است و اين بدان جهت 

 .كننده است، هر كدام حسن اثر بيشتري داشت آن را بايد بكار بندداست كه تشخيص موارد اين سه به عهده خود دعوت



و در مورد ديگري دو طريق و در مورد ديگري يك طريق، تا  و ممكن است كه در موردي هر سه طريق بكار گرفته شود،
 .ببيني حال و وضع مورد چه اقتضايي داشته باشد

اند كه ظاهر آيه، امر به رسول خدا )ص( است به اينكه در همه موارد هر سه اين را گفتيم تا معلوم شود اينكه بعضي پنداشته
دارد بر اينكه نسبت به همه موارد و همه مدعوين بايد هر سه طريق را طريق را بكار گيرد صحيح نيست، زيرا آيه داللت ن

 .رودبكار بست، بله در تمامي و مجموع همه مدعوين البته هر سه طريق بكار مي

 236ضعف سخن بعضي از مفسرين در باره وجه ترتيب در ذكر حكمت و موعظه و جدال در آيه شريفه[ ..... ص : ]

اند: ترتيب در سه طريق مذكور در آيه ترتيب به حسب فهم مردم و ديگر روشن شود كه گفته« 1»ي و نيز تا فساد گفتار بعض
پذيرند استعداد پذيرفتن حق است، بعضي از خواص كه داراي دلهايي نوراني و قوي و با استعدادند و حقايق عقلي را زود مي

ين الفت و انس زيادي دارند دعوتشان بايد از راه حكمت و زود و به شدت در برابر مبادي عالي مجذوب گشته، با علم و يق
 .يعني برهان صورت گيرد

شان و بعضي عوام هستند كه دلهاي تاريك و استعدادي ضعيف داشته و الفتشان بيشتر با محسوسات است، و دلبستگي
تند، د، ولي معاند با حق هم نيسپذيرنبيشتر با رسوم و عادات است، چنين كساني سر و كاري با برهان نداشته، و آن را نمي

 .اينگونه اشخاص را بايد با موعظه حسنه به راه آورد

خواهند با آن حق را سركوب نمايند و از راه مكابره و لجبازي با بعضي ديگر معاند و لجبازند، باطل را سرمايه خود كرده و مي
هاي خرافي ر دلهايشان رسوخ نموده، تقليد از مذهبدهنهايشان نور خدا را خاموش نمايند، مردمي هستند كه آراي باطل د

ين دهد، اكند و نه موعظه سوقشان مينياكان و اسالف بر آنان چيره گشته، ديگر نه برهان، آنان را بسوي حق هدايت مي
 اند كه رسول خدا )ص( مامور شده از راه مجادله آنان رادسته
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 .دعوت كند

دهد كه هر طريق مختص به وجه فساد اين تفسير اين است كه هر چند وجهي دقيق است، و ليكن اين نتيجه را نمي
گذارد، هم چنان كه گاهي شود كه موعظه و مجادله در خواص هم اثر ميكساني باشد كه مناسب آن طريقند، زيرا گاه مي

شود كه مجادله به نحو احسن در باره عوام كه الفتشان همه با رسوم و عادات است افتد و گاه ميدر معاندين هم مؤثر مي
 .شود، پس نه در لفظ آيه دليلي بر اين اختصاص داريم، و نه در خارج و واقع امرنيز مؤثر مي

اند: مجادله به نحو احسن اصال دعوت نيست، بلكه ديگر روشن شود كه گفته« 1» و نيز اين را گفتيم تا فساد گفتار بعضي
غرض از آن چيز ديگري است مغاير با دعوت و آن صرف اقناع دشمن و ساكت نمودن او است، تا ديگر نپندارد كه 

يفه اله جدال در آيه شربينيم كه مساي علمي دارد، و نتواند با حق بجنگد، صاحب اين حرف سپس گفته: و لذا ميسرمايه
 بلكه سياق را بهم "ادع الي سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و الجدال االحسن "عطف به آن دو نشده و نفرموده:

 :زده و جدال را در سياقي ديگر آورده و فرموده

 ."وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "

قيقت قياس جدلي غفلت ورزيده زيرا قانع و ساكت نمودن خصم، هر چند وجه فساد اين حرف اين است كه گوينده آن از ح



و يا  افتد اين قياس جدلي از مقدماتي كه مقبولنتيجه قياس جدلي است ليكن اين نتيجه دائمي نيست، چه بسا اتفاق، مي
عملي و علوم غير  هاي جدلي در امورشود و منظور از آن ساكت نمودن او نيست، مانند قياسمسلم خصم است مركب مي

يقيني از قبيل فقه و اصول و اخالق و فنون ادبيات و مراد، الزام و اسكات هم نيست، عالوه بر اين، اسكات و الزام هم در 
كند بله اين را قبول داريم جاي خود به قدر خود دعوت است همانطور كه موعظه دعوت است، تنها صورت آن دو تفاوت مي

له به نحو احسن را عطف بر آن دو نكرد، و بخاطر آن سياق را عوض نمود كه در مجادله معنايي از كه اگر قرآن كريم مجاد
 .منازعه و غلبه بر خصم خوابيده است

 ."وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ "

 .«5»رود تنها در مورد عذاب بكار مي "معاقبه "و "عقاب "و "عقوبت "در مفردات گفته است:
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، آن "عاقبت امر "اي آدمي و دنباله هر چيزي است، وهمان عقب است كه به معناي پاشنه پ "عقوبت "و اصل در معناي
به معناي آوردن چيزي در دنبال چيز ديگري است، و  "تعقيب "آيد، و كلمهنتايجي است كه در آخر هر چيزي و دنبالش مي

نا با مع معاقبت غير، اين است كه دنبال عملي كه او كرد و تو را ناراحت ساخت عملي كني كه او را ناراحت بسازد كه اين
 .معناي مجازات و مكافات منطبق است

آيد خطابش به مسلمين است، و بطوري كه از سياق بر مي "وَ إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ "پس اينكه فرمود:
ه عقابي باشد كه كفار ب "هِعُوقِبْتُمْ بِ "اش اين است كه مراد از معاقبت، مجازات مشركين و كفار باشد، و مراد از جملهالزمه

 ايد؟ايد، و چرا خدايان ما را رها كردهاند كه چرا به خدا ايمان آوردهمسلمانان كرده

ن اند عقاب كنيد رعايت انصاف را بكنيد، و آشود كه اگر خواستيد كفار را بخاطر اينكه شما را عقاب كردهو معناي آيه اين مي
 .ند عقابشان كنيد نه بيشتراگونه كه آنها شما را عقاب كرده

 231فضيليت صبر آزار مشركين و امر به پيامبر )ص( به اينكه صبر كند و خدا به او صبر داده است[ ..... ص : ]

 داين است كه اگر بر تلخي عقاب كفار بسازيد و در مقام تالفي بر نيائي "وَ لَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ "و معناي جمله
براي شما بهتر است، چون اين صبر شما در حقيقت ايثار رضاي خدا و اجر و ثواب او بر رضاي خودتان و تشفي قلب خودتان 
است، در نتيجه عمل شما خالص براي وجه كريم خدا خواهد بود، عالوه بر اين، گذشت، كار جوانمردان است، و آثار جميلي 

 .در پي دارد

 ."... إِلَّا بِاللَّهِ وَ اصْبِرْ وَ ما صَبْرُكَ "

 تواند ايندهد كه اين نيرو و توانايي كه بر صبر دارد و ميدر اين جمله رسول خدا )ص( را امر به صبر داده، بشارتش مي
ها را در راه خدا بچشد، از خداي تعالي است، آري هر امري وقتي قابل امتثال است كه مامور، قدرت بر امتثال آن همه تلخي

سازد كه قدرت بر اين صبر داري، چون حول و قوه تو همه باشد، خداي تعالي بعد از امر به صبرش خاطر نشان مي را داشته
اشاره بهمين است كه غم مخور، خدا تو را بر چنين صبري  "وَ ما صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ "از پروردگار تو است، پس در اينكه فرمود:

 .نيرو داده است



يعني بحال كفار غم مخور كه چرا كافر شدند. تفسير اين معنا سابقا در همين سوره و در غير اين  -"عَلَيْهِمْ وَ ال تَحْزَنْ "
 .سوره گذشت

ات ظاهرا مقصود از اينكه فرمود در تنگي مباش اين است كه از مكر ايشان حوصله -"وَ ال تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ "
 خواهد بفرمايد، در آينده تنگ بسر نرود، آنهم نه اينكه ب
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 .حوصلگي مكن بلكه حال و آينده و يا تنها حال منظور است

 ."إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ الَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ "

ين صرت الهي و ابطال مكر دشمنان دشود كه تقوي و احسان هر يك سبب مستقلي براي موهبت ناز اين تعبير استفاده مي
وعده  كند ورا تعليل مي "وَ ال تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ "توان گفت كه اين آيه جملهو دفع كيد آنان هستند، پس مي

 .دهدنصرت مي

يعه و از طريق ش و اين سه آيه از نظر مضمون شباهتشان به آيات مدني بيشتر از شباهت به آيات مكي است، و رواياتي هم
هم از طريق سني وارد شده كه اين آيات در هنگام مراجعت از احد نازل شد و بزودي در بحث روايتي ان شاء اللَّه خواهد 

 .انداز مفسرين توجيه كرده« 1»آمد، هر چند كه ممكن است اتصال آنها را به ما قبلش توجيه نمود، چنان كه بعضي 

اي كه قبل از اين سه آيه بود نسبت به غرض سوره از اين است اين است كه آيه شريفه چيزي كه در اينجا تذكرش الزم
ا آخر ت "مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ "و آيه "لِلَّذِينَ هاجَرُوا ... "پوشي از آيهتر بود، و آيات اين سوره با چشمسه آيه جامع
 .آخر سوره، سياق واحد و متصلي دارندتا  "وَ إِنْ عاقَبْتُمْ "چند آيه و آيه

إِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا  "و "ادْعُ إِلي سَبِيلِ رَبِّكَ "،"إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً ... "،"...ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا  "بحث روايتي ])رواياتي در ذيل آيات:

 239ص :  ..... ["... بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ

اين آيه در باره قومي نازل شد كه نهري  "نقل كرده كه فرمود: (از امام )ع "وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ... "ذيل آيهدر تفسير قمي در 
و بالد ايشان بخاطر داشتن آن، بالدي سبز و خرم و پر درآمد بود، بطوري كه با خمير، استنجا و  "ثرثار "داشتند به نام نهر
كند، همين كفران به نعمت خدا و استخفاف به تر است و بدن ما را اذيت نمي: خمير نرمگفتندكردند، و ميخود را تطهير مي

آوري ها را جمعآن باعث شد كه خدا نهر ثرثار را خشكانيد، خشكسالي كارشان را به جايي رسانيد كه همان خمير خشكيده
 .«5»نموده خوردند و بلكه بر سر تقسيم آن دعوا راه انداختند 

و عياشي هم آن را « 0»روايت را كافي نيز به سند خود از عمرو بن شمر از ابي عبد اللَّه )ع( بطور مفصل آورده، مؤلف: اين 
 از حفص و زيد شحام از آن جناب نقل
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 .«1»كرده است 

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس بن مالك روايت كرده كه گفت



ت كند، و اماي نيست كه امتي به نفع او شهادت دهد مگر آنكه خدا آن شهادت را قبول ميرسول خدا )ص( فرمود: هيچ بنده
 .«5» "إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ "ز يك نفر به باال است، چون خداي تعالي فرموده:ا

 .مؤلف: در تفسير آيات شهادت مطالبي گذشت كه با اين حديث ارتباط دارد

فرمود: روزگاري بود كه شنيدم كه مي (گفت: من از امام صادق )عو در تفسير عياشي از سماعة بن مهران روايت كرده كه 
إِنَّ إِبْراهِيمَ كانَ أُمَّةً  "كرد، و اگر غير او فرد ديگري بود خداوند در آيهدر تمام روي زمين جز يك نفر خدا را پرستش نمي

كرد، پس از مدتي خدا او را با پديد آوردن اسماعيل و اسحاق ياو را هم اضافه م "قانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَ لَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ
 .«0»مانوس نموده سه نفر شدند 

 .«0»مؤلف: اين روايت را كافي هم به سند خود از سماعة از عبد صالح نقل كرده است 

رمود: مائيم آخرون اند كه رسول خدا )ص( فو در الدر المنثور است كه شافعي و بخاري و مسلم از ابو هريره روايت آورده
سابقون در روز قيامت، جز اينكه سابقون اولون قبل از ما داراي كتاب شدند، و ما بعد از ايشان صاحب كتاب شديم آن گاه 

همين روز جمعه بود كه برايشان واجب شد تا آن را روز تعطيل و عبادت قرار دهند، ولي در باره آن اختالف كردند، و خداوند 
 «5» .ا به ما موهبت فرمود، مردم هم تابع ما هستند، يهود فردا و نصاراي پس فرداهدايت بسوي آن ر

 .مؤلف: مثل اين روايت از احمد و مسلم از ابو هريره و حذيفه از رسول خدا )ص( نقل شده، ولي در تفسير آيه وارد نشده

 :و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از ابي ليلي اشعري روايت كرده كه گفت

 رسول خدا )ص( فرمود: به اطاعت پيشوايان تمسك جوييد و مخالفت نورزيد،
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زيرا اطاعت آنان اطاعت خدا است، و معصيتشان معصيت خدا است، چون خدا مرا مبعوث كرده تا با حكمت و موعظه حسنه 
ء بري بسويش دعوت كنم، پس هر كه با من در اين دعوت مخالفت كند از هالكين خواهد بود، و ذمه خدا و رسول از او

كنم عمل نمايد لعنت خدا و مالئكه و همه مردم بر او است و هر كس در كاري ولي امر شما شد، بغير آنچه من دعوت مي
 .«1»باد 

 «5»از امام نقل كرده كه فرمود: جدال احسن قرآن است.  "وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "و در تفسير قمي در ذيل آيه

ادْعُ إِلي سَبِيلِ  "روايت كرده كه در ذيل آيه (بن ابراهيم به سند خود از ابي عمرو زبيري از امام صادق )عو در كافي از علي 
 .«0»به قرآن  :فرمود "رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

د شود كه جدال احسن را بايباشد، و حاصلش اين مي "بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "مؤلف: ظاهر اين روايت اين است كه تفسير جمله
 .از قرآن آموخت كه ادب خدا در آن نشان داده شده

فرمود: وقتي رسول خدا و در تفسير عياشي از حسين بن حمزه روايت شده كه فرمود: من از امام صادق )ع( شنيدم كه مي
لب چه آوردند گفت: خدايا حمد مخصوص تو است و شكايت هم بسوي تو است، و )ص( ديد كه بر سر حمزة بن عبد المط



كنم و مثله اش ميبينم، آن گاه فرمود: اگر قدرت به دستم بيفتد و بر دشمن ظفر پيدا كنم مثلهتويي ياور بر آنچه من مي
مْ لَهُوَ مْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ وَ لَئِنْ صَبَرْتُوَ إِنْ عاقَبْتُ "كنم در اينجا بود كه اين آيه شريفه نازل شد:كنم، و مثله ميمي

 «0»كنم. كنم صبر ميرسول خدا )ص( عرض كرد: پروردگارا صبر مي "خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ

رسول  :ه گفتاند كو در الدر المنثور است كه ابن منذر و طبراني و ابن مردويه و بيهقي در دالئل، از ابن عباس روايت كرده
د كه كنم، اينجا بوخدا )ص( در روزي كه حمزه، شهيد و مثله شد فرمود: اگر به قريش ظفر يافتم هفتاد نفرشان را مثله مي

 رسول خدا )ص( عرض كرد "وَ إِنْ عاقَبْتُمْ ... "خداي تعالي اين آيه را نازل فرمود:
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 .«1»كنم، پس صبر كرد و از آن پس مثله كردن را ممنوع نمود پروردگارا صبر مي

 .«5»هريره و غير آن دو از رسول خدا )ص( نيز رواياتي آمده مؤلف: در اين معنا از ابي بن كعب و ابو 

 پايان يافت و للَّه الحمد
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