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 24 ......................................................... 43:  ص[ ..... است شده گفته باره اين در
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 25 .............................................................................................. 41:  ص..... 

 51 ................................................................................ 46:  ص.....  روايتي بحث

 51 ....................................................................................................... اشاره

 بر نآنا انگيزي فساد بار دو اثر بر اسرائيل بني هالكت و شدن سركوب بار دو از مقصود]

 51 ............................................................................... 43:  ص[ ..... زمين روي
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:  ص[ ..... شودمي نمايانده او به كه است كس هر اعمال حقايق (مَنْشُوراً يَلْقاهُ كِتاباً الْقِيامَةِ

14 .......................................................................................................... 42 

([ ..... أُخْري وِزْرَ وازِرَةٌ تَزِرُ ال وَ) است خود عليه ضاللتش و خود سود به كس هر هدايت]

 44 ................................................................................................... 11:  ص

 44 .................. 13:  ص[ ..... "رَسُولًا نَبْعَثَ حَتَّي مُعَذِّبِينَ كُنَّا ما وَ ":فرمود اينكه توضيح]

 47 ......... 33:  ص[ ..... "قَرْيَةً نُهْلِكَ أَنْ أَرَدْنا إِذا وَ ":جمله در قريه هالك اراده از مقصود]

39:  ص.....  "... فِيها فَفَسَقُوا مُتْرَفِيها أَمَرْنا ":جمله توجيه و توضيح در كه مختلفي وجوه]

 .............................................................................................................. 55 



 52 .................................. 36:  ص[ ..... "الْعاجِلَةَ يُرِيدُ كانَ مَنْ "ايه در عاجله از مراد]

16:  ص[ ..... ناپذيرند تخلف دنيوي اسباب خالف بر و هستند اخروي اسباب آدمي اعمال]

 .............................................................................................................. 55 

 عطاي از مستمد اخروي اعمال در طلبان عقبي و دنيوي، اعمال در طلبان دنيا اينكه بيان]

 54 ................................................................................ 13:  ص[ ..... خداوندند

 57 ................. 14:  ص[ ..... است دنيوي درجات از بزرگتر اخروي درجات اينكه توضيح]

 75 ............................... 16:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

 71 .................................................... 11:  ص.....  قضاء پيرامون فصل چند در گفتاري

 71 .. 11:  ص[ .... تشريعي و تكويني قضاي حدود و معنا -3: ]آن حدود و معنا در -3 فصل

 72 ......................................... 366:  ص: ..... قضاء معناي در فلسفي نظري -9 فصل

 از مرحله آخرين روايات در قضاء -1] كنندمي تاييد را نظريه اين هم روايات -1 فصل

 72 ............................. 363:  ص ..... [باشدمي قضا و تقدير اراده، مشيت، علم،: مراحل

 و انواع اختالف منشا و است نامحدود و مطلق خداوند فيض اينكه بيان در]) فلسفي بحث

 72 ........................................................ 361:  ص([ ..... است هاقابليت اختالف افراد

 74 ................................................. 364:  ص[ ..... 11 تا 91 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

 74 .......................................................................................................... اشاره

 74 ............................................................................... 366:  ص.....  آيات ترجمه

 75 ......................... 361:  ص[ ..... او جز نپرستيدن به خداوند تشريعي قضاء] آيات بيان

 75 ....................................................................................................... اشاره

 155 ................. 361:  ص[ ..... توحيد از بعد واجبات مهمترين از والدين، به كردن نيكي]

 151 ....... 339:  ص[ ..... هستند شياطين برادران اسرافكاران: فرمود اينكه وجه به اشاره]

 152 ................................................. 334:  ص[ ..... انفاق در تفريط و افراط از نهي]

 [بوده رسم عرب در كه گرسنگي و فقر بيم از( پسر چه و دختر چه) كشي فرزند از نهي]

 152 ........................................................................................... 336:  ص..... 



 155 ........................................................... 331:  ص[ ..... كاري زنا از شديد نهي]

 155 ... 333:  ص[ ..... زنا حرمت پيرامون اجتماعي و قرآني بحث] زنا حرمت پيرامون گفتاري

 115 ................................................................................. 391:  ص[ ..... آيه بيان]

 115 ...................... 391:  ص[ ..... "مَنْصُوراً كانَ إِنَّهُ الْقَتْلِ فِي يُسْرِفْ فَال ":جمله معناي]

 111 ............................ 394:  ص[ ..... عهد به وفاء به امر و يتيم مال در تصرف از نهي]

[ ..... آن بودن "تَأْوِيلًا أَحْسَنُ "و "خير "بيان و وزن و كيل در وفا و عدالت مراعات به امر]

 111 ................................................................................................ 394:  ص

 ملزو به فطرت حكم به اشاره و( عِلْمٌ بِهِ لَكَ لَيْسَ ما تَقْفُ ال) علم غير از متابعت از نهي]

 111 ............. 396:  ص[ ..... عقلي و علمي حجت استناد به ظن از پيروي يا علم از پيروي

 عَنْهُ كانَ أُولئِكَ كُلُّ الْفُؤادَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ إِنَّ ":به علم غير از پيروي از نهي تعليل]

 112 ................................................................................. 130 : ص[ ..... "مَسْؤُلًا

 114 ............................................. 319:  ص[ ..... كردن فرازي گردن و تكبر از نهي]

 115 ............................................................................. 311:  ص.....  روايتي بحث

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

 : ص[ ..... مادر و پدر به كردن نيكي باره در "إِحْساناً بِالْوالِدَيْنِ وَ ":جمله ذيل در رواياتي]

314 ....................................................................................................... 115 

 117 ................................................. 314:  ص[ ..... "اوابين "معناي در روايت چند]

 مَغْلُولَةً يَدَكَ تَجْعَلْ ال وَ ":آيه ذيل در انفاق در تفريط و افراط از اجتناب باره در رواياتي]

 115 ........................................................................ 136 : ص[ ..... "... عُنُقِكَ إِلي

 111 313:  ص[ ..... "... سُلْطاناً لِوَلِيِّهِ جَعَلْنا فَقَدْ مَظْلُوماً قُتِلَ مَنْ وَ ":آيه ذيل در روايت چند]

 إِنَّ) جوارح و اعضاء بر ايمان، شدن تقسيم و علم غير از نكردن پيروي باره در رواياتي]

 111 .................................................................. 311:  ص...([ .....  الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ

 112 ................................................ 343:  ص[ ..... 44 تا 46 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

 112 ......................................................................................................... اشاره



 112 .............................................................................. 349:  ص.....  آيات ترجمه

 112 ................................................................................. 341:  ص.....  آيات بيان

 112 ...................................................................................................... اشاره

 115 . 344:  ص[ ..... شنوندگان شدن متذكر منظور به( احتجاج و بيان تنوع) آيات تصريف]
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 121 .................................................................................. 343:  ص[ ..... است

 122 ......................... 341:  ص[ ..... است او تسبيح هم و خدا حمد هم موجودات وجود]
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 122 .......................................... 346:  ص[ ..... است شده گفته "... يُؤْمِنُونَ ال الَّذِينَ

 به رهاشا با خداوند و كنندمي استبعاد را آن فقط نداشته، معاد انكار بر دليلي مشركين]

 124 ......................................... 159 : ص[ ..... دهدمي پاسخ آنان به خود مطلقه قدرت

 127 .................................. 363:  ص[ ..... درشتگويي از اجتناب و زباني خوش به امر]

[ ودشمي تعيين عمل اساس بر كه است الهي مشيت به بسته كس هر شقاوت و سعادت]
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[ است شده نقل روايات ايپاره در كه موجودات برخي محسوس تسبيح مورد در توضيحي]

 122 ........................................................................................... 361:  ص..... 

[ ..... "... رَبَّكَ ذَكَرْتَ إِذا وَ ":آيه ذيل در "الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللَّهِ بِسْمِ "باره در روايت چند]

 125 ................................................................................................ 316:  ص
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 124 ......................................................................................................... اشاره

 125 .............................................................................. 311:  ص.....  آيات ترجمه

 125 ................................................................................. 314:  ص.....  آيات بيان

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

 رب قدرت داشتن ربوبيت، زمهال اينكه به مشركين خدايان الوهيت نفي بر استدالل]

 127 .................................................. 314:  ص[ ..... است ضرر دفع و سود رساندن

 125 .............. 316:  ص[ ..... بتها نبودن ضرر و نفع مالك از مراد بيان در ديگر وجه چند]

 و مشركين دعاي خالف بر است، مستجاب سبحان خداي از حقيقي خواست در و دعا]

 121 .......................................... 313:  ص[ ..... نيستند اجابت بر قادر كه بتها از طلب

.....  [هستند پروردگارشان سوي به وسيله جستجوي در خود دروغين، آلهه اينكه توضيح]

 121 ................................................................................................ 311:  ص

... [ ..اندگفته "أَقْرَبُ أَيُّهُمْ الْوَسِيلَةَ رَبِّهِمُ إِلي يَبْتَغُونَ ":جمله معناي در كه ديگري وجوه]

 122 ................................................................................................ 336:  ص

 عذاب يا هالكت و مؤمنان رساندن سعادت به حق، به دعوت: گذشته اقوام در الهي سنت]

 122 ...........................................................339:  ص[ ..... طاغيان و منكران شديد

 اب مفسرين برخي كه بحثي و "مَسْطُوراً الْكِتابِ فِي ذلِكَ كانَ ":جمله در "كتاب "از مراد]

331:  ص[ ..... اندكرده عنوان آن ذيل در است "محفوظ لوح "كتاب از مراد اينكه به قول

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

 نسازد، منقرض مهلت از پيش را اسالم امت كه است اين بر خدا خواست كه آنجا از]

 125 ............................ 185 : ص[ ..... نكرد اجابت را آيات آوردن به راجع كفار پيشنهاد



[ ..... "الْأَوَّلُونَ بِهَا كَذَّبَ أَنْ إِلَّا بِالْآياتِ نُرْسِلَ أَنْ مَنَعَنا ما وَ ":آيه معناي در ديگر وجه دو]

 124 ................................................................................................ 336:  ص

:  ص[ ..... "... أَرَيْناكَ الَّتِي الرُّؤْيَا جَعَلْنَا ما وَ ":آيه در "ملعونه شجره "و "رؤيا "از مراد]
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 رؤيا هك مفسرين از بعضي سخن نقل و است "اميه بني "به ناظر شريفه آيه اينكه بيان]

 151 .. 319:  ص[ ..... آن جواب و انددانسته "زقوم شجره "را ملعونه شجره و "معراج "را

 152 ......... 316:  ص[ ..... است دانسته مربوط بدر جنگ به را "رؤيا "كه ديگري وجه رد]

[ او اغواي و عصيان آغاز و( السالم عليه) آدم بر ابليس نكردن سجده داستان آوري ياد]

 155 ........................................................................................... 313:  ص..... 

 وَ الْأَمْوالِ فِي شارِكْهُمْ وَ ":خطاب در مردم اوالد و اموال در شيطان مشاركت از مراد]

 155 ............................................................................... 963:  ص[ ..... "الْأَواْلدِ

 145 ...... 961:  ص[ ..... "... بِالْآياتِ نُرْسِلَ أَنْ مَنَعَنا ما وَ ":آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 145 ...................................................................................................... اشاره

 بني( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر ديدن خواب به راجع خاصه و عامه طرق از متعدد روايات]

 يه،آ در "قرآن در ملعونه شجره "و "رؤيا "اينكه و منبرش، بر هاييميمون شكل به را اميه

 145 .................................................................... 204 : ص[ ..... است آنان به ناظر

 142 ................ 961:  ص[ ..... مردم اوالد و اموال در شيطان شركت باره در روايت چند]

 142 ................................................ 963:  ص[ ..... 19 تا 66 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

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

 142 .............................................................................. 963:  ص.....  آيات ترجمه

 142 ................................................................................. 961:  ص.....  آيات بيان

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

 كندمي اعراض خدا از كه "سراء "در چه و خواندمي را خدا كه "ضراء "در چه انسان]

 142 .......................................................... 936:  ص[ ..... است خدا متوجه بالفطره



:  ص[ ..... كنيدمي اعراض خدا از كه داريد هاگرفتاري از تاميني و تضميني خشكي در آيا]

931 ....................................................................................................... 144 

 145 ......................................... 934:  ص[ ..... "... آدَمَ بَنِي كَرَّمْنا لَقَدْ وَ ":آيه معناي]

 155 .................. 936:  ص[ ..... "تَفْضِيلًا خَلَقْنا مِمَّنْ كَثِيرٍ عَلي فَضَّلْناهُمْ وَ ":جمله معناي]

 بَنِي ناكَرَّمْ "بين فرق بيان در كه ديگر وجه چند و انسان "تفضيل "و "تكريم "بين فرق]

 155 ............................................. 217 : ص[ ..... است شده گفته "فضلناهم "و "آدَمَ

 كثير) عليه مفضل از مالئكه و است مادي وجود حيث از انسان تفضيل به ناظر شريفه آيه]

 151 ........................................................... 931:  ص[ ..... است خارج( خلقنا ممن

 152 .................................................... 993:  ص.....  مالئكه از انسان برتري در گفتار

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

:  ص[ ..... است او سريره حسن و باطن صفاي كشف جهت از انسان اطاعت بودن افضل]

994 ....................................................................................................... 155 

 أُناسٍ كُلَّ نَدْعُوا يَوْمَ ":جمله در "امامهم "از مراد و قرآن در "امام "كلمه استعمال موارد]

 154 ............................................................................. 991:  ص[ ..... "إِمامِهِمْبِ

 157 ............... 991:  ص[ ..... فوق جمله در "امام "از مراد باره در مختلف وجوه و اقوال]

 اين در كه وجوهي و "أَعْمي الْآخِرَةِ فِي فَهُوَ أَعْمي هذِهِ فِي كانَ مَنْ ":فرمود اينكه از مراد]

 171 ................................................................. 232 : ص[ ..... است شده گفته باره

...([  و قيامت در خود امام با گروه هر احضار انسان، برتري باره در رواياتي]) روايتي بحث

 171 .............................................................................................. 911:  ص..... 

 172 ................................................ 916:  ص[ ..... 33 تا 11 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

 172 ......................................................................................................... اشاره

 172 .............................................................................. 916:  ص.....  آيات ترجمه

 172 ................................................................................. 911:  ص.....  آيات بيان

 172 ...................................................................................................... اشاره



 و نكند بدگويي خدايانشان از (آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر اينكه براي مشركين نيرنگ]

 172 ......................................... 238 : ص[ ..... بسازد دور خود از را فقير و ضعيف افراد

[ ..... "... الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّالةَ أَقِمِ ":آيه در "اللَّيْلِ غَسَقِ "و "شمس دلوك "معناي]

 174 ................................................................................................ 946:  ص

 ص[ ..... خداوند از استمداد و دعا و شب نيمه تهجد به( آله و عليه اللَّه صلي) رسول به امر]

 :943 ..................................................................................................... 175 

949:  ص[ ..... "... صِدْقٍ مُدْخَلَ أَدْخِلْنِي رَبِّ "در "صدق به خروج و دخول "از مقصود]

 ............................................................................................................. 177 

 اللَّه رسول با مشركين خدعه كه "... لَيَفْتِنُونَكَ كادُوا إِنْ وَ ":آيه ذيل در رواياتي] روايتي بحث

 155 ........................................... 944:  ص[ ..... كندمي حكايت را( آله و عليه اللَّه صلي)

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

 نماز) فجر قرآن بودن مشهود از مراد و پنجگانه نمازهاي شدن واجب باره در رواياتي]

 151 .............................................. 246 : ص[ ..... "... الصَّالةَ أَقِمِ ":آيه ذيل در( صبح

 152 .............................................. 941:  ص.... [ .366 تا 39 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

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

 152 .............................................................................. 946:  ص.....  آيات ترجمه

 لحاظ به و «شفاء» مؤمنين براي است، قلبي امراض معالج اينكه جهت از قرآن] آيات بيان

 152 ...................... 943:  ص ..... [است «رحمت» آوردمي نفساني استقامت و صحت اينكه

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

 اينكه لحاظ به و «شفاء» منينمؤ براي است قلبي امراض معالج اينكه جهت از قران]

 155 ........................... 949:  ص[ ..... است «رحمت» مياورد نفساني استقامت و صحت

 154 ......................... 944:  ص[ ..... افزايد نمي زيان جز را ظالمين قران اينكه توضيح]

 در و شده دور خدا از تنعم حال در كه ظاهري اسباب به دلبسته عادي انسان حال بيان]

 155 ........................................................ 946:  ص[ ..... است نوميد حالي بد و شر



943:  ص([ ..... هستند الهي قضاي در داخل بالعرض شرور اينكه بيان در]) فلسفي بحثي

 ................................................................................................................ 115 

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

 اعمال در -تامه عليت نه و تضاء،اق حد در اجتماعي محيط و اخالقي صفات بدني، بنيه]

 112 ........................................... 969:  ص ..... [(شاكِلَتِهِ عَلي يَعْمَلُ كُلٌّ) دارد اثر آدمي

 و عتقاداتا آثار از و اكتسابي و نيست ناپذير تغيير و ضروري شقاوت و سعادت اينكه بيان]

 112 ............................................................. 964:  ص[ ..... باشدمي انسان اعمال

963:  ص([ ..... فاعلي علت و فعل بين ذاتي رابطه و وجودي سنخيت باره در]) فلسفي بحث

 ................................................................................................................ 115 

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

 115 ....................... 961:  ص[ ..... قرآن نظر از فاعل و فعل بين سنخيت و رابطه وجود]

 117 ....................................................... 961:  ص.....  قرآن نظر از سابق بحث دنباله

 117 .............................................................................. 916:  ص[ ..... آيات بيان]

916:  ص[ ..... است خدا امر از روح اينكه توضيح و "خدا امر "از مراد و "روح "معناي]

 ............................................................................................................. 117 

 111 ................ 914:  ص[ ..... مجيد قرآن آيات در "روح "كلمه استعمال و اطالق موارد]

[ ..... "... الرُّوحِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ ":آيه در روح از مراد باره در مفسرين متعدد و مختلف اقوال]

 112 ................................................................................................ 916:  ص

 ناممكن و غريب معجزاتي انجام به را خود آوردن ايمان لجاجت، و عناد در از مشركين]

 114 ..................................................................... 936:  ص[ ..... كنندمي مشروط

 عنوان هب نه( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر شان در مشركين، پيشنهاد به بخشيدن تحقق]

 115 ............................ 933:  ص ..... [نيست الهي، پيامبر عنوان به نه و بشري فرد يك

 كه مشركين به خداوند جواب در كه آن، اثبات و عامه نبوت بر برهان توضيح و تقرير]

 125 ............. 934:  ص ..... [است گشته بيان دانستندمي محال را بشري فرد يك رسالت

 121 .............. 933:  ص[ ..... واگذار خدا به را گواهي نبخشيد، نتيجه برهان و دليل چون]



 عين قيامت در مبعوث انسان اينكه بيان و "مِثْلَهُمْ يَخْلُقَ أَنْ عَلي قادِرٌ ":جمله معناي]

 122 .................................................... 290 : ص[ ..... او مانند نه است دنيايي انسان

:  ص[ ..... "شاكِلَتِهِ عَلي يَعْمَلُ كُلٌّ ":جمله ذيل در عمل و نيت باره در رواياتي] روايتي بحث

911 .......................................................................................................... 125 

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

 ص[ ..... روح از مراد بيان و "... الرُّوحِ عَنِ يَسْئَلُونَكَ ":آيه نزول شان باره در روايت چند]

 :914 ..................................................................................................... 124 

 در او به نانآ پيشنهادات و( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر با قريش گفتگوي متضمن روايتي]

 127 ...................................... 916:  ص[ ..... "... حَتَّي لَكَ نُؤْمِنَ لَنْ قالُوا وَ ":آيه ذيل

 121 ............................................ 166:  ص[ ..... 333 تا 363 آيات(: 31) اإلسراء سوره]

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

 121 .............................................................................. 166:  ص.....  آيات ترجمه

 121 ................................................................................. 163:  ص.....  آيات بيان

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

 آياتٍ تِسْعَ مُوسي آتَيْنا لَقَدْ وَ ":آيه در( السالم عليه) موسي گانه نه معجزات از مقصود]

 121 ........................................................................... 169:  ص[ ...... "... بَيِّناتٍ

.. [ ..."... الْآخِرَةِ وَعْدُ جاءَ فَإِذا الْأَرْضَ اسْكُنُوا ":فرمود اسرائيل بني به خطاب اينكه معناي]

 122 ................................................................................................ 161:  ص

 يافتن تماميت و قرآن به عمل و علم شدن مقارن قرآن، تفريق و تدريجي نزول حكمت]

 122 ................................................. 164:  ص[ ..... است آن تلقي در مردم استعداد

 و حقانيت ثبوت براي آن، به مشركين ايمان از قرآن بودن نيازبي مورد در توضيحي]

 124 ............................................................................... 163:  ص[ ..... كمالش

 125 .... 161:  ص[ ..... "الْحُسْني الْأَسْماءُ فَلَهُ ":جمله از مراد بيان و هانام اقسام به اشاره]



 رد شركت به پنداشته متعدد آلهه از حاكي را خدا متعدد اسماء كه پرستان بت عقيده رد]

[ هستند مسمي يك معرف و مرآت تعالي خداي اسماء اينكه بيان و اندشده مبتال عبادت

 125 ........................................................................................... 136:  ص..... 

 125 .............................. 131:  ص[ ..... تعالي خداي داشتن شريك و ولي فرزند، نفي]

 121 ............................ 134:  ص([ ..... گذشته آيات برخي ذيل در رواياتي]) روايتي بحث

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

 رد پرستان بت عقائد و خدا اسماء ءاسما و حقيقي اسماء حسني، اسماء باره در رواياتي]

 121 ...................................................................... 134:  ص[ ..... خدا اسماء باره

 122 ..................................... 131:  ص[ ..... نماز در اخفاف و جهر باره در روايت چند]

 و ياتآ به قرآن تقسيم...(  فَرَقْناهُ قُرْآناً وَ -قرآن آيات تفريق باره در]) قرآني و روايتي بحثي

 122 ...................................................................................... 133:  ص[ ..... سور

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

 125 ................................................ 196:  ص[ ..... كريم قرآن آيات و هاسوره عدد]

 125 ....................................................199:  ص[ ..... كريم قرآن هايسوره ترتيب]

 127 ............................................. 194:  ص.....  دارد آيه 336 و است مكي كهف سوره(18)

 127 ...................................................... 194:  ص[ ..... 3 تا 3 آيات(: 33) الكهف سوره]

 127 ......................................................................................................... اشاره

 155 .............................................................................. 194:  ص.....  آيات ترجمه

 155 ................................. 196:  ص[ ..... مباركه سوره اين كلي مفاد و آهنگ] آيات بيان

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

 مختلف اقوال به اشاره و است قيم نداشته،( كجي) عوج قرآن اينكه از مقصود توضيح]

 151 ............................... 196:  ص ..... ["... عِوَجاً لَهُ يَجْعَلْ لَمْ ":جمله ذيل در مفسرين

 ممنوع و باطل مجاز نحو به چه و حقيقي نحو به چه خدا داشتن فرزند به اعتقاد و قول]

 152 .................................................................................. 113:  ص[ ..... است



 و اعتقاد اساس بر بد و نيك تميز و هاانسان آزمايش زمين روي بر زينت خلق از هدف]

 152 ............................................................................ 119:  ص[ ..... است عمل

 "و "... نَفْسَكَ باخِعٌ فَلَعَلَّكَ "،"شَدِيداً بَأْساً لِيُنْذِرَ "جمالت تفسير در رواياتي]) روايتي بحث

 155 ......................................................... 114:  ص([ ..... "عَمَلًا أَحْسَنُ أَيُّهُمْ لِنَبْلُوَهُمْ

 154 ....................................................116:  ص[ ..... 96 تا 1 آيات(: 33) الكهف سوره]

 154 ......................................................................................................... اشاره

 155 .............................................................................. 111:  ص.....  آيات ترجمه

 آيات با كنندمي حكايت را كهف اصحاب داستان كه آياتي رابطه و اتصال وجه] آيات بيان

 157 ....................................................................................... 111:  ص[ ..... قبل

 157 ...................................................................................................... اشاره

 141 ................... 143:  ص[ ...... است كهف اصحاب ديگر نام رقيم اصحاب اينكه بيان]

 هَيِّئْ وَ رَحْمَةً لَدُنْكَ مِنْ آتِنا رَبَّنا ":كهف اصحاب دعاي در "رشد "و "رحمت "از مقصود]

 141 .................................................................. 141:  ص ..... ["رَشَداً أَمْرِنا مِنْ لَنا

 142 .............. 144:  ص[ ..... "عَدَداً سِنِينَ الْكَهْفِ فِي آذانِهِمْ عَلَي فَضَرَبْنا ":جمله معناي]

[ ..... "أَحْصي الْحِزْبَيْنِ أَيُّ لِنَعْلَمَ "كرديم بيدار را كهف اصحاب سپس: فرمود اينكه معناي]

 142 ................................................................................................ 146:  ص

[ ..... خود با كهف اصحاب گفتگوي در آلهه و ارباب ربوبيت نفي و پروردگار توحيد به اقرار]

 145 ................................................................................................ 143:  ص

 145 .......... 146:  ص[ ..... شودمي استفاده آيات از كه كهف اصحاب داستان از جزئياتي]

:  ص[ ..... آن در كهف اصحاب گرفتن قرار كيفيت و كهف اصحاب غار جغرافيايي وضعيت]

149 ....................................................................................................... 147 

 آنان خواب بودن همانند به اشاره و كهف اصحاب( كردن بيدار) بعث از هدف و غايت بيان]

 151 ..................................................................... 146:  ص[ ..... دنيا اهل مرگ و

 152 .. 143:  ص...([ .....  بَيْنَهُمْ لِيَتَسائَلُوا) كهف اصحاب بعث غايت باره در ديگر وجه چند]



 152 ....................................... 143:  ص[ ..... "يَوْمٍ بَعْضَ أَوْ يَوْماً لَبِثْنا ":جمله معناي]

 و موجودات عين بر احاطه معناي به حقيقي علم انحصار "لَبِثْتُمْ بِما أَعْلَمُ رَبُّكُمْ ":جمله]

 152 ........................................ 166:  ص[ ..... كندمي افاده را تعالي خداي به حوادث،

 155 ......... 163:  ص[ ..... شهر به رفتن باره در شدن بيدار از بعد كهف اصحاب گفتگوي]

169:  ص[ ..... آنان به كفار يافتن دست و رازشان شدن فاش از كهف اصحاب نگراني]

 ............................................................................................................. 154 

 كهف اصحاب بيم و نگراني سبب است جايز اضطرار روي از كفر به تظاهر و تقيه اينكه با]

 155 ...................................................................... 164:  ص[ ..... است؟ بوده چه

 حاباص باره در را مردم مجادله و گفتگوي كه "... بُنْياناً عَلَيْهِمْ ابْنُوا فَقالُوا ":آيه توضيح]

 171 ............................................................... 161:  ص[ ..... كندمي حكايت كهف

 و معاد بودن حق بر ساله، صد چند خواب از بعد كهف اصحاب شدن بيدار داللت وجه]

 171 ................................................................................. 161:  ص[ ..... قيامت

:  ص[ ..... "... أَمْرِهِمْ عَلي غَلَبُوا الَّذِينَ قالَ ":آيه در "أَمْرِهِمْ عَلي غَلَبُوا الَّذِينَ ":از مقصود]
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 ص[ ..... اندبوده نفر هفت ايشان اينكه بيان و كهف اصحاب عدد در مردم اختالف حكايت]

 :119 ..................................................................................................... 172 

 بيان و كرد مشروط( اللَّه شاء ان) خدا مشيت به را فردا كار بايد اينكه مورد در توضيح]

 174 114:  ص[ ..... است تعالي خداي مشيت و اذن به موقوف عاملي هر از عملي هر اينكه

 اءَيَش أَنْ إِلَّا غَداً ذلِكَ فاعِلٌ إِنِّي ءٍلِشَيْ تَقُولَنَّ ال وَ ":آيه در استثناء باره در كه ديگري وجوه]

 177 .............................................................. 113:  ص[ ..... است شده گفته "اللَّهُ

[ ..... است شده گفته آن معناي در كه وجوهي و "... نَسِيتَ إِذا رَبَّكَ اذْكُرْ وَ ":آيه معناي]

 251 ................................................................................................ 133:  ص

 امتاق سالهاي عدد كه "تِسْعاً ازْدَادُوا وَ سِنِينَ مِائَةٍ ثَالثَ كَهْفِهِمْ فِي لَبِثُوا وَ ":آيه توضيح]

 252 ........................................ 131:  ص[ ..... كندمي حكايت غار در را كهف اصحاب

 252 .......................... 136:  ص[ ..... كهف اصحاب داستان شرح در روايتي] روايتي بحث



 252 ...................................................................................................... اشاره

 255 ....... 116:  ص[ ..... كهف اصحاب داستان به راجع روايات در اختالف جهات و موارد]

 215 .............................. 111:  ص[ ..... كهف اصحاب داستان پيرامون ديگري روايات]

 211 .........114:  ص[ ..... اندكردهمي تقيه مدتي كهف اصحاب اينكه از حاكي روايت چند]

 211 .............................. 114:  ص[ ..... داستان نقل در عباس ابن از مشهوري روايت]

 212 .................................... 111:  ص[ ..... كهف اصحاب اسماء ذكر متضمن رواياتي]

 214 ........... 469:  ص.....  ايشان گذشت سر و كهف اصحاب پيرامون فصل چند در گفتاري

 در شديد اختالف وجود عمده سبب دو] روايات از تعدادي در كهف اصحاب داستان -1

 214 ....................................... 469:  ص[: ..... كهف اصحاب به راجع روايات مضامين

 215 .......................................... 464:  ص: ..... قرآن نظر از كهف اصحاب داستان -2

 215 .................................................. 461:  ص.....  مسلمانان غير نظر از داستان -3

 211 ................................................. 463:  ص.....  است؟ كجا كهف اصحاب غار -4

 212 ................................................. 434:  ص[ ..... 13 تا 91 آيات(: 33) الكهف سوره]

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

 212 .............................................................................. 434:  ص.....  آيات ترجمه

 215 ......................... 434:  ص[ ..... قبل آيات با آنها ربط و آيات اين كلي مفاد] آيات بيان

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

 مرجعي خدا جز و است وحي تبليغ و آيات تالوت( آله و عليه اللَّه صلي) پيامبر وظيفه]

 215 .................................................................................. 436:  ص[ ..... ندارد

 در "شام و صبح دعاي "و "خدا وجه طلب و اراده "از مراد و "وجه "و "صبر "معناي]

 214 .............................................. 417 : ص[ ..... "... الَّذِينَ مَعَ نَفْسَكَ اصْبِرْ وَ ":آيه
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 عنوان و نام پديدآور:ترجمه تفسير الميزان از محمدحسين طباطبائي مترجم محمدباقر موسوي همداني 

 [وضعيت ويراست:]ويرايش

 .1242اسالمي  مشخصات نشر:]قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات

 ج نمونه  15مشخصات ظاهري:

 (127 - 155فروست:)دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم(

 كامل ريال دوره115555شابك:بها:

 وضعيت فهرست نويسي: فهرستنويسي قبلي 



 ي با ترجمه محمدباقر موسوي همداني ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسالم1252يادداشت:چاپ قبلي 

 يادداشت:عنوان اصلي الميزان في تفسير القرآن 

 يادداشت:كتابنامه 

 عنوان ديگر:تفسير الميزان 

 12قرن  --موضوع:تفاسير شيعه 

 12قرن  --موضوع:تفاسير 

 ، مترجم - 1255شناسه افزوده:موسوي محمدباقر، 

 لميه قم دفتر انتشارات اسالمي شناسه افزوده:جامعه مدرسين حوزه ع

 1242 7521م12ط/BP75:رده بندي كنگره

 174/147رده بندي ديويي:

 2421-42شماره كتابشناسي ملي: م

 جلد سيزدهم

 1آيه دارد ..... ص :  333سوره اسري مكي است و (17)

 1[ ..... ص : 3(: آيه 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

 الرَّحِيمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ 

عُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيسُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَياْلً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ 
 (1الْبَصِيرُ )

 1ترجمه آيه ..... ص : 

 -به نام خداوند بخشاينده مهربان

و منزه است خدايي كه در مبارك شبي بنده خود )محمد( )ص( را از مسجد حرام )مكه معظمه( به مسجد اقصايي كه پاك 
پيرامونش را )به قدوم خاصان خود( مبارك ساخت، سير داد تا آيات خود را به او بنماياند كه همانا خداوند شنوا و بيناست 

(1). 

 1بيان آيه ..... ص : 

 اشاره



 باشد، و با اينكه در اين مورد بحثمون مساله توحيد و تنزيه خداي تعالي از هر شريكي كه تصور شود مياين سوره پيرا
كند، اما مساله تسبيح خدا را بر مساله حمد و ثناي او غلبه داده، و بيشتر به قسم دوم پرداخته است، هم چنان كه ابتداي مي

شروع كرده و در خالل سوره هم پي در پي تسبيح او را تكرار نموده، يك جا  "... هِسُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِ "آن را با جمله
 و يا« 1» "قُلْ سُبْحانَ رَبِّي "، و جايي ديگر فرموده:«1» "سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ "فرموده:

__________________________________________________ 

 .111، 155، 72، 22ت (سوره، اسري، آيا1و  1)

 2، ص: 12ترجمه الميزان، ج

شود نيز معناي تسبيح خداي را متذكر اي كه سوره به آن ختم مي، و حتي در آيه«1» "وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا ... ":فرموده
حَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ قُلِ الْ "گرديده و او را بر تنزهش از داشتن شريك و ولي و اتخاذ فرزند ستوده و فرموده است:

 .«1» "وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً

 4..... ص : نقل برخي اقوال در باره مدني بودن بعضي از آيات سوره اسراء و اشاره به مفاد كلي اين سوره مباركه[ ]

هاي مكي است، ولي بنا بر قول بعضي از مفسرين بطوري كه روح المعاني نقل آيد كه از سورهاز آيات اين سوره چنين بر مي
 ."... وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ "و آيه "وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ... "نموده دو آيه از آن مدني است، كه عبارتند از: آيه

طَ وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحا "اند كه چهار آيه اين سوره مدني است يعني آن دو آيه مذكور به اضافه آيهعضي ديگر گفتهب
 .«2» "وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ... "، و آيه"بِالنَّاسِ ...

قْتُلُوا وَ ال تَ "اش مكي است، و آن پنج آيه عبارتند از آيهيهو از حسن نقل شده كه گفته است: همه آيات اين سوره جز پنج آ
 "وَ آتِ ذَا الْقُرْبي ... "، و آيه"أَقِمِ الصَّالةَ ... "و آيه "أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ ... "و آيه "وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني ... "و آيه "النَّفْسَ ...

«2». 

وَ إِنْ كادُوا  "و آيه "وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ... "تمام سوره مكي است مگر پنج آيه زير:و از مقاتل نقل شده كه گفته است كه 
 .«2» "إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ... "و آيه "وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي ... "و آيه "...وَ إِذْ قُلْنا لَكَ  "و آيه "لَيَسْتَفِزُّونَكَ ...

وَ إِنْ  "ز قتاده و معدل از ابن عباس روايت شده كه گفته است: همه آن مكي است مگر هشت آيه و آنها عبارتند از آيهو ا
 «5» "وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي ... "تا آيه "كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ...

 شود، و احكامي هم كه در ايننميو ليكن در مضامين آيات مذكور هيچ دليلي بر اينكه در مدينه نازل شده باشند ديده .
شود، هاي مكي نيز ديده ميآيات هست احكامي نيست كه نزولش اختصاص به مدينه داشته باشد، چون نظائر آن در سوره

 .مانند سوره انعام و اعراف

تان ره به داسكند كه آن عبارت است از تسبيح خداي تعالي، اين سوره مطلب را با اشاسوره مورد بحث هدفي را دنبال مي
معراج رسول خدا )ص( و سير آن حضرت از مسجد الحرام به مسجد اقصي )كه همان بيت المقدس باشد و بنائي است 

 مرتفع

__________________________________________________ 

 [.....] .111، 155، 72، 22(سوره اسري، آيات 1و  1)

 .1، ص 12روح المعاني، ج (3)

 .172، ص 2الصادقين، ج منهج (4)



 .1، ص 12روح المعاني، ج (5)

 .1، ص 2منهج الصادقين، ج (6)

 2، ص: 12ترجمه الميزان، ج

هيكل( كه داوود و سليمان )ع( براي بني اسرائيل بنا نمودند، و خدا آن را خانه مقدس ايشان قرار داد( شروع نموده و متذكر )
 .شده است

مقدرات بني اسرائيل كشانده، از عزت و ذلت آنان و اينكه خداوند در هر روزگاري كه او را آن گاه كالم را به مناسبت، به 
ز ساخته، سخن گفته و نيآمدند ذليل و خوارشان ميكرده، و هر وقت كه از در عصيان در ميكردند سربلندشان مياطاعت مي

 .توضيح داده استكيفيت نزول كتاب بر آنان و پيرامون دعوت آنان به توحيد و نفي شرك 

سپس به همين مناسبت كالم را به وضع اين امت معطوف ساخته، كه بر اين امت نيز كتاب نازل كرده پس اگر اطاعت كنند 
ه كنند، و بشوند، و مالك كار ايشان مانند آنان به همان اعمالي است كه ميبرند، و اگر عصيان بورزند عقاب مياجرا مي

 .كنند، و سنت الهي در امتهاي گذشته نيز بر همين منوال بوده استطبق عملش معامله مي طور كلي با هر انساني بر

 .كندپس آن گاه حقايق مهم و بسياري از معارف مربوط به مبدأ و معاد و شرايع عامه از اوامر و نواهي و غير آن را بيان مي

دا را بگو چه خ -أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني قُلِ ادْعُوا اللَّهَ "و از آيات برجسته، در اين سوره آيه شريفه
 «1» "بخوانيد و چه رحمان را، به هر نامي كه بخوانيد براي او است اسماي حسني

هر يك از طايفه مؤمن و غير مؤمن را از  -ظُوراًكُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤاُلءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْ "و نيز آيه
 «2» "رسانيم و عطاء پروردگار تو ممنوع نيستعطاء پروردگارت مدد مي

 «2» "اي نيست مگر آنكه ما هالك كننده آنيمو هيچ قريه -وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها "و نيز آيه

 .و همچنين آيات ديگر، است

 ."... الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ سُبْحانَ "

شود و در تركيب، اسم مصدر از ماده تسبيح به معناي تنزيه است، و همواره به طور اضافه استعمال مي "سبحان "كلمه
است يعني  "حت اللَّه تسبيحاسب ""سبحان اللَّه "مفعول مطلقي است كه قائم مقام و جانشين فعل است، بنا بر اين تقدير

كنم تنزيه كردن مخصوصي، و آن تنزيه و مبري ساختن او از هر چيزيست كه اليق ساحت قدسش خداي را تنزيه مي
 .نباشد
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شود كه بخواهند اظهار تعجب كنند، ولي در اين آيه به شهادت سياق، براي تنزيه است نه و بيشتر در وقتي استعمال مي
 «1»تعجب، چون سياق كالم و غرض از آن تنزيه خداست، هر چند بعضيها 

 .اصرار دارند كه آن را براي تعجب بگيرند

 6[ ..... ص : "الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ ...سُبْحانَ  "معناي آيه شريفه:]



ري و س "شودكه ثالثي مجرد آنست به معناي سير در شب است، وقتي گفته مي "سري "و همچنين كلمه "اسراء "كلمه
كه  معنايش اين است "سري به و اسري به "شودمعنايش اين است كه فالني در شب راه پيمود، و وقتي گفته مي "اسري

 .باشدمخصوص روز يا اعم از روز و شب مي "سير "نه سير داد، واو را شبا

اش در شب انجام گرفت، هم كند كه اين سير همهمفعول فيه است و بودنش در كالم اين معنا را افاده مي "ليال "و كلمه
 .رفتنش و هم برگشتنش

اده و اين م "قصو "از ماده "اقصي "دس است و كلمهبيت المق "الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ "به قرينه جمله "مسجد اقصي "مراد از
به معناي دوري است، و اگر مسجد بيت المقدس را مسجد االقصي ناميده بدين جهت است كه اين مسجد نسبت به محل 
زندگي رسول خدا )ص( و مخاطبيني كه با اويند از مسجد الحرام خيلي دور است، زيرا محل زندگي ايشان شهر مكه است 

 .د الحرام در همانجا استكه مسج

ه وي هاي خود را باي از آيات و نشانهكند و آن اين است كه پارهنتيجه اين سير دادن را بيان مي "لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا "و جمله
ات يدر كالم است. و سياق كالم داللت دارد بر اينكه آن آ "من "به خاطر وجود كلمه "ايپاره "نشان دهد، و اين كه گفتيم:

 "هاي عظيمي بوده، هم چنان كه در آيه ديگري در داستان معراج به اين معنا تصريح نموده و فرموده استاز آيات و نشانه
 «1» "هاي بزرگي از آيات پروردگارش را مشاهده نمودآيه -لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري

بيان علت سير دادن او به منظور نشان دادن آيات است، يعني خدا چون شنوا  "يرُإِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِ "و اينكه فرمود:.
كرد لذا او را هاي بندگان و بيناي به افعال ايشان است و تقاضاي حال رسول خود را ديد كه چنين اكرامي را اقتضاء ميبگفته

 .هايش شبانه سير داداي از آيات و نشانهبراي نشان دادن پاره

 اي به كار رفته و آن التفات از غيبت به تكلم با غيره شريفه التفات و نكتهدر اين آي

__________________________________________________ 
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زيرا در آغاز كالم خداي را غايب گرفته و در اينجا به صورت متكلم  "آياتِنابارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ  "است، آنجا كه فرموده:
و وجه آن اين  "او شنوا و بينا است "و دوباره خداي را غايب گرفته فرمود: "مبارك كرديم پيرامون آن را "آورد و گفت:

ت نشان دادن آيات امري بوده كه از ساحاست كه خواست بدين معنا اشاره كند كه اين اسراء شبانه و آثار مترتب بر آن يعني 
عظمت و كبريايي و موطن عزت و جبروت حق تعالي صادر شده، و در آن سلطنت عظماي او به كار رفته، و خداوند با آيات 

و خود به ا تا از آيات "ليريه من آياته "شد:رفت و گفته ميكبراي خود براي او تجلي كرده است و اگر اين التفات به كار نمي
 .شدكرد اين نكته حاصل نمينشان دهد و يا تعبير ديگري نظير آن مي

بايد تنزيه كند تنزيه كردن مخصوصي آن خدايي را كه با عظمت و كبريائيش بنده خود محمد  "و معناي آيه اين است كه:
مسجد الحرام به سوي )ص( را شبانه سير داد، نهايت قدرت و سلطنت خود را به وي نشان داده در دل يك شب او را از 

مسجد اقصي برده كه همان بيت المقدسي است كه پيرامونش را مبارك گردانيده بود، و اين بدان جهت است كه عظمت و 
كه او  دانستكبريايي و آيات كبراي خود را به وي بنماياند، چون او شنواي به گفتار و بصير و داناي به حال او بود، و مي

 ."متي هستاليق چنين عنايت و مكر



و آنچه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( در شب معراج ديد و شنيد[  "معراج "و "اسراء "بحث روايتي ]روايتي مفصل در شرح واقعه

 1..... ص : 

 اشاره

 ع( روايت كرده كه فرمود: جبرئيل و ميكائيل)قمي در تفسير خود از پدرش از ابن ابي عمير از هشام بن سالم از امام صادق 
و اسرافيل براق را براي رسول خدا )ص( آوردند، يكي مهار آن را گرفت و ديگري ركابش را و سومي جامه رسول خدا )ص( 

اي زد و گفت: آرام باش را در هنگام سوار شدن مرتب كرد، در اين موقع براق بناي چموشي گذاشت كه جبرئيل او را لطمه
 .وار تو نشده، و بعد از اين هم كسي همانند او، سوارت نخواهد شداي براق، قبل از اين پيغمبر، هيچ پيغمبري س

آن گاه اضافه فرمود كه براق بعد از لطمه آرام شد و او را مقداري كه خيلي زياد هم نبود باال برد، در حالي كه جبرئيل هم 
فرموده: كه در حين رفتن داد. رسول خدا )ص( خودش همراهش بود، و آيات خدايي را از آسمان و زمين به وي نشان مي

ناگهان يك منادي از سمت راست ندايم داد كه هان اي محمد! ولي من پاسخ نگفته و توجهي به او نكردم. ترجمه الميزان، 
 5، ص: 12ج

منادي ديگر از طرف چپ ندايم داد كه هان اي محمد! به او نيز پاسخ نگفته و توجهي ننمودم، زني با دست و ساعد برهنه و 
در زيورهاي دنيوي به استقبالم آمد و گفت اي محمد به من نگاه كن تا با تو سخن گويم به او نيز توجهي نكردم و هم غرق 

رفتم كه ناگهان آوازي شنيدم و از شنيدنش ناراحت شدم، از آن نيز گذشتم، اينجا بود كه جبرائيل مرا پايين چنان پيش مي
خواني؟ گفتم نه، داني كجا است كه نماز مينماز شدم سپس گفت هيچ مي آورد و گفت اي محمد، نماز بخوان من مشغول

ه داند كگفت: طور سينا است، همانجا است كه خداوند با موسي تكلم كرد، تكلمي مخصوص، آن گاه سوار شدم، خدا مي
فتم ني كجا نماز خواندي؟ گداچقدر رفتيم كه به من گفت پياده شو و نماز بگزار. من پايين آمده نماز گزاردم، گفت: هيچ مي

 .ايست از زمين بيت المقدس كه عيسي بن مريم در آنجا متولد شدنه، گفت اين بيت اللحم بود، و بيت اللحم ناحيه

اي كه قبال انبياء مركب خود را به آن آن گاه سوار شده براه افتاديم تا به بيت المقدس رسيديم، پس براق را به حلقه
شدم در حالي كه جبرئيل همراه و در كنارم بود، در آنجا به ابراهيم خليل و موسي و عيسي در ميان بستند بسته وارد مي
داند چقدر بودند برخورد نمودم كه همگي به خاطر من اجتماع كرده بودند و مهياي نماز بودند و اي از انبياء كه خدا ميعده

يل كند ولي وقتي صف نماز مرتب شد جبرئبر همه ما امامت مي ايستد ومن شكي نداشتم در اينكه به زودي جبرئيل جلو مي
 .بازوي مرا گرفت و جلو برد و بر آنان امامت نمودم و البته غرور و عجبي نيست

گر گفت اآن گاه خازني نزدم آمد در حالي كه سه ظرف همراه داشت يكي شير و ديگري آب و سومي شراب و شنيدم كه مي
گردند و اگر شير شوند و اگر شراب را بگيرد هم خودش و هم امتش گمراه ميم امتش غرق ميآب را بگيرد هم خودش و ه

 .شوندرا بگيرد خود هدايت شده و امتش نيز هدايت مي

آن گاه فرمود من شير را گرفتم و از آن آشاميدم، جبرئيل گفت هدايت شدي و امتت نيز هدايت شدند آن گاه از من پرسيد 
پرسيد آيا تو هم جوابش را دادي؟ گفتم  .گفتم صداي هاتفي را شنيدم كه از طرف راستم مرا صدا زد در مسيرت چه ديدي؟

گري نه و هيچ توجهي به آن نكردم گفت او مبلغ يهود بود اگر پاسخش گفته بودي امتت بعد از خودت به يهودي
م نه و پرسيد آيا تو هم جوابش گفتي؟ گفت گرائيدند، سپس پرسيد ديگر چه ديدي؟ گفتم هاتفي از طرف چپم صدايم زد،مي

شدند آن گاه پرسيد چه دادي امتت بعد از تو مسيحي ميتوجهي هم نكردم، گفت او داعي مسيحيت بود اگر جوابش مي
 كسي در روبرويت ظاهر شد؟ 
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من گفت: اي محمد به سوي من بنگر، تا با تو سخن  گفتم زني ديدم با بازواني برهنه كه همه زيورهاي دنيوي بر او بود به
گويم، جبرئيل پرسيد آيا تو هم با او سخن گفتي؟ گفتم نه سخن گفتم و نه به او توجهي كردم، گفت او دنيا بود اگر با او 

 .دادندشدي امتت دنيا را بر آخرت ترجيح ميهمكالم مي

شنوي؟ گفتم آري، گفت اين سنگي خت جبرئيل گفت اي محمد ميانگيز شنيدم كه مرا به وحشت انداآن گاه آوازي هول
ام اآلن در قعر جهنم جاي گرفت و اين صدا از آن بود، است كه من هفتاد سال قبل از لب جهنم به داخل آن پرتاب كرده

 .گويند به همين جهت رسول خدا )ص( تا زنده بود خنده نكرداصحاب مي

اي را ديدم كه او را من هم با او باال رفتم تا به آسمان دنيا رسيديم و در آن فرشتهآن گاه فرمود: جبرئيل باال رفت و 
إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ  "اش فرموده:گفتند و هم او بود صاحب خطفه كه خداي عز و جل در بارهاسماعيل مي

 «1» "كنددنبال مي مگر كسي كه خبر را بربايد پس تير شهاب او را -ثاقِبٌ

و او هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشت كه هر يك از آنان هفتاد هزار فرشته ديگر زير فرمان داشتند فرشته مذكور پرسيد 
اي جبرئيل، اين كيست همراه تو؟ گفت اين محمد رسول خدا )ص( است، پرسيد: مبعوث هم شده؟ گفت آري، فرشته در را 

ردم او نيز به من سالم كرد من جهت او استغفار كردم او هم جهت من استغفار كرد و گفت مرحبا باز كرد من به او سالم ك
آمدند تا به آسمان دوم وارد شدم در به برادر صالح و پيغمبر صالح و همچنين مالئكه يكي پس از ديگري به مالقاتم مي

اي ديدم كه از او مخلوقي بزرگتر نديده بودم، رشتهاي نديدم مگر آنكه خوش و خندانش يافتم تا اينكه فآنجا هيچ فرشته
اي بود كريه المنظر و غضبناك او نيز مانند سايرين با من برخورد نمود، هر چه آنها گفتند او نيز بگفت و هر دعا كه فرشته

ئيل پرسيدم: اي جبر كردند،ايشان در حقم نمودند او نيز كرد، اما در عين حال هيچ خنده نكرد، آن چنان كه ديگر مالئكه مي
ترسيم او خازن و اين كيست كه اين چنين مرا به فزع انداخت؟ گفت: جا دارد كه ترسيده شود خود ما هم همگي از او مي

مالك جهنم است، و تا كنون خنده نكرده، و از روزي كه خدا او را متصدي جهنم نموده تا به امروز روز به روز بر غضب غيظ 
 گيرد، و اگر بنا بود به روي احديافزايد، و خداوند به دست او از ايشان انتقام ميمي -خدا و گنهكارانخود نسبت به دشمنان 

كرد، پس من بر او سالم كردم و او بر من تبسم كند، چه آنها كه قبل از تو بودند و چه بعديها قطعا به روي تو تبسم مي
 .سالم كرده به نعيم بهشت بشارتم داد

__________________________________________________ 
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پس من به جبرئيل گفتم آيا ممكن است او را فرمان دهي تا آتش دوزخ را به من نشان دهد؟ جبرئيل )يعني همان كسي كه 
 «1» "مُطاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ "اش فرمودخداوند در باره

به آن فرشته گفت: اي مالك، آتش را به محمد نشان بده، او پرده جهنم را باال زد، و دري از آن را باز نمود  گفت آري، و (
اي از آن بيرون جست و به سوي آسمان سر كشيد و هم چنان باال رفت كه گمان كردم مرا نيز خواهد گرفت، لهيب و شعله

 .يز مالك را گفت تا به حال اولش برگردانيداش را بيندازد، او نبه جبرئيل گفتم دستور بده پرده

گون و فربه را ديدم از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين پدرت آدم است، آن گاه به سير خود ادامه دادم، مردي گندم
 .سپس مرا معرفي بر آدم نمود و گفت: اين ذريه تو است، آدم گفت )آري( روحي طيب و بويي طيب از جسدي طيب

كَلَّا إِنَّ كِتابَ الْأَبْرارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَ ما أَدْراكَ  "فرمايد:)ص( به اينجا كه رسيد سوره مطففين را از آيه هفدهم كه ميرسول خدا 



و دم، اتا آخر سوره را تالوت فرمود، پس آن گاه فرمود: من به پدرم آدم سالم كر "ما عِلِّيُّونَ كِتابٌ مَرْقُومٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
هم بر من سالم كرد، من جهت او استغفار نموده او هم جهت من استغفار كرد و گفت مرحبا به فرزند صالحم پيغمبر صالح و 

ه دنيا در اي بود كه هماي از فرشتگان گذشتم كه در مجلسي نشسته بود، فرشتهمبعوث در روزگار صالح، آن گاه به فرشته
كند، و در آن چيزي نوشته بود، ن ميان ديدم لوحي از نور در دست دارد و آن را مطالعه ميميان دو زانويش قرار داشت، در اي

اي )چون قيافه مردم( اندوهگين به خود گرفته نگريست و نه به راست و قيافهو او سرگرم دقت در آن بود، نه به چپ مي
نزديكش  باشد، گفتم مراسرگرم قبض ارواح ميبود، پرسيدم: اين كيست اي جبرئيل؟ گفت: اين ملك الموت است كه دائما 

ببر قدري با او صحبت كنم وقتي مرا نزديكش برد سالمش كردم و جبرئيل وي را گفت كه اين محمد نبي رحمت است كه 
خدايش به سوي بندگان گسيل و مبعوث داشته عزرائيل مرحبا گفت و با جواب سالم تحيتم داد و گفت: اي محمد مژده باد 

 .بينم كه در امت تو جمع شدهتمامي خيرات را ميترا كه 

باشد آري رحمت او شامل حال گفتم حمد خداي منان را كه منتها بر بندگان خود دارد، اين خود از فضل پروردگارم مي
او  ميردتر است پرسيدم آيا هر كه تا كنون مرده و از اين به بعد ميمنست، جبرئيل گفت اين از همه مالئكه شديد العمل

 بيني و در آنافتد تو او را ميگيرد؟ گفت آري از خود عزرائيل پرسيدم آيا هر كس در هر جا به حال مرگ ميجانش را مي

__________________________________________________ 
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 .آري شوي؟ گفتواحد بر بالين همه آنها حاضر مي -

ملك الموت اضافه كرد كه در تمامي دنيا در برابر آنچه خدا مسخر من كرده و مرا بر آن سلطنت داده بيش از يك پول سياه 
اي نيست مگر آنكه در هر روز پنج نوبت وارسي ماند كه در دست مردي باشد و آن را در دست بگرداند و هيچ خانهنمي
ن قدر گردم و آگويم گريه مكنيد كه باز نزد شما بر ميكنند ميده خود گريه ميبينم مردمي براي مركنم و وقتي ميمي
 .روم تا احدي از شما را باقي نگذارمآيم و ميمي

 .اي نيست! جبرئيل گفت بعد از مرگ شديدتر از خود مرگ استرسول خدا )ص( فرمود اي جبرئيل فوق مرگ واقعه

به مردمي رسيديم كه پيش رويشان طعامهايي از گوشت پاك و طعامهايي ديگر از  آن گاه فرمود به راه خود ادامه داديم تا
گذاشتند پرسيدم اي جبرئيل اينها كيانند؟ گفت اينها حرام خوران از خوردند و پاك را فرو ميگوشت ناپاك بود. ناپاك را مي

 .برندامت تو هستند كه حالل را كنار گذاشته و از حرام استفاده مي

اي از فرشتگان را ديدم كه خداوند امر او را عجيب كرده بود بدين صورت كه نصفي از جسد او را از گاه فرشته فرمود آن
كرد و نه يخ آتش را خاموش و او با صداي بلند آتش و نصف ديگرش را از يخ آفريده بود كه نه آتش يخ را آب مي

گذارد اين گذارد اين يخ را آب كند، و برودت يخ را گرفته نميمنزه است خدايي كه حرارت اين آتش را گرفته نمي "گفت:مي
آتش را خاموش سازد، بار الها اي خدايي كه ميان آتش و آب را سازگاري دادي ميان دلهاي بندگان با ايمانت الفت قرار 

او  موكل نموده و هاايست كه خدا او را به اكناف آسمان و اطراف زمين، پرسيدم اي جبرئيل اين كيست؟ گفت فرشته"ده
ترين مالئكه است نسبت به بندگان مؤمن از سكنه زمين، و از روزي كه خلق شده همواره اين دعا را كه شنيدي به خيرخواه

 .كندجان آنان مي

كند خلف و جايگزيني عطا كن و به هر گفت پروردگارا به هر كسي كه انفاق ميو دو فرشته در آسمان ديدم كه يكي مي
 .ورزد تلف و كمبودي دهز انفاق دريغ ميكسي كه ا



كردند و آن گاه به سير خود ادامه داده به اقوامي برخوردم كه لبهايي داشتند مانند لبهاي شتر، گوشت پهلويشان را قيچي مي
 .كنندگانندچينان و مسخرهانداختند، از جبرئيل پرسيدم اينها كيانند؟ گفت سخنبه دهانشان مي

 كوبيدند پرسيدم اينها كيانند؟ گفتهاي بزرگ ميدامه داده به مردمي برخوردم كه فرق سرشان را با سنگباز به سير خود ا
 .خوابندآنان كه نماز عشاء نخوانده مي
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ها مد پرسيدم اينآانداختند و از پائينشان بيرون ميباز به سير خود ادامه دادم به مردمي برخوردم كه آتش در دهانشان مي
عير جهنم خورند و بزودي به سخورند كه در حقيقت آتش ميكيانند گفت اينها كساني هستند كه اموال يتيمان را به ظلم مي

 .رسندمي

آن گاه پيش رفته به اقوامي برخوردم كه از بزرگي شكم احدي از ايشان قادر به برخاستن نبود از جبرئيل پرسيدم اينها چه 
خيزند مگر برخاستن كسي كه شيطان ايشان را مس خورند، بر نميد؟ گفت اينها كساني هستند كه ربا ميكساني هستن

 .شان كردهنموده و در نتيجه احاطه

 .شودگفتند پروردگارا قيامت كي بپا ميشدند و ميدر اين ميان به راه آل فرعون بگذشتم كه صبح و شام بر آتش عرضه مي

اي از زنان برخوردم كه به پستانهاي خود آويزان بودند، از جبرئيل پرسيدم س از آنجا گذشته به عدهرسول خدا )ص( فرمود: پ
ا دادند آن گاه رسول خداينها چه كساني هستند؟ گفت اينها زناني هستند كه اموال همسران خود را به اوالد ديگران ارث مي

را كه از يك فاميل نبوده داخل آن فاميل كرده و او در آن  )ص( فرمود: غضب خداوند شدت يافت در باره زني كه فرزندي
 .فاميل به عورات ايشان واقف گشته اموال آنان را حيف و ميل كرده است

اي از فرشتگان خدا برخوردم كه خدا به هر نحو كه خواسته خلقشان كرده و آن گاه فرمود: )از آنجا گذشته( به عده
ر داده هيچ يك از اعضاي بدنشان نبود مگر آنكه جداگانه از همه جوانب و به آوازهاي هايشان را هر طور خواسته قراصورت

كردند، و فرياد آنان به ذكر و گريه از ترس خدا بلند بود، من از جبرئيل پرسيدم اينها چه مختلف خدا را حمد و تسبيح مي
ق اند هيچيك از آنان به رفيروزي كه خلق شده بيني خلق كرده و ازكساني هستند؟ گفت خداوند اينها را همين طور كه مي

بغل دستي خود نگاه نكرده و حتي يك كلمه با او حرف نزده از ترس و خشوع در برابر خدا به باالي سر خود و پائين پايشان 
برابر خدا  دراند من به ايشان سالم كرده ايشان بدون اينكه به من نگاه كنند با اشاره جواب دادند، آري خشوع نظر نينداخته

اين محمد پيغمبر رحمت است كه خدايش به  :داد، جبرئيل مرا معرفي نمود، و گفتاجازه چنين توجهي را به ايشان نمي
سوي بندگان خود به عنوان نبوت و رسالت فرستاده، آري اين خاتم النبيين و سيد المرسلين است، آيا با او هم حرف 

نيدند روي به من آورده سالم كردند و احترام نمودند، و مرا و امتم را به خير مژده زنيد؟ مالئكه وقتي اين حرف را شنمي
 .دادند

سپس به آسمان دوم صعود كرديم، در آنجا ناگهان به دو مرد برخورديم كه شكل هم بودند، از جبرئيل پرسيدم، اين دو تن 
 هاي تو يحيي وكيانند؟ جبرئيل گفت اينان دو پسر خاله
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عيسي بن مريم )ع(، من بر آن دو سالم كردم، ايشان نيز بر من سالم كردند، و برايم طلب مغفرت نموده من هم براي 
تاد كه در اي افايشان طلب مغفرت كردم به من گفتند مرحبا به برادر صالح و پيغمبر صالح، در اين ميان نگاهم به مالئكه

هايشان را آن طور كه خواسته قرار داده بود احدي از ايشان نبود مگر اينكه خداي را با هحال خشوع بودند، خداوند چهر
 .كردندصوتهاي مختلف حمد و تسبيح مي



آن گاه به آسمان سوم صعود كرديم در آنجا به مردي برخوردم كه صورتش آن قدر زيبا بود كه از هر خلق ديگري زيباتر 
ستارگان زيباتر است، از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين برادرت يوسف است،  بود، آن چنان كه ماه شب چهارده از

من بر او سالم كردم و جهتش استغفار نمودم او هم به من سالم كرده برايم طلب مغفرت نمود، و گفت مرحبا به پيغمبر 
 .صالح و برادر صالح و مبعوث در زمان صالح

ال خشوع بودند به همان نحوي كه در باره مالئكه آسمان دوم توصيف كردم جبرئيل اي را ديدم كه در حدر اين بين مالئكه
همان حرفهايي را كه در آسمان دوم در معرفي من زد اينجا نيز همان را تكرار نمود ايشان هم همان عكس العمل را نشان 

 .دادند

پرسيدم اين مرد كيست؟ گفت اين ادريس  آن گاه به سوي آسمان چهارم صعود نموديم در آنجا مردي را ديدم از جبرئيل
است كه خداوند به مقام بلندي رفعتش داده، من به او سالم كرده برايش طلب مغفرت نمودم، او نيز جواب سالمم داد، و 

برايم طلب مغفرت نمود و از مالئكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمانهاي قبل ديده بوديم همه مرا و امتم را 
اي ديدم كه بر تخت نشسته هفتاد هزار فرشته زير فرمان داشت كه هر ه خير دادند، به عالوه آنها در آنجا فرشتهبشارت ب

يك از آنها هفتاد هزار ملك زير فرمان داشتند در اينجا به خاطر مبارك رسول خدا )ص( خطور كرد كه نكند اين همان 
 .و او اطاعتش نموده بپا خاست و تا قيامت هم چنان خواهد ايستادباشد، پس جبرئيل با صيحه و فرياد به او گفت بايست 

آن گاه به آسمان پنجم صعود كرديم در آنجا مردي سالخورده و بزرگ چشم ديدم كه بعمرم، پير مردي به آن عظمت نديده 
يغمبري گفت: اين پ بودم، نزد او جمع كثيري از امتش بودند من از كثرت ايشان خوشم آمد، از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟

داشتند، اين هارون پسر عمران است، من سالمش كردم، جوابم را داد برايش طلب مغفرت كردم است كه امتش دوستش مي
او نيز براي من طلب مغفرت نمود، در همان آسمان باز از مالئكه در حال خشوع همان را ديدم كه در آسمانهاي قبلي ديده 

 .بودم

 گون ديدم كه صعود نموديم، در آنجا مردي بلند باال و گندمآن گاه به آسمان ششم 

 12، ص: 12ترجمه الميزان، ج

، و آمدپوشيد باز موي بدنش از آنها بيرون ميگويي از شنوه )قبيله معروف عرب( بود، و اگر هم دو تا پيراهن روي هم مي
ان آدم نزد پروردگار هستم و حال آنكه اين مرد ترين فرزندگفت: بني اسرائيل گمان كردند كه من محترمشنيدم كه مي

تر از من است از جبرئيل پرسيدم اين كيست؟ گفت: اين برادر تو موسي بن عمران است، پس او را سالم كردم او نيز گرامي
ر به من سالم كرد، سپس براي همديگر استغفار نموديم، و باز در آنجا از مالئكه در حال خشوع همانها را ديدم كه د

 .هاي قبلي ديده بودمآسمان

رسول خدا )ص( سپس فرمود آن گاه به آسمان هفتم صعود نموديم و در آنجا به هيچ فرشته از فرشتگان عبور نكرديم مگر 
گفتند اي محمد حجامت كن و به امتت بگو حجامت كنند، در ضمن در آنجا مردي ديدم كه سر و ريشش جو آنكه مي

ود از جبرئيل پرسيدم اين كيست كه تا آسمان هفتم باال آمده و كنار بيت المعمور در جوار گندمي، و بر كرسي نشسته ب
پروردگار عالم مقام گرفته؟ گفت: اي محمد اين پدر تو ابراهيم است در اينجا محل تو و منزل پرهيزكاران از امت تو است، 

اسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللَّهُ وَلِيُّ إِنَّ أَوْلَي النَّ ":آن گاه رسول خدا )ص( اين آيه را تالوت فرمود
 «1» "الْمُؤْمِنِينَ

پس به وي سالم كردم، بعد از جواب سالمم گفت: مرحبا به پيغمبر صالح و فرزند صالح و مبعوث در روزگار صالح، در آنجا .
 .ع همان را ديدم كه در ديگر آسمانها ديده بودم، ايشان نيز مرا و امتم را به خير بشارت دادندنيز از مالئكه در حال خشو



و  ساختها را خيره ميرسول خدا )ص( اضافه كرد كه در آسمان هفتم درياها از نور ديدم كه آن چنان تأللؤ داشتند كه چشم
ديدم از انگيزي ميگرفت يا منظره هولقت وحشت مرا ميزد و هر ودرياها از ظلمت و درياها از رنج ديدم كه نعره مي

گفت بشارت باد ترا اي محمد شكر اين كرامت الهي را بجاي آور و خداي را در برابر اين كردم، ميجبرئيل پرسش مي
ها و عجبتداد وقتي اينگونه رفتاري كه با تو كرد سپاسگزاري كن، خداوند هم دل مرا با گفتار جبرئيل سكونت و آرامش مي

ه آيد، اينها كآور ميبيني به نظرت عظيم و تعجبها و پرسشهايم بسيار شد جبرئيل گفت: اي محمد! آنچه ميوحشت
بيني يك خلق از مخلوقات پروردگار تو است، پس فكر كن خالقي كه اينها را آفريده چقدر بزرگ است با اينكه آنچه تو مي

ا تر به خداي آري ميان خدا و خلقش هفتاد هزار حجابست و از همه خاليق نزديكيدهاي خيلي بزرگتر است از آنچه دنديده
 من و اسرافيلم و بين ما و خدا
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 .جابي از ابر و حجابي از آبچهار حجاب فاصله است حجابي از نور حجابي از ظلمت ح

رسول خدا )ص( افزود از عجائب مخلوقات خدا )كه هر كدام بر آنچه كه خواسته اوست مسخر ساخته( خروسي را ديدم كه 
اي از فرشتگان خداي تعالي است كه دو بالش در بطون زمينهاي هفتم و سرش نزد عرش پروردگار است و اين خود فرشته

ته خلق كرده، دو بالش در بطون زمينهاي هفتم و رو به باال گرفته بود تا سر از هوا در آورد و از آنجا او را آن چنان كه خواس
 .به آسمان هفتم و از آنجا هم چنان باال گرفته بود تا اينكه شاخش به عرش خدا نزديك شده بود

ت كه پروردگارت كجا است، چون منزه است پروردگار من هر چه هم كه بزرگ باشي نخواهي دانس :گفتو شنيدم كه مي
د شگذشت و چون سحر ميكرد از شرق و غرب ميشان او عظيم است و اين خروس دو بال در شانه داشت كه وقتي باز مي

منزه است خداي ملك قدوس، منزه است  "گفت:داشت و ميزد و به تسبيح خدا بانگ بر ميكرد و به هم ميبالها را باز مي
هاي زمين همگي شروع به گفت، خروسو وقتي اين جمالت را مي "معبودي نيست جز خداي حي قيوم خداي كبير متعال،

 گشتند. خروسشد همه آنها ساكت ميشدند و چون او ساكت ميزدند، و مشغول خواندن ميتسبيح نموده بالها را به هم مي
 هر چيز سفيدي بود كه تا آن زمان ديده بودم ومذكور پرهايي ريز و سبز رنگ و پري سفيد داشت كه سفيديش سفيدتر از 

 .سبزي هم زير پرهاي سفيد داشت آنهم سبزتر از هر چيز سبزي بود كه ديده بودم (زغب )پرهاي ريز

رسول خدا )ص( چنين ادامه داد كه: سپس به اتفاق جبرئيل به راه افتاده وارد بيت المعمور شدم، در آنجا دو ركعت نماز 
اي ديگر لباسهايي كهنه، اي لباسهاي نو به تن داشتند و عدهاز اصحاب خود را در كنار خود ديدم كه عدهاي خواندم و عده

 .آنها كه لباسهاي نو در برداشتند با من به بيت المعمور روانه شدند و آن نفرات ديگر بجاي ماندند

از نهر كوثر آب خوردم  "رحمت "ديگري به نام "كوثر "از آنجا بيرون رفتم دو نهر را در اختيار خود ديدم يكي از آنها به نام
اي هو در نهر رحمت شستشو نمودم آن گاه هر دو برايم رام شدند تا آنكه وارد بهشت گشتم كه ناگهان در دو طرف آن خانه
ور طهخودم و اهل بيتم را مشاهده كردم و ديدم كه خاكش مانند مشك معطر بود، دختري را ديدم كه در نهرهاي بهشت غو

 .باشم صبح اين مژده را به زيد دادمبود، پرسيدم دختر! تو از كيستي؟ گفت از آن زيد بن حارثه مي

 15، ص: 12نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختي )عجمي( بودند انار بهشت را ديدم ترجمه الميزان، ج

ست بايخواست دور تنه آن را طي كند، ميكه اگر مرغي مي كه مانند دلوهاي بزرگ بود، درختي ديدم كه آن قدر بزرگ بود
اي از آن درخت بدانجا سر كشيده بود. از جبرئيل اي نبود مگر اينكه شاخههفتصد سال پرواز كند و در بهشت هيچ خانه



 :مودهاست كه خداوند آن را به بندگان صالح خود وعده داده، و فر "طوبي "پرسيدم اين درخت چيست؟ گفت اين درخت

 «1» "طوبي و سرانجام نيك مر ايشان راست -طُوبي لَهُمْ وَ حُسْنُ مَآبٍ "

انگيز آن انگيز و عجائب حيرترسول خدا )ص( فرمود وقتي وارد بهشت شدم به خود آمدم و از جبرئيل از آن درياهاي هول.
خود را در پرده انداخته و اگر اين حجابها نبود سؤال نمودم، گفت اينها سير اوقات و حجابهايي است كه خداوند به وسيله آنها 

 .ريختكرد و از پرده بيرون مينور عرش تمامي آنچه كه در آن بود را پاره مي

داد و فاصله من با آن درخت همان آن گاه به درخت سدرة المنتهي رسيدم كه يك برگ آن امتي را در سايه خود جاي مي
 «1» "قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "رمود:اش فقدر بود كه خداي تعالي در باره

 "در پاسخ، از قول خودم و امتم عرض كردم: "آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ "در اينجا بود كه خداوند ندايم داد و فرمود:
ال نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَ قالُوا سَمِعْنا وَ أَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَ إِلَيْكَ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَ مَالئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ 

ا رَبَّنا ال تُؤاخِذْن "عرض كردم: "ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ "خداي تعالي فرمود: "الْمَصِيرُ
رَبَّنا وَ ال تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَي  "كنم عرض كردم:خداي تعالي فرمود تو را مؤاخذه نمي "إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا

نا بِهِ وَ ال طاقَةَ لَ رَبَّنا وَ ال تُحَمِّلْنا ما "، من عرض كردم"كنمنه، تحميلت نمي "خداوند تعالي خطاب فرمود: "الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا
 «2» "اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَواْلنا فَانْصُرْنا عَلَي الْقَوْمِ الْكافِرِينَ

 .خداي تعالي فرمود: اين را كه خواستي به تو و به امت تو دادم

ص( )در آن وقتي كه اين تقاضاها را )سول خدا تر از رهيچ ميهماني به درگاه خدا گرامي "امام صادق )ع( در اينجا فرمود:
 ."كرد( نبوده استبراي امتش مي

و اي كرامت كن، فرمود: به ترسول خدا )ص( عرض كرد: پروردگارا تو به انبيايت فضائلي كرامت فرمودي، به من نيز عطيه
 و "ال حول و ال قوة اال باللَّه "آن كلمه: ام كه در زير عرشم نوشته شده، وام دو كلمه عطيه دادهنيز در ميان آنچه كه داده

 :كلمه
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در اينجا بود كه مالئكه كالمي را به من آموختند، تا در هر  باشد. رسول خدا )ص( فرمود:مي "ال منجي منك اال اليك "
 :صبح و شام بخوانم، و آن اين است

اللهم ان ظلمي اصبح مستجيرا بعفوك و ذنبي اصبح مستجيرا بمغفرتك و ذلي اصبح مستجيرا بعزتك، و فقري اصبح  "
و توام و كنم دلگرم به عفخدايا اگر ظلم مي -مستجيرا بغناك و وجهي الفاني اصبح مستجيرا بوجهك الباقي الذي ال يفني

كنم پناهنده به مغفرتت هستم، خدايا ذلتم از دلگرمي به عزت تو است و فقرم پناهنده به غناي تو است و وجه اگر گناه مي
 .خوانمو من اين را در موقع عصر مي "فانيم مستجير به وجه باقي تو

ايست كه تا قبل از آن شب كسي او را در گويد، فرشتهايست كه اذان ميشتهآن گاه صداي اذاني شنيدم و ناگاه ديدم فر
گويد بنده من، من از هر چيز بزرگترم، او خداي تعالي فرمود درست مي "اللَّه اكبر "آسمان نديده بود، وقتي دو نبوت گفت

م اللَّه، كه معبودي نيست مگر من و معبودي گويد، منام درست ميخداي تعالي فرمود: بنده "اشهد ان ال اله اال اللَّه "گفت:



 .نيست به غير من

 :پروردگار فرمود "اشهد ان محمدا رسول اللَّه اشهد ان محمدا رسول اللَّه "او گفت:

 :ام، او گفتگويد محمد بنده و فرستاده من است، من او را مبعوث كردهام راست ميبنده

كند هر گويد بنده من و به سوي واجب من دعوت ميي فرمود: راست ميخداي تعال "حي علي الصالة حي علي الصالة "
 .كس از روي رغبت و به اميد اجر دنبال واجب من برود همين رفتنش كفاره گناهان گذشته او خواهد بود

 خداي تعالي فرمود: آري نماز صالح و نجاح و فالح است آن گاه در همان "حي علي الفالح حي علي الفالح "او گفت:
آسمان بر مالئكه امامت كردم و نماز گزارديم آن طور كه در بيت المقدس بر انبياء امامت كرده بودم )اين روايت از دستبرد 

 .(عامه محفوظ نمانده و گرنه جا داشت حي علي خير العمل هم در آن ذكر شده باشد

وردگارم مرا ندا داد: من بر همه انبياي قبل از تو سپس فرمود بعد از نماز، مهي همانند ابر مرا فرا گرفت به سجده افتادم پر
پنجاه نماز واجب كرده بودم همان پنجاه نماز را بر تو و امتت نيز واجب كردم اين نمازها را در امتت بپاي دار، رسول خدا 

ي رسيد، به موسگويد: من برخاسته به طرف پايين به راه افتادم، در مراجعت به ابراهيم برخوردم، چيزي از من نپ)ص( مي
برخوردم، پرسيد چه كردي؟ گفتم: پروردگارم فرمود: بر هر پيغمبري پنجاه نماز واجب كردم، و همان را بر تو و بر امتت نيز 
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مه اي برايش زياد نيست و امت تو طاقت اين ههترين امتهايند، پروردگار تو نيز هيچ خواستامت تو آخرين امتند، و نيز ناتوان
 .نماز را ندارد برگرد و درخواست كن كه قدري به امت تو تخفيف دهد

من به سوي پروردگارم برگشتم تا به سدرة المنتهي رسيده در آنجا به سجده افتادم، و عرض كردم پنجاه نماز بر من و امتم 
م پروردگارا قدري تخفيفم بده، خداي تعالي ده نماز تخفيفم داد، بار ديگر نزد واجب كردي نه من طاقت آن را دارم و نه امت

موسي برگشتم و قصه را گفتم گفت تو و امتت طاقت اين مقدار را هم نداريد، برگرد به سوي پروردگار، برگشتم ده نماز 
گرفتم. گشتم تخفيفي ميبار كه بر مي ديگر از من برداشت، باز نزد موسي آمدم و قصه را گفتم. گفت باز هم برگرد و در هر

تا آنكه پنجاه نماز را به ده نماز رساندم، و نزد موسي بازگشتم، گفت: طاقت اين را هم نداريد، به درگاه خدا شدم پنج نماز 
ديگر تخفيف گرفته نزد موسي آمدم، و داستان را گفتم، گفت: اين هم زياد است طاقتش را نداريد، گفتم: من ديگر از 

داد:  اي ندا دركشم، و زحمت پنج نماز برايم آسانتر از درخواست تخفيف است، اينجا بود كه گويندهپروردگارم خجالت مي
حال كه بر پنج نماز صبر كردي در برابر همين پنج نماز ثواب پنجاه نماز را داري، هر يك نماز به ده نماز و هر كه از امت تو 

انعي نويسم و اگر )به مر نيكي بكند اگر آن كار را انجام داد ده برابر ثواب برايش ميتصميم بگيرد كه به اميد ثواب كا
نويسم، و هر كه از امتت تصميم بگيرد كار زشتي انجام دهد، برخورد و نكرد بخاطر همان تصميمش( يك ثواب برايش مي

 .نويسماد، هيچ گناهي برايش نمينويسم، و اگر منصرف شد و انجام نداگر انجام هم داد فقط يك گناه برايش مي

او باعث شد كه تكليف اين امت  "امام صادق )ع( در اينجا فرمود: خداوند از طرف اين امت به موسي )ع( جزاي خير بدهد
 :اين است تفسير آيه "آسان شود

الْأَقْصَي الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  سُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ "
 «1» "الْبَصِيرُ

 «1»مؤلف: قريب به مضمون اين روايت، روايات بسيار زيادي از طرق شيعه .

 «2»و سني 

و آدم به معناي  "رجل آدم "د(در عبارت عربيش دار "گونمردي گندم "وارد شده است، و اينكه در اين روايت داشت: )



 به معناي امري است شديد كه "طامه "گون است، و كلمه:گندم
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 .خوانده شده است "طامه "بر هر امر ديگري غلبه كند، و به همين جهت در قرآن كريم، قيامت، با شدتش

جمع كتف )شانه( است، ولي مقصود از اين كلمه در اين روايت، اطراف و نواحي است و اينكه در شرح  "اكتاف "و كلمه:
مقصود اين است كه  "كند اين همان باشدبه خاطر رسول خدا )ص( چنين خطور كرد كه ن "گذشتن از آسمان چهارم داشت

 .گرددنكند اين همان كسي باشد كه تدبير امور عالم به دست اوست، و همه امور به او منتهي مي

ست از ايقبيله "شنوه "مقصود از "به مردي برخوردم كه گويي از شنوه بود "و اينكه در عبورش از آسمان ششم داشت كه
 .دعرب كه به بلندي قامت معروفن

اين است كه  "اشمط "مقصود از "به مردي برخوردم كه سر و ريشش اشمط بود "و اينكه در خصوص آسمان هفتم داشت
 .موي سر و يا ريش سفيد و سياه باشد

معنايش در مرغها آن  "خروس مذكور زغبي سبز روي پرها و زغبي ديگر زير پرها داشت "و اينكه در باره آن خروس داشت
 .دار مويهاي خيلي ريز استاست و در حيوانات مويپرهاي خيلي ريز 

 "نگاهم به مرغان بهشت افتاد كه مانند شتران بختي بودند، مقصود از آن شتران خراساني است، و كلمه: "و اينكه داشت:
ي نقطه ب )با ضم دال و كسر الم و تشديد ياء( جمع دلو است كه در اصل دلوي بر وزن فعول بوده، و ضبابه اگر با صاد "دلي

اد خواند دار باشد، بايد با ضمه ضباشد بايد به فتحه صاد خواند و معنايش شوق و عشق رقيق است، و اگر ضبابه با ضاد نقطه
 .و معنايش ابر رقيق است

 31روايات ديگري در شرح اسراء و معراج[ ..... ص : ]

بن عثمان از ابي عبد اللَّه جعفر بن محمد )ع( روايت  و در امالي صدوق از پدرش از علي از پدرش از ابن ابي عمير از ابان
آمده كه فرمود: وقتي رسول خدا )ص( را به معراج و به بيت المقدس بردند جبرئيل او را سوار براق كرد و به اتفاق به بيت 

گزارده و از آنجا  المقدس آمدند جبرئيل محرابهاي انبياء را به آن جناب نشان داد، و رسول خدا )ص( در آن محرابها نماز
عبورش داده در مراجعت به كاروان قريش برخوردند، رسول خدا )ص( آبي را كه آنان در ظرف داشتند ديد و ديد كه شتري 

از آن آب بياشاميد، و ما بقي آن را به زمين ريخت و چون از معراج  (گردند، رسول خدا )صاند و در پي آن ميگم كرده
رمود كه خداي تعالي ديشب مرا به بيت المقدس برد و آثار انبياء و منزلهاي ايشان را نشانم برگشت و صبح شد به قريش ف

 داد، و 
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من در مراجعت در فالن محل به كارواني از قريش برخوردم كه شتري گم كرده بودند و از آب ايشان بياشاميدم، و ما بقي 
 .آن را ريختم

قريش اآلن فرصت خوبي دست داده، بپرسيد مسجد اقصي چند ستون داشت؟ و چند قنديل در آن  ابو جهل گفت: اي



آويزان بود؟ پرسيدند اي محمد! در اين جمع كساني هستند كه بيت المقدس را ديده باشند، اينك تو بيت المقدس را براي ما 
 ا بود؟هايش چند تت؟ و قنديلها و محرابگويي يا خير، بگو ببينيم چند عدد ستون داشتوصيف كن ببينيم راست مي

پرسيدند جبرئيل در دم نازل شده صورت بيت المقدس را در برابر آن جناب مجسم نمود، و آن جناب هر چه را ايشان مي
و تگفت، بعد از آنكه از جزئيات بيت المقدس فارغ شدند گفتند بايد صبر كني تا كاروان برسد، از كاروانيان نيز قضيه پاسخ مي

 :را بپرسيم، حضرت فرمود

شوند، در حالي كه شتري خاكستري رنگ شاهد صدق گفتار من اين است كه كاروانيان قريش هنگام طلوع آفتاب وارد مي
 .پيشاپيش كاروانست

يك  زند در همين بين درگفتند اآلن آفتاب ميكردند ميفرداي آن روز قريش به استقبال كاروان آمده شكاف دره را نگاه مي
آن هم آفتاب طلوع كرد و هم كاروان نمودار شد در حالي كه شتري خاكستري رنگ پيشاپيش آن بود از داستان شب گذشته 
و آنچه رسول خدا )ص( فرموده بود پرسيدند گفتند آري همين طور بود شتري از ما در فالن محل گم شده بود و ما آب خود 

يديم آب به زمين ريخته شده است. ولي مشاهده اين معجزات چيزي جز بر را در ظرفي ريخته بوديم صبح كه برخاستيم د
 «1»طغيان قريش نيفزود 

 «1»مؤلف: در معناي اين روايت، روايت ديگري نيز از شيعه .

 «2»و سني 

 .وارد شده است

ن عروج نمود و در همان كتاب به سند خود از عبد اللَّه بن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( وقتي به آسما
ه آن اشاره به آنست، وقتي ب "وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ "گويند و آيه:جبرئيل او را به كنار نهري رسانيد، كه آن را نهر نور مي

نهر رسيدند جبرئيل به او گفت: اي محمد! به بركت خدا عبور كن، زيرا خداوند چشمت را برايت نوراني كرده و پيش رويت 
اي مقرب و نه پيغمبري مرسل، تنها و داده، آري اين نهري است كه تا كنون احدي از آن عبور نكرده نه فرشته را وسعت

الم اي نيست كه از بزنم هيچ قطرهشوم بالهايم را بهم ميكنم، و وقتي بيرون ميتنها من روزي يك بار در آن آب تني مي
 بچكد مگر آنكه
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كند كه بيست هزار صورت و چهل هزار بال دارد و به هر زباني با لغتي اي مقرب خلق ميخداي تعالي از آن قطره فرشته
 .فهمدداند و نميزند كه زبان ديگري آن را نميگانه حرف ميجدا

رسول خدا )ص( از آن نهر عبور كرد تا رسيد به حجابها و حجابها پانصد عدد بودند كه ميان هر دو حجابي پانصد سال راه 
ر م از اينجا پا فراتتوانآيي گفت من نميبود آن گاه به وي گفت اي محمد! جلو برو رسول خدا )ص( پرسيد چرا با من نمي

فرمود من محمودم و تو خواست جلو رفت تا آنكه گفتار خداي را شنيد كه ميبگذارم، رسول خدا )ص( آن قدر كه خدا مي
پيوندم و هر كه با تو قطع كند با او قطع محمدي اسمت را از اسم خودم مشتق نمودم پس هر كه با تو بپيوندد من با او مي

ندگانم و ايشان را از كرامتي كه به تو كردم خبر بده، هيچ پيغمبري برنگزيدم مگر آنكه براي او وزيري كنم برو به سوي بمي



 «1» .قرار دادم و تو پيغمبر من، و علي بن ابي طالب وزير تو است

آمنا  "گفت:رسول خدا( آوازي را شنيد كه مي) :و در مناقب ابن شهر آشوب از ابن عباس روايت شده كه در خبري گفته
اي ابن عباس اضافه كرده كه )جبرئيل( گفت: اينها ساحران فرعونند و همچنين )رسول اللَّه( شنيد كه گوينده "برب العالمين

 "اللَّه اكبر "بيكل "گفتاي را كه ميجبرئيل گفت اينها حاجيانند، و نيز شنيد صداي گوينده "لبيك اللهم لبيك "گفتمي
ه خدايند و نيز صداي تسبيح شنيد جبرئيل بيان داشت كه اينان انبيايند پس وقتي به سدرة جبرئيل گفت اينها مجاهدين را

شوم چرا  توانم نزديكالمنتهي و از آنجا به حجابها رسيد جبرئيل گفت يا رسول اللَّه تو خود جلو برو كه من بيش از اين نمي
 «1»كه اگر به اندازه يك بند انگشت نزديكتر شوم خواهم سوخت 

 بر بال "كرد فرمود:در احتجاج از ابن عباس روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( در ضمن احتجاجي كه عليه يهود مي و.
جبرئيل سوار شدم، سير نمودم و به آسمان هفتم رسيدم از سدرة المنتهي كه نزد آن جنت الماوي است نيز گذشتم تا آنكه به 

 "درستي كه منم آري منم اللَّه و معبود يكتا، معبودي نيست غير من، منم ساق عرش پيوستم، و از ساق عرش ندا شد كه به
 "، و من او را با چشم دل ديدم نه با چشم سر ..."رحيم ""رؤوف ""متكبر ""جبار ""عزيز ""مهيمن ""مؤمن ""سالم

«2» 

 و در كافي به سند خود از ابي الربيع روايت كرده كه گفت سفري با حضرت ابي.
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 .دجعفر )ع( به حج مشرف شدم كه آن سال هشام بن عبد الملك نيز به اتفاق نافع موالي عمر بن خطاب مشرف بو

نافع نظري به ابي جعفر )ع( انداخت در حالي كه در ركن بيت بود و مردم اطرافش جمع بودند، نافع به هشام گفت يا امير 
اند؟ گفت: اين پيغمبر اهل كوفه محمد بن علي است، نافع گفت المؤمنين! اين كيست كه اينقدر مردم اطرافش را گرفته

آورم كه جز پيغمبر و يا كنم كه در جواب عاجز بماند، سؤاالتي به ميان ميروم و از مسائلي پرسش ميشاهد باش كه مي
 .اش سازيتواند جواب بگويد، گفت برو و سعي كن سؤاالتي را مطرح كني تا شرمندهوصي پيغمبر و يا فرزند پيغمبر نمي

محمد بن علي من تورات و انجيل و نافع نزديك آمد تا خود را به دوش مردم تكيه داده رو به ابي جعفر كرد و گفت: اي 
ام تا از تو سؤاالتي كنم كه جواب آنها را جز پيغمبران ام اينك آمدهام و حالل و حرام آنها را ياد گرفتهزبور و قرآن را خوانده
 .خواهيگويد امام ابي جعفر )ع( سرش را بلند كرد و فرمود بپرس هر چه را كه ميدانند، راوي ميو يا اوصياي آنان نمي

نافع گفت به من بگو ببينم بين عيسي )ع( و خاتم األنبياء چند سال فاصله بود؟ فرمود نظريه خودم را بگويم يا رأي ترا؟ 
عرض كرد هر دو را، فرمود بنا به قول من پانصد سال فاصله شد و اما بنا بر قول تو ششصد سال بوده، گفت: بگو ببينم 

 «1» "سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنا أَ جَعَلْنا مِنْ دُونِ الرَّحْمنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَ "فرمايد:معناي كالم خدا كه مي

 .چيست؟ و با اينكه بين رسول خدا )ص( و پيغمبر قبل او عيسي پانصد سال فاصله است اين سؤال را از كدام پيغمبر بكند؟

سُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي الَّذِي  "د:حضرت در جوابش اين آيه را تالوت فرمو
و از جمله آياتي كه خداوند در بيت المقدس به او نشان داد اين بود كه خداوند انبياء و مرسلين  "بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا

را محشور نموده به جبرئيل دستور داد تا اذان و اقامه را دو تا دو تا بگويد، و او در اذانش گفت حي علي خير  اولين و آخرين



 .العمل آن گاه به انبياء نماز گزارد

 دهيدو چون از نماز فارغ شد رو به ايشان كرده پرسيد شما به چه چيز شهادت مي

__________________________________________________ 

ايم بپرس آيا ما به غير رحمان معبودهاي ديگري قرار داديم كه مردم را بپرستند؟ از پيغمبراني كه قبل از تو فرستاده(1)
 .22سوره زخرف، آيه 
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داي تعالي جز خ دهيم به اينكه معبودي نيستپرستيديد؟ گفتند ما شهادت ميعقايد ديني شما چيست؟( و چه چيزي را مي)
افع گفت اند، ندهيم بر اينكه تو رسول خدايي بر اين معنا از ما عهد و ميثاقها گرفتهو او را شريكي نيست و نيز شهادت مي

 «1»درست فرمودي اي ابا جعفر 

باره  رو در علل به سند خود از ثابت بن دينار روايت كرده كه گفت من از حضرت زين العابدين علي بن الحسين )ع( د.
خدا بزرگتر از اين  -تعالي اللَّه عن ذلك "شود؟ حضرت فرمود:خداي عز و جل پرسيدم كه آيا خداوند به مكان وصف مي

خواست پيغمبرش را به خود نزديك كند او را به شود پس چرا وقتي ميعرض كردم اگر خداوند به مكان وصف نمي "است
خواست ملكوت و واقعيت آسمانها و آنچه در نه اين كار براي آن بود كه ميآسمان برد، مگر خدا در آسمان است؟ فرمود: 

 .آنها )از عجائب صنع و بدايع خلقت( است را به او نشان دهد

ص( به )چه معنا دارد؟ و رسول خدا  "ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّي فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "فرمايد:پرسيدم پس اينكه خداي تعالي مي
فرمود رسول خدا )ص( به حجابهاي نوري نزديك شد و  (نزديك شد؟ )كه بيش از دو تيرانداز و يا كمتر فاصله نماند؟ كجا

در آنجا ملكوت آسمانها را مشاهده كرد، آن گاه تدلي )نزديكي( نموده و از طرف پائين ملكوت زمين را نگريست تا آنجا كه 
ناظر به  "قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "انداز و يا كمتر فاصله نبود خالصه جملهپنداشت نزديكيهاي زمين است و بيش از دو تير

 «1»فاصله آن جناب با زمين است 

و در تفسير قمي به سند خود از اسماعيل جعفي روايت كرده كه گفت: من در مسجد الحرام نشسته بودم و حضرت ابي .
ي أَسْري سُبْحانَ الَّذِ "نگاهي به آسمان و نگاهي به كعبه كرد و فرمود:اي نشسته بود، سر بلند كرده جعفر )ع( نيز در گوشه

سه بار اين آيه را تكرار كرد، آن گاه متوجه من شد و فرمود: اهل عراق  "بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي
د خداوند رسول خود را از مسجد الحرام به بيت المقدس برد، فرمود گوينگويند؟ عرض كردم ميدر باره اين آيه چه مي

گويند ليكن از اينجا به اينجا سيرش دادند و با دست اشاره به آسمان كرد و فرمود ما بين آن دو اينطور نيست كه آنان مي
 .حرم است

 (صآن گاه فرمود: به سدرة المنتهي رسيد جبرئيل از همراهيش باز ايستاد رسول خدا )
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ئق ي از خالاي كه هيچ خلقگذاري؟ گفت تو پيش برو كه به خدا سوگند به جايي رسيدهپرسيد آيا در چنين جايي مرا تنها مي
بدانجا نرسيده و نخواهد رسيد اينجا بود كه پروردگار خود را ديد و تنها سبحه ميان او و خداوند فاصله بود، پرسيدم فدايت 

ربي  جالل "شوم سبحه چيست؟ حضرت با صورت خود اشاره به زمين و با دست خود اشاره به آسمان كرد و سه نوبت گفت



 كنند؟گفت لبيك يا رب، خطاب رسيد سكنه آسمان در چه چيز مشاجره ميآن گاه خطاب شد كه اي محمد،  "جالل ربي
 .پيامبر گفت: خداوندا تو منزهي من علمي ندارم جز آنچه كه تو به من آموختي

رسول خدا سپس فرمود: پس خداي تعالي دست در ميان دو پستانم گذاشت و من برودت آن را در ميان دو كتفم احساس 
از گذشته و آينده از من نپرسيد مگر آنكه پاسخ آن را دانستم، در پايان پرسيد اي محمد! سكان كردم، آن گاه هيچ چيز 

 .آسمانها در چه چيز مخاصمه و نزاع دارند؟ گفتم در درجات و كفارات و حسنات

ردم: ض كاي؟ عراي محمد نبوتت بپايان رسيد، و خوردنت تمام شد، چه كسي را براي جانشيني خود در نظر گرفته :فرمود
ر از تتر از علي براي خود نيافتم، فرمود: اي محمد! همچنين مطيعام كسي را مطيعپروردگارا من همه خلقت را آزمايش كرده

همه خلق نسبت به دستورات منست، عرض كردم: پروردگارا همه خلقت را آزمودم كسي را نسبت بخودم عالقمندتر از علي 
من، پس اي محمد! او را بشارت بده به اينكه آيات هدايت و پيشواي اولياي من و نور  نيافتم، فرمود: و همچنين نسبت به

ام، هر كه او را دوست بدارد مرا دوست ايست كه من متقين را ملزم به پذيرفتن آن كردهبراي فرمانبران من و كلمه باقيه
ام كه احدي را به آن را به خصائصي اختصاص دادهداشته و هر كه او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته، عالوه بر اين، من او 

 .اماختصاص نداده

 :عرض كردم پروردگارا آخر او برادر من و صاحب و وزير و وارث من است، فرمود

اين امري است كه قضايش مقدر شده كه او بايد مبتال شود و مردم هم به وسيله او امتحان شوند عالوه بر اين من او را 
 «1»كند ام، چهار چيز را كه گره آنها به دست اوست و او هرگز فاش نميام وارث دادهام وارث دادهث دادهام وارارث داده

مقصود اين است كه آن جناب را از كعبه به بيت المعمور سير  "از اينجا به اينجا سيرش دادند "مؤلف: اينكه امام )ع( فرمود:.
 دادند )و ما بين كعبه و بيت المعمور حرم
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نه اينكه مقصود اين باشد كه از كعبه تا بيت المقدس نرفته بلكه به مسجد اقصي رفته است، چون اخبار بسياري وارد  (است
مقدس است، نه اينكه خواسته باشد مسجد اقصي را به بيت المعمور تفسير شده كه مقصود از مسجد اقصي همان بيت ال

كرده باشد بلكه مقصود حضرت اين است كه منتهاي معراج بيت المقدس نبوده بلكه از آنجا هم گذشته به بيت المعمور كه 
 .در آسمانها است برده شده

معنايش ديدن به چشم قلب است نه به چشم سر، هم  "يدماينجا بود كه پروردگار خود را د "و اينكه رسول خدا )ص( فرمود:
اي از روايات قبلي خود آن حضرت تصريح به آن كرده بود، رواياتي هم كه رؤيت را به رؤيت قلبي تفسير چنان كه در پاره

 .كند مؤيد اين معنا استمي

يان در نزديكي به خدا به جايي رسيد كه م معنايش اين است كه "تنها سبحه ميان پيامبر و خدا فاصله بود "و اينكه فرمود:
 .اي نماندخدا و پيامبر جز جالل او فاصله

كنايه است از رحمت الهي، و حاصل معنايش اين است  "خداي تعالي دست در ميان دو پستانم گذاشت ... "و اينكه فرمود:
 .كه علمي از ناحيه او به قلبم وارد شد كه هر شك و ريبي را از ميان برد

ر الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و مسلم و ابن مردويه از طريق ثابت از انس روايت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( و د
فرمود: براق را برايم آوردند، حيواني بود سفيد و دراز، و بزرگتر از االغ و كوچكتر از قاطر كه هر گامش به اندازه چشم 



 اي كه انبياء مركبفتادم تا به بيت المقدس رسيدم، در آنجا براق را به همان حلقهاندازش بود من آن را سوار شده به راه ا
 .بستند ببستم و داخل مسجد شده دو ركعت نماز بجا آوردمخود را مي

آن گاه بيرون آمدم جبرئيل ظرفي شراب و ظرفي شير برايم آورد، من شير را انتخاب كردم جبرئيل گفت، فطرت را اختيار 
اه ما را به طرف آسمان دنيا برد در آنجا اجازه ورود خواست، پرسيدند تو كيستي؟ گفت: جبرئيلم، پرسيدند كردي، آن گ

 :همراهت كيست؟ گفت

ص(است، پرسيدند مبعوث شده؟ گفت: آري مبعوث شده، در اين موقع درب را باز كردند، ناگهان آدم را ديدم كه به )محمد 
 .من مرحبا گفت و برايم دعاي خير كرد

آن گاه ما به آسمان دوم عروج داده شديم در آنجا نيز جبرئيل اذن ورود خواست، پرسيدند: تو كيستي؟ گفت: جبرئيلم، 
پرسيدند: چه كسي با تو است؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آري مبعوث شده، ما را راه دادند، 

كريا را ديدم مرا مرحبا گفتند و برايم دعاي خير كردند. ترجمه الميزان، ام عيسي بن مريم و يحيي بن زناگهان دو پسر خاله
 15، ص: 12ج

جبرئيلم، پرسيدند:  :سپس به آسمان سوم برده شديم در آنجا نيز جبرئيل اجازه ورود خواست، پرسيدند: تو كيستي؟ گفت
، ما را راه دادند، ناگهان يوسف را همراهت كيست؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آري مبعوث شده

 .اي از زيبايي داشت مرحبا گفت و برايم دعاي خير نمودديدم كه بهره

 آن گاه ما به آسمان چهارم برده شديم، جبرئيل اجازه ورود خواست، پرسيدند كيستي؟

ده، آن گاه آري مبعوث شگفت جبرئيلم، پرسيدند: چه كسي با تو است؟ گفت محمد است، پرسيدند مگر مبعوث شده؟ گفت: 
 .ما را راه دادند وارد شديم و من به ادريس برخوردم بر من مرحبا گفت و برايم دعاي خير كرد

 آن گاه به آسمان پنجم رفتيم، و جبرئيل اجازه ورود خواست، گفتند: كيستي؟

 گفت: جبرئيلم گفتند: آن كيست با تو؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟

 .آري مبعوث شده، اجازه دادند وارد شديم، و من به هارون برخوردم و مرا ترحيب گفت و برايم دعاي خير كردگفت: 

 :سپس به آسمان ششم عروجمان دادند در آنجا نيز جبرئيل اجازه خواست، گفتند

: آري مبعوث گفتكيستي؟ گفت: جبرئيلم، پرسيدند: به همراه تو كيست؟ گفت: محمد است، پرسيدند: مگر مبعوث شده؟ 
 .شده، اجازه دادند وارد شديم و من موسي را ديدم و مرا ترحيب گفت و دعاي خير برايم كرد

 :پس آن گاه به آسمان هفتم عروج داده شديم و جبرئيل اجازه خواست، پرسيدند

جازه ورودمان اكيستي؟ گفت: جبرئيلم، گفتند آن كيست؟ گفت محمد، پرسيدند، مگر مبعوث شده؟ گفت آري مبعوث شده 
ر آن آمدند و ديگدادند و من به ابراهيم برخوردم كه تكيه به بيت المعمور داده بود و هر روز هفتاد هزار فرشته به ديدارش مي

 .كردنداي ديگر او را ديدار ميآمدند، بلكه هر روز يك عدهعده نزد او نمي

اش ت سدر را در آنجا ديدم كه مانند گوش فيل بود و ميوهاز آنجا عبور داده شدم و به سدرة المنتهي رسيدم، برگ درخ
هاي بزرگ و چون امر الهي آن درخت را فرا گرفت وضعش تغيير كرد، در نتيجه احدي از خلق خدا قادر نيست همچون كوزه

هر  جب كرد تا دركه زيبايي آن را توصيف كند، آنجا بود كه خداوند به من وحي كرد آنچه را كه كرد، و پنجاه نماز بر من وا
شبانه روز به جاي آورم، پس فرود آمدم تا به موسي رسيدم، او پرسيد: خدا چه چيز بر امت تو واجب كرد؟ گفتم پنجاه نماز 
گفت برگرد نزد پروردگارت، چرا كه امت تو طاقت اين مقدار را ندارند، آري بني اسرائيل را آزموده و اين تجربه را به دست 
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من به درگاه پروردگارم برگشته به عرض رساندم كه به امت من تخفيف ده خداي تعالي پنج نماز را تخفيف داد و من نزد 
موسي برگشتم و گفتم كه پنج نماز تخفيف داده شد، گفت: امتت طاقت اين را هم ندارند برگرد و از پروردگارت درخواست 

گرفتم تا آنكه خداي تعالي فرمود: اي محمد! حال رسيد به گشتم و تخفيف ميم چنان برميفرمايد من هتخفيف كن، مي
شوند، و هر كس كه پنج نماز، براي هر شبانه روز، و هر نماز اجر ده نماز را دارد و در نتيجه امتت از پنجاه نماز برخوردار مي

ه نويسند و اگر انجام داد ده حسنه بحسنه به حسابش مي اي را انجام دهد اگر نتوانست انجام دهد يكتصميم بگيرد حسنه
شود و از طرفي اگر كسي تصميم گرفت گناهي را مرتكب شود اما به آن گناه دست نيازيد چيزي به حسابش نوشته مي

ن شود، اينجا بود كه به سوي موسي برگشته و جرياشود و اگر مرتكب شد يك سيئه برايش حساب ميحسابش نوشته نمي
ا برايش گفتم، باز موسي گفت كه نزد پروردگارت برگرد و باز تخفيف بگير، گفتم: نه آن قدر رفتم و برگشتم كه ديگر ر

 «1»كشم خجالت مي

مؤلف: اين روايت از انس به طرق مختلفي نقل شده، از آن جمله طريق بخاري و مسلم و ابن جرير و ابن مردويه است كه .
بن ابي نمر از انس روايت كرده و روايتش چنين است كه گفت: شبي كه رسول خدا را از مسجد  از طريق شريك بن عبد اللَّه

كعبه به معراج بردند سه نفر قبل از اينكه به آن جناب وحي بيايد نزد او آمدند در حالي كه آن جناب در مسجد الحرام 
 :سطي گفتخوابيده بود يكي از آن سه نفر از بقيه پرسيد كداميك از ايشان است؟ و

بهتر از همه او است، ديگري گفت بگيريد بهتر از همه را، و اين جريان در آن شب زياد ادامه نيافت و از نظر آن جناب ناپديد 
اختصاص  ديد )البته اينشدند تا آنكه در شبي ديگر آمدند در حالي كه ديدگان آن جناب بسته بود ولي دلش بيدار بود و مي

و  شود و ليكن دلهايشان بيدار استندارد اصوال انبياء چنين هستند كه ديدگانشان بسته مي به آن شب و به آن حضرت
بيند( هيچ سخن نگفتند و او را برداشته نزد چاه زمزم گذاشتند و از ميان آنان جبرئيل جلو آمد و بين گلو تا آخر سينه آن مي

شو داد تا اينكه اندرونش پاكيزه گشت، آن گاه طشتي طاليي جناب را شكافته و قسمت سينه و اندرون او را با آب زمزم شست
پر از ايمان و حكمت آورده و سينه و رگهاي گردنش را از آن پر كرد آن گاه، روي هم گذاشته )بهبودش بخشيد( و سپس به 

 «1»دهد( راوي حديث را طبق حديث قبلي ادامه مي) .آسمان دنيايش عروج داد
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مساله شكافتن سينه و شستشو و پاكيزه كردن آن و پر كردنش از ايمان و حكمت، بيان يك حالت مثالي است كه آن جناب 
اند مملو از امري مادي بنام ايمان ها پنداشتهدر كار باشد و هم چنان كه بعضي مشاهده كرده نه اينكه طشتي مادي و از طال

اي است بر اينكه طشت هم امري معنوي و و حكمت شود بلكه همين پر كردن دل آن جناب از ايمان و حكمت، خود قرينه
 .مثالي بوده

اي از اخبار معراجيه كه از طرق عامه معنا در عده هاي روحي پر است و ايناخبار معراج از اينگونه مشاهدات مثالي و تمثيل
 .شود، و پر واضح است كه هيچ اشكالي هم نداردنقل شده ديده مي

ظاهر اين روايت اين است كه معراج پيغمبر )ص( قبل از بعثت بوده كه هنوز وحي به او نازل نشده بود ديگر اينكه از آن بر 
در بيداري. اما اينكه قبل از بعثت بوده باشد احتمالي است كه معظم روايات وارده در آيد كه اين پيشامد در خواب بوده نه مي

كند و علماي اين بحث نيز همه اتفاق نظر دارند بر اينكه معراج معراج كه شايد از حد شمارش هم بيرون باشد آن را رد مي



 .بعد از بعثت بوده

كند زيرا در آن آمده است كه در معراج پنجاه يست، و آن را دفع ميعالوه بر اين، خود حديث هم با اين احتمال سازگار ن
نماز و پس از چند نوبت گرفتن تخفيف، به راهنمايي موسي، پنج نماز واجب شده است، و واجب شدن نماز قبل از نبوت چه 

بر اين حمل  "او آمدندآمد نزد قبل از آنكه به آن جناب وحي مي "معنايي دارد؟ پس ناگزير بايد صدر حديث را كه داشت
كنيم كه مالئكه شبي قبل از شب بعثت آمدند و آن سخنان را با خود گفتند، آن گاه شب بعد كه آن حضرت مبعوث به نبوت 

 .شده بود آمدند و به معراجش بردند

 «1»و در روايات ما اماميه 

ارت بودند از حمزة بن عبد المطلب و جعفر و آمده است كه آن عده كه در شب معراج با آن جناب در مسجد خوابيده بودند عب
 .علي دو فرزند ابي طالب

ن سينه بگوئيم كه مساله شكافت -البته بعيد است -اما اينكه اين واقعه در شب معراج در عالم خواب اتفاق افتاده ممكن است.
اند. ولي انصاف اين است كه و شستشوي اندرون آن حضرت در خواب بوده ولي پس از آن بيدارش كرده و به معراجش برده

 .ظهور اين روايت در اينكه تمامي جريانات معراج، در خواب واقع شده بيشتر است، و روايات بعدي هم داللت بر آن دارد
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ست كه در الدر المنثور آمده و آن اين است كه ابن اسحاق و ابن جرير از معاوية بن ابي سفيان روايت از آن جمله روايتي ا
رؤياي صادقه از  "گفت:شد در جواب مياند كه هر وقت در باره مساله معراج رسول خدا )ص( از معاويه پرسش ميكرده

 «1» "پيش خدا بود

 91بوده و در عالم رؤيا صورت گرفته است[ ..... ص : رد رواياتي كه بنا بر آنها معراج جسماني ن]

اين  "سُبْحانَ الَّذِي أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ تا جمله: لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا "فرمايدمؤلف: ولي ظاهر آيه كريمه كه مي
ما زاغَ  "مثال در آن آيات اين جمله است كه: -ه نجم.كند و هم چنين آيات اول سوراحتمال و اين گفته معاويه را رد مي

 «1»چشم منحرف نشد و خطا نكرد او بزرگترين آيات پروردگار خود را ديد  "الْبَصَرُ وَ ما طَغي لَقَدْ رَأي مِنْ آياتِ رَبِّهِ الْكُبْري

سابقه را ز هست كه چنين پيشامد بيعالوه بر اين كه آيه در مقام منت نهادن است، در عين حال ثناي بر خداي سبحان ني .
چ به هي "خواب ديدن "با "نماييقدرت "نمايي عجيبي را انجام داده، و پر واضح است كه مسالهپيش آورده و چنين قدرت

نمايي نيست چون خواب را همه كس چه صالح و چه طالح سابقه و قدرتوجه سازگار نيست، خالصه خواب ديدن پيغمبر بي
 .بيندتر است از خوابهايي كه يك مؤمن متقي ميبينند كه بسيار عجيببسا فاسق و فاجر خوابهايي مي بيند و چهمي

و اصال خواب در نظر عامه مردم بيش از يك نوع تخيل چيز ديگري نيست كه عامه آن را دليل بر قدرت يا سلطنت بدانند 
يدوار خيري شوند و يا با ديدن آن تطيري بزنند و احتمال منتهي اثري كه دارد اين است كه با ديدن آن تفالي بزنند و ام

 .پيشامد ناگواري را بدهند

اند كه گفت: من بدن رسول خدا )ص( را از و نيز در همان كتاب است كه ابي اسحاق و ابن جرير از عايشه روايت كرده
 «2»بسترم غايب نديدم و در آن شب خداوند روح او را به معراج برد 

اشكالي كه به روايت قبلي وارد بود بر اين روايت نيز وارد است. عالوه بر اين در سقوط اين روايت از درجه  مؤلف: همان.



نويسان اتفاق كلمه دارند بر اينكه معراج قبل از هجرت به مدينه واقع شده، اعتبار، همين بس كه تمام راويان حديث و تاريخ
و در مدينه اتفاق افتاده آنهم بعد از گذشتن مدتي از هجرت و حتي دو نفر  و ازدواج رسول خدا )ص( با عايشه بعد از هجرت

 .اندهم از راويان در اين مطلب اختالف نكرده
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 .خود آيه نيز صريح است در اينكه معراج آن جناب از مكه و مسجد الحرام بوده

ه اند كو نيز در همان كتاب است كه ترمذي )وي روايت را حسن دانسته( و طبراني و ابن مردويه از ابن مسعود روايت كرده
م به من گفت: اي محمد از من بر امتت سالم برسان و به گفت: رسول خدا )ص( فرمود: من ابراهيم را در شب معراج ديد

ايشان بگو كه زمين بهشت، زمين پاكيزه و قابل كشت و زرع و آب آن گواراست، و همه آن دشت هموار است و نهالهايي 
 «1»ست و ال قوة اال باللَّه اتوانيد بفرستيد كلمه سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله اال اللَّه و اللَّه اكبر و كلمه ال حول كه مي

و نيز در همان كتابست كه طبراني از عايشه روايت كرده كه گفت: رسول خدا فرمود: وقتي مرا به آسمان بردند داخل .
تر از آن نديده بودم يك دانه از ميوهتر و خوشبهشت شدم و به درختي از درختان بهشت رسيدم كه زيباتر و سفيدبرگ

اي شد در صلب من، وقتي به زمين آمدم و با خديجه همبستر شدم به يده و خوردم و همين ميوه نطفههاي آن را چميوه
 «2»بويم شوم فاطمه را ميفاطمه حامله شد و اينك هر وقت مشتاق بوي بهشت مي

رمود: رسول خدا و در تفسير قمي از پدرش از ابن محبوب از ابن رئاب از ابي عبيده از امام صادق )ع( روايت آورده كه ف.
وقتي مرا به آسمان  !بوسيد، اين كار براي عايشه خوشايند نبود، رسول خدا )ص( فرمود: اي عايشه)ص( بسيار فاطمه را مي

هايش به من داد و من خوردم، خداوند همان ميوه بردند داخل بهشت شدم جبرئيل مرا به نزديك درخت طوبي برد و از ميوه
وقتي به زمين هبوط نمودم با خديجه همبستر شدم به فاطمه حامله شد، و اينك  -شتم درآورداي در پرا به صورت نطفه

 .«2»كنم بوسم مگر آنكه بوي درخت طوبي را از او استشمام ميهيچ وقت او را نمي

وند بردند خدا و در الدر المنثور است كه طبراني در كتاب اوسط از ابن عمر روايت كرده كه وقتي رسول خدا )ص( را به معراج
 .«2»به او وحي كرد كه بايد اذان بگويد چون نازل شد )به جبرئيل رسيد( جبرئيل اذان را به او ياد داد 

و نيز در همان كتاب آمده است كه ابن مردويه از علي )ع( روايت كرده كه اذان را در شب معراج تعليم رسول خدا كردند، و 
 .«2»د واجب شد كه نماز را بعد از آن بخوانن

 و در كتاب علل به سند خود از اسحاق ابن عمار روايت كرده كه گفت: من از
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حسن موسي ابن جعفر پرسيدم چطور شد كه هر يك ركعت نماز داراي يك ركوع و دو سجده شد؟ و با اينكه حضرت ابي ال



شود؟ فرمود: حال كه اين مطلب را سؤال كردي حواست را جمع كن تا جوابش سجده دو تا است چرا دو ركعت حساب نمي
در آسمان در برابر پروردگار متعال و در جلوي  را خوب بفهمي، اولين نمازي كه رسول خدا )ص( بجا آورد نمازي بود كه

 .عرش خداي عز و جل خواند

و شرحش چنين است كه وقتي آن جناب را به معراج بردند و آن جناب را به معراج بردند و آن جناب به پاي عرش الهي 
كن و براي  هاي سجده خود را بشوي و پاكيزهرسيد به او خطاب شد اي محمد! به چشمه صاد نزديك شو و محل

پروردگارت نماز بخوان، رسول خدا )ص( بدانجا كه خدايش دستور داده بود نزديك شده و وضو گرفت، وضويي طوالني و 
خداي تعالي دستور داد تا نماز را افتتاح كند، او نيز )با گفتن اللَّه  .سير، آن گاه در برابر پروردگار جبار تبارك و تعالي به ايستاد

 روع كرد. دستور رسيد اي محمد! بخوان: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ تا آخر سوره، اونماز را ش (اكبر
لَّهُ  الدٌچنين كرد دستورش داد تا به اصطالح حسب و نسب خداي را بخواند و بگويد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَ

اه خداي گ الصَّمَدُ، در اينجا خداي تعالي از تلقين بقيه سوره باز ايستاد رسول خدا )ص( گفت: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ. آن
ول خدا ه باز ايستاد و رسبگويد لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ، باز خداي تعالي از تلقين بقي :تعالي دستورش داد

 .)ص( خودش پس از اتمام سوره گفت كذلك اللَّه ربي، كذلك اللَّه ربي

بعد از آنكه رسول خدا اين را بگفت خداي تعالي دستورش داد كه براي پروردگارش ركوع كند رسول خدا ركوع كرد و دستور 
ا سه بار اين ذكر را گفت، دستور آمد سر از ركوع رسول خد "سبحان ربي العظيم و بحمده "داده شد در حال ركوع بگويد

بردارد، رسول خدا سر برداشته در برابر پروردگار متعال ايستاد دستور آمد كه اي محمد! سجده كن براي پروردگارت رسول 
تور . دساو اين ذكر را هم سه بار تكرار كرد "سبحان ربي االعلي و بحمده "خدا با صورت به سجده افتاد، دستور آمد بگو

ه باشد اختيار و بدون اينكه دستور داشترسيد بنشيند، رسول خدا )ص( نشست جاللت پروردگار جل جالله را متذكر گشته بي
به سجده افتاد و مجددا سه بار تسبيح گفت، خداي تعالي دستور داد برخيزد آن جناب تمام قامت برخاست، و در برخاستن آن 

 .د مشاهده كند نديدجاللتي كه از پروردگار خود باي

خداي تعالي دستور داد اي محمد! بخوان همانطور كه در ركعت اول خواندي، آن جناب انجام داده بعد از آنكه يكباره سجده 
 كرد نشست باز متذكر جالل پروردگار تبارك و
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را ثابت اشد بعد از تسبيح دستور رسيد كه سر بردار، خداوند تاختيار به سجده افتاد بدون اينكه دستور داشته بتعالي گشته بي
قدم كند و گواهي ده كه معبودي نيست به غير از خدا، و اينكه محمد فرستاده خداست و قيامت آمدني است و شكي در آن 

ت اركت و ترحماللهم صل علي محمد و آل محمد كما صليت و ب "كند و بگونيست و اينكه خداوند همه مردگان را زنده مي
 .رسول خدا همه اينها را گفت "علي ابراهيم و آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تقبل شفاعته في امته و ارفع درجته

السالم  "خداي تعالي فرمود اي محمد، رسول خدا روي خود به سوي پروردگارش نموده )و از ادب( سر بزير افكند و گفت
به نعمت من نيرو بر طاعتم يافتي و به  "و عليك السالم يا محمد "ش داد و گفت:پس خداي جبار جل جالله جواب "عليك

 .عصمتم. ترا پيغمبر و حبيب خود كردم

امام ابو الحسن )ع( سپس فرمود نمازي كه خداي تعالي دستور داد دو ركعت بود و دو سجده داشت و او همانطور كه برايت 
اختيار به تكرار سجده واداشت خداي تعالي هده عظمت پروردگارش او را بيگفتم در هر ركعت دو سجده به جا آورد و مشا

 .هم همان دو سجده را واجب كرد

 :پرسيدم فدايت شوم آن صاد كه رسول خدا مامور شد از آن غسل كند چه بود؟ فرمود



عالي در قرآن از آن گويند و همان است كه خداي تجوشد و آن را آب حيات ميايست كه از يكي از اركان عرش ميچشمه
و خالصه دستور اين بود كه از آن چشمه وضو بگيرد و قرائت كند و نماز  "ص وَ الْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ "ياد كرده و فرموده

 .«1»بخواند 

 .مؤلف: در اين معنا روايت ديگري نيز هست

ع( بودم كه ابو بصير از آن جناب در كافي به سند خود از علي بن حمزه روايت كرده كه گفت در حضور حضرت صادق )
 :پرسيد: فدايت شوم رسول خدا )ص( را چند نوبت به معراج بردند؟ فرمود دو نوبت جبرئيل او را در موقعي برد و به او گفت

اي بدان راه يافته و نه پيغمبري، اينجاست كه پروردگارت صالت اي كه تا كنون نه فرشتهاينجا باش كه در جايي قرار گرفته
 :گويدگذارد؟ گفت: ميگذارد. پرسيد چگونه صالت مييم

 ."عفوك عفوك "منم پروردگار مالئكه و روح، رحمتم از غضبم پيشي گرفته است رسول خدا )ص( گفت: "سبوح قدوس "
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 :اش فرمودهفرمود: در آن حال نزديكيش به پروردگار همان قدر بوده است كه قرآن در باره

 :يعني چه؟ فرمود "قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "ابو بصير به آن جناب عرض كرد "قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْني "

 رسد، فرمود حجابيداراي تأللؤ و به نظرم مي ما بين دستگيره كمان تا سر كمان سپس فرمود: ميان آن دو حجابي است
داند مشاهده نمود ... اي به قدر سوراخ سوزن عظمتي را كه جز خدا نمياز دريچه "ص "است از زبرجد. پس رسول خدا

«1». 

 11شود در مجمع البيان طبرسي[ ..... ص : خالصه آنچه كه از روايات اسراء و معراج استفاده مي]

 هم كه در اين روايت بود "صلواتي "گويد معراج دو بار اتفاق افتاد:نجم هم مؤيد اين روايت است كه مي مؤلف: آيات سوره
ظاهرا بايد درست باشد چون معناي صلوات در لغت به معني ميل و انعطاف است. و ميل و انعطاف از خداي سبحان )بطوري 

 "رمايد:فرئيل از خداي تعالي در صلواتش نقل كرد كه مياست. گفتاري هم كه جب "دعا "و از عبد "رحمت "كه گفته شد(
خود مؤيد اين معنا است. و نيز به همين جهت بود كه جبرئيل آن جناب را در آن موقف  "رحمت من از غضبم پيشي گرفته

وقف م نگاهداشت موقفي كه خود او گفت هيچ فرشته و پيغمبري بدانجا راه نيافته است، و الزمه اين وصفي كه براي آن
اي ميان خلق و خالق و آخرين حدي از كمال بوده كه ممكن است يك انسان بدانجا كرده اين است كه موقف مذكور واسطه

شود، و تر افاضه ميبرسد، پس حد نامبرده همان حدي است كه رحمت الهي در آن ظهور كرده، و از آنجا به ما دون و پائين
 .رحمت خداي را )بخود و بمادون خود( ببيند به همين جهت در آنجا باز داشته شد كه

ص( فرمود: جبرئيل در )شود چنين آورده است كه: رسول خدا و در مجمع البيان خالصه آنچه را كه از روايات استفاده مي
كه برخيز و من برخاسته با او به طرف درب به راه افتادم و ديدم  !موقعي كه من در مكه بودم نزد من آمد و گفت اي محمد

كه حيواني بزرگتر از االغ و كوچكتر از قاطر بود و صورتي چون گونه  -اند. جبرئيل براق راميكائيل و اسرافيل نيز با او آمده
حاضر كرد بر پشت آن جلي بهشتي بود  -انسان و دمي چون دم گاو و يالي چون يال اسب و پاهايي چون پاهاي شتر داشت

كرد جبرئيل خطاب به من گفت سوار اي بود كه چشمش كار ميبود، گامش به اندازه و دو بال از قسمت رانهايش بر آمده
 .شو. من سوار شدم و براه افتادم تا به بيت المقدس رسيدم



آن گاه داستان را نقل كرده تا رسيده به اينجا كه وقتي به بيت المقدس رسيدم فرشتگاني از آسمان فرود آمده از ناحيه رب 
 ت دادند و احترام كردند و من درالعزة به من بشار

__________________________________________________ 
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 .آنجا به نماز ايستادم

ز وصف موسي و عيسي و در بعضي از روايات اين باب آمده است كه ابراهيم هم در ميان خيل انبياء مرا بشارت داد، آن گاه ا
گفت و فرمود: سپس جبرئيل دست مرا گرفته باالي صخره برد و در آنجا نشانيد كه ناگهان نردبان و معراجي ديدم كه هرگز 

 .به زيبايي و جمال آن نديده بودم

ه يل مرا بپس به آسمان باال صعود داده شدم و عجائب و ملكوتش را ديدم، مالئكه آنجا به من سالم كردند آن گاه جبرئ
آسمان دوم برد در آنجا عيسي بن مريم و يحيي بن زكريا را مالقات كردم سپس، به آسمان سوم عروجم داد در آنجا يوسف 

را ديدم، مرا به آسمان چهارم باال برد در آنجا ادريس را ديدم به آسمان پنجم برد در آنجا هارون را ديدم به آسمان ششم 
زدند سپس به آسمان هفتم عروج داد در آنجا خلقي و فرشتگاني ديدم و در ديدم كه موج ميباال برد در آنجا خلق كثيري 

 .حديث ابو هريره آمده است كه در آسمان ششم موسي را و در آسمان هفتم ابراهيم را ديدم

رم با مود: پروردگاآن گاه فرمود: از آسمان هفتم هم گذشته به اعلي عليين رفتيم و اعلي عليين را وصف نموده و در آخر فر
من سخن گفت و من با پروردگارم سخن گفتم بهشت و دوزخ را ديدم و عرش سدرة المنتهي را نظاره كردم و سپس به مكه 

 .بازگشتم

همين كه صبح شد داستان را براي مردم شرح دادم ابو جهل و مشركين مرا تكذيب كردند مطعم بن عدي گفت: تو چنين 
 .دهم بر اينكه تو از دروغگويانياي من شهادت ميو ماه راه را پيمودهپنداري كه در يك شب دمي

اند كه قريش گفتند بگو ببينم در اين سفر چه چيزها ديدي رسول خدا )ص( فرمود: به كاروان راويان حديث اضافه كرده
يدم و ز آب بود، از آب نوشگشتند و در كاروانشان ظرف بزرگي افالن قبيله برخوردم و ديدم كه شتري گم كرده دنبالش مي

توانيد از ايشان بپرسيد كه آيا آب را در قدح ديدند يا نه. قريش گفتند: اين يك نشانه، سپس روي ظرف را پوشاندم، شما مي
فرمود به كاروان فالن قبيله برخوردم و ديدم كه شتر فالني فرار كرده و دستش شكسته بود شما از ايشان بپرسيد، گفتند: 

شانه، آن گاه پرسيدند از كاروان ما چه خبر داري؟ فرمود كاروان شما را در تنعيم ديدم، آن گاه از جزئيات بارها و اين دو ن
وضع كاروان براي آنان مطالبي گفت و فرمود: پيشاپيش كاروان شتري خاكستري رنگ در حركت بود كه دو فزاره بر دوش 

 .«1»اي ديگر د اين هم نشانهشود گفتنداشت در موقع طلوع خورشيد پيدايشان مي

__________________________________________________ 
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در تفسير عياشي از هشام بن حكم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود رسول خدا )ص( در آن شب كه به معراج رفت 
 .«1»ر مكه خواند و هم نماز صبح را هم نماز عشاء را د

اي از اخبار آمده كه آن جناب نماز مغرب را در مسجد الحرام خواند و بعد از آن برنامه معراجش شروع شد و مؤلف: و در پاره
 يميان اين دو روايت منافاتي نيست، هم چنان كه ميان نماز خواندنش قبل از معراج و واجب شدن نماز در شب معراج منافات



 .نيست، چرا كه نماز قبل از معراج واجب شده بود، و ليكن جزئيات آن كه چند ركعت است تا آن روز معلوم نشده بود

خواند، هم چنان كه در سوره ماند اين اشكال كه در روايات بسياري آمده كه آن جناب از روز اول بعثتش نماز ميباقي مي
اي هكرد بندهيچ يادت هست آن كسي را كه نهي مي -الَّذِي يَنْهي عَبْداً إِذا صَلَّي علق كه اولين سوره است فرموده: أَ رَأَيْتَ

و خديجه نماز  "ع "رواياتي هم آمده كه آن جناب قبل از اعالم دعوتش تا مدتي با علي« 1» "خواندرا كه نماز مي
 .خواندمي

بعد از آنكه رسول خدا )ص( معراج رفت در مراجعت ده  و در كافي از عامري از حضرت ابي جعفر )ع( روايت كرده كه فرمود:
ركعت نماز بجا آورد هر دو ركعت به يك سالم، و چون حسن و حسين )ع( متولد شدند رسول خدا )ص( به شكرانه خدا 
در  ههفت ركعت ديگر زياد كرد و خداوند هم عمل او را امضاء فرمود، و اگر در نماز صبح چيزي اضافه نكرد براي اين بود ك

 .آمدندرفتند و مالئكه روز ميهنگام فجر مالئكه شب مي

همه را دو ركعتي كرد مگر مغرب را كه از  "ص "و چون خداوند دستورش داد تا در مسافرت نمازهايش بشكند رسول خدا
ه ت كهايي اسآن چيزي كم نكرد در نتيجه شش ركعت را بر امتش تخفيف داد. و احكام سهو هم تنها مربوط به ركعت

 .«2»رسول خدا )ص( اضافه كرد و اگر كسي در اصل واجب يعني در دو ركعت اول شك كند بايد نماز را از سر بگيرد 

پرسيده است،  (وي از علي بن الحسين )ع "مرحوم صدوق در كتاب فقيه به سند خود از سعيد بن مسيب روايت كرده كه:
 چه وقت نماز بدين طريق كه امروز واجب است بر
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 .11، ح 147، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 [.....] .15و  7سوره علق، آيه (2)

 .1، ح 254، ص 2فروع كافي، ج (3)

 25، ص: 12ترجمه الميزان، ج

د را بر مسلمانان واجب نمود، مسلمانان واجب شد؟ فرمود: در مدينه و بعد از ظهور اسالم و قوت گرفتن آن، كه خداوند جها
آن گاه رسول خدا )ص( هفت ركعت به آن اضافه كرد، دو ركعت در نماز ظهر و دو ركعت در عصر و يك ركعت در مغرب و 

و در الدر «. 1» "دو ركعت در عشاء و نماز صبح را به حال خود به همان دو ركعتي كه در مكه واجب شده بود باقي گذارد ...
ه احمد و نسايي و بزار و طبراني و ابن مردويه و بيهقي )در كتاب دالئل( به سند صحيح از ابن عباس روايت المنثور است ك

اند كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: وقتي مرا به معراج بردند بويي پاكيزه از پيش رويم گذشت به جبرئيل گفتم اين كرده
ده فرعون بود، چرا كه او روزي مشغول شانه زدن به گيسوان بوي خوش از كجا است؟ گفت: بوي مشاطه و آرايشگر خانوا

 .دختر فرعون بود كه شانه از دستش افتاد و گفت: بسم اللَّه

يد باشد، پرسدختر فرعون گفت مقصودت نام پدر من است؟ گفت: خير، مقصودم پروردگار خودم و پروردگار تو و پدرت مي
 :گفت مگر تو غير از پدر من پروردگار ديگري داري؟

 .!آري. پرسيد به پدرم بگويم؟ گفت: بگو

دختر فرعون نزد پدرش رفته و جريان را براي او نقل كرد. فرعون آرايشگر و دخترش را احضار كرد و پرسيد آيا غير از من 
ه كپروردگار ديگري داري؟ گفت: آري پروردگار من و تو خدايي است كه در آسمانها است، فرعون دستور داد مجسمه گاوي 

هايش را در آن افكندند همين كه خواستند زن را در آن مس گداخته از مس بود گداخته كردند و آن زن بيچاره و بچه
بيندازند، گفت: من درخواستي از تو دارم. پرسيد چيست؟ گفت: حاجتم اين است كه وقتي مرا و فرزندانم را سوزاندي 



كنم زيرا تو به گردن ما حق داري. ! فرعون قبول كرد و گفت اينكار را ميآوري نموده و دفن كني ...استخوانهاي ما را جمع
آن گاه آنان را به نوبت در آن مس گداخته انداختند تا در آخر خواستند كه طفل شيرخوارش را بسوزانند، مادرش فريادي 

 .آن مجسمه مسي سوختندكشيد، طفل گفت: اي مادر پيش بيا و عقب نرو كه تو بر حقي، سرانجام او و فرزندانش در 

اند، يكي همين كودك است، دومي آن شاهدي بود كه به ابن عباس اضافه كرده است كه چهار نفر در كودكي به زبان آمده
 .«1»باشد مي (بيگناهي يوسف شهادت داد و سومي طفل شيرخوار در داستان جريح و چهارمي عيسي بن مريم )ع
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 .1، ح 171، ص 1من ال يحضره الفقيه، ج (1)

 .125، ص 2الدر المنثور، ج (2)

 24، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .«1»مؤلف: اين روايت به طرز ديگري از ابن عباس از ابي بن كعب از رسول خدا )ص( روايت شده است 

ص( فرمود شبي به كه مرا به معراج )و نيز در الدر المنثور است كه ابن مردويه از انس روايت كرده كه گفت رسول خدا 
رسيدم شد، از جبرئيل پبريدند و دوباره جايش سبز ميهاي آتشي ميبردند از جمعيتي عبور دادند كه لبهايشان را با قيچي

 اينها كيانند؟

 .«1»كنند گويند كه خود عمل نميمت تواند كه به مردم چيزي ميگفت: اينها خطيبهايي از ا

سازد. در اخبار معراجيه و اين نوع تمثالت برزخي كه نتايج اعمال و عذابهاي آماده شده براي هر يك را مجسم مي :مؤلف
 .اي از آنها در روايات گذشته از نظر خوانندگان گذشتبسيار است كه پاره

كه آنچه كه ما از اخبار معراج نقل كرديم فقط مختصري از آن بود و گرنه اخبار در اين زمينه بسيار  اين را هم بايد دانست
رسد و جمع كثيري از صحابه مانند مالك و شداد بن اويس و علي بن ابي طالب )ع( و ابو سعيد زياد است كه به حد تواتر مي

و عبد اللَّه بن عمر و عبد اللَّه بن عباس و ابي ابن كعب و سمرة  خدري و ابو هريره و عبد اللَّه بن مسعود و عمر بن خطاب
بن جندب و بريده و صهيب بن سنان و حذيفة بن يمان و سهل بن سعد و ابو ايوب انصاري و جابر بن عبد اللَّه و ابو الحمراء 

اند، و از رسول خدا )ص( روايت كرده و ابو الدرداء و عروة و ام هاني و ام سلمه و عايشه و اسماء دختر ابي بكر همگي آن را
 .اندجمع بسياري از راويان شيعه از امامان اهل بيت )ع( نقل نموده

از دانشمندان اسالمي هم همه آنهايي كه كالمشان مورد اعتنا است اتفاق دارند بر اينكه معراج در مكه معظمه و قبل از 
سُبْحانَ الَّذِي  "فرمايدكند و ميه مورد بحث هم آن را افاده ميهجرت به مدينه اتفاق افتاده است، هم چنان كه خود آي

منزه است آن خدايي كه بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به  -أَسْري بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَي ...
 كند بر اين معني داللتن گفتگوي آن جناب را با قريش نقل ميو بسياري از روايات هم كه داستا "مسجد اقصي برد ...

آيد كه رسول خدا جريان شب گذشته خود را براي قريش نقل نموده و آنان انكار دارد، زيرا از مجموع آنها هم بر مي
راه و از به عنوان نشانه، عدد ستونهاي مسجد اقصي را برايشان گفت، و جزئياتي كه در  (اند. رسول خدا )صنموده

 .كاروانهاي بين راه مشاهده كرده بود نقل كرد
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 .125، ص 2(الدر المنثور، ج 1و  1)

 25، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 13اقوال مختلف در باره زمان و مكان معراج و اينكه جسماني بوده يا روحاني[ ..... ص : ]



اند: سال دوم بعثت بوده و اين قول را به ابن عباس ينكه معراج در چه سالي اتفاق افتاده اختالف است، بعضي گفتهو اما در ا
اند، بعضي ديگر از آن جمله صاحب خرائج از علي )ع( نقل كرده كه وي فرمود: در سال سوم بعثت اتفاق افتاده، نسبت داده

د، بعضي ده سال و سه ماه بعد از بعثت و بعضي دوازده سال بعد از بعثت و انبعضي آن را در سال پنجم و يا ششم دانسته
اند بعضي يك سال و پنج ماه قبل از هجرت و بعضي يك سال و سه ماه قبل از هجرت و بعضي شش ماه قبل از آن دانسته

«1». 

ر اين مستند و دليلي هم كه بتوان بر هر چه بوده بحث در آن و تتبع در سال و ماه و روز آن آن قدرها اهميت ندارد، عالوه ب
 .نمائيمآن اعتماد كرد در دست نيست، لذا از اين بحث صرفنظر مي

دانند. و از آيات چيزي كه بايد خاطرنشان ساخت اين است كه روايات وارده از امامان اهل بيت، معراج را در دو نوبت مي
تا  "بتحقيق آن را دفعه ديگري بديد -وَ لَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْري "دارد:شود، زيرا در آنجا سوره نجم هم همين معنا استفاده مي

آخر كه انشاء اللَّه به تفسير آن سوره به زودي خواهيد رسيد. و بنا بر اين جزئياتي كه در باره معراج در روايات وارد شده و با 
اي دسته ديگر راجع به معراج دوم بوده و پاره هم سازگاري ندارند ممكن است يك دسته آنها مربوط به معراج اول و يك

 .ديگر مشاهداتي باشد كه آن حضرت در هر دو معراج مشاهده كرده است

اند از شعب ابي طالب به معراج رفتند، بعضي گفته« 1»اند، بعضي آن گاه در محل وقوع اين حادثه نيز اختالف ديگري كرده
اي از روايات هم بر آن داللت دارد، آن گاه آيه شريفه مورد بحث را كه كه پارهديگر محل آن را خانه ام هاني دانسته  «2»

كنند كه مقصود از آن تمامي حرم است كه آن را مجازا مسجد الحرام ابتداي آن را مسجد الحرام دانسته چنين تاويل مي
 .ناميده

و دليل ديگري كه بتواند آيه را تاويل كند در  اند از مسجد الحرام بوده چون آيه بر آن داللت داردديگر گفته« 2»بعضي 
 .دست نيست

ممكن هم هست از آن نظر كه گفتيم دوباره اتفاق افتاده بگوئيم: يكي از دو معراج از مسجد الحرام بوده و يكي ديگر از خانه 
طالب )ع( در تمام طول ام هاني و اما اينكه از شعب ابي طالب بوده باشد در رواياتي كه متضمن آنست چنين آمده كه ابو 

 شب دنبال آن حضرت
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 .144، ص 1و مناقب، ج  5، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .5، پاورقي ص 12روح المعاني، ج (2)

 .5، ص 12و روح المعاني، ج  275، ص 5مجمع البيان، ج (3)

 .125، ص 15تفسير فخر رازي، ج (4)

 27، ص: 12رجمه الميزان، جت

يافت تا آنچه با بني هاشم در مسجد الحرام جمع شده شمشيرها را برهنه نموده قريش را تهديد گشت، و به او دست نميمي
كنيم، در همين حال بودند كه رسول خدا )ص( از آسمان كردند كه اگر محمد رسول خدا )ص( پيدا نشود چنين و چنان مي

ان آمد، و مشاهدات خود را براي قريش تعريف كرد: و پر واضح است كه اين همه جزئيات و خصوصيات نازل شده نزد ايش
 .رود در ايامي اتفاق افتاده باشد كه ابي طالب )ع( در شعب محاصره و دست بگريبان آن شدائد و باليا بودهتصور نمي

عراجي كه به بيت المقدس بود ابتدايش مسجد الحرام كند مو به هر حال معراجي كه آيه شريفه مورد بحث آن را اثبات مي
 .بوده و آيه شريفه در اين معني كمال ظهور را دارد، و جهت ندارد كه ما آن را تاويل كنيم



ص( با بدن )اند: هم روحاني و هم جسماني بوده رسول خدا گفته« 1»اند در كيفيت معراج، بعضي باز اختالف ديگري كرده
الحرام به بيت المقدس و از آنجا نيز با جسد و روحش به آسمانها عروج نموده است، و اين قول بيشتر خاكي خود از مسجد 

 .مفسرين است

اند: با روح و جسدش تا بيت المقدس و از آنجا با روح شريفش به آسمانها عروج نموده است و اين ديگر گفته «1»بعضي 
روحش بوده و اين خود از رؤياهاي صادقي است كه خداوند به پيغمبرش با  :اندقول گروهي از مفسرين است. و بعضي گفته

 .نشان داده، و اين قول نادري از مفسرين است

اند به اينكه روحاني و به اند، و خوارج آن را انكار و فرقه جهميه معترض شدهدر مناقب گفته: مردم در معراج اختالف كرده
اند تا بيت المقدس روحاني و جسماني بوده، چون آيه شريفه زيديه و معتزله گفتهصورت رؤيا بوده است، ولي فرقه اماميه و 

 ."تا مسجد اقصي "دارد:

اند: از اول تا به آخر حتي آسمانها را هم با جسد و روح خود معراج كرده است، و اين معني از ابن عباس و اي ديگر گفتهعده
 .هاني روايت شده است ابن مسعود، و جابر، و حذيفه و انس و عايشه و ام

كنيم، و چگونه انكار كنيم با اينكه سابقه آن در دست هست، و آن و ما در صورتي كه ادله مذكور داللت كند آن را انكار نمي
 معراج موسي بن عمران )ع( است كه
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 .275، پاورقي ص 5، مجمع البيان، ج 4، ص 12ني، ج ، روح المعا125، ص 2منهج الصادقين، ج (1)

 .به نقل از مازري 4، ص 12روح المعاني، ج (2)

 25، ص: 12ترجمه الميزان، ج

تو در  -وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ "خداي تعالي او را با جسد و روحش تا طور سينا برد، و در قرآن در خصوص آن فرموده:
ان اينچنين به ابراهيم نش -وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ ... "ابراهيم را تا آسمان دنيا برده در قرآن فرموده، و نيز "جانب طور نبودي

اره و در ب "او را تا جايي بلند عروج داديم -وَ رَفَعْناهُ مَكاناً عَلِيًّا "، و عيسي را تا آسمان چهارم برده در قرآن فرموده:"داديم ...
و معلوم است كه اين بخاطر علو همت آن  "پس تا اندازه قاب دو قوس رسيد -فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ "رسول خدا )ص( فرموده:

 .«1»حضرت بود، اين بود گفتار صاحب مناقب 

از مسائلي است كه هيچ راهي به  "معراج "و "اسراء "ولي آنچه سزاوار است در اين خصوص گفته شود اين است كه اصل
ن در باره آن به تفصيل بيان كرده، و اخبار متواتر، از رسول خدا )ص( و امامان اهل بيت بر طبق آن انكار آن نيست چون قرآ

 .رسيده است

و اما در باره چگونگي جزئيات آن، ظاهر آيه و روايات محفوف به قرائني است كه آيه را داراي ظهور نسبت به آن جزئيات 
ود كه آن شو با در نظر داشتن آن قرائن از آيه و روايات چنين استفاده ميكنند. ظهوري كه به هيچ وجه قابل دفع نيست، مي

جناب با روح و جسدش از مسجد الحرام تا مسجد اقصي رفته، و اما عروجش به آسمانها، از ظاهر آيات سوره نجم كه به 
وجه  اين عروج واقع شده و به هيچآيد كه زودي انشاء اللَّه به تفسيرش خواهيم رسيد و صريح روايات بسيار زيادي كه بر مي

 .توان آن را انكار نمود، چيزي كه هست ممكن است بگوئيم كه اين عروج با روح مقدسش بوده استنمي

بود و ليكن نه آن طور كه قائلين به معراج روحاني معتقدند كه به صورت رؤياي صادقه بوده است، چه اگر صرف رؤيا مي
 .قدر در باره آن اهميت داده و سخن بگويد، و در مقام اثبات كرامت در باره آن جناب برآيدديگر جا نداشت آيات قرآني اين

و همچنين ديگر جا نداشت قريش وقتي كه آن جناب قصه را بر ايشان نقل كرد آن طور به شدت انكار نمايند و نيز 



 .شودسازد، و معناي معقولي برايش تصور نميمشاهداتي كه آن جناب در بين راه ديده و نقل فرموده با رؤيا بودن معراج نمي

بلكه مقصود از روحاني بودن آن اين است كه روح مقدس آن جناب به ما وراي اين عالم مادي يعني آنجايي كه مالئكه 
 شود عروج نموده و آن آيات كبراي پروردگارشمكرمين منزل دارند و اعمال بندگان بدانجا منتهي و اقدار از آنجا صادر مي

 را مشاهده و حقايق اشياء و نتايج اعمال برايش مجسم شده، ارواح انبياي عظام را مالقات و با آنان گفتگو كرده است،
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 :آياتي الهي ديده كه جز با عباراتمالئكه كرام را ديده و با آنان صحبت نموده است و 

 .تعبير از آنها ممكن نبوده است "سرادقات ""حجب ""عرش "

اين است معناي معراج روحاني ولي آقايان چون قائل به اصالت وجود مادي بوده و در عالم به غير از خدا هيچ موجود 
س شمارد كه محسومحسوسه اوصافي را برميمجردي را قائل نيستند و از سوي ديگر كه كتاب و سنت در وصف امور غير 

و مادي است مانند مالئكه كرام و عرش و كرسي و لوح و قلم و حجب و سرادقات ناگزير شده اين امور را حمل كنند بر 
شوند و احكام ماده را ندارند، و نيز تمثيالتي كه در روايات در خصوص مقامات اي كه محسوس آدمي واقع نمياجسام ماديه

ين و معارج قرب آنان و بواطن صور معاصي از نتايج اعمال و امثال آن وارد شده بر نوعي از تشبيه و استعاره حمل صالح
نموده، در نتيجه خود را به ورطه سفسطه بيندازند حس را خطاكار دانسته قائل به روابطي جزافي و نامنظم در ميان اعمال و 

 .يل را ملتزم گردندنتايج آن شوند و محذورهاي ديگري از اين قب

گويند اند كه باند ناگزير شدهها معراج جسماني رسول خدا را انكار كردهو نيز به همين جهت بوده كه وقتي يك عده از انسان
اند معراج آن حضرت در خواب بوده چون رؤيا به نظر ايشان يك خاصيت مادي است براي روح مادي، و آن گاه ناچار شده

كه با اين گفتارشان سازگاري نداشته تاويل كنند گو اينكه از آيات و روايات يكي هم با گفتار ايشان جور  آيات و رواياتي را
 .آيدنمي

 43بحثي ديگر ])تقسيم جزئيات مربوط به معراج به چهار قسم، از نظر معني و سند([ ..... ص : 

د اختالف است كه كجا بوده، نظر ما اين است كه گويد: موضعي كه آن جناب بدانجا سير داده شد موردر مجمع البيان مي
د. و تواند آن را انكار نمايبيت المقدس بوده چون قرآن كريم اين مطلب را به آن صراحت بيان نموده كه هيچ مسلماني نمي

 :اندها گفتهاينكه بعضي

 .معجزه و برهان نبودبود ديگر اين جريان در خواب واقع شده كالمي است ظاهر البطالن، زيرا اگر خواب مي

و حال آنكه در روايات دارد كه پيغمبر ما به آسمان عروج كرد و اين مضمون را بسياري از صحابه از قبيل ابن عباس و ابن 
اند چيزي كه هست در نقل جزئيات آن كم و مسعود و جابر بن عبد اللَّه و حذيفه و عايشه و ام هاني و ديگران روايت كرده

 .زياد دارند

 21، ص: 12اگر همه آن جزئيات را به دقت مورد نظر قرار دهيم خواهيم ديد كه از يكي از چهار ترجمه الميزان، جو 

 .وجه خالي نيستند

توان انكارش نمود و هم اينكه علم ما يا خصوصياتي هستند كه هم اخبار متضمن آنها، متواتر است و به هيچ وجه نمي -1
 .تواند به صحت آنها حكم كندمي



 رسد و ليكن از آنجايي كه اموريو يا جزئيات و خصوصياتي هستند كه هر چند اخبار در داللت بر آنها به حد تواتر نمي -2
كند، كه ما نيز آنها را انكار ننموده، و تجويزش غير معقول و مخالف با اصول نيستند، و خالصه عقل حكم به امكان آنها مي

گونه امور در كنيم كه ايننين وقايعي اتفاق افتاده باشد و با فرض تواتر حكم قطعي ميگوئيم ممكن است چكنيم، و ميمي
 .بيداري اتفاق افتاده

كند طوري و يا اموري است كه ظاهرش با اصول مسلمه ما مخالفت دارند و ليكن وضع رواياتي كه بر آنها داللت مي -3
رايش درست كرد، در اين صورت از ظاهر آن روايات صرفنظر توان ظاهرش را تاويل نمود و محمل معقولي باست كه مي

 .كنيم، حملي كه هم با حق بسازد و هم با دليل و روايتنموده بر آن معاني معقول حمل مي

و يا اموري است كه نه ظاهرش معقول و صحيح است و نه ممكن است بر محمل صحيحي حملشان نمود، و حمل  -4
گيرد، اينگونه جزئيات و خصوصيات راجع به معراج را قبول ننموده ادله آنها يش صورت نمينمودن آنها به اصطالح بدون سر

 .كنيمرا رد مي

از جمله مطالبي كه در باره معراج جزء دسته اول است، يعني مورد يقين است اصل معراج است و اينكه اجماال آن جناب را 
 .اندبه معراج برده

م است اين است كه آن جناب آسمانها را گشته و انبياء و عرش و سدرة المنتهي و بهشت و از جمله مطالبي كه جزء دسته دو
 .و دوزخ را ديده است

اين  توان برو مطالب جزء دسته سوم از قبيل ديدن اهل بهشت و تنعم آنان و اهل دوزخ و كيفيت عذاب ايشان است كه مي
ديده و به اصطالح ليست بهشتيان و دوزخيان را قرائت فرموده معنا حمل كرد كه رسول خدا )ص( اسماء و صفات ايشان را 

 .است

اي جز طرح و طرد روايات آن نيست، مطالبي است كه از ظاهر ادله آن تشبيه بر و مطالبي كه جزء دسته چهارم است و چاره
ا مانيت و شباهت خدآيد مثل سخن گفتن علني با خدا و ديدن خدا و با او بر تخت نشستن و امثال آن كه ظاهرش جسمي

رساند، و خدا از آنها منزه است، و از همين دسته است آن روايتي كه دارد شكم رسول خدا )ص( را شكافته و به خلق را مي
 دل او را شستند. چون دل آن جناب از هر بدي و عيبي طاهر و مطهر 

 22، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .«1»عقائد حقه است چگونه احتياج به شستشو دارد بوده و چنان دلي كه مركز آن همه معارف و 

و بسيار خوب گفته است، جز اينكه بيشتر مثالهايي كه آورده مورد اشكال است، مثال گردش در آسمانها و ديدن انبياء و 
 چامثال آن و همچنين شكافتن سينه رسول خدا )ص( و شستشوي آن را از دسته چهارم شمرده و حال آنكه از نظر عقل هي

توان گفت همه آنها از باب تمثالت برزخي و يا روحي بوده است، و روايات معراج پر است از اين نوع اشكالي ندارد. زيرا مي
تمثالت، مانند مجسم شدن دنيا در هيات زني كه همه رقم زيور دنيايي به خود بسته و تمثل دعوت يهوديت و نصرانيت و 

 .شتيان و دوزخيان و امثال اينهاها و عذابها براي بهديدن انواع نعمت

كند اختالف لحن اخبار اين باب است در بيان يك مطلب، مثال در بعضي از آنها در از جمله مؤيداتي كه گفتار ما را تاييد مي
گويد كه به وسيله براق صورت گرفته و در بعضي ديگر بال جبرئيل مده و در بعضي باره صعود رسول خدا به آسمان مي

كه يكسرش روي صخره بيت المقدس و سر ديگرش به بام فلك و آسمانها رفته است، و از اين قبيل اختالف تعبير  نردباني
 .در بيان يك حقيقت بسيار است كه اگر كسي بخواهد دقت كند در خالل روايات اين باب بسيار خواهد ديد

ساختن امري غير جسمي و غير مادي است به  توان حدس زد كه منظور از اين بيانات مجسمبنا بر اين از همين جا مي



صورت امري مادي به نحو تمثيل و يا تمثيل و وقوع اينگونه تمثيالت در ظواهر كتاب و سنت امري است واضح كه به هيچ 
 .شود انكارش كردوجه نمي
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 44[ ..... ص : 3تا  9(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً 1وَ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَالَّ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيالً )
( فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ 2قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً )( وَ 2)

( ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ 2الً )عِباداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِاللَ الدِّيارِ وَ كانَ وَعْداً مَفْعُو
 (5جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً )

لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ  وَإِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ 
 (5( عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراً )4لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً )

 44ترجمه آيات: ..... ص : 

فرستاديم و آن را وسيله هدايت بني اسرائيل قرار داديم تا غير من كه خداي عالمم هيچكس را و به موسي كتاب تورات را 
 .(1حافظ و نگهبان فرا نگيرند )

 .(2اي فرزندان كساني كه با نوح )بر كشتي( سوار كرديم، او بنده شكرگزاري بود )

مقدر كرديم كه شما بني اسرائيل دو بار حتما در  و در كتاب تورات يا در لوح محفوظ و كتاب تكوين الهي خبر داديم و چنين
گر يابيد )يك بار بقتل شعيا و مخالفت آرميا و بار ديكنيد و تسلط و سركشي سخت و ظالمانه ميزمين فساد و خونريزي مي

 .(2ورزند( )بقتل زكريا و يحيي مبادرت مي

 22، ص: 12ترجمه الميزان، ج

دگان سخت جنگجو و نيرومند خود را )چون بخت النصر( بر شما برانگيزيم تا آنجا كه پس چون وقت انتقام اول فرا رسيد بن
 .(2هاي شما نيز جستجو كنند و اين وعده انتقام، حتمي خواهد بود )در درون خانه

 ان شما راآن گاه شما را روبروي آنها قرار داده و بر آنها غلبه دهيم و به مال و فرزندان نيرومند مدد بخشيم و عده جنگجوي
 .(6) (بسيار گردانيم )تا بر دشمن و لشكر بخت النصر غلبه كنيد

د و آن ايشما بني اسرائيل و همه اهل عالم( اگر نيكي و احسان كرديد بخود كرده و اگر بدي و ستم كرديد باز بخود كرده)
آور را بر شما باز بندگاني قوي و جنگ هاي شما )كشتن يحيي و زكريا و يا عزم قتل عيسي( فرا رسيدگاه كه وقت انتقام ظلم

ند بار مان -كنيم تا اثر بيچارگي و خوف و اندوه رخسار شما ظاهر شود و به مسجد بيت المقدس، معبد بزرگ شمامسلط مي
 .(4داخل شوند و ويران كنند و به هر چه رسند نابود ساخته و به هر كس تسلط يابند به سختي هالك گردانند ) -اول



ما! باز هم به بني اسرائيل بشارت ده كه اميد است خدا به شما اگر توبه كرده و صالح شويد مهربان گردد و اگر به  اي رسول
 .(5ايم )گرديم و جهنم را زندان كافران قرار دادهعصيان و ستمگري برگرديد ما هم به عقوبت و مجازات شما باز مي

 44بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

آيد كه در مقام بيان اين معنا است كه سنت الهي در امتها و اين آيات كه در صدر سوره قرار دارند چنين برمياز ظاهر سياق 
اقوام مختلف انساني همواره بر اين بوده است كه ايشان را به راه بندگي و توحيد هدايت نموده و رسيدن به آن را برايشان 

هاي دنيا و آخرت را در اختيارشان قرار داد و ايشان مخير نموده است، نعمت ممكن ساخته و ايشان را در پذيرفتن و نپذيرفتن
را به همه رقم اسبابي كه در اطاعت و معصيت بدان نيازمندند مسلح و مجهز ساخت تا اگر اطاعت و احسان كنند به سعادت 

 .عذاب آخرت كيفرشان كنددنيا و آخرت پاداششان دهد، و اگر گناه و عصيان ورزند به نكال و خواري در دنيا و 

توان گفت كه هفت آيه مذكور به منزله مثالي است كه كيفيت و چگونگي جريان اين سنت عمومي را در بني بنا بر اين مي
سازد، بدين شرح كه خدا بر پيغمبرشان كتاب نازل كرد، و آن را هدايتي قرار داد تا به وسيله آن به سوي اسرائيل مجسم مي

بند، و در آن كتاب چنين پيشگويي كرد كه به زودي ترقي نموده و در اثر همان ترقي، طغيان و تباهي خدايشان راه يا
 خواهند ورزيد و خداوند با مسلط نمودن دشمن، بر آن قوم، انتقام سختي از آنان خواهد 
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ير كند تا آن كه غرور و طغيانشان فروكش نموده گرفت و خوارشان خواهد ساخت و دشمن آن قدر از ايشان بكشد و اس
گردند، در آن وقت خدا هم به نعمت و رحمت خود برگشته باز سرو ساماني به ايشان خواهد دوباره به سوي اطاعت خدا برمي

 .گرددداد، باز براي بار دوم طغيان خواهند ورزيد و خدا هم به عذاب خود برمي

همين  چيني براي بيان جريانآيد كه آيات هفتگانه مورد بحث به منزله توطئه و زمينهياز اين بيان اين نتيجه به دست م
 .سنت است در امت اسالم، و در حقيقت اين چند آيه نظير جمله معترضه است ميان آيه اول و آيه نهم

 46[ ..... ص : در قرآن مجيد و وجه اينكه وكيل گرفتن غير خدا شرك است "كتاب "اشاره به مورد استعمال كلمه]

 ."وَ آتَيْنا مُوسَي الْكِتابَ وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا "

در بسياري از موارد در قرآن كريم بر مجموع شرايعي كه بر مردمي واجب شده، و در آنچه از عقايد و اعمال  "كتاب "كلمه
كرده، اطالق شده است، و اطالقش بر اين معنا خود دليل بر اين است كه كتاب مشتمل بر ري مياند داواختالف داشته

ما  "وظايفي اعتقادي و عملي است كه بايد به آن معتقد شده و عمل كنند، و بعيد نيست كه به خاطر همين جهت فرموده:
ه اند كه كتاب نامبرده مشتمل بر شرايطي است كتا بفهم "تورات را فرستاديم "و نفرمود: "كتاب را براي موسي فرستاديم

 .اخذ و عمل به آنها بر آنان فرض و واجب است

به منزله تفسير براي فرستادن كتاب است و هدايت  "وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ "شود كه جمله:و از همين جا روشن مي
كند، شرايعي كه اگر به آنها معتقد شوند و عمل كنند به يان ميبودن آن همين است كه شرايع پروردگارشان را برايشان ب

 .گردنديابند و به سعادت دو سرا نائل ميسوي حق راه مي

تفسيريه است و مدخول ان، محصل همه آن معارفي است كه كتاب  "أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا "در جمله: "ان "و كلمه:



 .هدايتشان مشتمل بر آنست

نمايد اين كند و ايشان را به آن راهنمايي ميس برگشت معناي آيه به اين است كه محصل آن معارفي كه كتاب بيانش ميپ
 دهد و بنا بر اينكند، و از اينكه چيزي غير خدا را وكيل خود بگيرند زنهار مياست كه ايشان را از شرك به خدا نهي مي

 خواهد بود، البته اين در صورتيست كه "وَ جَعَلْناهُ هُديً لِبَنِي إِسْرائِيلَ "تفسير جمله: "وَكِيلًاأَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي  ":جمله
به بني اسرائيل برگردد، هم چنان كه ظاهر هم همين است، و اما اگر احتمال دهيم كه به  "ال تتخذوا "ضمير در جمله:

 .مه جمالت قبل، خواهد بودموسي و بني اسرائيل هر دو برگردد در اين صورت تفسير ه
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 "داديم ما قرار "و در اين جمله التفاتي به كار رفته، و آن را التفات از تكلم با غير )ما( به تكلم تنها )من( است اول فرمود:
ظور تعظيم و همچنين به من و وجه آن بيان اين نكته است كه در اول به منظور "غير من را وكيل نگيريد "پس از آن فرمود:

شد و اما اگر در دومي هم به همين صورت حفظ وحدت سياق، به صورت تكلم با غير، آورده شد و اشكالي هم وارد نمي
كرد كه خدايان متعددند و اين با توحيدي كه خود سياق در شنونده خيال مي "بغير ما وكاليي نگيريد "فرمود:آورد و ميمي

مناسب نبود به همين جهت در خصوص اين جمله از سياق قبل صرفنظر نموده و جمله را به صيغه تكلم مقام اثبات آنست 
 .تنهايي آورد

 :و بعد از آنكه اين محذور برطرف شد دوباره به سياق سابق عودت نموده و فرمود

 ."ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا "

وكيل آن كسي است كه شؤون ضروري موكل خود را  و اما چرا وكيل گرفتن غير خدا شرك است؟ جهتش اين است كه
تواند باشد، پس اگر كسي اصالح نموده و به برآورده كردن حوائجش اقدام نمايد، و چنين كسي غير از خداي سبحان نمي

 .غير او پروردگاري اتخاذ كند در حقيقت غير خدا را وكيل اتخاذ نموده است

 ."إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراًذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ  "

ه شوند، و اگر در آيشود كه آنها اوالد صغيري هستند كه به پدران خود ملحق ميبه اين عنايت بر اوالد اطالق مي "ذرية "
 .«1»شريفه به صداي باال آمده بخاطر اختصاص است 

دين كرده ب "ذريه "ين حكمي كه در باره كلمهفهماند كه متكلم از ارساند و ميو اختصاص خود عنايت خاص متكلم را مي
جهت بوده كه نسبت به آن عنايت خاصي داشته، و بنا بر اين، همين اختصاص به منزله تعليل بوده و خاصيت آن را دارد، 

همين خاصيت را « 1» "يْتِيُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَ ":در آيه "اهل "هم چنان كه به صداي باال بودن كلمه:
 ."خواهد رجس را از شما ببرد به خاطر اينكه شما اهل بيت نبوت هستيدخدا مي "دهد:افاده نموده و چنين معنا مي

 كند،آيه قبلي خود را تعليل مي "ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ "در آيه مورد بحث هم جمله

__________________________________________________ 

اختصاص يكي از نكات ادبي است و در نحو بابي دارد و منظور از آن اين است كه اعراب وصفي را به منظور افاده (1)
را بايد  "ذرية "را تقدير بگيرند، در آيه مورد بحث اگر اين عنايت نبود كلمه "اخص "عنايت بيشتر عوض كنند و كلمه:

 .(در بني اسرائيل باشد و ليكن منصوب آمده تا اختصاص را برساند )مترجم خوانديم تا عطف بر الممجرور مي

 [.....] .22سوره احزاب، آيه (2)
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 .كندآن جمله را تعليل مي "إِنَّهُ كانَ عَبْداً شَكُوراً "هم چنان كه جمله



هاي ت كه خداوند سبحان در باره سرنشينان كشتي نوح وعدهو اما تعليل بودن جمله اول براي آيه قبلي خود از اين جهت اس
 :جميل داده و بعد از آنكه از غرق نجاتشان داد فرمود

اي نوح از كشتي فرود آي كه سالم ما و بركات و رحمت ما بر تو و بر آن اممي كه هميشه با تواند اختصاص يافته و  "
 "به آنها بهره از دنيا دهيم آنان را به عذاب سخت كيفر خواهيم دادخودسر و ستمگر شوند( ما پس از آنكه )امتهايي كه 

«1». 

بنا بر اين فرستادن كتاب براي موسي و هدايت بني اسرائيل به وسيله آن، وفاي به همان وعده نيكويي است كه به 
 .شداعمال مي پدرانشان يعني به سرنشينان كشتي نوح داده بود و هم اجراي سنت الهي است كه در امتهاي گذشته

ما بر موسي كتاب فرستاديم و آن را وسيله هدايت بني اسرائيل قرار داديم، به خاطر اينكه بني  "پس گويي چنين فرموده كه
 ."شان داديماسرائيل ذريه همانهايند كه ما با نوح سوار بر كشتيشان كرديم، و سالمتي و بركات را وعده

سنت هدايت و ارشاد و طريقه دعوت به توحيد، عينا همان سنتي است كه نوح اولين و اما دوم، براي اينكه اين سنت يعني 
مجري آن در عالم بشري بود، و با قيام به آن، شكر نعمتهاي خدا را به جاي آورده و عبوديت خود را نسبت به خدا خالص 

ي تعالي هم شكر خدمت او را خدا -ايم: كه شكر حقيقي مالزم است با اخالص در عبوديتقبال هم مكرر گفته -كرده
گذارده، و سنت او را تا بقاء دنيا بقاء داده و در همه عوالم بر او سالم كرده و تا روز قيامت در هر كلمه طيب و عمل صالحي 

ي تَرَكْنا عَلَيْهِ فِ وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ، وَ "كه از نسل بشر سر بزند او را شريك در اجر نموده هم چنان كه خود فرموده:
 .«1» "الْآخِرِينَ، سَالمٌ عَلي نُوحٍ فِي الْعالَمِينَ، إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

اي شكور بود پاداش داديم و شود كه ما نوح را به خاطر اينكه بندهبنا بر اين، آيه مورد بحث در اين جمله خالصه مي
تاب اش موسي كذريه آنها كه در كشتي با او بودند اجرا نموده، مثال بر يكي از ذريه دعوتش را باقي گذارديم سنتش را در

 .نازل كرديم و آن را مايه هدايت بني اسرائيل قرار داديم

 43شود[ ..... ص : و معنايي كه از آن استفاده مي "ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ ... "در جمله: "ذرية "وجه منصوب بودن كلمه]

 بخوبي بر "وَ جَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ "و جمله: "ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنا مَعَ نُوحٍ "از جمله:

__________________________________________________ 

 .25سوره هود، آيه (1)

در همه ادوار، ما نيكوكاران را چنين پاداش ذريه او را بقاء داديم و سنتش را در نسلهاي بعد جاري ساختيم، سالم بر نوح (2)
 .74دهيم. سوره صافات، آيه مي
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ه آنها ك "باشند، و اگر تنها ذريه پسري او بودند و مقصود از جملهآيد كه مردم امروز، همه ذريه پسري و دختري نوح ميمي
 .ر و بلكه متعين اين بود كه گفته باشد ذريه نوح، و اين خود روشن استپسران نوح باشند بهت "در كشتي با نوح سوار كرديم

منصوب به ندايي است كه حذف  "ذرية "كلمه :«1»اند مفسرين در اعراب آيه، وجوه بسيار ديگري دارند، از جمله گفته
 "تتخذوا "مفعول اول جمله: «1»اند و يا گفته "اي ذريه كساني كه با نوح بر كشتي نشانديم "شده، و تقدير آن چنين بوده
 :است و مفعول دوم آن كلمه

از ذريه كساني كه با نوح در  -هر كه باشد -به جاي من كس ديگري را "است و تقدير كالم اين است كه: "وكيال "
ز بدل است از كلمه موسي كه در آيه قبلي بود ولي سخافت هيچيك ا« 2»اند و يا گفته "كشتيشان نشانديم وكيل مگيريد



 .اين وجوه بر خواننده پوشيده نيست

به موسي  "انه "ضمير در«: 2»اند وجه زير نيز از نظر سخافت دست كمي از وجوه مذكور ندارد، و آن اين است كه گفته
گردد نه به نوح! و جمله، تعليل فرستادن كتاب به موسي و آن را هدايت بني اسرائيل قرار دادن است البته در صورتي برمي
 .را به موسي برگردانيم نه به كتاب "وَ جَعَلْناهُ "در "هاء "ميركه ض

 49 :[ ..... ص "وَ قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ ... "و معناي آيه: "قضاء "معاني مختلف واژه]

 ."دُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراًوَ قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِ "

گفته است كه به معناي فيصله دادن به امري است، چه با گفتار باشد و چه با عمل و  "قضاء "راغب در مفردات در معناي
وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا  "هر كدام بر دو وجه است يكي الهي و ديگري بشري، از جمله قضاء الهي اين است كه فرموده:

 "وَ قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ ". خدا دستور داده كه جز او را نپرستيد: و نيز در همين معنا است كه فرموده:"إِيَّاهُ
عنا نموديم كه ... و بر همين ميعني ما اعالم كرديم و حكم را فيصله يافته كرديم و به ايشان به وسيله وحي چنين اعالم 

اين امر را به وي حكم كرديم كه نسل اينان مقطوع  "وَ قَضَيْنا إِلَيْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دابِرَ هؤُالءِ مَقْطُوعٌ "شود آيه:حمل مي
 .خواهد بود

 -ءٍالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ ال يَقْضُونَ بِشَيْوَ اللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَ  "فرمايد:و اما قضاء فعلي و عملي الهي اين است كه مي
 كند و غير او آنچه را بهتنها خداست كه به حق حكم مي

__________________________________________________ 

 .به نقل از مجاهد 122، ص 15تفسير فخر رازي، ج (1)

 .122، ص 15تفسير فخر رازي، ج (2)

 .به نقل از ابو البقاء 12، ص 15 روح المعاني، ج(3)
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 ."خوانند هيچ حكم )و اثري( نخواهند داشت نه به حق و نه بباطلخدايي مي

ناي ابداء و فراغت از كه قضاء در آن به مع "پس آنها را در دو روز هفت آسمان كرد -فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ فِي يَوْمَيْنِ "
 :ايجاد است و اين آيه در حقيقت در معني همان آيه

 .است "بَدِيعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

كند از مقوله كالم گويند: داوود چنين قضاء كرد، پس حكمي كه حاكم ميدر قول بشري اين است كه مي "قضاء "و اما
 :فرمايدمياست و در قضاء فعلي بشري، آيه شريفه 

 :فرمايدو همچنين مي "پس چون مناسك خود را بپايان رسانديد -فَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ "

 .«1» "پس آلودگيهاي خود را زائل نموده به نذرهاي خود وفا كنند -ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ "

 عطف بر فساد شده، "علو "ورد بحث كنايه است از طغيان به ظلم و تعدي، زيرابه معناي ارتفاع و در آيه م "علو "و كلمه
إِنَّ فِرْعَوْنَ عاَل فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ  "آنهم عطف تفسيري، در جاي ديگر قرآن نيز به اين معنا آمده است آنجا كه فرموده:

 ."نمودفرعون در زمين علو كرد و اهل زمين را فرقه فرقه  -أَهْلَها شِيَعاً

و معناي آيه اين است كه ما بني اسرائيل را در كتاب كه همان تورات باشد خبر داده و اعالم نموديم، خبري قاطع، كه 



 "كه مراد از -گويم كه شما نژاد و گروه بني اسرائيل به زودي در زمين فساد خواهيد كردخورم و قطعي ميسوگند مي
 .ين فساد را در دو نوبت پشت سر هم انجام خواهيد دادو ا -سرزمين فلسطين و اطراف آنست "زمين

 .و در زمين طغيان و علو بزرگي خواهيد نمود

 ."... فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا "

ا اين به معناي شدت و مكروه است، ب "باساء "و "باس "و "بؤس "گويد:مي "باس "راغب در مفردات در معناي كلمه
هُ أَشَدُّ بَأْساً وَ وَ اللَّ "شود مانند آيه شريفه:تفاوت كه بؤس بيشتر در فقر و جنگ و باس و باساء بيشتر در عذاب استعمال مي

 .«1» "أَشَدُّ تَنْكِيلًا

ر فالن شود: فالني را دبه معناي سر زدن به اينجا و آنجا است، مثال گفته مي "جوس "گويد: مادهو در مجمع البيان مي
قبيله رها كردم تا يجوسهم و يدوسهم يعني بگردد و يك يك را پيدا نموده لگد مال كند، ابو عبيده هم در معناي اين كلمه 

 گفته است: هر جا را كه
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اند جوس به معناي طلب كردن يك اي، آن گاه گفته است: بعضي گفتهآمد و شد كرده پا نهاده باشي حوس و جوس كرده
 .«1»چيزي به جستجو است 

 43[ ..... ص : و اشاره به ضعف وجوه ديگري كه در اين باره گفته شده است "فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما ... "توضيح معناي آيه شريفه:]

گردد، و به مرتين برمي "هما "و ضمير تثنيه "لتفسدن ... ":تفريعي است بر جمله "فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما "و اينكه فرمود:
عده اول از و "وعد اولي "افساد اولي است و مراد به "اوليهما "كنيد، و بنا بر اين معنايمعنايش اين است كه دو بار فساد مي

وعده و آن نكال و نقمتي است كه خدا در برابر فسادشان داده، و در نتيجه وعد به معناي موعود خواهد بود، و آمدن  آن دو
وعد كنايه از آمدن هنگام انجاز و عملي كردن آنست، و همين خود دليل است بر اينكه خداوند در برابر دو نوبت افساد آنان 

كنيد و ما رده به خاطر اختصار بوده، و گويا فرموده: در زمين دو نوبت فساد ميدو تا وعده داده، و اگر اسمي از دومي نب
همه آنچه را كه گفتيم به كمك سياق آيه بود كه  ...ايم كه در هر نوبت انتقام بگيريم وقتي افساد اول كرديد تان دادهوعده

خود را  اين است كه بندگان نيرومند "اداً لَنا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍبَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِب "از آيه استفاده كرديم و معناي آيه كه فرمود:
 .بسيج كرديم و فرستاديم تا شما را ذليل نموده و از شما انتقام بگيرند

 .است "أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ... "و دليل اينكه گفتيم بعث بمنظور انتقام و ذليل كردن بوده جمله:

 خوانده، "بعث الهي "بسوي بني اسرائيل و قتل عام و اسارت و غارت و تخريب آنان راو در اينكه آمدن آن بندگان خدا 
اشكالي ندارد چرا كه اين بعث و برانگيختن بر سبيل كيفر و در برابر فساد و طغيان و ظلم به غير حق بني اسرائيل بوده 

ه ايشان آنان بر بني اسرائيل نسبت بكش و مسلط ساختن است، پس كسي نگويد كه خدا با فرستادن چنين دشمناني آدم
 .ظلم كرده، بلكه خود ايشان به خود ظلم كردند

كه گفته « 1»شود كه در آيه شريفه هيچ دليلي وجود ندارد كه داللت كند بر گفتار آن مفسري و از همين جا روشن مي
، و نيز "ما برانگيختيم "ن فرمودهچو "اندقومي كه خداي تعالي بر بني اسرائيل مسلط كرد بندگاني مؤمن بوده "است:



 ."اي از بندگان خود را فرستاديمعده "فرموده

 زيرا هيچيك از اين دو دليل داللتي بر مؤمن بودن آنان ندارد، اما اولي به خاطر اينكه
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برانگيختن و وادار نمودن كفار براي قلع و قمع كردن مردمي در صورتي كه از باب مجازات باشد بعث الهي است و الزم 
 .نيست كه مجازات الهي هميشه به دست مؤمنين صورت گيرد

م در مثل اين آيه كه بندگان را به وصف باس و شدت و خونخواري و اما دومي به خاطر اينكه كفار هم بندگان خدايند، آنه
 .توصيف نموده

شباهت بقول اين مفسر نيست، و آن اين است كه ممكن است افراد مبعوث شده، ديگري نيز هست كه بي «1»قول 
كي از اند كه يري بودهاند كه خداوند دستورشان داده تا با اين طايفه جهاد كنند، و نيز ممكن است كه كفامؤمنيني بوده

پيغمبران با آنان ائتالف كرده كه با اين طايفه بجنگند و آنان را بر ايشان كه مثل خود آنان كفار و فساق بودند مسلط ساخته 
 .گرددشد بر اين قول نيز وارد ميباشد و ليكن همان اشكالي كه بقول قبلي وارد مي

تاكيد است بر حتمي بودن قضاء و معنايش اين است كه چون زمان آن عذاب كه در برابر فساد  "وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا "و جمله
انگيزيم تا سرزمينهاي شما را با قهر و اولتان وعده داديم رسيد از ميان مردم بندگاني نيرومند و خونخوار را عليه شما برمي

ركز سرزمينهايتان پيش روي كنند و شما را ذليل و استقالل و علو و آقائيتان را تباه سازند و اين غلبه مسخر نموده و تا م
 .اي است شدني كه گريزي از آن نيستخود وعده

 ."ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْناكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ جَعَلْناكُمْ أَكْثَرَ نَفِيراً "

نفر  "به معناي "نفير "است، و "دولت "و هم به معناي "برگشتن "به معناي "كرة "ر مجمع البيان گفته است كه: كلمه:د
باشد، هم چنان كه در  "نفر "جمع "نفير "است، و زجاج در معناي آن گفته است: ممكن هم هست كه "و عدد رجال

در جمع معز )بز( معيز و در جمع كلب )سگ( كليب هم و  "ضئين ")گوسفند(، "ضأن "و در جمع "عبيد "،"عبد "جمع
كنند، و با او به معناي گروهي است كه او را ياري مي "نافرة "و "نفير "و -با سكون -"نفر "انسان و "نفر "گويند، ومي

 .«2»كنند كوچ مي

 گشته و بعد از عذاب بار اولو معناي آيه روشن است، و ظاهرش اين است كه بني اسرائيل به زودي به دولت سابق خود باز
اي از زمان اين برگشتن صورت خواهد يابند و به تدريج و در برههشوند، و از چنگ استعمار رهايي ميبر دشمنان مسلط مي

 .گرفت، زيرا امداد شدنشان به اموال و فرزندان و باال رفتن آمارشان به زمان قابل توجهي احتياج دارد
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دارد بر اينكه  لتاشعار و بلكه با كمك سياق، دال "إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها "فرمايد:و آيه بعدي كه مي
اين واقعه يعني برگشتن دولت بني اسرائيل و غلبه كردنشان بر دشمنان به خاطر برگشتن از كفر و فسق به ايمان و نيكي 



است، و اين هم ثمره چشيدن وبال و آثار تلخ بديهاي قبل است، هم چنان كه وعده و يا به تعبير ديگر عذاب دومي هم به 
 .يها به سوي بدي استخاطر برگشتن از اين نيك

 41گردد )إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها([ ..... ص : آثار نيك و بد اعمال به عامل بر مي]

 ."إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها "

الم اختصاص است يعني: هر يك از احسان و اسائه شما مختص به خود شما  "فلها "و همچنين در "النفسكم "در "الم "
ه چ -است، بدون اين كه به ديگران چيزي از آن بچسبد، و اين خود سنت جاريه خداست كه اثر و تبعه عمل هر كسي را

أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما كَسَبَتْ وَ لَكُمْ ما  تِلْكَ ":گرداند، بنا بر اين آيه مورد بحث، در معناي آيهبه خود او برمي -خوب و چه بد
 .باشدمي «1» "كَسَبْتُمْ

گردد، نه اينكه بخواهد اين معنا به صاحبش برمي -چه خوب و چه بد -پس آيه، در مقام بيان اين معنا است كه اثر هر عمل
 "نفرمود: "فلها "فته شود چرا به جايشود تا گرا برساند كه كار نيك به نفع صاحبش و كار زشت به ضرر او تمام مي

 .«1» "لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ "هم چنان كه در آيه ديگر فرمود: "فعليها

 :اندبنا بر اين ديگر نيازي به آن زحمت بيهوده نيست كه بعضي به خود داده و گفته

ن است، زيرا اسائه با اي "الي "است و آنكه ديگري گفته كه بمعناي "يعل "به معني "وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها "در جمله "الم "
ند و يا آن كيعني بدي كرد به فالني يا بدي مي "ء اليه اساءةأساء الي فالن و يسي "شود:شود و گفته ميحرف متعدي مي

 .«2»است  "لِيمٌلَهُمْ عَذابٌ أَ "ديگري كه گفته است: الم مزبور براي استحقاق و نظير المي است كه در

و چه بسا كه به گفته ما كه گفتيم الم، الم اختصاص است اشكال شود به اينكه واقع مطلب خالف آنست، زيرا كه بسيار 
يده و شود و يا اثر گناه و بدي به خود بدكار نرسبينيم كه اثر احسان به خود احسان كننده برنگشته بلكه عايد غير او ميمي

 .شودعايد غير او مي
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ولي جوابش روشن است، و آن اين است كه صاحب اين اشكال غفلت ورزيده از اينكه قرآن كريم چه نظري نسبت به آثار 
ال است كه به هيچ وجه به غير صاحب گردد مربوط به آثار اخروي اعماعمال دارد و اينكه اثر هر عملي به عاملش بر مي

 .«1» "مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَ مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ "عمل ربطي ندارد، و در اين باره فرموده است:

 انعام و يا عذاب و ياو اما آثار دنيوي اعمال چنان نيست كه به غير فاعل نرسد بلكه در صورتي كه خدا بخواهد به عنوان 
رساند بنا بر اين اينطور نيست كه هر فاعلي بتواند به طور دائم اثر فعل امتحان اثر عمل شخصي را به شخص ديگر نيز مي

خود را به ديگري برساند، مگر همان احيانا كه گفتيم مشيت خدا بر آن تعلق گرفته باشد، و اما خود فاعل اثر فعلش دائما و 
 .گرددفي به خودش برميبدون هيچ تخل

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ  "بنا بر اين نيكوكار سهمي از عمل نيك و بدكار سهمي از عمل بد خود دارد، هم چنان كه فرمود:



 .«1» "خَيْراً يَرَهُ وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

)ع( روايت « 2»رسد، و اين همان معنايي است كه از علي به غير او نميشود، و بطور دائم پس اثر فعل از فاعلش جدا نمي
 .كني آن گاه اين آيه را تالوت فرمودكني و هيچ بدي نيز به غير نميشده كه فرمود: تو هيچ احساني به غير نمي

 ."دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراًفَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما  "

 .به معناي هالك كردن و از ماده تبار به معني هالك و دمار است "تتبير "

يعني اندوهناك كرد او را و اين  "ساء زيد فالنا "شوددار كردن است. گفته مياز مسائه به معناي غصه "ليسوؤا "و كلمه:
 .اند: متعلق است به فعل مقدر كه بخاطر اختصار حذف شدههم گفته« 2»كه بعضي  كلمه بطوري

دگان ما آن بن -بعثناهم ليسوؤا وجوهكم بظهور الحزن و الكابة فيها "و الم در آن براي غايت است، و تقدير آن چنين است:
 هاي ناراحتيخود را برانگيختيم براي اينكه نشانه
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هايتان آشكار سازند، بطوري كه آثار ذلت و مسكنت و خواري و بردگي از سر و رويتان ببارد، و و حزن و اندوه را در چهره
 ."كنند صورت بگيردها و اسيريها كه در شما اعمال ميهمه اينها به وسيله قتل عام و غارت

است و به حرف آن كس  -مسجد اقصي بيت المقدس "وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ "از مسجد در جمله:و مقصود 
 .كه گفته مراد از مسجد تمامي سرزمين بيت المقدس است، و مجازا آن را مسجد خوانده نبايد اعتنا كرد« 1»

كه دشمنان بني اسرائيل در نوبت اول هم داخل مسجد اقصي شده و آن را به قوه اين كالم داللت بر چند نكته دارد: اول اين
قهريه گرفتند، و اگر در قرآن كريم آن را نياورده به منظور اختصار بوده است، دوم اينكه داخل شدن در مسجد براي هتك 

ل و گرفتن انتقام از ايشان همانها حرمت و تخريب آن بوده، سوم اينكه اين مهاجمين و مبعوثين براي مجازات بني اسرائي
 .بودند كه در بار اول مبعوث برايشان شدند

، مردم را كه بر آن دست يابند "هر كسي را "اين است كه هالك كنند و نابود سازند "وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً "و معناي جمله
 .ران سازندها را خراب و شهرها را ويكشته، اموال را سوزانيده، خانه

و ليتبروا مدة علوهم  "مصدريه و به معناي مدت باشد، و مضاف حذف شده، تقدير چنين باشد: "ما "احتمال هم دارد كه
 .تر استتر و با سياق آيه مناسبولي معناي اول به فهم نزديك "تتبيرا

اين معنا به  "لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ ... "وعد دوم يعني جملهو  "بَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا ... "از مقايسه ميان وعد اول يعني جمله
تر بوده و در آن وعده نزديك بوده كه به كلي نابود شوند، و در داللت بر آيد كه وعده دوم بر بني اسرائيل سختدست مي

 ."وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْبِيراً "اين معنا همين عبارت كافي است كه فرمود:

ي آيه اين است كه وقتي زمان وعده دوم رسيد، يعني بني اسرائيل افساد بار دوم خود را از حد گذراندند ما همان و معنا
هايشان را بندگان خود را واداشتيم تا با فراهم آوردن اسباب حزن و اندوه و تحقق بخشيدن ذلت و مسكنت آنان چهره

اقصي شوند و هر چه را كه بر آن غلبه يافتند هالك نموده و  اندوهگين نموده و نيز مانند نوبت نخستين وارد مسجد



 .سرزمينهايي را كه از آن عبور كردند ويران سازند

__________________________________________________ 

 .277، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 25، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 ."تُمْ عُدْنا وَ جَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ حَصِيراًعَسي رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَ إِنْ عُدْ "

اند به معناي حبس كردن و در مضيقه قرار دادن است هم چنان كه در جاي و به طوري كه گفته "حصر "حصير از ماده
 .يعني برايشان تنگ بگيريد "وَ احْصُرُوهُمْ "ديگر قرآن فرموده:

اين است كه اميد است بعد از بعث دشمنان در بار  -آيدبطوري كه از سياق برمي -"يَرْحَمَكُمْعَسي رَبُّكُمْ أَنْ  "و معناي جمله
دوم خداوند به شما رحم كند، و اين وعده اميدوار كننده مشروط است به توبه ايشان و اينكه به طاعت و احسان برگردند. به 

م و ما گردياز هم به فساد برگرديد ما نيز به عقوبت و نكال بر ميكند اگر بكه تهديد مي "وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا "دليل جمله
 .دهيم تا نتوانند از آن خارج شوندجهنم را براي كافران حصير و محلي محصور قرار مي

است  هاز تكلم با غير به غيبت التفات شده است، و گويا وجه آن اين باشد كه خواست "عَسي رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ "و در جمله
ه به در صورتي ك -به اصلي اشاره كند كه ربوبيت خداي تعالي اقتضاي آن را دارد و آن اصل اين است كه: بر بندگان خود

رحم كند و به سوي فطرتشان ارشاد نمايد مگر اينكه از خط مرزي خلقت خود منحرف  -مقتضاي خلقت خود مشي كنند
شد ربوبيت خداي تعالي يادآوري شود الزم بود سياق ه اين نكته باعث ميگشته و از راه فطرت بيرون شوند و چون اشاره ب

كنيم( به هم بخورد و به سياق تكلم به غيبت )پروردگارتان چنين و چنان كند( مبدل شود، تكلم با غير )ما چنين و چنان مي
 .و بعد از آنكه نكته مزبور ايفاء شد دوباره به همان سياق قبلي برگردد

 46..... ص : بحث روايتي 

 اشاره

ع( روايت كرده كه فرمود: اگر خداوند نوح )ع( را )در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از محمد بن مسلم از ابي جعفر 
دهم كه اگر در شب و روز گفت: بار الها من گواهي ميعبد شكور ناميد براي اين بود كه آن جناب در هر صبح و شام مي

شريك، حمد و شكر تو به خاطر آن نعمتها بر من فرض اي هستي بيعافيتم، همه آنها از تو است و تو يگانهقرين نعمتها و 
 .«1»است ولي نه تنها آن قدر كه راضي شوي بلكه رضايت بعد از رضا نيز الزم است 

__________________________________________________ 

 .1، ح 252، ص 1برهان، ج (1)

 24، ص: 12لميزان، جترجمه ا

 .روايت شده است« 2»و عياشي « 1»و تفسير قمي « 1»مؤلف: اين معنا با مختصر تفاوتي به چند طريق در كافي 

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي فاطمه روايت كرده كه گفت رسول خدا )ص( فرمود: نوح هيچ چيز كوچك و يا 
 .«4»گفت و به همين جهت خداوند او را بنده شكور ناميد بسم اللَّه و الحمد للَّه، ميداشت مگر آنكه بزرگي را برنمي

كرد منافات ندارد، زيرا پر واضح است كه شخصي مثل مؤلف: اين روايات با رواياتي كه قبال شكر را به اخالص تفسير مي
 .دعائي منفك از اخالص در بندگي نيستكند مگر آنكه حقيقت معناي دعا را داشته باشد، و چنين نوح )ع( دعا نمي



و در تفسير برهان از ابن قولويه نقل كرده كه وي بسند خود از صالح بن سهل از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل 
ن امير المؤمنين )ع( و يكي فرمود: يكي كشته شد "وَ قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ "آيه

فرموده: مقصود كشتن حسين بن علي )ع( و در  "وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيراً "است و در تفسير (ضربت خوردن حسن بن علي )ع
لَ أْسٍ شَدِيدٍ فَجاسُوا خِالبَعَثْنا عَلَيْكُمْ عِباداً لَنا أُولِي بَ "وقتي كه حسين ياري شود :فرمود "فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُوالهُما "باره جمله:

انتقام نگذارند و انتقام همه خونهاي ريخته قبل از قيام قائم قومي برانگيخته شود كه هيچ خوني از آل محمد را بي "الدِّيارِ
 .«2»اي است شدني و اين وعده "وَ كانَ وَعْداً مَفْعُولًا "شده از اهل بيت را بگيرند

يگري نيز هست كه سياقش مانند اين روايت تطبيق حوادثي است كه در اين امت واقع مؤلف: در اين معنا روايتهاي د
بيني كرده و شود و در ميان بني اسرائيل اتفاق افتاده است، و در حقيقت در مقام تصديق مطلبي است كه رسول خدا پيشمي

النعل بالنعل مرتكب خواهد شد، حتي اگر  فرموده بود: اين امت به زودي همان را كه بني اسرائيل مرتكب شد دقيقا و طابق
بني اسرائيل داخل سوراخي رفته باشد اين امت نيز خواهد رفت، پس اين روايات را نبايد جزو رواياتي شمرد كه آيه مورد 

تطبيق  ايبينيم هر كدام از اين روايتها آيه را بگونهكند بلكه تنها در مقام جري و تطبيق است، چرا كه ميبحث را تفسير مي
 .اندكرده

__________________________________________________ 

 .17، ح 77، ص 1اصول كافي، ج (1)

 .52، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 .14، ح 155، ص 1تفسير عياشي، ج (3)

 .151، ص 2الدر المنثور، ج (4)

 .2، ح 254، ص 1برهان، ج (5)

 25، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ستان كه آيات مورد بحث متضمن آن است روايتها اختالف عجيبي دارند، بطوري كه از انسان نسبت به اين و اما در اصل دا
شود و به همين جهت، از ايراد آنها در اينجا صرف نظر كرديم، هر كه بخواهد بايد به جوامع حديث روايتها سلب اطمينان مي

 .چه از عامه )اهل سنت( چه از خاصه )شيعه( مراجعه نمايد

 43مقصود از دو بار سركوب شدن و هالكت بني اسرائيل بر اثر دو بار فساد انگيزي آنان بر روي زمين[ ..... ص : ]

بطوري  -آري از آن روزي كه بني اسرائيل استقالل يافته و در ميان سرها سري بلند كردند بال و گرفتاري بسياري ديدند،
و تا بيشتر است. و آيات مورد بحث با دو تاي آنها قابل انطباق هست و ليكن اين باليا از د -كه تاريخ اين قوم ضبط كرده

اي كه بطور مسلم يكي از دو حادثه مورد نظر آيات است، حادثه ايست كه به دست بخت النصر )نبوكدنصر( يكي از آن حادثه
 .سالطين بابل در حدود ششصد سال قبل از ميالد بر آنان آمده است

رفت و در آغاز از بني اسرائيل حمايت د و صاحب شوكت و يكي از ستمكاران عهد خود به شمار ميوي پادشاهي نيرومن
شمار به سرشان گسيل داشت، و ايشان را محاصره و كرد و ليكن چون از ايشان تمرد و عصيان ديد لشكرهاي بيمي

ت و كتب انبياء را طعمه حريق ساخت و شهرهايشان را در هم كوبيد و همه را ويران ساخت، مسجد اقصي را خراب و تورا
مردم را قتل عام نمود، بطوري كه جز عده قليلي از ايشان آن هم از زنان و كودكان و مردان ضعيف، كسي باقي نماند. 
باقيمانده ايشان را هم اسير گرفته و به بابل كوچ داد، بني اسرائيل هم چنان در ذلت و خواري و بي كسي در بابل بسر 



د و تا بخت النصر زنده بود و مدتي بعد از مرگ او، احدي نبود كه از ايشان حمايت و دفاع كند. تا آنكه كسراي بردنمي
كورش يكي از پادشاهان ايران تصميم گرفت به بابل سفر نموده و آنجا را فتح كند. وقتي فتح كرد نسبت به اسراي بني 

تا دوباره به وطن خود سرزمين مقدس بروند و ايشان را در تجديد بناي  اسرائيل تلطف و مهرباني نمود و به ايشان اجازه داد
هيكل )مسجد اقصي( و تجديد بناهاي ويران شده كمك نمود، و به عزرا يكي از كاهنان ايشان اجازه داد تا تورات را 

 .برايشان بنويسد، و اين حوادث در حدود چهار صد و پنجاه و اندي قبل از ميالد بود

آيد اين است كه اول كسي كه از ناحيه خدا مبعوث شد كه بيت المقدس را ويران كند بخت النصر تاريخ يهود برميو آنچه از 
بود كه در اين نوبت هفتاد سال خرابه افتاده بود، و آن كس كه در نوبت دوم بيت المقدس را ويران كرد قيصر روم اسپيانوس 

و وزير خود طوطوز را روانه كرد تا مسجد را خراب و مردمش را ذليل ساخته زيسته بود كه تقريبا يك قرن قبل از ميالد مي
 .و تنبيه نمايد

 27، ص: 12و بعيد نيست كه اين دو حادثه، مورد نظر اين آيات باشد، زيرا بقيه حوادثي كه تاريخ ترجمه الميزان، ج

اشد، ده و استقالل و مملكتشان را از ايشان گرفته بدهد طوري نبوده كه به كلي آنان را از بين بربراي بني اسرائيل نشان مي
به خالف داستان بخت النصر كه همه آنان و آقايي و استقاللشان را تا زمان كورش به كلي از بين برد. آن گاه كورش بعد از 

ان را ت و شوكتشمدتي همه آنان را جمع نموده و سر و صورتي به زندگيشان داد. بار ديگر روميان بر آنان دست يافتند و قو
 .گرفتند و ديگر تا زمان اسالم نتوانستند قد علم كنند

و اين احتمال هيچ وجه بعيدي در آن نيست مگر هماني كه در تفسير آيات مورد بحث به آن اشاره كرديم، و آن اين بود كه 
كَرَّةَ ثُمَّ رَدَدْنا لَكُمُ الْ "فرمودنمياند، و گرنه آيد منقرض كننده بني اسرائيل در هر دو نوبت يك طايفه بودهاز آيات برمي

زيرا اين عبارت اشعار بر اين دارد كه خداوند بني اسرائيل را نيرو بخشيد تا توانستند بر دشمنان بار اول خود غلبه  "عَلَيْهِمْ
ر اين دارد كه براي نوبت دوم بر همان اشعار ب "فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ "كنند و تالفي در آوردند و جمله

 .برگردد "عِباداً لَنا "اند. چون ظاهر اين است كه ضمير جمع در اين جمله به همان جملهدشمنان غلبه يافته

ه سازد كه جبران حمله اول بو ليكن اين تنها اشعاري است بدون اينكه ظهور داشته باشد، چون عبارت با اين احتمال هم مي
غير از بني اسرائيل انجام شده باشد يعني خداوند به دست مردمي ديگر انتقام بني اسرائيل را از دشمنانشان دست قومي 

شود، گرفته باشد، و بني اسرائيل از اين پيشامد سود برده باشند و ضمير جمع هم به گروهي برگردد كه از سياق استفاده مي
كه مبعوثين در مرتبه دوم همان مبعوثين در مرتبه اولند، بلكه با غير و همانطور كه گفتيم سياق هم ظهور در اين ندارد 

 .سازدايشان هم مي

 55، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 66[ ..... ص : 99تا  1(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( وَ أَنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ 7مْ أَجْراً كَبِيراً )إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُ
( وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ 11نُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُوالً )( وَ يَدْعُ الْإِنْسا15بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً )

ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيالً حِسابَ وَ كُلَّ شَيْالسِّنِينَ وَ الْفَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْالً مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 
 (12وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً ) (12)



نَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ ( مَنِ اهْتَدي فَإ12ِاقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً )
الْقَوْلُ  ( وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا12وِزْرَ أُخْري وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُوالً )

( مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ 14( وَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَ كَفي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً )15فَدَمَّرْناها تَدْمِيراً )
 (15مَ يَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً )عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّ

( كاُلًّ نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ 17وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً )
( ال تَجْعَلْ مَعَ 11فَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيالً )( انْظُرْ كَي15ْما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً )

 (11اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُوالً )
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 63ترجمه آيات ..... ص : 

كند و اهل ايمان را كه نيكوكار باشند به اجر و ثواب ر و استوارترين طريقه هدايت ميتهمانا اين قرآن خلق را به راست
 .(7دهد )عظيم بشارت مي

 .(15ايم )آورند البته عذاب دردناك مهيا ساختهو بر آنان كه به عالم آخرت ايمان نمي

ار طلبد و انسان بسيو زيان خود را مي جويد چه بسا به ناداني شرانسان با شوق و پرتجملي كه خير و منفعت خود را مي
 .(11شتاب كار است )

و ما شب و روز را دو آيت و نشانه قدرت خود قرار داديم آن گاه از آيت شب و روشني آن كاستيم و آيت روز را تابان ساختيم 
د و هر چيز را مفصل بيان تا شما در روز روزي حالل از فضل خدا طلب كنيد و تا آنكه شماره سالها و حساب اوقات را بداني

 .(11كرديم )

و ما مقدرات و نتيجه اعمال نيك و بد هر انساني را طوق گردن او ساختيم كه مالزم و قرين هميشگي او باشد و روز قيامت 
كتابي كه نامه اعمال اوست بر او بيرون آريم در حالي كه آن نامه چنان باز باشد كه همه اوراق آن را يك مرتبه مالحظه 

 .(12كند )

اي كه تو خود تنها براي رسيدگي بحساب و به او خطاب رسد كه تو خود كتاب اعمالت را بخوان و بنگر تا در دنيا چه كرده
 .(12خويش كافي هستي )

هر كس راه هدايت يافت تنها بنفع و سعادت خود يافته و هر كس به گمراهي شتافت آنهم به زيان و شقاوت خود شتافته و 
 .(12بار عمل ديگري را به دوش نگيرد و ما تا رسول نفرستيم هرگز كسي را عذاب نخواهيم كرد )هيچ كسي 

اري و كو ما چون اهل دياري را بخواهيم به كيفر گناه هالك سازيم پيشوايان و منعمان آن شهر را امر كنيم راه فسق و تبه
 .(15سازيم )فت آن گاه همه را بجرم بدكاري هالك ميظلم در آن ديار پيش گيرند و آنجا تنبيه و عقاب لزوم خواهد يا

چه بسياري از ملل و اقوامي را بعد از نوح به جرم كفر و عصيان هالك كرديم و تنها خداي تو كه بر گناهان بندگانش آگاه و 
 .(14كند كه به مصلحت هر كه را خواهد عفو و هر كه را خواهد عقاب كند )با خبر است كفايت مي

كنيم. البته براي هر كه بخواهيم و هر قدر كه بخواهيم، نياي نقد و زودگذر را بخواهد ما هم برايش در آن عجله ميهر كه د
  .(15كنيم كه مالمت زده و رانده شده در آن شود )آن گاه جهنم را برايش معين مي
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سيدن به آن قرار دهد آنان سعيشان قبول شده و صاحب اجر خواهند و هر كه آخرت را بخواهد و كوشش خود را همه براي ر
 .(17بود )

 .(15شود )كنيم، اينها را و آنها را، و از عطاء پروردگار تو جلوگيري نميهر يك را از عطاء پروردگارت مدد مي

 .(11) بزرگتر است ببين چگونه بعضي را بر بعضي برتري داديم، تازه اين برتريها دنيويست برتري آخرت بيشتر و

 .(11با خدا معبودي ديگر شريك مگير تا در نتيجه مالمت زده و تنها و بي يار نشوي )

 69بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

كرد و آيات سابق از سوره مورد بحث، جريان سنت الهي را در هدايت انسان به سوي حق و دين توحيد خاطرنشان مي
هر كس را كه دعوت حق را اجابت كند در دنيا و آخرت سعادتمند گرداند و هر كه را كه  خالصه آن سنت اين بود كه خداوند

 .به حق كفر ورزيده و از امر او سرپيچي نمايد در دنيا و آخرت عقاب كند

 و اگر نزول تورات و حوادثي را كه بعد از آن، براي بني اسرائيل پيش آمده، ذكر فرمود از باب تطبيق حكم كل اين سنت بر
 .افراد و مصاديق آن بود

فرمايد كه به همان نحو كه در امت موسي سازد، و ميو اين دسته از آيات جريان همان سنت را در اين امت خاطر نشان مي
گيرد كه پس بايد از شرك اجتناب ورزيده و همواره مالزم يابد، آن گاه نتيجه مي)ع( جريان يافت در اين امت نيز جريان مي

 ."ال تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا "فرمايد:باشند، و در آخر مي طريق توحيد

 69است[ ..... ص :  "قيم "كند و اينكه اسالم ديناست هدايت مي "اقوم "توضيح در مورد اينكه قرآن بدانچه]

كند بسوي ديني كه اقوم از هر دين و مسلطتر بر اداره يعني اين قرآن هدايت مي "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ "
 "قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلي صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً "امور بشر است هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:

«1». 

 ناي اصلي قيام، ضد قعود است كه اين خود يكيو اقوم افعل تفضيل از قيام است و مع

__________________________________________________ 

 .بگو اي پيامبر محققا مرا خدا براه راست هدايت كرده است به دين استوار و آيين پاك ابراهيم(1)

 .151و  151سوره انعام، آيه 
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آدمي است و انسان در اين حال از هر حالت ديگري نسبت به كارهايش مسلطتر است به خالف قعود  ترين حاالتاز معتدل
اند و به كسي كه به خوبي و يا طاقباز و يا دمر و امثال آن، ولي اين كلمه را در نيكو انجام دادن هر كار استعمال كرده

گويند فالني قائم به فالن امر است آب در آورد مي متصدي كاري شود، و بدون عجز و خستگي و با حسن اداره آن را از
نمايد. در آيه مورد بحث خداي تعالي يعني آن امر را مراقب و نگهدارست، و حال آن را آن طور كه مناسب آنست رعايت مي

 :اين ملت حنيف را ملتي قائم ناميده و در جاي ديگر در باره آن فرموده

 "و نيز فرموده:« 1» "يفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُفَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِ "



 .«2» "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ

قائم بر اصالح حال معاش و معاد و اين بدان جهت است كه اين دين خير دنيا و آخرت ملت خود را تامين و تضمين نموده و 
ايشان است. و اين نيز نيست مگر بخاطر اينكه اين دين موافق با مقتضيات فطرت انساني و ناموسي است كه خداوند بر 
اساس آن ناموس او را خلق كرده و او را به حسب آن ناموس مجهز به ابزاري فرموده كه او را به سوي غايت و هدف از 

 .كنده برايش در نظر گرفته شده راهنمايي ميخلقتش و سعادتي ك

ا تر( يا در مقايسه با ساير ملتها است و يا در مقايسه ب)قائم "اقوم "و بنا بر اين، توصيف اين ملت در آيه مورد بحث به وصف
به درد  ساند واند تا سودشان بردانيم كه براي هر ملتي سنتي است كه آن را براي خود برگزيدهساير شريعتها، اين را مي

شود، و اي ديگر به ضررشان تمام ميزندگيشان بخورد، و ليكن اين سنتها اگر در بعضي از امور ايشان را سود ببخشد در پاره
كند، همانا در ميان همه سنتها كند قسمت عظيمي از خيرات را از ايشان سلب مياي از هواها و اميالشان را تامين مياگر پاره

م است كه قائم به مصالح حيات و تمامي اهداف دنيايي و آخرتي جامعه است، بدون اينكه خيري از ايشان اين تنها اسال
 .سلب كرده و از بين برده باشد بنا بر اين ملت حنيف اقوم است بر حيات انساني تا ديگر ملل

)هم چنان كه ظاهرش هم همين و اگر در مقايسه با ساير شرايع الهي قبل مانند شريعت نوح و موسي و عيسي )ع( باشد 
خواند، لذا فرمود: همانا قرآن است چون در مقابل اين آيه، آيه ديگري هست كه تورات را وسيله هدايت بني اسرائيل مي

 كريم خلق را به چيزي

__________________________________________________ 

ر و پيوسته از طريق دين خدا كه فطرت خلق را بر آن آفريده پس تو اي رسول مستقيم روي بجانب آيين پاك اسالم آو(1)
 .است پيروي كن كه هيچ تغييري در خلقت خدا نبايد داد. اين است آيين استوار

 [.....] .25سوره روم، آيه 

 .22سوره روم، آيه (2)
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دليلش اين است كه دين حنيف از اديان سابق خود كه كتب تر و استوارتر است(، در اين صورت كند كه قويمهدايت مي
تر است، زيرا تمامي معارف الهي تا آنجا كه بنيه بشري طاقتش را دارد و همچنين تمامي انبياء سلف متضمن آنها بودند كامل

تماعي بشر را شرايعي كه بشر در زندگي خود بدان نيازمند است در اين دين آمده، و حتي يك عمل از اعمال فردي و اج
 "وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَ مُهَيْمِناً عَلَيْهِ ":بدون حكم نگذاشته، هم چنان كه فرموده

 .دكننايت ميتر از آن چيزيست كه ساير كتب و شرايع بدان هدكند قويمپس آنچه قرآن به سوي آن هدايت مي«. 1»

 64خداوند براي مؤمنان صالح العمل بر خود حق قرار داده است )أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً([ ..... ص : ]

 ."وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً كَبِيراً "

 "و عملوا األعمال الصالحات "ر اختصار حذف شده، و تقدير آن:صفتي است براي موصوفي كه به منظو "صالحات "كلمه
 .است

ذِينَ إِنَّ الَّ "ناميده مؤيد اين معنا است، و همچنين آيه "اجر "در اين آيه حقي براي مؤمنين بر خدا اثبات شده، و اينكه آن را
 .مؤيد آنستنيز « 1» "آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

آمد كه شخص ديگري خداي را بدهكار اجر بندگان و هيچ محذور و اشكالي هم در آن نيست، زيرا زماني اشكال پيش مي



 آيد و نظير اين مطلب كه خداوند خودكند، اما وقتي كه خودش حقي را براي بندگان بر خود واجب بسازد اشكالي پيش نمي
 .باشدمي« 2» "ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنا وَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذلِكَ حَقًّا عَلَيْنا نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ "ه:شمارد آيه شريفرا بدهكار مؤمنين مي

در اين آيه عنايت دارد پاداش منجز و تثبيت شده نيكوكاران را بيان كند، هم چنان كه در آيه بعدي عنايتش به بيان كيفري 
عذاب كساني است كه نسبت به آخرت و معاد كفر ورزيده باشند و اما خداوند در است كه منجز شده است، و آن عبارت از 

اين دو آيه متعرض حال كساني كه ايمان آورده ولي عمل صالح نكرده باشند نشده، پس چنين كسي از هيچ طرف وعده 
 منجز ندارد، نه پاداش و نه كيفر، بلكه وضع او منوط به توبه و يا شفاعت است، تا به

__________________________________________________ 

و ما اين كتاب )قرآن عظيم( را بحق بر تو فرستاديم كه تصديق بدرستي و راستي همه كتب كه در برابر اوست نموده و (1)
 .25سوره مائده، آيه  .بر حقيقت كتب آسماني پيشين گواهي دهد

 .5پايان خواهند يافت. سوره فصلت، آيه البته پاداش بيآنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند (2)

دهيم چنان كه ما بر خود فرض كرديم كه اهل ايمان را نجات بخشيم. سوره و ما رسوالن خود و مؤمنان را نجات مي(3)
 .152يونس، آيه 
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ا وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُو "در جاي ديگر در حق اين طايفه فرموده:وسيله يكي از اين دو به گروه صالحان از مؤمنين ملحق شود، و 
وَ آخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا  "و نيز فرموده: «1» "بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَيِّئاً عَسَي اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ

 .«1» "لَيْهِمْيُعَذِّبُهُمْ وَ إِمَّا يَتُوبُ عَ

اي كه هم ايمان دارند و هم عمل صالح، در اين جهت شركت دارند كه خدا به پاداش اينكه ايمان آري، اين طايفه با طايفه
و نيز « 2» "وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ "نمايد، هم چنان كه فرمود:آوردند ايشان را بر حق پايدار مي

 .«2» "يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ "فرمود

 ."وَ أَنَّ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً "

گرفته شده است، و به طوري كه راغب  ()به بفتح عين "عتاد "از است كه "اعداد و تهيه كردن "به معناي "اعتاد "
 .«2»قبل از رسيدن وقت حاجت و نياز به آن  "ذخيره كردن چيزي است "گويد به معنايمي

 "... ان لهم "آيد كه جمله مورد بحث، عطف باشد به جملهاز سياق آيه چنين برمي

دهد كساني را كه عمل صالح كردند به اينكه همانا براي آنان ارت ميقرآن بش "كه در آيه قبل بود و تقديرش چنين است:
اگر عذاب كفار را براي مؤمنين  "ايماست اجري بزرگ و براي كساني كه ايمان به آخرت نياورند عذابي دردناك ذخيره كرده

باعث روشني ديدگان گيرد و بشارت داده از اين جهت است كه عذاب ايشان انتقامي است كه خدا از دشمنان دين مي
 .شودمؤمنين مي

ر مثل انكا -را ذكر كرده با اينكه كفر، با انكار غير آخرت "ايمان نياوردن به آخرت "حال چرا از اوصاف اين طايفه، تنها
يابد؟ جوابش اين است كه چون سياق كالم در بيان اثري است كه دين قيم به دنبال دارد و با نيز تحقق مي -توحيد يا نبوت

 انكار معاد ديگر خاصيت و

__________________________________________________ 

و بعضي ديگر آنها به گناه نفاق خود اعتراف كردند كه عمل صالح و فعل قبيح را هر دو بجاي آوردند، اميد باشد كه خدا (1)
 .102توبه آنان را بپذيرد. سوره توبه، آيه 



هايي هستند كه كارشان بر مشيت خدا موقوف است، يا به عدل آنان را عذاب كند و يا به برخي ديگر از گناهكاران آن(2)
 .155لطف و كرم از گناهشان درگذرد. سوره توبه، آيه 

 .1و مؤمنان را به رحمت خدا بشارت ده كه به راستي مقامشان نزد خدا رفيع است. سوره يونس، آيه (3)

 .14دارد. سوره ابراهيم، آيه دنيا و آخرت پايدار مي خدا اهل ايمان را با عقيده ثابت در(4)

 ."عتد "مفردات راغب، ماده(5)
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ماند، هر چند منكر معاد قائل به وحدانيت خداوند و ساير معارف حق باشد، و به همين جهت اثري براي دين قيم باقي نمي
بِيلِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَ "قيامت را ريشه تمامي گمراهيها ناميده و فرمود:بينيم خداي تعالي فراموش كردن است كه مي

 .«1» "اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ

 66شَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ([ ..... ص : باشد )وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالبيان اينكه انسان عجول بوده و آن سان كه در طلب خيرات است در پي شر نيز مي]

 ."وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَيْرِ وَ كانَ الْإِنْسانُ عَجُولًا "

 خدايا مال و اوالد بر من "شود مطلق طلب است، چه به لفظ دعا باشد مثلبطوري كه از سياق آيه استفاده مي "دعا "مراد از
و چه بدون لفظ صورت گيرد و به صورت سعي و عمل بوده باشد، همه اينها دعا و درخواست از خداست،  "روزي كن و ...

ه خدا معتقد نبوده و توجهي به درخواست از خدا ندارد، چون در حقيقت غير حتي اگر اين درخواست از كسي صادر شود كه ب
وَ آتاكُمْ مِنْ  "و نيز فرموده:« 1» "يَسْئَلُهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "از خدا معطي و مانعي وجود ندارد هم چنان كه فرمود:

 .«2» "كُلِّ ما سَأَلْتُمُوهُ

براي چسباندن  "بالخير "و "بالشر "در دو كلمه: "باء "به معناي مطلق طلب است، و حرفپس به شهادت اين دو آيه، دعا 
كند كه خير را خواند و آن را درخواست ميفعل به مفعول آن است و مقصود اين است كه انسان به همان نحو شر را مي

 .طلبدمي

ه به كند صبر و حوصلكه او وقتي چيزي را طلب مي اين خواهد بود "انسان عجول است "بنا بر اين مقصود از اينكه فرمود:
كند راه خير برايش مشخص گردد، و از آن راه انديشد تا در آنچه طلب ميدهد، در جهات صالح و فساد خود نميخرج نمي

ش يبه طلبش اقدام كند بلكه به محض اينكه چيزي را برايش تعريف كردند و مطابق ميلش ديد با عجله و شتابزدگي به سو
شود، و گاهي هم خيري بوده كه از آيد كه مايه خسارت و زحمتش ميرود و در نتيجه گاهي آن امر، شري از آب در ميمي

 .بردآن نفع مي

 "اين آيه و آيات بعديش در سياق توبيخ و سرزنشي است كه ناشي از منت نهادن خداي تعالي در آيات قبل است كه مساله
كشد، گويي كه فرموده است: ما كتابي نازل كرديم كه شما را به سوي ملتي اقوم هدايت انش ميرا به رخ بندگ "هدايت اقوم

 رساند و به سوي اجري عظيم و خيريكند و گروندگان به آن ملت و كيش را به سعادت و بهشت ميمي

__________________________________________________ 

اند به عذاب سخت معذب خواهند شد. سوره چون روز حساب )و قيامت را( فراموش كرده آنان كه از راه خدا گمراه شوند(1)
 .15ص، آيه 

 .25كند هر آن كس كه در آسمانها و زمين است. سوره رحمن، آيه از او درخواست مي(2)

 .22و بشما داده از هر نعمتي كه خواستيد. سوره ابراهيم، آيه (3)
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چه  گذارد، بلكه هراش ميان خير و شر فرق نميكند، و ليكن جنس بشر عجول است و به خاطر همين عجلهر ارشاد ميكثي
خيزد، بدون اينكه خير و شر را از هم جدا نموده و حق را از باطل خواهد و در طلبش برميبرايش پيش بيايد همان را مي

كند، و همانطور كه بايد بر است، شر را نيز به همان وجه طلب مي تشخيص دهد، در نتيجه به همان نحوي كه عاشق خير
 .شكندسر حق سر و سينه بشكند بر سر باطل هم مي

سزاوار نيست كه انسان دستخوش عجله گشته و هر چه را كه دلش خواست و اشتهايش طلب كرد دنبال كند و هر عملي 
تيغش بريد ببرد، و آن گاه اين معنا را بهانه كند كه خدا برايم كه ارتكابش برايش ممكن بود مرتكب شود، و تا آنجا كه 

اند، و هيچ وقت در درست است كه شب و روز دو آيت الهي !گذاشت من اينكار را بكنمخواست نميفراهم كرد و اگر او نمي
برد، ديدگان را به خواب مي مانند، بلكه خدا با آيت شب آثار روز را از بين برده و حركات موجودات را متوقف ويك حال نمي

ين آيند، و با او بر عكس با آيت روز قوا را بار ديگر بيدار نموده و مردم به طلب فضل پروردگارشان به جنب و جوش در مي
 .شب و روز عدد سالها و حسابها را در دست دارند

همه آنها با قدرتي براي آدمي مقدور  يابند وو درست است كه اعمال خير و شر همه به اذن خدا در عالم وجود تحقق مي
شود كه اعمال خير و شر، هر دو براي آدمي جايز شوند، و است كه خدا به آدمي داده است و ليكن اين معني باعث نمي

چه خير  -انسان هر چه را كه هوس كرد با عجله و سراسيمه دنبال نمايد، و بدون هيچ احساس مسئوليتي مرتكب هر عملي
 .ود و همان طور كه در اطاعت خدا آزاد است معصيت خدا را هم آزادانه مرتكب شودبش -و چه شر

بلكه واجب است اعمال شر را مانند شب تاريك كننده دانسته و نزديكش نشود و عمل خير را مانند روز بينا كننده دانسته 
ه خدا به پاداش آن سعادت آخرت و رزق انجامش دهد، و با انجام آن فضل پروردگار خود را جستجو نمايد، اميدوار باشد ك

كريمش مرحمت فرمايد آري عمل آدمي گريبانگير آدمي است و تا او را به سعادت و يا شقاوتش نكشاند دست بردار نيست و 
 .گيردرسد، و كسي را به جاي خود نميكند آثارش به خود برگشته و به غير خود نميآنچه مي

 :گرددشود و با در نظر گرفتن آن، چند نكته روشن مياستفاده مي اين آن معنائيست كه از سياق آيه

 اول اينكه: اين آيه و آيات بعديش در مقام توبيخ و مالمتند و همانطور كه قبال اشاره 
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 ."... تِي هِيَ أَقْوَمُإِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّ "كرديم همين معني وجه اتصال آنها به ما قبلند كه فرمود:

خواهد بفرمايد كه انسان به خاطر آن قريحه استعجالي كه دارد آن طور كه بايد قدر نعمت بنا بر اين خداي سبحان مي
داند، و ملت اقوم و ملت ديگر در نظرش يكسان است، و به همين جهت همانطور و به همان عشق و هدايت الهي را نمي

 .دودرود در پي شقاوت ميرود، و به همان عجله كه به دنبال سعادت ميبد در طلب شر ميطلعالقه كه خير را مي

« 1»جنس آدمي است نه افراد معيني از انسانها، از قبيل كفار و مشركين، چنان كه بعضي  "انسان "نكته دوم اينكه: مراد از
اند، و مقصود از خير و شر هر خيال كرده« 1»ي هم مطلق طلب است نه دعاي اصطالحي كه بعض "دعا "اند و مراد ازگفته

آن چيزي است كه در حقيقت مايه سعادت و يا شقاوت آدمي است، نه مطلق هر چيزي كه مضر يا نافع باشد، مانند 
درخواست فالح و رستگاري براي كسي كه مورد عالقه او است و درخواست خسران و نوميدي براي كسي كه مورد انزجار و 

 ... ت وخشم او اس

 .عالقه آدمي است به اينكه آنچه ميل دارد به زودي تحقق يابد، نه لجاجت و درخواست عذاب "عجله "و مراد از

 اند و در وجه اتصال آيهو ما از اين نظر مفردات آيه را معنا كرديم كه مفسرين در معاني آنها اختالف عجيبي به راه انداخته



اي در نقل آنها نديديم از ايراد آنها و غور و بحث اند، كه چون فايدهو گوناگون زدهبه آيات قبل و بعدش حرفهايي مضطرب 
 .در پيرامونش صرفنظر نموديم، كساني كه مايلند همه آنها را ببينند بايد به كتب تفسير مراجعه نمايند

 ."... لْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةًوَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَ "

و عمرو است اب "نيرة: درخشنده "و "منيرة: نور دهنده "و "مضيئة: روشنگر "به معناي "مبصرة "در مجمع البيان آمده: كلمه
، "كاتمسر  "و "ليل نائم "شودشوند، همانطور كه گفته ميگفته: مقصود از اين كلمه اينست كه مردم به وسيله قرآن بينا مي

 .«2»يعني بينا كرد روز، مقصود اين است كه روشن شد  "ابصر النهار "گويد:كسايي گفته: عرب وقتي مي

به معناي ظلمت و نوري است كه متعاقب هم و به خاطر مواجه بودن زمين با طلوع و غروب  "نهار "و "ليل "و دو كلمه
 داتآيند، و اين دو مانند ساير موجوآفتاب در زمين پديد مي

__________________________________________________ 
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 .كنديعالم و همچنين احوال آن موجودات دو آيت از آيات خداي سبحان است كه بالذات داللت بر يكتايي خدا در ربوبيت م

 61مراد از آيت بودن شب و روز و محو آيت ليل و مبصره بودن آيات نهار[ ..... ص : ]

مقصود اين است كه آنها را دو آيت خلق كرد، نه  "شب و روز را دو آيت قرار داد "شود اينكه فرمود:و از همين جا روشن مي
ر داد و آنها را به عنوان دليل مقرر داشت، زيرا تمامي موجودات اينكه در آغاز خلقتشان آيت نبودند و بعدا آنها را آيت خود قرا

 .از همان اصل وجود، آياتي هستند كه بر مكون خود داللت دارند

شود كه مراد از آيت شب و آيت روز خود شب و روز است، و در حقيقت اضافه آيت به ليل و بنا بر اين به خوبي روشن مي
اضافه بيانيه است نه اضافه الميه و مقصود از محو ليل تاريك كردن و پنهان كردن  "النهارآية الليل و آية  "نهار در عبارت

 .آن از چشمها است، كه به خالف روز باشد

شود، و هايي است كه در آن دو ديده ميماه و مراد از محو آن، لكه "آيت ليل "اند: مراد ازگفته« 1»ها پس اينكه بعضي
 .ها است به هيچ وجه صحيح نيستفتاب، و مبصر بودن آن، نداشتن آن لكهخود آ "آيت نهار "مراد از

)ليل و نهار( است، نه در آيت آن دو آيت، عالوه بر اين، تفريعي كه بر جمله مورد بحث كرده  "آيت "زيرا گفتگو در خود دو
 .لمت شب است نه بر لكه داشتن ماه و نداشتن آفتابمتفرع بر روشني دادن روز و ظ "لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ... "و فرموده:

اند كه: مراد از آيت شب، ظلمت آن و از آيت روز نور آن و مراد از ديگر نيز گفته« 1»و نظير اين حرف بي اساس را بعضي 
وده كه اين ب محو آيت شب، بردن ظلمت آن با نور روز است، و اگر در آيه از بردن نور روز، به وسيله شب سخني نرفته براي

 .كردههمين يكي بر آن ديگري داللت مي

و اگر خواننده محترم كالم سابق ما را به ياد داشته باشد قطعا وجه سقوط اين گفتار بر او پوشيده نخواهد ماند، زيرا ما گفتيم 
ين دو آيت فرقي ميان ا كه آيه شريفه در مقام بيان فرقي است كه ميان اين دو آيت است، و بنا به گفتار مفسر مزبور ديگر

 .بردماند، اين يكي آن ديگري را و آن ديگري اين را از بين ميباقي نمي

 و "وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً "متفرع است بر جمله "لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ "جمله:

__________________________________________________ 
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معنايش اين است كه اگر ما آيت روز را روشن قرار داديم براي اين است كه شما بتوانيد در آن موقع رزق پروردگار خود را 
 .فضل و عطاي خداي تعالي است "رزق "طلب كنيد، چون

تا در  -لتسكنوا بالليل و لتبتغوا فضال من ربكم بالنهار "جمله مورد بحث چنين است: اند كه: تقديرديگر گفته« 1»بعضي 
منتهي جمله اولي حذف شد، چون مساله سكونت در شب را در  "شب آرام گيريد و در روز به جستجوي فضل خدا برخيزيد

ن با سياق كالم منافات دارد، چوچند جاي ديگر خاطرنشان كرده بود، و ليكن اين حرف صحيح نيست، زيرا چنين تقديري 
 .خواهد آثار يكي از دو آيت را در عين اينكه هر دو آيتند باقي گذارده و آثار آيت ديگري را محو نمايدسياق اينست كه مي

كي از دانيد، ييعني تا اينكه با محو شب و روشنگري روز، سالها را ب "وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ "و اينكه فرمود:
 .روزهاي آن را واحد قرار داده و بقيه ايام را بر آن گره بزنيد، و بدينوسيله حساب وقتها و موعدها را بدانيد

هم متفرع بر مبصر بودن نهار است، نظير همان متفرع بودن طلب رزق بر آن، و جهتش اينست كه ما  "و الحساب "و كلمه:
گر از ناحيه وجودي كه مقابل آنست، ولي به عكس نيست، يعني از ناحيه عدمها به خوريم مبه هيچ عدم و فقداني برنمي

به  شديم و نهشويم، و ظلمت امري است عدمي به معناي نبود نور، و اگر نور نبود نه به نوري منتقل ميوجود متوجه نمي
شماريم، ليكن را ظاهرا از هم جدا ميداريم و هم با روز و آن دو ظلمتي، و ما هر چند كه هم با شب حسابها را نگه مي

و  شويم،شود، و سپس به نوعي قياس متوجه امر عدمي )يعني شب( مياحساس، اول به امر وجودي )يعني روز( متعلق مي
 .هر امر وجودي و عدمي كه با آن مقايسه شود وضع بدين منوال است

بنا بر اينكه مقصود از آن ماه باشد،  "محو آيت شب "د ازگويد بهتر اين است كه بگوييم: مرافخر رازي در تفسير خود مي
 شود، زيرااختالف شكلي است كه در گردش از محاق به محاق بخود گرفته و نورش با سپري شدن شبها كم و زياد مي
دش اشاره همين اختالف نور آثار عظيم و بسياري در درياها و بيابانها و مزاجهاي مردم دارد، و الزمه اين همانطور كه خو

و  متفرع بر محو آيت شب "لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ "و جمله: "لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ "كرده اين است كه جمله:
دو آيت شب و روز را چنين كرديم تا شما با نور خورشيد و  "مبصر كردن آيت نهار )هر دو( باشد، و معنايش چنين باشد:

 ف نور ماه رزق خود را به دست آوريداختال
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و تا اينكه بدين وسيله سالها و حسابها را بدانيد، چون آفتاب شب و روز را از هم متمايز نموده، و ماه با اختالف شكلهايش 
متعلق  "لتعلموا ":و در "لتبتغوا "دهد، و بنا بر اين معنا، الم در:اههاي قمري را ترسيم نموده و ماهها سالها را تشكيل ميم

 .«1»)هر دو( خواهد بود  "محونا و جعلنا "به دو فعل:

ر شده توان گفت غرضي كه در آن ذكسازد، و نميو ليكن اين معنا صحيح نيست و آيه شريفه در سياقي است كه با آن نمي
 .آيه محو و آيه اثبات( شده است)غرض واحدي است كه مترتب بر هر دو آيه 

لنَّهارَ وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ ا "آيه: زيرا قبال هم گفتيم كه آيات مورد بحث در سياق توبيخ و مالمت است، و آيه مورد بحث يعني
 .به منزله جواب از احتجاجي است تقديري كه ممكن است كسي درخواست شر بكند "آيَتَيْنِ



 13وجود قدرت و آزادي، دليل و مجوز ارتكاب هر عملي نيست[ ..... ص : ]

شتابد، و بدون اينكه اصدش سراسيمه مياي كه دارد در طلب مقو خالصه آن احتجاج اين است كه آدمي به خاطر عجله
اعتنا و توجهي نسبت به كتاب و هدايت الهي كه به سوي ملت فرستاده شده و اقوم است، بنمايد، در اين راه تفاوتي ميان 

ايستد، بلكه به مجرد اينكه عملي را مورد خير و شر نگذاشته و از هيچ عملي به منظور بررسي صالح و فساد آن بازنمي
دهد، و در اين باره بحريت طبيعي خود ه و مطابق ميلش يافت، و قدرتش بر انجام آن نيز مساعدت نمود انجامش ميعالق

كند كه با اينكه خداوند قدرت اينگونه اعمال را به من داده و مرا از آن اعتماد نموده با زبان حال چنين استدالل مي
اين زبان حال را به عنوان زبان حال از مشركين نقل كرده كه رسما  جلوگيري نكرده، چرا نكنم؟ هم چنان كه قرآن كريم

، و چون جاي چنين استداللي بوده خداوند در آيه «1» "ءٍ نَحْنُ وَ ال آباؤُنالَوْ شاءَ اللَّهُ ما عَبَدْنا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْ "گفتند:مي
مود چنين جواب داد كه صرف قدرت داشتن بر عمل و صحيح مورد بحث بعد از آنكه كالم را با لحن توبيخ و مالمت بيان فر

شود، و صرف اينكه خداوند ايشان را هم بر انجام خيرها قدرت داده و هم بر انجام انجام دادن آن، دليل بر جواز آن نمي
رار داده يات خود قبينيد كه خداوند شب و روز را دو آيت از آشرها دليل بر اين نيست كه ارتكاب شر هم جائز باشد، مگر نمي

ها در آن شب و روز زندگي كنند، و در عين حال آيت شب را محو نموده، و موجودات را محكوم كرده كه در آن به كه انسان
آسايش و خمود بپردازند و آيت روز را مبصر و وسيله درك و بينايي قرار داده تا در آن رزق خود را طلب كنند و به وسيله آن 

 عدد سنين و
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 .حساب را در دست داشته باشند

شود كه در حركات و تقلبات هم مشترك باشند، بلكه بودن باعث نمي پس همانطور كه مشترك بودن شب و روز در آيت
گيرند، و حركات و تقلبات مخصوص روز است، همچنين اشتراك اعمال خير و شر در اينكه هر دو به اذن خدا صورت مي

ز انجام و ارتكاب از شود كه بگوييم ارتكاب هر دو جايز است، بلكه جواخداوند قدرت انجام آنها را به آدمي داده باعث نمي
خواص عمل خير است، و عمل شر از آن سهمي ندارد، پس آدمي نبايد هر چه كه برايش پيش آمد بكند، و يا هر چه كه 

دلش خواست انجام دهد، و به اين معنا اعتماد و استدالل كند كه هم آزادي طبيعي دارم، و هم خداوند قدرت انجام آن را به 
 .من داده است

اند آيه مورد بحث در مقام استدالل و اثبات توحيد است، به شود كه گفتهروشن مي« 1»فته شد فساد گفتار بعضي از آنچه گ
 كنند ازشود و بركاتي كه از ناحيه آن اختالفات پيدا مياين بيان كه شب و روز و اختالفاتي كه بر آن دو عارض مي

 .هاي توحيد استنشانه

شود كه آيه هم بخواهد همان را افاده كند، و در هر سياقي كه قرار داشته د دليل بر اين نميزيرا داللت شب و روز بر توحي
 .باشد دليل بر توحيد به حساب آيد

اشاره است به تميز موجودات، و اينكه در خلقت هيچ گونه ابهام و  "ءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِيلًاوَ كُلَّ شَيْ "و اينكه در ذيل آيه فرمود:
 .تاجمالي نيس



 19[ ..... ص : "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ "و مراد از جمله: "طائر "معناي]

 ."وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ "

ت به راسدر اينجا عمل انسان است، و عمل آدمي را به طائري تشبيه كرده است كه از چپ  "طائر "در مجمع البيان گفته:
ر گيرند، آري مرغان دپرد و آن را به فال بد ميگيرند، و يا از راست به چپ ميكند كه عربها آن را به فال نيك ميپرواز مي

ناميدند، و يا طرف چپ كردند كه آن را سانح ميعرب دو حال داشتند يا از طرف چپ مسافر به طرف راست وي پرواز مي
خواندند و اصل اين نامگذاري اين بود كه مرغ اگر سانح دادند، و آن را بارح ميشان قرار ميخود را در برابر طرف راست اي

 .توانست نشانه بگيردتوانست صيدش كند، ولي اگر بارح بود نميبود تيرانداز به سهولت مي

 .«1»ناميدند ائر ميشد آن را طگويد: هر حيواني )اعم از مرغ، آهو و يا غير آن( در حال حركت ديده ميابو زيد مي
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و در راه به آن رفتند، ناميدند، و چون به سفر ميمي "زجر "زدند، و آن راو در كشاف آمده است كه: عرب به مرغان فال مي
كرد آن را به كردند كه آن را از خود دور كنند، اگر از طرف چپ ايشان به طرف راستشان پرواز ميخوردند، كاري ميبرمي

ند، و به گرفتپريد آن را شوم دانسته و به فال بد ميشان ميگرفتند، و اگر از طرف راست ايشان به سوي چپفال نيك مي
 .«1»ير ناميدند همين جهت فال بد را تط

و در مفردات آمده: تطير اصلش تفال به طير است، ولي بعدها هر فال زدني را تطير ناميدند، چه فال نيك و چه فال بد، چه 
 و به همين "دانيمما شما را نحس مي "گفتند كه "قالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ "با طير باشد و چه با غير آن، و در قرآن آمده:

طَّيَّرُوا إِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَ "و نيز در قرآن آمده: "هيچ فال بدي نيست مگر فال بد تو -ال طير اال طيرك "اند:گفته مناسبت
آگاه باش كه فال بدشان  -أَال إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ "و نيز آمده: "زننداگر بدي به ايشان برسد به موسي فال بد مي -بموسي
يعني آن شوم و پيش آمد بدي كه در پيش دارند نزد خداست، كه خدا به خاطر اعمال زشتشان برايشان آماده  "ستنزد خدا

 .كرده

 كُلَّ إِنسانٍ "و "قالُوا طائِرُكُمْ مَعَكُمْ "و "قالَ طائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ "و "قالُوا اطَّيَّرْنا بِكَ وَ بِمَنْ مَعَكَ "فرمايد:در آيات زير كه مي
، "گرفتند سرعت "معنايش اين است كه "تطايروا "شود:نيز همه به اين معنا است، و وقتي گفته مي "أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ

 .«1»شود نيز استعمال مي "متفرق شدند "و به معناي

آيد يبه خوبي برم "ما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ...مَنِ اهْتَدي فَإِنَّ "و خالصه اينكه از سياق ما قبل آيه و ما بعد آن و مخصوصا از جمله:
هر چيزي است كه با آن بر ميمنت و نحوست استدالل شود، و حسن عاقبت و يا سوء آن كشف و  "طائر "كه مراد از كلمه

و شر  رآشكار گردد، زيرا براي هر انساني چيزي كه مربوط به عاقبت امر بوده و بتوان به وسيله آن به كيفيت عاقبتش از خي
 .پي برد وجود دارد

معنايش اينست كه آن را الزم ال ينفك و جدايي ناپذير او  "ايمما طائر هر كسي را در گردنش الزام كرده "و اينكه فرمود:
، براي اين بود كه تنها عضوي كه از "طائر او را در گردنش ... "ايم كه به هيچ وجه از او جدا نگردد. و اگر فرمودقرار داده

 گردد گردن است. به خالف اعضاي ديگر از قبيل دست و پا كه زندگيشود و انسان از آن جدا نميآدمي جدا نمي
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ماند، چون گردن است كه سر را به سينه وصل رد، ولي با قطع شدن گردن، كسي زنده نميانسان بدون داشتن آنها امكان دا
كند، و گردن عضوي است كه هر چه بر آن آويخته باشد چه زيور و چه غل اولين چيزي خواهد بود كه در مواجهه به مي

 .خوردچشم بيننده مي

اين خواهد بود كه خواست خدا بر اين مطلب استوار است  "اهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِوَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْن "و بنا بر اين مقصود از جمله
كه آن چيزي كه سعادت و شقاوت را به دنبال خود براي آدمي خواهد آورد همواره در گردن او باشد، و اين خداست كه 

 ":فرمايدت، چون خداي تعالي ميسرنوشت آدمي را چنين الزم ال ينفك او كرده است، و اين سرنوشت همان عمل آدمي اس
 .«1» "وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي

اي كه خداوند الزم ال ينفك آدمي كرده همان عمل اوست، و معناي الزام كردن آن اينست كه خداوند پس آن طائر و آينده
مقرر فرموده است كه هر عملي قائم به عاملش بوده و خير و شر آن، به خود او برگردد، نه آنكه او را رها كرده به غير  چنين

 .او گالويز شود

ه خداوند چنين شود كاستفاده مي «1» "إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ -تا آيه -وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ "و از آيه:
 .شود، و عاقبت بد در پيروي از كفر و معصيت استمقرر فرموده است كه عاقبت خير، با داشتن ايمان و تقوي محقق مي

و الزمه اين قضاء اين است كه در عمل هر انساني شواهدي باشد كه به طور قطع و بدون خطا و اشتباه عاقبت او را تعيين و 
ن مقرر شده كه هر عملي به صاحبش برگردد، و هر كسي جز عملش سرمايه ديگري مشخص كند، چون گفتيم كه چني

 .به آتش بيانجامد "گناه "به بهشت و كار "اطاعت "نداشته باشد و سرانجام كار

 14كند[ ..... ص : عاقبت و سرنوشت انسان با اعمال ارادي و اختياري او لزوم و حتميت پيدا مي]

مال كند از راه اعه آيه شريفه سعادت و شقاوت را اگر بطور لزوم و حتم براي انسان اثبات ميشود كدر اين بيان، روشن مي
باشد كه خود به اختيار خويش كسب كرده است نه اينكه بخواهد بگويد لزوم يكي از اين دو جبري است و نيك و بدش مي

« 2»عناي آيه شريفه آن طور نيست كه بعضي عمل افراد هيچگونه اثري در سعادت و شقاوت آنان ندارد، خالصه اينكه م
اند كه آيه شريفه سعادت و شقاوت هر كس را اثر قضاء حتمي و ازلي دانسته، چه اينكه عملي انجام دهد و يا خيال كرده

 .ندهد، و چه اطاعت كند يا معصيت نمايد
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شود[ ..... ص : حقايق اعمال هر كس است كه به او نمايانده مي (شود )وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراًاد انسان بيرون آورده ميمقصود از كتابي كه در قيامت براي افر]

14 



 ."وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً يَلْقاهُ مَنْشُوراً "

روشن  "اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً "ته شده، جمله بعدي يعنيوضع اين كتاب را كه در اين جمله گف
 :كند، چون داللت دارد بر اينكهمي

 .كشند كتاب خود او است، و هيچ ربطي به غير او ندارداوال آن كتابي كه روز قيامت براي انسان بيرون مي

ترين عمل او را از قلم انداخته باشد، هم چنان كه در آدمي را دارد، بدون اينكه كوچكو ثانيا اين كتاب حقايق تمامي اعمال 
 "وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها "آيه ديگري همين معنا را آورده و فرموده است:

«1». 

هيچ  اي كهسازد، جلوهگر ميرا آمارگيري نموده سعادت باشد يا شقاوت، نفع باشد يا ضرر جلوه حقيقت اعمال :و سوم اينكه
لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا فَكَشَفْنا عَنْكَ  "گذارد، هم چنان كه فرموده:ابهامي نداشته و جاي هيچگونه عذري باقي نمي

 .«1» "غِطاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

آيد كه كتاب مزبور دربردارنده برمي« 2» "يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً وَ ما عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ "از آيه و
حقيقت اعمال و نتايج خير و شر آنها است، نه اينكه مانند كتابهاي معمولي عبارت از خطوط و رسمها بوده باشد، پس آن 

دهد كه ديگر جاي حاشا و تكذيب نماند، چون هيچ از همان اعمالي كه خداوند آن را به انسان نشان ميكتاب عبارتست 
 .دليلي محكمتر از مشاهده و ديدن نيست

كه در آيه مورد بحث آمده، يك چيز است و آن عبارت از اعمال  "كتاب "و "طائر "شود كه مراد ازو از همين جا معلوم مي
كرد كه با اينكه يكي بودن آن دو، اقتضاء مي "و نخرجه "و نفرمود "وَ نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً "ود:آدمي است، و اگر فرم

كه  است، بلكه براي اين بوده كه كسي توهم نكند "طائر "غير از "كتاب "به صورت دوم تعبير كند، به خاطر اين نيست كه
 .قيامت كتاب شده و ديگر طائر نيستعمل قبال طائر بوده و كتاب نبوده و در 
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پوشي نكرده مگر آنكه همه را آمارگيري گويند واي بر ما اين چه كتابي است كه از هيچ كوچك و بزرگي چشمو مي(1)
 .27كرده است. سوره كهف، آيه 

 .11ات را كنار زديم اينك ديدگانت تيزبين شده. سوره ق، آيه بودي امروز پردهتو در دنيا از اين حقايق اعمالت غافل (2)

[.....] 

 .يابد آنچه را كه از كار نيك كرده و آنچه را كه از بدي كرده استروزي كه هر كسي مي(3)

 .25سوره آل عمران، آيه 

 45، ص: 12ترجمه الميزان، ج

اي است به اينكه حقايق كتاب اعمال از ادراك انسان پوشيده شده و در پس شارها "وَ نُخْرِجُ لَهُ "و خالصه اينكه در جمله
سازد، و كشد و آدمي را از جزئيات آن با خبر ميپرده غفلت است، و خداوند در روز قيامت آن را از پس پرده بيرون مي

اين كتاب براي هر كس آماده و زير سر  هم همين است و اين خود دليل بر اين است كه "يَلْقاهُ مَنْشُوراً "مقصود از جمله
 :فرمودشود، بنا بر اين، جمله مذكور تاكيد جمله قبلي است كه مياست، و نسبت به احدي در آن غفلت نمي

ا ر چون حاصل معناي اين جمله نيز همين بود كه هر انساني به زودي آثار اعمالش "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ "
خواهد يافت، اوال براي اينكه آثار اعمال، الزم ال ينفك و جدايي ناپذير او است و ثانيا براي اينكه به صورت كتابي در آمده 

 .كه به زودي آن را پخش و منتشر خواهد ديد



 ."اقْرَأْ كِتابَكَ كَفي بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً "

 ."... يقال له اقرء كتابك "تقدير آن چنين است: در اين آيه چيزي در تقدير است، و

 "بوده و اگر به جاي "نفس تو كافي است -كفت نفسك "زائده است، و اصل آن "كَفي بِنَفْسِكَ "در جمله "باء "حرف
مؤنث است فعل آن را مذكر آورده، از اين جهت بوده است كه نفس مؤنث  "نفس "آورده و با اينكه كلمه "كفي ""كفت

« 1»توان فعلش را مذكر آورد و هم مؤنث، و چه بسا كه بعضي است و در هر فاعلي كه مؤنث مجازي باشد هم مي مجازي
 "زائده نيست، و اين كلمه مجموعا اسم فعل است به معناي "بنفسك "گفته باشند كه باء در "كفي "در توجيه مذكر آوردن

 .و بسا توجيهات ديگري نيز وجود دارد "بس كن -اكتف

كند، كند بر اينكه حجت كتاب مذكور حجتي است قاطع به طوري كه خواننده آن هيچ ترديدي در آن نمين آيه داللت مياي
هر چند كه خواننده خود گنهكار باشد، و چطور چنين نباشد و حال آنكه در كتاب به جاي خط و نقش، خود عمل ديده 

 .«1» "ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ "فرمودهشود و پاداش و كيفر هم خود عمل است، هم چنان كه مي

به ما قبلش ذكر كرديم وجه اتصال دو آيه مورد بحث يعني  "وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ "از آن بياني كه ما قبال در وجه اتصال آيه
 .گرددبه ما قبل خود نيز معلوم و روشن مي "حسيبا "ا كلمهت "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ "آيه

__________________________________________________ 

 .22، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .4عذر نياوريد زيرا كيفرتان چيزي جز عمل خودتان نيست. سوره تحريم، آيه (2)
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قرآن را  خداي سبحان "شود كه:ر نظر گرفتن اينكه سياق آنها سياق توبيخ و مالمت است اين ميو خالصه معناي آيات با د
نازل كرده و آن را راهنماي ملتي قرار داد كه اقوم است و اين كار بر طبق سنت الهي جريان يافته چرا كه سنت او در 

بدبخت كردن گمراهان در همه اعصار اينچنين  هدايت مردم به سوي توحيد و بندگي و به سعادت رساندن راه يافتگان و
بوده است و ليكن انسان خير را از شر و نفع دهنده را از ضرر زننده تشخيص نداده است، نسبت به آنچه كه مطابق هوي و 

ند كدهد جستجو و طلب ميكند، و در نتيجه شر را به عين حرص و ولعي كه در خير از خود نشان ميهوس باشد عجله مي
حال آنكه عمل چه خير و چه شر همچون سايه دنبال آدمي است، و از يكديگر جدا شدني نيستند بلكه در كتابي محفوظ و 

شده تا به زودي در روز قيامت برايش بيرون آورند و در پيش رويش بگسترند، و بر سر آن بازخواستش كنند، و چون چنين 
مبادرت نورزد و در ارتكاب آن عجله نكند، بلكه در امورش قدري است بر آدمي الزم است كه به هر چه كه دلش خواست 

 .توقف و تفكر نمايد تا خير و شر آن را از هم تشخيص داده و خير را برگزيده و شر را رها سازد

 "روز "گويد: كلمهدر مفردات مي "زْرَ أُخْريمَنِ اهْتَدي فَإِنَّما يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِ "
 و "ثقل "كنند و هم بهتعبير مي "وزر "گرفته شده است، و گناه را هم به "كوه "به معناي سنگيني است كه در اصل از وزر

وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقالَهُمْ وَ  "و در جاي ديگر فرموده: "لِيَحْمِلُوا أَوْزارَهُمْ كامِلَةً "در قرآن هر دو تعبير آمده است، يك جا فرموده:
كند احدي سنگيني ديگري را به طوري كه يعني حمل نمي "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "و نيز فرموده: "أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ

 .«1»صاحبش به كلي از وزر فارغ شود 

 "وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري "باشد، و جمله سومي يعنيمي "مْناهُ طائِرَهُ ...وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَ "اين آيه به منزله نتيجه، براي آيه
 ."وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما يَضِلُّ عَلَيْها "فرمايد:تاكيد جمله دوم است كه مي



 11 هدايت هر كس به سود خود و ضاللتش عليه خود است )وَ ال تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْري([ ..... ص :]

م شود و در هنگاو معنايش اين است كه عمل چه نيك باشد و چه بد، مالزم و دنبال صاحبش بوده و عليه او بايگاني مي
كند، بنا بر اين هر كس در راه و به سوي راه قدم نهد براي خود و به نفع خود حساب، خود را در برابر صاحبش آفتابي مي
شود نه غير خود، و كسي هم كه در بيراهه و به سوي بيراهه قدم نهد ضرر قدم نهاده و نفع هدايتش عايد خودش مي

 رود، بدون اينكه به غير خود كمترينگردد و دودش به چشم خودش ميگمراهيش به خودش برمي
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 ."وزر "مفردات راغب، ماده(1)
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گمراهي  پندارند كه اگركشد، و آن طور كه بعضي از اهل ضاللت ميري برساند، و هيچ نفسي بار گناه نفس ديگر را نميضر
ان پندارند كه مسئوليت گمراهيشان به گردن پدران و نياككنند وزر گمراهيشان به گردن پيشوايانشان است، و يا مقلدين مي

 .در اشتباهندايشان است، و خود مسئوليتي ندارند، سخت 

آري آن روزي را كه مجرمين دارند، پيشوايانشان نيز دارند، چرا كه هر كس كه سنت بدي را باب كند تا زماني كه در دنيا 
گفتند اينكار را بكن عاملي به آن سنت زشت وجود دارد صاحب سنت نيز همه آن وزر را خواهد داشت، همانها كه در دنيا مي

 .ايد در قيامت گناه ايشان را به گردن بگيرندمسئوليتش به گردن من!، ب

اما همه اينها وزر امامت و پيشوايي باطل و رواج دادن سنتهاي بد است نه عين آن وزري را كه مرتكب گناه دارد، تا الزمه 
د، شگذاران اين باشد كه خود مرتكبين سنت باطل وزري نداشته باشند، و به فرض هم كه عين آن بابه گردن گرفتن سنت

 .معنايش اين است كه در يك گناه دو كس معذب شود

 13[ ..... ص : "وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولًا "توضيح اينكه فرمود:]

 ."وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولًا "

تعذيب دنيوي و عقوبت استيصال باشد،  "تعذيب "مراد ازآيد كه از ظاهر سياقي كه در اين آيه و آيات قبل و بعد دارد بر مي
 "ال نعذب "يا "لسنا معذبين "است، زيرا فرق است در اينكه گفته شود: "ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ "و مؤيد اين احتمال سياق نفي در

رساند، و در تعبير چهارم عذاب را مي كه در سه تعبير اول، تنها نفي "ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ "و يا اينكه گفته شود: "لن نعذب "يا
فهماند كه سنت الهي جاري در امتهاي گذشته بر اين بوده است كه هيچ كند، و مياستمرار نفي آن در گذشته را افاده مي

 .ترساندفرستاد و ايشان را از عذاب خدا ميكرد مگر بعد از آنكه رسولي به سويشان ميامتي را عذاب نمي

 "عث نبياحتي نب "تعبير كند، و بفرمايد: "نبي "توانست از آن مبعوث بهيز مؤيد اين احتمال است، چون مين "رسول "كلمه:
ب منص "رسالت "گفتيم كه "نبي "و "رسول "و اگر در نظر خواننده مانده باشد كه در جلد دوم اين كتاب در فرق ميان

حكم فصل عبارتست از عذاب استيصال و يا تمتع و خاصي است الهي كه مستلزم حكم فصل در امت است، و گفتيم كه 
وَ لِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذا جاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَ  ":مندي از زندگي تا مدتي معين، هم چنان كه قرآن فرمودهبهره

 :و نيز فرموده« 1» "هُمْ ال يُظْلَمُونَ
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شود، سوره يونس، آيه براي هر قومي رسولي است پس چون آمد رسول آنها قضاوت كند بين آنان و به آنان ظلم نمي(1)
24. 
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به « 1» "مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرَكُمْ إِلي أَجَلٍ مُسَمًّي قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ "
 .خالف نبوت، زيرا نبوت منصبي نيست كه مستلزم چنين لوازمي باشد

پس اينكه در آيه مورد بحث تعبير به رسول كرده، خود مؤيد اين است كه مراد از تعذيب تعذيب دنيوي است نه اخروي و 
 .مطلق تعذيب

به منزله دفع توهمي است كه ممكن است از كسي سر بزند، و از  "وَ ما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّي نَبْعَثَ رَسُولًا "د:پس اينكه فرمو
گردد، و صالحين را به اجر كبير و طالحين را به عذاب اليم نويد اثر اعمال به صاحبش برمي "فرمود:آيات سابق كه مي

ان )چه آثار سوء دنيوي آنها و چه اخرويشان( به هيچ وجه از صاحبانش جدا شدني چنين برداشت كند كه آثار گناه "دادمي
 .نبوده و هيچ قيد و شرطي در لحوق آنها به صاحبانشان نيست

اش يك عذاب را كه همان عذاب در اين آيه خداوند از چنين احتمالي پاسخ داده كه خدا به رحمت واسعه و عنايت كامله
ست اين توانباشد، هر چند مي "بعد از بعث رسول و انذار او "د به قيدي كرده، و آن اين است كهاستيصال دنيوي باشد مقي

قيد را نياورد، و ليكن به خاطر رحمت و رأفتش به زبان پيامبر بندگانش را تا نهايت درجه، موعظه نموده و حجت را بعد از 
نَّا ما كُ "فرستد، و بنا بر اين جملهادامه دادند عذاب را ميكند آن وقت اگر باز هم به گمراهي خود تمام شدنش كاملتر مي

 .آن "جايز نبودن "آن است، نه "واقع نشدن "معنايش "مُعَذِّبِينَ

جايز  عقاب بدون بيان "گويد:شود در مقام اين نيست كه حكم عقل را كه ميبنا بر اين آيه شريفه همانطور كه مالحظه مي
از اقتضايي است كه عنايت و رحمت خداوندي دارد، و آن اين است كه هيچ قومي را )هر  امضاء كند، بلكه كاشف "نيست

چند مستحق عذاب باشند( به عذاب استيصال دچار نكند مگر بعد از آنكه رسولي به سويشان گسيل دارد تا حجت را بر 
 .ايشان مؤكد و تمامتر نموده و با بيانهايي پي در پي گوشزدشان كند

هت گردد به همين جشود و شرايع دين بيان مي، مقامي است كه به وسيله آن تكاليف بر بندگان ابالغ مي"نبوت "و اما
گردد كه چه كسي مستحق ثواب و چه كسي يابد و مشخص ميمؤاخذه الهي و يا مغفرتش در حق افراد استقرار مي

 .مستوجب عقاب اخروي است
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خواند شما را به چيزي كه مغفرت است گفتند پيامبران آنها آيا در خدا شكي است پديد آورنده آسمانها و زمين است مي(1)
 .15براي شما از گناهانتان و به تاخير اندازد شما را تا روز نامبرده شده. سوره ابراهيم، آيه 
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ي كه آيد و اما اصولمسائلي است كه )مانند فروع دين( حق و باطل آن، جز از طريق نبوت به دست نميالبته اين هم تنها در 
كند، و مسائلي كه )مانند توحيد و نبوت و معاد( كه از ضروريات عقل است در آنها هيچ حاجتي به عقل آدمي آن را درك مي

ها را مستحق ثواب و منكرين آنها را مستوجب عقاب نبوت و رسالت نيست، بلكه عقل خودش به تنهايي پذيرندگان آن
 .داندمي

ران كند و قبول فروع دين كه دعوت پيامبو خالصه اينكه اصول دين آن مسائلي است كه عقل بطور مستقل آنها را بيان مي
جيت چون ح متضمن آنست فرع بر اصول دين است، و تماميت حجت الهي در باره آنها، منوط به بيان نبي و رسول نيست،

 "اشآيد كه خالصهبيان نبي و رسول خود از همان مسائل عقلي است، و اگر حجت الهي هم منوط بر آن باشد دور الزم مي
موقوف بودن حجيت مسائل عقلي بر حجيت بيان نبي و رسول و موقوف بودن حجيت بيان نبي و رسول بر حجيت مسائل 



 .عقل دليلي قاطع يافت حجت تمام شده، و مؤاخذه الهي صحيح خواهد شداست بلكه در اينگونه مسائل همين كه  "عقلي

 يابد، مگر بهاش در آخرت استقرار نميشود و مؤاخذهآري در فروع دين احتياجي به بيان نبي هست، و حجت خدا تمام نمي
 .كندبيان نبي، و صرف حكم عقل در آن كافي نبوده و حجت را تمام نمي

ر جلد دوم اين كتاب و در ذيل داستانهاي نوح در جلد دهم آن و در مواردي ديگر بطور مفصل در اين و ما در مباحث نبوت د
 .مساله بحث كرديم

اين راجع به مؤاخذه اخروي، و اما در باره مؤاخذه دنيوي و عذاب استيصال، اينكه ما گفتيم: خداوند نخست رسولي را براي 
 فرستد، نه از اين نظر كه حكمو در صورتي كه زير بار نرفتند برايشان عذاب مي دارد تا مردم را انذار كندمردم گسيل مي

داند، بلكه صرفا بدين جهت است كه خداوند سبحان چنين عقل چنين است، و عقل عذاب قبل از بعث رسول را محال مي
 .عنايت كرده است كه قبل از بعث رسول، عذاب نفرستد

والني دارند، كه چون بيشتر آنها از غرض بحث تفسيري بدور است لذا به ايرادش هاي طمفسرين در معناي آيه مشاجره
نپرداختيم، و شايد هم آنچه ما گفتيم با گفته آنان وفق ندهد، به هر حال حق براي پيروي و اطاعت سزاوارتر است تا گفته 

 .اين و آن

 "فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْناها تَدْمِيراًوَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها  "

 به معناي توسعه دادن در نعمت  "ترفه "راغب در مفردات گفته است كه: كلمه.
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تا  -ستذشته امعنايش اين است كه فالني نعمتش از حد گ "فالني مترف است -اترف فالن "شود:است، وقتي گفته مي
 "أَمَرْنا مُتْرَفِيها "در جمله "مترفين "مراد از -گويدآنجا كه مي

خدا وقتي انسان را آزمايش كند او را اكرام نموده  -2فَأَمَّا الْإِنْسانُ إِذا مَا ابْتَالهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ  "همان كسانيند كه آيه:
 .«1»كند وصفشان مي "سازدغرق در نعمتش مي

 .به معناي نعمت است "ترفه "و صاحب مجمع البيان گفته است:

كسي را گويند كه افسارش را رها كرده باشند و هر چه دلش خواست بكند و جلويش  "مترف "ابن عرفه در معناي آن گفته:
 .«1»باشد مي "دمار "گفته است: اين كلمه به معناي هالك كردن است و مشتق از "تدمير "را نگيرند، و نيز در معناي

 33[ ..... ص : "وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً "مقصود از اراده هالك قريه در جمله:]

 "وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً "و معناي جمله:

گويند: ياست كه م كنيم، و اين تعبير از قبيل ايناين است كه وقتي زمان هالك كردن قومي نزديك شد چنين و چنان مي
خواست ببارد فالن جور شد، كه در همه اينها معنا اين خواست بميرد چنين و چنان گفت، و آسمان وقتي ميوقتي فالني مي

كند، ، چون پر واضح است كه هيچكس به حقيقت معناي اراده، اراده مردن نمي"وقتي نزديك شد بميرد و يا ببارد "است كه
پس در همه اين موارد، اراده به « 2» "فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ "دن ندارد، در قرآن هم آمده:و آسمان هم اراده باري

 .معناي نزديك شدن وقت عمل است

ممكن هم هست مراد از آن، اراده فعليه باشد، چون حقيقت اراده عبارت است از توافق اسبابي كه مقتضي مراد و مساعد با 
و اين معنا نزديك به همان معنايي است كه خاطرنشان ساختيم، چون برگشت آن به تحقق اسبابي است كه  وقوع آنست

 :اقتضاي هالكت ايشان را دارد، و آن عبارت از كفران ايشان به نعمت و طغيان به معصيت است، هم چنان كه فرموده



الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِالدِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسادَ،  "، و نيز فرموده:«2» "عَذابِي لَشَدِيدٌ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ "
 «2» "فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ

__________________________________________________ 

 ."ترفه "مفردات راغب، ماده(1)

 .17، ص 2مجمع البيان، ج (2)

 .44خواست خراب شود. سوره كهف، آيه ديواري يافتند كه مي(3)

كنم و اگر كفران كنيد مسلمان عذاب من شديد است. سوره ابراهيم، آيه اگر شكر بگزاريد قطعا نعمتهايتان را زيادتر مي(4)
4. 

ياد كردند، پس پروردگارت تازيانه عذاب را بر ايشان فرود آورد كه كساني كه در بالد طغيان ورزيده در آنها فساد را ز(5)
 .12 -11گاه است. سوره فجر، آيه پروردگار تو در كمين
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 39..... ص :  "أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها ... "وجوه مختلفي كه در توضيح و توجيه جمله:]

ن با اينكه از كالم خداي تعالي اي "ها فسق و فجور كننده مترفين آن قوم دستور داديم تا در آن قريهما ب "و اينكه فرمود:
، «1» "قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ "دانيم كه هرگز امر تشريعي به فسق و فجور نكرده و بلكه صريحا فرموده:معنا را مي

 .عي نبودهفهميم كه اين امر، امر تشريلذا مي

ريعي است، تر از امر تشو اما تعلق نگرفتن امر تكويني، به معصيت، از آن جهت كه معصيت است نيز واضح است بلكه واضح
ملي شود، و وقتي عزيرا اگر خداوند امر تكويني به عملي كند، آن عمل، ضروري شده و ديگر متعلق به اختيار كسي نمي

 :يست، هم چنان كه قرآن كريم در معناي امر تكويني خداوند فرموده استاختياري انسان نشد انجامش معصيت ن

 .«1» "إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "

اطاعت باشد، امر به معناي حقيقي يعني امر تشريعي خواهد بود، يعني امري كه با  "امرنا "بنا بر اين اگر متعلق امر، در جمله
به ايشان ابالغ شده، پيامبري كه مبعوث شدنش براي انذار ايشان به عذاب خدا در صورت مخالفت امر او  زبان پيغمبرشان

 .بوده است، و قبال هم اشاره كرديم كه اصوال اين شان يعني انذار مردم از مختصات فرستادگان خداست

مبتال  شود، يعنيعذاب برايشان محقق مي پس قوم هر پيغمبري اگر مخالفت كنند و از امر پروردگارشان فسق بورزند، قول
 .گردندبه عذاب و هالكت مي

و اگر متعلق امر در جمله مورد بحث، فسق و معصيت باشد، مقصود از امر اين خواهد بود كه ما نعمت را برايشان افاضه 
ق را از حد بگذرانند ته و فسنموده و بر سبيل امالء و استدراج فراوانش كرديم تا بدين وسيله دسترسيشان به فسق بيشتر گش

 .و قول بر آنان محقق گردد تا عذاب نازل شود

 .توان توجيه نمودرا مي "امرنا ... "اين دو وجه بود كه با هر يك از آنها جمله

دستورش دادم و او چنين و  "گوئيم:اما وجه اول از دو جهت بعيد است، يكي اينكه خالف ظاهر است، چون ظاهر اينكه مي
اين است كه دستور به عين همان عملي كه او كرده صادر شده است، و در آيه مورد بحث هم ظاهر اين است  "كردچنان 

 .كه امر به خود فسق تعلق گرفته باشد، نه به طاعت

شود، و با اين حال وجهي نيست كه امر تنها متوجه دوم اينكه تا همه اهل يك شهر فسق نورزند بالي عمومي نازل نمي



 .شود مترفين

__________________________________________________ 

 .15كند. سوره اعراف، آيه بگو خداوند امر به فحشاء نمي(1)

 .51و چون چيزي را اراده كند بگويد باش بي درنگ خواهد شد. سوره يس، آيه (2)
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بود كه به ايشان جا حتما امري است مجازي، زيرا وقتي امر حقيقي ميزمخشري در توجيه اين امر گفته است: امر در اين
و چون چنين امري معقول و ممكن نيست، ال جرم امر مجازي خواهد بود، و اما وجه  "فسق بورزيد -افسقوا "فرموده باشد:

ده ت را بر ايشان فراهم نمومجازيت آن اين است كه از آنجايي كه خداوند نعمت را بر آنان بسيار كرده و وسيله پيروي شهوا
 .هاي خدا را در اينكار صرف كننداند كه نعمتپس گويي كه ايشان ماموريت داشته

ولي حقيقتش اين است كه خداوند نعمت را براي اين ارزانيشان داشت كه شكرگزاري نموده و در راه خير صرف كنند، و 
ح و سالم و نيرومند آفريد و متمكن در خير و شرشان كرد، و از متمكن از احسان و نيكي باشند، هم چنان كه ايشان را صحي

ايشان خواست تا خير را بر شر و اطاعت را بر معصيت مقدم بدارند، ولي ايشان فسق و فجور را مقدم داشتند، و چون دست و 
 .كه همان كلمه عذاب باشد برايشان استقرار يافت، و نابودشان كرد "قول "دامن بدان بيالودند

 ؟ در جواب"ما ايشان را به اطاعت امر كرديم و ايشان فسق ورزيدند "اگر بگويي كه چرا آيه را چنين معنا نكنيم كهو 
يست و اي بر آن نتوانيم كه چنين معنا كردن مستلزم حذف چيزي است كه در آيه دليل و قرينهگوئيم بدين جهت نميمي

 .دليل بر خالف آن هست باشد چه رسد به حذف چيزي كهچنين حذفي جايز نمي

بر آن داللت دارد، و اينگونه تعبير بسيار است،  "فسقوا "به خالف اينكه مامور به كه حذف شده همان فسق باشد كه كلمه
ذف شود كه مامور به حشود: امرش كردم پس ايستاد، يا دستورش دادم خواند، كه غير از اين از آن فهميده نميمثال گفته مي
يستادن و در دومي همان قرائت است، و اگر چيز ديگري در تقدير بگيريم در حقيقت از شنونده خود علم غيب شده در اولي ا

 .ايمتوقع كرده

چ گوئيم، زيرا هينمي "او را امر كردم امرم را امتثال نكرد "و يا "او را دستور دادم نافرمانيم كرد "البته اين معنا را در مثل
كند، و چون محال است چنين معنايي مورد نظر گوينده باشد از اين جهت كالم نافرماني نمي عاقلي مامور خود را امر به

انند، خوگوينده هم داللت بر آن ندارد، بلكه صاحب چنين كالمي منظورش اين است كه من اصال مامور ندارم و خطم را نمي
ن و ديوانگان بدون اينكه ماموري داشته باشند امر و من فالني را امر كردم ولي او اطاعتم نكرد، مثل اينكه بعضي از سفيها

 .كنندنهي مي

 كند چرا همين معنا قرينه بركند و همواره به خير و عدالت امر ميدانيم خداوند امر به فحشاء نميخواهي گفت: با اينكه مي
 52، ص: 12، اين باشد ترجمه الميزان، ج"امرنا ... "اين نباشد كه مقصود از جمله

 .ها را امر به خير كرديم ولي ايشان عصيان ورزيدند؟ما مترفين آن قريهكه 

 "تقدير گرفتن چيزيست كه ظاهر عبارت "بخير "گوييم: اين حرف صحيح نيست، زيرا تقدير گرفتن كلمهدر جواب مي
يم كرد چاره ديگري ندارمخالف آنست، بنا بر اين جز همان راه كه گفتيم كه بايد كالم مورد بحث را، حمل بر مجاز  "فسقوا

«1». 

و اين كالم در توجيه جمله مورد بحث و اينكه چگونه فسق مامور به شده است حرف خوبي است، و ليكن آن طور كه ايشان 
 .اند كه آيه شريفه صريح در اين معنا است و احتمال ديگري وجود ندارد، صحيح نيستادعا كرده



امرش كردم پس  "يز محتمل است، چرا صحيح نباشد كه بگوئيم در جملههمانطور كه آن وجه محتمل است بيان ما ن
من او را به  "بوده و تقدير چنين باشد كه "اطاعت "است، مامور به "امر "منافي با "عصيان "به قرينه اينكه "نافرماني كرد

را صحيح نباشد بگوئيم چون فسق همان عصيان و خروج از زي بندگي است، و يا چ "اطاعت امر كردم ولي او فسق ورزيد
در آيه شريفه در الزمه معناي خود استعمال شده، و معناي آن اين است كه امر ما متوجه مترفين شد، و  "امرنا "كه فعل

 .ايشان در آن فسق ورزيدند

 هبنا بر اين انصاف اين است كه هم توجيه ما متحمل است، و هم توجيه زمخشري، و هيچيك هم اشكالي ندارد، جز اينك
 .اي از ظهور نيز داردتوجيه ما صرف احتمال نيست، بلكه بهره

اند كه چون ايشان رؤسا و زمامداران ديگر از اين سؤال كه چرا امر فقط متوجه مترفين شده، چنين پاسخ داده« 1»بعضي 
كال ولي اين جواب بي اش كردند، و معلوم است كه حكم تابع حكم متبوع او است،اند، و ديگران از ايشان پيروي ميقوم بوده

 .نيست

و جواب كلمه مزبور حذف شده است، هم  "اذا "صفت قريه است، نه جواب كلمه "امرنا ... "اند: جمله:ديگر گفته« 2»بعضي 
حاجتي به  حذف شده، و جهت حذف آن اين بوده كه "حَتَّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها "چنان كه در آيه

 .كردذكرش نبوده، و كالم بر آن داللت مي

قوا فيها و اذا امرنا مترفي قرية ففس "اند كه در آيه، تقديم و تاخير به كار رفته و تقديرش چنين استديگر گفته «2»اي عده
 و چون مترفين هر شهري را امر كنيم و ايشان -اردنا ان نهلكها

__________________________________________________ 

 [.....] .522، ص 1كشاف، ج (1)

 .22و  22، ص 12(روح المعاني، ج 2و  2و  2)
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چون اراده هالكت قبل از آنكه جهتش محقق شود معنا ندارد، اين  "كنيم هالكشان سازيمدر امر ما فسق بورزند اراده مي
 .س استوجه مانند وجه قبليش سخيف و بي اسا

را با همزه و بعد از آن ميم بدون تشديد قرائت  "امرنا "همه اين توجيهات بر تقديريست كه آيه را به قرائت معروف كه جمله
كه به معناي طلبيدن است بدانيم، ولي چه بسا كه آن را به معناي اكثار  "امر "اند قرائت كنيم و آن را از مادهنموده

 .يش اين است كه مال و اوالد مترفين را زياد كرديم، و ايشان در آن شهر فساد راه انداختنداند معنااند، و گفتهدانسته

قرائت كرده و به علي )ع( و به عاصم و ابن كثير و نافع و غير ايشان نسبتش  "امرنا "ديگر آن را به صورت «1»و بعضي 
با تشديد ميم  "أمرنا "ديگر آن را به صورت« 1»بعضي  و به معناي زياد كردن مال و نسل است، "ايمار "اند كه از مادهداده

داري امارت قرائت كرده و به امام علي و امام حسن و امام باقر )ع( و به ابن عباس و از مصدر تامير به معناي توليت و عهده
 .اندزيد بن علي و غير ايشان نسبتش داده

 ."حٍ وَ كَفي بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراًوَ كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُو "

به معناي مردمي است كه در يك زمان زندگي كنند و از جهت عصر و زمان مشترك  "قرن "در مفردات گفته است: كلمه
 "كَمْ أَهْلَكْنا مِنَ الْقُرُونِ "فرموده: و نيز "وَ لَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ "آيد، هم چنان كه در قرآن فرمود:باشند، و جمع آن قرون مي

خواهد مطلب گذشته در آيه قبل را تثبيت نموده و با اشاره به قرون گذشته هالك و معناي آيه روشن است كه مي« 2»
 .هاي جاريه خداوندي استها و ديارها يكي از سنتشده، بفهماند كه هالك ساختن اهل قريه



اين معنا نيست كه سنت هالك ساختن از زمان نوح در ميان قرون بشري شروع شده است، و و اين آيه خالي از اشعار به 
، در جلد دوم اين كتاب گفتيم «2» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ "همين طور هم هست قبال هم در تفسير آيه:

يافته ساده فطري بوده است و بشر جز آنچه را كه به فطرت خود مي كه جامعه انساني، قبل از زمان نوح )ع( يك جامعه
 .كرده است و بعد از آمدن نوح بود كه اختالفات در ميان بشر پيدا شددرك نمي
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 ."راًمَدْحُو مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالها مَذْمُوماً "

زندگي( باشد، به قرينه اينكه )صفت است براي موصوفي كه حذف شده و بعيد نيست كه موصوفش حيات  "عاجلة "كلمه
 .مقابل آن را در آيه بعد، آخرت آورده است

 .اند كه متاع دنياي عاجل استنيز گفته« 1»هاي عاجله است، بعضي نعمت "عاجلة "اند كه مراد ازهم گفته« 1»بعضي 

و به معناي گيراندن آتش است، آن گاه از خليل نقل  "صلي "گفته است كه اصل اين كلمه "يصليها "ردات در معنايو مف
 "اين است كه كافر حرارت آتش را چشيد. و به همين معنا است جمله "صلي الكافر النار "كرده كه گفته است: معناي

 :يعني "اصلي النار "باشد ومي "داخل آتش گشت "به معناي "لي النارص "اندو بعضي گفته "يَصْلَوْنَها فَبِئْسَ الْمَصِيرُ

 .«2» "فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً "هم چنان كه در قرآن كريم آمده است: "ديگري را در آتش انداخت "

كه گفته به معناي دور كردن است: و مدحور يعني مطرود و دور شده. اين "دحر "از ماده "مدحور "و در مجمع البيان گفته:
 .«2» "يعني خدايا شيطان را از ما دور كن -اللهم ادحر عنا الشيطان "شودمي

خداوند متعال بعد از آنكه سنت خود را در تعذيب دنيوي، پس از دعوت رسالت، بيان نمود و متذكر شد كه همواره امتهاي 
اگر باز  فرستد، واد و افساد پرداختند رسولي ميكند، و در آخر اگر به فسانساني را به سوي ايمان و عمل صالح راهنمايي مي

سازد، اينك در اين آيه به بيان سنتش در عذاب اخروي و هم طغيان و فسق ورزيدند به عذاب دسته جمعيشان مبتال مي
صه اي ديگر خالپردازد، در يك آيه بعد، عذاب اخروي را و در آيه بعد از آن، مالك ثواب اخروي را و در آيهثواب آن مي

 .فرمايدگفتار و اصل كلي در اين باب را بيان مي

 36[ ..... ص : "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ "مراد از عاجله در ايه]

معنايش اين است كه هر كس حيات عاجله يعني زندگي دنيا را بخواهد يعني  "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ "پس اينكه فرمود:
كه نفس از آن ملتذذ و قلب بدان عالقمند است، و تعلق قلب به حيات عاجله و طلب آن، وقتي  متاعي را از دنيا طلب كند

 تعلق و دنياطلبي است كه فقط حيات عاجله را بخواهد، اما اگر دنيا را از اين نظر بخواهد كه وسيله نيل به
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 .طلبي استسعادت اخروي است، اين در حقيقت دنياطلبي نيست، بلكه اراده آخرت و عقبي

ر شود گفت دنيا طلب مگنساني كه اين راه را طي كند نميتوان رسيد مگر از راه دنيا، لذا به هر ااز آنجا كه به آخرت نمي
آنكه از آخرت اعراض نموده و به كلي آن را فراموش كند و در نتيجه اراده و حواسش خالص براي دنيا شود، هم چنان كه 

 .رساندكند نيز اين معنا را ميكه استمرار را افاده مي "مَنْ كانَ يُرِيدُ "در جمله "كان "كلمه

الب دنيا كسي است كه معتقد به زندگي ديگري غير اين زندگي دنيا نباشد، و در نتيجه اعتقاد به نبوت و توحيد را لغو آري ط
 .بپندارد، زيرا كه اگر اعتقاد به معاد نباشد، ديگر ايمان به خدا و فرستادگان او و تدين به دين اثري نخواهد داشت

عَنْ مَنْ تَوَلَّي عَنْ ذِكْرِنا وَ لَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَياةَ الدُّنْيا ذلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ  فَأَعْرِضْ ":هم چنان كه خداي تعالي فرمود
 .«1» "هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

م، دهيخواهد فورا به او ميم آنچه را كه او ميمعنايش اين است كه ما ه "عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ "و اينكه فرمود
خواهد، بلكه هر قدر كه ما بخواهيم، پس امر به دست ما است نه به اختيار او، و اثر هر چه هست البته نه هر قدر كه او مي

ر كس كه خواستيم كنيم، بلكه در حق هدر اراده ما است نه در اراده او، تازه اين روش را در باره همه دنياطلبان اعمال نمي
بنديم، پس اراده اشخاص از هيچ جهت حاكم بر اراده ما نيست، و اين تنها اراده ما است كه در ايشان حكومت به كار مي

 .كندمي

و چون اراده فعلي خداي عز و جل نسبت به هر چيز عبارتست از فراهم شدن اسباب خارجي و رسيدن آن به حد عليت تامه، 
ه شريفه داللت بر اين دارد كه هر انسان دنيا طلب از دنيا آن مقداري كه اسباب اقتضاء كند، و عواملي كه لذا بايد گفت كه آي

خورد، پس دنيا طلب جز به خداوند در عالم به جريان انداخته و به تقدير خود هر كدام را اثري داده، مساعدت نمايد رزق مي
شود، نمايد نائل ميخواهد و به زبان تكوين مسئلت مياز آنچه كه مي ايرسد و فقط به پارههايش نميقسمتي از خواسته

 ."وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ مُحِيطٌ "گردد.ليكن جز آن مقدار كه خداوند اسباب را به سويش جريان بيندازد نائل نمي

 وَ لَوْ "اي ديگر به زباني ديگر بيان كرده و فرمود:خداي سبحان اين حقيقت را در آيه
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تو هم اي رسول از هر كس كه از ياد ما روي گردانيد و جز زندگاني دنيا را نخواست به كلي اعراض كن. منتهاي علم و (1)
 .25و  17فهم اين مردم تا همين حد است خدا بحال آن كس كه از راه حق گمراه شد آگاه است. سوره نجم، آيه 
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اً وَ جَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْوابال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِ
يعني اگر نبود يك نواخت زندگي كردن مردم، و اينكه  «1» "نْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْياسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَ زُخْرُفاً وَ إِ

همه محكوم به قانون اسباب و عللند، و در اين قانون فرقي ميان مؤمن و كافر نيست و هر يك از اين دو فريق به عوامل 
شود، چه مؤمن و چه كافر، ما عوامل مخالف آن برخورد كند فقير ميغني و ثروت مصادف شود ثروتمند گشته و هر يك به 

 .داديم، چون نعمتهاي دنيوي در نزد ما و در بازار آخرت ارج و قيمتي نداردكفار را به مزيد نعمتهاي دنيوي اختصاص مي

ن عاجله، اين است كه انسان اند: مقصود از خواستگفته« 1»كرديم، بعضي ديگر  "اراده عاجله "اين بود معنايي كه ما براي
ن بهره است، و ليكن ايكند مقصودش طلب دنيا باشد نه آخرت، چنين كسي در آخرت از پاداش نيك اعمالش بيهر چه مي



نَتَها مَنْ كانَ يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِي "اند و بعيد نيست اين معني را از آيه:قيدي است كه آيه را بدون دليل، مقيد بدان كرده
گرفته باشد، غافل از اينكه « 2» "ارُنُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها وَ هُمْ فِيها ال يُبْخَسُونَ أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّ

 مقام بيان اين معنا استكنند، به اين صورت كه آيه مورد بحث در اين آيه با آيه مورد بحث، دو غرض مختلف را دنبال مي
 انسان جز "و آيه سوره هود در اين مقام است كه بفهماند "بردطالب دنيا از سعي و كوشش جز همان دنيا بهره نمي "كه

رسانند، و فرق ميان اين دو غرض روشن و ، يعني اگر طالب دنيا باشد همان دنيا را به او مي"عملش بهره ديگري ندارد
 .(ئيدواضح است )دقت بفرما

اين است كه ما جهنم را جزاي او در آخرت قرار داديم تا حرارت  "ثُمَّ جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً "و معناي جمله
فهماند كه آن را بچشد آنهم در حالي كه مذموم و دور از رحمت باشد، و اين دو قيد، يعني قيد مذموم و دوري از رحمت مي

 .است "محروم از مغفرت و رحمت "و "صوص به جهنممخ "وي
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ا از هايشان رشوند )به مال فراوان( سقف خانهو اگر نه اين بود كه مردم همه نوع و يك امتند ما آنان كه كافر به خدا مي(1)
ف با( نردبان باال روند و نيز بر منزلهايشان )از بزرگي و وسعت( درهاي چندين طبقه كه بر سق)داديم و نقره خام قرار مي

آراستيم و اينها همه متاع )پست عماراتشان را( به زر و زيور مي)داديم و بسيار و تختهاي زرنگار كه بر آن تكيه زنند قرار مي
 .22 -22دنياست. سوره زخرف، آيه  (فاني

 .25، ص 12روح المعاني، ج (2)

چ از دهيم و هيني كه طالب تعيش مادي و زينت و شهوات دنيوي هستند، ما مزد سعي آنها را در كار دنيا، كامال ميكسا(3)
و  12اجر عملشان كم نخواهد شد. )ولي( هم اينان هستند كه ديگر در آخرت نصيبي جز آتش دوزخ ندارند. سوره هود، آيه 

15. 
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كند، و ليكن بايد بدانيم كه مراتب دنياطلبي و انكار چند كه وضعيت دنياطلبان و غافالن از آخرت را بيان ميو اين آيه هر 
آخرت مختلف است، يكي هم از ناحيه زبان چنين است و هم از ناحيه عمل، و ديگري در مرحله عمل چنين است هر چند 

 .كندآيد نيز اين اختالف را تصديق ميكه به زودي مي "أَكْبَرُ دَرَجاتٍ ... وَ لَلْآخِرَةُ "دهد، جملهلسانا به نشاه آخرت گواهي مي

 ."وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعي لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً "

يدن شمرده شود، و در حديث در هر به معناي راه رفتن به سرعت است، البته نه به آن حدي كه دو "سعي "گويد:راغب مي
 .«1»شود كار )چه خير و چه شر( استعمال مي

گذشت، اشكال ما هم به كالم  "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ "بيان ما همان است كه در جمله "وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ "در باره جمله
اين است كه آن كس كه با عمل خود آخرت را  "دَ الْآخِرَةَوَ مَنْ أَرا "معناي اينكه فرموده: "گفته است: «2»مفسري كه 
 .گذشت "مَنْ كانَ يُرِيدُ الْعاجِلَةَ ". همان اشكالي است كه در گفتار مفسر در معناي جمله"طالب باشد

اختصاص را  "ضمير آخرت "به "سعي "براي اختصاص است و همچنين اضافه "وَ سَعي لَها سَعْيَها "در جمله "الم "حرف
و  "هر كه كوشش كند و مجدانه كوشش كند و كوششي كند كه مختص به آخرت است "دهد كهرساند و چنين معنا مييم

شود كه سعي براي آخرت بايد طوري باشد كه اليق به آن باشد، مثل اينكه كمال جديت را در از اين معنا چنين استفاده مي
 "وَ هُوَ مُؤْمِنٌ "و يا حجت شرعي گرفته باشد، و معناي جملهحسن عمل به خرج دهد و حسن عمل را هم از عقل قطعي 

اين است كه اين سعي را در حالي كند كه ايمان به خدا داشته باشد، و اين خود مستلزم توحيد و ايمان به نبوت و معاد است، 



ند، و دامن به خود نميزيرا كسي كه اعتراف به يكي از اين سه اصل نداشته باشد خداي سبحان او را در كالم مجيدش مؤ
 .آيات قرآني در اين باره بسيار است

را براي رساندن اين معنا كافي است، زي "وَ هُوَ مُؤْمِنٌ "پوشي كنيم تقييد به جملهبه فرض اينكه از آيات مذكور هم كه چشم
 .راي دنيا داردكسي كه آخرت بخواهد و كارهاي مخصوص به آن را مجدانه انجام دهد قطعا ايمان به خدا و به و

 و اگر تقييد مذكور به منظور رساندن صحت ايمان، كه خود مستلزم اعتقاد به توحيد و
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اره ، به ساير آيات قرآني در اين ب"ايمان "شد، پس تنها تقييد بهديگري براي آن متصور نمي نبوت است نبود، هيچ وجه
 .كندكمك مي

اين است كه خداوند عمل چنين كساني را به بهترين وجه قبول نموده و  "فَأُولئِكَ كانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً "و معناي جمله
 .اشعمل بنده، عبارت است از تفضل او بر بنده ستايد و ستايش خدا در برابركوشش آنان را مي

اش و گرنه وظيفه بنده، بندگي موالي خويش دهد، تفضلي است بر بندهاش ميآري همين كه خداوند پاداش نيك به بنده
وَ ) است، و نبايد خود را طلبكار مواليش بداند، پس ثواب دادن، تفضل موال است، و ثنا خواندنش بر بنده، تفضلي است ديگر

 .(اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

 16اعمال آدمي اسباب اخروي هستند و بر خالف اسباب دنيوي تخلف ناپذيرند[ ..... ص : ]

اين دو آيه داللت بر اين دارند كه اسباب اخروي عبارتند از اعمال و بس، و اعمال سببهايي هستند كه هرگز از غايات و 
فَأُولئِكَ كانَ  ":الف اسباب دنيوي كه تخلف پذيرند زيرا در باره اسباب اخروي فرموده استنتايج خود تخلف ندارند، به خ

خواهيم و براي هر كس پس هر قدر مي "عَجَّلْنا لَهُ فِيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُرِيدُ "و در باره اسباب دنيوي فرموده "سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً
 .كه بخواهيم

 ."هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ "

در اصل بمعناي كشيدن است، و به همين جهت است كه زمان ممتد را مدت گويند،  "مد "گويد: كلمهراغب در مفردات مي
 "مد النهر بالنهر "ر راو پيوستن نهري به نهري ديگ "مد النهر "و كشيدن نهر را "مدت الجرح "طوالني بودن زخم را

 "... هاي خود را ندوزچشم -ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ "گويند، و قرآن كريم فرموده: "مد "گويند، و چشم به چيزي دوختن را

و لشگر را با مدد امداد كردم، و فالن شخص را با غذا مدد  "او را در گمراهيش امتداد دادم -مددته في غيه "گويند:و نيز مي
شوند، لذا در قرآن استعمال مي "هامكروه و بدي "در "مد "و كلمه "هامحبوب و نيكي "بيشتر در "امداد "، و كلمهدادم

ايشان را به ميوه و گوشت از هر قسمش كه ميل داشتند امداد  -وَ أَمْدَدْناهُمْ بِفاكِهَةٍ وَ لَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ "كريم آمده:
ايشان را  -وَ يَمُدُّهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ "و نيز فرموده: "وَ نَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذابِ مَدًّا "ه كار برده فرموده:و در مكروه مد را ب "كرديم

 "اشتنددو برادرانشان ايشان را در گمراهي نگه مي -وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ "و نيز فرموده: "كنيمدر طغيانشان مدد مي
 .«1»فتار راغب، البته با تلخيصي از ما اين بود گ
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توان گفت كه امداد و مد هر چيز به اين است كه از نوع خودش بدان اضافه كنيم تا بدين وسيله وجود و بقايش پس مي
شود، مانند چشمه آب كه از منبع زير زميني خود مدد گرفته و لحظه ابد، كه اگر اين اضافه را نكنيم وجودش قطع ميامتداد ي

 .يابدشود، و در نتيجه جريانش امتداد ميبه لحظه به آن اضافه مي

است، زيرا تمامي كند در حقيقت به همين معنا خداي سبحان هم كه انسان را در عملش )چه دنيوي چه اخروي( امداد مي
وسائل عمل و آنچه كه عملش در تحققش محتاج بدان است از قبيل علم و اراده و ابزار بدني و قواي فعاله و مواد خارجي 

كند، و همچنين اسباب و شرائط مربوط به عمل و شود، و عامل با عمل خود در آنها تصرف ميكه عمل روي آنها واقع مي
كويني هستند كه آدمي خودش در خلقت و فراهم نمودن آنها دخالت ندارد، و اگر يكي و يا به مواد، همه و همه اموري ت

همه آنها نباشد، عمل انسان هم تحقق نخواهد يافت، اين خداي سبحان است كه به فضل خود آنها را افاضه فرموده و وجود 
 .گردداز او منقطع مي دهد، آري اگر عطاي او منقطع شود عمل هر عامليو بقاء آدمي را امتداد مي

 13بيان اينكه دنيا طلبان در اعمال دنيوي، و عقبي طلبان در اعمال اخروي مستمد از عطاي خداوندند[ ..... ص : ]

كنند، و در اين عطا كردن چيزي جز حمد پس اهل دنيا در دنياي خود و اهل آخرت در آخرت خود از عطاي خدا استمداد مي
كند انعامي است بر آدمي كه آن را در موضع نيكو و موردي كه شود، آري هر چه او عطا مينميعايد خداي سبحان 

پروردگارش راضي باشد استعمال كند، و اما اگر فسق بورزد و آن نعمت را در آن مورد نيكو استعمال نكند در حقيقت كلمه 
باشد و به هر حال خداوند مستحق ثناي جميل ميخدا را از جاي خود تحريف كرده و نبايد جز خود كسي را مالمت كند، 

 .حجت بالغه او تمام است

كر كنيم و چه آنها كه شمعنايش اين است كه ما هر دو فريق را )چه آنها كه برايشان عجله مي "كال نمد "پس اينكه فرمود:
ينكه بايد بعد از فعل بيايد( قبل از فعل باشد )با ا "كال "كه كلمه "نمد "نماييم و اگر مفعولگذاريم( امداد ميسعيشان را مي

آورده شده، بدين جهت بوده است كه بفهماند نسبت به آن عنايتي است، و مقصود بيان عموميت امداد نسبت به هر دو فريق 
 .است

د و اين شويعني اين دسته كه برايشان عجله مي "هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ "و اينكه به يك يك آن دو گروه اشاره كرد و فرمود:
گردد، براي اين بود كه بفهماند هر كدام از آنها وضعي مخصوص بخود دارند، و نتيجه معنا دسته كه سعيشان شكرگزاري مي

يچ شود، بدون هشود كه هر يك از اين دو فريق در تحت تربيت الهي قرار داشته و از عطاء خدا برايشان افاضه ميچنين مي
 دسته نعمت اللَّه را در طلب آخرت مصرف نموده و خدا تفاوت، جز اينكه يكي از اين دو
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 .كند و ديگري آن را در طلب دنياي عاجله مصرف نموده و آخرتهم سعيش را شكرگزاري مي

 .ماندنمايد، و از سعيش جز بدبختي و خسران برايش نميرا فراموش مي

براي اين بود كه گفتيم هر دو گروه در تمامي  "مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ "ار خواند و فرمود:و اگر مدد به هر دو را از عطاء پروردگ
كنند از عطاء پروردگار برخوردارند، و از خود آنان نيست، آري نه خود آنان در وجود آنچه كه در عمل خود از آنها استفاده مي

ت كه مالك و ايجاد كننده آنها است، پس همه آنها از آنها دخالت دارند و نه مخلوقي ديگر، بلكه تنها خداي سبحان اس
 .عطاي او است



شود، زيرا وقتي بنا شد كه اعمال هر دو از اين قيد، وجه آن پاداشي هم كه براي هر يك از دو گروه ذكر فرمود استفاده مي
نعمت او را در كفر و فسق گروه به امداد خداي عز و جل و فقط از عطاء او باشد پس جا دارد و سزاوار است كه هر كس 

مصرف كند به آتش افتاده و مذموم و مدحور باشد، و هر كس كه آنها را در ايمان و اطاعت خدا مصرف كند سعيش مشكور 
 .باشد

را  "بكر "و كلمه "من عطاءنا "و نفرمود: "عطاء ربك "در اينكه سياق را از تكلم با غير )نمد( به غيبت تغيير داده و فرمود
شود كه امداد ايشان از شؤون ربوبيت است، و هر چند جز خداي سبحان براي كسي ر نمود، اين نكته استفاده ميهم تكرا

پرستان براي بتهاي خود ربوبيت قائل بودند لذا ربوبيت خداي سبحان را به پيغمبر ربي نيست و ليكن از آنجايي كه بت
 ."ربك "گراميش نسبت داده فرمود:

به معناي  "حظر "اين است كه عطاء پروردگار تو ممنوع نيست، چون كلمه: "ا كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراًوَ م ":و معناي جمله
 .هاي اويندخوار نعمت او و ممنون به منتكنند، و جيرهمنع است، پس اهل دنيا و اهل آخرت هر دو از عطاي او استمداد مي

 "و همچنين "عطاء "خششهاي الهي مطلق و غير محدود است، چوندر اين آيه شريفه داللتي است بر اين حقيقت كه ب
را مطلق آورد، پس هر جا كه محدوديت و يا تقدير و يا منعي )به اختالف موارد( وجود داشته باشد، همه از ناحيه  "نبودن منع

داوند ز ناحيه خود خشود و بستگي به داشتن يا نداشتن استعداد او دارد و آن محدوديت اشخصي است كه به او بخشش مي
 .شودكه مفيض است ناشي نمي

و آن را « 1»اند اين بود آن مطالبي كه از آيه شريفه به نظر ما رسيد، و از جمله حرفهاي عجيبي كه در تفسير اين آيه گفته
 اند اين است كه: منظور از عطاء وبه حسن و قتاده نسبت داده

__________________________________________________ 

 .254، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 72، ص: 12مه الميزان، ج

بخشش عطاء دنيوي است، كه مشترك بين مؤمن و كافر است، نه عطاء اخروي، چون عطاي اخروي مخصوص مؤمنين 
ه آن فريق ك كنيم، چهشود: ما هر دو فريق و گروه را با عطاياي دنيوي خود مدد مياست و بنا بر اين معناي آيه چنين مي

 .خواهند و چه آن فريق كه آخرت را، و عطاياي دنيوي ما از هيچيك از ايشان محظور و ممنوع نيستعاجله را مي

بدون دليل و مقيد است، آن هم با اينكه اين  "عطاء دنيوي "به "عطاء "و ليكن اين تفسير صحيح نيست زيرا مقيد كردن
اند كه عطاء اخروي مخصوص مؤمنين است، و كفار در آن شركت دليلي كه آوردهمورد، صالحيت اطالق را دارد، و اما اين 

ندارند اصال از محل بحث خارج و نسبت به زمينه گفتار اجنبي و بي ربط است، چون زمينه گفتار در آيه شريفه عبارتست از 
د، نه خود پاداش، و مساله عطاياي شوند( منتهي و مستند به آن امدادنامدادي كه اعمال )كه منتهي به جزاء و پاداش مي

 .مؤمنين در آخرت، از قبيل جزا و پاداش است، نه از قبيل اعمال

عالوه بر اين، چه كسي به شما گفته است كه عطاياي اخروي مخصوص به مؤمنين و ممنوع از كفار است، آن عطايا نيز هم 
ز ناحيه خود كفار است، نه از ناحيه خداوند، مانند چنان كه قبال هم گفتيم از احدي ممنوع نيست، و منع هر چه هست ا

 .عطاياي دنيوي كه گفتيم هر چه محدوديت در آنها هست از ناحيه محدود بودن استعداد مستفيض است نه از ناحيه مفيض

دنش وآلوسي در روح المعاني گفته: تقسيمي كه در اين آيه شده است، حاصر )جامع افراد( و مانع اغيار نيست، و حاصر نب
زند، اما اينكه گفتيم حاصر نيست، براي اينكه وقتي حاصر بود كه هر صاحب عملي، از عمل خود يا ضرري به معنا نمي

عاجله تنها را بخواهد و يا آخرت تنها را و يا هر دو را و يا هيچ يك را، و آيه شريفه تنها متعرض دو قسم اول از اين چهار 



شود، زيرا آن كس كه از عمل خود هم دنيا و تازه قسم سوم به تنهايي سه قسم مي قسم شده است، پس جامع افراد نيست
 .خواهد و هم آخرت را يا آخرت در نظرش رجحان دارد و يا دنيا، و يا نظرش نسبت به هر دو مساوي استرا مي

يا چنين عملي قبول است يا نه، آن گاه بحث را در آن قسم كه اراده آخرت ارجح باشد طول داده و اختالف علما را در اينكه آ
اند نقل كرده، در باره قبول نشدن عمل آن كس كه دنيا در نظرش ارجح و يا مساوي باشد از علماء نقل كرده كه متفقا گفته

 .عملش قبول نيست

فعل از  رو در باره قسم چهارم كه نه دنيا را بخواهد و نه آخرت را گفته است چنين فرضي به نظر كساني كه معتقدند صدو
دانند چنين فرضي را ممكن دانسته قادر متوقف بر وجود داعي است محال است ولي كساني كه عمل را متوقف بر داعي نمي

 اند عملي و گفته
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آلوسي كه البته اين بود گفتار « 1»كه نه داعي دنيوي در آن باشد و نه اخروي، اثري در باطن ندارد و در ظاهر حرام است، 
 .اندقبل از او ديگران هم اين تقسيم را كرده

ولي خواننده عزيز توجه دارد كه آيه شريفه در مقام بيان حكم قبول شدن و نشدن اعمال و اينكه از چه عاملي قبول و از چه 
ظر سب نشانه زندگيش نباشد، بلكه آيه شريفه در باره هدف و غايت انسان و تعيين غايت او به حعاملي مردود است نمي

كند جز مزاياي زندگي مادي دنيا منظوري ندارد و به كلي از آخرت دارد كه يا متعلق به زندگي دنيايي است، و از آنچه مي
اش آنست كه براي خود يك زندگي جاودانه و اعراض دارد، و يا آنكه غايت و هدفش زندگي آخرت است، كه الزمه

ين زندگي دائم يك طرفش مقدمه طرف ديگر است، ابتداي آن، كه زندگي دنيا است مقدمه هميشگي سراغ داشته باشد كه ا
 .زندگي آخرت است و مقصود از زندگي دنيا همان سعادت اخروي است

ت دهد، البته اين هسو با اين حال معلوم است كه آيه شريفه از آن اقسامي كه وي تصور كرده جز دو قسمش را نتيجه نمي
كند خواهد يك وقت براي آن عمل هم مياين دو قسم، براي خود چند قسم دارد، چون كسي كه آخرت را ميكه هر يك از 

كند مانند گنهكاران و اهل بدعت، تازه اين دو طايفه يك وقت ايمان هم دارند و يك وقت ندارند و ليكن و يك وقت نمي
ن آن احكام نبوده بلكه مقصود تشخيص مالك آيات قرآني متعرض احكام يك يك آن اقسام نيست، چون مقصود بيا

 .سعادت از مالك شقاوت بوده است

 14توضيح اينكه درجات اخروي بزرگتر از درجات دنيوي است[ ..... ص : ]

 ."انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلي بَعْضٍ وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا "

 .شوداست به تفاوت درجات كه از سعي و كوشش انسان ناشي مي اين جمله اشاره

تا كسي توهم نكند كه سعي بسيار و سعي اندك هر دو يكي است، و در آخرت فرقي با هم ندارند، آري اگر خداوند فرقي 
كرده رگزاري نميان عمل كم و عمل بسيار و عمل خوب و خوبتر نگذارد در حقيقت آن ما زاد را كه بيشتر و خوبتر است، شك

 .و مورد قبول درگاهش ننموده است

فهميم كه تفضيل بعض الناس در مي "وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ "خواهد بود، و از قرينه "بعض الناس "،"بعضهم "بنا بر اين، معناي
متاع و جاه  ست كه مال وباشد يعني ما بعضي از مردم را در دنيا بر بعضي ديگر برتري داديم و برتري در دنيا به اين ادنيا مي

 .و فرزند و نيرو و شهرت و رياست و آقايي و مقبوليت در بين مردم كه متاعهاي دنيايند در بعضي بيشتر از بعضي ديگر باشد
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اين است كه هم خود آخرت بزرگتر از دنيا است، و هم برتريها  "وَ لَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وَ أَكْبَرُ تَفْضِيلًا "رمود:و معناي اينكه ف
و امتيازاتش بزرگتر از برتريها و امتيازات دنيا است، پس كسي خيال نكند كه اهل آخرت در زندگي يكسانند و نيز توهم نكند 

شود آن تر از دنيا، وسعتي كه نميايست وسيعمانند تفاوت در زندگي دنيا است، بلكه آخرت خانه كه تفاوت زندگي اهل آخرت
 .را به چيزي قياس كرد

آري برتريهاي دنيايي به خاطر اختالفي است كه در اسباب مادي دنيا است، و چون اين اسباب محدود است و دنيا دار تزاحم 
است، به خالف برتريهاي آخرت كه به خاطر اختالف اسباب كونيه نيست، بلكه به است در نتيجه برتريهاي دنيا هم محدود 

تر از خاطر اختالفي است كه جانها و دلها در ايمان و اخالص كه از احوال قلب است، دارند و اختالف احوال قلب وسيع
نْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ إِ "اختالف احوال جسم است، وسعتي كه نتوان با چيزي مقايسه كرد، هم چنان كه فرمود:

 .«1» "يَوْمَ ال يَنْفَعُ مالٌ وَ ال بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَي اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ "، و نيز فرموده:«1» "يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ

ه فضيلتها و برتريهاي اعتباري را ك دهد كهشود كه خداي سبحان رسول گرامي خود را دستور ميبنا بر اين نتيجه اين مي
در ميان اهل دنيا هست وسيله قرار داده و از آن برتريها به برتريهاي درجات آخرت پي ببرد، چون برتريها باعث اختالف 

ه شود، و هر چشود، آري هر چه قدرت بيشتر شد عملهاي بيشتري براي انسان مقدور ميادراكات باطني و نيات و اعمال مي
 .گردد، و همين اختالف باعث اختالف درجات آخرت خواهد شدشد اين نيز كم مي آن كم

 ."ال تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا "

دهد او را ياري كند در هنگام احتياج ياري بدين معنا است كه آن كس كه آدمي احتمال مي "خذالن "گويد:در مفردات مي
 .«2»ند نك

هر  "اي براي آيات قبل است كه سنت خدا در بندگانش را يادآور بود، و به اين معنا خاتمه يافت كهو اين آيه به منزله نتيجه
كند، و هر كس از بندگان خدا دنياي عاجل را بطلبد همين طلبش او را در آخر به آتش و مذموميت و مدحوريت منتهي مي

 كس از ايشان كه آخرت
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 ."گزاردبخواهد خداوند سعيش را و كار نيكش را شكر مي

گير شوي و از سير به درجات به خداي سبحان شرك مورز، تا كارت را بدينجا نكشاند كه زمين "شودپس معنا چنين مي
 ."يت نكندقرب بماني و خود را مذموم كني و خدا هم كه ياوري جز او نيست يار

 .باشداند: قعود نه به معناي بازماندن از سير است، بلكه به معناي مذلت و عجز مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 

 16بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص : 



نَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ إِ "در كافي به سند خود از ابي عمرو زبيري از امام صادق )ع( روايت كرده كه در تفسير جمله:
 .«2»كند است، يعني اين قرآن دعوت مي "يدعو "به معناي "يهدي "فرموده است: كلمه "أَقْوَمُ

 "ز، فرموده: مقصود ا"إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ ... "و در تفسير عياشي از فضيل بن يسار از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
 .«2»كند واليت است و به آن دعوت مي "ي هِيَ أَقْوَمُلِلَّتِ

مؤلف: اين روايت از باب جري و تطبيق كلي بر مصداق است، ممكن هم هست كه مقصود از آن، كمال معارف ديني باشد 
كند، كه نزد امام است، و بخواهد بفرمايد: قرآن به سوي آن دين كامل و معارف كامله ديني كه نزد امام است دعوت مي

 .«2»كند مؤيد اين احتمال اين است كه در بعضي از روايات دارد: قرآن به سوي امام هدايت مي

 فرمود: چه خيرشمي "وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ "در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( نقل كرده كه در ذيل آيه
تواند از آن جدا شود، تا روزي كه كتابش را كه همان اعمال و و به هيچ وجه نمي و چه شرش با او است، هر جا كه باشد

 .«2»هاي او است به دستش بدهند كرده
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و در همان كتاب از زرارة و حمران و محمد بن مسلم از امام ابي جعفر و امام صادق )ع( از معناي اين آيه سؤال شد، 
 .«1»اند مقدراتي است كه برايش تقدير كردهفرمودند: مقصود از كتابي كه در قيامت به گردن هر كسي است، همان 

امي فرمود: بنده تم "اقْرَأْ كِتابَكَ ... "و نيز در همان كتاب از خالد بن يحيي از امام صادق )ع( نقل كرده كه در تفسير جمله:
ل ين اآلن آن عمبيند، آن چنان كه گويي همآورد، و با آنچه كه در آن كتاب ضبط شده مطابق ميآنچه را كه كرده بياد مي

واي بر ما اين چه  -يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها "گويد:را انجام داده است، آن گاه مي
 .«1» "پوشي نكرده، و همه را برشمردهكتابيست كه از هيچ كوچك و بزرگي )از اعمال ما( چشم

 "أَمَرْنا مُتْرَفِيها "ب از حمران از ابي جعفر )ع( نقل كرده كه جملهباز در همان كتا

 .«2»ام باشد و فرمود: من آن را بدون تشديد نخواندهمي "كثرنا "با تشديد قرائت كرد، كه به معناي "امرنا "را

وده تفسير فرم "ا دستور داديمبزرگانشان ر "مؤلف: و در حديثي ديگر از حمران از آن جناب آمده كه جمله مزبور را به معناي
«2». 

ائِرَهُ وَ كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ ط "در تفسير آيه "وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ ... "و در آيه: "وَ يَدْعُ الْإِنْسانُ بِالشَّرِّ ... "و در جمله:
غير سلمان رواياتي آمده كه چون مورد تاييد كتاب و  از طرق شيعه و سني از رسول خدا )ص( و علي )ع( و سلمان و "...

 .كرد و سند معتبري هم نداشت لذا از مطرح كردن آنها خودداري نموديمسنت نبود و دليل عقل هم آن را تاييد نمي

 11گفتاري در چند فصل پيرامون قضاء ..... ص : 

 11عي[ .... ص : معنا و حدود قضاي تكويني و تشري -3در معنا و حدود آن: ] -3فصل 



 اي از حوادث نيست مگر آنكه وقتي با علت و سببهاي مقتضاي خودهيچ حادثه
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بينيم كه يكي از دو حالت را دارد: حالتي كه قبل از تماميت علل و شرائط و همچنين قبل از ارتفاع موانع مقايسه كنيم مي
ن و حتمي يپيوندد، اما حالت قبل از آن اين است كه نه تحقق و ثبوت برايش متعباشد، و حالتي كه بعد از آن بوقوع ميمي

يكسان است، ممكن است موجود شود و ممكن است هم  "عدم "و "وجود "است و نه عدم محقق و ثبوت، بلكه نسبتش به
 .چنان در عدم بماند

و اما حالت بعد از تماميت علل و اسباب و فقدان همه موانع، اين است كه ديگر به حالت ابهام و تردد باقي نمانده، بلكه 
 شود، و تعيينحتمي و متعين است و در صورت فقدان يكي از آن دو شرط، عدم برايش متعين مي تحقق و وجود برايش

 .وجود از خود وجود انفكاك ناپذير است

ايم آن كار هم چنان در حال امكان در افعال خارجي خود ما نيز همين حساب جريان دارد، و ما دام كه اقدام به كاري نكرده
باقي است، و ليكن وقتي اسباب و شرائط و اوضاع مقتضي فراهم گشت و اراده و تصميم  "وقوعال  "و "وقوع "و تردد بين

شود يعني آن عمل را واقع مي "تردد "و "امكان "ما هم تمام شد و ديگر حالت انتظاري باقي نماند، قهرا يكي از دو طرف
 .دهيمانجام مي

ال اعتباري ما نيز جريان دارد، مثال وقتي بر سر مالي بين دو نفر و همچنين حساب مذكور در حوادث و افعال خارجي، در اعم
كنند، مملوكيت آن مال، براي يكي از آن دو طرف امري است ممكن و شود و هر كدام ادعاي ملكيت آن را مينزاع واقع مي

 اينكه مال مزبور از آنمردد، ولي وقتي قرار گذاشتند كه به داوري يك قاضي و حكم تن در دهند و آن قاضي حكم كرد به 
از ميان رفته و يكي از آن دو نفر به عنوان  "تردد "و "امكان "فالني است، و آن ديگري در آن حقي ندارد، قهرا حالت

 .شوداش با طرف ديگر قطع ميمالك معين گشته و رابطه

 "ينمجاز به كار رفته است، زيرا تعي توان گفت كه در جريان حساب مزبور در اينگونه موارد، يك قسم توسع وبنا بر اين مي
، فصل خصومت خارجي شمرده شده است، و اين "عملي ")كه به همان حكم حاكم و داوري او است( مانند تعيين "قولي

 .ناميمو داوري مي "قضاء "همان است كه ما آن را

ت فعل او است، لذا اين دو اعتبار و از آنجايي كه حوادث اين عالم در وجود و تحققش مستند به خداي سبحان و در حقيق
يابد، به اين معنا كه هر موجودي و حادثي را كه خداي عز و جل عينا در آنها نيز جريان مي "تعيين "و "امكان "يعني

 77، ص: 12نخواهد تحقق و وجود بدهد ترجمه الميزان، ج

ماند، باقي مي "وجود و عدم "و "ع و ال وقوعوقو "و علل و شرائطش موجود نشده باشد به همان حالت امكان و تردد ميان
و به محض اينكه بخواهد تحقق دهد و علل و تمامي شرايطش را فراهم سازد به طوري كه جز موجود شدن حالت انتظاري 

كند و اين مشيت حق و فراهم كردن علل و شرائط، همان تعيين يكي از دهد و موجودش ميبرايش نماند، به آن وجود مي
 .شوداست كه قضاي الهي ناميده مي دو طرف



 "قضاي الهي "نظير اين دو اعتبار، در مرحله تشريع نيز جريان دارد، يعني حكم قطعي خدا در باره مسائل شرعي را نيز

خورد، چه قضاء تكويني گوئيم و لذا در هر جا كه در كالم مجيدش، اسمي از قضاء برده شده، اين حقيقت به چشم ميمي
قُضِيَ  "و يا آيه« 1» "فَقَضاهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ "و يا آيه« 1» "وَ إِذا قَضي أَمْراً فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ "شريفهمانند آيه 

، و «2» "ي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِوَ قَضَيْنا إِلي بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِ "، و يا آيه شريفه«2» "الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيانِ
 .همچنين آيات ديگر كه متعرض مساله قضاي تكويني خداست

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي  "، و آيه«2» "وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "و چه آياتي كه متعرض قضاي تشريعي او است مانند آيه
، البته «7» "وَ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ "و آيه« 5» "انُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَبَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما ك

 .اش به نوعي قضاي تشريعي است و به نوع ديگر قضاي تكوينيقضاي در اين آيه و همچنين آيه قبلي

كنيد صحت اين دو اعتبار عقلي را امضاء نموده و موجودات خارجي مالحظه ميبه طوري كه  -بنا بر اين آيات كريمه مزبور
داند، و همچنين احكام شرعي را از جهت اينكه افعال تشريعي خدا را از جهت اينكه افعال خدايند قضاء و داوري خدا مي

 .ا امضا نموده استاست و نيز هر حكم فصلي را كه منسوب به اوست قضاي او ناميده و اين دو اعتبار عقلي ر

 و چه بسا مواردي كه از آن به حكم و قول تعبير كرده كه البته عنايت ديگري باعث
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، و «2» "ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "، و آيه«1» "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "، و آيه«1» "أاَل لَهُ الْحُكْمُ "شده است، مانند آيه
 .«2» "وَ الْحَقَّ أَقُولُ "آيه،

 366نظري فلسفي در معناي قضاء: ..... ص :  -9 فصل

شكي نيست در اين كه قانون عليت و معلوليت قانوني است ثابت و غير قابل انكار و هر موجود ممكني، معلول خداي 
ش نسبت داده اسبحان است، منتهي يا بدون واسطه و يا با چند واسطه و نيز شكي نيست در اينكه وقتي معلول به علت تامه

ود از ناحيه آن علت، داراي ضرورت و وجوب خواهد بود )هر چند كه از ناحيه خودش نسبت امكان را داراست( چون هيچ ش
گردد، و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهيم و با آن مقايسه نكنيم جز امكان نسبت موجودي تا واجب نشود موجود نمي

هاي ممكنه، و يا آنكه با ون مقايسه به چيزي لحاظ شود، مانند ماهيتديگري ندارد، حال چه اينكه خودش في نفسه و بد
بعضي از اجزاي علتش هم مقايسه شود، در هر حال ممكن است، زيرا ما دام كه همه اجزاي علتش تمام نشده وجودش 

 .ف فرض استگردد، و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزاي علتش تمام و خالصه علتش علت تامه شده و اين خالواجب نمي

و از آنجا كه ضرورت و وجوب، عبارت از متعين شدن يكي از دو طرف امكان است، ناگزير ضرورت و وجوبي كه بر سراسر 



ممكنات گسترده شده خود قضايي است عمومي از خداي تعالي، چون ممكنات اين ضرورت را از ناحيه انتساب به خداي 
اند، پس سايه افكندن ضرورت بر روي ساب هر يك در طرف خود وجود پيدا كردهاند كه به خاطر آن انتتعالي به خود گرفته

سلسله ممكنات، يك قضاي عمومي الهي است، و ضرورت مخصوص به يك يك موجودات قضاي خصوصي او است، چون 
 .است "ابهام "و "امكان "گفتيم مقصود از قضاء تعيين يكي از دو طرف

قضاء كه خود يكي از صفات خداوندي است يكي از صفات فعلي او است نه ذاتيش،  شود كه صفتو از همين جا معلوم مي
 .گرددانتزاع مي -كه علت تامه است -موجودات( و به لحاظ انتسابش به او)چون گفتيم از افعال او 

__________________________________________________ 

 .51سوره انعام، آيه (1)

 .21د و حكمش را جلوگيري نيست. سوره رعد، آيه كنخداست كه حكم مي(2)

 .17شود. سوره ق، آيه نزد من قول دگرگونه نمي(3)

 .52گويم. سوره ص، آيه حق را مي(4)

 151، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 363ص :  ..... [باشدتقدير و قضا ميقضاء در روايات آخرين مرحله از مراحل: علم، مشيت، اراده،  -1كنند ]روايات هم اين نظريه را تاييد مي -1فصل 

رواياتي كه مؤيد اين معنا است بسيار است، از آن جمله روايتي است كه برقي )در محاسن خود( از پدرش و او از ابن ابي  :
 شعمير و او از هشام بن سالم نقل كرده كه گفت: امام صادق )ع( فرمود: خداوند هر چيز را كه بخواهد ايجاد كند اول تقدير

 .«1»فرمايد راند، و وقتي قضايش را راند امضايش ميكند و وقتي تقديرش كرد قضايش را ميمي

 :و همچنين برقي )در كتاب خود( از پدرش و او از ابن ابي عمير، و ابن ابي عمير از محمد بن اسحاق روايت كرده كه گفت

اي يونس به مساله قدر نپرداز عرض كرد: من به مساله قدر امام ابو الحسن )ع( به يونس )آزاد كرده علي بن يقطين( فرمود: 
اش كرده باشد و مشيتش هم تعلق شود كه خدا ارادهتنها چيزي موجود مي "گويم كه:ام، ليكن همين را ميزياد نپرداخته

ز تحقق م: هيچ چيگويگويم، من ميگرفته باشد، و نيز قضاي آن را رانده و تقديرش كرده باشد، فرمود ولي من اينطور نمي
يابد مگر آنكه اول مورد مشيت خدا و سپس مورد اراده او و آن گاه قدر او و در مرحله چهارم قضاي او قرار گرفته باشد، نمي

 :آن گاه فرمود

داني اراده كردنش به چه معنا است؟ داني مشيت چيست؟ عرض كرد: نه، فرمود: تصميم به كاري گرفتن، هيچ ميهيچ مي
داني قدرش چه معنا دارد؟ نه، فرمود: به اينكه آن چيز را بر طبق مشيت خود تمام كند، آن گاه فرمود: هيچ مي عرض كرد:

عرض كرد: نه، فرمود: قدر خدا هندسه و ابعاد دادن به موجود و تعيين مدت بقاي آنست، سپس فرمود: خدا وقتي چيزي را 
كند، و وقتي كارش را راند، و وضعش را مشخص ميقضايش را مي كند، و بعد تقديرش نموده سپسبخواهد اول اراده مي

 .«1»سازد يك طرفي كرد امضا و اجرايش مي

گيرد مگر آنكه مورد و در روايت ديگر از يونس از همان جناب آمده كه فرمود: هيچ چيزي صورت خارجي به خود نمي
 :مشيت و اراده و قدر و قضاي خدا قرار گرفته باشد عرض كردم

 معناي مشيت چيست؟ فرمود: آغاز و شروع هر فعلي، عرض كردم اراده به چه معنا است؟ پس

گيري آن از طول و عرض، عرض كردم: پس اثبات و تحقق دادن آن، پرسيدم معناي قدر چيست؟ فرمود: اندازه :فرمود
نموده و آن چيز وجود به خود  معناي قضاء چيست؟ فرمود: اگر بعد از مشيت و اراده و قدر، قضاي آن را براند امضايش



 گيرد، و ديگر جلوگيري برايش نخواهدمي

__________________________________________________ 

 [.....] .122، ح 122محاسن، ص (1)

 .125، ح 122محاسن، ص (2)
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 .«1»بود 

بن عامر و او از معلي روايت كرده كه گفت: از عالم )ع( سؤال كردند كه و در توحيد صدوق از دقاق و او از كليني و او از ا
كند و در مرحله چهارم تقدير نموده و گيرد آن گاه اراده ميداند بعد مشيتش تعلق ميعلم خدا چگونه است؟ فرمود: اول مي

كند كه قضايش را رانده باشد و يكند، پس خداي سبحان چيزي را امضاء و اجراء مراند، و در آخر امضاء ميسپس قضاء مي
سازد كه اراده كرده باشد، پس مشيت او به علم او، و راند كه تقديرش كرده باشد، و چيزي را مقدر ميقضاي چيزي را مي

به علم گيرد، در نتيجه رتاش و قضايش با تقديرش و امضايش با قضايش صورت مياش با مشيتش و تقديرش با ارادهاراده
بر مشيت و مشيت در مرتبه دوم مقدم بر اراده و اراده در مرتبه سوم و مقدم بر تقدير است و تقدير به وسيله امضاء، او، مقدم 

 .«1»راند قضا را مي

پس ما دام كه قضاي خدا به وسيله امضا رانده نشده در مراحل قبلي بداء هست و ممكن است از ايجاد آنچه كه مورد علم و 
ش تعلق گرفته صرفنظر كند، و آن را ايجاد ننمايد، ولي اگر با امضاء به مرحله قضاء رسيد ديگر بداء مشيت و اراده و تقدير

 .نيست

اين ترتيب كه در روايت آمده و مشيت را مترتب بر علم و اراده را مترتب بر مشيت و همچنين هر يك را مترتب بر ما قبل 
 .دانداين ترتيب را صحيح نميخود دانسته ترتبي است عقلي چون عقل انتزاع به غير 

و در همان كتاب به سند خود از ابن نباته روايت كرده كه گفت: امير المؤمنين )ع( از زير ديواري كه مشرف به خرابي بود 
اي كني؟ فرمود: آري از قضبرخاست و به ديواري ديگر تكيه داد، شخصي پرسيد يا امير المؤمنين آيا از قضاي خدا فرار مي

 .«2»گريزم قدر او ميخدا به 

مؤلف: آري چون قدر خدا مقدرش را حتمي نكرده و اميد آن هست كه آنچه تقدير كرده واقع نشود اما قضاي خدا مقتضي 
 .بسيار زياد است (خود را حتمي كرده است، ديگر گريزي از آن نيست، و روايات وارد در اين باب از طرق ائمه اهل بيت )ع

__________________________________________________ 

 .124، ح 122محاسن، ص (1)

 .7، ح 222توحيد صدوق، ص (2)

 .5، ح 257توحيد صدوق، ص (3)
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:  ها است([ ..... صبحث فلسفي ])در بيان اينكه فيض خداوند مطلق و نامحدود است و منشا اختالف انواع و افراد اختالف قابليت

361 

چنين استفاده  "وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً "مطلق و غير محدود است بطوري كه از آيه شريفه: "فيض "در اينكه
 .شودمي



همه براهين اتفاق دارند بر اينكه وجود واجب تعالي به خاطر اينكه لذاته واجب است، مطلق است و به هيچ حدي محدود و 
شد در پشت حد و بيرون آن وجود طي مشروط نيست، و گرنه اگر محدود به چيزي ميبه هيچ قيدي مقيد و به هيچ شر

گشت، حال كه وجودش واجب فرض شد بنا بر داشت و به فرض نبودن قيد و يا شرطش به طور كلي معدوم و باطل مينمي
 .باشديدي مقيد نمياين بايد گفت: خداي تعالي واحدي است كه براي وحدتش دومي نيست و مطلقي است كه به هيچ ق

اين معنا نيز به اثبات رسيد كه وجود ما سواي او هر چه كه هست اثر مجعول او است، و هيچ فعلي نيست كه ميان آن فعل 
و فاعلش سنخيت نباشد، به همين جهت بايد گفت از آنجايي كه خداي تعالي واحد است اثر صادر از او هم واحد حقيقي 

باشد، و گرنه اگر مقيد و محدود ق است اثر او هم به حكم سنخيت مطلق و غير محدود مياست و از آنجايي كه او مطل
و يا به عبارت ديگر از وجود )در داخل حد( و عدم )در خارج  "حد "و "محدود "آمد كه ذاتش مركب باشد ازبود الزم ميمي

شد، با اينكه كرد و او هم مركب ميميآن( و به حكم سنخيت، اين مناقضت ذاتي، به ذات فاعل و آفريدگارش سرايت 
 .فرض كرديم كه او واحد است و مطلق، پس وجود هم كه اثر و فعل او است واحد است و مطلق، و مطلوب هم همين است

دارند مربوط به خود آنهاست، نه به وجود  "وجود و فقدان "و "نقص و كمال "پس اين جهات اختالف كه موجودات از نظر
 :دگارشان، براي اينكه اين اختالفات ياآورنده و آفري

اختالفهايي است كه در اصل نوعي و يا لوازم نوعيه با هم دارند، به اين معني كه نوعي چنين است و نوعي چنان يعني در 
واقع منشا اين اختالفات ماهيات است كه قابليت گرفتن وجود، در آنها مختلف است، مانند انسان و اسب، كه هم در اصل 

 .و هم در لوازم نوع با هم اختالف دارند، يكي به اندازه معيني از وجود گرفته و ديگري بيش از آن را نوع

الي گردد، در حو يا اختالفي است كه افراد يك نوع، در كمال و نقص با هم دارند، يكي از ميان ساير افراد واجد كماالتي مي
د كامل آن را دارند، و بعضي ناقصش را، و منشا اينگونه اختالفات، به كه ديگران فاقد آنند، و آنها هم كه واجدند بعضي ح

 جهت اختالفي 
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اي است كه افاضه را از ناحيه علت و است كه در استعدادهاي مادي آنها است كه آن هم ناشي از اختالف علل نهفته
 .سازنداستفاضه را از ناحيه معلول فراهم مي

هاي فيضند كه به خاطر اختالف در كند اثر واحد و مطلق است، ليكن اين گيرندهچه را كه علت مفيضه افاضه ميپس آن
تحصيل چيزي  پذيرد، و در پيكنند، مثال يكي بطور كلي آن فيض را نميقابليت گرفتن آن فيض، فيض مذكور را بسيار مي

ز آن را و آن ديگري همه آن را، مانند اجسام نسبت به نور آفتاب كند ولي اندكي انقيض آن فيض است، يكي ديگر قبول مي
كند ولي اجسام در گرفتن و استفاده از آن مختلفند، و هر يك بر كه او يك نور را كه تمامي اجزايش نظير همند افاضه مي

 .نمايدحسب قوه و استعدادي كه دارد در آن نور دخل و تصرف مي

اي هستند مانند ساير موجودات و واقعيات، اگر منشاي كه ت يك سلسله امور واقعي و خارجيحال اگر بگويي كه اين اختالفا
براي آن ذكر كردي و آن را با ماهيات دانستي و يا استعدادها اگر امور وهمي بوده باشند ديگر معنا ندارد اختالف مذكور را 

ها وجود، شود كه تنم، و آن گاه برگشت حرف به اين مي)كه گفتيم از امور واقعي است( مستند به امور وهمي و خيالي بكني
اثر فيض حق باشد و حال آنكه شما قبال گفتيد فيض حق مطلق است، و اگر منشا آن از امور واقعي باشد نه امور وهمي، 

شا اختالف قهرا از سنخ وجود خواهند بود، و خود اصالت خواهند داشت، و باز محذور به جاي خود باقي خواهد ماند زيرا من
 .هم از سنخ وجود و خود مخلوق خداست و اين خالف مدعاي شما است

د، گذارگرداند و ديگر اثري از اختالف باقي نميگوئيم: همين نظر، همه موجودات را به يك سنخ وجود برميدر پاسخ مي



ي، و ديگر محلي براي اين شود جز يك وجود ظلي كه قائم است به وجودي واحد و اصلآري در اين نظر چيزي ديده نمي
 .ماندبحث باقي نمي

ه باعث شده است ك "ما بالفعل "و "ما بالقوه "يا به "وجود "و "ماهيت "و به عبارت ديگر تقسيم كردن موجود مطلق را به
 "و "مستكمل و محروم "،"واجد و فاقد "گر شود، و موجودات را بدو قسمهايي كه در واقع و نفس األمر است جلوهسلب

و  "وجود مقبول ماهيت "و "ماهيت قابل وجود "تقسيم نمايد كه منشاش تحليل عقل است كه اشياء را به "قابل و مقبول
ت همه به ها در بين نيايد برگشنمايد و گرنه اگر اين تقسيمتقسيم مي "فعليت قابل قوه "و "قوه فاقد فعليت "همچنين

ماند، و اثر جاعل و و ديگر جايي براي بحث از سبب اختالف باقي نميموجودات كه آن خود يك حقيقت است خواهد بود، 
 .(فيض او همان واحد و مطلق خواهد بود، بدون هيچ كثرت و تعددي. )دقت فرمائيد
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 364[ ..... ص : 11تا  91(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

هَرْهُما وَ ا أُفٍّ وَ ال تَنْإِالَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فاَل تَقُلْ لَهُموَ قَضي رَبُّكَ أَالَّ تَعْبُدُوا 
( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي 12حَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً )( وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ار12ْقُلْ لَهُما قَواْلً كَرِيماً )

( 15( وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِيراً )12نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً )
 (14مُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً )إِنَّ الْ

( وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ وَ ال 15وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْالً مَيْسُوراً )
( وَ ال 25( إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً )17طْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً )تَبْسُ

( وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ 21لَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً )تَقْتُلُوا أَواْلدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْ
 (21سَبِيالً )

نَّهُ كانَ مَنْصُوراً قَتْلِ إِلْطاناً فاَل يُسْرِفْ فِي الْوَ ال تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِالَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُ
( وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا 22عَهْدَ كانَ مَسْؤُالً )( وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إاِلَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ ال22ْ)

( وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ 22يمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيالً )كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِ
 (24جِبالَ طُوالً )وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْ (36)أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤاُلً 

( ذلِكَ مِمَّا أَوْحي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ ال تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقي فِي 25كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً )
 (27جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً )
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 366يات ..... ص : ترجمه آ

پروردگارت حكم قطعي كرده كه غير او را نپرستيد و به والدين احسان كنيد، و اگر يكي از آن دو در حيات تو به حد پيري 
اي كه رنجيده خاطر شوند مگو و كمترين آزار به آنها مرسان و با رسيد، و يا هر دوي آنان سالخورده گشتند زنهار كلمه



 .(12احترام سخن بگو )ايشان به اكرام و 

از در رحمت پر و بال مسكنت بر ايشان بگستر و بگو پروردگارا اين دو را رحم كن همانطور كه مرا در كوچكيم تربيت كردند 
(12). 

 .(12گزاران غفور است )پروردگار شما، به آنچه در دلهاي شما است آگاه است اگر صالح باشيد خداوند براي توبه

 .(15روي هم مكن )كين و راه مانده را بده، و اسراف و زيادهحق خويشاوند و مس

 .(14چه اسرافكاران برادران شيطانهايند، و شيطان كفران پروردگار خود كرد )

و چنانچه از ارحام و فقيران ذوي الحقوق مذكور چون فعال نادار هستي ولي در آتيه به لطف خدا اميدواري، اكنون اعراض 
 .(15وقشان نتواني كرد باز به گفتار خوش و زبان شيرين آنها را از خود دلشاد كن )كني و توجه به حقمي

ي اند و نه آن چنان باز كن كه چيزدر انفاق به محتاجان زياده روي مكن( نه بخل بورز كه گويي دستت را به گردنت بسته)
 .(17كني )دست بنشيني و خود را مالمت )براي روز مبادا( نزد خود نگذاري آن وقت تهي

 .گيرددهد و براي هر كه بخواهد تنگ ميكه پروردگار تو رزق را براي هر كه بخواهد توسعه مي

 .(25آري او به )صالح( بندگان خود آگاه و بينا است )

 .(21دهيم، و كشتن آنان خطايي بزرگ است )و فرزندان خود را از ترس فقر مكشيد، ما آنان را و خود شما را روزي مي

 .(21ديك زنا مشويد كه زنا هميشه فاحشه بوده و روشي زشت است )و نز

گناهي را بكشد ما براي ولي او و خوني را كه خدا محترم شمرده مريزيد، مگر آنكه كشتن او حق باشد، و كسي كه بي
 تواند قاتل را بكشد( پس نبايد كسي در ايم )كه ميسلطنت و قدرت قانوني قرار داده
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 .(22گناه به وسيله قانون ياري شده )خونريزي از حد تجاوز كند كه كشته بي

به مال يتيم هم نزديك مشويد مگر بنحوي كه تصرف در آن بهتر باشد براي يتيم از تصرف نكردن، )و هم چنان مال او را 
 .(22عهدها نيز بازخواست خواهيد شد )به عهد خود وفا كنيد، كه از  (نگه داريد( تا به حد رشد برسد، و )نيز

كنيد كيل تمام بدهيد و با وزني مستقيم و يكسان بدهيد و بستانيد اين هم )براي دنيايتان( خوبست و و چون ترازوداري مي
 .(22هم در آخرت عاقبت بهتري دارد )

ي مورد بازخواست قرار خواهي گرفت دنبال چيزي را كه بدان علم نداري مگير كه گوش و چشم و دل در باره همه اينها روز
(25). 

ي هر چه توانرسي )خالصه نميها ميتواني زمين را بشكافي و نه به بلندي كوهدر زمين با نخوت و غرور قدم مزن تو نه مي
 .(24بخواهي بكني( )

 .(25همه اينها گناهش نزد پروردگارت كيفر بد دارد )

ت از حكمت بسويت فرستاد و )نيز( با خداي تعالي خداياني ديگر مگير تا مالمت هايي است كه پروردگاراينها از جمله وحي
 .(39)زده و رانده از رحمت خدا به جهنم نيفتي 
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 اشاره



 .است "إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ... "كند، و در حقيقت دنباله آيه شريفهاين آيات بعضي از كليات دين را ذكر مي

 ."وَ قَضي رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "

تثناء و نهي و اس "ال تعبدوا "مصدريه است، ممكن هم هست بگوئيم "أن "نفي و استثناء و كلمه "أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ "جمله
ر اينكه شود، نظيريه و يا مفسره است و به هر حال مجموع مستثني و مستثني منه به دو جمله تقسيم ميمصد "أن "كلمه

بايد او  "و به وجه ديگر، برگشت هر دو جمله به يك حكم است، و آن اينكه "غير او را نپرستيد "و "او را بپرستيد "بگوئيم
 ."را با اخالص بپرستيد

ه كند و چه به يك جمله، در هر حال چيزي است كه قضاي الهي متعلق بدان شده است، و اين جمله چه برگشت به دو جمل
شود، و معناي يك طرفي كردن و حكم قاطع مولوي البته قضاي تشريعي خدا كه متعلق به احكام و مسائل تشريعي مي

گردد، همانطور كه احكام مثبته مي شود شامل نواهي او نيزرساند، و اين قضاء همانطور كه شامل اوامر خدا مينمودن را مي
 را
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و  "زيرا اگر فرموده بود: "وَ قَضي رَبُّكَ "كند، به همين جهت فرمود:كند احكام منفيه را نيز يك طرفي مييك طرفي مي
ده و حال آنكه نهي كر "را نپرستيدخدا امر كرده جز او  "شد كهصحيح نبود زيرا معنايش اين مي "أمر ربك ان ال تعبدوا ...

 .شداز اينكه غير او را نپرستند و محتاج به نوعي تاويل و تجوز مي

ترين واجبات شرعي است، هم چنان بزرگترين اوامر ديني، و اخالص در عبادت از واجب "امر به اخالص در پرستش "مساله
آمرزد اين گناه را خدا نمي "ست، و به همين جهت فرمود:كه در مقابل، شرك ورزيدن به خداي عز و جل بزرگترين گناه ا

 ."آمرزدتر از آن را از هر كه بخواهد ميكه بدو شرك بورزند، و پائين

و ما اگر يك يك معاصي را تحليل و تجزيه كنيم خواهيم ديد كه برگشت تمامي گناهان به شرك است، زيرا اگر انسان غير 
يچ كند، و هيا هواي نفس و يا جهل را اطاعت نكند هرگز اقدام به هيچ معصيتي نمي هاي جني و انسي وخدا يعني شيطان

كند، پس هر گناهي اطاعت از غير خدا است، و اطاعت هم خود يك نوع عبادت است، هم امر و نهيي را از خدا نافرماني نمي
 "عْهَدْ إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أَنْ ال تَعْبُدُوا الشَّيْطانَأَ لَمْ أَ "چنان كه در آيات زير اطاعت شيطان را پرستش وي خوانده و فرمود:

 .«1» "أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ "و نيز فرمود:« 1»

عي كند بر اينكه براي عالم صاناش حكم ميحتي كافري كه منكر صانع است نيز مشرك است، زيرا با اينكه فطرت ساده
 .داندعالم را به دست ماده و يا طبيعت و يا دهر مي است مع ذلك امر تدبير

و چون مساله همانطور كه گفتيم مساله مهمي بود، لذا آن را قبل از ساير احكام ذكر كرد، با اينكه آن احكام هم هر يك در 
و زنا و قتل  جاي خود بسيار اهميت دارند، مانند عقوق والدين و ندادن حقوق واجب مالي و اسراف و تبذير و فرزندكشي

فروشي و پيروي غير علم و تكبر ورزيدن، و با اينكه مساله اخالص در عبادت را نفس و خوردن مال يتيم و عهدشكني و كم
 .بر اينها مقدم داشت در آخر و بعد از شمردن اينها مجددا همين اخالص را خاطر نشان ساخته و از شرك نهي فرمود

 ."وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً "

 پروردگارت چنين حكم "اين جمله عطف است بر جمله قبلي و معنايش چنين است

__________________________________________________ 

 .55مگر با شما عهد نكردم كه شيطان را پرستش نكنيد؟. سوره يس، آيه (1)

 .12ه بيني كسي را كه هواي خود را معبود خود كرد ... سوره جاثيه، آيآيا مي(2)
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 .و احسان در فعل، مقابل بدي و آزار است "رانده كه: تحسنوا بالوالدين احسانا

 361نيكي كردن به والدين، از مهمترين واجبات بعد از توحيد[ ..... ص : ]

است هم چنان كه مساله عقوق بعد از ترين واجبات شود مساله احسان به پدر و مادر بعد از مساله توحيد خدا واجبمعلوم مي
شرك ورزيدن به خدا از بزرگترين گناهان كبيره است، و به همين جهت اين مساله را بعد از مساله توحيد و قبل از ساير 

احكام اسم برده و اين نكته را نه تنها در اين آيات متذكر شده، بلكه در موارد متعددي از كالم خود همين ترتيب را به كار 
 .ستهب

كه شبيه به آيه مورد بحث است گذشت كه گفتيم رابطه عاطفي ميان پدر و مادر از  121در سوره انعام پيرامون تفسير آيه 
يك طرف و ميان فرزندان از طرف ديگر از بزرگترين روابط اجتماعي است كه قوام و استواري جامعه انساني بدانها است، و 

گذارد از هم جدا شوند، بنا بر اين از نظر وهر را به حال اجتماع نگهداشته و نمياي است طبيعي كه زن و شهمين وسيله
سنت اجتماعي و به حكم فطرت، الزم است آدمي پدر و مادر خود را احترام كند و به ايشان احسان نمايد زيرا كه اگر اين 

را بكنند قطعا آن عاطفه از بين رفته و شيرازه حكم در اجتماع جريان نيابد و فرزندان با پدر و مادر خود معامله يك بيگانه 
 .گردداجتماع به كلي از هم گسيخته مي

 ."لًا كَرِيماًإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كاِلهُما فاَل تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ ال تَنْهَرْهُما وَ قُلْ لَهُما قَوْ "

زائده، و اگر اين ما، زائده نبود جائز نبود كه نون تاكيد ثقيله در آخر فعل  "ماي "و شرطيه "ان "مركب است از "اما "كلمه
 .كندباشد، در آيد، اثر ماء زائده اين است كه چنين كاري را تجويز مي "يبلغ "شرط كه

به  "نهر "لمهرساند، و كدر فارسي، انزجار را مي "آخ "مانند كلمه "اف "به معناي بزرگسالي است، و كلمه "كبر "كلمه
گيرد و يا با درشت حرف زدن، اگر حكم را اختصاص به دوران معناي رنجاندن است كه يا با داد زدن به روي كسي انجام مي

ترين حاالت را دارند، و بيشتر احساس احتياج به پيري پدر و مادر داده از اين جهت بوده كه پدر و مادر، در آن دوران سخت
زيرا از بسياري از واجبات زندگي خود ناتوانند، و همين معنا يكي از آمال پدر و مادر است كه همواره نمايند، كمك فرزند مي

كردند و روزگار ديگري كه مشقات آنان را تحمل كنند، آري روزگاري كه پرستاري از فرزند را مياز فرزندان خود آرزو مي
كشيدند، در همه اين ادوار كه فرزند از تامين واجبات خود دوش مي نمودند، و باز در روزگاري كه زحمت تربيت آنها را بهمي

 .پروراندند كه در روزگار پيري از دستگيري فرزند برخوردار شوندعاجز بود آنها اين آرزو را در سر مي

 115، ص: 12ترجمه الميزان، ج

خواهد وجوب احترام پدر و مادر و رعايت ميخواهد حكم را منحصر در دوران پيري پدر و مادر كند، بلكه پس آيه شريفه نمي
احترام تام در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را بفهماند، حال چه در هنگام احتياجشان به مساعدت فرزند و چه در هر حال 

 .ديگر، و معناي آيه روشن است

 ."كَما رَبَّيانِي صَغِيراً وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُما "

)پر و بال گستردن( كنايه است از مبالغه در تواضع و خضوع زباني و عملي، و اين معنا از همان  "خفض جناح "كلمه
كند تا مهر و محبت مادر را تحريك نموده و او را به فراهم ساختن اي گرفته شده كه جوجه بال و پر خود را باز ميصحنه

 :و معناي آيه اين است كه "جَناحَ الذُّلِّ "و به همين جهت كلمه جناح را مقيد به ذلت كرده و فرمود: غذا وادار سازد،

انسان بايد در معاشرت و گفتگوي با پدر و مادر طوري روبرو شود كه پدر و مادر تواضع و خضوع او را احساس كنند، و  "



 ."سبت به ايشان مهر و رحمت دارددارد، و نبفهمند كه او خود را در برابر ايشان خوار مي

دار ماخوذ به معناي خواري باشد، و اگر به معناي مطاوعه باشد از گستردن بال مرغان جوجه "ذل "اين در صورتي است كه
كنند تا آنها را زير پر خود جمع آوري نمايند، و از سرما و هاي خود باز ميشده كه از در مهر و محبت بال خود را براي جوجه

 .كار شدن حفظ كنندش

دوران كوچكي و  "و بگو پروردگارا ايشان را رحم كن آن چنان كه ايشان مرا در كوچكيم تربيت كردند "و در اينكه فرمود:
سازد، در اين دوره كه پدر و مادر ناتوان شده تو بياد دوره ناتواني آورد، و به او خاطرنشان ميناتواني فرزند را به يادش مي

ز خدا بخواه كه خداي سبحان ايشان را رحم كند، آن چنان كه ايشان تو را رحم نموده و در كوچكيت تربيت خود باش و ا
 .كردند

يرا اند مسموع است، زگويد: اين آيه داللت دارد بر اينكه دعاي فرزند براي پدر و مادرش كه از دنيا رفتهدر مجمع البيان مي
 .«1»معنا نداشت كه در اين آيه امر به دعا كند اگر مسموع نبود و براي آنها اثري نداشت 

م خاصيت نيست، زيرا همؤلف: ليكن آيه بيش از اين داللت ندارد كه دعاي فرزند در مظنه اجابت است و چنين دعائي بي
اب برد، و لو در موردي مستجگفتيم كه ممكن است به اجابت رسد و هم اينكه ادبي است ديني كه فرزند از آن استفاده مي

 نشود، و پدر و مادر از
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مند نگردند، عالوه بر اين، مرحوم طبرسي دعا را مختص به حال بعد از مرگ پدر و مادر دانسته، و حال آنكه آيه آن بهره
 ."رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً ".شريفه مطلق است

كند كه اين آيه نيز متعلق به مطالب آيات قبل )در باره پدر و مادر( باشد، بنا بر اين بايد گفت اين آيه، سياق آيات حكم مي
ا اند، و اگر صريحفرزند حركت ناگواري سرزده كه پدر و مادر از وي رنجيده و متاذي شده متعرض آن حالي است كه احيانا از

اسم فرزند را نياورده و اسم آن عمل را هم نبرده، براي اين بوده است كه بفهماند همانطور كه مرتكب شدن به اين اعمال 
 .سزاوار نيست، بيان آن نيز مصلحت نبوده و نبايد بازگو شود

ه حركتي داند كه چمعنايش اين است كه پروردگار شما از خود شما بهتر مي "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما فِي نُفُوسِكُمْ "فرمود: پس اينكه
 :فرمايدكرديد و اين مقدمه است براي بعدش كه مي

صالح را در نفوس و ارواح شود كه اگر شما صالح باشيد و خداوند هم اين و مجموعا معنايش اين مي "إِنْ تَكُونُوا صالِحِينَ "
 .كاران آمرزنده استشما ببيند، او نسبت به توبه

به معناي برگشت كنندگان به سوي خداست كه در هر گناهي كه  "اوابين "كلمه "فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً "و در جمله
 .از قبيل بيان عام در مورد خاص استگردند. و اين تعبير خواهند انجام دهند به ياد خدا افتاده و بر ميمي

و معنايش اين است كه اگر شما صالح باشيد و خداوند هم اين صالح را در روح شما ببيند و شما در يك لغزشي كه نسبت 
آمرزد، براي اينكه او همواره در به والدين خود مرتكب شديد به سوي خدا بازگشت كرده و توبه نموديد، خداوند شما را مي

 .اوابين )و بازگشت كنندگان( غفور و بخشنده بوده استباره 

 ."وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ وَ الْمِسْكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ "

ربي شود كه انفاق به ذي القدر مباحث گذشته در نظائر اين آيه شريفه مطالب مربوط به آن گذشت، و از همين آيه معلوم مي



از احكامي است كه قبل از هجرت واجب شده است، براي اينكه اين آيه مكي است و در سوره  و مسكينان و در راه ماندگان
 .مكي قرار دارد

 ."وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً "

معناي پاشيدن با اسراف است، و در واقع از بذر افشاني گرفته شده است، به  "تبذير "صاحب مجمع البيان فرموده است
منتهي فرقي كه با آن دارد اين است كه افشاندن در آنجا به منظور استفاده است و در اسراف به منظور افساد، و به همين 

 .«1»شود، هر چند كه زياد باشد گفته نمي "تبذير "جهت در هر جا كه به منظوراصالح باشد
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 339اشاره به وجه اينكه فرمود: اسرافكاران برادران شياطين هستند[ ..... ص : ]

تعليلي است بر نهي از تبذير، و معنايش اين است كه اسراف مكن زيرا كه اگر  "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ "و جمله
 .خواهي شد -ه برادران شيطانندك -اسراف كني از مبذرين

و گويا وجه برادري مبذرين و اسراف كنندگان با شيطانها اين باشد كه اسراف كاران و شيطان از نظر سنخيت و مالزمت 
وَ  "مانند دو برادر مهربان هستند كه هميشه با همند، و ريشه و اصلشان هم يك پدر و مادر است هم چنان كه آيه شريفه

)كه مقصود از ازواج در اينجا همان قرناء در آيه قبلي « 2» "احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ "، و آيه«2» "مْ قُرَناءَقَيَّضْنا لَهُ
 .رساندهمين معنا را مي« 2» "وَ إِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ ال يُقْصِرُونَ "است( و آيه

كه آيه را به قرين و دوستان شيطانها، تفسير كرده بهتر است از « 2»كه تفسير آن مفسر  شودو از همين جا معلوم مي
 .كه ديگري به معناي اتباع و پيروان شيطان گرفته است« 5»تفسيري 

و  ذريه همان ابليس است كه پدر شيطانها است، و شيطانها "وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً "و مراد از كلمه شيطان در جمله
شود الم را الم جنس بگيريم كه مراد از الم عهد ذهني است و همچنين مي "شيطان "قوم و قبيله او هستند، بنا بر اين، الم

شيطان، جنس شيطان باشد و به هر حال كفر ورزيدن شيطان نسبت به پروردگار خود از اين جهت است كه او نعمتهاي خدا 
قدرت و ابزار بندگي از جانب خدا به او داده شده، همه را در راه اغواء و فريب بندگان خدا و را كفران نموده و آنچه از قوه و 

 .كندوادار كردن آنان به نافرماني و دعوتشان به خطاكاري و كفران نعمت مصرف مي

( آورد، د )شيطانو از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه چرا اول شيطان را به صيغه جمع )شياطين( و بعدا به صيغه مفر
كاران برادران اي برادر شيطان خويش است، پس همه اسرافآيه كريمه ابتدا خواسته بفهماند كه هر اسراف كننده

 شيطانهايند. و اما در
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 .تعبير دوم كه مفرد آورد، گفتيم مقصود از آن يا پدر شيطانها است كه نامش ابليس است و يا مقصود جنس شيطان است

 ."كَ تَرْجُوها فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراًوَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ "

 "شرطي در آمد تا نون تاكيد بتواند بر سر "ان "زائده بر سر "ماي "بوده و "ان تعرض "در اصل "إِمَّا تُعْرِضَنَّ "جمله
 .در آيد "تعرض

اعراض از كسي  "ا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُإِمَّ "شهادت سياق دليل بر اين است كه گفتار در باره انفاق مالي بوده، پس مراد از جمله
است كه مالي درخواست كرده تا در سد جوع و رفع حاجتش مصرف كند، و مقصود از آن، هر اعراضي آنهم به هر صورت كه 

تواند مساعدتي به وي بكند، ولي مايوس هم باشد نيست، بلكه تنها آن قسم اعراضي است كه دستش تهي است و نمي
كَ ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّ "فرمايد:دهد كه بعدا پولدار شود، و وي را كمك كند، به دليل اينكه دنبالش ميمينيست، احتمال 

خواهي بدهي، و نه از اين باب كه كني نه از اين بابست كه مال داري و نمييعني اينكه تو از ايشان اعراض مي "تَرْجُوها
، بلكه از اين بابست كه اآلن نداري ولي اميدوار هستي كه به دستت بيايد، و به نداري و از به دست آمدن آن هم مايوسي

 .ايشان بدهي، و در طلب رحمت پروردگار خود هستي

بدين معني است كه با ايشان به نرمي حرف بزن، سخن درشت و خشن مگو و اين  "فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُوراً "و اينكه فرمود:
 .«1» "وَ أَمَّا السَّائِلَ فَال تَنْهَرْ "گر به بياني ديگر فرموده:سفارش را در جايي دي

اين  باشد، و تقديرشيا متعلق به جواب شرطيست كه مقدم بر خود شرط مي "ابْتِغاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ "در كشاف گفته: جمله
ان ها كه به ايشكن، و با اينگونه رحمت هاي نيك دلشان را خوشبا آنان به آساني و نرمي سخن بگو و با وعده "است كه:

ر به و اگ "، و يا آنكه متعلق است به خود شرط، و معنايش اين است كه:"كني رحمت پروردگارت را براي خود بدست آورمي
در  -خاطر نرسيدن آن مالي كه اميدوار رسيدنش بودي از ايشان اعراض كردي كه از رزق تعبير به رحمت شده باشد

 ."شان را به نرمي و خوبي برگرداناينصورت اي

 به كار رفته، به اين عنايت كه شخص بي روزي "فقر و تهي دستي و نرسيدن مال "به جاي "ابتغاء "بنا بر اين معنا، كلمه
ن آيه باشد، و در ايهميشه سبب درخواست و ابتغاء است و ابتغاء مسبب فقد مي "نداشتن "هميشه در طلب روزي است، پس

 اي سببمسبب به ج
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 .«1»آمده است 

 334نهي از افراط و تفريط در انفاق[ ..... ص : ]

 ."مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراًوَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ  "

 "ط يدبس "كنايه است از خرج نكردن و خسيس بودن و خودداري از بخشش نمودن، درست مقابل "دست به گردن بستن "
دست خود فرو بريزد، بطوري كه هيچ چيز براي  باشد و اين كه هر چه به دستش آيد ازاست كه كنايه از بذل و بخشش مي

اي از آن در دست وي باقي گذارد، مانند كسي كه كامال دست خود را در مقابل باران گشوده و حتي قطرهخود باقي نمي
 .ترين و رساترين تعبير در مورد نهي از افراط و تفريط در انفاق استماند، و اين تعبير بليغنمي



است كه به معناي  "حسر "از ماده "محسورا "است، و كلمه "وَ ال تَبْسُطْها ... "فرع جمله "مَلُوماً مَحْسُوراً فَتَقْعُدَ "و جمله
رساند كه دست خويش تا به آخر مگشاي و بيش از حد دست و انقطاع و يا عريان شدن است و در اين آيه اين معنا را مي

ه و دستت از همه جا بريده شود و ديگر نتواني خود را در اجتماع ظاهر دلباز نباش كه ممكن است روزي زانوي غم بغل كرد
 .ساخته و با مردم معاشرت كني

ها وَ ال تَبْسُطْ "و "وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ ... "متفرع است بر هر دو جمله ) "فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً "اند كه جملهگفته «2»بعضي 
مله آخري )وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ( و معنايش اين است كه اگر از خرج كردن خودداري كني و ( نه تنها به ج"كُلَّ الْبَسْطِ

اي خواهي نشست، و اگر زياده روي كني حسرت خورده و مغموم و بخل بورزي سرانجام مالمت و مذمت شده و در گوشه
 .پشيمان خواهي شد

در مقام نهي از تبذير و اسراف باشد، و حتي معلوم  "ال تَبْسُطْها ... وَ "اشكال اين حرف اين است كه معلوم نيست جمله
نيست دادن تمامي اموال در راه خدا اسراف باشد، هر چند كه با همين آيه از آن نهي شده باشد، زيرا قبال هم گفتيم كه در 

كه چنين عملي كه نه خودش فاسد نهفته است و اسراف در راه خدا افساد نيست، و معني ندارد  "افساد "،"تبذير "مفهوم
 .كند حسرت و اندوه در پي داشته باشدشود و نه چيزي را فاسد ميمي

 ."إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً "

 بل است كه از افراط وآيد كه اين آيه در مقام تعليل مطالب آيه قاز ظاهر سياق بر مي
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 .كردتفريط در انفاق نهي مي

و گشايش دهد و براي هر و معنايش اين است كه اين دأب و سنت پروردگار است كه بر هر كس بخواهد روزي دهد فراخ 
اندازه فراخ سازد و يا بكلي قطع كند، آري او مصلحت حساب و بيكه نخواهد، تنگ بگيرد و سنت او چنين نيست كه بي

كند، چرا كه او به حال بندگان خود خبير و بينا است، تو نيز سزاوار است چنين كني و متخلق به اخالق بندگان را رعايت مي
 .سط و اعتدال را پيش گرفته از افراط و تفريط بپرهيزيخدا گردي و راه و

كار  "نقبض آ "و "بسط رزق "كند كهاند كه آيه مورد بحث، آيه قبل را بدين نحو تعليل مياز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 بايد خداست، و تو نبايد چنين كاري كني، چرا كه اين كار از شؤون الوهيت و مختص به ذات پروردگار است، و اما تو

 .روي كني بدون اين كه از راه اعتدال به سوي افراط و يا تفريط بگراييميانه

 .اند كه وجوهي بعيد از اعتبار استبعضي ديگر در معناي تعليل مذكور حرفهاي ديگري زده

 ."مْ كانَ خِطْأً كَبِيراًوَ ال تَقْتُلُوا أَواْلدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْالقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُ "

به معناي انحراف از جهت است و اين چند  "خطاة "به معناي فقر و نداري است، و در مفردات گفته است كه "امالق "
 :شودقسم تصور مي

 باشد، خالصه تصميم و اراده خطاء باشد، وتصميم به كاري بگيرد كه اراده و انجامش شايسته نيست و بلكه زشت مي -1
خطأ  ":شودگردد. و در تعبير چنين خطايي گفته ميبارزترين مصداق خطاء است كه آدمي بدان مرتكب شده و دچار مي اين

 ."وَ إِنْ كُنَّا لَخاطِئِينَ "و "إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً "و آيات زير به همين معنا است "يخطا و خطا



 خواسته انجام نشدها اراده كند كه انجامش خوبست، و ليكن آن طور كه ميقسم ديگر خطاء اين است كه: آدمي كاري ر -2
، "مخطئ "گويندو آن شخص را مي "اخطا اخطاء "گويند:اش از آب درآيد، در تعبير اينگونه خطاء ميباشد، و بر خالف اراده

وَ مَنْ قَتَلَ  "مده، در آيه شريفهاش اشتباه نكرده عملش هم خطاء نبوده، ليكن خطاء از آب در آپس چنين كسي در اراده
 .اين معني مقصود است "مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

 قسم بعدي خطاء، آنست كه مانند قسم اول در اراده خطاء شود و ناشايسته را اراده -3
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 "مصيب "و در عملش "مخطي "اشكند، ولي اتفاقا خالف آن از آب در آمده و كار نيكي انجام شود، چنين كسي در اراده
 .كننداست، و او را براي اراده عمل زشت مذمت كرده و عمل نيكش را ستايش نمي

و اگر همان چيزي را كه اراده  "اخطا "گويندنجام دهد ميو خالصه سخن آنكه اگر كسي چيزي را اراده كند و خالف آن را ا
ر و تعبي "اخطا "گويندگاهي هم به كسي كه كار بدي كرده و يا اراده بدي كرده مي "اصاب "گويندكرده، انجام دهد مي

ت كه از همين باب است، و اين لفظ مشتركي اس "اصاب الخطا و اخطا الصواب و اصاب الصواب و اخطا الخطا "معروف
كنيد مردد ميان چند معنا است، و اين بر عهده دانشمند اهل تحقيق است كه در هر مورد كامال بطوري كه مالحظه مي

 .«1»جستجو نموده و معناي اين كلمه را معلوم نمايد 

 336نهي از فرزند كشي )چه دختر و چه پسر( از بيم فقر و گرسنگي كه در عرب رسم بوده[ ..... ص : ]

عليل ت "نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ "آيه شريفه از كشتن اوالد به جهت ترس از فقر و احتياج، شديدا نهي شده است و جملهو در 
 ."إِنَّ قَتْلَهُمْ كانَ خِطْأً كَبِيراً "همان نهي و در مقام مقدمه چيني براي جمله بعدي است كه فرمود:

از ترس اين كه مبادا دچار فقر و هالكت شويد و به خاطر ايشان تن به ذلت  و معناي آيه اين است كه فرزندان خود را
هاي ديگري مايه گدايي دهيد به قتل نرسانيد، و دختران خود را از ترس اينكه گرفتار داماد ناجوري شويد و يا به جهت

انيد نگام فقر و تنگدستي ديگر نتودهيد، تا در هآبروريزي شما شود مكشيد زيرا اين شما نيستيد كه روزي اوالدتان را مي
 .دهيم، آري كشتن فرزندان خطايي است بزرگروزي ايشان را برسانيد، بلكه مائيم كه هم ايشان و هم شما را روزي مي

قط كشي است، چرا فمساله نهي از فرزندكشي در قرآن كريم مكرر آمده، و اين عمل شنيع در حالي كه يكي از مصاديق آدم
ترين مصاديق شقاوت و سنگدلي است و جهت ديگرش توان گفت كه چون فرزندكشي از زشتر گرديده؟ مياين مصداق ذك

ي هاشد، و از همين جهت همين كه نشانهكردند كه بسيار دچار قحطي ميهم اين است كه اعراب در سرزميني زندگي مي
 .كشتندفرزندان خود را مي !!عزت و احترام خودكردند به اصطالح براي حفظ آبرو و ديدند اول كاري كه ميقحطي را مي

 و در كشاف گفته: مقصود از فرزندكشي همان دختركشي است كه در عرب مرسوم
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شد، زيرا مساله دختركشي يك عنوان مستقلي است كه آيات مستقل ديگري و ليكن ظاهرا اين حرف صحيح نبا «1»بوده 
وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ  "، و آيه«1» "وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ "مخصوص نهي از آن و حرمت آن آمده، مانند آيه:



يَتَواري مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ يُمْسِكُهُ عَلي هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَال ساءَ ما  بِالْأُنْثي ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ
 .«2» "يَحْكُمُونَ

كند، و داعي نداريم كه اوالد را و اما آيه مورد بحث و امثال آن، به طور كلي از كشتن اوالد از ترس فقر و نداري نهي مي
 "ونٍأَ يُمْسِكُهُ عَلي هُ "خصوص دختران كنيم با اينكه اعم از دختر و پسر است، و نيز هيچ موجبي نيست كه جمله حمل بر

 .دانيم هون با فقر در معنا متغايرندرا حمل بر ترس از فقر و فاقه كنيم، با اينكه مي

ز مساله دختركشي )وأد( يك سنت شود كه عرب غير اپس حق مطلب همين است كه بگوئيم از آيه مورد بحث كشف مي
كردند، و آن اين بوده است كه از ترس خواري و ديگري داشته كه به خيال خود با آن عمل هون و خواري خود را حفظ مي

 .كشته، و آيه مورد بحث و نظائر آن از اين عمل نهي كرده استمي -چه دختر و چه پسر -فقر و فاقه فرزند خود را

 331اري[ ..... ص : نهي شديد از زنا ك]

 ."وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ ساءَ سَبِيلًا "

كند و در حرمت آن مبالغه كرده است، چون نفرموده اينكار را نكنيد، بلكه فرموده نزديكش هم نشويد، اين آيه از زنا نهي مي
تي و فحش آن صفت ال ينفك و جدايي ناپذير آن است، به و اين نهي را چنين تعليل كرده كه اين عمل فاحشه است، و زش

فهماند كه اين روش روش زشتي  "وَ ساءَ سَبِيلًا "شود، و با تعليل ديگر كه فرمود:طوري كه در هيچ فرضي از آن جدا نمي
را  ه و انسانيتشود، و به كلي نظام اجتماع را مختل ساختاست كه به فساد جامعه، آن هم فساد همه شؤون اجتماع منجر مي

 وَ ال "اي ديگر در عذاب مرتكبين آن مبالغه نموده و در ضمن صفات مؤمنين فرمودهكند، و در آيهبه نابودي تهديد مي
 "وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صالِحاً نْ تابَيَزْنُونَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً يُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ يَخْلُدْ فِيهِ مُهاناً إِلَّا مَ

«2». 
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 .7شود كه به چه گناهي كشته شد. سوره تكوير، آيه و روزي كه از دختر زنده به گور بازخواست مي(2)

شود و از دت غم و حسرت رخسارش سياه شده و سخت دلتنگ ميچون يكي از آنان را به فرزند دختري مژده آيد از ش(3)
دارد و بفكر افتد كه آيا آن دختر را با ذلت و خواري نگهدارد و يا زنده به خاك گور كند اين عار روي از قوم خود پنهان مي

 .27و  25كنند. سوره نحل، آيه عاقالن( آگاه باشيد كه آنها بسيار بد حكم مي)

 .55آيه سوره فرقان، (4)

 115، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 333گفتاري پيرامون حرمت زنا ]بحث قرآني و اجتماعي پيرامون حرمت زنا[ ..... ص : 

 .كنيم هم بحثي است قرآني و هم اجتماعياين بحثي كه عنوان مي

اي سالم داراي بنيهدر صورتي كه  -نوع بشر وقتي به حد رشد رسيد "ماده "و "نر "دانيم كه هر يك از جنسهمه مي
كند، و البته اين مساله غريزي منحصر در افراد انسان نيست، در خود ميلي غريزي نسبت به طرف ديگر احساس مي -باشد

 .كنيمبلكه در تمامي حيوانات نيز اين ميل غريزي را مشاهده مي



اعضاء و قوايي است كه او را براي  كنيم كه هر يك از اين دو طرف مجهز به جهاز وعالوه بر اين همچنين مشاهده مي
 .كندنزديك شدن به طرف مقابلش وادار مي

ماند كه اين شهوت اگر در نوع جهاز تناسلي اين دو طرف به دقت مطالعه و بررسي كنيم جاي هيچ ترديدي باقي نمي
 .اي است براي توالد و تناسل كه خود مايه بقاء نوع استغريزي بوده و وسيله

ز تناسلي، انواع حيوانات از آن جمله انسان به جهازهاي ديگري نيز مجهز است كه باز داللت دارند بر اينكه عالوه بر جها
غرض از خلقت جهاز تناسلي همان بقاء نوع است، يكي از آنها محبت و عالقه به فرزند است، و يكي ديگر مجهز بودن ماده 

ا براي مدتي كه بتواند خودش غذا را بجود و فرو ببرد و هضم كند هر حيوان پستاندار به جهاز شيرساز است تا طفل خود ر
شير بدهد و از گرسنگي حفظ نمايد، همه اينها تسخيرهايي است الهي كه به منظور بقاء نوع جنس نر را مسخر ماده و ماده 

 .غرض تامين شود را مسخر نر كرده جهاز تناسلي طرفين را مسخر و دلهاي آنان را و و و همه را مسخر كرده تا اين

بينيم انواع حيوانات با اينكه مانند انسان مجبور به تشكيل اجتماع و مدنيت نيستند و به خاطر اين كه و به همين جهت مي
زندگيشان ساده و حوائجشان مختصر است، و هيچ احتياجي به يكديگر ندارند معذلك گاه گاهي غريزه جنسي وادارشان 

اجتماع كرده و عمل مقاربت را انجام دهند، و نه تنها انجام بدهند و هر يك دنبال زندگي خويش كند كه نر و ماده با هم مي
بند را بگيرند، بلكه به لوازم اين عمل هم ملتزم شوند، و هر دو در تكفل طفل و يا جوجه خود و غذا دادن و تربيت آن پاي

 .خ زندگي خويش مستقل گرددشان به حد رشد برسد، و به اداره چرباشند، تا طفل و يا جوجه

 117، ص: 12بينيم از روزي كه تاريخ، زندگي بشريت و سيره و ترجمه الميزان، جو نيز به همين جهت است كه مي

دهد، همه دهد سنت ازدواج را هم كه خود يك نوع اختصاص و رابطه ميان زن و شوهر است سراغ ميسنت او را سراغ مي
داشت بايد تاريخ سراغ دهد كه در فالن عصر يرا اگر غريزه، تناسل بشر را به اينكار وا نمياينها ادله مدعاي ما است، ز

نظامي در ميان زن و شوهرها نبوده، آري مساله اختصاص يك زن به شوهر خود، اصلي طبيعي است كه مايه انعقاد جامعه 
اند شته هر چند هم كه داراي افراد فراوان بودههاي گوناگون بشري در گذگردد، و جاي هيچ ترديد نيست كه ملتانساني مي

 .شدندباألخره به مجتمعات كوچكي به نام خانواده منتهي مي

همين اختصاص باعث شده كه مردان، زنان خود را مال خود بدانند، و عينا مانند اموال خود از آن دفاع كنند، و جلوگيري از 
ته تر دانسدانند، بلكه دفاع از عرض را واجبدفاع از جان خود را فريضه ميتجاوز ديگران را فريضه خود بدانند همانطور كه 

 .گاهي جان خود را هم بر سر عرض و ناموس خود از دست بدهند

گذارد به ناموسش نامند و به كسي كه نميو همين غريزه دفاع از اغيار است كه در هنگام هيجان و فورانش غيرتش مي
 .گويند مردي است بخيل، و نميگويندتجاوز شود غيرتمند مي

بينيم در همه اعصار نوع بشر نكاح و ازدواج را مدح كرده و آن را سنت حسنه دانسته، و زنا را باز به همين جهت است كه مي
اند، بطوري كه خود اند و گناهي اجتماعي و عملي زشت دانستهنكوهش نموده في الجمله آن را عملي شنيع معرفي كرده

شود در بعضي از اقوام وحشي كند، هر چند بطوري كه در تاريخ امم و اقوام ديده ميآن را علني ارتكاب نمي مرتكب نيز
 .اي از اوقات و در تحت شرائطي خاص در ميان دختران و پسران و يا بين كنيزان معمول بوده استآنهم در پاره

دند فهمياند براي اين بوده كه ميرا زشت و فاحشه خواندهبينيم تمامي اقوام و ملل در همه اعصار اين عمل پس اينكه مي
هاي خانوادگي و قطع نسل و ظهور و بروز مرضهاي گوناگون تناسلي گشته و همچنين اين عمل باعث فساد انساب و شجره

، و نيز گرددكشي و چاقوكشي و سرقت و جنايت و امثال آن ميعالوه بر اين باعث بسياري از جنايات اجتماعي از قبيل آدم
ي غيرتشرمي و بيعفتي و بيشود عفت و حياء و غيرت و مودت و رحمت در ميان افراد اجتماع جاي خود را به بيباعث مي



 .و دشمني و شقاوت بدهد

جويي و عياشي اند، از آنجايي كه صرفا بر اساس لذتبا همه اينها، تمدني كه ممالك غربي در اين اعصار به وجود آورده
و برخورداري از مزاياي زندگي مادي و نيز آزادي افراد در همه چيز بنا نهاده شده و آزادي را جز در آن اموري كه مورد كامل 

اند كه تمامي آداب قومي و مرزهاي ديني و ترجمه اعتناي قوانين مدني است سلب نكرده و حتي كار را به جايي رسانده
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 -دهر چه هم كه شنيع باش -اني را كنار گذاشته افراد را در هر چيز كه ميل داشته باشند و در هر عملياخالقي و شرافت انس
وء اند ديگر هيچ اعتنايي به آثار ساي موارد مخصوص، اعتبار كردهاند و گذشته از بعضي شرائط جزئي كه در پارهآزاد گذاشته

 .كنندجتماعي را هم بر طبق خواسته اكثر مردم تدوين ميقيد و شرط افراد ندارند، و قوانين ااين آزادي بي

ها در ميان مردان صاحب زن و زنان صاحب نتيجه چنين تمدني اشاعه فحشاء ميان مردان و زنان شده و حتي تا داخل خانه
اشد، بلكه ه بشوهر و حتي نسبت به محارم سرايت نموده و شايد ديگر كسي ديده نشود كه از آثار شوم اين تمدن، سالم ماند

اي كه هر انسان طبيعي، به سرعت اكثريت را با خود همراه كرده است، و يكي از آثار شومش اين است كه صفات كريمه
پسندد و همه آنها از قبيل عفت و غيرت و حياء آدمي را به سنت ازدواج سوق متصف بدان است و آن را براي خود مي

ت اي از كارهاي زشآنجا كه بعضي از فضائل مسخره شده است، و اگر نقل پارهدهد، رفته رفته ضعيف گشته است، تا مي
 اند اينجا نقلاي از جرايد منتشر كردهخودش شنيع و زشت نبود، و اگر بحث ما قرآني و تفسير نبود آماري را كه پاره

 .لوده كرده استكرديم تا مدعاي ما ثابت گردد، كه آثار شوم اين تمدن تا چند درصد افراد بشر را آمي

 122تا آيه  121كند و تفسير آيات آن در سوره انعام آيه هاي آسماني بطوري كه قرآن كريم بدان اشاره ميو اما شريعت
 آيد كه درها هم برمياند، در ميان يهود قدغن بوده، از انجيلكردهگذشت، همه از عمل زشت زنا به شديدترين وجه نهي مي

وده است، در اسالم هم مورد نهي قرار گرفته و جزء گناهان كبيره شمرده شده است، و البته حرمتش بين نصاري نيز حرام ب
در محارم چون مادر و دختر و خواهر و عمه و خاله شديدتر است، و همچنين در صورت احصان يعني در مورد مردي كه زن 

د تري دارد مثال اگر بار اول باشحصان حدود سبكداشته و زني كه شوهر داشته باشد حرمتش بيشتر است و در غير صورت ا
صد تازيانه است و در نوبت سوم و چهارم يعني اگر دو يا سه بار حد خدايي بر او جاري شده باشد و باز هم مرتكب شود 

 .حدش اعدام است، و اما در صورت محصنه بودن در همان نوبت اول بايد سنگسار شود

به زنا نزديك نشويد كه آن فاحشه و  "ت آن اشاره نموده و در ضمن نهي از آن، فرمودهو در آيه مورد بحث، به حكمت حرم
اء سبيل بق -و خدا داناتر است -اوال آن را فاحشه خوانده، و در ثاني به راه بد توصيفش كرده كه مراد از آن "راه بدي است

 آيد كه مقصود از راه همان راه بقاء نسلنيز برمي« 1» "طَعُونَ السَّبِيلَأَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ وَ تَقْ "است، هم چنان كه از آيه

__________________________________________________ 

 .17كنيد؟. سوره عنكبوت، آيه شويد؟ و راه را قطع ميآيا با مردان جفت مي(1)

 111، ص: 12ترجمه الميزان، ج

باشد و نظام جامعه خانوادگي را كه در آميختن با زنان را كه راه بقاي نسل مي است، و معنايش اين است كه آيا شما
 .گسليد؟آورد از هم ميترين وسيله است براي بقاي مجتمع مدني به وجود ميمحكم

ي اجت جنستواند از راه زنا حشود، چون با اينكه ميآري با باز شدن راه زنا روز به روز ميل و رغبت افراد به ازدواج كمتر مي
خود را برآورد داعي ندارد اگر مرد است محنت و مشقت نفقه عيال و اگر زن است زحمت حمل جنين و تربيت او را تحمل 

نموده و با محافظت و قيام به واجبات زندگيش، جانش به لب برسد، با اينكه غريزه جنسي كه محرك و باعث همه اينها 



ر جوان بينيم دختر و پساينكه كمترين مشكل و تعبي تحمل كند، هم چنان كه مي شود، بدوناست از راه ديگر هم اقناع مي
ار به كني؟ در پاسخ گفته است: چكاند كه چرا ازدواج نميكند، و حتي به بعضي از جوانهاي غربي گفتهغربي همين كار را مي

اي دارد؟ تنها خاصيت آن مشاركت و همكاري باشد! ديگر ازدواج چه نتيجهازدواج دارم، تمام زنهاي اين شهر از آن من مي
اي منجر به جدايي شريكها از همديگر در كارهاي جزئي خانه است كه آن هم مانند ساير شركتها است كه با اندك بهانه

 .شود و اين مساله امروزه بخوبي در جوامع غربي مشهود استمي

و  شود و آن را تنها غرضاند كه بين زن و شوهر منعقد ميبينيم ازدواج را به يك شركت تشبيه كردهو اينجاست كه مي
هاي غريزه باز كنند، بلكه اينها را از آثار شمارند، بدون اينكه حسابي براي توليد نسل و يا برآوردن خواستههدف ازدواج مي

اله چ و گرنه از اوالد و مسدانند، در نتيجه اگر توافق در اين شركت ادامه يافت كه هيمترتبه و فرع بر شركت در زندگي مي
 .كنندغريزه طبيعي صرفنظر مي

همه اينها انحرافهايي است از راه فطرت، و ما اگر در اوضاع و احوال حيوانات و انواع مختلف آنها دقت كنيم خواهيم ديد كه 
 .داننديحيوانات غرض اصلي و بالذات از ازدواج را، ارضاء غريزه تحريك شده، و پديد آوردن نسل و ذريه م

ه رساند ككند ما را به اين حقيقت ميهم چنان كه دقت در وضع انسان در اولين باري كه اين تمايل را در خود احساس مي
 .كند همان ارضاء غريزه است، كه مساله توليد نسل دنبال آن استهدف اصلي و تقدمي كه او را به اين عمل دعوت مي

مساله شركت در زندگي و تعاون در ضروريات حيات، از خوراك و پوشاك و آشيانه  و اگر محرك انسان به اين سنت طبيعي،
و امثال آن بود، ممكن بود مرد اين شركت را با مردي مثل خود، و زن با زني مثل خود برقرار كند، و اگر چنين چيزي ممكن 

 بود و دعوت 
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يافت و يا حد اقل براي نمونه هم كه شده، در طول تاريخ در ن جوامع بشري گسترش ميكرد بايد در مياغريزه را ارضاء مي
ول شد و در تمام طگرفت و ميان دو مرد و دو زن حتي احيانا چنين شركتي برقرار ميميان يكي از جوامع بشري صورت مي

 اي ميان دويافت و اصال چنين رابطهيتاريخ و در همه جوامع مختلف بشري به يك و تيره )طريقه، راه و روش( جريان نم
 .شدطبقه اجتماع يعني طبقه مردان از يك طرف و زنان از طرف ديگر برقرار نمي

ها ادامه پيدا نموده و روز به روز به عدد فرزندان نامشروع اضافه شود، مساله مودت و و از طرفي ديگر اگر اين روش غربي
شود كه اين رابطه معنوي از ميان پدران ن است به تدريج از بين رفته و باعث ميمحبت و عواطفي كه ميان پدران و فرزندا

اي باقي نماند قهرا سنت ازدواج از ميان جامعه بشر كنار رفته و بشر رو نسبت به فرزندان رخت بربندد، و وقتي چنين رابطه
 .كندايي خودنمايي ميهاي اروپهايش در جامعهبه انقراض خواهد نهاد، همه اينها كه گفتيم نمونه

يكي از تصورات باطل اين است كه كسي تصور كند كه كار بشر در اثر پيشرفتهاي فني به زودي به جايي برسد كه چرخ 
زندگي اجتماعي خود را با اصول فني و طرق علمي بچرخاند، بدون اينكه محتاج به كمك غريزه جنسي شود، يعني فرزندان 

هايي اصال احتياجي به رابطه به اصطالح معنوي و محبت پدري و مادري باشد، مثل اينكه جائزه را به وجود آورد بدون اينكه
مقرر كنند براي كساني كه توليد نسل كنند و پدران به خاطر رسيدن به آن جوائز فرزند تحويل دهند! هم چنان كه در بعضي 

و يا هر قانون و سنت ديگري ما دام كه در نفوس بشر از ممالك امروز معمول شده است، غافل از اينكه جائزه قرار دادن 
ه عكس گيرند، نه بكند، قوانين در بقاي خود از قوا و غرائز طبيعي انسان كمك ميضامن اجراء نداشته باشد دوام پيدا نمي

ماع باطل شد نظام اجتكه غرائز از قوانين استمداد نمايد و قوانين بتوانند غرائز را به كلي باطل كنند، آري اگر غرائز باطل 
 .شودمي



هيات اجتماع قائم بافراد اجتماع است، و قوام قوانين جاري بر اين است كه افراد آن را بپذيرند و بدان رضايت دهند، و آن 
 اي جريان يابد و دوام پيدا كند كهقوانين بتواند پاسخگوي جامعه باشد، با اين حال چگونه ممكن است قوانيني در جامعه

 .جامعه خواستار آن نبوده و دلها پذيرايش نباشد قريحه

پس حاصل كالم اين شد كه باطل شدن غريزه طبيعي و غفلت اجتماع بشري از غايت و هدف اصلي آن، انسانيت را تهديد 
كند، و به زودي هم كارش را بدينجا خواهد كشانيد، و اگر هنوز چنين خطري كامال محسوس نشده براي اين به نابودي مي
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 .عموميت پيدا نكرده است

عالوه بر مطالب مذكور اين عمل زشت و پست اثر ديگري هم از نظر شريعت اسالمي دارد، و آن بر هم زدن انساب و رشته 
 .ماندخانوادگي است، كه با گسترش زنا، ديگر جايي براي احكام نكاح و ارث باقي نمي

 ."قْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّوَ ال تَ "

كند، مگر در صورتي كه بحق باشد، به اين معنا كه طرف مستحق كشته شدن باشد، اين آيه از كشتن نفس محترمه نهي مي
رع ها كه در قوانين شمثل اينكه كسي را كشته باشد يا مرتد شده باشد )و حرمت ديني را در جامعه بشكند( و امثال اين

 .مضبوط است

اشاره به اين باشد كه حرمت قتل  "حرم اللَّه في االسالم "و نفرمود "حَرَّمَ اللَّهُ "و شايد از اينكه نفس را توصيف كرد به
نفس مختص به اسالم نيست، در همه شرايع آسماني حرام بوده و اين حكم از شرايع عمومي است، هم چنان كه در تفسير 

 .سوره انعام هم بدان اشاره شد 122و  121آيه 

 391بيان آيه[ ..... ص : ]

 391[ ..... ص : "فَال يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً "معناي جمله:]

 ."مَنْصُوراًوَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فاَل يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ  "

همين است كه او را در قصاص از قاتل سلطنت و اختيار  "ما براي ولي مقتول سلطاني قرار داديم "مقصود از اينكه فرمود:
همان مسلط  "منصور بودن او "گردد و مقصود ازهست به ولي برمي "انه "و در "فَال يُسْرِفْ "ايم، و ضميري كه درداده

 .استبودن قانوني بر كشتن قاتل 

كسي كه مظلوم كشته شده باشد ما به حسب شرع براي صاحب خون او سلطنت قرار داديم، تا  "و معناي آيه اين است كه
اگر خواست قاتل را قصاص كند، و اگر خواست خونبها بگيرد، و اگر هم خواست عفو كند، حال صاحب خون هم بايد در 

م و به هيچ وجه اياز يك نفر را به قتل نرساند، و بداند كه ما ياريش كردهكشتن اسراف نكند، و غير قاتل را نكشد، و يا بيش 
 ."كند، پس عجله به خرج ندهد و به غير قاتل نپردازدقاتل از چنگ او فرار نمي

 به قاتل برگردد، هر چند كلمه قاتل در آيه نيامده "فاَل يُسْرِفْ "اند كه ضمير درديگر از مفسرين احتمال داده «1»بعضي 
ان قاتلها بدانند كه ما براي صاحب "برگردد در نتيجه معنا چنين باشد: "من "به "انه "ولي سياق بر آن داللت دارد، و ضمير

 كشي اسراف نكنند، و به ظلم كسي را نكشند زيرا كسي كه بهاند تسلط قرار داديم، پس در آدممقتول كه مظلوم كشته شده

__________________________________________________ 
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، ليكن اين معنا از سياق آيه "ايمظلم كشته شود از ناحيه ما ياري شده است، چون ما صاحب خون او را تسلط قانوني داده
 .برگرددبه مقتول  "انه "اش اين است كه تنها ضميربعيد است عالوه بر اين، الزمه

فصلي در باره آن  «1» "وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ "و اما راجع به قصاص از آنجايي كه در جلد اول اين كتاب در ذيل آيه
 .كنيمگذرانديم در اينجا ديگر بحث نمي

 394نهي از تصرف در مال يتيم و امر به وفاء به عهد[ ..... ص : ]

 ."إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّي يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ ال تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ "

كند كه خود يكي از كبائري است كه خداوند وعده آتش به مرتكبين آن داده و فرموده اين آيه از خوردن مال يتيم نهي مي
نهي از  "و اگر به جاي« 1» "طُونِهِمْ ناراً وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيراًإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامي ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُ "است:

إِلَّا بِالَّتِي هِيَ  "نهي كرد براي اين بود كه شدت حرمت آن را بفهماند، و معناي جمله "نزديك شدن به آن "از "خوردن آن
نكردن بهتر باشد به اين معنا كه اين است كه در صورتي كه تصرف در مال يتيم به نحوي باشد كه از تصرف  "أَحْسَنُ

غَ حَتَّي يَبْلُ "تصرف در آن به مصلحت يتيم و باعث زياد شدن مال باشد عيب ندارد و حرام نيست، و بلوغ اشد در جمله
يند، گوشود، و ديگر او را يتيم نمياوان و آغاز اين بلوغ و رشد است كه در اين هنگام حكم يتيمي از يتيم برداشته مي "أَشُدَّهُ

پس اينكه فرمود: نزديك مال يتيم نشويد تا بالغ شود به اين معنا است كه مال يتيم را حفظ كنيد تا بالغ شود، و چون بالغ 
شد به دستش بسپاريد، و به عبارت ديگر به اين معنا است كه نزديك مال يتيم ما دام كه يتيم است نشويد، در سوره انعام 

 .به اين مقام است گذشتنيز مطالبي كه مربوط  121آيه 

 ."وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا "

شويد، و اين از باب حذف و ايصالي است كه در است، يعني از آن بازخواست مي "مسئول عنه "مسئول در اينجا به معناي
پرسند كه فالني با تو چه مي "عهد "خوداند منظور اين است كه از هم گفته« 2»كالم عرب جائز شمرده شده، بعضي 

اي كرد، آن ديگري چه كرد و ... و همچنين، چون ممكن است عهد را كه يكي از اعمال است در روز قيامت مجسم معامله
 .سازند تا به له و يا عليه مردم گواهي دهد، يكي را شفاعت و با يكي مخاصمه كند

__________________________________________________ 

 .147باشد. سوره بقره، آيه و براي شما در قصاص، زندگي مي(1)

خورند در شكمهاي خود مگر آتش را و بزودي انداخته خورند اموال يتيمان را به ستم نميبدرستي كه آنان كه مي(2)
 .15شوند در آتش سوزان. سوره نساء، آيه مي

 .212، ص 5مجمع البيان، ج (3)
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 394بودن آن[ ..... ص :  "أَحْسَنُ تَأْوِيلًا "و "خير "امر به مراعات عدالت و وفا در كيل و وزن و بيان]

 ."وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا "

اي است رومي اند كلمهگفته «1»است، بعضي  "ترازو و ميزان ")به كسر قاف و هم به ضم آن( به معناي "فسطاس "كلمه
كه به معناي  "قسط "آن را مركب از« 2»اند كه عربي است، و بعضي ديگر گفته« 1»كه داخل زبان عرب شده و بعضي 



به معناي ترازوي عدل است كه هرگز در  "سطاس مستقيمق "اند وكه به معناي كفه ترازو دانسته "طاس "عدالت است و
 .كندوزن خيانت نمي

 "به معناي آن چيزي است كه وقتي امر داير شد بين آن و يك چيز ديگر آدمي بايد آن را اختيار كند، و كلمه "خير "كلمه
ه يد: ايفاء كيل و وزن و دادن آن بفرماهر چيز به معناي حقيقتي است كه امر آن چيز بدان منتهي گردد، و اينكه مي "تاويل

فروشي يك نوع دزدي ناجوانمردانه است و ثانيا وثوق و اطمينان را قسطاس مستقيم بهتر است، براي اين است كه اوال كم
 .كندبهتر جلب مي

 روشند و زياد نخرندبودن اين دو عمل از اين جهت است كه اگر مردم اين دو وظيفه را عمل كنند، كم نف "أَحْسَنُ تَأْوِيلًا "و
اند، چون قوام معيشت مردم در استفاده از اجناس مورد حاجت بر دو اصل رشد و استقامت در تقدير معيشت را رعايت كرده

مبادله مقدار زائد بر حاجت است با  "و ديگري "به دست آوردن جنس مرغوب و سالم و بدردخور "اساسي است، يكي
گيري دارد كه چه چيزهايي و از هر آري هر كسي در زندگي خود حساب و اندازه "اجناس ديگري كه مورد احتياج است

جنسي چه مقدار نياز دارد و چه چيزهايي بيش از نياز او است، چه مقدار از آن را بايد بفروشد و با قيمت آن اجناس ديگر 
از هر دو طرف اختالف پيدا كرده و فروشي به ميان آيد حساب زندگي بشر مورد حاجت خود را تحصيل كند و اگر پاي كم

 .رودامنيت عمومي از ميان مي

و اما اگر كيل و وزن به طور عادالنه جريان يابد زندگي و اقتصادشان رشد و استقامت يافته و هر كس هر چه را احتياج دارد، 
دا كرده و امنيت عمومي برقرار آورد، و عالوه بر آن، نسبت به همه سوداگران وثوق پيهمان را به مقدار نيازش به دست مي

 .شودمي

 ."وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "

 -يقفو -قفا ")به سكون قاف و ضمه فاء( از ماده "ال تقف "بنا به قرائت معروف:

__________________________________________________ 
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گويند كه آخر هر مصراع با آخر مصراعهاي قبل از و به معناي متابعت است، قافيه شعر را هم از اين جهت قافيه مي "قفوا
 .كندخودش متابعت مي

اند كه به همان گرفته "قاف "اند از ماده)با ضمه قاف و سكون فاء( قرائت كرده "ال تقف "هو بنا به قرائت غير معروف ك
كه  "بذج "اند: ماده دومي از ماده اولي قلب شده، مانند لغتمعناي متابعت است، و لذا از بعضي اهل لغت نقل شده كه گفته

ا را اند كه دنبال جاي پشناسي را از اين نظر قيافه گفتهفهقلب شده و هر دو به يك معنا است، و لذا علم قيا "جذب "از ماده
 .شودگرفته و به مقصود راهنمايي مي

 396تناد حجت علمي و عقلي[ ..... ص : نهي از متابعت از غير علم )ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ( و اشاره به حكم فطرت به لزوم پيروي از علم يا پيروي از ظن به اس]

كند، و چون مطلق و بدون قيد و شرط است آيه از پيروي و متابعت هر چيزي كه بدان علم و يقين نداريم نهي مي اين
شود: به چيزي كه علم به صحت پيروي اعتقاد غير علمي و همچنين عمل غير علمي را شامل گشته و معنايش چنين مي

را كه علم بدان نداري مكن، زيرا همه اينها پيروي از غير علم داني مگو، و كاري آن نداري معتقد مشو، و چيزي را كه نمي
است، پيروي نكردن از چيزي كه بدان علم نداريم و همچنين پيروي از علم در حقيقت حكمي است كه فطرت خود بشر آن 



 .كندرا امضاء مي

 خواهد اعتقادهدفي ندارد، او مي جز رسيدن به واقع و متن خارج، -در اعتقاد و عملش -آري انسان فطرتا در مسير زندگيش
شود، و علمي داشته باشد كه بتواند قاطعانه بگويد واقع و حقيقت همين است و بس، و اين تنها با پيروي از علم محقق مي

 .توان گفت كه عين واقع استگمان و شك و وهم چنين خاصيتي ندارد، به مظنون و مشكوك و موهوم نمي

يابد، و در از دست نداده و در اعتقاد خود پيرو آن چيزي است كه آن را حق و واقع در خارج ميانساني كه سالمت فطرت را 
بيند، چيزي كه هست در آنچه كه خودش قادر كند كه خود را در تشخيص آن محق و مصيب ميعملش هم آن عملي را مي

اي از فروع اعتقادي نسبت به مانند پاره كند، و در آنچه كه خود قادر نيستبر تحصيل علم هست علم خود را پيروي مي
كند، آري همان فطرت سالم او را بعضي از مردم و غالب مسائل عملي نسبت به غالب مردم از اهل خبره آن مسائل تقليد مي

از  يرويداند، و پيروي از او را در حقيقت پدارد و علم آن عالم را علم خود ميبه تقليد از علم عالم و متخصص آن فن، وا مي
بينيم كه شخصي كه راهي را بلد نيست شمارد، شاهد اين مدعا همان اعمال فطري و ارتكازي مردم است، ميعلم خود مي

شناسد كوركورانه به دستور طبيب عمل افتد، مريضي كه درد و درمان خود را نميبه قول راهنما اعتماد نموده و به راه مي
كنند، البته اين در صورتي نعت مورد احتياج خود، اعتماد نموده و به ايشان مراجعه ميكند، و ارباب حاجت به اهل فن صمي

 است كه به علم و 
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 .معرفت آن راهنما و آن طبيب و آن مهندس و مكانيسين اعتماد داشته باشد

بال ظن و شود، و دنقت از پيروي علم منحرف نميگيريم كه انسان سليم الفطرة در مسير زندگيش هيچواز اينجا نتيجه مي
رود، چيزي كه هست يا در مسائل مورد حاجت زندگيش شخصا علم و تخصص دارد كه همان را پيروي شك و وهم نمي

ن را هاي وي دارد، هر چند اينچنين يقيكند كه وثوق و اطمينان و يقين به صحت گفتهكند، و يا علم كسي را پيروي ميمي
 .گويندطالح برهان منطقي، علم نميدر اص

آيد به آن علم دارد، يا علم به خود مساله و يا علم به اي براي انسان پيش مياي از زندگي وقتي مسالهپس در هر مرحله
ه چنين را ب "وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "وجوب عمل، بر طبق دليل علمي كه در دست دارد، بنا بر اين بايد آيه شريفه

معنايي ناظر دانست، پس اگر دليل علمي قائم شد بر وجوب پيروي از ظني مخصوص، پيروي آن ظن هم پيروي از علم 
 .خواهد بود

شود كه: در هر اعتقاد يا عملي كه تحصيل علم ممكن است، پيروي از غير علم حرام است، و در در نتيجه معناي آيه اين مي
به آن علم پيدا كرد زماني اقدام و ارتكاب جائز است كه دليل علمي آن را تجويز نمايد، مانند اخذ  شوداعتقاد و عملي كه نمي

احكام از پيغمبر و پيروي و اطاعت آن جناب در اوامر و نواهي كه از ناحيه پروردگارش دارد، و عمل كردن مريض طبق 
ه بايد به ايشان مراجعه شود، زيرا در همه اين موارد، دهد، و مراجعه به صاحبان صنايع در مسائلي كدستوري كه طبيب مي

ادله عصمت انبياء )ع( دليل علمي هستند بر اينكه آنچه  .گويند مطابق با واقع استدليل علمي داريم بر اينكه آنچه اينان مي
وي را عمل  اش مطابق با واقع است، و هر كس كه دستوراتهمه -چه اوامرش و چه نواهيش -دهدرسول خدا دستور مي

نمايد به واقع رسيده است، و همچنين دليل علمي كه بر خبره بودن و حاذقيت طبيب و يا صاحبان صنايع در صنعتشان به 
ايم خود حجتي است علمي بر اينكه هر كس به ايشان مراجعه نموده و به دستوراتشان عمل نمايد به واقع رسيده دست آورده

 .است

ق حجت علمي كه اقدام را واجب كند اقدام و پيروي علم نبود آيه شريفه از داللت بر مدلول خود و اگر اقدام بر عمل، بر طب



كنيم كه خود آن ظني بيش نيست، و آن ظهور به كلي قاصر بود، براي اينكه ما مفاد خود آيه را با يك دليل علمي درك مي
داريم بر اينكه پيروي اين ظن واجب است، و آن دليل رساند، و ليكن دليل قطعي لفظي است كه بيش از ظن و گمان را نمي

قطعي عبارت است از بناي عقال بر حجيت ظهور، پس اگر پيروي از علم تنها به آن معنا بود كه در هر مساله خود انسان 
 علم پيدا كند، پيروي ما از ظاهر آيه پيروي علم نبود، زيرا
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 دهيم شايد مقصود واقعيشود، احتمال ميصود واقعي از آن همان معنايي است كه از ظاهرش استفاده مييقين نداريم كه مق
گويد پيروي از ظن و گمان نكن، پس بايد از آيه پيروي نكنيم كه در اين آيه، غير از معناي ظاهرش باشد، و خود آيه مي

 .صورت خود آيه ناقض و مخالف خودش خواهد بود

عمل به ظن در فروع  "اند:شود كه گفتهاز مفسرين مانند رازي مشخص مي «1»صحيح نبودن قول بعضي و از همين جا 
شماري از پيروي ظن غير بسيار زياد است، و بعد از تخصيص زدن آيه به مواردي كه متابعت جائز است جز موارد انگشت

 كند، و حال آنكه خودش از پيروي ظناز ظن افاده نميماند و چنين عامي نسبت به موارد باقي مانده، بيش معتبر باقي نمي
 "عدم جواز پيروي از غير علم "و دليل صحيح نبودن آن اين است كه: اين آيه بدون هيچ ترديدي داللت بر "نهي كرده

ز ياز آنجايي كه با دليل علمي تجو -كه به قول ايشان بسيار هم زياد است -دارد، چيزي كه هست مواردي از عمل به ظن
هاي علمي است، پس آيه شريفه هيچ تخصيص شده در حقيقت استثناء نشده و عمل كردن در آن موارد عمل به آن دليل

 .نخورده تا عام مخصص باشد

به عام  گيريم كه عمل كردنو به فرض هم كه تسليم شويم و بگوئيم همين هم تخصيص و استثناء است، تازه نتيجه مي
 .ت عام باقي مانده عمل به حجت عقالئيه است و با عام غير مخصص هيچ تفاوتي ندارددر ما بقي افراد كه در تح

رسد، و آن اين است كه طريق و راه رسيدن به مقصد و فهم نظير اين اشكال، اشكال ديگري نيز در آيه شريفه به نظر مي
اللت كند بر حرمت پيروي از غير مراد از آيه، همان ظهور آن است و بس، و ظهور هم طريقي است ظني، پس اگر آيه د

 .علم، مسلما داللت خواهد كرد بر حرمت عمل و اخذ به ظهور خودش

و ليكن قبال هم گفتيم كه عمل به ظهور هر چند خودش ظني است ولي همين عمل به ظن پيروي از حجتي است علمي و 
 .د، پس پيروي آن، پيروي غير علم نيستعقاليي، به اين معنا كه بناي عقال بر اين است كه ظن ظهور را حجت بدانن

 ."إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا "

خورد و به ذهن كند و آنچه كه بر حسب ظاهر به چشم ميرا بيان مي "پيروي از غير علم "اين قسمت از آيه، علت نهي
 و در "كان "در انسان تبادر دارد اين است كه ضمير

__________________________________________________ 
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نائب فاعل است براي اسم مفعول )مسئوال( كه به گفته زمخشري  "عنه "گردد، كلمهبرمي "كل "هر دو به كلمه "عنه "
اشاره است به گوش و چشم و  "اولئك "، و يا آنكه قائم مقام نايب فاعل است، و كلمه:در كشاف بر آن مقدم شده است

، و اگر با اين كلمه كه مخصوص اشاره به صاحبان عقل است اشاره به آنها كرده از اين جهت بوده كه در اين «1»قلب 
نظائر آن در قرآن كريم بسيار است كه شوند، و لحاظ كه لحاظ مسئول عنه واقع شدن آنها است به منزله عقال اعتبار مي

 .اشاره و يا موصول مخصوص صاحبان عقل در موردي كه فاقد عقل است به كار رفته باشد



مخصوص صاحبان عقل باشد، براي اينكه در كلمات اساتيد  "اولئك "اند: كه اصال قبول نداريم كلمهها گفتهولي بعضي
 :هم به كار رفته است، مثال جرير شاعر گفتهزبان عرب ديده شده كه در غير ذوي العقول 

 "ذم المنازل بعد منزلة اللوي و العيش بعد اولئك األيام "

 ."يعني نكوهيده شد منزلها بعد از منزل لواي معهود و نيز نكوهيده و سرزنش گشت زندگي بعد از آن چند روز "

شود، و آنها خواهد بود كه از خود آنها پرسش مي "قلب "و "چشم "،"گوش "و سؤال شده خود "مسئول "بنا بر اين ادعا،
وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُوا  "دهند هم چنان كه خود قرآن فرمود:هم به نفع و يا ضرر آدمي شهادت مي

 .«1» "يَكْسِبُونَ

 "غير علم متابعت كننده "ه و بقيه ضميرها بهبرگشت "كل "به "عنه "ديگر چنين به نظرشان رسيده كه ضمير« 2»بعضي 
پرسند كه چشم و باشد كه از او مي "متابعت كننده ")كه سياق بر آن داللت دارد( برگشته است، در نتيجه مسئول همان

ز اگوش و فؤادش را چگونه استعمال كرد و در چه كارهايي به كار برد، و بنا بر اين معنا، در آيه شريفه التفات و توجهي 
 .و به هر حال معناي بعيدي است "كنت عنه مسئوال "بايد گفته شودخطاب به غيبت به كار رفته و مي

و معناي صحيح همان است كه ما از نظر خواننده گذرانديم، و حاصلش اين است كه: دنبال روي از چيزهايي كه علم به آنها 
فرمايد، و حاصل كه وسائل تحصيل علمند بازخواست مي نداري نكن، زيرا خداي سبحان به زودي از گوش و چشم و فؤاد

 تعليل آن طور كه

__________________________________________________ 

 .554، ص 1كشاف، ج (1)

 .212، ص 5(مجمع البيان، ج 2و  2)

 125، ص: 12ترجمه الميزان، ج

خداوند ارزاني داشته است تا انسان به وسيله آنها حق  با مورد بسازد اين است كه گوش و چشم و فؤاد نعمتهايي هستند كه
را از باطل تميز داده و خود را به واقع برساند، و به وسيله آنها اعتقاد و عمل حق تحصيل نمايد، و به زودي از يك يك آنها 

وي هم كردي يا شود كه آيا در آنچه كه كار بستي علمي به دست آوردي يا نه، و اگر به دست آوردي پيربازخواست مي
 .خير؟

ند پرسپرسند آيا آنچه شنيدي از معلومها و يقينها بود يا هر كس هر چه گفت گوش دادي؟ و از چشم ميمثال از گوش مي
پرسند آنچه كه انديشيدي و يا بدان حكم كردي به آن كردي واضح و يقيني بود يا خير؟ و از قلب ميآيا آنچه تماشا مي

و چشم و قلب ناگزيرند كه حق را اعتراف نمايند، و اين اعضاء هم ناگزيرند حق را بگويند، و به  يقين داشتي يا نه؟ گوش
آنچه كه واقع شده گواهي دهند، بنا بر اين بر هر فردي الزم است كه از پيروي كردن غير علم بپرهيزد، زيرا اعضاء و ابزاري 

پرسند آيا چشم و گوش و قلب را در علم پيروي كردي و مي دهند،كه وسيله تحصيل علمند به زودي عليه آدمي گواهي مي
 .يا در غير علم؟ اگر در غير علم پيروي كردي چرا كردي؟ و آدمي در آن روز عذر موجهي نخواهد داشت

 130 : [ ..... ص"اإِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلً "تعليل نهي از پيروي از غير علم به:]

ال تقف ما ليس لك به علم فانه محفوظ عليك في سمعك و بصرك و  "و برگشت اين معنا به اين است كه بگوئيم
ر و بنا ب "پيروي مكن چيزي را كه علم به صحتش نداري زيرا گوش و چشم و دل تو عليه تو شهادت خواهند داد -فؤادك

إِذا ما جاؤُها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَ أَبْصارُهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بِما كانُوا يَعْمَلُونَ ... وَ ما كُنْتُمْ حَتَّي  "اين، آيه شريفه در معناي آيه



 ذلِكُمْ ظَنُّكُمُ راً مِمَّا تَعْمَلُونَ، وَعْلَمُ كَثِيتَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَ ال أَبْصارُكُمْ وَ ال جُلُودُكُمْ وَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال يَ
خواهد بود با اين تفاوت كه آيه مورد بحث، فؤاد را هم اضافه  «1» "الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ

كند به وسيله آن درك را درك ميكرده و جزو گواهان عليه آدمي معرفي نموده، چون فؤاد همان است كه انسان هر چه 
 كند و اين ازمي
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تا چون همه بر دوزخ رسند آن هنگام گوش و چشمها و پوست بدنها بر جرم و گناه آنها گواهي دهند ... و آنها به اعضاء (1)
ء جواب گويند خدايي كه همه موجودات را به نطق آورد ما را نيز گويا بدن گويند چگونه بر اعمال ما شهادت داديد؟ آن اعضا

يد براي داشتگرديد. و شما كه اعمال زشت خود را پنهان ميگردانيد و او شما را نخستين بار بيافريد و باز به سوي او بر مي
كه  كرديد به گمانتانا پنهان مياين نبود كه گوش و چشمهاي شما و پوست بدنهايتان امروز شهادت ندهند و ليكن گناه ر

كنيد از خدا هم پنهان است و بر آن آگاه نيست ولي همان گمان باطل شما در باره خدا موجب اكثر اعمال زشتي كه مي
 .12 -17هالكت شما گرديد و امروز همه از زيانكاران شديد. سوره فصلت، آيات 
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كند، كه خداي تعالي نفس انساني انسان را مورد كه انسان از آيات راجع به محشر استفاده ميترين مطالبي است عجيب
 .بازخواست قرار دهد و از او از آنچه كه در زندگي دنيا درك نموده بپرسد، و او عليه انسان كه همان خود اوست شهادت دهد

فرمايد، چه اينكه اعتقاد ما جهل باشد آن نداريم نهي مي پس كامال روشن شد كه آيه شريفه از اقدام بر هر امري كه علم به
ستي اي داده كه علم به درو يا عملي باشد كه نسبت به جواز آن و وجه صحتش جاهل باشد، و چه اينكه ترتيب اثر به گفته

 .آن گفتار نداشته باشد

اي كند، در اينجا جشم و قلب پرسش ميآن وقت ذيل آيه، مطلب را چنين تعليل نموده كه چون خداوند تعالي از گوش و چ
ماند كه چطور پرسش از اين اعضاء را منحصر به صورتي كرده كه آدمي دنبال غير علم را بگيرد و حال آنكه سؤالي باقي مي

آيد كه اعضاء و برمي« 1» "وا يَكْسِبُونَالْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلي أَفْواهِهِمْ وَ تُكَلِّمُنا أَيْدِيهِمْ وَ تَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِما كانُ "از آيه شريفه
آيند. چه در آن عقايد و اعمالي كه پيروي از علم شده باشد، و چه در آنها كه پيروي غير علم جوارح آدمي، همه به زبان مي

 .شده باشد

بفرمايد گوش و خواهد گوئيم علت اعم آوردن براي تقليل يك امري اخص ضرر ندارد، و در آيه مورد بحث ميدر پاسخ مي
 .گيرندچشم و فؤاد تنها در صورت پيروي غير علم مورد بازخواست قرار مي

گفته است: يعني چيزي را كه نشنيدي به دروغ نگو  "وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "و در مجمع البيان در معناي جمله
م نداري مگو اطالع دارم )نقل از ابن عباس و قتاده( و بعضي ام، و چيزي را كه علاي مگو ديدهشنيدم، و چيزي را كه نديده

 گذرند بدگوئيشان مكن )نقل از حسن( و بعضياند: يعني دنبال سر ديگران حرفي نزن وقتي اشخاص از نزد شما ميگفته
 .(اند يعني شهادت دروغ مده )نقل از محمد بن حنفيهگفته

شود، گويي شامل هر گفتار و يا كردار و يا تصميمي كه بدون علم باشد ميليكن مطلب اين است كه آيه شريفه، عام است و 
اينكه خداي سبحان فرموده است هيچ حرفي مزن مگر اينكه علم داشته باشي كه زدنش جائز است، و هيچ عملي انجام مده 

اد به آنكه يقين كني كه اعتق اي را معتقد مشو مگر بعد ازمگر آنكه علم داشته باشي كه انجام آن جائز است، و هيچ عقيده
 .«1»آن جايز است 
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گويند و پاهايشان به آنچه نهيم و دستهايشان با ما سخن ميامروز است كه بر دهان آن كافران مهر خموشي مي(1)
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م كند كه بدان علليكن اين حرف اشكال دارد، زيرا عموميتش بيش از مفاد آيه است، آيه از پيروي چيزي نهي مي :مؤلف
نداشته باشيم، نه اينكه پيروي از هر گفتار و كردار و اعتقاد را نهي كرده باشد مگر تنها در صورتي كه علم به آن داشته 

 .شيم، و معلوم است كه دومي اعم از اولي استبا

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ  "و اما آن معاني و وجوهي كه در آغاز كالم خود از ابن عباس و قتاده نقل كرد، جا داشت آن را در تفسير
 .ه بشوداي از مصاديق تعليل اشارتا به پاره كه معلل است، "ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "نقل كند نه در تفسير "وَ الْفُؤادَ ...

 319نهي از تكبر و گردن فرازي كردن[ ..... ص : ]

 "ناياند به معبه طوري كه گفته "مرح "كلمه: "وَ ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا "
است، و شايد قيد باطل براي اين باشد كه بفهماند خوشحالي بيرون از حد اعتدال مرح  "لي كردنبراي باطل، زياد خوشحا

است، زيرا خوشحالي به حق آن است كه از باب شكر خدا در برابر نعمتي از نعمتهاي او صورت گيرد، و چنين خوشحالي 
سبك نموده و آثار سبكي عقل در افعال و  كند، و اما اگر بحدي شدت يافت كه عقل راهرگز از حد اعتدال تجاوز نمي

مْشِ فِي ال تَ "ها و نشست و برخاستنش و مخصوصا در راه رفتنش نمودار شد چنين فرحي، فرح به باطل است، و جملهگفته
ه مرح ب نهي است از اينكه انسان به خاطر تكبر خود را بيش از آنچه هست بزرگ بداند، و اگر مساله راه رفتن "الْأَرْضِ مَرَحاً

إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ  "شود، و جملهرا مورد نهي قرار داد، براي اين بود كه اثر همه آن انحرافها در راه رفتن نمودارتر مي
ري گياي كه به منظور اظهار قدرت و نيرو و عظمت به خود ميكنايه است كه اين ژست و قيافه "لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا

ديدي كه از تو بزرگتر و نيرومندتر وجود دارد كه تو با چنين راه شدي ميمي بيش نيست، چون اگر دستخوش واهمه نميوه
ت كه هاي بلند استواني آن را بشكافي و آن زمين است كه زير پاي تو است. و از تو بلندتر هم هست و آن كوهرفتني نمي

مقداري و انسان هيچ چيز را، ملك و عزت و كردي كه خيلي خوار و بياف ميخيلي از تو رشيدتر و بلندترند، آن وقت اعتر
ها بالد و تنآورد، و با داشتن آن به خود نميسلطنت و قدرت و آقايي و مال و نه چيزهاي ديگر در اين نشاه به دست نمي

اي واقعيت ندارند، اهمه آدمي ذرهآورد اموري هستند موهوم و خالي از حقيقت كه در خارج از درك و وچيزي كه به دست مي
بلكه اين خداي سبحان است كه دلهاي بشر را مسخر كرده كه اينگونه موهومات را واقعت بپندارند، و در عمل خود بر آنها 

و كرد، شد آدمي در دنيا زندگي نمياعتماد كنند، تا كار اين دنيا به سامان برسد، و اگر اين اوهام نبود، و بشر اسير آن نمي
 نشست و حال آنكه او خواسته است تا غرض خود را بهنقشه پروردگار عالم به كرسي نمي
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 .«1» "وَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَ مَتاعٌ إِلي حِينٍ "كرسي بنشاند، و فرموده است

 ."كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً "

ين كلمه، به هم "سيئه "اند اشاره است به واجبات و محرماتي كه قبال گفته شد، و ضمير دربه طوري كه گفته "ذلك "لمهك
 -يعني همه آنچه كه مورد نهي واقع شد -همه اينها كه گفته شد "گردد، و معنايش اين است كهبرمي "ذلك "يعني به

 ."نخواسته است گناهش نزد پروردگارت مكروه است، و خداوند آن را



 "اند كلمه مزبور خبرخوانده "سيئة "و كلمه را به صورت "تاء "را "هاء "را به صداي باال و "همزه "و بنا به قرائتي كه
 ."همه اينها نزد پروردگارت سيئه و مكروه است "شود:خواهد بود، و معنايش چنين مي "كان

 ."كْمَةِذلِكَ مِمَّا أَوْحي إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِ "

اشاره است به تكاليفي كه قبال ذكر فرمود، و اگر در اين آيه احكام فرعي دين را حكمت ناميده، از اين جهت  "ذلك "كلمه
 .شدبوده است كه هر يك مشتمل بر مصالحي است كه اجماال از سابقه كالم فهميده مي

 ."جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراًوَ ال تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقي فِي  "

كه خواست عظمت امر توحيد  -چون قبال هم از آن نهي كرده بود -خداي سبحان از آن جهت نهي از شرك را تكرار نمود
كند، و معناي آيه روشن و را برساند، عالوه بر اين نهي دومي به منزله پيوندي است كه آخر كالم را به اول آن وصل مي

 .واضح است

 311ث روايتي ..... ص : بح

 اشاره

در احتجاج از يزيد بن عمير بن معاويه شامي از حضرت رضا )ع( نقل كرده كه در ضمن حديثي كه در آن مساله جبر و 
 :تفويض و امر بين امرين را ذكر فرموده گفته است

عتها اراده و مشيت خدا همان امري ؟ فرمود: اما در اطا"عرض كردم آيا خداي تعالي در كار بندگان اراده و مشيتي دارد "
است كه خدا در باره آنها فرموده و خشنودي است كه نسبت به انجام آنها دارد و كمك و توفيقي است كه به فاعل آنها 

ها اراده و مشيتش همان نهيي است كه از آنها كرده و سخطي است كه نسبت به مرتكبين دارد، و اما در معصيتارزاني مي
 آنها
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 .«1»دارد، و سنگيني بار ايشان است 

 314به پدر و مادر[ ..... ص :  در باره نيكي كردن "وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً "رواياتي در ذيل جمله:]

دم، را پرسي "وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً "و در تفسير عياشي از ابي والد الحناط روايت كرده كه گفت: از امام صادق معناي آيه
ه كفرمود: يعني با پدر و مادر نيكو معاشرت كني و وادارشان مكني كه مجبور شوند در حوائجشان از تو چيزي بخواهند )بل

بِرَّ حَتَّي لَنْ تَنالُوا الْ "قبال برايشان فراهم كني( هر چند كه خود بي نياز از آن باشند مگر نشنيدي كه خداي تعالي فرموده:
داريد انفاق كنيد آن گاه امام )ع( فرمود: رسيد مگر زماني كه از آنچه كه دوست ميبه خير و احسان نمي "تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

دند به ات كرمعنايش اين است كه اگر خسته "إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِالهُما فاَل تَقُلْ لَهُما أُفٍّ "ينكه فرمود:اما ا
دا شما بگويي خ يعني در عوض "وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً "ايشان را نرنجاني "وَ ال تَنْهَرْهُما "ايشان اف نگويي و اگر تو را زدند

يعني ديدگان خود از نگاه پر مكني مگر به نگاه  "وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ "را بيامرزد، اين است قول كريم تو،
از رحمت و رقت، و صداي خود بلندتر از صداي ايشان و دست خود ما فوق دست ايشان بلند مكني و در راه از ايشان جلو 



 .«1» نيفتي

 .«2»مؤلف: اين روايت را كليني نيز در كافي به سند خود از ابي والد الحناط از آن جناب نقل كرده است 

است،  "اف گفتن "و در كافي به سند خود از حديد بن حكيم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: كمترين عقوق والدين
 .«2»كرد آن نيز نهي ميو اگر خداي تعالي از اين كمتر را سراغ داشت از 

مؤلف: همچنين اين روايت را به سند ديگر از امام صادق )ع( نقل كرده و نيز همين معنا را به سند خود از ابي البالد از آن 
، و عياشي هم همان را در تفسير خود از حريز از آن جناب نقل نموده، و طبرسي در مجمع «2»حضرت روايت كرده است 

، و روايات در «5»ضا )ع( و آن حضرت از پدرش و پدرش از آن جناب امام صادق )ع( نقل كرده است البيان از حضرت ر
 نيكي به پدر و مادر و حرمت عقوق چه در زندگي ايشان

__________________________________________________ 

 .، ط نجف175، ص 1احتجاج، ج (1)

 .27، ح 152، ص 1تفسير عياشي، ج (2)

 .1، ح 124، ص 1ول كافي، ج اص(3)

 .1، ح 225ص  1اصول كافي، ج (4)

 .7 -4، ح 227، ص 1اصول كافي، ج (5)

 .257، ص 5مجمع البيان، ج (6)

 122، ص: 12ترجمه الميزان، ج

و چه بعد از مرگشان چه از طرق عامه از رسول خدا )ص( و از طرق خاصه از آن حضرت، و از امامان اهل بيت )ع( بيش از 
 .است كه بتوان شمردآن 

 314[ ..... ص : "اوابين "چند روايت در معناي]

روايت كرده كه فرمود: اواب به معناي كسي است كه بسيار توبه  "اواب "و در مجمع از ابي عبد اللَّه )ع( در باره معناي
 .«1»گردد كند، و متعبدي است كه همواره از گناه به سوي خدا باز ميمي

از ابي بصير از امام صادق )ع( آورده كه فرمود: اي ابا محمد بر شما باد به ورع و اجتهاد و اداي امانت و  و در تفسير عياشي
ها و روش توابين راستگويي و حسن معاشرت با هر كس كه با شما همنشين است و طول دادن سجده، كه اينها از سنت

 .«1»اند ابيناوابين است، آن گاه ابو بصير اضافه كرد كه اوابين همان تو

 .«2»پيشگانند عبادت -مؤلف: و نيز از ابو بصير از آن حضرت روايت شده كه در تفسير آيه فرموده: توابين

و در الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و حناد از علي بن ابي طالب )ع( روايت كرده كه گفت: وقتي كه سايه ميل كرد و 
ام عصر( حوائج خود به درگاه خداي تعالي ببريد كه آن ساعت، ساعت اوابين است، آن ارواح به استراحت پرداختند )يعني هنگ

 .«2» "فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً "گاه خواند

روايت كرده كه به مردي از اهل شام فرمود: آيا  (و نيز در همان كتاب آمده كه ابن حريز از علي بن الحسين )رضي اللَّه عنه
؟ مرد گفت: "وَ آتِ ذَا الْقُرْبي حَقَّهُ "اي كه فرمودبلي، فرمود: آيا در باره بني اسرائيل نخوانده :اي؟ عرض كرددهقرآن خوان

 .«2»مگر شما از آنهائيد كه خدا امر كرده حقشان داده شود؟ فرمود: آري 

ر تفسير خود از سدي از ابن ديلمي از آن مؤلف: اين روايت را تفسير برهان از صدوق و او به سند خود از امام )ع( و ثعلبي د



 .«5»اند جناب آورده

و در تفسير عياشي از عبد الرحمن بن حجاج نقل كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( در باره اين آيه پرسيدم كه 
است، و هر خرجي كه در راه در جوابم فرمود: هر كس هر خرجي در غير اطاعت خدا كند مبذر  "وَ ال تُبَذِّرْ تَبْذِيراً "فرمايد:مي

 خدا كند در آن

__________________________________________________ 

 [.....] .215، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 .21و  22، ح 155، ص 1(تفسير عياشي، ج 2و  2)

 .145، ص 2(الدر المنثور، ج 2و  4)

 .2و  2، ح 212، ص 1تفسير برهان، ج  (6)

 125، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .«1»خرج اقتصاد و ميانه روي را رعايت كرده است 

هر  آن است كه انسان "تبذير "و در همان كتاب از ابي بصير از آن جناب روايت كرده كه در تفسير اين جمله فرموده است:
ا نيست؟ فرمود: چرچه دارد بدهد آن وقت خودش دست روي دست بگذارد و محتاج گردد، پرسيدم اين تبذير تبذير در حالل 

«2». 

 .«2»به معناي برهنه و عريان است  "محسورا "گويد: امام صادق )ع( فرمود:و در تفسير قمي مي

 136 : [ ..... ص"وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ ... "رواياتي در باره اجتناب از افراط و تفريط در انفاق در ذيل آيه:]

كند كه گفت وقتي در حضور حضرت صادق )ع( بودم، سائلي آمد حضرت خود از عجالن روايت ميو در كافي به سند 
برخاست و از ظرفي كه خرما داخل آن بود دو مشتش را پر كرد و به سائل داد، چيزي نگذشت كه سائل ديگري آمد، دو 

 ."خدا روزي ده ما و شما است -و اياكم اللَّه رازقنا "مشتي هم به او داد، آن گاه سومي آمد به او ندا داد و فرمود:

داد، زني فرزند خود را خواست مگر آنكه به او ميآن گاه فرمود: رسول خدا چنين بود كه احدي از او چيزي از مال دنيا نمي
م، ينزد آن جناب فرستاد و به او سپرد اگر رسول خدا )ص( گفت چيزي ندارم بگو پيراهنت را بده كه ما در خانه چيزي ندار

حضرت پيراهنش را در آورد و به سويش انداخت، و در نسخه ديگري آمده، به او داد، و خدا آن حضرت را اين چنين تاديب 
به  "حسارا "آن گاه حضرت فرمود: "ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً "كرد كه

 .«2»معناي فقر و نداري است 

را قمي هم  (و داستان رسول خدا )ص« 2»مؤلف: اين روايت را عياشي هم در تفسير خود از عجالن از آن جناب نقل كرده 
از ابن ابي حاتم از منهال بن عمرو و از ابن جرير طبري از ابن مسعود « 4»و همچنين در المنثور « 5»در تفسير خود 

 .اندآورده

خداوند در اين آيه رسول خدا را تعليم  :ر كافي به سند خود از مسعدة بن صدقه از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمودو د
 دهد كه چطور بايد انفاق كند، و داستانشمي

__________________________________________________ 

 .22، ح 155، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 .2، ح 155، ص 1ج تفسير عياشي، (2)



 .17، ص 1تفسير قمي، ج (3)

 .4، ح 22، ص 2فروع كافي، ج (4)

 .27، ح 157، ص 1تفسير عياشي، ج (5)

 .15، ص 1تفسير قمي، ج (6)

 .145، ص 2الدر المنثور، ج (7)

 124، ص: 12ترجمه الميزان، ج

نزد خود نگهدارد لذا همه را صدقه داد، و خواست شب آنها را اين است كه چند وقيه پول طال نزدش مانده بود دلش نمي
چون صبح شد چيزي در دست نداشت، و اتفاقا سائلي مراجعه نموده و چيزي خواست، و وقتي فهميد چيزي ندارد آن جناب 

را مالمت كرده و حضرت غمناك شد، زيرا از يك سو چيزي در دست نداشت و از سوي ديگر چون دلسوز و رقيق القلب 
خاطر  "... ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً "رد متاثر شد، لذا خداي تعالي وي را به وسيله اين آيه مؤدب نمود كه:بود، از وضع م

نشانش كرد كه چه بسا مردم از تو درخواستي كنند كه اگر عذر بياوري عذرت را نپذيرند، پس هيچوقت نبايد همه آنچه را 
 .«1»بماني كه در دست داري به يك نفر بدهي و دست خالي 

دستها را  "وَ ال تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلي عُنُقِكَ "روايت كرده كه در تفسير: (و در تفسير عياشي از ابن سنان از امام صادق )ع
ف ك "وَ ال تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ "در هم قفل كرد و فرمود يعني اينطور )و دست خود به گردن حلقه كرد( و در ذيل جمله

 .«1»ست خود را باز نموده و فرمود يعني اينچنين د

گويد: خدمت آن حضرت عرض و در تفسير عياشي از ابن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي مي
 .«2»چيست؟ فرمود: امالق به معناي افالس است  "امالق "كردم:

 "وَ ال تَقْرَبُوا الزِّني إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً "حسن روايت كرده كه در ذيل آيه و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از قتاده و او از
كند ايمان به خدا ندارد، و در حيني كه بهتان بنده خدا در حيني كه زنا مي "فرمود:ص( بارها مي)گفته است: رسول خدا 

خورد ايمان به خدا ارد، و در حيني كه شراب ميكند ايمان به خدا ندزند ايمان به خدا ندارد، و در حيني كه دزدي ميمي
ن كارها با كرديم ايپرسيدند: يا رسول اللَّه به خدا سوگند ما خيال مي "كند ايمان به خدا نداردندارد، و در حيني كه خيانت مي

به رود، و اگر تون ميايمان سازگار هست، رسول خدا )ص( فرمود اگر يكي از اين كارها از آدمي سر بزند ايمان از قلبش بيرو
 .«2»شود اش قبول ميكند توبه

 مؤلف: اين حديث به طرق ديگري از عايشه و ابي هريرة نيز روايت شده، و از طرق

__________________________________________________ 

 .1، ح 54، ص 2فروع كافي، ج (1)

 .، با اختالف در سند55، ح 157، ص 1تفسير عياشي، ج (2)

 .52، ح 157، ص 1تفسير عياشي، ج (3)

 [.....] .147، ص 2الدر المنثور، ج (4)

 125، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .شوداهل بيت )ع( هم چنين مضموني رسيده كه روح ايمان در حين معصيت از آدمي جدا مي

 313[ ..... ص : "سُلْطاناً ...وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ  "چند روايت در ذيل آيه:]



و در كافي به سند خود از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت: به حضرت ابي الحسن )ع( عرض كردم خداي عز و جل 
يست مقصود از اين اسراف چ "اًوَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَال يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُور "فرمايد:مي

گناهي را بكشي و يا قاتل را مثله كني، كند؟ فرمود: مقصود اين است كه به جاي قاتل شخص بيكه خدا از آن نهي مي
چيست؟ فرمود: چه نصرتي باالتر از اين كه قاتل را دست بسته در اختيار  "إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً "عرض كردم، پس معناي جمله:

مقتول بگذارند تا اگر خواستند به قتل برسانند البته اين در صورتي است كه پيامد و تالي فاسدي در بين نباشد، و اثر  اولياي
 .«1»سوء ديني و يا دنيايي به بار نياورد 

و در تفسير عياشي از ابي العباس روايت كرده كه گفت: از امام صادق )ع( پيرامون دو نفر كه شخصي را به شركت كشته 
توانند يكي از آن دو نفر را بكشند، و هر يك را كشتند نصف صاحب خون يعني اولياي مقتول مي :بودند سؤال كردم فرمود

دهد و همچنين اگر مردي زني را كشت اگر اولياي مقتول قبول كردند كه خونبها بگيرند اش ميديه او را آن ديگري به ورثه
 اش بپردازند، اين استاش را هم به ورثهتوانند قاتل را بكشند و نصف ديهميهيچ و اگر جز كشتن قاتل را رضا ندادند 

 .«1» "فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَال يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ "فرمايد:معناي كالم خداي تعالي كه مي

هقي نقل كرده كه او در سنن خود از زيد مؤلف: و در معناي اين دو روايت روايات ديگري نيز هست، مثال الدر المنثور از بي
قوم  كشت از آنبن اسلم روايت كرده كه گفت: مردم را در جاهليت رسم چنين بود كه اگر مردي از يك فاميلي كسي را مي

 شدند، مگر بعد از آنكه يكي از بزرگان و رؤساي ايشان را بكشند، البته اين در صورتي بود كه قاتل خودشو قبيله راضي نمي
سْرِفْ فِي فاَل يُ -فرمايدتا آنجا كه مي -وَ ال تَقْتُلُوا "فرمايداز رؤساء نباشد، خداي تعالي در اين آيه ايشان را اندرز نموده و مي

 .«2» "الْقَتْلِ

ه امام ابي ه كگفته: كه در روايت ابي الجارود نقل شد "وَ زِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِيمِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه شريفه
 جعفر )ع( در معناي قسطاس مستقيم

__________________________________________________ 

 .4، ح 245، ص 4فروع كافي، ج (1)

 .55، ح 175، ص 1تفسير عياشي، ج (2)

 .151، ص 2الدر المنثور، ج (3)

 127، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .«1»گويند كه زبانه )شاهين( داشته باشد  آن ميزاني را "قسطاس مستقيم "فرموده كه:

 .اي اين حال را دارندمؤلف: مقصود از ذكر زبانه اين است كه استقامت را برساند كه معموال ترازوهاي دو كفه

 311.. ص : رواياتي در باره پيروي نكردن از غير علم و تقسيم شدن ايمان، بر اعضاء و جوارح )إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ ...([ ...]

و در تفسير عياشي از ابي عمر و زبيري از امام صادق )ع( نقل كرده كه فرمود: خداي تبارك و تعالي ايمان را بر همه اعضاء 
و جوارح آدمي واجب كرده و بر همه تقسيم نموده است، پس هيچ عضوي نيست مگر آنكه موظف است به ايماني 

د و بينديگر موظف بر آن است، يك عضو آدمي دو چشم او است كه با آن ميمخصوص به خود، غير از آن ايماني كه عضو 
 .روديكي دو پاي او است كه با آن راه مي

بر چشم واجب كرده كه به آنچه حرام است ننگرد، و آنچه را كه خدا نهي كرده و حالل نيست نبيند اين عمل ايمان چشم 
م و اين وظيفه چش "عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا ال تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ "است، و فرموده:



 ... ايمان او است

و همچنين بر دو پاي آدمي واجب كرده كه به سوي معاصي الهي نرود، و به سوي آنچه كه خدا واجب كرده حركت كند، و 
وَ اقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَ  "و نيز فرموده "مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَ لَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولًا ال تَمْشِ فِي الْأَرْضِ "فرموده

 .«1» "اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

 .«2»ناب در ضمن حديث مفصلي نقل كرده مؤلف: اين روايت را كافي هم به سند خود از ابي عمر و زبيري از آن ج

و در همان كتاب از ابي جعفر روايت كرده كه گفت: نزد امام صادق )ع( بودم كه مردي خدمت آن حضرت عرض كرد: پدر و 
شوم تا رفع حاجت كنم، در همسايگي ما اشخاصي هستند مادرم فداي تو باد، من كنيفي دارم و وارد آن كنيف )مستراح( مي

 دهم تاشود من نشستن در آنجا را طول مينوازند، و چه بسا ميخوانند و موسيقي ميخوان دارند، آواز ميان آوازهكه كنيز
ام و صداي آنها را بشنوم، اين عمل چطور است؟ فرمود: اينكار را مكن عرض كرد به خدا قسم من هرگز به سراغ آنها نرفته

صَرَ وَ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَ "فرمايد:نوم، فرمود: مگر كالم خداي را نشنيدي كه ميشروم، بلكه صدايي است كه از ايشان مينمي
 .؟"الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا

__________________________________________________ 

 .17، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 .44، ح 172، ص 1تفسير عياشي، ج (2)

 .1، ح 22، ص 1ج  اصول كافي،(3)
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عرض كرد: نه به خدا سوگند، مثل اينكه تا كنون اين آيه را از كتاب خدا نشنيده بودم نه از عجم و نه از عرب، ديگر چنين 
 .كنمكنم ان شاء اللَّه، و نسبت به گذشته هم استغفار ميعملي را تكرار نمي

 اي و چقدر حال بدي داشتيتواني نماز بخوان، چون تا كنون در كار بزرگي مشغول بودهه ميفرمود: برخيز و غسل كن و آنچ
كنم كه از هر بدي كه از تو ديده كنم خدا را كه متوجه شدي و از او درخواست ميمردي، شكر مياگر بر اين حال مي

زشت را بگذار براي اهلش، چون هر چيزي در صرفنظر كند. آري خداي تعالي كراهت ندارد مگر از هر كار زشت تو، كارهاي 
 .«1»عالم اهلي دارد 

از آن جناب و كليني در كافي از مسعدة بن زياد از « 1»مؤلف: اين روايت را شيخ طوسي رضوان اللَّه عليه در كتاب تهذيب 
 .«2»اند آن جناب نقل كرده

 "إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ ... "رده كه در ذيل جملهو نيز در همان كتاب از حسين بن هارون از امام صادق )ع( روايت ك
كند كه به چه چيز نگريستي و از قلب پرسش پرسد كه چه شنيدي و از چشم سؤال ميفرمود: خداي تعالي از گوش مي

 .«2»كند كه بر چه چيزهايي معتقد شدي مي

گفته است: معصوم )ع( فرموده احدي را از آنچه كه به آن  "لَكَ بِهِ عِلْمٌ ... وَ ال تَقْفُ ما لَيْسَ "و در تفسير قمي در ذيل آيه
علم نداري پيروي مكن، كه رسول خدا )ص( فرمود: هر كس به مردي مؤمن و يا زني مؤمنه تهمت بزند خداوند او را در 

 .«2»دارد تا از عهده آنچه گفته برآيد طينت خبال نگه مي

ت ابن ابي يعفور از امام صادق )ع( به نقل از كافي، به چركي تفسير شده كه از عورت زنان بدكار مؤلف: طينت خبال در رواي
 .آيد، و از طرق اهل سنت از ابو ذر و انس از رسول خدا )ص( معنايي نظير آن روايت شده استبيرون مي

ه ي ديگرش مفسر عموم تعليل آيبعضيها مفسر مورد آيه به خصوص است، و بعض -كنيدبطوري كه مالحظه مي -و روايات



 .است، هم چنان كه در بيان گذشته هم اشاره شده

__________________________________________________ 

 .45ح  171، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 .25، ح 115، ص 1تهذيب، ج (2)

 .15، ح 221، ص 5كافي، ج (3)

 .42، ح 171، ص 1تفسير عياشي، ج (4)

 .17، ص 1ي، ج تفسير قم(5)
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 343[ ..... ص : 44تا  46(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَ ما ( وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا 25أَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَالئِكَةِ إِناثاً إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْالً عَظِيماً )
( سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ 21( قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً البْتَغَوْا إِلي ذِي الْعَرْشِ سَبِيالً )21يَزِيدُهُمْ إِالَّ نُفُوراً )

ءٍ إاِلَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ بْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ( تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ الس22َّعُلُوًّا كَبِيراً )
 (22إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً )

( وَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي 22باً مَسْتُوراً )وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجا
كَ وَ ( نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَي25ْآذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلي أَدْبارِهِمْ نُفُوراً )

( انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَال يَسْتَطِيعُونَ سَبِيالً 24إِذْ هُمْ نَجْوي إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إاِلَّ رَجُالً مَسْحُوراً )
 (27قاً جَدِيداً )( وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَل25ْ)

ضُونَ غِ( أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُن25ْقُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً )
( يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إاِلَّ قَلِيالً 21قَرِيباً ) إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتي هُوَ قُلْ عَسي أَنْ يَكُونَ

( رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ 22)عَدُوًّا مُبِيناً  ( وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسان21ِ)
 (22إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيالً )

 (22 زَبُوراً )وَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي بَعْضٍ وَ آتَيْنا داوُدَ
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 349ترجمه آيات ..... ص : 

داند كه پسران را به شما داده و تر ميدانند؟( آيا خدا شما را از خود محترمخداياني ديگر اتخاذ نموده آنها را دختران خدا مي)
 .(25) شويداز مالئكه دختران را خود گرفته، با اين سخن گناه بزرگي مرتكب مي

 .(21ما در اين قرآن دالئل و مثلها مكرر ذكر كرديم تا ايشان متذكر گردند ولي جز دوري بيشتر در ايشان اثري نبخشيد )

راي آمدند و راهي بگويند، در مقام غلبه يافتن بر خداي صاحب عرش برميبود آن طور كه ايشان مياي ميبگو اگر با او آلهه



 .(21) جستندرسيدن به اين هدف مي

 .(22گويند و بسيار بزرگتر از آن است )منزه و متعالي است خدا از آنچه آنان مي

دارند، و اصوال هيچ موجودي نيست مگر همه آسمانهاي هفتگانه و زمين و موجوداتي كه بين آنهاست همه او را منزه مي
 .(22كه او همواره بردبار و آمرزنده است )فهميد دارد ولي شما تسبيح آنها را نميآنكه با حمدش خداوند را منزه مي

 .(22دهيم )آورند حجابي ساتر قرار ميخواني ما ميان تو و ميان كساني كه به روز جزا ايمان نميو چون قرآن را مي

هايي نو بر دلهايشان پرده افكنيم تا از اينكه قرآن را بفهمند مانع شود، و نيز در گوشهايشان كري و چون پروردگارت را به ت
 .(25روند )كنند و ميكني پشت ميدر قرآن ياد مي

از شنيدن  دانيم كه پسآيند قرآن خواندن تو را بشنوند چيست؟ و نيز بهتر ميدانيم كه غرض ايشان از اينكه ميما بهتر مي
 .(24كنيد )گويند: جز از مردي جادو شده پيروي نميگويند، ستمكاران ميآهسته با هم چه مي

 .(25كنند )اند و ديگر راهي پيدا نميزنند گمراه شدهها ميچگونه برايت مثلببين 

 .(27شويم )و )نيز( گفتند: آيا بعد از آنكه استخوان شديم و پوسيده گشتيم دو مرتبه به خلقتي از نو زنده مي

 بوده تر از آن نيست بگو )استخوان كه سهل است( اگر سنگ و آهن و يا هر چه كه به نظرتان سخت
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 .(25توانيد جلو بعث خداي را بگيريد )باشيد نمي

گرداند؟ بگو همان كه بار اول خلقتان كرد اين دفعه سرهايشان را به عنوان مسخره پرسند چه كسي ما را برميدوباره مي
 .(21نزديك باشد ) گويند: اين چه وقت خواهد بود؟ بگو شايددهند، و ميكردن برايت تكان مي

كنيد. و به نظرتان گوئيد آن دعوت را اجابت ميزنند و شما در حالي كه حمد خدا ميو آن روزي است كه شما را صدا مي
 .(21ايد )آيد كه جز چند ساعتي نيارميدهچنين مي

اي انسان كه شيطان بر خواهد ميان آنان كدورت بيفكندو به بندگانم بگو سخني كه بهتر است بگوئيد، چون شيطان مي
 .(22دشمني آشكار است )

ايم هكند، و ما تو را نفرستادكند، و يا اگر بخواهد عذابتان ميشناسد اگر بخواهد به شما رحم ميپروردگارتان شما را بهتر مي
 .(22كه وكيل ايشان باشي )

 پيامبران را بر بعضي ديگر برتري داديم و به و پروردگارتان داناتر به هر كسي است كه در آسمانها و زمين است و ما بعضي
 .(22داوود زبور داديم )

 341بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ه كرام اند، و مالئكدر اين آيات مساله توحيد و سرزنش مشركين دنبال شده است كه چگونه خداياني براي خود درست كرده
فهمند، و در عوض حيد آن، باز هم متنبه نشده و آيات قرآني را نمياند، و چگونه با آمدن قرآن و ادله تورا زناني پنداشته

 .گويند، و همچنين مطالبي ديگركنند، و سخنان زشتي در باره خدا ميفرستاده ما را و مساله بعث و نشور را مسخره مي

 ."مْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيماًأَ فَأَصْفاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَ اتَّخَذَ مِنَ الْمَالئِكَةِ إِناثاً إِنَّكُ "

يش اين معنا "ءاصفيت فالنا بالشي "گوييبه معناي اخالص است، در مجمع البيان گفته است: وقتي مي "اصفاء "كلمه



 .«1» "من فالني را نسبت به فالن چيز مقدم بر خود داشتم "است كه

__________________________________________________ 

 .215، ص 5جمع البيان، ج م(1)

 122، ص: 12ترجمه الميزان، ج

گفتند: مالئكه دختران خدا هستند، و يا بعضي از مالئكه دختران اويند، اين آيه خطاب به آن دسته از مشركين است كه مي
د از اين جهت را آور "زنان -اناث "كلمه "دختران -بنات "استفهامي كه در آن شده استفهام انكاري است، و اگر به جاي

 .دانستندبود كه ايشان جنس زن را پست مي

و معناي آيه اين است كه وقتي خداي سبحان پروردگار شما باشد، و پروردگار ديگري نداشته باشيد و او همان كسي باشد 
و از جنس  كه اختياردار هر چيزي است آن وقت آيا جا دارد كه بگوئيد شما را بر خودش مقدم داشته و به شما پسر داده

 اوالد، جز دختران نصيب خود نكرده است؟! و مالئكه را كه به خيال شما از جنس زنانند به خود اختصاص داده؟

 .زنيد كه تبعات و آثار سوء آن بسيار بزرگ استراستي حرف بزرگي مي

 344تصريف آيات )تنوع بيان و احتجاج( به منظور متذكر شدن شنوندگان[ ..... ص : ]

 ."دْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراًوَ لَقَ "

به معناي برگرداندن چيزي است از حالي به حالي، و يا عوض كردن آن با غير آن است،  "صرف "گويد كلمه:در مفردات مي
ثير را هم كند تكر آنچه كه صرف آن را افاده مينيز به همين معنا است، با اين تفاوت كه تصريف عالوه ب "تصريف "كلمه
رود كه در مورد گرداندن و تغيير دادن چيزي است از حالي به حالي و يا از امري به رساند، و بيشتر در جايي به كار ميمي

وَ  "ملهبه معناي حركت دادن و گرداندن بادها است از حالي به حالي، و همچنين در ج "تصريف الرياح "امري، و معناي
 .«1»و نيز از اين باب است تصريف كالم و تصريف درهم  "وَ صَرَّفْنا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ "و جمله "صَرَّفْنَا الْآياتِ

هم  كه "فزع "هم به معناي تنفر شديد از چيزي است و هم به سوي چيزي مانند "نفر "گفته است "نفور "و نيز در معناي
ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا  "و يا "ما زادَهُمْ إِلَّا نُفُوراً "شود:هم به سوي چيزي، پس وقتي گفته ميبه معناي ترس از چيزي است و 

 .«1»معناي فوق مورد نظر است  "نُفُوراً

فتار گخورم به تحقيق اين خواهد شد كه قسم مي "وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا "پس به شهادت سياق معناي جمله
در پيرامون مساله توحيد و نفي شريك را در اين آيه قرآن چند جور عوض كرديم هر بار با بيان ديگري غير از بيان قبل 

احتجاج نموديم، هر دفعه لحن آن را عوض كرديم، عبارتها عوض شد بيانها مختلف گرديد بلكه اينها به فكر بيفتند، و متذكر 
 شوند،

__________________________________________________ 

 ."صرف "مفردات راغب، ماده(1)
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 .و حق بر ايشان روشن شود

 .يدنبخش گرداني بيشتر از اين راهنماييها اثرييعني اين عوض كردنها سرانجام اثري جز روي -"وَ ما يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُوراً "



در اين آيه شريفه التفاتي به كار رفته، اول سياق كالم سياق خطاب بود بعدا موضع غيبت به خود گرفت تا اين معنا را 
 .بفهماند كه اينان بعد از آنكه كارشان بدينجا كشيد ديگر قابل خطاب و تكلم نيستند

 344ات چه بوده است؟[ ..... ص : با اينكه ثمره تصريف آيات ازدياد نفرت كفار بوده، حكمت نزول آي]

دانست كه ثمره تصريف آيات همان زياد شدن نفرت مردم است، ديگر اگر بگويي وقتي خدا مي "گويد:در مجمع البيان مي
 ."چرا اين آيات را نازل كرد و حكمت آن چه بود؟

ده و در اظهار دالئل و فراهم نمودن اند كه حكمتش اين بوده كه حجت را برطرف تمام نموبعضي در پاسخ اين اشكال گفته
زمينه براي تكليف، جاي عذري باقي نگذارد، عالوه بر اين نازل شدن و نشدنش نسبت به همه مساوي نبود، بلكه براي 

كنند فسادهاي شوند، همينها هم كه از ايمان فرار مياي با نازل شدن اين آيات اصالح مياي فرق داشت زيرا عدهعده
انداختند، پس حكمت اقتضا كرد كه اين معاني در همين آيات نازل شود، و اگر موقع ديدن آيات و به راه ميبزرگتري را 

ه آنها توانستند در بارپنداشتند، و نميدالئل، نفور خود را زياد كردند از اين جهت بود كه آنها اين آيات را شبهه و حيله مي
 .«1»درست فكر كنند 

د شدن اشكال نيست، زيرا زيابي "انداختندكنند فسادهاي بزرگتري به راه ميكه از ايمان فرار مي همينها هم "و اينكه گفت
كرد و در باب دعوت چه نفور ايشان ايشان را به جحود و لجبازي و دشمني با حق و جلوگيري از پيشرفت آن، وادار مي

 .!تر از اينفسادي بزرگ

لجبازي و نفور از حق، و دشمني با آن، همين طور كه صاحبان خود را آزار نموده و و ليكن اين را هم بايد دانست كه كفر و 
دهد به همان اندازه به نفع صاحبان ايمان و راضيان از رضاي خدا و تسليم شدگان در برابر حق ايشان را به هالكت سوق مي

گرديد )دقت شد واقعيت قدر آنها معلوم نمييشود، زيرا اگر براي اين صفات نيك و خصال ستوده مقابلهايي پيدا نمتمام مي
كرد كه حجت تمام شود، و همچنين در تماميت خود رو به ازدياد رود تا از افراد شقي تمامي فرمائيد( پس حكمت اقتضا مي

آن شقاوتي را كه در طاقت و وسعش هست بيرون افكنده و افراد سعيد هم با مساعي مختلف خود درجاتي مقابل دركات 
 ياء طياشق
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 .(همين سوره 15)آيه  "كُلًّا نُمِدُّ هؤُالءِ وَ هَؤُالءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً "كنند هم چنان كه فرمود:

 346كردند )إِذاً لَابْتَغَوْا إِلي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا([ ..... ص : بود راهي به سوي خداي ذي العرش جستجو مياي مير استدالل براي نفي شريك به اينكه اگر با خدا آلههتقري]

 ."اقُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلً "

باز هم از خطاب ايشان اعراض نموده خطاب را متوجه رسول خود نمود، و دستور داد كه با ايشان همكالم شود، و در امر 
توحيد و شرك نورزيدن با ايشان گفتگو كند و چون ايشان معتقد به خداياني غير از خداي تعالي بودند كه هر يك بر حسب 

كنند، يكي اله و رب آسمان، ديگري اله و رب زمين، سومي خداي جنگ دبير مياختالف درجاتشان جهات مختلف عالم را ت
 ... و چهارمي خداي قريش و همچنين خدايان ديگر

دانستند قهرا بايد براي هر يك از آنها بر حسب ربوبيتشان سهمي و نيز چون اين خدايان را شريكهاي خدا در تدبير عالم مي



ملك از توابع خلقت است كه به اعتراف خود ايشان مختص به خداي سبحان است، ناگزير  شدند، و با اينكهاز ملك قائل مي
شود، و وقتي خدايان ديگر را مالك دانستند ناگزيرند آنها را به جنگ با خدا هم روانه كنند، بايد بگويند غير خدا هم مالك مي

دارد، و قهرا درت و سلطنت خود را دوست ميچون عالقه به ملك غريزي هر مالكي است، و هر صاحب قدرت و سلطنتي ق
خواهند كه با خدا در ملكش منازعه نموده و ملك خداي را از دستش بگيرند و خود به تنهايي مالك هر يك از خداها نيز مي

 .(باشند، و عزت و هيمنه سلطنت مختص به او گردد )تعالي اللَّه عن ذلك

 داشت آن وقتايد با خداي تعالي اللَّه ديگري هم وجود ميشما پنداشته پس خالصه احتجاج اين است كه اگر آن طور كه
شد كه كسي غير خدا چيزي از ملك خدا به چنگ آورد، هر چند كه ملكيت از لوازم ذات فياض خداوندي است، ممكن مي

ند، چون ملك دوستي و آمدكه وجود هر چيز از افاضات او است، آن وقت به طور قهر، خدايان در مقام نزاع با خدا برمي
كرد تا ملك خداي را سلطنت خواهي امري است ارتكازي در تمامي موجودات و همين عالقه به ملكيت آلهه او را وادار مي

از كفش بيرون كرده و او را از عرش خود به زير بكشند، و روز به روز به ملكيت خود بيفزايند حال به كداميك از اين حرفها 
 شوند؟ملتزم مي

 .(تعالي اللَّه عن ذلك)

معنايش اين است كه در جستجوي راهي هستند كه باشد به خدا دست  "إِذاً لَابْتَغَوْا إِلي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا "پس اينكه فرمود:
ر دبراي اين بود كه بفهماند اگر  "ذِي الْعَرْشِ "يابند، و بر او و ملك و سلطنت او غالب شوند، و تعبير از خدا به عبارت

خواهند عرش او را بگيرند و بر آن تكيه جستجوي راه به سوي خدا هستند براي اين است كه خدا داراي عرش است مي
 .زنند
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اللَّهُ  لَّالَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِ "اند استداللي كه در آيه شده نظير استدالل در آيهگفته« 1»شود اينكه بعضي از اينجا معلوم مي
 .است حرف صحيحي نيست «1» "لَفَسَدَتا

كند، و ليكن آيه مورد بحث، زيرا مقدمات استدالل در اين دو آيه با هم مختلف است، هر چند هر دو نفي شريك را اثبات مي
او  و تسخير عرش كند كه اگر شركاء ديگري در كار بودند حتما در مقام غلبه بر خدااز اين راه شريك را براي خدا نفي مي

 .گرفتندآمدند، و ملك و سلطنت او را ميبرمي

ام شد، و اين نيز منجر به فساد نظكند كه اصال بودن شريك مايه اختالف در تدبير ميو در سوره انبياء از اين راه نفي مي
در آيه مورد بحث غير از گرديد، هر چند در مقام غلبه بر خداي تعالي هم برنيايند، پس حق مطلب اين است كه دليل مي

قَ وَ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَ "اي كه از نظر استدالل نزديك به آيه سوره انبياء است، آيهدليلي است كه در آن آيه است، آيه
 .باشدمي« 2» "لَعَال بَعْضُهُمْ عَلي بَعْضٍ

ه مراد از جستجوي راهي ب "اندين نقل شده كه گفتهشود اين تفسير هم كه از بعضي از قدماي مفسرو همچنين معلوم مي
نيز صحيح نيست، و چنانچه « 2» "سوي خداي ذي العرش اين است كه راهي به او پيدا كنند تا مقرب درگاه او شوند

ان در اند، حتما آن خدايبود آن طور كه مشركين پنداشتهاگر با خدا خدايان ديگر مي "بخواهيم آن را توجيه نموده و بگوئيم
دانستند كه او ما فوق ايشان است، و كسي كه محتاج به ما فوق خود باشد آمدند، چون ميمقام تقرب به خداي تعالي برمي

 .ايماي پيمودهراه بيهوده "سازداله و خدا نيست و الوهيت با احتياج و زير دستي نمي

كند و اين شاهد گويايي توصيف مي "ذِي الْعَرْشِ "وصفدهد، اوال اينكه خدا را به زيرا سياق خود بر خالف آن شهادت مي
انيا سازد، و ثاند با ساحت كبريايي و عظمت او نميخواهد بفهماند آنچه مشركين در باره خدا خيال كردهاست بر اينكه مي



 :دنبالش فرموده

 محذور بزرگي در بر رساند كه اعتقاد مشركينكه اين نيز مي "سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ "

__________________________________________________ 
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 .11سوره انبياء، آيه (2)

يه شد. سوره مؤمنون، آپرداخت، و ديگر اينكه بعضي مسلط بر بعضي ديگر ميآن وقت هر الهي به كار مخلوق خود مي(3)
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كند، و آن اين است كه ملك خدا در معرض تهاجم غير قرار بگيرد، و اصوال دارد كه ساحت عظمت خدا آن را تحمل نمي
 .ملكش ملكي باشد كه به حسب طبع قابل سلب بوده و انتقالش به غير، ممكن باشد

 ."نَ عُلُوًّا كَبِيراًسُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَقُولُو "

توصيف شده،  "كبيرا "با وصف "علوا "به معناي نهايت درجه علو است، و به همين جهت مفعول مطلق يعني "تعالي "كلمه
در  اند و خدايان ديگرياش گفتهداده، اين آيه خداي تعالي را از آنچه كه مشركين در باره "تعالي تعاليا "و به كالم معناي

 .دارداند منزه مياند و ملك او را قابل زوال دانستهشتهمقابل او پندا

 ."... ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْتُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ إِنْ مِنْ شَيْ "

در مقام تعظيم و تنزيه خدا قرار دارد و ليكن « 1» "وَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحانَهُ "اين آيه و ما قبلش هر چند كه مانند آيه
وْ لَ "ماند كه حجت نامبرده را يعني جملهاي را ميخورد، و تقريبا مقدمهدر عين حال به وجهي به درد حجت قبلي نيز مي

د، چه حجت مزبور به اصطالح منطق يك قياس استثنايي است، و آنكه به منزله كنرا تكميل مي "كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ
استثناء است مساله تسبيح موجودات براي خداي سبحان است كه آيه مورد بحث متضمن آن است، و صورت اين قياس 

زاع و هجوم قرار بود، هر آينه ملك و سلطنتش در معرض نچنين است، اگر چنانچه با خداي تعالي خدايان ديگري هم مي
دارد، و شهادت گرفت و ليكن ملك آسمانها و زمين و هر چه كه در آنها است خداي را از بودن آلهه ديگر منزه ميمي
شود، و جز به دهد بر اينكه خداوند در ملك شريكي ندارد، و جز از خود او آغاز نشده، و جز به سوي خود او منتهي نميمي

شود كه كسي جز او مالك نبوده و صالحيت كند، پس معلوم ميدر خضوع جز او را سجده نميذات او متقوم نيست، و از 
 .ملك را ندارد، پس رب ديگري غير او نيست

هم روي  "تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ ... "و آيه "سُبْحانَهُ وَ تَعالي عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيراً "ممكن هم هست كه اين دو آيه يعني آيه
 بود حتما در مقام غلبه بر او و عزل او ومعناي استثناي در قياس مزبور را بدهند، و تقدير اين باشد: اگر با او آلهه ديگري مي

آمدند، و ليكن خداي سبحان را هم ذات فياضش كه قوام هر چيز به او است او را تنزيه نموده و گرفتن ملك او بر مي
 داند و هم ملك او كه همانابل انتقال به غير او نميربوبيتش را جدا شدني از او و ق
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 .گويندها و زمين و موجودات در آنها است به ذات خود او را منزه دانسته و تسبيحش ميآسمان



ودات قائم به ذات خود نيستند، و قوام ذاتشان به خداي سبحان است، به طوري كه اگر يك چشم به هم براي اينكه اين موج
شود، پس با او الهي ديگر نيست، و ملك و ربوبيت زدن ارتباطش با خدا قطع شده و يا از او محجوب گردد فاني و معدوم مي

 .(گيرد )دقت فرمائيداو چيزي نيست كه ممكن باشد غير او در صدد برآيد كه از او ب

براي اجزاي عالم  "تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ "و به هر حال چه آن گونه باشد و چه اينگونه جمله:
ه كه چفهماند كه تمامي آنچه در آسمانها و زمين است خداي را از آنكند، و ميبينم اثبات تسبيح ميهمين اجزايي كه مي

 .دارنددهند منزه ميكنند و به او نسبت ميجاهالن برايش درست مي

 341تسبيح سنگ و چوب به چه معنا است؟ ..... ص : 

ولي وقتي حقيقت كالم عبارت  "سبحان اللَّه "تسبيح به معناي منزه داشتن است، كه با زبان انجام شود، مثال گفته شود
مير و اشاره و راهنمايي به منوي خود، اين فهماندن و كشف به هر طريقي كه صورت باشد از فهماندن و كشف از ما في الض

گيرد كالم خواهد بود هر چند كه با زبان نباشد، آري اين انسان است كه براي نشان دادن منويات خود و اشاره بدانها راهي 
لذا ناگزير است كه براي اين كار الفاظ را ندارد كه از طريق تكوين انجامش دهد، مثال منوي خود را در دل طرف خلق كند 

استخدام نموده و به وسيله الفاظ كه عبارت است از صوتهايي كه هر يك براي يك معنا قرار داده شده مخاطب خود را به 
ه كآنچه كه در دل دارد خبردار سازد و قهرا روش و سنت تفهيم و تفهم بر همين استخدام الفاظ جريان يافته، البته چه بسا 

 .اي مقاصد خود از اشاره با دست و سر و يا غير آن و چه بسا از كتابت و نصب عالمات نيز استفاده كندبراي پاره

ها عادت كرده و تنها اينها را كالم و اگر بشر راه ديگري جز استخدام الفاظ و يا اشاره و نصب عالمت نداشته به همين
ها باشد، بلكه هر چيزي كه از معناي قصد شده ما پرده بردارد قول و كالم همينشود كه در واقع هم كالم داند دليل نميمي

خواهد بود، و اگر موجودي قيام وجودش بر همين كشف بود همان قيام او قول و تكلم است، هر چند به صورت صوت 
 .شنيدني و الفاظ گفتني نباشد

دهد، در و وحي و امثال اين معاني را به خداي تعالي نسبت ميبينيم قرآن مجيد كالم و قول و امر و نهي به دليل اينكه مي
 125، ص: 12دانيم كالم او از قبيل آواز شنيدني، و ترجمه الميزان، جحالي كه مي

الفاظ قراردادي نيست، و اگر در عين حال چنين نسبتي به خدا داده جز براي اين نيست كه كالم منحصر در آواز نيست، 
 .برداري كند كالم استز مقاصد كشف و پردهبلكه هر چيزي كه ا

بينيم كه اين موجودات آسماني و زميني و خود آسمان و زمين همه بطور صريح از وحدانيت رب خود در ربوبيت و ما مي
توان گفت، و بلكه بايد گفت كه آسمان و زمين خدا را دارد، پس ميكند، و او را از هر نقص و عيبي منزه ميكشف مي

 .گويندمي تسبيح

 346كند[ ..... ص : وجود سرا پا فقر و نياز موجودات، وجود رب واحد را اعالم مي]

آري اين عالم في نفسه جز محض حاجت و صرف فقر و فاقه به خداي تعالي چيز ديگري نيست، در ذاتش و صفاتش و 
 فهماند كه بدونمحتاج اليه است، و مي احوالش و به تمام سراسر وجودش محتاج خداست، و احتياج بهترين كاشف از وجود

او خودش مستقال هيچ چيز ندارد، و آني منفك از او و بي نياز از او نيست، و تمامي موجودات عالم با حاجتي كه در وجود و 
تباطي دهند، و همچنين با اراي غني در وجود و تام و كامل در ذات خبر مينقصي كه در ذات خود دارند از وجود پديد آورنده

سازد كند، و نقائصي كه در ذات خود دارد برطرف ميكه با ساير موجودات داشته از آنها براي تكميل وجود خود استمداد مي



 .اي كه او رب و متصرف در هر چيز و مدبر امر هر چيز استكند از وجود پديد آورندهبطور صريح كشف مي

اي در ميان ها را جمع نموده و رابطهعالم كه باعث شده همه پراكندهاز سوي ديگر اين نظام عمومي و جاري در موجودات 
كند، پس پديد آورنده اين عالم هم واحد و يكتا است، برداري ميهمه برقرار سازد نيز بدون زبان از اين حقيقت، كشف و پرده

كننده همه نواقص است، پس هر  او است كه با تنهايي خود مرجع همه عالم و با وحدت خود برآورنده همه حوائج و تكميل
 .كه غير او است بدون حاجت و نقيضه نخواهد بود

رب و پروردگار او است، ربي غير او نيست و غنيي كه فقر نداشته باشد و كاملي كه نقص نداشته باشد او است، بنا بر اين 
 .كنندز داشتن نقص تبرئه ميتمامي اين موجودات عالم با حاجت و نقص خود خداي را از داشتن احتياج تنزيه و ا

مل خود دهند با همين عكنند و يا نقصي و عيبي به او نسبت ميحتي نادانان مشركين هم كه براي خدا شركائي اثبات مي
كنند، زيرا معنايي كه در ذهن و ضمير اين انسانها تصور شده و تقدس خداي را از شريك و برائتش را از نقص اثبات مي

كنند همه اموري هستند كه زنند و تمامي اعضايي كه براي رساندن اين هدف استخدام ميالفاظ حرف مي الفاظي كه با آن
 .دهندبا حاجت وجودي خود از پروردگاري واحد و بي شريك و نقص خبر مي

 121 ، ص:12كند مثل انساني است كه به ترجمه الميزان، جپس مثل اين انسان كه توحيد آفريدگار خود را انكار مي

بانگ بلند ادعا كند كه حتي يك نفر هم در عالم نيست كه سخن بگويد، و بر چنين مطلبي شهادت دهد، زيرا اين شخص 
غافل است كه همين شهادتش بهترين دليل بر خالف مدعاي خودش است، و هر چه پافشاري بيشتري كند و يا شهود 

 .رده استبيشتري بياورد بر خالف گفته خودش حجت محكمتري اقامه ك

 343اي از علم است و تسبيح موجودات تسبيح حقيقي است[ ..... ص : هر موجودي از موجودات داراي مرتبه]

بيح شود كه بگوئيم عالم همه تسكند سبب نميحال اگر بگويي صرف اينكه عالم به وجودش كشف از وجود آفريدگاري مي
مگر وقتي كه توأم با قصد و اختيار باشد، هم كشف باشد و هم قصد، گويند، گويند، چون صرف كشف را تسبيح نميخدا مي

اند آسمان و آنچه سياره است، و زمين و آنچه بهرهو قصد هم از توابع حيات است، و اغلب موجودات عالم از حيات بي
قصود از آن را همان اي نيست از اينكه تسبيح را حمل بر معناي مجازي نموده مجمادات است حيات ندارند، پس گويا چاره

 .كشف و داللت بر وجود پروردگار خود بدانيم

شود كه مساله علم نيز در تمامي موجودات هست، هر جا كه خلقت راه گوئيم: از كالم خداي تعالي فهميده ميدر پاسخ مي
اي از علم دارد، و البته يافته علم نيز بدانجا رخنه كرده است، و هر يك از موجودات به مقدار حظي كه از وجود دارد بهره

الزمه اين حرف اين نيست كه بگوئيم تمامي موجودات از نظر علم با هم برابرند، و يا بگوئيم علم در همه يك نوع است، و 
 .شود علم ندارندفهمند و بايد آدمي به علم آنها پي ببرد، و اگر نبرد معلوم ميفهمد مييا همه آنچه را كه انسان مي

اي از علم ندارند، خواهي گفت از كجاي كالم خدا شود بر اينكه هيچ بهرهيست، ولي اگر اين نيست دليل نميالبته اين ن
 اي از علم دارند؟آيد كه همه عالمند و بهرهبرمي

أَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا فَقالَ لَها وَ لِلْ "، و نيز آيه:«1» "ءٍقالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْ "گوئيم از آيهمي
، و آياتي كه اين معنا را افاده كند بسيار است كه به زودي در بحثي مستقل همه آنها را ان شاء اللَّه نقل «1» "طائِعِينَ

 .كنيممي

ر آنكه چ موجودي نيست مگو چون چنين است كه هيچ موجودي فاقد علم نيست بنا بر اين خيلي آسان است كه بگوييم هي
خواهد با وجود خود احتياج و نقص وجودي خود را كه سراپايش را اي از درك( و ميكند )البته مرحلهوجود خود را درك مي



 احاطه كرده اظهار

__________________________________________________ 

 .آورد، ما را نيز گويا گردانيد آن اعضاء جواب( گويند خدايي كه همه موجودات را به نطق)(1)

 .11سوره فصلت، آيه 

فرمود كه اي آسمان و زمين همه به سوي خدا )و اطاعت فرمان حق( به شوق و رغبت يا به جبر و كراهت بشتابيد. آنها (2)
 .11شتابيم. سوره فصلت، آيه عرضه داشتند ما با كمال شوق و ميل به سوي تو مي
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نمايد، احتياج و نقصي كه غناي پروردگار و كمال او آن را احاطه نموده است، پس هيچ موجودي نيست مگر آنكه درك 
كند كه ربي غير از خداي تعالي ندارد، پس او پروردگار خود را تسبيح نموده و از داشتن شريك و يا هر عيبي منزه مي
 .داردمي

ه وجهي ندارد كه ما تسبيح زمين و آسمان را در آيه مورد بحث حمل بر مطلق داللت گردد كبا اين بيان به خوبي روشن مي
 .كرده و مرتكب مجاز شويم، زيرا وقتي جايز است ارتكاب مجاز كرد كه نشود كالم صاحب كالم را حمل بر حقيقت نمود

 بيل مؤمنين از افراد انسان و مالئكهاند: تسبيح بعضي از موجودات از قديگر است كه گفته« 1»نظير اين حرف، گفتار بعضي 
شود، چون موجودات هر يك به نوبه خود به وجود زباني و قالي و تسبيح بقيه موجودات حالي است، و مجازا تسبيح گفته مي

بر در اين آيه  "تسبيح "گوي خدا خوانده است، و خالصه اينكه كلمهكنند، به اين اعتبار آنان را تسبيحخداي تعالي داللت مي
 .سبيل عموم المجاز به كار رفته است

جواب اين حرف همان جوابي است كه به اولي داديم و حق مطلب همان است كه گفتيم تسبيح تمامي موجودات تسبيح 
حقيقي و قالي است چيزي كه هست قالي بودن الزم نيست حتما با الفاظ شنيدني و قراردادي بوده باشد، در آخر جلد دوم 

 .المي كه به درد اين بحث بخورد گذشتاين كتاب هم ك

براي هر  -كه عبارت است از تكلم -تسبيح حقيقي را "تُسَبِّحُ لَهُ السَّماواتُ السَّبْعُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ "پس اينكه فرمود:
ا ساير موجودات باشد و با ارتباطي كه بكند. آري هر موجودي با وجودش و آنچه مربوط به وجودش ميوجودي اثبات مي

 تر از اين است كه بتوان مانند مشركين نسبت شريك وكند و بيانش اين است كه پروردگار من منزهدارد خداي را تسبيح مي
 .يا نقص به او داد

ه و يا نوع به طايفمقصود اين است كه بفهماند تسبيح براي خدا اختصاص  "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِوَ إِنْ مِنْ شَيْ "و اينكه فرمود:
و  كه آسمانها و زمين -گويند، و اين معنا را جمله قبلي هممعيني از موجودات ندارد، بلكه تمامي موجودات او را تسبيح مي

 "حتسبي "را نيز بر "حمد خدا "بيان كرد، ولي چيزي كه هست اينكه: در اين جمله -بردهر چه را كه در آنها است اسم مي
كنند، و خدا را به صفات جميل و افعال نيكش كنند حمد هم ميماند همانطور كه خدا را تسبيح مياضافه كرد تا بفه

 .ستايندمي
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وجود دارد كه از خود آنها نشات گرفته است، همچنين سهمي  چون همانطور كه در همه موجودات چيزي از نقص و حاجت



از كمال و غني در آنها وجود دارد كه مستند به صنع جميل خدا و انعام او است، و از ناحيه او داراي اين اوصاف كماليه شده 
 .است

 341وجود موجودات هم حمد خدا و هم تسبيح او است[ ..... ص : ]

اظهار اين نعمتها يعني وجود دادن آنها، اظهار حاجت و نقص آن موجود و كشف برائت خدا از حاجت بنا بر اين همانطور كه 
و نقص است، و يا تسبيح است همچنين اظهار و ايجادش ابراز فعل جميل خدا نيز هست، كه حكايت از اوصاف جميل خدا 

ي بر فعل جميل اختياري چيزي نيست، كند، پس همين ايجاد هم تسبيح خدا و هم حمد خداست، چون حمد جز ثنامي
 .كنند، پس وجود موجودات هم حمد خدا و هم تسبيح او استموجودات هم با وجود خود همين كار را مي

و به بياني ديگر اگر اشياء و موجودات از جهت كشفشان، غنا و كمال خدايي و نقص و احتياج خود مورد لحاظ قرار گيرند، 
و اگر از اين جهت لحاظ شوند كه نشان دهنده نعمت وجود و ساير جهات كمالند از اين نظر  وجودشان تسبيح خواهد بود،

 .وجودشان حمد خدا است، البته در اين صورت وقتي حمد و تسبيح دارند كه شعور موجودات را هم در نظر بگيريم

د و از علم و شعورشان قطع نظر شود، و اما اگر موجودات از اين نظر لحاظ شوند كه نشان دهنده صفات جمال و جالل خداين
 .كننددر اين صورت صرفا آياتي هستند كه بر ذات پروردگار داللت مي

در آيه شريفه، صرف داللت به نفي شريك و نفي جهات نقص  "تسبيح "و همين خود بهترين شاهد است بر اينكه مراد از
يا خطاب به مشركين است يا به تمام مردم )اعم از  "فهميدو ليكن شما تسبيح ايشان را نمي "نيست، زيرا خطاب به اينكه

فهمد، در حالي كه آيه كريمه قوه فهم را از مؤمن و مشرك( و مشركين در هر حال داللت اشياء بر وجود آورنده آن را مي
كين در اثر اند خطاب به مشركين است و مشرشود اعتنا كرد كه گفتهنمي« 1»كند. پس به سخن اين گروه آنان نفي مي

تدبر نكردن در آيات و كمي انتفاعشان از آن، فهمشان به منزله عدم فهم، فرض شده است و همچنين به حرف آنان كه 
فهميدند از اين نظر قرآن فهم تمامي معناي تسبيح را از چون مشركين حتي يك معناي از تسبيح را نمي "اند كه:ادعا كرده

تصور نمودن با  "جمع "را "بعض "فرض كردن، يا "بي فهم "را "با فهم "نا كرد زيراشود اعتنمي "ايشان نفي كرده است
 مقام احتجاج و استدالل سازگار نيست، خداي تعالي در آيه قبل ايشان را
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قرار داده تا به حجتش توجه كنند، آن گاه چطور ايشان را نفهم فرض كرده است؟ از همه باالتر اين خود يك نوع مخاطب 
شود چنين چيزهايي را به آن نسبت داد. مسامحه به خاطر تغليب و يا امثال آن است كه قرآن كريم تحمل آن را ندارد و نمي

تواند مؤيد حرفهاي به هيچ وجه نمي "وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ... "فرمايد:مي و اما نفي فهم و فقه از مشركين در آيه بعدي كه
كند و فهم قرآن چه ربطي به فهميدن داللت مخلوق بر قبل واقع شود زيرا در آيه مذكور فهم قرآن را از ايشان نفي مي

 .شودم نميخالق و بر منزه بودن آن دارد؟ آري تا اين را نفهمند هيچ حجتي بر آنان تما

ت كه تسبيح به معناي حقيقي اس -كند،كه آيه شريفه آن را براي تمامي موجودات اثبات مي -پس حق اين است كه تسبيح
در كالم خداي تعالي به طور مكرر براي آسمان و زمين و آنچه در بين آن دو است )اعم از موجودات عاقل و غير عاقل( 

 شود بدان نسبت داد و چونن نامبردگان موردي است كه جز تسبيح حقيقي را نميبينيم كه در ميااثبات شده، و ما مي
 "تسبيح در آن مورد حقيقي است قهرا بايد در تمامي نامبردگان به نحو حقيقت باشد، مثال يكي از اين سنخ آيات، آيه شريفه



است « 1» "وَ سَخَّرْنا مَعَ داوُدَ الْجِبالَ يُسَبِّحْنَ وَ الطَّيْرَ "و آيه شريفه« 1» "إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَ الْإِشْراقِ
جِبالُ أَوِّبِي  يا "گفتند، و قريب به اين مضمون است آيهها با او تسبيح ميها و مرغكه به يك سياق و يك بيان فرموده كوه

گرفت، و نسبت به آن  "زبان حال "ها و مرغانرد تسبيح را نسبت به كوهو با اينحال ديگر معنا ندا« 2» "مَعَهُ وَ الطَّيْرَ
 .!"زبان قال "پيغمبر

عالوه بر اين، روايات بسياري، هم از طريق اهل سنت و هم از طريق شيعه در دست داريم كه نسبت تسبيح به موجودات 
كه ان  "تسبيح گفتند (دست رسول خدا )ص هاي درسنگريزه "گويد:شماري است كه ميداده است از آن جمله روايات بي

 .شاء اللَّه در بحث روايتي آينده مقداري از آنها از نظر خواننده خواهد گذشت

 كند بلكه مهلتشاناش بسيار است، و در عقوبت اينان عجله نمييعني خداوند حلم و حوصله -"إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً "
 ده و به سويش باز گردد،دهد تا هر كه را كه توبه نمومي
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 .15گفتند در شبانگاه و وقت طلوع آفتاب. سوره ص، آيه ها را كه با او تسبيح ميبه درستي كه ما مسخر گردانيديم كوه(1)

 .47گان. سوره انبياء، آيه گفتند با او و نيز پرندها را تسبيح ميو رام كرديم ما براي داوود كوه(2)

 .ها و اي پرندگان شما نيز با تسبيح و نغمه الهي داوود هم آهنگ شويدو امر كرديم اي كوه(3)

 .15سوره سبا، آيه 

 122، ص: 12ترجمه الميزان، ج

اين  "حلم "مهكند، زيرا الزداللت بر منزه بودن خداي تعالي از هر نقص مي "غفران "و "حلم "بيامرزد، اين دو وصف يعني
است كه از فوت هدفي نهراسد، و الزمه آمرزش اين است كه از آمرزيدن و صرفنظر كردن و در عوض افاضه رحمت نمودن 

 .ضرري نبيند، پس ملك و ربوبيت او، نقص و زوال پذير نيست

كه تمامي موجودات )سبيح اند كه اشاره است به اين كه: انسان چون در فهم اين تدر معناي جمله آخر آيه گفته« 1»بعضي 
ورزد، خطاكار است، و در اين دائما مشغول آنند و حتي خودش هم به جميع اركان وجودش دائما مشغول آن است( قصور مي
كند، و نسبت به هر كه خطا سزاوار مؤاخذه است، اما خداي سبحان چون حليم و غفور است، در مؤاخذه وي شتاب نمي

 .نمايدبخواهد صرفنظر مي

ك را بشنود و در -از خودش و غير خودش -اش اين است كه انسان بتواند تسبيح موجوداتاين توجيه خوبي است و الزمه و
كند، و درك آن برايش محال نباشد، و شايد ان شاء اللَّه در جاي مناسب اين حقيقت را بيان نموده و شرح و بسط بيشتري 

 .بدهيم

 ."نا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراًوَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْ "

ه آيد، برساند كه حجاب مزبور حجابي است كه به چشم نميتوصيف نموده، مي "مستور "را به وصف "حجاب "از اينكه
شود كه اين حجاب حجاب معنوي علوم ميكنند، و مخالف ساير حجابهاي معمولي كه با آن چيزي را از چيز ديگر پنهان مي

است كه خداوند ميان رسول خدا )ص( )از اين جهت كه خواننده قرآن و حامل آن است( و ميان مشركين )كه ايمان به روز 
توانستند حقيقت آنچه كه از معارف قرآن نزد وي است نموده و در نتيجه نميجزا ندارند( افكنده و او را از ايشان پنهان مي

فهمند و بدان ايمان آورند، و يا اذعان كنند كه او به راستي فرستاده خداست كه به حق به سوي ايشان فرستاده شده، و از ب
كنند، و در انكار معاد پافشاري نموده و او را مردي جادو شده آورد از او اعراض ميهمين جهت وقتي اسم خداي يگانه را مي

 .كنندرا تاييد مي خوانند، آيات بعدي هم اين معنامي



جهتش اين است كه انكارشان نسبت به آخرت جايي براي  "ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ "و اگر مشركين را چنين وصف كرده كه
گذارد، آري كفر به معاد مستلزم كفر به همه اصول دين است، و عالوه بر ايمان به خداي يگانه و رسالت پيغمبران باقي نمي

 خاصيت ديگري هم دارد و آن اين است كه زمينه را براي آيه بعد كه مساله انكار بعث و قيامت اين جمله مذكور
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 .سازدكند فراهم ميرا بيان مي

كني ما ميان تو و ميان مشركين كه به آخرت خواني و بر آنان تالوت ميكه وقتي تو قرآن مي و معناي آيه شريفه اين است
شوند، و ديگر افكنيم كه از فهم آن محجوب ميحجابي معنوي مي -اين توصيف هم از در مذمت است -ايمان ندارند

 .معاد ايمان آورده به حقيقت آن پي برندتوانند اسم خداي يگانه را بشنوند، و تو را به رسالت حق بشناسند، و به نمي

 346گفته شده است[ ..... ص :  "وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ ال يُؤْمِنُونَ ... "در آيه: "حِجاباً مَسْتُوراً "وجوه مختلفي كه در معناي]

 اند كلمه مفعولديگري دارند، مثال از بعضي از ايشان نقل شده كه گفتهاقوال  "حِجاباً مَسْتُوراً "در معناي« 1»مفسرين 
 "و ()مردي داراي رطوبت "رجل مرطوب "گويند)مستور( مفعول معمولي نيست، بلكه براي نسبت است، نظير اينكه مي

، و از همين "اي سترحجابي دار ")جاي وحشتناك( و جاريه مغنوجة )زني داراي غنج(، در آيه شريفه هم آمده: "مكان مهول
اي كه محقق خواهد شد هر چند چنين نسبتي را بيشتر بايد با اسم فاعل آورد نه يعني وعده "وَعْدُهُ مَأْتِيًّا "باب است جمله

 .(يعني درخت خرمادار "نخل تامر "يعني شتر شيردار و "شتر البن "گويند)مي "تامر "و "البن "اسم مفعول، مانند

 "كه به معناي "مشئوم "و "ميمون "آيد، مانند:شود مفعول به معناي فاعل ميه گفته است: بسيار مياز اخفش نقل شده ك
 "ندآيد مانشود كه اسم فاعل به معناي اسم مفعول ميدار( است هم چنان كه بسيار ميدار و نحوست)يمن "شائم "و "يامن

است  "ساتر "در آيه هم به معناي "مستور "شود كه بگوئيممي يعني آبي مدفوق )پراكنده شده( با اين حال چه "ماءٍ دافِقٍ
«1». 

اسنادي مجازي است، براي اينكه مستور واقعي  "حجاب "به "مستور "اند اسنادديگر نقل شده كه گفته« 2»از بعضي 
 .چيزي غير از حجاب است

ول حجابا مستورا به الرس "است، و اصل آناند: اين طرز بيان از قبيل حذف و ايصال ديگر نقل شده كه گفته« 2»از بعضي 
 .شدهبوده، يعني حجابي كه با آن رسول خدا )ص( از ايشان پنهان مي "عنهم

است، و در حقيقت خداوند خواسته است بفرمايد  "حجابا مستورا بحجاب آخر "اند: معناي جمله مذكورو بعضي ديگر گفته
 .نيمافكهاي متعددي بين تو و ايشان ميكه: ما پرده

 اند: معناي حجاب مستور حجابي است كه حجاب بودنش را همديگر گفته« 2»بعضي 
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 .فهمندهاي تو را نفهمند و هم نفهمند كه نميند، به اين معنا كه گفتهدرك نكن

تر يهپاتر و بياند، و به نظر ما سه معناي آخري از همه وجوه سخيفگفته "حِجاباً مَسْتُوراً "اين بود كه وجوهي كه در معناي
 .است

 ."آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلي أَدْبارِهِمْ نُفُوراًوَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي  "

با صداي زير كاف است كه بنا به گفته راغب به معناي ظرفي است كه چيزي در آن پنهان و  "كن "جمع "اكنه "كلمه
 .تبه معناي سنگيني گوش اس "وقر "، و كلمه«1»محفوظ شود 

جمع نافر است و اين نحو جمع، جمع قياسي و عمومي است، يعني به طور كلي در هر  "نفور "و در مجمع البيان گفته كلمه
اسم فاعلي كه از فعلي مشتق شده باشد كه مصدرش فعول بوده باشد مانند ركوع و سجود و شهود كه جمع اسم فاعل آن 

 .«1»آيد نيز ركوع و سجود و شهود مي

به منزله بيان حجابي است كه در آيه قبلي بود، و رويهمرفته معناي آن دو چنين  "... وَ جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً "و جمله
پوشانيم تا قرآن را نفهمند و گوشهايشان را هم كر هايي ميخواني ما دلهاي ايشان را با پردهوقتي تو قرآن مي "شود كه:مي

فسق  البته همه اينها كيفر كفر و "را به گوش قبول نشنوند و با فهم ايمان صدق آن را نفهمندكنيم تا قرآن و سنگين مي
 .ايشان است

ك كني و شرييعني و چون در قرآن پروردگار خود را با وصف يكتايي ذكر مي "وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ "و عبارت
 .نمايندكنند اعراض مياز شنيدن آن در حالي كه پشت مي "دبارهم نافرينولوا علي ا "نماييرا از او نفي مي

 ."... نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ "

كنند، و ظاهر خود آن مصدر است، و به همين جهت با آن مفرد و تثنيه و جمع و مذكر و مؤنث را وصف مي "نجوي "كلمه
 .كند، و همين خود شاهد اين است كه مصدر است، زيرا مصدر چنين خاصيتي دارديتغيير نم

 بر دلهايشان پرده "فرمود:اين آيه به منزله دليلي است براي مضمون آيه قبل كه مي
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ر و دليل كر ناظ "نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَسْتَمِعُونَ "، و جمله"كنيم تا نشنوندافكنيم تا نفهمند و در گوشهايشان كري ايجاد ميمي
 .ناظر به پرده افكندن بر دلها است "وَ إِذْ هُمْ نَجْوي "كردن است. و جمله

دهند داناتريم، و به دلهاي ايشان كه ما به گوشهاي ايشان كه با آن به تو گوش مي "شود:و معناي مجموع آن دو چنين مي
تر نباشيم و حال آنكه آفريدگار و مدبر آنها مائيم، پس ما به آنچه كه با آن تريم، و چگونه عالمنگرند عالمبا آن به كار تو مي

مچنين به دلهاشان در آن هنگام كه با هم به حالت تريم و هدهند يعني به گوشهايشان در حين گوش دادن عالمگوش مي
كنند داناتريم كه ظالمين ايشان بعد از بيخ گوشيها حرف زدن، در زنند، و از ترس صدا بلند نمينجوي و در گوشي حرف مي

كه  كنيد، و همين خود مصداق اين استگويند شما مسلمانان جز مردي جادو شده را پيروي نميدهند و ميآخر رأي مي
 ."انداينها حق را نفهميده

آمدند تا قرآن به گوششان نخورد، چون از مالمت هم اين آيه اشعار و بلكه داللت دارد بر اينكه مشركين نزد وي نمي
آمدند پنهاني بوده و حتي اگر يكي از ايشان فرد ديگري را در حال استماع ترسيدند، و اگر نزد آن جناب ميمسلكان خود مي



ترسيده كه رسول خدا )ص( و مؤمنين پي ببرند و بفهمند كه اين افراد كرده، زيرا ميديده آهسته او را مالمت ميقرآن مي
كند مگر مردي جادو شده را، و بر طبق همين بيان رواياتي در شان نزول آيه گفتند پيروي نميدشمنند بعضي به بعضي مي

 .وايتي آينده ان شاء اللَّه ايراد خواهيم نمودمورد بحث آمده و به زودي آن روايات را در بحث ر

 ."انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُّوا فَال يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا "

ه كند كبه معناي وصف و ضرب المثل بيان صفات است و معناي آيه روشن است، و اين نكته را افاده مي "مثل "كلمه
واءٌ سَ "ده كه ديگر اميدي به ايمان آوردنشان نيست هم چنان كه در جاي ديگر فرمودهمشركين كارشان به جايي رسي

 .«1» "عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ ال يُؤْمِنُونَ

 ."وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً "

گويند و اين صيغه، يعني صيغه فعال بيشتر در هر مي "رفات "گويد: شكسته و پوسيده هر چيزي راميدر مجمع البيان 
 رود، گفتهچيزي كه شكسته و خرد شده باشد به كار مي
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 .شود خطام و دقاق و ترابمي

 .«1»گويند مي "رفات "گويد: هر چيزي كه در نهايت نرمي سائيده شده باشد آن راو مبرد مي

 159 :دهد[ ..... ص كنند و خداوند با اشاره به قدرت مطلقه خود به آنان پاسخ ميمشركين دليلي بر انكار معاد نداشته، فقط آن را استبعاد مي]

در اين آيه شريفه همان مطالب قبلي دنبال شده و مساله نفهميدن و نداشتن درك مشركين تعقيب گرديده است كه تحقق 
ترين مطلبي است كه از راه وحي و هم از راه كردند آري مساله معاد واضحاهم معارف قرآني است انكار ميمعاد را با اينكه از 

 جاي شك در آن -ال رَيْبَ فِيهِ "عقل بر آن استدالل شده است، حتي خداي تعالي آن را در كالم خود چنين وصف كرده كه
 .هيچگونه دليلي بر انكار خود و بر نبودن معاد در دست ندارندو اين منكرين هم غير از بعيد شمردن مساله معاد،  "نيست

و بزرگترين چيزي كه اين استبعاد را در دلهايشان جلوه داده اين پندار است كه مرگ يعني نابودي، و بعيد است چيزي بعد از 
عد از مرگ و فساد بدنهايمان كه هيچ اثري از آيا ب "أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً "اندنابودي دوباره موجود شود هم چنان كه گفته

 .آئيم؟ چه برگشتن دوريشويم و به صورت انسانهايي كه بوديم در ميآن نمانده دوباره از نو خلق مي

خداي سبحان اين استبعادشان را رد نموده و آن را با قدرت مطلقه خود و به رخ كشيدن خلقت نخست، جواب داده كه به 
 .زودي خواهد آمد

 ."قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ "

اداء كرده بودند، خداوند دستور داد تا با امر  "أَ إِذا كُنَّا ... "از آنجايي كه منكرين معاد كالم خود را با تعبيري غرورآميز چون
تر از آن و دورتر از انسان شدن باشيد باز هم خداوند شما را چه بزرگ تسخيري به ايشان بفرمايد: اگر سنگ يا آهن و يا هر

 .به صورت انسان در خواهد آورد

آورد، چه بنا بر اين آيه شريفه، اشاره به اين است كه قدرت مطلقه الهي را تجديد خلقت هيچ چيزي به ستوه نمي
 .استخوانهاي پوسيده و توتيا شده، و چه آهن و چه غير آن

هاي پوسيده مانند سنگ يا آهن و يا تر از استخوانيش اين است كه به ايشان بگو اگر از هر چيزي باشيد سختو معنا



 .مخلوقي ديگر و در نتيجه استبعادتان چند برابر و از اين بيشتر باشد

 .خداوند به زودي شما را به خلقت اولتان برخواهد گردانيد، و مبعوثتان خواهد نمود
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 ."فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "

ان ه به صورت انسيعني وقتي از استبعادشان جواب دهي آن وقت خواهند گفت: كيست كه ما را از صورت گرد و غبار دوبار
اولي در آورد؟ در پاسخ بگو: خداي سبحان، و آن وقت از ميان اوصاف خدا آن وصف را برايشان بيان كن كه در از بين بردن 

ه خدا همان كسي است كه در مرتب "استبعادشان مؤثرتر باشد و ديگر جايي براي آن باقي نگذارد، و آن وصف اين است كه:
 ."الي كه آن روز استخوان پوسيده هم نبوديداول شما را خلق كرد در ح

براي اين بود كه با ذكر مثال امكان بعث را اثبات نموده استبعاد  "بگو آن كس كه ... "فرمود: "بگو خدا "پس اگر به جاي
 .منكرين را از بين ببرد

 ."ونَ قَرِيباًفَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُسَهُمْ وَ يَقُولُونَ مَتي هُوَ قُلْ عَسي أَنْ يَكُ "

به اين معنا است كه كسي سر خود را با حالت غرور و خودخواهي در مقابل ديگري  "انغاض "گويدراغب در مفردات مي
 :شود، پس بنا به گفته راغب معنا چنين مي«1»تكان دهد 

آوري كني تازه و چون حجت خود را به گوششان برساني و قدرت خداي را بر هر چيز و همچنين بر خلقت اولشان ياد
 :سرهاشان را از باب مسخره كردن تكان خواهند داد و خواهند گفت

اين قيامت كي است؟! بگو شايد نزديك باشد، چون امري است كه بر همه پوشيده است و راهي به سوي علم بدان نيست و 
اوصاف را بيان كرده، و لذا در داند، و ليكن اوصافش معلوم است، چون خداوند آن هايي است كه جز خدا كسي نمياز غيب

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ  "دهد:فرمايد و چنين ادامه ميآيه بعدي به جاي آنكه وقت قيامت را بيان كند اوصاف آن را بيان مي
 ."... فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

 ."ا قَلِيلًايَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّ "

م و تبعثون يو "از اين نظر منصوب است كه ظرف و مفعول قيد فعلي است كه در تقدير است، و تقديرش "يوم "كلمه
كند، و استجابت خلق هم همان قبول است، و مقصود از دعوت در اين آيه، آن نداي غيبي است كه همه را زنده مي "فالن

حالي  كنيد دريعني استجابت مي "تستجيبون "حال است از فاعل "بحمده "رمود:دعوت الهي و زنده شدن است، و اينكه ف
دانيد فعلي كه فاعلش بايد حمد و ثنا كه سرگرم حمد خدائيد، و زنده شدن و دوباره به وجود آمدن را فعل نيكي از خدا مي

در حكمت الهي واجب بود مردم گردد كه شود، و روشن ميشود، زيرا آن روز روزي است كه حقايق برايتان مكشوف مي
 دوباره زنده شوند و
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 .پاداش و كيفر خود را ببينند و خالصه زندگي دوم بعد از زندگي اول ضروري بود

زماني  كنيد كه در قبرها بيشتر از اندكمعنايش اين است كه آن روز گمان مي "إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًاوَ تَظُنُّونَ  "و اينكه فرمود:



بينيد خداوند هم ايشان را در اين پندار تصديق كرده ايد، و خالصه روز قيامت را نسبت به روز مردن خيلي نزديك مينمانده
لَّا قالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِ "اند خطا شمرد، و فرموده:نسبت به مدتي كه خود تخمين زدهاست، هر چند در آيات ديگر پندار ايشان را 

وَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ ما لَبِثُوا غَيْرَ ساعَةٍ كَذلِكَ كانُوا  ":، و نيز فرموده«1» "قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
 .«1» "ثِقالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلي يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْ يُؤْفَكُونَ وَ

ا استهزاء ن رشمردند، و آهم تعريض به كفار است كه روز قيامت را بعيد مي "وَ تَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا "و اينكه فرمود:
ه كرديم كيعني ما امروز اظهار اميد مي "قُلْ عَسي أَنْ يَكُونَ قَرِيباً "فرمود:كردند، و هم تاييد جمله قبل است كه ميمي

 .شماريدقيامت نزديك باشد، شما هم به زودي آن را نزديك مي

و آن را  كرديد،است كه شما از آمدن قيامت تعجب ميتعريض بر مشركين و كفار  "فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ "و همچنين جمله
 .گرفتيد ولي به زودي آمدنش را حمد و ثنا خواهيد كردبه باد مسخره مي

 363امر به خوش زباني و اجتناب از درشتگويي[ ..... ص : ]

 ."وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ "

تشريفي است و معناي جمله اين است  "من "اند، و اضافه بندگان بهمؤمنين "عبادي "آيد كه مقصود از كلمهاز سياق برمي
، و به همين جهت مجزوم "قل "در مقام امر است، و هم جواب امر "يقولوا "كه به بندگان من دستور بده كه ... و كلمه

كلماتي است كه احسن و از نظر مشتمل بودن بر ادب و خالي بودن از خشونت و  "نُالَّتِي هِيَ أَحْسَ "شده، و معناي جمله
 .ناسزا و توالي فاسده ديگر، نيكوتر باشد

 اين آيه و دو آيه بعد از آن، داراي يك سياقند، و خالصه مضمون آن دو دستور به نيكو
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دانستيد كه مدت درنگتان در دنيا )با آنكه چند سال بود باز( شما اگر از حال )زندگاني( خود آگاه بوديد، مي خدا فرمايد(1)
 .112بسيار اندك بود. سوره مؤمنون، آيه 

دنيا و قبر و برزخ( ساعتي بيش درنگ نكردند. همين )و روزي كه ساعت قيامت برپا شود بدكاران قسم ياد كنند كه (2)
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هاي شيطان احتراز جستن است، و اينكه بدانند كه امور همه به وسوسهسخن گفتن و ادب در كالم را رعايت كردن و از 
مشيت خدا است، نه به دست رسول خدا )ص(، تا او قلم تكليف را از گروندگان خود برداشته و ايشان را اهليت سعادت بدهد 

هر چه دلشان خواست  به طوري كه هر چه خواستند بگويند، و ديگران را از هر چيزي محروم كنند، و در باره ديگران
بگويند، نه، چنين نيست كه خداوند به گزاف فردي را هر چند از انبياء باشد چنين اختياري بدهد كه افراد نااليق را بي جهت 

تقرب داده و افراد اليق را محكوم آنان كند، آري در درگاه خدا حسن سريره و خوش رفتاري و كمال ادب مالك برتري 
ر در ميان انبياء هم خداوند بعضي را بر بعضي برتري داده باز بيهوده نبوده، بلكه به خاطر همين حسن انسانها است، حتي اگ

رفتار و سيرت و ادب بيشتر بوده است، مثال داوود )ع( را بر ديگران برتري داده و او را زبور داد و در آن بهترين ادب و 
 .آموختترين حمد و ثنا را نسبت به خداي تعالي به وي پاكيزه

ا شدند و در گفتگوي بشود كه گويا قبل از هجرت رسول خدا بعضي از مسلمانها با مشركين مواجه مياز همينها معلوم مي



اند شما اهل آتش و ما مؤمنين به بركت رسول خدا )ص( اهل بهشتيم، و همين گفتهآنان سخنان درشت گفته و چه بسا مي
ها بيشتر شود، و در روشن كردن آتش فتنه و آزار ، تهييج شده عداوتها و فاصلهشده كه مشركين عليه مسلمانانباعث مي

 .اي به دستشان بيايدهاي تازهمؤمنين و رسول خدا )ص( و عناد با حق بهانه

فرمايد كه ايشان مردم را امر به خوش زباني كنند و اتفاقا مقام مناسب چنين لذا خداي تعالي به رسول گرامي خود دستور مي
سفارشي هم بود، چون در همين آيات قبل بود كه ديديم مشركين نسبت به آن جناب بي ادبي نموده و او را مردي جادو 

انه گشده خواندند، و نيز نسبت به قرآن و معارفي كه در باره مبدأ و معاد در آن است استهزاء كردند، و همين وجه آيات سه
 .(سازند. )دقت فرمائيدگانه را به هم مربوط مييز خود آيات سهكند، و نمورد بحث را به آيات قبل وصل مي

امر به اين است كه رسول خدا )ص( را امر به خوش زباني كند، و آيه  "وَ قُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "پس جمله
 .باشدمي «1» "وَ جادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ "شريفه از نظر بيان نظير آيه
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 "إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا مُبِيناً "تعليل حكم مذكور است، هم چنان كه جمله "إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ "و جمله

 .ي تعليل قبل استتعليل برا

گفته باشند مقصود از گفتار به احسن خودداري كردن از جنگ با مشركين و برقرار كردن روابط حسنه « 1»و چه بسا بعضي 
آميز است، و خطاب در آيه به مؤمنين صدر اسالم و اهل مكه است كه هنوز رسول خدا )ص( هجرت نكرده، و آيه و مسالمت

سوره  52باشد )كه در آيه مي "وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً "آيد، در حقيقت نظير آيه:سباب نزول برميشريفه بطوري كه از روايات ا
دهد با مردم خوشزبان باشند، ولي خواننده گرامي توجه دارد كه اين تفسير با تعليلي بقره قرار داشت( به مسلمانان دستور مي

 .كه در ذيل آيه است سازگاري ندارد

 361شود[ ..... ص : اوت هر كس بسته به مشيت الهي است كه بر اساس عمل تعيين ميسعادت و شق]

 ."رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْ وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا "

دا قبلي است، بنا بر اين اول آيه تتمه كالمي است كه رسول خقبال گفتيم كه اين آيه و آيه بعدش تتمه و دنباله سياق آيه 
)ص( مامور شده به مردم برساند، و ذيل آيه خطابي است كه خداوند تنها به رسول گرامي خود نموده، بنا بر اين ديگر كسي 

 .نپندارد كه در آيه شريفه التفاتي به كار رفته است

رسول خدا )ص( و مؤمنين هر دو باشد به اينكه جانب خطاب آن جناب ممكن هم هست بگوئيم خطاب در صدر آيه متوجه 
ر به اش از خداست( بهترا، بر غيبت آنان غلبه داده باشد، و اين احتمال با سياق آيه قبلي سازگارتر است، و كالم را )كه همه

 .كندهم مربوط و متصل مي

در مقام تعليل امري است كه قبال كرده بود، هر  "يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبْكُمْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ  "و به هر حال جمله
د دوست دارد خداون "رساند كهچند در آيه قبلي امر مزبور را تعليل كرده بود، ولي اين تعليل تعليل دوم است و اين معنا را مي

قضاوت  -كه خدا به آن داناتر است -ه سعادت و شقاوت يكديگركه مؤمنين از سخن درشت با يكديگر دوري كنند و نسبت ب
نكنند و مثال نگويند فالني چون پيروي رسول خدا )ص( را كرده سعيد و آن ديگري كه نكرده شقي است، فالني اهل 

 :زيرا "بهشت و آن ديگري اهل جهنم است



 داند در اين بحر عميق سنگريزه قرب دارد يا عقيقكس نمي

سد، و شناه به خدا ايمان دارند بايد اينگونه امور را به خدا واگذار نمايند، چون پروردگار شما، شما را بهتر ميآري كساني ك
 همانا او به مقتضاي استحقاقي كه از رحمت و يا عذاب او
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كند مگر به شرط ايمان و عمل كند، )و البته اين ترحم را نميكند، اگر خواست رحم ميداريد ميان شما قضاوت و داوري مي
 .(صالح، چون در كالمش مكرر اين شرط شده

داده و امر ايشان قرار نكند مگر با كفر و فسق، و ما تو را اي پيغمبر وكيل كند، و اين را عملي نميو اگر خواست عذابتان مي
 .ايم تا اختيار تام داشته باشي به هر كه خواستي بدهي و هر كه را خواستي محروم كنيايشان را به تو واگذار نكرده

بار به اعت "كندكند، و اگر خواست عذابتان مياگر خواست بر شما رحم مي "توان فهميد كه ترديد در عبارت:از همينها مي
هاي مختلف هم ناشي از ايمان و كفر و عمل صالح و طالح است. و اين نيز روشن آيد و مشيتپديد ميهاي مختلف مشيت

ردع و تخطئه مؤمنين است از اينكه در نجات خود )از عمل صالح دست  "وَ ما أَرْسَلْناكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا "گردد كه جملهمي
نوشت خود را مستند به قبول دين او بدانند )همانطور كه يهود و نصاري بردارند و تنها( اعتماد به رسول خدا )ص( كنند و سر

لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَ ال أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ  "فرمايد:به دين خود دلخوش هستند(، آيه شريفه قرآن هم همه را تخطئه نموده و مي
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هادُوا وَ النَّصاري وَ الصَّابِئِينَ  "فرمايد:ن پندار ميو نيز در تخطئه از همي« 1» "مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ

 .و همچنين در مواردي ديگر« 1» "مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ

 .يماي نديديم از نقل آن صرفنظر نمودديگري نيز هست كه از آنجا كه در نقلش فائده البته در تفسير آيه مورد بحث، اقوال

 ." زَبُوراًوَ رَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي بَعْضٍ وَ آتَيْنا داوُدَ "

چگونه خداوند از شما داناتر نيست؟ و حال  ":فرمايدوسعه داده است گويي كه ميصدر آيه تعليلي را كه در آيه قبلي بود ت
 ."آنكه او داناتر است به آنچه در آسمانها و زمين است، كه شما يكي از آنهائيد

ويهمرفته و ر "داوُدَ زَبُوراً وَ آتَيْنا "به منزله تمهيد و مقدمه است براي جمله "وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلي بَعْضٍ "جمله:
 فضيلت داوود و برتري او از ساير انبياء را كه همان

__________________________________________________ 

هر كس كه باشد( كيفر آن را )كار به آمال و آرزوي شما و آرزوي يهود و نصاري درست نشود، هر آن كس كار بد كند (1)
 .112، آيه خواهد ديد. سوره نساء

پرست كه از روي حقيقت ايمان به خدا و روز قيامت آورد و عمل شايسته محققا هر مسلمان و يهود و نصاري و ستاره(2)
 [.....] .51كند از جانب پروردگار به اجر و ثواب رسند. سوره بقره، آيه 

 152، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .احسن كلمات را در حمد و تسبيح خدا به كار برد كند، و در زبورداشتن كتاب زبور است، بيان مي

كند كه ايشان هم در گفتار نيكو، رغبت نموده و در گفت و شنود با مردم به ادب جميل در آيه شريفه مؤمنين را تحريك مي
توانند مي طالبينو زيبا مؤدب گردند، البته مفسرين در تفسير آيه، اقوال ديگري نيز دارند كه ما از ايرادش خودداري نموديم، 

 .به تفسيرهاي مبسوط و طوالني مراجعه نمايند



 364بحث روايتي ..... ص : 

 اشاره

اگر اين  :گويد: امام )ع( فرمودمي "لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلي ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا "در تفسير قمي در ذيل آيه
 .«1»رفتند ايد يقينا به عرش ميدند آن طور كه شما پنداشتهبتها اله و معبود بو

گرفتند، آري معناي عرش اين است، نه ملك كه شدند، و زمام امور عالم را به دست ميمؤلف: يعني مسلط بر عرش مي
 .جهاتش محدود است

 364رواياتي در باره تسبيح موجودات و سفارش مدارا با حيوانات[ ..... ص : ]

 :اند كه گفتالدر المنثور است كه احمد و ابن مردويه از ابن عمر روايت كردهو در 

كنم به تسبيح و حمد خدا، چون رسول خدا )ص( فرمود: وقتي مرگ نوح فرا رسيد به دو فرزند خود گفت: من شما را امر مي
 .«1»خورد اين دو كلمه نماز هر چيز است، و با همين دو كلمه است كه هر چيزي روزي مي

كند مؤلف: قبال در معناي تسبيح موجودات اين ارتباطي كه روايت ميان تسبيح و حمد و روزي خوردن موجودات بيان مي
شود، و گفتيم كه هر موجودي خداي را با گيري ميگذشت و گفتيم كه رزق هر موجودي با ترازوي احتياج و سؤال او اندازه

 .داردرا از داشتن حاجتي مثل حاجت خود و نقصي چون نقص خود منزه مياظهار حاجت و نقص خود تسبيح نموده و او 

 وَ إِنْ "و در تفسير عياشي از ابي الصباح از امام صادق )ع( روايت شده كه گفت خدمت آن جناب عرض كردم معناي جمله
 :چيست؟ فرمود "ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِمِنْ شَيْ

 خورد وبينيم ديوارها ترك ميكند، آري همين كه ميمد ميهر چيزي خداي را با تسبيح خود ح
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 .«1»ياج دارد دهد كه تعمير احتدارد اين خود تسبيح ديوار است، چون نشان ميشكاف برمي

 «مؤلف: اين روايت را از حسين بن سعيد از آن جناب نيز نقل كرده است

و در همان كتاب از نوفلي از سكوني از جعفر بن محمد از پدرش )ع( روايت كرده كه فرمود: رسول خدا )ص( نهي كردند از .
گويند زيرا چارپايان هم خدا را به حمد تسبيح مياينكه چارپايان را داغ كنند، و اينكه مردم به صورت آنها بزنند و فرمود: 

«2». 

مؤلف: اين مطلب يعني نهي از زدن به صورت حيوانات را كليني هم در كافي به سند خود از محمد بن مسلم از امام صادق 
 .«2»)ع( از رسول خدا نقل كرده كه در ضمن حديثي فرمود: حيوانات را از صورت داغ مكن 

اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( روايت شده كه فرمود: هيچ مرغي نيست كه در صحرا يا دريا شكار و در همان كتاب از 
 .«2»شود مگر به خاطر اين است كه در تسبيح خدا كوتاهي كرده است 

ص( مؤلف: اين معنا را اهل سنت هم به طرق زيادي از ابن مسعود و ابي الدرداء و ابي هريره و غير ايشان از رسول خدا )
 .اندنقل كرده



و در همان كتاب از مسعدة بن صدقه از امام صادق از پدرش )ع( روايت كرده كه فرمود: مردي بر پدرم وارد شد و گفت: پدر 
نَ وءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ ال تَفْقَهُوَ إِنْ مِنْ شَيْ "فرمايد:بينم خداي تعالي در كتابش ميو مادرم فدايت باد من مي

گويد؟ فرمائيد: درخت خشكيده خداي را تسبيح مياين چگونه است؟ پدرم فرمود: درست است، پرسيد يعني مي "تَسْبِيحَهُمْ
آيد؟ اين همان تسبيح چوب خشك ها به كار رفته چگونه به صدا در ميفرمود آري، مگر نشنيدي چوبهايي را كه در خانه

 .«5» "حال سبحان اللَّه علي كل "گويداست كه مي

يند گوها تسبيح خدا ميكند كه رسول خدا )ص( فرمود: مورچهو در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي هريره روايت مي
«4». 
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از  دم رااند كه گفت: رسول خدا )ص( مرو در همان كتاب است كه نسايي و ابو الشيخ و ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده
 .«1»همان صدايش تسبيح است  :كشتن قورباغه نهي كرد و فرمود

و در همان كتاب است كه خطيب از ابي حمزه روايت كرده كه گفت ما نزد امام سجاد علي بن الحسين )ع( بوديم كه جمعي 
گويند؟ عرض كرديم: دانيد چه ميمي :كردند، حضرت فرمودگنجشك از جلوي ما عبور كردند، و همه با هم جيك جيك مي

كنم كه علم غيب دارم و ليكن از پدرم شنيدم كه فرمود: از پدرم علي بن ابي نه، فرمود: اول به شما بگويم كه من ادعا نمي
دارند، و فرمود: مرغان در هر صبحگاهي خدا را تسبيح نموده قوت و غذاي روزشان را مسئلت ميطالب )ع( شنيدم كه مي
 .«1»كردند گاهي بود كه از خداي خود رزق امروز خود را طلب مياين همان تسبيح صبح

مؤلف: نظير اين روايت را از ابي الشيخ و ابي نعيم در حليه از ابي حمزه ثمالي از محمد بن علي بن الحسين )ع( روايت 
فرمود:  ند،كرداند كه عبارتش چنين است محمد بن علي بن الحسين صداي گنجشكان را شنيد كه جيك جيك ميكرده
 .«2»نمايند كنند و از او غذاي امروز خود را طلب مينه، فرمود: پروردگار خود را تسبيح مي :گويند؟ گفتيمداني چه ميمي

 :در همان كتاب است كه خطيب در تاريخ خود از عايشه روايت كرده كه گفت

مرا بشوي، عرض كردم يا رسول اللَّه ديروز آنها  رسول خدا )ص( وقتي بر من وارد شد فرمود: اي عايشه اين دو برد )لباس(
 .«2»شود گويد، و اگر چرك شود تسبيحش قطع ميداني لباس آدمي خداي را تسبيح ميرا شستم، فرمود: مگر نمي

( اند كه گفت: رسول خدا )صگويد: عقيلي در كتاب الضعفاء و ابو الشيخ و ديلمي از انس روايت كردهو در همان كتاب مي
مود: اجل و سرآمد عمر چارپايان و حشرات زمين و مورچه و كبك و ملخ و اسبان و قاطران و تمامي جنبندگان و غير فر

 ستاند، و اين كار ديگر ربطي به عزرائيل )ملكجنبندگان در تسبيح است، هر وقت تسبيح خود را قطع كرد خدا جانش را مي
 .«2»الموت( ندارد 

 ه فرمود: اين كار ربطي به ملك الموت ندارد اين باشدمؤلف: و شايد مقصود از اينك
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كه به كند، زيرا مالئشود، و آن را به بعضي از مالئكه زير دست خود واگذار مينميكه او شخصا متصدي قبض روح حيوانات 
 .هر حال واسطه هستند، چنين نيست كه بدون وساطت آنان قبض روح صورت بگيرد

و نيز در همان كتاب آمده كه احمد از معاذ بن انس از رسول خدا )ص( روايت كرده كه وقتي از كنار مردمي عبور كرد كه 
ي اسبان و مركبهاي خود ايستاده بودند و مركبها در حال سير و كوچ بودند حضرت فرمود: حيوانات را سالم سوار شويد و رو

سالم هم پياده گرديد، و آنها را كرسي و تخت نشيمن خود مكنيد كه روي آنها نشسته در راهها و بازارها به قصه بپردازيد، 
 .«1»گويند هترند، و بيشتر ذكر خداي را ميآري چه بسيار مركبها كه از راكب خود ب

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

گاه خود براي گفتگو قرار پشت آن را مجلس و نشيمن -1بيش از طاقتش بار نكند  -1حيوان بر صاحبش شش حق دارد 
آن را نزند، زيرا  -2و از صورت، آن را داغ نكند  -2و آب آن بپردازد هر وقت در منزل پياده شد ابتداء به علف  -2ندهد 

 .«2»هر وقت از آب عبور داد آب را بر آن عرضه بدارد  -5گويد خداي را تسبيح مي

و در مناقب ابن شهر آشوب از علقمه و ابن مسعود روايت كرده كه گفتند: ما بارها شد كه در خدمت رسول خدا )ص( 
شنيديم، اين را نيز بودم كه روزي مكرز خورد ميبخوريم صداي تسبيح از غذايي كه رسول خدا )ص( مينشستيم تا غذا 

دانه ريگ را در دست گرفت و از آنها خواست تا خداي را تسبيح گويند، و  7اي خواست حضرت عامري از آن جناب معجزه
 .ما شنيديم كه ريگها تسبيح گفتند

گرفت شد، و چون در دست آن جناب قرار ميگذاشتند ساكت ميي ريگها را به زمين ميو در حديث ابي ذر آمده كه وقت
 .شدمشغول تسبيح مي

 :ابن عباس هم گفته است: ملوك حضرموت شرفياب حضور آن جناب شدند و گفتند

دهند ريگها اين ريگها شهادت مي :از كجا بدانيم شما رسول خدائيد؟ حضرت مشتي از ريگهاي زمين را برداشت و فرمود
 .«2»اول شروع كردند به تسبيح خداي تعالي بعدا شهادت دادند به رسالت آن جناب 
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در همان كتاب از ابو هريره و جابر انصاري و ابن عباس و ابي بن كعب و امام زين العابدين )ع( روايت كرده كه رسول خدا و 
كرد، و چون برايش منبر ساختند و حضرت براي ايستاد به يكي از ستونهاي مسجد تكيه ميوقتي در مدينه به خطبه مي

ون زند، و چون دوباره نزد ستستون به ناله درآمد، همانطور كه شتر فرياد مي اولين بار باالي منبر رفت همه شنيدند كه آن
 .«1»اي كه از گريه ساكت شود ناله كرد آمد و دست به او كشيد عين بچه



 361اي روايات نقل شده است[ ..... ص : توضيحي در مورد تسبيح محسوس برخي موجودات كه در پاره]

با همه اختالفي كه در انواع آنها هست بسيار زياد آمده، و شايد امر اينگونه روايات براي  مؤلف: روايات در تسبيح موجودات
بعضي مشتبه شده باشد، و خيال كرده باشند كه تسبيح نامبرده براي تمامي موجودات از قبيل لفظ و صوت است، آن گاه 

ش براي معنايي وضع شده، نظير انسان كه براي ااي دارد كه هر كلمهاند كه هر موجودي براي خود لغتي و واژهپنداشته
كند، كشف منويات خود لغاتي درست كرده است، چيزي كه هست حواس ما زبان حيوانات و ساير موجودات را درك نمي

 .ليكن اين پندار اشتباه است

ت و به حقيقت هم آنچه از بحث قبلي به دست آمد اين بود كه موجودات همه تسبيح دارند، و تسبيح آنها كالم هم هس
كالم است نه به مجاز و كالم موجودات عبارت است از پاك دانستن و مقدس شمردن خداي عز و جل از احتياج و نقص به 

دهند تا همه پي ببرند كه پروردگار عالم چنين نيست و اين طريق كه احتياج و نقص ذات و صفات و افعال خود را نشان مي
 .كنند لذا عمل ايشان عين كالم خواهد بوداز روي علم هم ميمنزه است، و چون اين كار را 

ا هتسبيح كرد و ما شنيديم يا آنكه داوود شنيد كه كوه (گويد: سنگريزه در دست رسول خدا )صپس اين روايات هم كه مي
ود كه اك باطني بشنيدند به ادرگويند، يا روايات شبيه به آن همه صحيح است، و صدايي كه ميو مرغان با او تسبيح مي

كردند، و حس هم چيزي نظير آن و مناسب با آن را حكايت تسبيح واقعي و حقيقت معناي آن را از طريق باطن درك مي
 .نمودهكرده گوش هم الفاظ و كلماتي كه اين معنا را برساند احساس ميمي

ناسب خود و مالوف با ذهن صاحب خواب نظير اين معنا گذشت كه گفتيم معناي مجرده در عالم خواب به صورت اشكالي م
آيد، مثال حقيقت يعقوب و خاندانش در خوابي كه يوسف ديد به صورت آفتاب و ماه و يازده ستاره درآمد، و همچنين در مي

 .ساير خوابهايي كه خداوند در سوره يوسف نقل كرده كه بحث آنها گذشت
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توان گفت كسي كه تسبيح موجودات يا حمد و يا شهادت آنها برايش محسوس شده در نخست حقيقت به همين حساب مي
معناي تسبيح و حمد و شهادت برايش كشف شده، و پس از كشف آن حس باطني آن را در صورت الفاظي شنيدني در 

 .(ن الفاظ همان معاني را افاده كرده و در نتيجه صاحب كشف به گوش خود هم شنيده است )و خدا داناتر استآورده، و آ

و در الدر المنثور است كه ابو يعلي و ابن ابي حاتم )وي روايت را صحيح دانسته( و ابن مردويه و ابو نعيم و بيهقي هر دو در 
او را ام  نازل شد عوراء كه "تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ وَ تَبَّ "اند كه گفت: وقتي آيه:كتاب دالئل از اسماء دختر ابي بكر روايت كرده

مذمما  "گفت:كنان در حالي كه الشه سنگي در دست داشت نزد رسول خدا )ص( آمد و زير لب ميگفتند ولولهجميل هم مي
 ."ابينا، و دينه قلينا، و امره عصينا

 ترسم تو را ببيند، فرمود: او مراآيد، و من ميكر هم پهلويش بود، عرض كرد: اين دارد مينشسته بود ابي ب (رسول خدا )ص
وَ  "فرمايد:اي از قرآن را خواند، و خود را از شر او حفظ كرد، و در اين باره است كه خداي تعالي مينخواهد ديد آن گاه آيه

ام جميل هم چنان نزديك آمد تا ايستاد باالي  "ذِينَ ال يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراًإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّ
ام كه رفيقت مرا هجو كرده، ابو بكر گفت نه به پروردگار اين خانه سوگند او تو را هجو نكرده، ام سر ابي بكر و گفت: شنيده

 .«1»داند كه من دختري آقاي اويم ت: قريش خوب ميگفجميل راه خود را گرفت و رفت در حالي كه مي



مؤلف: اين معنا به طريق ديگري نيز از اسماء و از ابي بكر و ابن عباس به طور مختصر نقل شده، و آن را مجلسي هم در 
بحار قرب االسناد از حسن بن ظريف از معمر از حضرت رضا از پدرش از جدش )ع( در ضمن حديثي كه فهرست معجزات 

 .«1»اند شمارد روايت كردهرسول خدا )ص( را مي

 316[ ..... ص : "وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ ... "در ذيل آيه: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "چند روايت در باره]

ه در تفسير آيه روايت كرده ك "يعني امام باقر و امام صادق )ع( "و در تفسير عياشي از زراره از يكي از آن دو بزرگوار
ايست كه آن را بلند بخوانند، و اين همان آيه است كه فرموده: اين آيه سزاوارترين آيه "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "شريفه

 "لي أَدْبارِهِمْ نُفُوراًوَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ بسم اللَّه الرحمن الرحيم وَلَّوْا عَ "اش فرمود:خداي تعالي در باره
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 كردند، ويپشت م "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "خوانددادند همين كه ميچه مشركين به تالوت رسول خدا )ص( گوش مي
 .«1»گشتند شد باز بر ميرفتند، و چون از اين آيه فارغ ميمي

، همچنين قمي آن را بدون ذكر اسم مبارك «1»مؤلف: اين معنا را از منصور بن حازم از امام صادق )ع( نيز روايت كرده 
 .«2»امام در تفسير خود آورده 

ي جعفر محمد بن علي )ع( روايت كرده كه گفت: چرا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ و در الدر المنثور است كه بخاري در تاريخ خود از اب
شد و قريش دانيد؟ با اينكه رسول خدا )ص( وقتي وارد منزلش ميالرَّحِيمِ را از قرآن حاشا كرديد و آن را جزو قرآن نمي

كرد، قريش فرار در خواندن آن صدايش را بلند مي خواند: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وشدند، حضرت مينزدش جمع مي
و طبق اين آيه بِسْمِ اللَّهِ  "وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلي أَدْبارِهِمْ نُفُوراً "كردند، خداوند اين آيه را فرستادمي

 .«2»الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، جزو قرآن است 

اند كه گفت: شنيدم از كسي كه است كه ابن اسحاق، و بيهقي در كتاب دالئل از زهري روايت كرده و نيز در همان كتاب
اش در گفت: ابو جهل و ابو سفيان و اخنس بن شريق به نماز رفتند كه ببينند رسول خدا )ص( كه در آن موقع در خانهمي

يچيك از جاي ديگري خبر نداشت، نشستند و گوش اي نشستند به طوري كه هگويد، هر كدام گوشهحال نماز است چه مي
دادند به نماز خواندن آن جناب تا آنكه فجر طلوع كرده متفرق شدند، در راه به هم برخوردند يكديگر را مالمت فرا مي

 .ايمكند كه ما هم مسلمان شدهكنيد، اگر يكي از عوام با خبر شود خيال ميكردند، و گفتند اين چه كاري است مي

لوع دادند تا طگاه متفرق شدند تا شب بعد باز هر يك به جاي ديشب خود برگشتند به نماز خواندن آن جناب گوش مي آن
فجر شد، برخاستند و متفرق شدند، و در راه به يكديگر برخورده و همان حرف ديشب را به هم زدند، و متفرق شده شب سوم 

ا دادند تا طلوع فجر شد، باز در مراجعت به يكديگر برخوردند اين دفعه باز هر يك جاي خود را گرفته گوش به آن جناب فر
 .با هم عهد بستند كه ديگر چنين كاري نكنند

 صبح اخنس نزد ابو سفيان آمده پرسيد بگو ببينم از اين جريان چه فهميدي؟ )آيا او را
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راستي پيغمبر يافتي يا نه؟( گفت به خدا قسم چيزهايي شنيدم كه همه را شناخته و غرض وي را از آن فهميدم، و چيزهاي 
رض وي را، اخنس گفت: من هم به همان خداي كه قسم خوردي همين ديگري شنيدم كه نه خود آنها را فهميدم و نه غ

 .طور بودم

از منزل ابو سفيان بيرون شده به منزل ابو جهل رفت، از او پرسيد رأي تو چيست؟ از آنچه در اين سه شب از محمد شنيدي 
كنند، نوازي مييم، ايشان مهمانچه فهميدي؟ گفت: من چيزها شنيدم، ما فرزندان عبد مناف بر سر شرافت و آقايي نزاع دار

كنيم، تا كار ما و ايشان به اينجا كشيد كه چون دو اسب مسابقه در طراز هم شديم، حال ايشان وقتي ديدند ما هم مي
توانند گوي سبقت را در شرافت و آقايي بربايند مدعي شدند كه از ما پيغمبري است كه از آسمان به سويش وحي نمي
اي دارند؟ نه به خدا سوگند ما به او ايمان نخواهيم آورد، و تصديقش فهمي كه اينها چه نقشهز نميشود، و تو هرگمي

 .«1»نخواهيم كرد، اخنس از منزل او برخاست و برگشت 

كردند، و ايشان به آن جناب عرض ص( را در مكه آزار و اذيت مي)گويد: مشركين اصحاب رسول خدا و در مجمع البيان مي
فرمود: من فعال مامور به قتال با ايشان نيستم، و آيه اجازه بده تا با ايشان قتال و كارزار كنيم، رسول خدا )ص( مي كردندمي

 .«1» "نقل از كلبي "در اين باره نازل شد. "قُلْ لِعِبادِيَ ... "شريفه:

 .و خدا داناتر است -نيستمؤلف: ما در تفسير آيه شريفه اشاره كرديم به اينكه اين حرف با سياق آيات سازگار 
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 اشاره

( أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ 25قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَال يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ ال تَحْوِيالً )
( وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إاِلَّ نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ 24رَبِّكَ كانَ مَحْذُوراً ) الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ يَخافُونَ عَذابَهُ إِنَّ عَذابَ

ونَ وَ ( وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إاِلَّ أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّل25ُيَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً )
وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا  (59)آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِها وَ ما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إاِلَّ تَخْوِيفاً 

 (55عُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِالَّ طُغْياناً كَبِيراً )الَّتِي أَرَيْناكَ إِالَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْ

يَّ لَئِنْ ( قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَل51َوَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إاِلَّ إِبْلِيسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً )
( وَ 52( قالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراً )51أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِالَّ قَلِيالً )
هِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْ

 (52( إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفي بِرَبِّكَ وَكِيالً )52الشَّيْطانُ إِالَّ غُرُوراً )
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 .(25كه مالك بالگرداني از شما را نيستند تا مكروه شما را برگردانيده محبوبتان را بياورند )

جستجوي راهي به سوي پروردگار خويشند تا كدام خوانند و همه در خوانند و خدا را ميآنهايي كه كفار به خدائيشان مي
 .(24تر به دست آورند به رحمت او اميدوار و از عذاب او ترسانند كه عذاب پروردگارت الزم االحترام است )منزلتي نزديك

تاب ك اي نيست مگر اينكه ما هالك كننده آن قبل از قيامت و يا عذاب كننده آنيم به عذابي شديد و اين درو هيچ قريه
 .(25نوشته شده است )

و اگر آيات پيشنهادي كفار قريش را نفرستاديم چيزي مانع ما نشد جز اينكه در امتهاي گذشته فرستاديم تكذيبش كردند 
)هم چنان كه( به قوم ثمود ناقه )اي كه خود خواسته بودند( را كه آيتي بينا كننده بود داديم، پس به آن ظلم كردند و ما هر 

 .(27فرستيم )را بفرستيم به منظور تخويف مي وقت آيات

و بياد آور وقتي را كه به تو گفتيم پروردگارت احاطه به مردم دارد، و ما آن رؤيا كه به تو نشان داديم جز به منظور آزمايش 
شدن  ركنيم جز بيشتكنيم ولي هر چه مياي كه در قرآن لعن شده كه تخويفشان ميبشر قرارش نداديم، همچنين شجره

 .(55دهد آن هم چه طغيان بزرگي )طغيانشان نتيجه نمي

 :و نيز( بياد آر آن زمان را كه به مالئكه گفتيم سجده بر آدم كنيد، همه سجده كردند جز ابليس كه گفت)

 .(51اي؟ )من سجده كنم براي كسي كه تو او را از گل خلق كرده

ين را بر من برتري دهي اگر مرا تا روز قيامت عمر دهي تمامي فرزندان و نيز گفت: به من بگو ببينم موجود قحطي بود كه ا
 .(51كنم )او را جز اندكي فريب داده گمراه مي

 .(52پروردگارت فرمود: برو! هر كس از ايشان خواست پيروي تو كند بكند كه جهنم هم بزرگ است و جزائي كامل است )

ات و پياده تواني لشگر سوارفريب و از مدارج كمال پائين بياور و تا آنجا كه ميبا آواز خود هر چه توانستي از ايشان بفريبي ب
هاي دروغيشان بده، آري شيطان چيزي جز شان كن و در اموال و اوالدشان شركت كن و وعدهرا بر سرشان بتازان و احاطه

 .(52دهد )شان نميدروغ و فريب وعده

 .(52و تنها محافظت و نگهباني خدا )آنها را( كافي است ) همانا ترا بر بندگان )خاص( من تسلط نيست
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 اشاره

رديده، و پرستيدند ابطال گدر اين آيات در باره مساله توحيد بگونه ديگري احتجاج شده، و ربوبيت خداياني كه مشركين مي
خداي  پرستش كنندگان خود نيستند، بلكه آنها در احتياج بهحاصلش اينست كه بتها قادر به رفع گرفتاريها و برداشتن آنها از 

 سبحان مانند خود
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 .اي به درگاه خدا هستند، و رحمت او را اميدوار، و از عذاب او بيمناكندپرستانند، كه همواره در جستجوي وسيلهبت



اي را قبل از اي تعالي است، و او در كتاب خود نوشته كه هر قريهها و عذابها همه به دست خدو مساله گرفتاريها و هالكت
روز قيامت هالك كند، و يا به عذاب شديدي مبتال سازد، در بين امتهاي گذشته هم همين معنا را اعمال كرده، براي هر 

عذاب انقراض آور را كردند دنبالش ورزيدند و آن را تكذيب ميفرستاده و چون كفر ميامتي آيات و معجزات خود را مي
 .فرستاده ولي در امت آخرين از آوردن آن معجزات كه دنبالش عذاب استيصال است خودداري كردمي

آري خداوند چنين خواست كه رفتار ايشان را با هالكت تالفي نكند، چيزي كه هست اصل فساد در ميان آنان رو به 
ند، آن وقت است كه وعده خدا در باره آنان محقق گشته و خدا كشان را گمراه ميپيشرفت است، و به زودي شيطان همه

 .سازد، و اين امري است شدنيهالكشان مي

 314استدالل بر نفي الوهيت خدايان مشركين به اينكه الزمه ربوبيت، داشتن قدرت بر رساندن سود و دفع ضرر است[ ..... ص : ]

كه حرف اول آن به هر سه  "زعم "كلمه "فَال يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَ ال تَحْوِيلًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ "
شود به معناي مطلق اعتقاد است، ليكن بيشتر در اعتقاد باطل استعمال شده، و به همين جهت از ابن حركت خوانده مي

 .به معناي دروغ استدر قرآن آمده  "زعم "كنند كه گفته: هر جا كلمهعباس نقل مي

به يك معنا است، با اين تفاوت كه نداء در جايي است كه خواندن مستلزم صدا و آواز هم باشد، و  "نداء "و "دعاء "كلمه:
 .شودليكن دعاء اعم است، حتي در جايي هم كه دعوت و خواندني به اشاره و يا غير آن صورت گيرد استعمال مي

خواندني را گويند كه اسم خوانده شده، به زبان آورده نشود )مثل  "نداء "اند كهدو گفته ها در فرق ميان آن« 1»و بعضي 
آنها  و يا امثال -ايا -و -يا -گويند: آهاي( و تنها حروف نداء يعنيخواهند صدا بزنند مياينكه در فارسي هم كسي را كه مي

 اي "خص خوانده شده هم برده شود، مثال گفته شودبه كار رود، به خالف دعاء كه به معناي صدا زدني است كه اسم ش
 ."حسن

كند كه آن ربي كه مستحق پرستش است ربي است كه قادر اين آيه بر نفي الوهيت خدايان مشركين از اين راه استدالل مي
 .بر رساندن منفعت و دفع ضرر باشد، چون داشتن چنين قدرتي الزمه ربوبيت است
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د به پرستيدندانند و قبول دارند، چيزي كه هست اگر شريكهايي براي خدا گرفته و ميو خود مشركين هم اين معنا را مي
ا اين شركاء قادر بر رساندن نفع و دفع ضرر اند زيرطمع نفع آنها و از ترس ضرر آنها است، و در همين جا به خطا رفته

نيستند، پس الوهيت ندارند، شاهد نفع و ضرر نداشتن آنها اين است كه مشركين آنها را به اين اميد و به همين ترس 
 .اندپرستند، و تا كنون چنين خاصيتي از آنها نديدهمي

شته و حاجت برآورند و رفع پريشاني كنند با اينكه خود آنها توانند از پيش خود و مستقال خاصيت بالگرداني را داو چطور مي
اي به درگاه خدا هستند، اميدوار رحمت او و بيمناك از عذاب مخلوق خدايند، و به اعتراف خود مشركين در پي راهي و وسيله

 .اويند

، پرستيدنده مالئكه و جن و يا انس را ميمشركين است ك "الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ "پس معلوم شد كه اوال مراد از جمله
چون مقصود ايشان از پرستش بتها تقرب به مالئكه و يا جن و انس بوده و همچنين اگر آفتاب و يا ماه و يا ستارگان را 

 .پرستيدند به همين منظور بوده كه به درگاه روحانيان آنها كه از جنس مالئكه هستند تقرب يابندمي



إِنْ هِيَ إِلَّا  "از آن نظر كه بت هستند حقيقتا چيزي نيستند كه قابل پرستش باشند، هم چنان كه فرمود: عالوه بر اين بتها
 .اند چيز ديگري نيستنداينها جز اسمايي كه پدرانتان و يا خودتان ناميده "أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ

جان چيز ديگري نيستند، و با ساير جمادات فرقي ندارند، و اند كه جز جماد بيهو اما آنهايي كه از چوب و يا فلزي ساخته شد
سجده در برابر آنها با سجده در برابر ساير چوبها و ساير سنگها فرقي ندارد، پس بت بودنشان از جهت سنگ و چوب بودن 

 .نيست

كه ياج به خداي سبحان قادر نيستند، به دليل اينو ثانيا روشن شد كه مراد از نفي قدرت آنها، اينست كه مستقال و بدون احت
 ."... أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ "فرمايد:در آيه بعد مي

 316چند وجه ديگر در بيان مراد از مالك نفع و ضرر نبودن بتها[ ..... ص : ]

مالك ضرر و نفع نبودن بتها اين است كه قدرت تام و كامل ندارند، و گرنه اند: گويا مراد از از مفسرين گفته« 1»بعضي 
مشركين اقرار دارند كه قدرت خدايان دروغي از ناحيه خداست، آري مشركين اين معنا را انكار ندارند كه شركاء و بتها به 

 .تر از صفات بتها استجميع صفاتشان مخلوق خدايند، و صفات خدا كاملتر و قوي

 شوند، و گرنهعنا كه معلوم شد استدالل آيه كامال تمام گشته مشركين مجاب مياين م
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ر مطلق ني نداريم كه بطوقدرت نداشتن مالئكه و جن كه مورد پرستش مشركين هستند خيلي روشن نيست، و دليل روش
 .جن و ملك هيچ قدرتي ندارند

هيم ما دبينند، جواب ميشوند، و اجابتي نميو اگر بگويي: دليلش اين است كه مشركين دست به دامن جن و ملك مي
 .شودشويم و دعاهايمان مستجاب نميمسلمانها هم دست به دامن خدا مي

ه كنند به دليل اشعريها كاصال قدرتي بر نفع و ضرر ندارند و استدالل مي اند: مراد اين است كهديگر گفته« 1»بعضي 
ند گوييم جن و انس و مالئكه هر چگويند تمامي ممكنات در ابتداي تكوينشان مستند به خدايند، و ما در پاسخ آنان ميمي

 .حقيقت مستقال هيچ قدرتي ندارند كه اآلن قدرت دارند، ليكن در آغاز هم خودشان و هم قدرتشان مستند به خدايند پس در

كند آن هم نه در يك آيه و دو آيه بلكه در آيات بسياري و ليكن هر چند كه قرآن براي مالئكه و جن اثبات انواع قدرت مي
ختصاص به خدا ا« 1» "أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "توان تاويلش كرد ولي در عين حال حقيقت قدرت را در نظائر آيهكه نمي

 .دهدمي

فهميم كه غير خدا اگر چيزي يا كسي قدرتي دارد قدرتش از قدرت خدا نشات گرفته است، يعني خدا او را قادر و از اينجا مي
ساخته است، و اگر چيزي را مالك است خداوند تمليكش كرده، پس احدي نيست كه در قدرت و ملكي مستقل باشد مگر 

 .باشد و تاثيرش نيز بستگي به اذن خدا و مشيت او دارددست ديگران است عاريتي مي خود او، و قدرت و ملكهايي كه در

تان قرار پرستوان احتجاج آيه شريفه را منوط بر اين دانست كه مالئكه و جن و انس كه مورد پرستش بتبنا بر اين نمي
ه مستقل در ملك و قدرت نيستند، و در هر چاند اصال قدرت ندارند، بلكه حجت مزبور مبتني بر اين است كه خدايان، گرفته

ند از خوانپرستان اين خدايان را ميدارند مثل خود پرستش كنندگانشان محتاج به خدايند، و به درگاه او روانند و اگر بت
شود نه به قدرت كسي كه قدرتش و ملكش به تمليك ديگري است، پس در آنجايي كه دعا متوجه قدرت مستقل مي



 .خواهند نه از بتهاو مسئلت ايشان هم متوجه درگاه خداي تعالي است، و در حقيقت از او ميحقيقت دعا 

 دليلي واضح و روشن نداريم كه مالئكه و "و اما به اين سخن مفسر كه گفت:
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ابتي شوند و اججن مطلقا قدرت نداشتند زيرا اگر استدالل كني بر اينكه مشركين دست به دامن آنها )مالئكه و جن( مي
شود و اين دليل بر اين شويم و دعايمان مستجاب نميدهيم ما مسلمانها هم دست به دامن خدا ميبينند جواب مينمي

 .اي نكندجوابش را خداي تعالي در كالم خود داده تا ديگر كسي چنين معارضه "ت نداردنيست كه خداوند قدر

 313دعا و در خواست حقيقي از خداي سبحان مستجاب است، بر خالف دعاي مشركين و طلب از بتها كه قادر بر اجابت نيستند[ ..... ص : ]

ادْعُونِي  "و نيز فرموده:« 1» "دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذا دَعانِ أُجِيبُ "توضيح اينكه: خداي تعالي كه گفتارش حق است فرموده:
و اين گفتار خود را به هيچ قيدي مقيد نكرد، در نتيجه فهماند كه وقتي عبد با حالت جدي دعا كند و با  «2» "أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 وجه و ملتجي به درگاه او شود، البته اودعا بازي نكند و قلبش در دعا متوجه كسي جز خدا نباشد، بلكه از غير خدا قطع و مت
 .سازدهم دعايش را مستجاب مي

وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي  "آن گاه در ذيل آيات مورد بحث انقطاع مزبور را به عنوان متمم حجت بيان نموده و فرموده است:
يعني شما در هنگام برخورد با پيشامدهاي دريايي بطور كلي از  "ي الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْالْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَ

شويد، و خدا دعاي شما را اجابت نموده و به سوي هر چيزي منقطع گشته با راهنمايي فطرتتان متوجه درگاه پروردگار مي
 .«2»دهد خشكي نجاتتان مي

اي از هر چيز و هر كس منقطع گردد و از صميم دل و قلبي وقتي اميد بندهشود كه و از احتجاج مزبور چنين استفاده مي
 .كندفارغ و سالم رو به درگاه خدا ببرد خداوند دعايش را مستجاب مي

در حالي كه اگر توجه خود را از درگاه خدا منقطع ساخته و رو به سوي غير خدا آورد هر چه هم از صميم قلب دعا كند 
 .تواند مستجاب كندكند، بلكه نميتواند و نميكند، البته نه اينكه ميدعايش را مستجاب نمي

ماند، براي اينكه اين تفاوت براي ايشان وجداني است كه هر چه خدايان و با اين حال ديگر جايي براي معارضه مذكور نمي
رف غرق برسند، و خداي را بخوانند كند، ولي اگر در دريا سرگردان شوند، و به شخود را بخوانند دعايشان را مستجاب نمي

رساند، و اين معنا را خودشان هم اعتراف دارند، مساله دريا مثال بارزي بود كه دهد، و به خشكيشان ميخداوند نجاتشان مي
 به عنوان نمونه آورديم، و گرنه مسلمانان اگر در خشكي هم به اين طور كه در
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 .گردندخوانند بخوانند قطعا نااميد نميدريا او را مي



در كالم خود ميان دعاي مشركين به درگاه بتها و دعاي مسلمين به درگاه خداي سبحان مقابله نينداخته  خداي تعالي هم
بود تا مشركين برگردند و به عنوان معارضه بگويند هر دو قسم دعا در مستجاب نشدن مشتركند، بلكه قرآن كريم مقابله را 

خداي سبحان انداخته بود كه در صورت نااميدي از هر چيز و  ميان دعاي مشركين به درگاه بتها و دعاي ايشان به درگاه
 .شودانقطاع ساير اسباب رو به آن درگاه نهاده دعايشان هم مستجاب مي

تو به  "نكته جالبي كه در اين احتجاج بكار رفته اين است كه حجت مزبور را با واسطه رسول گراميش القاء كرده و فرموده:
با او مناقشه كردند و گفتند در مستجاب نشدن دعا اين خدايان و خداي تو مثل همند رسول خدا تا اگر مشركين  "ايشان بگو

 .)ص( خداي را بخواند و مستجاب بشود تا معارضه مشركين باطل گردد

 311توضيح اينكه آلهه دروغين، خود در جستجوي وسيله به سوي پروردگارشان هستند[ ..... ص : ]

 ."... عُونَ يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُأُولئِكَ الَّذِينَ يَدْ "

صله آن صفت و ضمير صله عايد به مشركين است و  "يدعون "صفت آن و جمله "الذين "مبتداء و كلمه "اولئك "كلمه
مع تا به آخر آيه است، و ضمير جمعي كه در آن است و همچنين هر چه ضمير ج "اولئك "خبر مبتداي "يبتغون "جمله

 به معناي فحص و "ابتغاء "بيان وسيله جويي است، چون كلمه "أَيُّهُمْ أَقْرَبُ "گردد، و جملهبر مي "اولئك "هست همه به
 .آيدپرستش است، اين است آنچه كه از سياق بر مي

مال آلت توسل و تقرب استعاند به معناي توسل و تقرب است و چه بسا در معناي به طوري كه تفسيرش كرده "وسيله "و
اي دوم قرار گرفته كه با معن "أَيُّهُمْ أَقْرَبُ "جمله "وسيله "تر باشد، چون دنبال كلمهشود، و شايد معناي دوم با سياق مناسب

 .سازگارتر است

به  راي تقرباند خودشان بو معنا )و خدا داناتر است( اين است كه اين مالئكه و جن و انس كه مشركين معبودشان خوانده
تر باشند و راه او را بروند، و به كارهاي او اقتداء كنند، همه اميد رحمت خواهند تا به او نزديكدرگاه پروردگار خود وسيله مي

ترسند و معصيتش كنند، از عذاب او بيمناكند، از او مياز خدا دارند و در تمامي حوائج زندگي و وجودشان به او مراجعه مي
 .ر حالي كه عذاب پروردگارت محذور است و بايد از آن دوري جستكنند، دنمي

غُوا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ابْتَ "و مساله توسل و دست به دامن شدن به بعضي از مقربين درگاه خدا به طوري كه از آيه
 نآيد عمل صحيحي است و غير از آبرمي« 1» "إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
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ه ولي تقرب و عبادت را نسبت بشوند، كنند، چرا كه آنان متوسل به درگاه خدا ميپرست ميعملي است كه مشركين بت
كنند و نه به او اميدوارند و كنند، نه او را عبادت ميدهند، و عبادت خداي را ترك ميمالئكه و جن و اولياي انس انجام مي

ه ت وسيلكنند، و اميدوار رحمنه از او بيمناك، بلكه همه اميد و ترسشان نسبت به وسيله است، و لذا تنها وسيله را عبادت مي
و بيمناك از عذاب آن هستند آن گاه براي تقرب به آن وسيله، كه به زعم ايشان يا مالئكه است و يا جن و يا انس متوسل 

ستند. جپرستيدند، و با دادن قربانيها به آنها تقرب ميكردند، و بتها را ميها شده خود آن خدايان را رها ميبه بتها و مجسمه
ام جوئيم ولي در مقاين بود كه ما به وسيله بعضي از مخلوقات خدا، به درگاه او تقرب ميخالصه اينكه ادعاي اصليشان 

عمل آن وسيله را بطور مستقل پرستش نموده، از خود آنها بيمناك و به خود آنها اميدوار بودند، بدون اينكه خدا را در آن 



بتها و يا خدايان را شريك خدا در ربوبيت و پرستش  منافع مورد اميد، و آن ضررهاي مورد بيم مؤثر بدانند، پس در نتيجه
 .دانستندمي

مالئكه گرام و يا صلحاي مقربين از جن، و يا انبياء و اولياء از انس باشد قهرا  "أُولئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ "حال اگر مراد از جمله
 .خواهد بود همان معناي ظاهرش "ترس از عذاب "و "اميد رحمت "و "جستجوي وسيله "مراد از

و اگر مراد اعم از اين باشد به طوري كه شامل شياطين جن، و فاسقين از انس از قبيل فرعون و نمرود و امثال آنها نيز بشود 
به سوي خدا همان خضوع و سجود و تسبيح تكويني خواهد بود، كه قبال بيان نمود )و  "جستجوي وسيله "آن وقت مراد از

 .رد( و هم چنين خوف و رجايشان مربوط به ذات ايشان خواهد بودبراي همه موجودات اثباتش ك

 336اند[ ..... ص : گفته "يَبْتَغُونَ إِلي رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ "وجوه ديگري كه در معناي جمله:]

اند، ولي در معنا اشتباه دهبرگردان "اولئك "از مفسرين تمامي ضميرهاي جمع را كه در آيه وجود دارد به كلمه« 1»بعضي 
ا خداي خوانند، يپرستند و مردم را به سوي حق ميآن انبيايي كه ايشان به جاي خدا مي "اند كه:كرده آيه را چنين معنا كرده

ي بينيد معناي صحيحو ليكن همانطور كه مي "خوانند، و به درگاه او تضرع برده در جستجوي تقرب به سوي اويندرا مي
 .نيست

 "ايهم "ر كشاف در معناي آيه گفته است: يعني خدايان آنها خودشان در جستجوي وسيله و تقرب به سوي خدايند، و كلمهد
 را موصوله گرفته "اي "و كلمه "يبتغون "را بدل از واو
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دهند كه پرستند و آن را خداي خود قرار ميمشركين كساني و چيزهايي مي "شود:كه در نتيجه معناي آيه چنين مي
 ."اي به درگاه اويند تا چه رسد به غير مقربينترين آنها در جستجوي وسيلهمقرب

اينها  "گرفته و چنين معنا كنيم: "يحرصون "معناي را متضمن "يبتغون الوسيلة "سپس گفته ممكن هم هست جمله
اند، و حال آنكه همين خدايان خود حرص و شتاب دارند كه از ديگران به درگاه خدا هستند كه مشركين خداي خود پنداشته

گان خدا ندكنند و مانند ساير بدانند بيشتر اطاعت ميتر باشند و چون راه تقرب را اطاعت و زيادي خير و صالح مينزديك
دارند، آن وقت چگونه مشركين ايشان را آلهه خود ترسند، و بيشتر اميد ميپردازند، بيشتر ميبيشتر به خير و صالح مي

 .«1» "گيرندمي

و البته معناي بدي نيستند، در صورتي كه سياق آيه با آنها بسازد، ليكن آن طور كه بايست سازگاري ندارد، هر چند كه 
 .تر استياق آيه از اولي نزديكمعناي دوم به س

اينها هستند كه مشركين آنان را خداي خود خوانده و عبادتشان  "اند: معناي آيه اين است كه:ديگر گفته «2»بعضي 
هر يك  اي و تقربي به درگاه خدا پيدا كنند، وكنند با پرستيدن آنها وسيلهكنند و معتقدند كه معبود ايشانند و سعي ميمي

 .كندياين معنا هم به هيچ وجه با الفاظ آيه تطبيق نم "تر شودند با پرستش بيشتر از ديگران سبقت جسته مقربكسعي مي

 ."لْكِتابِ مَسْطُوراًوَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْقِيامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوها عَذاباً شَدِيداً كانَ ذلِكَ فِي ا "

يند: عذاب شديد هميشه به معناي آن عذابي است كه قومي را مستاصل و منقرض كند آن وقت در اين آيه كه در گومي
مقابل عذاب شديد مساله هالكت را قرار داده ال بد معنا و مراد از هالكت مرگهاي طبيعي و تدريجي افراد است، و در نتيجه 



ميرانيم و يا به عذاب استيصال و ما مردمش را قبل از قيامت يا ميهيچ قومي نيست مگر اينكه  "شودمعناي آيه چنين مي
لَيْها وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَ "هم چنان كه در جاي ديگر فرمود: "كنيم تا بعد از آن قيامت را بپا كنيممرگ دسته جمعي مبتال مي

مربوط به قراء و اقوام  "تعذيب "و اقوام صالح، ووي مربوط به قراء  "هالك "اند كهو لذا بعضي گفته« 2» "صَعِيداً جُرُزاً
 .طالح است
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مان اي است كه هاند: كه اين آيه موعظهدر اينكه آيه مورد بحث به چه وجهي متصل به آيه قبلي است گفته «1»مفسرين 
اي را كه دليل بر عظمت كند، و از حوادث قبل از روز بعث پارهمشركين را بعد از بيان توحيد و معاد از عذاب خدا انذار مي

 .سازد، تا مؤيد مطالب قبل باشدمي خداي سبحان است خاطر نشان

 339سنت الهي در اقوام گذشته: دعوت به حق، به سعادت رساندن مؤمنان و هالكت يا عذاب شديد منكران و طاغيان[ ..... ص : ]

أَرَدْنا أَنْ وَ إِذا  "فرمود:ولي ظاهرا اين آيه معطوف و مربوط به جلوتر از آيات مورد بحث است، يعني آيه شانزدهم كه مي
 "... نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها

شود، و غرض عمومي از سراپاي اين سوره، بيان سنتي چون آيات اين سوره همواره بعضي به بعضي نظر داشته و عطف مي
 را كه پذيرايكرده، آن گاه يك عده است كه خداي تعالي در اقوام و ملل داشته كه نخست ايشان را به سوي حق دعوت مي

ست، و نموده ااند سعادتمند، و ديگران را كه از در استكبار مخالفت و طغيان نمودند عقوبت ميدعوتش گشته و اطاعت كرده
بنا بر اين مراد از هالك در اين آيه همان تدمير به عذاب استيصال در آن آيه است چنانچه از ابي مسلم مفسر هم نقل شده 

تر است از قبيل عذاب قحطي يا گراني كه باعث جالي وطن و يا خرابي عمارتهاي آن ذاب آسانو مراد از عذاب شديد ع
 .هاي ديگر استقريه شده، و يا بالها و محنت

هاي نامبرده به زودي يكي پس از ديگري به خاطر فساد اهلش و فسق در نتيجه آيه شريفه به اين معنا اشاره دارد كه قريه
 .اي كه در ذيل آيه دارد به قضاي خداي سبحان استگردد، و اين خود بنا به اشارهميفاسقانش ويران 

د اهل اين مردم نيز مانن "شود كه:شود و معنا چنين ميبا اين بيان وجه اتصال آيه بعدي )وَ ما مَنَعَنا ...( به اين آيه روشن مي
د، آياتي كه به دنبال تكذيبش هالك و نابودي در پي دارد، ها مستعد براي فساد و آماده تكذيب آيات خدا هستنهمان قريه

چيزي كه هست اگر از آن قسم آيات خود را كه بر آن اقوام فرستاديم و به خاطر تكذيبشان هالكشان كرديم به اين مردم 
به آنان ملحق هم بفرستيم همان اهالك و تدمير كه بر سر آنها آمد و منقرضشان كرد بر سر اينان نيز آمده و اينان را 

خواهيم برچينيم لذا تا مدتي مهلتشان داديم، ولي سرانجام خواهد كرد، آن وقت بساط دنيا برچيده خواهد شد و چون نمي
 «" أُمَّةٍ رَسُولٌوَ لِكُلِّ "و اين همان معنايي است كه آيه "كنيم، و چنين نيست كه اينان استثناء شونداينان را نيز گرفتار مي

 .كندز آن، بدان اشاره ميو آيات بعد ا
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ها ريهقهاي كافرنشين است و اگر بگوئيم مراد عموم در آيه شريفه، قريه "قري "اند: مراد ازاز مفسرين گفته «1»بعضي 
 .سازد، ليكن اين ادعايي است بدون دليلاست، با سياق آيه نمي

اند[ ..... ص : است در ذيل آن عنوان كرده "لوح محفوظ "و بحثي كه برخي مفسرين با قول به اينكه مراد از كتاب "كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً "در جمله: "كتاب "مراد از]

331 

معنايش اين است كه اهالك قري و تعذيب آنها به عذاب شديد قبال در  "ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً كانَ "و اينكه فرمود:
مامي لوح محفوظ است كه قرآن ت "كتاب "شود كه مراد ازكتاب نوشته شده، يعني سرنوشتي است حتمي، از اينجا معلوم مي

وَ ما  "و نيز فرموده« 1» "ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍوَ كُلَّ شَيْ "اش فرموده:حوادث را نوشته شده در آن دانسته و در باره
 .«2» "فِي كِتابٍ مُبِينٍ يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي السَّماءِ وَ ال أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ ال أَكْبَرَ إِلَّا

اند كه: بسياري از دانشمندان معتقدند كه هيچ باره اين كتاب عنوان كرده و گفته بحث عجيبي در« 2»برخي از مفسرين 
اش و زماني كه برايش تعيين شده در لوح محفوظ اي نيست مگر آنكه با تمامي كيفيات و اسباب موجبهموجود و هيچ حادثه

ن است كه بعد كتاب نامبرده غير و كتاب مسطور نوشته شده، آن وقت به آنان اشكال شده است كه اين حرف مستلزم آ
اگزير دانند، پس نمتناهي باشد، و حال آنكه براهين عقلي و نقلي بر خالف آن است، و همه آنها بطور كلي بعد را متناهي مي

 است "ءو كل شي "را كه در آيه "ءشي "بايد در جواب بگوئيم كتاب مزبور تنها حوادث اين جهان را در بر دارد، و كلمه
 .بر خصوص اشياء اين عالم بكنيمحمل 

گذاريم ليكن نوشته را حمل بر را به همان عموم خود باقي مي "ءشي "اند كه كلمهديگر در حل اشكال گفته« 2»بعضي 
گوئيم لوح محفوظ در بيان كردن و نوشتن تمامي اشياء دنيوي و اخروي و آنچه كنيم كه با تناهي ابعاد بسازد، و ميبياني مي

آنچه خواهد شد نظير بيان جفر، جامع است كه يك حرفش شامل و بيان كننده بسياري حوادث است اين بود آن  بوده و
 .بحث عجيبي كه خاطرنشان ساختيم

 اند كتاب مذكور از جنس همين كاغذ وتر اين است كه اينان خيال كردهعجيب
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ن اند و در آقلمهاي جسماني و مادي است، و خالصه كتابي است مانند ساير كتابها كه آن را در يك گوشه عالم گذاشته
اسامي و اوصاف و احوال تمامي موجودات و اينكه هر يك چه حوادثي مخصوص به خود دارند، و در نظام عمومي و جاري 

 .آيد نوشته شده استميچه بر سرشان 

بود، حتي گنجايش آن را نداشت كه اسامي يك يك اجزاي خودش را كه از غافل از اينكه اگر لوح محفوظ چنين كتابي مي



آنها تركيب شده و بيان صفات و احوال آن اجزاء را در خود بگنجاند تا چه رسد به موجودات ديگر كه جز خداي سبحان هيچ 
به  هايي كه با يكديگر دارند برشمرده ويل صفات و احوال آنها و حوادث مربوط به آنها و ربط و نسبتتواند به تفاصكس نمي

 .آنها احاطه يابد

كند و تنها مخصوص به اشياء اين عالم است چه حلي از اشكال مي "ءشي "بنا بر اين جواب دادن از اشكال به اينكه كلمه
گانه الفباء است كه تمامي عالم و كتابها از آنها تشكيل  15ن كتاب از قبيل حروف اند كه ايها در حل آن گفتهاينكه بعضي

اند به اينكه لوح محفوظ كتابي است كه تنها صور حوادث آن هم بالقوه و يا اجمال آن را دارد، و شده در حقيقت ملتزم شده
يك به صريح است در اينكه كتاب مذكور كند، يا صريح و يا نزدحال آنكه آياتي كه اين كتاب را تعريف و توصيف مي

مشتمل بر خود اشياء و خود حوادث گذشته و حال و آينده است آن هم بالفعل نه بالقوه، آنهم بطور تفصيل نه اجمال، آنهم 
 15به عنوان قضاء و سرنوشت حتمي و وجوبي نه امكان، و اگر لوح محفوظ از مقوله الفباء بود يك صفحه كاغذ هم كه 

 .بود، چون اسامي هر چه هست و بوده و خواهد بود در اين حروف وجود داردآن نوشته باشد لوح محفوظ ميحرف در 

مادي و  "و هم "لوح محفوظ مصون از هر گونه تحول و تغييري است "عالوه بر اين، جمع كردن ميان اين دو حرف كه:
تر از اينگونه تصورات پوچ باشد، و اين حرف اساسي دليلي الزم دارد كه خيلي "ها استجسماني و قابل تحول و دگرگوني

 .شويماشكاالت بسياري دارد كه ديگر متعرض نمي

گيرند، و اين به خود پس حق مطلب اين است كه كتاب مبين همان متن اعيان و موجودات با حوادثي است كه به خود مي
است و پيدايش معلول بعد از وجود علت واجب و گرفتن از اين نظر حتمي و واجب است كه هر يك مترتب بر علت خويش 

 .غير قابل تخلف است، نه از نظر اينكه موجودي است مادي، آري ماده و قوه آن از نظر ذاتشان ممكن الوجودند

 152، ص: 12و اگر اين معنا يعني مساله عليت و معلوليت را كتاب مبين و لوح محفوظ ناميده به اين ترجمه الميزان، ج

وده كه حقيقت معنا را با كمك مثال بفهماند، و ما به زودي در جاي مناسبي ان شاء اللَّه اين بحث را به طور كامل منظور ب
 .مطرح خواهيم نمود

 185 :ص  از آنجا كه خواست خدا بر اين است كه امت اسالم را پيش از مهلت منقرض نسازد، پيشنهاد كفار راجع به آوردن آيات را اجابت نكرد[ .....]

 ."... وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ "

ان مثل كه آخرينش -رسانيد كه مردمقبال وجه اتصال اين آيه با آيات قبلش گذشت، و حاصل آن اين بود كه آيه قبلي مي
است مستحق آمدن هالكت و انواع ديگر عذابهاي شديد به خاطر آن غريزه فسق و فساد كه در ايشان  -اولينشان هستند

ها اين سرنوشت را مقرر فرموده كه همه هالك و يا معذب به عذاب شديد شوند، و هستند، و خداي تعالي هم در باره قريه
شر با ب كنند نفرستد، چون با در نظر گرفتن اينكه آخرينهمين معنا باعث شد كه خداي تعالي آياتي كه كفار پيشنهاد مي

كند، و نيز با در نظر گرفتن اينكه اولين با اولين او يكسانند، و هر چه اولين را وادار به عصيان كرد آخرين را هم وادار مي
آمدن آيات پيشنهادي خود باز كفر ورزيدند اين مساله وجود دارد كه اينها نيز بعد از ديدن معجزه و آيت پيشنهادي خود 

يجه به عذاب هالك و يا عذاب شديد ديگري مبتال شوند، هم چنان كه پيشينيان ايشان شدند، و چون ايمان نياورند، و در نت
 .فرستدخواهد اين امت را به عذاب عاجل و زودرس مؤاخذه نمايد، لذا آيات پيشنهادي كفار را نميخدا نمي

كه اقتراحات و  -تا آخر سوره 75ز آيه ا -شود كه اين دو آيه با آيات ديگر اين سورهبا اين بيان اين معنا روشن مي
ارتباط « 1» "وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ... "فرمايد:پيشنهادات كفار را خاطرنشان ساخته و مي

 .آيد كه سوره يكباره نازل شده استدارند و از ظاهر آيات سوره هم برمي



 عبارت "منع "تواند به معناي ظاهري خودش باشد، زيرانمي "منع "كلمه "وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ ":پس اينكه فرمود
 "وَ اللَّهُ يَحْكُمُ ال مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ "تر از انسان جلوي خواست او را بگيرد، و چون به حكماست از اينكه كسي و يا چيزي قوي

سرمايه ديگري الزم  "كن "شود، و براي شدن آن به غير از كلمهو قاهر است هر چه اراده كند مي و به حكم اينكه او غالب
توان گفت تكذيب اولين نسبت به آيات خدا مانع شد از اينكه خداوند آيات پيشنهادي بعدي را بفرستد و خداي را نيست نمي

 .جلوگير و سد گرديد

آنجا كه آيات پيشنهادي هيچگونه مصلحتي نداشته، و صاحبان پيشنهاد و بطور  ناگزير بايد بگوئيم معنايش اين است كه از
 برده و هيچيك بهكلي هيچكس از آن نفعي نمي
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 .آن آيات را نفرستادآوردند از اين نظر خداي تعالي آن ايمان نمي

رساند و آن منافات ميان دو امر زير را مي "جلوگيري "در آيه شريفه معناي ديگري غير از "منع "و اگر خواستي بگو كلمه
 .است

 روند باعثفرستادن آيات پيشنهادي مردم با اينكه امتهاي گذشته آن را تكذيب كرده و آخرين هم راه ايشان را مي -1
 .شودل ايشان ميانقراض و استيصا

 .و مشيت خدا تعلق گرفته بر اينكه امت اسالم را مهلت دهد -2

 .و خداوند از اين منافات كه ميان اين امر است به منع تعبير فرموده

 "چرا كه "ايتاء "تعبير فرمود نه به "ارسال "و شايد به منظور اشعار به همين نكته بوده كه فرستادن آيات را به عبارت
معناي دادن و ارسال به معناي فرستادن است، و هر جا كه به دومي تعبير شود بيانگر اين است كه خود آيات مانند  به "ايتاء

 .يك فرد با شعور ماموريت دارند

ود كه كرده؟ شايد براي اين ب "اولون "از امتهاي گذشته و هالك شده تعبير به "إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ "و اما چرا جمله
روان و ادامه دهندگان همانها هستند )و به تعبير كنند دنبالهاشاره كند به اينكه اين مردمي كه امروز آيات خدا را تكذيب مي

باشند( و در حقيقت امت واحد هستند، پس اگر اينها هم تكذيب كنند نابود خواهند شد، خالصه امروزه جلد دوم همانها مي
ها بوده و كار آنها را به هالكت كشيده در آخريها ها و اولياي كه در قبليرباس است، هر غريزهاينكه بشريت سر و ته يك ك

نيز هست و هر حكمي كه صدرش داشت ذيلش هم دارد، و به همين جهت است كه از همين مردم مكرر نقل كرده كه 
اند، و به هر حال معناي آيه اين است ريت را پدران خود شمردهكه صدر بش« 1» "ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ "گفتند:مي

كرديم، آوردند و ما هالكشان ميفرستاديم ايمان نميكه ما آن آياتي را كه قريش پيشنهاد كردند نفرستاديم، زيرا اگر مي
 خصوصيت امت اسالم، ولي قضا و خواست ما بر اين شده است كه اين امت را عذاب نكنيم مگر بعد از مدتي مهلت، و اين

 .شود و تنها آيه مورد بحث نيستدر مواردي از كالم خداي تعالي استفاده مي

 336[ ..... ص : "وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ "دو وجه ديگر در معناي آيه:]

 .«1»ند او در معناي آيه كريمه دو وجه ديگر ذكر كرده

 دانستيم كه ايشان حتي با ديدن آنها نيز ايمانما آيات را نفرستاديم چون مي -1
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 [.....] .12ايم. سوره مؤمنون، آيه گويد از پدران پيشين خود هيچ نشنيدهما اين سخناني كه اين شخص مي(1)
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فايده بود، هم چنان كه امتهاي قبل هم با آمدن آياتي كه خودشان خواسته بودند ايمان نياوردند، آورند، و فرستادنش بينمي
في از كند، و يا بودنش لطو البته اين مطلب در مورد آيات مربوط به اثبات توحيد است، و اما معجزاتي كه نبوت را اثبات مي

 .شودشود، چون اگر نفرستد، نبوت پيغمبر اثبات نميرود ال محاله فرستاده ميناحيه خداوند به شمار مي

ما آيات را از اين رو نفرستاديم كه پدران و اسالف شما نظير آنها را درخواست كرده و پيشنهاد دادند و وقتي اجابت  -2
از  آوريد، پس چه فايدهكه پيرو و مقلد گذشتگان خود هستيد ايمان نميكرديم و فرستاديم باز ايمان نياوردند، شما هم 

 .فرستادن آن

رسد، و مشكل است آن را طوري و معناي دوم از ابي مسلم نقل شده، و ليكن فرقي ميان آن دو و وجه قبلي به نظر نمي
 قوم ثمود مردمي بودند كه نام -"بْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهاوَ آتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُ "معنا كرد كه با هيچيك از آن دو تطبيق نكند.

اي به عنوان يك معجزه بسيار روشن بر ايشان از كوه اي خواستند، خداوند هم شتر مادهپيغمبرشان صالح است، از او ناقه
 .بيرون كرد

معناي بين و روشن است، و در آيه مورد بحث صفت  آمده به "وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً "همانطور كه در آيه "مبصرة "كلمه
ناقه و يا صفت محذوف است كه همان آيت باشد، يعني ما براي قوم ثمود ناقه را در حالي كه ظاهر و روشن بود، و يا در 

 .دنحالي كه آيتي روشن بود فرستاديم، ايشان به سبب آن به خود ستم كردند، و يا با تكذيب كردن آن، به خود ستم كرد

يعني حكمت در فرستادن آيات ترساندن و انذار مردم بود، حال اگر آن آيت از آياتي باشد  -"وَ ما نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً "
كه در دنبال خود عذاب استيصال را دارد تخويف در آن تخويف به هالكت در دنيا و عذاب آتش در آخرت است، و اگر از آن 

 .ف از آنها تخويف و انذار به عقوبت آخرت استآيات نباشد تخوي

ايجاد خوف و وحشت باشد به اينكه عذاب كمتر از استيصال را به ايشان نشان دهد، و بنا بر  "تخويف "و بعيد نيست مراد از
را خواهد داشت، و  «1» "رَحِيمٌأَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلي تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُفٌ  "اين تخويف در اين آيه معناي تخوف در آيه

نشان خواهيم با عذاب استيصال از بيفرستيم، چون نميشود كه ما آيات اقتراحي ايشان را نميبرگشت معناي آيه به اين مي
 فرستيم به منظور اين است كه با ايجاد ترس در دلهايشانببريم، و اگر آياتي را مي
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 .24يا آنكه آنها را به حال ترس و اضطراب بگيرد كه پروردگار تو بسيار به خلق مشفق و مهربان است. سوره نحل، آيه (1)
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 .اندنسبت داده« 1»تر بهراسند. اين وجه را به برخي از مفسرين متوجهشان كنيم، و آن وقت با ديدن آن از عذابهاي سخت

 333[ ..... ص : "وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ ... "در آيه: "شجره ملعونه "و "رؤيا "مراد از]

خَوِّفُهُمْ مَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُ الشَّجَرَةَ الْوَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ "
 ."فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً

فقرات اين آيه كه چهار فقره است معاني روشني دارد، و ليكن از نظر ارتباط و وجه اتصالي كه با هم دارند خالي از اجمال 



خداي سبحان بيان نكرده كه آن رؤيا كه به پيغمبر خود  نيست و سبب اصلي اين اجمال دو فقره دومي و سومي است، زيرا
 .ارائه داده چه بوده، و در ساير آيات قرآنش هم چيزي كه آن را تفسير كند نيامده

صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا  لَقَدْ "و آيه« 1» "إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ "و رؤياهايي كه در آيه:
كند چون آيه مورد بحث در مكه آمده هيچيك با رؤياي در آيه مورد بحث تطبيق نمي« 2» "بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ

 .نازل شده و مربوط به قبل از هجرت است، و آن دو آيه مربوط به حوادث بعد از هجرت هستند

 اي به چشمره ملعونه هم معلوم نيست كه چيست كه خدا آن را فتنه مردم قرار داده، و در قرآن كريم شجرهو همچنين شج
 .خورد كه خداوند اسمش را برده سپس آن را لعنت كرده باشدنمي

ا ةُ الزَّقُّومِ إِنَّأَمْ شَجَرَ "فرمايد:كند، و ميو آن را به وصف فتنة توصيف مي "شجره زقوم "اي اسم برده به نامآري، از شجره
ولي ديگر آن را نه در اينجا و نه در جاي ديگر لعنت نكرده، و اگر صرف اينكه در جهنم سبز « 2» "جَعَلْناها فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ

شود و مايه عذاب ستمگران است باعث لعن آن باشد، بايد خود جهنم و عذابهاي آن همه لعن شوند، و نيز بايد مالئكه مي
ملعون باشند، « 2» "وَ ما جَعَلْنا أَصْحابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً وَ ما جَعَلْنا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا "ذاب كه در حقشان فرموده:ع

 با اينكه خداي تعالي ايشان را ستوده و ثنا گفته، آن هم
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شدي. سوره داد مسلما سست ميدر آن موقع خداوند تعداد آنها را در خواب به تو كم نشان داد، و اگر فراوان نشان مي(2)
 .22انفال، آيه 

مسجد البته خدا صدق و حقيقت خواب رسولش را آشكار و محقق ساخت كه در عالم رؤيا ديد شما مؤمنان البته به (3)
 .14الحرام با دل ايمن وارد شويد. سوره فتح، آيه 

 .51يا درخت زقوم جهنم كه آن درخت را ما بالي جان ستمكاران عالم گردانيديم. سوره صافات، آيه (4)

 ما خازنان دوزخ را غير فرشتگان عذاب قرار نداديم و عدد آنها را جز براي فتنه و محنت كفار )نوزده( نگردانديم. سوره(5)
 .25مدثر، آيه 
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 .«1» "عَلَيْها مَالئِكَةٌ غاِلظٌ شِدادٌ ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ "ثنائي كه فرموده:

 :و نيز يكي از وسائل عذاب و شكنجه مردم كافر، دست مؤمنين است كه فرموده

 .معلوم است كه دست مؤمنين ملعون نيست« 1» "بْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْقاتِلُوهُمْ يُعَذِّ "

در  "داستان شجره ملعونه "و "داستان رؤيا "شود كه مراد آيه، روشن كردن و بيان دو فقره خود يعنياز همه اينها معلوم مي
يدا خواننده به كمك سياق تفصيل آنها را پ قرآن كه مايه فتنه مردم شده نيست، بلكه مقصود اشاره اجمالي است به آن دو تا،

 .كند

اي از جزئيات اين دو داستان را استفاده كرد، آيات قبلي در اين مقام بود كه بفرمايد: آري چه بسا بتوان از سياق آيات پاره
شري به ات بباشد، و مجتمعبشريت آخرش مانند اول و صدرش در بي اعتنايي به آيات خدا و تكذيب آن الگوي آيندگان مي

چشند كه يا آن عذاب هالكت است و يا اي ديگر عذاب خداي را مياي بعد از قريهتدريج و نسلي بعد از نسل ديگر و قريه
 .عذابي كمتر از آن

واي بني ر اغشود و داستان ابليس و تسلط عجيب او را بشروع مي "وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ "و آيات بعدي كه از آيه



 .كندكند و نيز همان سياق آيات قبل را دنبال ميآدم بيان مي

ود و شآيد كه داستان رؤيا و شجره ملعونه دو امر مهمي است كه يا به زودي در بشريت پيدا ميو از اين وحدت سياق بر مي
نان شايع ساخته، و طغيان و استكبار را در آنان يا آنكه در ايام نزول آيات پيدا شده و مردم را دچار فتنه نموده و فساد را در آ

 .پرورش داده

بلكه  كند وبه همين معنا اشاره نموده و آن را تاييد مي "وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً "فرمايد:و ذيل آيه كه مي
 .همين اشاره و تاييد را دارد "رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِوَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ  "فرمايدصدر و ابتداي آيه هم كه مي

با در نظر گرفتن آنچه گفته شد اين را نيز در نظر بگيريم كه خداي تعالي شجره نامبرده را به وصف ملعونه در قرآن توصيف 
آلن در ميان آيد كه قرآن كريم مشتمل بر لعن آن هست، و لعن آن شجره هم اكرده است، و از اين به خوبي بر مي

 هاي قرآن موجود است، چونلعنت
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و بر آن دوزخ فرشتگاني بسيار دل سخت مامورند كه هرگز نافرماني خدا را نخواهند كرد و آنچه به آنها حكم شود فورا (1)
 .5انجام دهند، سوره تحريم، آيه 

 .12آن كافران، به قتال و كارزار برخيزيد تا خدا آنان را به دست شما عذاب كند. سوره توبه، آيه شما اي اهل ايمان با (2)
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 .همين است "وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ "ظاهر جمله

 منافقين و مردمي ديگر به عناويني ديگر حال ببينيم در قرآن چه چيزهايي لعن شده، در قرآن ابليس و يهود و مشركين و
اند مثل كساني كه با حالت كفر بميرند، و يا آيات خدا را كتمان كنند، و يا خدا و رسول را آزار نمايند و امثال اين لعنت شده

 .عناوين

شود مي دار اطالقها وصف شده، و شجره همانطور كه به درختهاي ساقهبه اين لعنت "شجره "و در آيه مورد بحث
 .هاي مذهبي و اعتقاديگردد مانند ريشهزند اطالق ميهاي فرعي جوانه ميهايي كه از آنها شاخههمچنين به ريشه

اي است معنايش اين است كه ريشه دودمان مباركي دارد گويند فالني از شجره مباركهگويد: وقتي ميدر لسان العرب مي
من و علي از يك  "شود كهدر لسان رسول خدا )ص( هم بسيار ديده مي ، از گفتار لسان العرب هم كه بگذريم«1»

و نيز از همين باب است كه در حديث عباس فرمود عموي آدمي صنو پدر او است، )و صنو يكي از دو شاخه خرما  "ايمشجره
 .(گويند كه از يك ريشه روئيده باشندرا مي

ين معنا برايمان روشن خواهد شد كه شجره ملعونه يكي از همان اقوام و اگر در اين مساله كمال دقت را به كار ببريم، ا
 هاييملعونه در كالم خدا هستند كه صفات شجره را دارند، يعني از يك ريشه منشعب شده و نشو و نما نموده و شاخه

 .شونده آن آزمايش شده و مياند، دودماني هستند كه امت اسالم به وسيلاي دادهاند، و مانند درخت، بقايي يافته و ميوهشده

 .كند، يا مشركين، و يا منافقين و يا اهل كتابو چنين صفاتي جز بر يكي از سه دسته از آنها كه شمرديم تطبيق نمي

و بقاء و نشو و نمايشان يا از راه تناسل و زاد و ولد است، و هر خانواده از ايشان كه در ميان مردمي زندگي كنند دين و 
سازند، يا از اين راه در ميان مسلمين دوام يافته و در همه اعصار آثار شوم شان ميدم را فاسد نموده و دچار فتنهدنياي آن مر

كنند، و هم چنان ها و مذاهب فاسد كه آنها دور آن را گرفته و ترويجش ميبخشند، و يا از راه پيدا شدن عقيدهخود را مي
 .آورندد، و در آن النه فساد، به اسالم ضربه وارد ميدارننسلي بعد نسل آن را پايدار نگه مي

وقتي بنا شد شجره ملعونه بطور مسلم يكي از اين سه فرقه باشد حال بايد ببينيم از اوضاع و احوال زمان رسول خدا )ص( و 



 .فهميم؟زمان نزول آيه چه مي

 ه چنينبطور مسلم در آن زمان از مشركين و اهل كتاب يعني يهود و نصاري قومي ك
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 دهد كه خداوند مسلمانان را از شر اينصفاتي داشته باشند ظهور نكرد )نه قبل از هجرت و نه بعد از آن( زيرا تاريخ نشان مي
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ  "ا استقالل داده بود و با امثال آيهدو طائفه ايمن كرده و ايشان ر

 .، استقاللشان را اعالم فرموده بود كه ما در تفسير آن بحث مفصلي گذرانديم«1» "اخْشَوْنِ

 ماند فرقه سوم، يعنيگار نشد، قهرا باقي ميوقتي اوضاع و احوال صدر اسالم با مصداق بودن مشركين و اهل كتاب ساز
كردند، و در ميان مسلمانان يا از راه فاميلي و يا از راه پيروزي منافقين كه در ظاهر مسلمان بودند، و تظاهر به اسالم مي

 .عقيده و مسلك بقا و دوام يافته و در اعصار بعدي هم فتنه مسلمانان شدند

ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً  "ق آيه اشاره به ارتباطي دارد كه در ميان دو فقرهآري جاي هيچ ترديدي نيست كه سيا
 إِذْ قُلْنا لَكَ وَ "برقرار است، مخصوصا با دقت در اينكه قبل از اين فقره جمله "وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ "و فقره "لِلنَّاسِ
 .ستآمده ا "وَ نُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِيراً "قرار گرفته و آن گاه دنباله هر سه فقره جمله "بَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِإِنَّ رَ

رساند كه آيه شريفه در صدد بيان و اشاره به يك امري است كه زيرا ارتباط اين چند فقره با يكديگر اين معنا را به خوبي مي
 .كندخداي سبحان به آن احاطه دارد، خطري است كه موعظه و تخويف از آن را نكاسته بلكه بيشترش مي

شود كه قضيه از اين قرار بوده كه خداي سبحان شجره ملعونه را در عالم خواب به با در نظر گرفتن اين جهات معلوم مي
اي از رفتارشان را اي كه در رؤيا نشانت داديم، و پارهشجرهرسول گرامي خود نشان داده، آن گاه در قرآن بيان كرده كه آن 

 .در اسالم برايت ارائه داديم فتنه اسالم است

 "اذ "به مقتضاي سياق احاطه علمي است، و ظرف "وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ "در جمله "احاطه "پس مراد از
، و خالصه آنچه را "بياد آور آن زماني را كه به تو چنين و چنان گفتيم "چنين استمتعلق به محذوف است، و تقدير كالم 

كه در اين آيات برايت گفتيم فراموش مكن كه شيوه مردم استمرار بر فساد و فسق و فجور است و در اعراض از ياد خدا و 
 لمي بهكنند، و گفتيم كه پروردگار تو احاطه عاعتنايي او از اسالف خود پيروي ميبي
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 .كه اين شيوه همانطور كه در گذشته در بشر جريان داشت در آينده نيز جريان خواهد يافتداند سراپاي بشريت دارد، و مي

ه ملعونه اين شد كه ما شجر "وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ "پس حاصل معناي
اي از فسادهايش را ديدي( قرار نداديم مگر فتنه براي مردم و با معرفي ما آن را شناختي و در رؤيا پاره در قرآن را )كه تو

 .بوته امتحاني كه يك يك مردم در آن آزمايش گردند، و ما به همه آنان احاطه داريم

گردد، و مراد از تخويف است ظاهرا به ناس بر مي "اًنُخَوِّفُهُمْ فَما يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْياناً كَبِير "و دو ضمير جمعي كه در جمله
د ولي از ترسانترساندن( مردم يا تخويف با موعظه بيان است و يا تخويف به آيات آسماني و زميني است كه ايشان را مي)



 .بردبين نمي

افزايد، آن هم نه هر ميترسانيم، ولي هشدار و ترساندن ما جز به طغيان ايشان نو معنايش اين است كه ما مردم را مي
كه هاي زشت خود دست بردارند، بلترسند، تا بدينوسيله از كردهطغياني، بلكه طغياني بزرگ، يعني مردم از هشدار ما نمي

شمني و روند، و دتوانند پيش ميگويند، و خالصه مردم در طغيان خود تا آنجا كه ميتخويف ما را با طغياني كبير پاسخ مي
 .گذرانندرا از حد ميعناد با حق 

ليت خواهد رسول گرامي خود را تساين را هم بگوئيم كه به اعتراف بسياري از مفسرين سياق آيات سياق تسليت است، مي
اي نيست بلكه سنت خداي تعالي همواره بدين منوال بر امتحان ها كه در رؤيا به تو نموديم چيز تازهبگويد اين فتنه

 .تبندگانش جريان داشته اس

 319اند و جواب آن[ ..... ص : دانسته "شجره زقوم "و شجره ملعونه را "معراج "است و نقل سخن بعضي از مفسرين كه رؤيا را "بني اميه "بيان اينكه آيه شريفه ناظر به]

ه، در اين آي "رؤيا "كند، زيرا در آنها آمده كه مراد ازتمامي آنچه را كه گفتيم روايات عامه و اتفاق احاديث خاصه تاييد مي
ص( در باره بني اميه ديد و شجره ملعونه شجره اين دودمان است، و به زودي روايات مزبور در )خوابي است كه رسول خدا 

 .خواهد گذشت. ان شاء اللَّه تعالي بحث روايتي آينده از نظر خواننده

اند كه مراد از رؤيايي كه خداي تعالي به نيز به نقلي كه از ابن عباس شده، استناد كرده و گفته« 1»البته جمعي از مفسرين 
پيغمبرش نشان داد معراج رسول است، و مراد از شجره ملعونه در قرآن شجره زقوم است اين عده از مفسرين همچنين 

اند كه رسول خدا )ص( وقتي از معراج برگشت صبح آن شب به مشركين خبر داد كه ديشب به معراج رفتم، مشركين گفته
 اش نمودند، و همچنين وقتي مشركين آياتي را كه در آن اسمتكذيب كرده و مسخره
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زقوم برده شده بود شنيدند مسخره كردند خداوند اين آيه را فرستاد كه آن خوابي كه ما به تو نموديم همان معراج و شجره 
 .هم همان زقوم است، و ما آن دو را جز مايه امتحان مردم قرار نداديم

ه هايي است كبه معناي صحنه "رؤيا "همه اهل لغتآن وقت وقتي به مفسرين مذكور اشكال شد كه آخر بنا به تصريح 
د آورند كه كلمه مذكور ماننبيند و اين چه ربطي به معراج )كه در بيداري اتفاق افتاده( دارد؟ چنين عذر ميآدمي در خواب مي

انسان آن را  گويند: رؤيا هر چيزي است كهدهد و اختصاص به خواب ندارد، و يا ميرؤيت مصدر است و معناي ديدن را مي
گويند معراج را از اين نظر رؤيا خوانده كه در نظر مشركين چيزي شبيه در شب ببيند چه در بيداري و چه در خواب و يا مي

گويند: اين به زعم مشركين رؤيا خوانده شده هم چنان كه قرآن سنگهايي را كه مشركين آمده، و يا ميبه رؤياي خواب مي
 .ندهخواندند، خدا خواخدا مي

 :اندبينيم كه بعضي از مشركين به رسول خدا )ص( گفتهو لذا مي

گويند از اين نظر رؤيا خوانده شده اي، و چون چنين بوده خدا هم آن را رؤيا خوانده، و يا مينكند اين عالم را در خواب ديده
 .رؤيا بوده است كه از جهت اشتمالش بر عجائب يا از جهت سرعت وقوع و يا به شب واقع شدنش شبيه به

 .اند كه در روايت عايشه و معاويه آمده كه معراج در خواب بودهاي ديگر به اين حرفها پاسخ دادهآن گاه عده

و نيز وقتي اشكال شده كه معنا ندارد درخت زقوم را شجره ملعونه بنامند، مگر درخت چه كرده كه ملعون شود؟ در جواب 



ورندگان آن است كه بطور مجاز اسناد، و به منظور مبالغه در لعن به خود درخت گفته شده، اند: مراد از لعن درخت لعن خگفته
اند: لغت به معناي دوري است و شجره ملعونه در دورترين فاصله از رحمت خدا قرار دارد، چون در قعر جهنم واقع و يا گفته

 .شده

ها است، و چون شيطانها ملعونند آن نيز ملعون سر شيطاناز اين جهت ملعون شده كه طلعش شبيه به  ":«1»اند و يا گفته
خواند و شجره مزبور هم از اين جهت ملعون خوانده اند: عرب هر غذاي ناپسند و سمي و مضر را ملعون مي، و يا گفته"شده
 ."شده

 :حال بد نيست جوابي به اين حرفها بدهيم و بگذريم
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است، جوابش اين است كه چنين  "ديدن در شب "اند همچون )رؤيت( مصدر است يا به معنايگفته "رؤيا "اما اينكه در باره
و جز ادعاي محض دليل معنايي در لغت ثابت نشده و در سخنان نظم و نثر ادباي عرب شاهدي بر آن ديده نشده است 

 .ديگري ندارد

وده پنداشته اگر معراجي بوده در خواب بمعراج را رؤيا ناميدن از باب تسليم به اعتقاد خصم است كه مي "اند:و اما اينكه گفته
است، هم چنان كه خداي تعالي سنگ و چوبهاي مشركين را خداي ايشان ناميده، و اين معنايش امضاي خدايي آنها 

گوئيم بر ما واجب است كه كالم خداي را از چنين توجيهاتي منزه بدانيم، اگر قرآن كريم چنين كاري در جواب مي ،"نيست
آورد كه بفهماند چه عنايتي در كار بوده، و قضيه خدايان مشركين را هم قبول نداريم، زيرا هيچ جاي اي ميكرده بود قرينه

و  "خدايان ايشان "تي شركاء هم نناميده، و اگر اسمي از آنها برده به تعبيرقرآن معبودهاي مشركين را خدا نخوانده، و ح
آورده نه آلهه و شركاء، تا كامال بفهماند كه قرآن و اهل قرآن خدايان ايشان را قبول ندارند، نظير اين  "شركاء ايشان "يا

توان آورد، چرا كه بطور كلي است نيز مي "رؤيا "به "معراج "اند: از باب تسميهجواب را بر آن استداللشان هم كه گفته
اي در كار بود قائلين به شود كالمي را حمل بر معناي مجازيش كرد، و اگر قرينهخواهد، و بدون قرينه نميمجاز قرينه مي

ان قرينه مكردند، بلكه به هاستدالل نمي -بنا بر اينكه ناظر به داستان معراج باشد -معراج روحي، به كلمه رؤيا در اين آيه
، بطالنش در اول سوره در تفسير آيه "اصال معراج در خواب اتفاق افتاده "جستند. و اما اينكه در جواب گفتندتمسك مي

 .اسراء گذشت

اي است كه اند نيز هيچيك استداللي نيست، مثال يكي اين بود كه مقصود از شجره ملعونه شجرههايي كه دادهو بقيه پاسخ
 اشد، و منظور از اين تعبير، مبالغه در لعنت ايشان است، و اين حرف هر چند در محاورات عامه نمونهخورندگانش ملعونن

قوم  گويند، پدر و مادر وكنند، دختر او را ميخواهند كسي را ناسزا بگويند زن او را به بدي ياد ميشود كه وقتي ميديده مي
مبالغه كرده باشند، گاهي هم از اين باب آن آسماني كه بر او سايه افكنده،  دهند تا در دشنام خود اواش را دشنام ميو قبيله

كنند اي كه او را در خود گنجانيده، و آن مردمي كه با او معاشرت ميو آن سرزميني كه او را در خود جاي داده و آن خانه
ست ولي مگر هر چه در محاورات ديده گيرند، آري چنين چيزي در محاورات مردم بي سر و بي پا ههمه را به باد فحش مي

اي را به شد بايد در قرآن كريم هم راه داده و آيات آن را بر طبق آن محاورات، معنا كرد؟ در حالي كه ادب قرآن چنين اجازه
 .انداش خوردهدهد، كه به او نسبت لعنت به درختي دهيم كه مردم بد از ميوهما نمي
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ابت گوئيم كه چنين چيزي در لغت ث، در جواب مي"اصال لعنت به معناي مطلق راندن و دور كردن است "نيز اينكه گفتند:و 
اند اين است كه لعنت به معناي دوري از رحمت و كرامت الهي نشده، آنچه كه در قرآن آمده و قرائن بر آن داللت كرده

است و اصل جحيم چون دورترين نقاط  "شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ "هاست، و اينكه گفته شد آيه مورد بحث، نظير آي
گوئيم: اگر مقصود از رحمت، بهشت است، ادعاي از رحمت است، پس شجره ملعونه هم همان شجره است، در پاسخش مي

صود از رحمت معناي مقابل اي دارد، و اگر مقداند كه اصل جحيم با بهشت چه فاصلهشما دليلي ندارد، چون كسي نمي
اش اين است كه ملعونه بودن شجره به معناي دور بودن از رحمت و كرامت باشد، و مقتضاي اين حرف اين عذابست الزمه

است كه خود جهنم و عذابهايي كه در آن آماده شده و مالئكه آتش و خزنه دوزخ، همه مغضوب خدا و دور از رحمت او 
ز آنها ملعون نيستند، بلكه لعنت و غضب و دوري، از آن كساني از جن و انس است كه در آن باشند و حال آنكه هيچيك ا

 .باشندعذابها معذب مي

ن ها است، و چون شيطانها ملعونند آاند كه طلع آن شبيه به كله شيطاناز اين جهت آن را ملعون خوانده "و اما اينكه گفتند
نمونه و نوظهوري است كه كمتر كسي به  "مجاز در اسناد "ست كه اين يك، جوابش اين ا"درخت را نيز ملعون خوانده

 .برد، بنا بر اين همه ايرادها كه به وجه اول كرديم به اين نيز وارد استقرينه آن پي مي

بت انيز صحيح نيست، زيرا بايد اول چنين استعمالي را ث "نامندعرب هر غذاي ناپسند و مضري را ملعون مي "و اينكه گفتند:
كنيم آن گاه چنين نسبت غير ثابتي را به جاي اينكه به ميوه درخت بدهيم، بدون قرينه به درخت نسبت دهيم، و به هر حال 

اينكه اين معنا يكي از معاني لعن بوده باشد ثابت نيست، بلكه ظاهرا اگر درختي را به صفت ملعونيت توصيف كنند همان 
دارند پسندند و طعام و شرابي كه دوست نميد، و عموم مردم هم چيزي را كه نميشومعناي معروف لعن از آن فهميده مي

 .نامندملعون مي

ت شود، چون حجاند، به فرض كه وي چنين حرفي زده باشد تازه ثابت نميو اما اينكه مطلب را به ابن عباس نسبت داده
ن احاديثي ديگر كه تفسير رسول خدا )ص( را متضمن اي كه با حديث آينده عايشه دارد، و همچنينيست، آن هم با معارضه

 .تواند با آن معارضه كنداست كه ديگر حرفي باالي حرفش نيست، و روايات ديگر نمي

گفته است معنايش اين است كه به ياد آور روزي را كه به تو  "وَ إِذْ قُلْنا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحاطَ بِالنَّاسِ "در كشاف در ذيل آيه
 وديم كه پروردگار تو احاطه به مردم قريش دارد، وحي نم
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 "سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ "و تو را به واقعه بدر و پيروزي در آن واقعه و شكستن دشمن نويد داديم و آن نويد را در جمله
و جمالتي ديگر محقق ساخته و آن گاه بر حسب عادتي كه در خبر دادن  "تُحْشَرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَ "و جمله

 .دارد فرموده است خداوند به مردم احاطه دارد

كرد اي كه دو دشمن به جان هم افتاده بودند و رسول خدا )ص( با ابي بكر در عريش قرار داشت و دعا ميو در بحبوحه
، آن گاه از عريش "كنماي كه دادي درخواست ميخدايا از همان عهد و وعده -دكاللهم اني اسئلك عهدك و وع "كه:

 "سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَ يُوَلُّونَ الدُّبُرَ "فرمود:بيرون آمد در حالي كه زرهي به تن داشت، مردم را عليه دشمن تحريك نموده و مي

 .گذارندبه زودي جمعشان پراكنده گشته و پا به فرار مي

شايد خداي تعالي در عالم رؤيا قتلگاه ايشان را هم به آن جناب نشان داده باشد، چون وقتي به چاه بدر رسيد اشاره به و 
بينم، آن گاه فرمود: اينجا قتلگاه فالني و اينجا از آن فالني است، همين زمين كرد و فرمود: مثل اينكه قتلگاه دشمن را مي

خدا )ص( شده به گوش قريش رسيد و فهميدند كه در خواب قتلگاه چه كساني به وي  ها به عنوان وحيي كه به رسولگفته



 .اش كردند و قاه قاه خنديدند، و در استهزاء آن جناب شتابزدگي هم داشتندنمودار شده در مقابل مسخره

اد مسخره گرفته و گفتند: محمد از يك طرف آن را نيز به ب "إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعامُ الْأَثِيمِ "خواند:و وقتي شنيدند كه مي
شود! زمخشري در معناي آيه چنين گويد از ميان آن درخت سبز ميسوزاند از طرفي ديگر ميگويد جهنم سنگ را هم ميمي

 دهد كه اين آيات به منظور تخويف و ترساندن بندگان نازل شده و مشركين در روز بدر به عذاب دنيا كه عبارت ازادامه مي
رسد ، آن گاه وقتي به مساله رؤيا مي«1»كشته شدن باشد مبتال شدند، اين بود تفسيري كه زمخشري براي آيه كرده 

 .كندهاي قبلي خود را فراموش نموده و آن را با مساله معراج تطبيق ميگفته

 316را به جنگ بدر مربوط دانسته است[ ..... ص :  "رؤيا "رد وجه ديگري كه]

شود كه وي تفسير رؤيا را به معراج نپسنديده و خواسته است بگويد كه در روايت چنين آمده، آن گاه از آن لوم مياز اينجا مع
 .صرفنظر كرده و خودش به رؤياي واقعه بدر قبل از وقوع آن تفسير نموده

 زمخشري هر چند به اين وسيله از تفسير رؤيا به معراج فرار كرده، و ليكن در محذور
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ديگري افتاده كه كمتر از محذور آن تفسير نيست، اگر شديدتر از آن نباشد و آن اين است كه رؤيا را به اين احتمال تفسير 
باشد، و هيچ فكر نكرده كه مگر ممكن است قرآن كريم را به كرد كه ممكن است رسول خدا )ص( چنين خوابي ديده 

احتمال تفسير نمود؟ چطور چنين جرأتي به خود داده كه قرآن را به توهمي تفسير كند كه هيچ شاهد و دليلي بر آن نباشد، 
 .نه در خود آيات و نه در خارج؟

ص( ديد كه در آينده وارد مكه و مسجد الحرام خواهد خوابي است كه رسول خدا ) "رؤيا "اند: مراد ازديگر گفته «1»بعضي 
 .كندبه آن اشاره مي "لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا ... "شد، و همان رؤيايي است كه خداي سبحان در آيه

ان اشكال اين حرف اين است كه رؤياي در آيه مورد بحث رؤيايي است كه قبل از هجرت واقع شده و رؤيايي كه ايش
 .گويند بعد از هجرت و قبل از صلح حديبيه اتفاق افتاده، و ما ان شاء اللَّه به زودي در باره آن رؤيا بحث خواهيم نمودمي

 .در قرآن يهود است "شجره ملعونه "اند كه گفته مراد ازديگر به ابي مسلم مفسر نسبت داده« 1»بعضي 

 .ر نمود يا نه بحثش گذشتتوان آيه را به اين وجه تفسيو در اينكه آيا مي

 ."وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قالَ أَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيناً "

به خاطر اينكه حال است منصوب شده، و معنايش اين است  "طينا "كند كه گفته: كلمهدر مجمع البيان از زجاج نقل مي
بوده بعد از افتادن  "من طين "، و نيز ممكن است كه در تقدير"اي خدا آدم را در حالي كه از گل بود خلق فرموديتو  "كه

همين طور  "أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَواْلدَكُمْ "وصل شده و منصوب گرديده است، هم چنان كه در آيه "خلقت "به فعل "من "كلمه
 .منصوب شده است "الم "از افتادنبوده بعد  "ألوالدكم "شده، يعني در تقدير

 .«2»اند كه منصوب شدنش از اين باب است كه كلمه مورد بحث، تميز است نه حال بعضي هم گفته

اند: در هر حال هم چنان كه زجاج و بعضي گفته "خلقت "و در كشاف احتمال داده كه حال براي موصول باشد نه مفعول
 جامد "طينا "حاليه بودن خالف ظاهر است، زيرا كلمه
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 .«1»است، و حال بايد مشتق باشد 

 313ه نكردن ابليس بر آدم )عليه السالم( و آغاز عصيان و اغواي او[ ..... ص : ياد آوري داستان سجد]

در اين آيه شريفه يادآوري ديگري است براي رسول خدا )ص( و آن داستان ابليس و ماجرايي است كه ميان او و خداي 
وضع مردم خيلي ناراحت نشود و  سبحان اتفاق افتاد، آن موقعي كه امر خدا به سجده به آدم را عصيان ورزيد تا نسبت به

، و ورزندبداند كه جنس بشر از ازل همين طور بوده كه اوامر خداي را سبك شمرده و در برابر حق سرپيچي و استكبار مي
كنند، و از اين به بعد هم همواره چنين خواهد بود، بياد آور كه چگونه ابليس قسم خورد كه گريبان اعتنايي به آيات خدا نمي

آدم را بگيرد، و خدا هم او را بر كساني كه اطاعتش كنند مسلط فرمود، و احدي از پيروان دعوت او و دعوت سواران و  ذريه
 .پيادگان از لشگر او را استثناء نكرد، و كساني را استثناء كرد كه از بندگان مخلص خدا باشند

 :پروردگارت به مالئكه گفتشود: به ياد آر زماني را كه بنا بر اين معناي آيه چنين مي

 :بر آدم سجده كنيد، همه سجده كردند مگر ابليس، در اينجا مثل اينكه كسي پرسيده باشد

اين  -خوب ابليس چكار كرد و يا چه گفت؟ در جوابش فرمود: امر خداي را نادرست تلقي كرده و گفت: آيا من سجده كنم؟
شتر از اي كه شرافت آتش بيا از گل آفريدي با اينكه مرا از آتش خلق كردهدر برابر كسي كه او ر -استفهام را انكاري گويند

 .گل است

كنيد در آيه شريفه مطالبي به منظور اختصار حذف شده، چون سياق اقتضاي اين اختصار را داشت، و بطوري كه مالحظه مي
دوام يابد و نسلش برچيده نگردد، و در  زيرا مقصود بيان علل و عواملي است كه باعث شد ظلم و فساد بني آدم استمرار و

اند، اين باره نخست اين را فرمود كه اولين بشر به آيات و معجزات اقتراحي خودش ايمان نياورد، آخرين هم پيرو همان اولين
 ظهورها در كار است، كه به زودي و ايمان نخواهند آورد، و سپس به پيغمبر گرامي خود ياد آور شد كه در اين ميان فتنه

فرمايد كه ابليس كند، آن گاه داستان آدم و ابليس را خاطر نشان مينموده و امت اسالم را در بوته امتحان خود داغ مي
اش مسلط سازد، پس خيلي بعيد نيست كه سوگند خورد ذريه آدم را گمراه سازد، و از خدا درخواست كرد كه او را بر كرده

هاي ور گردند، چون از يك سو فتنهه و در ظلم و طغيان و اعراض از آيات خدا غوطهاكثر مردم به سوي راه ضاللت گرائيد
 .شان نموده استاش محاصرهشان كرده و از سوي ديگر شيطان با قشون سواره و پيادهالهي احاطه

 ."لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قالَ أَ رَأَيْتَكَ هذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلي يَوْمِ الْقِيامَةِ "
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ه رساند چنانچه در اسماء اشارزائده است، و هيچ محلي از اعراب ندارد، فقط معناي خطاب را مي "ا رايتك "كاف در كلمه
 :كند، و مراد شيطان از اينكه گفتاين كار را مي

آدم )ع( است، برتري دادن آدم بر ابليس همان است كه خداي تعالي او را وادار كرد كه تا بر او سجده  "الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ "



 .كند، و چون نكرد از درگاه خودش براند

ردن بر آدم همين تفضيل را فهميده چنانچه از كالم مالئكه در شود كه ابليس از دستور سجده كو از همين جا روشن مي
ناه فهميد كه خلق آينده نيز گ "دهي كه فساد و خونريزي كنندآيا در زمين خلقي قرار مي "پاسخ خداي تعالي كه گفتند:

ها مَنْ أَ تَجْعَلُ فِي "ر آيهتوانند بكنند، و لذا جرأت و جسارت به خرج داده تصميم گرفت ذريه آدم را اغواء كند، و در تفسيمي
 .( مطالبي كه نافع باشد گذشت25)سوره بقره، آيه  "يُفْسِدُ ...

ك احتن "شود:گفته به معناي قطع شدن از ريشه است، و وقتي گفته مي« 1»به طوري كه در مجمع البيان  "احتناك "كلمه
معنايش اين است كه  "ن كس بود همه را احتناك كردفالني آنچه مال يا علم نزد فال -فالن ما عند فالن من مال او علم

 "ملخ زراعت را احتناك كرد -احتنك الجراد المزرع "شود:جستجو نموده تا دينار آخرش را از او گرفت، و يا وقتي گفته مي
 .«1»معنايش اين است كه تا دانه آخرش را خورد 

معنايش اين است كه  "حنك الدابة بحبلها "شود:مي است، وقتي گفته "حنك "اند اصل اين كلمه ازگفته« 2»بعضي 
ريسماني به گردن حيوان بست و او را كشيد، و ظاهرا معناي آخري معناي اصلي احتناك است، چون احتناك خود به معناي 

 .افسار كردن است

ه مرا ين بود آن كس كو معناي آيه اين است كه ابليس بعد از آنكه سرپيچي كرد دچار غضب الهي شد و گفت: پروردگارا ا
به سجده كردن بر وي مامور نمودي؟ و چون انجام ندادم از درگاه خودت دورم ساختي؟ سوگند كه اگر تا روز قيامت كه 

 .كنم مگر اندكي را كه بندگان مخلص تواندمدت عمر بشر در زمين است مرا مهلت دهي فرد فرد ذريه او را افسار مي

 ."كَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزاؤُكُمْ جَزاءً مَوْفُوراًقالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَ "

 )اذهب( امر حقيقي نيست بلكه كنايه از آزادي است، "برو "اند: امرگفته« 2»بعضي 
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 .آيد كوتاهي مكنگوئيم برو و هر چه از دستت بر ميهم چنان كه در محاورات روزمره به مخالف خود مي

است، و كلمه موفور به  "كَ رَجِيمٌفَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّ "امر حقيقي است، و عبارت اخراي "برو "اند: امرديگر گفته «1»بعضي 
اش داده شود، و معناي آيه روشن معناي كامل است، و جزاي موفور آن جزائي است كه چيزي از آن ذخيره نگردد و همه

 .است

 "... وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ "

گفته سوق دادن به « 1»به طوري كه در مجمع  "جلب "به معناي هل دادن به آرامي و به سرعت است، و "استفزز "
و ثالثي مجرد آن به معناي سوق  "جلب "به معناي صوت است، و در مفردات گفته كه اصل "جلبه "وسيله سائق است، و

كه او را كشاندم، هم چنان كه شاعر عرب هم  شود فالني را جلب كردم معنايش اين استدادن چيزي است، وقتي گفته مي
ود، ولي اگر به باب افعال بر "كندشود كه جواب چيز دوري را هم جلب ميگاه مي -ء البعيد الجوابو قد يجلب الشي "گفته:

جْلِبْ وَ أَ "شود كه از روي قهر بر سرش فرياد زدم، هم چنان كه در قرآن آمدهمعنايش اين مي "اجلبت عليه "و گفته شود



 .«2» "عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ

اي كه به معناي يك اسب باشد نيامده، به طوري كه گفته شده به معناي اسبان است، و از اين ماده كلمه "خيل "و كلمه
 .شودولي گاهي مجازا به اسب سوار هم اطالق مي

به  "كمل و كامل "و "حذر و حاذر "است هم چنان كه "پياده "به معناي راجل -به فتح راء و كسر جيم -"رجل "و كلمه
 .است، و ظاهر مقابله رجل با خيل اين است كه مراد از آن پياده نظام باشد "سواره "يك معنا است، و رجل مقابل راكب

بته به كه ال تواني گمراه و به معصيت وادار بكن،شود كه با آوازت از ذريه آدم هر كه را كه ميپس معناي آيه شريفه اين مي
كنايه از خوار  "استفزاز با آواز "حكم آيات سوره حجر كساني خواهند بود كه ابليس را دوست داشته و پيرويش كنند، و گويا

هاي باطل و خالي از حقيقت است، و اينكه وضع شيطان و پيروانش وضع چوپان و رمه را دارد كه با كردن آنان با وسوسه
 .معني استايستند و معلوم است كه اين صداها آوازهايي بيو با صدايي ديگر ميافتند، يك صدا به راه مي

 معنايش اين است كه براي به راه "وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ "و اينكه فرمود:
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انداختن آنان به سوي معصيت به لشگريانت اعم از سواره نظام و پياده نظام دستور بده تا پيوسته بر سر آنان بزنند، و اين 
ن طور هم چنان كه وضع هر لشگري هميشان تندكار و بعضي كندكارند، گويا اشاره است به اينكه لشگريان شيطان بعضي

 .گمارند كه حاجت به سرعت عمل نداشته باشدها را به كاري مياند، پيادهاست بعضي سواره و بعضي پياده

 963[ ..... ص : "وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ "مراد از مشاركت شيطان در اموال و اوالد مردم در خطاب:]

 "شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِوَ 

كه غرض از  -اش اين است كه شريك در استفاده از آن ملكشود، و الزمهشركت جز در ملكيت و اختصاص تصور نمي.
سهيم باشد، چرا كه مال عيني است خارجي و جداي از انسان و همچنين فرزند موجودي  -تحصيل آن همان استفاده است

جداي از پدر و مادر و اگر غرض از مال و فرزند استفاده از آنها نبود هرگز انسان ماليتي براي مال و  است مستقل و
 .شداختصاصي براي فرزند قائل نمي

پس شركت كردن شيطان با آدمي در مال و فرزند سهم بردن از منفعت و اختصاص است، مثل اينكه آدمي را وادار كند به 
ا مايه رفع حاجت آدمي قرار داده از راه حرام، زيرا در اين صورت هم آدمي از آن مال منتفع تحصيل مال كه خداوند آن ر

شود، و هم شيطان به غرض خود رسيده است و يا آنكه از راه حالل كسب بكند و ليكن شده به غرض طبيعي خود نائل مي
اند با اينكه او از رحمت خدا تهي نتفع شدهدر معصيت به كار برند، و در اطاعت خدا صرف نكند، پس هر دو از آن مال م

 .دست است

و يا آنكه از راه حرام فرزندي براي آدمي به دنيا آيد، و يا از راه حالل به دنيا آيند و ليكن به تربيت ديني و صالح تربيتش 
ي را براي خودش، و نكند و به آداب خدايي مؤدبش نسازد، در نتيجه سهمي از آن فرزند را براي شيطان قرار داده و سهم

 .همچنين چيزهاي ديگر



ند اند، مانو اين وجه كه ما ذكر كرديم وجه خوبي است در تفسير آيه، و جامع همه معاني و وجوه مختلفه است كه ذكر كرده
 «گفتار بعضي

حق به دست آمده  اند: اموال و اوالدي كه شيطان در آنها شركت دارد عبارت است از اموالي كه از راه حرام و غيركه گفته
 ."نقل از ابن عباس و غيره "باشد، و فرزندي كه از راه زنا پديد آمده باشد

و يا غير  "بحيره "و "سائبه "شركت شيطان در اموال به اين است كه او دستور دهد اموال را به صورت«: 1»اند و يا گفته
 آن در آورند، و در اوالد به اين است كه فرزندان را يهودي
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 .(و نصاري و مجوس سازند )نقل از قتاده

ند: مراد از اوالدي كه اهر مال حرام و فرج حرامي مورد شركت شيطان است )نقل از كلبي( و يا گفته«: 1»اند و يا گفته
پرستان را داشته باشد چون عبد شمس و عبد الحارث و امثال آنها، و شيطان از او سهم داشته باشد، اوالدي است كه نام بت

اند: مقصود از فرزندي كه شيطان در آن سهيم است فرزندي است كه عرب زنده به گور كرده بود )ايضا نقل از ابن يا گفته
اين است كه وادار سازد اموال را به صورت گوسفند و شتر در آورده و  "مشاركت شيطان در اموال "«:1»اند هعباس( و يا گفت

نقل از ضحاك( و همچنين وجوه و اقوال ديگري كه از علماي تفسير روايت )براي بتها و خدايان خيالي خود قرباني كنند 
 .شده

دهد مگر وعده دروغين و گول زننده به اين معنا يعني شيطان به ايشان وعده نمي "ا غُرُوراًوَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلَّ "
مصدر به معناي اسم فاعل  "غرور "دهد، بنا بر اين كلمهكه خطا را در نظرشان صواب و باطل را به صورت حق جلوه مي

 .است

 ."بِّكَ وَكِيلًاإِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفي بِرَ "

ود پس مقص "اال قليال ")بندگان من( اعم از مخلصين است كه خود ابليس آنها را استثناء كرد و گفت "عبادي "مراد از
اند، هم چنان كه در جاي ماند براي شيطان غاوين كه عبارتند از كساني كه هدف را گم كردهعموم مردم است، و باقي مي

 .«2» "ي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَإِنَّ عِبادِ "ديگر فرموده

 .به منظور احترام به بندگان است "ي "به "عباد "و اضافه

معنايش اين است كه خدا بس است براي قيام بر اراده نفوس و اعمال ايشان، و براي  "وَ كَفي بِرَبِّكَ وَكِيلًا "و اينكه فرمود:
اري منافع ايشان و سرپرستي امور ايشان، زيرا كلمه وكيل به معناي متكفل شدن بر امور ديگري است كه قائم مقام او نگهد

 .در تدبير امور و گرداندن چرخ زندگي اوست

شود اينكه مراد از اين كلمه، وكالت خاص الهي است كه مخصوص به غير غاوين است، و در گذشته از همين جا معلوم مي
 .خورد، مانند سوره بقره، و اعراف و حجري مختلفي پيرامون سجده بر آدم گذشت كه به درد اين مقام هم ميبحثها

__________________________________________________ 

 [.....] .545، ص 1(كشاف، ج 1و  1)



 .21سوره حجر، آيه (3)

 152، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 961[ ..... ص : "وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ ... "آيه: بحث روايتي ]رواياتي در ذيل

 اشاره

وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوها قَبْلَ يَوْمِ  "در تفسير عياشي از ابن سنان از ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه:
غير آن است، و در روايت ديگري از همان جناب آمده كه مقصود از آن قتل و يا فرمود: مقصود نابودي به مرگ و يا  "الْقِيامَةِ

 .«1»مرگ و يا غير آن است 

 .مؤلف: شايد اين روايت دومي خواسته است همه آيه را تفسير كند يك فقره را به قتل و يكي را به مرگ

فرمود: اين آيه در باره قريش نازل شده و در روايت ابي  "... وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ "و در تفسير قمي در ذيل آيه:
ع( نيز آمده كه در تفسير آيه فرمود: رسول خدا )ص( از قوم خود درخواست كرد كه نزدش بيايند )الجارود از امام باقر 

تي به و ما هر وقت آي "أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا "فرمايدجبرئيل نازل شد و گفت: خداي تعالي مي
كرديم، و ليكن اينكار را با قريش اين عصر آوردند به همين جهت هالكشان ميفرستاديم و ايمان نميسوي قريش مي

 .«1»رستيم فخواهند نميخواهيم با بودن تو در ميان آنان، آنها را هالك كنيم لذا معجزاتي كه ميكنيم، چون نمينمي

و در الدر المنثور است كه احمد و نسايي و بزار و ابن جرير و ابن منذر و طبراني و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و ابن 
اند كه گفت: اهل مكه از مردويه و بيهقي در كتاب دالئل خود و ضياء در كتاب مختاره خود همگي از ابن عباس روايت كرده

هاي اطراف مكه كه آن شهر را محاصره معجزه خواستند كه كوه صفا را برايشان طال كند، و كوه ص( اين چنين)رسول خدا 
خواهي در باره خواسته آنها درنگ كنيم، و اگر مي "اند از آن شهر دور شوند تا بتوانند كشت و زرع كنند، خطاب رسيدنموده

باز هم ايمان نياوردند بدانكه همه آنان را هالك خواهيم كرد  يا آن را برآوريم و اگر اين معجزه را برايشان آورديم آن وقت
هم چنان كه امم گذشته را به خاطر اينكه معجزه پيشنهاديشان را فرستاديم و ايمان نياوردند هالكشان نموديم و آيه 

 در "وَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآياتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ "شريفه:
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 .«1»كنم همين باره نازل شد و رسول خدا )ص( فرمود: پس درنگ مي

 .مؤلف: قريب به اين معنا به طرق زيادي روايت شده است

 در "شجره ملعونه در قرآن "و "رؤيا "هايي بر منبرش، و اينكهصلي اللَّه عليه و آله( بني اميه را به شكل ميمون)روايات متعدد از طرق عامه و خاصه راجع به خواب ديدن پيامبر ]

 204 : آيه، ناظر به آنان است[ ..... ص

 "ت كرده كه گفت: رسول خدا )ص( در خواب ديد كه بني فالنو نيز در الدر المنثور است كه ابن جرير از سهل بن سعد رواي
كنند بسيار ناراحت شد، و تا زنده بود كسي او را خندان نديد، خداي در منبرش همچون ميمونها جست و خيز مي "بني اميه



 .«1» "سِوَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّا "تعالي اين آيه را فرستاد

و نيز در آن كتاب آمده كه ابن ابي حاتم از ابن عمر روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: من فرزندان حكم بن ابي 
اند و ديدم كه در ريخت و قيافه ميمونها بودند، و سپس خداي تعالي اين العاص را در خواب ديدم كه بر فراز منبرها بر آمده

ي كه منظور از آن شجره دودمان حكم بن اب "نَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَوَ ما جَعَلْ "آيه را فرستاد:
 .«2»العاص است 

 :و نيز در همان كتاب است كه ابن ابي حاتم از يعلي بن مرة روايت كرده كه گفت

اند، و اينكه به زودي بر شما اميه در همه شهرها بر فراز منبرها برآمده رسول خدا )ص( فرمود: در خواب ديدم كه بني
كنند، و شما ايشان را بدترين ارباب خواهيد يافت، آن گاه رسول خدا )ص( از آن به بعد در اندوه عميقي فرو رفت سلطنت مي

 .«2» "أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي "و بدين جهت خداي تعالي اين آيه را فرستاد

و نيز در آن كتاب است كه ابن مردويه از حسين بن علي روايت كرده كه رسول خدا )ص( را روزي اندوهناك ديدند، و از آن 
 جناب سبب اندوهش را پرسيدند؟

 گردانند و گفته شد يا رسول اللَّه )ص(فرمود: در خواب به من نمايان شد كه گويا بني اميه اين منبر مرا دست به دست مي
اي ندارند( سپس خداي تعالي اين آيه را در عوض از آخرت بهره)شوند غم مخور دنيا است كه ايشان از آن برخوردار مي

 .«2» "وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ "فرستاد:

ابن ابي حاتم و ابن مردويه و بيهقي در كتاب دالئل و ابن عساكر از سعيد بن مسيب روايت باز در همان كتاب آمده كه 
اند به همين خاطر اندوهناك شد، اند كه گفت رسول خدا )ص( در عالم رؤيا بني اميه را ديد كه بر باالي منبرش رفتهكرده

 خداوند
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اي ندارند( رسول خدا )ص( خوشحال شد، و آورند )و در آخرت بهرهوحي فرستاد كه غم مخور دنيايي است كه به دست مي
يعني ما اين پيشامد را مايه امتحان مردم قرار داديم  "يْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِوَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَ "اين است معناي آيه

«1». 

مؤلف: اين روايت را تفسير برهان هم از ثعلبي نقل كرده كه او در تفسير خود بدون ذكر سند از سعيد بن مسيب روايت كرده 
 .«1»است 

سند از ابي هريره روايت كرده كه گفت: روزي رسول خدا )ص( فرمود: و در تفسير برهان از كتاب فضيلة الحسين بدون ذكر 
ن روز روند، آدر عالم رؤيا بني الحكم و يا بني العاص را ديدم كه بر فراز منبرم جست آن طور كه ميمونها باال و پائين مي

ي اريد، و ديگر تا زنده بود كسبرسيد كه تو گويي خشم از سر و روي نازنينش ميرسول خدا )ص( آن قدر ناراحت به نظر مي
 .«2»او را خندان نديد تا از دار دنيا رحلت فرمود 

و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از عايشه روايت كرده كه روزي به مروان حكم گفت من خود از رسول خدا )ص( 
 :فرمودشنيدم كه به پدرت و جدت مي

 .«2»شمائيد آن شجره ملعونه در قرآن 



و  روندمجمع البيان گفته است: رؤيايي كه رسول خدا )ص( در خواب ديد اين بود كه ميمونهايي از منبرش باال ميو در 
آيند، و اين جريان وي را دچار اندوه ساخت، و اين خواب را سهل بن سعيد از پدرش روايت كرده، آن گاه اضافه پائين مي

اند: بنا بر اين تاويل شجره ملعونه امام صادق )ع( روايت شده كه فرموده كند كه همين معنا از حضرت ابي جعفر )ع( و ازمي
 .«2»اند در قرآن همان دودمان بني اميه

مؤلف: منظور ما از نقل كالم صاحب مجمع اين بود كه از ايشان بپرسم چرا اين معنا را تاويل ناميده و حال آنكه تناسبي با 
ا اين روايات تنزيل است نه تاويل، مگر آنكه در پاسخ بفرمايند گاهي كلمه تاويل در تاويل ندارد؟ بلكه انطباق آيه شريفه ب

 .شودمطلق توجيه مقصود، استعمال مي
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اي از راويان موثق مانند زرارة و حمران و محمد بن مسلم و معروف بن خربوذ و عياشي هم اين معنا را در تفسير خود از عده
ع( )حيم قصير از حضرت ابي جعفر و حضرت صادق سالم جعفي و قاسم بن سليمان و يونس بن عبد الرحمن اشل و عبد الر

 .«1»روايت نموده قمي هم در تفسير خود بدون ذكر امام و عياشي نيز از ابي الطفيل از علي )ع( روايت كرده 

اند. و در بيان معني و مفاد آيه، در ذيل آن بحث و بررسي و در بعضي از اين روايات، ديگران نيز با بني اميه اسم برده شده
هم گذشت كه بنا بر آن روايات شجره « 1» "مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ "الزم گذشت و همچنين رواياتي در تفسير آيه

 .خبيثه دو طائفه از قريشند كه از همه طوائف فاجرترند

ايي و ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي و در الدر المنثور است كه عبد الرزاق و سعيد بن منصور و احمد و بخاري و ترمذي و نس
ا وَ م "اند كه در ذيل آيهحاتم و طبراني و حاكم و ابن مردويه و بيهقي در كتاب دالئل همگي از ابن عباس روايت كرده

ا )ص( در شب معراج كه به اي است كه رسول خداين آيه راجع به صحنه :گفته "جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ
بيت المقدس رفت با چشم خود ديده نه اينكه در خواب ديده باشد، و مراد از شجره ملعونه در قرآن همان درخت زقوم است 

«2». 

مؤلف: اين معنا از ابن سعد و ابو يعلي و ابن عساكر از ام هاني نيز روايت شده و ليكن وضع اين روايت در بحثي كه در 
 .كرديم به دست آمدتفسير آيه 

وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي  "اند كه در تفسير آيهو در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
گفته است: رسول خدا )ص( در خواب ديد كه به اتفاق اصحابش داخل مكه شد، و اين خواب را در مدينه ديد  "أَرَيْناكَ ...

 شود و مربوط به سال بعد است مشركينر به سوي مكه حركت كرد، غافل از اينكه خواب مزبور در آن سال تعبير نميناگزي
بيني رسول خدا )ص( درست در اي از مردم گفتند، پس چطور شد كه پيشآن سال نگذاشتند آن جناب وارد مكه شود، عده

 :نيامد مگر به ما نگفته بود

 .«2»م؟ و همين برگشتنش به مدينه باعث فتنه و امتحان آن گروه گرديد شويبه زودي داخل مكه مي
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شد مطرح كرديم، عالوه بر اين، اين روايت معارض روايت قبلي ابن لي كه بر اين روايت وارد ميمؤلف:در تفسير آيه اشكا
 .عباس است

 961چند روايت در باره شركت شيطان در اموال و اوالد مردم[ ..... ص : ]

كرده كه  يس روايتو در تفسير برهان از حسين بن سعيد در كتاب زهد از عثمان بن عيسي از عمر بن اذينة از سليمان بن ق
 :فرمودگفت: از امير المؤمنين )ع( شنيدم كه مي

گويد و حيا باشد و باكي نداشته باشد از اينكه چه ميرسول خدا )ص( فرمود: خداوند بهشت را بر هر كسي كه فحاش و بي
ديد كه يا خود شيطانند و گويند، حرام كرده چون اينگونه اشخاص را اگر كامال بررسي كني خواهد اش چه ميمردم در باره

 .يا شيطان در نطفه آنان شريك است

 :پس مردي عرض كرد: يا رسول اللَّه مگر در مردم شرك شيطان هم هست؟ فرمود

؟ مرد عرض كرد آن كيست كه از آنچه "وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ "فرمايد:اي كه ميمگر كالم خداي را نخوانده
اش بگويند پروا نداشته باشد؟ فرمود: آن كسي است كه متعرض مردم شود و در باره ايشان چيزها بگويد با در باره بگويد و يا
ند اش چه بگويداند مردم او را رها نخواهند كرد، چنين كسي است كه باك ندارد از اينكه چه بگويد و مردم در بارهاينكه مي

«1». 

از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه گفت: از آن جناب معناي شرك شيطان را پرسيدم كه و در تفسير عياشي از محمد بن مسلم 
فرمود: هر چيزي كه از مال حرام باشد شرك شيطان است، و آن  "وَ شارِكْهُمْ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَواْلدِ "اش فرمود:خدا در باره
 :گاه فرمود

اگر آن جماع حرام باشد فرزند شرك شيطان است، چون از نطفه او و  همين شيطان با آدمي است تا به عمل جماع بپردازد،
 .«1»نطفه شيطان درست شده 

مؤلف: روايت در اين معاني بسيار زياد است، و ليكن همه آنها از باب ذكر مصداق است و معناي جامع آيه و شرك شيطان 
 .همان بود كه ما در ذيل آيه آورديم

كند و نطفه هم نيمي از شيطان است كنايه از اين است كه شيطان در عمل وقاع شركت مي و اينكه در اين روايات آمده كه
ريزد، بلكه از باب تمثيل و مجسم ساختن كند و نطفه ميبرد نه اينكه راستي او هم جماع مياي ميشيطان از اين عمل بهره

 .ها در روايات بسيار استمقصود است، و نظائر اينگونه كنايه
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 963[ ..... ص : 19تا  66(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ 55بْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً )رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَ
انِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ ج (54تَدْعُونَ إِالَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَي الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً )

مْ تُ( أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْري فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَر55ْحاصِباً ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيالً )
لي  عَ( وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُم57ْبِيعاً )ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَ
 (45كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيالً )

( وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ 41نِهِ فَأُولئِكَ يَقْرَؤُنَ كِتابَهُمْ وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيالً )يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِي
 (72)أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَ أَضَلُّ سَبِيالً 

 963ترجمه آيات ..... ص : 

ه او نيد و از فضل خدا و رزق او بطلبيد كآورد تا شما بتوانيد سفر كپروردگار شما است كه در دريا كشتيها را به حركت در مي
 .(66)نسبت به شما رحيم است 

كنيد، ولي همين كه خدا شما را نجات داد باز از و چون در دريا به شما خوف و خطري رسد به جز خدا همه را فراموش مي
 .(54گردانيد كه انسان كفر كيش و ناسپاس است )خدا روي مي

هم ايمنيد كه زمين شما را فرو ببرد؟ و يا بر سرتان سنگ ببارد آن گاه براي خود از آن بالي آيا پس از نجات از دريا باز 
 .(55الهي پناه و نگهباني نيابيد )

 157، ص: 12ترجمه الميزان، ج

آن گاه  دآيا از اين ايمنيد كه بار ديگر خدا شما را به دريا برگرداند و تندبادي بفرستد تا همه به كيفر كفر به دريا غرق شوي
 .(57كسي را از قهر ما دادخواه و فريادرس نيابيد )

و ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم، و آنان را بر مركبهاي آبي و صحرايي سوار كرديم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه 
 .(45روزيشان كرديم و بر بسياري از مخلوقات خود برتريشان داديم، آنهم چه برتري؟ )

ياد آور روزي را كه هر قومي را با كتاب و امامتشان دعوت كنيم هر كس نامه دعوتش را به دست راستش دهند اي رسول ب
 .(41آنان نامه خود قرائت كنند و كمترين ستمي به ايشان نخواهد رسيد )

 .(41تر خواهد بود )هر كسي در اين جهان يعني دنيا نابينا و كوردل باشد در آخرت نيز نابينا و گمراه

 961بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

را كه آيات قبل، از بتها و خدايان  "كشف ضر "و "استجابت دعا "اين آيات در مقام تكميل نمودن آيات قبلي است، و مساله
قُلِ ادْعُوا  ":فرمودنمايد، زيرا آن آيات قبل از اينجا شروع شد كه ميكرد در باره خداي سبحان اثبات ميمشركين نفي مي



 ."...رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ  "شود كهو اين آيات از اينجا شروع مي "الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ ...

قل تو اگر گفتيم اين آيات به منزله مكمل است براي اين بود كه هر چند طائفه اول و اين طائفه، خود يك حجت تامه و مس
ايد، و هر نمكند و اين ديگري الوهيت خداي سبحان را اثبات ميدر مدلول هستند يكي الوهيت خدايان مشركين را باطل مي

شد، و در اين آيات چنين شروع مي "بگو -قل "يك در جاي خود حجتي مستقلند، براي اين بود كه آن آيات با كلمه
علوم پس م "و قل "اي بود جا داشت در ابتداي آنها نيز بفرمايددوم و جداگانهاي به كار نرفته، و اگر اين آيات دليل كلمه
شود كه آنها و اينها مجموعا احتجاج واحدي هستند كه رسول خدا )ص( مامور شده آن را در برابر مشركين القاء نموده و مي

 .ايشان را ملزم به توحيد بسازد

شد مؤيد اين معنا است، آغاز مي "قُلْ لَوْ كانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَما يَقُولُونَ ... "هسياق سابق بر اين دو طائفه آيات هم كه با جمل
 ."وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً تا آنجا كه فرمود: قُلْ كُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِيداً "مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه دنبالش داشت

 115، ص: 12ختم شده، و با ترجمه الميزان، ج "نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ ... يَوْمَ "و همچنين اينكه احتجاج مزبور با آيه

آن اشاره به اين معنا كرده كه اين هدايت و ضاللتي كه مورد بحث بود در آخرت نيز مالزم انسان است، و نشاه آخرت 
هر كه در اينجا كور باشد آنجا هم كور و بلكه مطابق نشاه دنيا است، هر كه در دنيا بينا باشد در آخرت هم بينا است و 

 .گمراهتر است

 ."رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كانَ بِكُمْ رَحِيماً "

، پس «1»حالي ديگر است كه به قول صاحب مجمع به معناي سوق دادن چيزي است از حالي به  "ازجاء "كلمه يزجي از
مراد از آن، در اينجا به راه انداختن كشتيها در دريا به وسيله باد و امثال آن و روان و نرم ساختن آب است، چون اگر خداوند 

است، كه  "هفلك "جمع "فلك "توانستند در درياها به حركت در آيند، كلمهكرد، ديگر كشتيها نميآب را تر و مايع خلق نمي
 .شتي استبه معناي ك

خوانده كه رزق فضل وجودي از خداي تعالي است، چه شخص  "طلب زيادي ""ابتغاء الفضل "و طلب رزق را از اين جهت
دهد، و فضل هر چيز زيادي و باقي مانده آن را جواد غالبا آنچه را كه ما زاد بر مقدار احتياج خودش باشد به ديگران مي

بسا گفته شود كه تبعيضيه است، و در ذيل آيه، حكم آيه را با رحمت خدايي تعليل ابتدائيه است و چه  "من "گويند و حرف
 .كند، و معناي آيه روشن است، و آيه مقدمه آيه بعدي استمي

 936كند بالفطره متوجه خدا است[ ..... ص : كه از خدا اعراض مي "سراء "خواند و چه دركه خدا را مي "ضراء "انسان چه در]

 ."... سَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُوَ إِذا مَ "

به معناي سختي و گرفتاري است، و مس ضر در دريا عبارت از مشرف شدن به غرق است، كه به خاطر  "ضر "كلمه
 .آيدطوفاني شدن دريا پيش مي

ها است نه گم كردن راه، اند محو شدن از خاطرهبطوري كه گفته "اهُضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّ "در جمله "ضالل "و مراد از
يز معنايش اين است كه فالن چ "ضل عن فالن كذا "شوداند به معناي از دست دادن است، وقتي گفته ميبعضي هم گفته

 .از دست فالني رفت، و به هر حال برگشت هر دو معنا به يك چيز است، و آن فراموشي است

هم شامل اله حق  "من تدعون "طلب كردن و درخواست است، نه دعاي عبادت، و به همين جهت جمله "دعا "زو مراد ا
استثناء متصل است، و معناي آيه اين است  "اال "كنند، و استثناءشود، و هم آلهه باطل كه مشركين از آنها درخواست ميمي

نزديك شد غرق شويد آن وقت ديگر همه خدايان خود را كه كه وقتي در دريا كارتان به سختي كشيد و بيچاره شديد و 



 .كنيد، جز خداي تعالي راخواستيد فراموش ميهمواره از آنها حاجت مي
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مختص به همان  "من تدعون "ي عبادت است نه دعاي درخواست و در نتيجه جملهاند: مراد از دعا دعاگفته «1»بعضي 
ي گريبان وقتي بيچارگ "پرستيدند، در نتيجه استثناء مزبور منقطع است، و معناي آيه اين است كهمعبودهايي است كه مي

ليكن خداي سبحان را هيچوقت  شود، وكرديد از خاطرهايتان محو ميشما را در دريا گرفت خداياني كه همواره عبادت مي
 ."كنيدغايب نديده و فراموش نمي

همان معناي معروف آن است كه مخالف هدايت است، و گفتار در آيه بر اساس تمثيل آمده آن  "ضالل "و ظاهرا مراد از
شود و  دشافتد كه دست به دامن معبوشود به قلبش ميهم تمثيلي لطيف، مثل اينكه وقتي انسان در دريا بيچاره مي

خواند، آن گاه آلهه يكي اي است كه هميشه آنها را ميمقصودش از معبود به خاطر انس ذهن و سوابقي كه دارد همان آلهه
كنند تا شايد خود را به ياري وي آيند، و در راه آمدن از يكديگر پيشدستي ميپس از ديگري به ذهن شخص گرفتار مي

شوند، و در نتيجه شخص مزبور هيچ وقت رسند و در راه گم ميبه شخص درمانده نميبرسانند، و ليكن هيچيك از آن آلهه 
 افتد وبيند، و به ياد او ميشود، و خداي را در دل خود حاضر ميافتد، و ناگزير از همان بار اول متوجه خدا ميبياد آنها نمي

ي تعالي هم ايشان را پاسخ گفته و به سوي خشكي كرد، خدازند، با اينكه تا كنون از او اعراض ميدست به دامن او مي
 .دهدنجاتشان مي

 "من تدعون "همان معناي معروف آن، يعني راه گم كردن است، و مراد از "ضالل "از همين جا روشن است كه مراد از
ناي است كه آن مع خوانند، و استثناء هم استثناء منقطع است، و وجه منقطع بودن ايناي است كه به غير خدا ميتنها آلهه

شبيه توان در اين ترساند با ساحت قدس خداي تعالي مناسب نيست چون نميآن را مي "ضل "تشبيهي كه گفتيم كلمه
اش قرار داد تا پس از گم شدن آلهه تنها او به سوي خواهنده قطع خداي را هم در سر راه قرار داده و در آمدن شريك آلهه

 .گفت استثناء مزبور استثناء منقطع است طريق نمايد از همين جهت بايد

دعاي مسئلت است، نه دعاي  "دعوت "ظاهر در اين است كه مراد از "فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَي الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ "عالوه بر اين، جمله
 "ندند، و جملهخواعبادت، و چون مشركين در خشكي و در حال عادي از خداي تعالي اعراض داشته و هيچ وقت او را نمي

 رساند كه مراد از آن خواندن آلهه است كه هميشهكه ظاهر در استمرار و هميشگي است كه مي "من تدعون
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 .قهرا استثناء منقطع خواهد بود "مگر خدا "خواندند، پس گفتنمي

اين است كه وقتي شما را از غرق شدن نجات داده گرفتاري و  "فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَي الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ "و معناي اينكه فرمود:
 كرديد، و اين خود داللتبيچارگيشان را برطرف نمود، و شما را بار ديگر به خشكي رسانيد، دوباره از او و از دعاي او اعراض 

و  كند ذاترود، و در هيچ حالي مغفول نيست، و اگر دعا ميدارد بر اينكه ياد خداي تعالي هيچ وقت از دل آدمي بيرون نمي
كنند ال بد او كند كه در ضراء و سراء در شدت و در رخاء او را بخواند، زيرا اگر بعضي از او اعراض ميفطرت او وادارش مي

گرنه اگر چنين چيزي در ذات و فطرت آدمي وجود نداشت ديگر اعراض معنا نداشت، پس معناي اينكه آيه مورد هست، و 



 :فرمايدبحث مي

كند در معناي اين است كه انسان هميشه به ها از او اعراض ميخواند ولي در خوشحاليانسان خداي را در بيچارگيهايش مي
 .شودوسيله فطرتش به سوي خدا هدايت مي

يعني كفران نعمت عادت انسان است، و از اين جهت است كه داراي طبيعت انساني است كه همه  -"وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً "
سر و كارش با اسباب مادي و طبيعي است، و در اثر عادت و خو كردن با اسباب مادي و طبيعي مسبب االسباب را فراموش 

 .ور استتهاي او غوطهكند، با اينكه در هر آني در نعممي

و اگر كالم را با اينچنين ذيلي ختم نمود براي اين بود كه بفهماند اعراض آدمي از ياد خدا در غير حال بيچارگي امري 
 شد، بلكه امري عادي است و عادتغريزي فطري نيست، چون اگر فراموشي خدا فطري بود خود دليل بر نفي ربوبيت او مي

 .دارداو را به كفران نعمت وا ميزشتي است از انسان كه 

اي كارش به جايي و در آيه، دليلي هم بر توحيد ربوبيت خداي تعالي هست، و حاصلش اين است كه اگر آدمي در حادثه
شود، و اميد نجاتش به كلي برسد كه از هر سببي از اسباب ظاهري جهان منقطع و مايوس شود اصل سبب منقطع نمي

ه هنوز اميد نجات داشته و به سببي كه تواناي بر اموري باشد كه هيچ سببي قادر بر آن نيست اميدوار گردد، بلكنااميد نمي
 .است

ي داشت چرا بايستو اگر در واقع چنين سببي كه ما فوق همه اسباب عالم و مسبب همه آنها يعني خداي سبحان وجود نمي
؟ پس وجود چنين تعلقي خود حجتي است بر مساله اثبات صانع در دل آدمي و در فطرت او چنين ارتباط و تعلقي يافت شود

 .يمشدكه اگر اشتغال به زخارف زندگي دنيا و دلبستگي و انس با اسباب مادي و ظاهري نبود هرگز از ياد او غافل نمي
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 ."عَلَيْكُمْ حاصِباً ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَ فَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ "

ه خسف اللَّه ب "خسوف قمر به معناي پنهان شدن قرص ماه و پوشيده شدنش به ظلمت و سايه است، و اگر گفته شود:
اي به معن به طوري كه در مجمع البيان آمده "حاصب "معنايش اين است كه خداوند او را در زمين پوشانيد و كلمه "األرض

اي است كه به معناي باد كشنده "حاصب "اند:گفته« 1»و بعضي « 1»ها را از جاي بكند ريزهبادي است كه از شدت، سنگ
 .در بيابان برخيزد، به خالف )قاصف( كه به معناي باد كشنده در دريا )يعني طوفان( است

 931كنيد[ ..... ص : ا اعراض ميها داريد كه از خدآيا در خشكي تضميني و تاميني از گرفتاري]

استفهامي كه در آيه آمده، استفهام توبيخ است، خداي سبحان ايشان را بر اين معنا كه تا در خشكي هستند از دعوتش 
فرمايد، چون بشر در خشكي هم هيچ مامن و پناهگاهي كه او را از حوادث كشنده حفظ كنند توبيخ و سرزنش مياعراض مي

داند چه حوادثي در دريا و يا بيابان در انتظار او چنان كه هيچ مامني از غرق و هالكت در دريا ندارد، زيرا نميكند ندارد، هم 
دهد كه خداوند زمين زير پاي او را فرو ببرد و يا تند بادي بفرستد، و او را است، و به همين جهت در هر آني احتمال مي
 .ايشان دور كرده و سالمتي و امنيت قبلي را برگرداند، ندارند هالك كند، و كسي را هم كه شدت و بال را از

 ."ا بِهِ تَبِيعاًمْ ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنأَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تارَةً أُخْري فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قاصِفاً مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِما كَفَرْتُ "

ها را در ها و ساختمانبه معناي بادي است كه كشتي "قاصف "اي شكستن و خرد كردن شديد است، وبه معن "قصف "كلمه
 .شكندهم مي

 "بحر "به "فيه "به معناي تابع است، و ضمير "تبيع "اند: به معناي بادهاي كشنده دريا است، و كلمهبعضي ديگر گفته



گردد، و براي هر يك از اين احتماالت بار ما وقع به هر دو بر مييا به ارسال و يا به اعت "غرق "به "به ")دريا( و ضمير
 .قائلي هم هست، و آيه شريفه تتمه توبيخ قبل است

و معنايش اين است كه آيا شما ايمن از اين هستيد كه هيچوقت دچار غرق دريا نگرديد؟ و يا ايمنيد از اينكه بار ديگر 
 ي شكننده وگذارتان به دريا نيفتد؟ تا خداوند از بادها
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كشنده بفرستد و شما را و كشتي شما را خرد نموده و غرقتان سازد؟ نه، چنين تاميني نداريد، كسي را هم نداريد كه بعد از 
 .فاع نموده و به خدا اعتراض كند كه چرا چنين كرديغرق شدن از شما د

يب فرض به كار رفته، قبال خداي تعالي غا "تكلم با غير "به "غيبت "التفات از "ثُمَّ ال تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنا بِهِ تَبِيعاً "و در جمله
ان در اين جمله به صورت متكلم با غير گشت، ولي ناگهبرگرداند( به او بر مي) (شده بود، و ضمير غايب )بفرستد( )حفظ كند

خواهد اين آيه را با آيات بعدي كه سياق متكلم مع الغير را بر ما( درآمده، و گويا نكته اين التفات اين باشد كه مي -علينا)
 .دارد در يك سياق در آورد

 934[ ..... ص : "وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ ... "معناي آيه:]

 ."امِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلً رَّمْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍوَ لَقَدْ كَ "

واتر فضل و ت اين آيه در سياق منت نهادن است، البته منتي آميخته با عتاب، گويي خداي تعالي پس از آنكه فراواني نعمت و
كرم خود را نسبت به انسان ذكر نمود و او را براي به دست آوردن آن نعمتها و رزقها و براي اينكه زندگيش در خشكي به 

خوبي اداره شود سوار بر كشتيش كرد. و او پروردگار خود را فراموش نموده و از وي رو گردانيد، و از او چيزي نخواست و بعد 
ور بوده اينك در اين هاي او غوطههم روش نخست خود را از سر گرفت با اينكه همواره در ميان نعمتاز نجات از دريا باز 

شمارد، باشد كه انسان بفهمد پروردگارش نسبت به وي عنايت بيشتري دارد، و اي از كرامتها و فضل خود را ميآيه خالصه
 .كندفران ميمع األسف انسان اين عنايت را نيز مانند همه نعمتهاي الهي ك

شود كه مراد از آيه، بيان حال جنس بشر است، صرفنظر از كرامتهاي خاص و فضائل روحي و معنوي از همين جا معلوم مي
د از آن داشت و مقصواي اختصاص داده، بنا بر اين اين آيه مشركين و كفار و فاسقين را زير نظر دارد، چه اگر نميكه به عده

 .آمدود معناي امتنان و عتاب درست درنميهاي خوب و مطيع بانسان

مقصود از تكريم اختصاص دادن به عنايت و شرافت دادن به خصوصيتي است كه  "وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ "پس اينكه فرمود:
است كند، چون تكريم معنايي فرق پيدا مي "تفضيل "با "تكريم "در ديگران نباشد، و با همين خصوصيت است كه معناي

نفسي و در تكريم كاري به غير نيست، بلكه تنها شخص مورد تكريم مورد نظر است كه داراي شرافتي و كرامتي بشود، به 
خالف تفضيل كه منظور از آن اين است كه شخص مورد تفضيل از ديگران برتري يابد، در حالي كه او با ديگران در اصل 

 .آن عطيه شركت دارد
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ساير موجودات عالم خصوصيتي دارد  .گوئيم: انسان در ميانحال كه معناي تكريم و فرق آن با تفضيل روشن شد اينك مي
كه در ديگران نيست، و آن داشتن نعمت عقل است، و معناي تفضيل انسان بر ساير موجودات اين است كه در غير عقل از 



برتري داشته و هر كمالي كه در ساير موجودات هست حد اعالي آن در ساير خصوصيات و صفات هم انسان بر ديگران 
 .انسان وجود دارد

هايي كه در خوراك و لباس و مسكن و ازدواج خود دارد با ساير موجودات كامال روشن و اين معنا در مقايسه انسان و تفنن
بينيم، برد در هيچ موجود ديگري نميد به كار ميبينيم انسان در نظم و تدبير اجتماع خوشود، و همچنين فنوني را كه ميمي

كند ولي ساير حيوانات و نباتات و غير آن دو چنين انسان براي رسيدن به اين هدفهايش ساير موجودات را استخدام مي
تا  اندبينيم كه داراي آثار و تصرفاتي ساده و بسيط و مخصوص به خود هستند. از آن روزي كه خلق شدهنيستند بلكه مي

اد اند، و حال آنكه انسان در تمامي ابعاند، و تحول محسوسي به خود نگرفتهكنون از موقف و موضع خود قدمي فراتر نگذاشته
دارد. و خالصه اينكه بني آدم در ميان ساير موجودات زندگي خود، قدمهاي بزرگي به سوي كمال برداشته و هم چنان بر مي

رخوردار گرديده و به خاطر همان خصيصه است كه از ديگر موجودات جهان امتياز يافته اي بعالم، از يك ويژگي و خصيصه
 .دهدو آن عقلي است كه به وسيله آن حق را از باطل و خير را از شر و نافع را از مضر تميز مي

 "است، و يا "گويايينطق و  "اند و يا روايتي هم بر طبقش رسيده كه مقصود از آن خصيصه مسالهو اما اينكه مفسرين گفته
 "او ي "خوردن با دست "است كه با آنها به دلخواه خود كار كند، و يا عبارت از "انگشت داشتن "، و يا"بر دو پا راه رفتن
 "ا آنكهاست و ي "تسلط بر ساير مخلوقات و تسخير آنها "، و يا"حسن صورت "و "خوش تركيبي "و يا "قدرت بر نوشتن

هم چون خاتم انبيا محمد صلوات اللَّه عليه، پيغمبري را براي  "، و يا"را به دست خود خلق كرده -آدم -خداوند پدر ايشان
يي است كه گفته شد هيچيك صحيح نيست، بلكه روايات اينها را به عنوان  "به خاطر همه اينها "آنان برانگيخته و يا آنكه

 .مثل ذكر كرده نه اينكه مراد از آن خصيصه اينها باشد

 "و "خط "شود يعني ابتدا بايد عقل وجود پيدا كند و سپسعضي از آنها كه شمرده شد بعد از داشتن عقل، پيدا ميچون ب
، و بعضي ديگرش از مصاديق تفضيل است نه تكريم چون در ساير مخلوقات هم مقدار "تسلط بر ساير مخلوقات "و "نطق

 ، و"آفريده شدن پدر آدميان به دست خدا "يه خارج است، مانندكمترش وجود دارد، و بعضي ديگر از آنها اصال از مدلول آ
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هاي معنوي و آخرتي است، و آيه شريفه ، چرا كه اينها همه جزو تكريم"قرار گرفتن خاتم انبياء )ص( در ميان آنان "يا
 .گويدهاي مادي و دنيوي سخن ميپيرامون خصيصه

 :اندگردد، چون گفتهشود روشن ميه متوجه گفتار بعضي مياز اينجا آن اشكال ك

مقصود از تكريم همه اين هايي است كه گفته شد، و اشتباهي كه صاحب روح المعاني كرده اين است كه بعد از ذكر اقوال 
فعل است و  بهگذشته گفته است كه همه اينها از باب مثال و ذكر مصداق است، و اگر كسي مانند ابن عطيه بگويد: تكريم 

 .«1»اي گفته، و راهي بر خالف صريح عقل و صحيح نقل، پيموده است بس ادعاي غلطي كرده، و سخن بيهوده

 .و حال آنكه خواننده محترم توجه فرمودند كه بر عكس، سخن ابن عطيه صحيح، و دعوي روح المعاني باطل است

معنايش اين است كه ما ايشان را در دريا سوار بر كشتي و در خشكي سوار بر  "حْرِوَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَ "و اينكه فرمود:
چارپايان و غير از آن كرديم تا به سوي مقاصد خود رهسپار شوند و در پي جستجوي فضل پروردگار خود و رزق او برآيند، و 

 .(شودها برخوردار مياين خود يكي از مظاهر تكريم بشر است )چون بشر به وسيله عقل از اين موهبت

آيند هايي است كه مورد استفاده و خوشها و حاصلاقسام ميوه "وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ "در جمله "طيبات "و مقصود از
برد، و عنوان رزق بر آن صادق باشد، و اين نيز يكي از بشر بوده و هر چيزي ديگر است كه از آن متنعم گشته و لذت مي

زند كه به ضيافتي دعوت شود آن گاه براي حضور در آن ضيافت كريم است كه انسان را به ميهماني مثل ميمظاهر ت



ها در اختيارش بگذارند، كه هم ميهماني تكريم است، و هم برايش مركب بفرستند، و در آن ضيافت انواع غذاها و ميوه
 .م استمركب فرستادن و هم غذاهاي لذيذ برايش آوردن همه مصداق تكري

 "... وَ رَزَقْناهُمْ "و جمله "وَ حَمَلْناهُمْ ... "گردد كه عطف جملهبا اين بيان روشن مي

 .از قبيل عطف مصداقي است كه از عنواني كلي انتزاع شده و بر آن متفرع شود "تكريم "بر

 936ص : [ ..... "وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا "معناي جمله:]

نواع حيوانات ا "كساني كه خلق كرديم -من خلقنا "بعيد نيست كه مراد از -"وَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا "
داراي شعور و همچنين جن باشد كه قرآن آن را اثبات كرده، آري قرآن كريم انواع حيوانات را هم امتهايي زميني خوانده، 

 ن كه يك امتمانند انسا
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 مٌوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَ "زميني است، و آنها را به منزله صاحبان عقل شمرده و فرمود:
تر است، چون و اين احتمال با معناي آيه مناسب« 1» "ءٍ ثُمَّ إِلي رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَأَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ

دانيم كه غرض از آيه مورد بحث بيان آن جهاتي است كه خداوند با آن جهات آدمي را تكريم كرده، و بر بسياري از مي
حيوان و جن هستند، و اما مالئكه از آن جايي  -تا آنجا كه ما سراغ داريم -عالم برتري داده، و اين موجوداتموجودات اين 

 .توانيم آنها را نيز مشمول آيه بگيريمكه موجودات مادي و در تحت نظام حاكم بر عالم ماده قرار ندارند نمي

اري از مخلوقاتمان كه حيوان و جن بوده باشند برتري داديم، و اما شود كه ما بني آدم را از بسيبنا بر اين معناي آيه اين مي
)كثير( قرار دارند يعني مالئكه خارج از محل گفتارند، زيرا آنها موجوداتي نوري و  "بسيار "بقيه موجودات كه در مقابل كلمه

اين  كند و ليكن ازره انسان بحث ميغير مادي هستند و داخل در نظام جاري در اين عالم نيستند، و آيه شريفه هر چند در با
 .نظر مورد بحث قرارش داده كه يكي از موجودات عالم مادي است كه او را به نعمتهايي نفسي و اضافي تكريم كرده است

 217 : ..... ص گفته شده است[ "فضلناهم "و "كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ "انسان و چند وجه ديگر كه در بيان فرق بين "تفضيل "و "تكريم "فرق بين]

 .از آنچه گذشت چند نكته زير روشن گرديد

هاي الهي است كه به انسان داده شده، تفضيل و تكريم ناظر به يك دسته از موهبت :اينكه هر يك از دو كلمه -1
و  مضرتكريمش به دادن عقل است كه به هيچ موجودي ديگر داده نشده، و انسان به وسيله آن خير را از شر و نافع را از 

هاي ديگري از قبيل تسلط بر ساير موجودات و استخدام و تسخير آنها براي رسيدن به دهد، موهبتنيك را از بد تميز مي
 .شود كه عقل باشدهدفها از قبيل نطق و خط و امثال آن نيز زماني محقق مي

ز هر يك سهم بيشتري به انسان داده است، و اما تفضيل انسان بر ساير موجودات به اين است كه آنچه را كه به آنها داده ا
اي از گوشت و يا ميوه و يا گياهان و يا غير آن دارد، ولي انسان كه در اين جهت با خورد خوراك سادهاگر حيوان غذا مي

ند، كحيوان شريك است اين اضافه را دارد كه همان مواد غذايي را گرفته و انواع طعامهاي پخته و خام براي خود ابتكار مي
نمايد و همچنين آشاميدني، اش آورده براي خود اختراع ميتوان به شمارهطعامهاي گوناگون و فنون مختلف و لذيذ كه نمي

 .و پوشيدني، و اطفاء غريزه جنسي و طريقه مسكن گزيدن و رفتار اجتماعي در حيوانات و انسان بدين قياس است
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شود كه معناي تكريم و تفضيل يكي نيست، زيرا اگر يكي بود چه جهت داشت كه تكرار گويد: اگر گفته در مجمع البيان مي
ري رساند بدون اينكه نظري به برتصرف انعام را مي "كرمنا "گوئيم: جملهشود؟ گفتن يكي از آن دو كافي بود. در جواب مي

ر گفت، اين اشاره ظاهاگر دومي را نميانسان نسبت به ساير موجودات داشته باشد، ولي تفضيل نظر به برتري دارد، و 
شود، و تفضيل مربوط به نعمتهاي آخرت است، بعضي هاي دنيا مياند كه تكريم تنها شامل نعمتشد، بعضي هم گفتهنمي

اند كه تكريم آن نعمتهايي است كه مصحح و مجوز تكليف شده و تفضيل نعمت تكليف )دين( است كه به وسيله ديگر گفته
 .«1»رسد هاي واال ميه منازل و رتبهآن آدمي ب

نعمت مورد  "رساند كه تكريم فاقد آن است و آن عبارت از اين است كهاي را مياما اينكه گفته است كه تفضيل يك نكته
گوئيم تفضيل، هم در گوئيم كه چنين چيزي را قبول نداريم، و مي! در جوابش مي"تفضيل بدون استحقاق داده شده

شود، و هم در نعمتهايي كه طرف استحقاق آن را نداشته باشد، و اما آن مفضل استحقاق آن را دارد اطالق مي نعمتهايي كه
 .وجوهي كه از ديگران نقل كرده هيچيك دليلي ندارد

رسد كه گفته تر از هر معنا اين به نظر ميگفته قريب "تفضيل "و "تكريم "فخر رازي در تفسير خود در باره فرق ميان
خداي تعالي انسان را بر ساير حيوانات به اموري خلقي و طبيعي و ذاتي از قبيل عقل و نطق و خط و صورت زيبا و  ":شود

قامت موزون برتري داده است، و همه اينها را به وسيله عقل و فهم در اختيار آدمي قرار داده، تا به وسيله آنها عقايد حق و 
 ."اخالق فاضله را تحصيل كند

 .م و دومي تفضيل استاولي تكري

پس گويي كه خواسته است بفرمايد: ما بشر را با در معرض كسب نجات و تقرب قرار دادن برتري داديم، تا آنچه مايه نجات 
ند، ايم كسب كاو از بديها و مهالك است و مايه تقرب او از نيكيها است به وسيله مبادي و ابزاري كه در اختيارش قرار داده

ايم در همان موردي كه براي هاي ما را به جاي آورد، و آنچه را كه برايش خلق كردهاوست كه شكر داده حال وظيفه خود
آن مورد خلقش كرديم به كار گيرد، يعني خدا را به يگانگي بپرستد و چيزي شريك او قرار ندهد، و بتهايي كه دارد كنار 

 .«1»بگذارد 
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اش اين است كه ميان تكريم )كرمنا( و تفضيل )و فضلناهم( فرق است اولي عبارت از امور ذاتي و ملحقات آن از و خالصه
كه هر  فرمايدبايد تحصيل كند، و ليكن خواننده گرامي توجه مي غرائز است، و دومي عبارت از امور كسبي است كه خود او

، و ليكن اينكه مراد از "اكتسابي "و ديگري "ذاتي "چند به گفته او مواهبي كه در آدمي است دو جور است، يكي امور
ر فرق جه صحيح دتكريم اولي باشد و مراد از تفضيل دومي، دليلي ندارد، و بلكه لغت عرب هم با آن سازگار نيست، پس و

 .بين اين دو كلمه همان است كه گفتيم



اين آيه ناظر به كمال انساني از حيث وجود مادي است، و تكريم و تفضيلش در مقايسه با ساير موجودات مادي است، و  -2
و  صه تفضيلبنا بر اين مالئكه از آنجا كه از تحت نظام كوني و مادي اين عالم خارجند لذا از محل كالم بيرونند، و خال

برتري دادن انسان بر بسياري از موجودات، تفضيل از غير مالئكه از موجودات مادي اين عالم است، و اما مالئكه اصوال 
 .وجودشان غير اين وجود است پس آيه هيچ نظري به برتري آدمي از مالئكه ندارد

 931مفضل عليه )كثير ممن خلقنا( خارج است[ ..... ص : آيه شريفه ناظر به تفضيل انسان از حيث وجود مادي است و مالئكه از ]

شر حتي اند بر اينكه مالئكه از بني نوع بشود كه با اين آيه استدالل كردهاز اين بيان فساد گفتار بعضي به خوبي واضح مي
وجوداتي داللت دارد بر اينكه م "فْضِيلًاوَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَ "از انبيايش افضل است، به اين بيان كه جمله

مامي دانيم انسان از تتواند باشد، براي اينكه ميهستند كه خدا انسان را بر آنها برتري نداده، و آن موجودات جز مالئكه نمي
 .موجودات سواي مالئكه برتري دارد، و اين خود مطلبي اتفاقي است

شريفه متعرض آن است برتري از حيث وجود مادي دنيوي است، و مالئكه  و وجه فساد آن اين است كه آن مطلبي كه آيه
گردد، اند به همين جواب ما بر مياز اين گفتار داده« 1»به چنين وجودي اصال موجود نيستند، جواب ديگري هم كه بعضي 

نيست،  ي در ثواب ابتداء صحيحاند: بطور مسلم منظور از اين برتري برتري در ثواب نيست، زيرا برترو آن اين است كه گفته
چون ثواب بستگي به عمل و اطاعت دارد، بلكه مراد از آن برتري در فنون نعمتهاي دنيايي است كه خداوند در دنيا به 

 .موجودات ارزاني داشته است

ه بياني "من "مهو كل "جميع "در آيه به معناي "كثير "اند: كه كلمهاند و گفتهداده« 1»و اما اين جواب ديگري كه بعضي 
ه ايم صحيح نيست، و بلكايم با همه كثرتشان برتري دادهاست، و معنايش اين است كه ما انسان را از هر چه كه خلق كرده

 .اي است كه نه خود كالم خدا به آن داللت دارد و نه سياق كالمجواب سخيف و بي پايه
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من آبرويي از  -بذلت له العريض من جاهي ":گوينداين آيه از قبيل اين است كه مي« 1»اند و همچنين است اينكه گفته
يمي از حريم خودم را من حر -ابحته المنيع من حريمي "گويند:و يا مي "آبروي خودم را كه خيلي هم زياد است به او دادم

كه در اينگونه تعبيرات معنا اين نيست كه من عريض جاهم و منيع مقامم را به او  "كه خيلي هم منيع است به او اباحه كردم
داده و غير عريض و غير منيع آن را براي خود گذاشتم، بلكه مراد اين است كه من از جاه خودم كه داراي صفت عريض 

 .ه داراي صفت منيع است به او دادماست و از مقام خودم ك

وجه بطالن اين است كه اگر مقصود از آوردن اين دو مثال اين است كه بگويي عنايت در اينگونه كلمات در اين است كه 
بفهمانيم كه من مثال تمامي جاه خود را با اينكه عريض است به او دادم در اين صورت اين دو مثال با مورد آيه تطبيق 

زيرا در اين صورت جاه و حريم دو قسم نيست كه يكي عريض و منيع باشد و آن ديگري غير عريض و غير منيع، كند، نمي
 .و حال آنكه دو قسم است، به خالف مورد آيه كه دو قسم نيست، و مخلوقات خدا همان كثير است و بس

به غير عريض آن، در مورد آيه شريفه قطعا  و اگر مقصود اين است كه بفهماند من جاه عريض خود را به او دادم تا چه رسد
 .شود كه ما انسان را بر خلق كثير خود برتري داديم تا چه رسد به خلق غير كثيرجائز نيست، زيرا معنا اين مي

است،  غير مالئكه "كثير "پذيريم كه مراد ازشويم، و مياند كه ما تسليم ميبعضي از اين اشكال جواب داده «1»و چه بسا 



 توانيد بزنيد اين است كه بگوئيد: آيه شريفه از بيانبراي تبعيض است، تازه نهايت حرفي كه مي "ممن "در "من "كلمهو 
گوئيم سكوت اعم از اين است كه مالئكه برتر از انسان باشد، آيه اگر از برتر بودن انسان از مالئكه ساكت است، ما هم مي

ممكن است واقعا انسان و مالئكه هيچيك بر ديگري برتري نداشته باشد، و با  آن ساكت است از اين نيز ساكت است، زيرا
 .هم مساوي باشند

و باز هم به فرض كه تسليم شويم و بپذيريم كه آيه داللت بر تفضيل مالئكه بر انسان دارد، تازه نهايت حرفي كه شما 
فراد ارد، و اين حرف منافات ندارد با اينكه بعضي از اتوانيد بزنيد اين است كه بگوئيد جنس مالئكه بر جنس آدم برتري دمي

 .(بني آدم افضل از مالئكه باشند مانند انبياء )ع
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كه گفتيم آيه شريفه متعرض برتري از نظر ثواب و تقرب و برتريهاي آخرت نيست و به عبارت ديگر پس حق همان است 
 "من "غير مالئكه است و كلمه "كثيري از آنچه خلق كرديم "آيه متعرض برتري از حيث وجود مادي است و مراد از

و جن است، و انسان به حسب وجود ماديش از مالئكه و غير مالئكه و انسان و حيوان  "من خلقنا "تبعيضي است، و مراد از
 .حيوان و جن برتري دارد، اين را در نظر داشته باشيد تا ان شاء اللَّه گفتار ما را پيرامون برتري انسان از ملك بخوانيد

 993گفتار در برتري انسان از مالئكه ..... ص : 

 اشاره

ند؟ قول معروف كه به اشاعره هم منسوب شده اين است كه مسلمين اختالف دارند در اينكه انسان و ملك كداميك برتر
انسان افضل است، و مراد ما از فضيلت انسان، نه همه افراد انسانها است، بلكه افراد مؤمن است، زيرا حتي دو نفر هم 

ها منكران حق و لجوج تر و گمراهترند، و آنان عبارتند ازاي از افراد انسان از چارپايان هم پستاختالف ندارند در اينكه عده
 .تر باشند؟روند، بنا بر اين چگونه ممكن است كه چنين جانوراني از مالئكه مقربكه زير بار حق نمي

اند انسان از ملك برتر است، يكي همين آيه شريفه است كه البته همانطور كه در تفسيرش اشاره دليل كساني كه گفته
ر از مالئكه تگويد مؤمن نزد خدا گرامياند، دليل ديگرشان رواياتي است كه ميهكرديم كلمه كثير را به معناي جميع گرفت

 .است

و اين رأي از مذهب شيعه نيز معروف است، و چه بسا اين استدالل را هم بكنند كه مالئكه مطبوع بر اطاعت خدايند، و 
تواند اطاعت كند و هم كه هم مياطاعت طبيعت و فطري آنها است، اصال قادر بر معصيت نيستند، به خالف انسان 

دهد يكي نيروهاي شيطاني و ديگري رحماني، يكي عقل و يكي مخالفت، و سازمان وجودش را هم دو قسم نيرو تشكيل مي
 .شهوت و غضب

تواند معصيت كند خودداري نموده، در عوض خداي را اطاعت پس انسان مؤمني كه با نفس خود جهاد نموده، با آنكه مي
 .از مالئكه افضل استكند مي

ولي با همه اين حرفها افضليت انسان به آن معنايي كه گذشت در ميان شيعه و اشاعره اتفاقي نيست، و از اشاعره كساني 



 .انداند، مانند زجاج، و به ابن عباس هم نسبت دادههستند كه قائل به افضليت ملك شده
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از ساير موجودات، و بعد از اين سلسله  -بطور مطلق -اند به افضليت پيغمبرانشان قائل شدهديگر از اي «1»بعضي 
 .فرستادگان از مالئكه بر ساير مالئكه و بر ساير افراد بشر، و سپس افضليت تمامي مالئكه بر تمامي بشر

ه از جستگان بشر، سپس عموم مالئكديگر از ايشان قائلند به برتري كروبين از مالئكه بطور مطلق، آن گاه بر« 1»بعضي 
 .عموم بشر، كه امام فخر رازي اين قول را اختيار كرده و به غزالي هم نسبت داده است

ا آنجا كه ت -وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ "اند به ظاهر آيهاند به افضليت مالئكه از بشر و استدالل كردهو اما معتزله معتقد شده
 .كه تقريب استداللشان در تفسير آيه گذشت "لْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًاوَ فَضَّ -فرمايدمي

لي كَثِيرٍ وَ فَضَّلْناهُمْ عَ "اند خيلي بدگويي كرده و در ذيل جملهزمخشري به كساني كه قائل به افضليت انسان از ملك شده
، و اند جميع نيست، بلكه موجودات غير مالئكه استير آن طور كه اينان پنداشتهگفته است: مراد از كث "مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلًا

همين فضيلت براي بني آدم بس است كه ما فوقشان مالئكه است، و غير از اين موجودات شريف و مقرب درگاه خدا ما 
 .فوق ديگري ندارند

اند كه به اند، و آن قدر در لجاجت پيش رفتههاي عكس وفاق را رفتو عجب از جبري مذهبان است كه چطور در هر مساله
خود جرأت دهند توهين بزرگي را مرتكب شده و انسان را بر مالئكه برتري دهند، با اينكه بارها از قرآن كريم شنيدند كه تا 

مالئكه چه اندازه به دانند چه حدي مالئكه خود را احترام فرموده و تا چه اندازه به احترام نام ايشان را برده، و با اينكه مي
ساحت قدس خدا نزديكند، و چطور خداوند ايشان را نسبت به انبياء مانند انبياء نسبت به ساير مردم قرار داده آن گاه از فرط 

اند: پروردگارا تو تعصب كارشان بدينجا كشيد كه حرفهايي و اخباري سر هم كنند و ببافند، مثال نقل كنند كه مالئكه گفته
ها محروم ساختي حال از آخرت به ما بده، برند ولي ما را از آن لذتخورند، لذت ميه بني آدم دادي، در آن دنيا ميدنيا را ب

خلق  "كن "كنم و شما را كه با امرخداي تعالي هم در جواب فرموده به عزت و جالل خودم هيچوقت اين كار را نمي
اند كه گفته دهم، و آن گاه از ابي هريره روايت كردهام قرار نميفريدهام در مقابل ذريه كسي كه او را به دست خود آكرده

 .اي كه نزد اويندتر است از مالئكهاست: مؤمن گرامي
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را به معناي جميع گرفته و گويا ذوق سليم را از دست داده و زشتي گفتار خود  "كثير "و نيز از ايشان تعجب است كه كلمه
 چقدر ركيك و زشت است )زيرا با بودن جميع "و فضلناهم علي جميع ممن خلقنا "فهمند كه گفتنكنند، و نميرا حس نمي

 .ماند( و همين رسوايي براي ايشان بس است اگر بفهمندنمي باقي "من "ديگر جايي براي حرف

هاي بعيدي شما ببينيد براي به كرسي نشاندن حرفي غلط و در دشمني مالئكه چه تمحالت و تشبثاتي نموده و چه تاويل
رند تالفي در گويا كه اينها از دودمان قوم لوط باشند، و چون جبرئيل قوم لوط را نابود كرده حاال دا !شوندمرتكب مي

روايتي كه نقل كرده كه مالئكه از خدا خواستند در مقابل «. 1»رود آورند، و به هيچ وجه آن داغ از دلهايشان برون نميمي
دنيايي كه به بني آدم اختصاص داده آخرت را هم به ايشان اختصاص دهد، روايتي است كه از ابن عمرو انس بن مالك و 

اللَّه انصاري از رسول خدا روايت شده، و در روايت آخري آمده كه وقتي خداوند آدم و ذريه او را  زيد بن اسلم و جابر بن عبد



خلق كرد مالئكه گفتند: پروردگارا اينها را خلق كردي و همه گونه وسائل لذت مانند خوردن، آشاميدن و نكاح كردن و بر 
يا را به ايشان بده و آخرت را به ما فرشتگان واگذار، اسب سوار شدن برايشان فراهم نمودي، حال كه چنين كردي پس دن

رابر او را آفريدم ب "كن "ام با كسي كه با يك كلمهخداي تعالي فرمود: من هرگز كسي را كه با دو دست خود خلقش كرده
 .كنمنمي

ردن و امثال آن را صرفنظر از اين كه اصل مضمون روايت درست نيست، زيرا در اين روايت خوردن و آشاميدن و ازدواج ك
گيرد و مالئكه بدون اين اعمال آن لذت و كمال خوانده در حالي كه اين كارها در آدمي به منظور استكمال و بقاء انجام مي

اش به را دارند، يعني مالئكه از ابتداء وجود آن كماالتي را كه بني آدم با به كار بردن قواي مادي خود، و اعمال خسته كننده
رد واجد است )او بدون خوردن سير است و بدون تالش جهت خريدن و دوختن لباس دارد( ولي انسان مجبور آودست مي

است نظام جاري در عالم ماده را بپذيرد، بنا بر اين چگونه ممكن است كه بگوئيم مالئكه از خدا چنين چيزهايي را 
اي آن هستند و نسبت به اموري حرص به خرج دهند اند، آري محال است چيزي را مسئلت و درخواست كنند كه دارخواسته

 .كه از آن محروم نيستند

 نظير اين اشكال به استدالل قبليشان وارد است كه براي اثبات افضليت انسان
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خواند و هم از قوايي كه او را به معصيت گفتند: وجود انسان مركب است از قوايي كه او را به اطاعت ميكرده و مياز ملك، 
كشاند، و اگر اطاعت را بر معصيت ترجيح داده و به سوي اسالم و عبوديت گرايش پيدا كند ارزش اطاعت او را از اطاعت مي

و ترك معصيت نيز از فطريات او است، پس بني آدم بيشتر از مالئكه مالئكه بيشتر است، چون اطاعت، فطري مالئكه 
 .تواند به خدا تقرب جويد و ثواب و اجر بيشتري كسب كندمي

و اين حرف پايه و اساسش يك اصل عقاليي است كه در جامعه بشري معتبر شمرده شده، و آن اين است كه اطاعتي كه 
معصيت بهتر است، اطاعت باعث استحقاق اجر، و معصيت موجب استحقاق عقاب  امتثال امر مولوي و يا نهي مولوي باشد از

كند كه انسان مخاطب به آن تكليف، در است، و اما اجر و ثواب هر وقت كه مورد استحقاق قرار گرفت وقتي اثر خود را مي
نبود  و اما اگر مساوي الطرفين شرائطي باشد كه هم بتواند اطاعت كند و هم بتواند نكند، فعل و ترك برايش مساوي باشد،

 كند، مثال در تكليف اجتناب از زنا يك مردمثال مخاطب، به اطاعت نزديك بود تا به معصيت و يا به عكس، حكم تفاوت مي
عنين و يا پير مرد فرتوت كه تحصيل مقدمات چنين كاري برايش دشوار است، با يك جوان قوي كه اكثر موانع از پيش 

ر آن گوئيم اطاعت كرده ولي اگجز ترس از خدا هيچ مانعي ندارد مساوي نيستند، اگر آن عنين زنا نكرد نمي پايش برداشته و
گوئيم اطاعت بيشتري كرده، و بر همين قياس ساير گوئيم اطاعت كرده، و اگر آن جوان نكرد ميپير فرتوت زنا نكرد مي

 .كنندتكاليف را حساب مي

هي به سوي معصيت ندارند، نه غريزه شهوت و غضب دارند و نه چون انسان دچار هواي نفس بينيم راو در مالئكه چون مي
شوند، اگر اين مالئكه خطابهاي مولوي خدا را اطاعت كنند اطاعتشان نظير زنا نكردن عنين و يا زنا نكردن پير فرتوت مي

 .مالئكه برتر است كند ازاست، بنا بر اين انسان كه مجهز به وسائل گناه هست ولي گناه نمي

اين آن تقريبي و آن حسابي است كه در جامعه بشري اعتبار شده، ولي اشكالش اين است كه اگر اين حرف تمام باشد بايد 
توانند گناه بكنند، و مانند آدميان، كردن و نكردن يك عمل اطاعت مالئكه اصال ارزشي نداشته باشد، چون بنا بر اين نمي



بنا بر اين هيچ شرافت ذاتي و ارزش جوهري ندارند، زيرا اطاعتي اجر و شرافت دارد كه نافرمانيش برايشان يكسان نيست، 
كند اطاعت حقيقي نيست و اگر هم اطاعتش هم ممكن باشد، و در حقيقت انقياد ذاتي كه هيچ وقت از ذات تخلف نمي

ه مقرب درگاه خدا باشند و يا اطاعتشان ارزش بناميم مجازي است. و اگر اين حرف درست باشد ديگر علتي ندارد كه مالئك
 .داشته و باعث مقام ومنزلتشان شود
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بينيم خداي سبحان مالئكه را داراي مقام قرب و زلفي دانسته و ايشان را در حظائر قدس و منازل انس جاي و حال آنكه مي
ها صرف هاي ميان خود و خلقش قرار داده و آيا اين همه مقام و منزلتطههاي اسرار خود و حاملين امر و واسداده خزينه

 .گزاف و بدون شايستگي در خود مالئكه بوده؟

چطور ممكن است چنين سخني را در باره مالئكه گفت؟ و حال آنكه خداي تعالي در كتابش ايشان را ثنا گفته، يك جا 
ال يَعْصُونَ اللَّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ  "و نيز فرموده« 1» "قُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِ "فرموده است:

 «"يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ

كنيد ذات ايشان را گرامي داشته است، بدون اينكه مقيد به قيدي كرده باشد، و اطاعتشان را و ، به طوري كه مالحظه مي
شود نسبت به هر امري از اوامر خدايي هم قدرت اطاعت دارند و هم دنشان را مدح نموده است )پس معلوم ميمعصيت نكر

 .(قدرت معصيت

فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا  "و نيز فرموده:« 2» "وَ هُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ "و نيز در مدح عبادت و تذلل در برابر پروردگارشان فرموده
وَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ  "، و نيز فرمود:«2» "دَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ وَ هُمْ ال يَسْأَمُونَفَالَّذِينَ عِنْ

دهد خداي را ياد كند ود را دستور مي، كه پيغمبر گرامي خ«2» "رَبِّكَ ال يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يُسَبِّحُونَهُ وَ لَهُ يَسْجُدُونَ
 .كنندكنند و خداي را بندگي كند آن طور كه فرشتگان عبادتش ميآن طور كه مالئكه او را ياد مي

 994افضل بودن اطاعت انسان از جهت كشف صفاي باطن و حسن سريره او است[ ..... ص : ]

ن بطور مساوي به آن دو قدرت دارد مالك اصلي پس حق مطلب اين است كه صرف امكان فعل و ترك و اينكه انسا
فضيلت و بهتري اطاعت او نيست، بلكه اطاعت بشر از اين جهت افضل است كه از صفاي طينت و حسن سريرة او كشف 

دانيم داراي خبث سريرة و پليدي نفس است هيچ قيمتي بينيم عبادت و اطاعت كسي كه ميكند، به دليل اينكه ميمي
 .د در تصفيه عمل و بذل منتهاي قدرت نهايت درجه سعي را كرده باشدندارد، هر چن
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 .141كنند. سوره انبياء، آيه بندگاني بزرگوار كه در سخن از او پيشي نگرفته به امرش عمل مي(1)

 .5كنند. سوره تحريم، آيه ل ميكنند و آنچه دستور يابند عماز فرمان خدا سرپيچي نمي(2)

 .15سوره انبياء، آيه (3)

ه حم شوند. سوراگر اينها استكبار ورزند باري آنها كه نزد پروردگار تواند شب و روز او را تسبيح گفته و خسته نمي(4)
 .25سجده، آيه 

ش به سجده كنند و برايتسبيحش مي از غافالن مباش كه آنان كه نزد پروردگار تو هستند، از عبادتش استكبار نداشته و(5)
 .155افتند. سوره اعراف، آيه مي
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باشند كه عملشان نزد خداي سبحان حبط است و خداوند حسناتشان را مانند اطاعت منافق و آنها كه دچار مرض دروني مي
فاي نفس مطيع و جمال ذات او و خلوصش در كند، پس مالك ارزش و فضيلت اطاعت، صاز ديوان اعمالشان محو مي

سازد تا در راه خدا و اطاعت او و كشاند، و وادارش ميعبوديت است، و همين است كه او را از معصيت به سوي اطاعت مي
 .ها تحمل نموده در نتيجه عمل و اطاعتش ارزش و نفاست پيدا كندترك معصيت او مشقت

بر طهارت و كرامت است و اعمالش جز ذلت عبوديت و خلوص نيت حكمي ندارد از و بنا بر اين ذات مالئكه كه قوامش 
تر است، آري هاي غضب و شهوت مشوب و مكدر است افضل و شريفهاي هوا و تيرگيجنس و ذات انسان كه با كدورت

 .كمتر اعمال انساني از قضاياي شرك و شامت نفس و دخالت طمع خالي است

تر از اعمال انسان است، تر و خداييشتگان از قوام ذات انسان افضل و اعمال فرشته خالصبه همين جهت قوام ذات فر
اعمال فرشتگان همرنگ ذات آنان و اعمال آدمي همرنگ ذات او است، و كمالي كه انسان آن را براي ذات خود هدف قرار 

 .كه گذشت در ابتداي وجودشان دارا هستندكند، اين كمال را مالئكه به بياني داده و در پرتو اطاعت خدا جستجويش مي

البته اين هم هست كه ممكن است همين انسان كه كمال ذاتي خود را به تدريج يا به سرعت و يا به كندي از راه به دست 
كند در اثر آن استعدادهاي حاصله به مقامي از قرب و به حدي از كمال برسد كه ما فوق آوردن استعدادهاي تازه كسب مي

 .دكنباشد كه مالئكه با نور ذاتيش در ابتداي وجودش رسيده، ظاهر كالم خداي تعالي هم اين امكان را تاييد مي حدي

براي اينكه در داستان خلق كردن خليفه براي زمين برتري انسان را براي مالئكه بيان كرده و فرمود: اين موجود در تحمل 
تواند علم به تمامي اسماء را تحمل كند، و همين تحمل مقامي است از ميعلم به اسماء، قدرتي دارد كه شما نداريد، او 

رسد، و مقامي است كه باطن انسان را از فساد و كمال كه مقام تسبيح مالئكه به حمد خدا و تقديسشان به آن پايه نمي
 إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي وَ "بينيم كه مالئكه به اين قانع شدند هم چنان كه فرمود:كند، و لذا ميسفك دماء پاك مي

عْلَمُ كَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَجاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَ يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِ
 جلد و ما تفصيل بحث آن را در« 1» "ما ال تَعْلَمُونَ
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 :بياد آر آن گاه كه پروردگار تو به مالئكه فرمود: من در زمين خليفه برگمارم مالئكه گفتند(1)

خواهي كساني را بگماري كه فساد كنند و در زمين خونها بريزند و حال آنكه ما خود تو را تسبيح و تقديس پروردگارا مي
 .25دانيد. سوره بقره، آيه دانم چيزي كه شما نميكنيم خداوند فرمود: پس ميمي
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 .اول اين كتاب گذرانديم

 "فرمايد:و نيز داستان مامور شدن مالئكه به سجده كردن بر آدم و اينكه همه آنان وي را سجده كردند يادآور شده و مي
و ما در تفسير آياتي كه راجع به اين داستان در سوره اعراف آمده روشن كرديم كه « 1» "كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَفَسَجَدَ الْمَالئِكَةُ 

سجده مالئكه بر آدم از باب خضوع ايشان در برابر مقام كمال انساني بوده، و آدم جنبه قبله را براي ايشان داشته، وي با 
موده بود، اين بود آنچه كه از ظاهر آيات مورد بحث و ساير آياتي كه آورديم وجود خود، انسانيت را در برابر ايشان مجسم ن

به شود، و چون اين بحث غير از جنها و اشاراتي كه اين معنا را تاييد كند ديده ميشد، و البته در روايات هم گوشهاستفاده مي
 .دقرآنيش جنبه عقالني نيز دارد تفصيل آن را بايد در مباحث عقلي جستجو كر

 991[ ..... ص : "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ "در جمله: "امامهم "در قرآن و مراد از "امام "موارد استعمال كلمه]



 ."يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ "

ياد ب -اذكر يوم فالن "است:روز قيامت است، و ظرف يوم متعلق به مقدر است، و تقدير كالم چنين  "يوم "مقصود از اين
به معناي مقتداء است، و خداي سبحان افرادي از بشر را به اين نام ناميده كه جامع آنان  "امام "و كلمه "آور روزي را كه

 :كنند، هم چنان كه در باره ابراهيم )ع( اين اسم را به كار برده و فرموداين است كه بشر را با امر خدا هدايت مي

و افراد ديگري را كه  «3» "وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا "و در باره سايرين فرموده:« 1» "عِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماًإِنِّي جا "
قَبْلِهِ  وَ مِنْ ":و نيز تورات را امام خوانده و فرمود« 2» "فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ "مقتدا و رهبر گمراهانند ائمه كفر خوانده و فرمود

، و چه بسا از آن استفاده شود كه كتابهاي آسماني كه مشتمل بر دين تازه و شريفند مانند «2» "كِتابُ مُوسي إِماماً وَ رَحْمَةً
 .كتاب نوح و ابراهيم و عيسي و محمد )صلوات اللَّه عليهم( همه امام باشند

 .«5» "أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ ءٍوَ كُلَّ شَيْ "و نيز لوح محفوظ را امام خوانده و فرمود
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 .25همه فرشتگان عالم سجده كردند. سوره حجر، آيه (1)

 .112ترا به پيشوايي خلق برگزيدم. سوره بقره، آيه (2)

 .42سوره انبياء، آيه و آن را به پيشواي مردم ساختيم تا خلق را به امر ما هدايت كنند. (3)

 .11قتال كنيد با پيشوايان كفر. سوره توبه، آيه (4)

 .14و قبل از او كتاب موسي كه امام و رحمت بود. سوره هود، آيه (5)

 .11ايم. سوره يس، آيه هر چيزي را در امام مبين آمارگيري كرده(6)
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چون امام را به  -اي از مردم امامي است غير از امام طائفه ديگر،د كه براي هر طائفهشوو وقتي از ظاهر آيه استفاده مي
همان امام در آيه لوح باشد، براي اينكه در آنجا لوح  "امام "شود مراد ازلذا نمي -"امامهم "ها نسبت داده و فرمودجمعيت

 .نيستمحفوظ را يك امام ناميده كه دومي ندارد، و مخصوص به طائفه معيني 

را شامل است، در سابق هم در تفسير  -اعم از اولين و آخرين -و نيز ظاهر آيه اين است كه آيه مورد بحث، تمامي مردم
لين كتاب آسماني ، گفتيم كه او«1» "كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ وَ أَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ "آيه

توان ميشود كه نكه مشتمل بر شريعتي تازه بود كتاب نوح است كه كتاب ديگري قبل از آن نبوده، و از اينجا معلوم مي
شود كه امتهاي قبل از نوح امام نداشته باشند، اش اين ميمراد از امام در آيه مورد بحث را كتاب گرفت، براي اينكه الزمه

 .اندو حال آنكه ظاهرش اين است كه آنها هم امام داشتهچون كتاب نداشتند، 

همان اشخاصي هستند كه مردم هر طائفه به آنها اقتداء و در  "امام هر طائفه "شود كه بگوئيم: مراد ازپس نتيجه اين مي
خوانده، و امام حق كسي اند، و قبال هم گفتيم كه قرآن كريم هر دو مقتداء را امام كردهراه حق و يا باطل از آنها پيروي مي

را دانسته كه خداوند سبحان او را در هر زماني براي هدايت اهل آن زمان برگزيده است، حال چه اينكه پيغمبر بوده باشد 
 .مانند ابراهيم و محمد )صلوات اللَّه عليهما(، و يا غير پيغمبر

تٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ ال يَنالُ عَهْدِي وَ إِذِ ابْتَلي إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِما "و ما در تفسير آيه
 .تفصيل اين بحث را مطرح كرديم« 1» "الظَّالِمِينَ

وْمَهُ مُ قَيَقْدُ "كند يعني از آيهاي كه در باره فرعون كه يكي از امامان ضالل و گمراهي است بحث ميچيزي كه هست از آيه
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَ يَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلي بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ  "، و همچنين از آيه«2» "يَوْمَ الْقِيامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ



 و« 2» "جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ
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مردم يك گروه بودند خدا رسوالن را فرستاد كه نيكوكاران را بشارت دهند به رحمت و غفرانش و بدان بترسانند از (1)
 .112عذاب نيرانش و با پيامبران كتاب به راستي فرستاد. سوره بقره، آيه 

د و او همه را به جاي آورد خداوند بدو گفت: من ترا به بياد آر هنگامي كه خداوند ابراهيم را به اموري چند امتحان فرمو(2)
پيشواي خلق برگزينم، ابراهيم عرض كرد اين پيشوايي را به فرزندان من نيز عطا فرمايي، فرمود: كه عهد من هرگز به مردم 

 [.....] .112ستمكار نخواهد رسيد. سوره بقره، آيه 

 .75ريزد. سوره هود: آيه تش ميافتد و ايشان را در آجلو قدم خود به راه مي(3)

تا آنكه خدا پليد را از پاكيزه جدا سازد و پليدان را بعضي با بعضي ديگر درآميزد و با هم گرد آورد آن گاه همه را در آتش (4)
 .24دوزخ افكند كه آنها زيانكاران عالمند. سوره انفال، آيه 
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 شوند، و الزمه اين سخن آنشود كه اهل ضالل هيچوقت از اوليايشان جدا نميي ديگر استفاده ميغير اينها از آيات بسيار
 .شونداست كه روز قيامت ايشان به اتفاق پيشوايان خود فرا خوانده مي

ه، و مطلق است، و مقيد به امام حق كه خدا او را هادي به امر خود قرارش داده باشد نشد "بامامهم "عالوه بر اين كلمه
مقتداي ضاللت عين مقتداي هدايت امام خوانده شده و سياق ذيل آيه و آيه دومي هم مشعر بر اين است كه امامي كه روز 

شود آن كسي است كه مردم او را امام خود گرفته باشند و به او اقتداء كرده باشند. نه آن كس كه خداوند قيامت خوانده مي
دايت به امرش انتخاب كرده باشد، چه اينكه مردم هم او را پيروي كرده باشند و يا به امامتش برگزيده باشد، و براي ه

 .كنارش زده باشند

شود كه مراد از امام هر طائفه، آن كسي است كه مردم به پيشواييش تن در داده باشند، حال چه اينكه پس ظاهر اين مي
 .امام حق باشد و چه امام باطل

 "براهيماي امت ا "اند كه روز قيامت مردم به اسم امامشان خوانده شوند، مثال گفته شودو چنين نيست كه بعضي پنداشته
نَدْعُوا كُلَّ  "سازد، آيه شريفه نتيجه و فرع جمله، براي اينكه اين معنا با ظاهر آيه نمي"اي آل فالن "و "اي آل فرعون "و

قرار داده، و  "... وَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي "و جمله "أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِفَمَنْ  "را، اين دو جمله: يعني جمله "أُناسٍ بِإِمامِهِمْ
اگر دعوت به امام معنايش آن باشد نتيجه بودن آن دو جمله فرع براي جمله دعوت به امام روشن نيست، چه ربطي هست 

نامه عمل، و يا به كوري در دنيا و آخرت. به  ميان اينكه مردم را به اسم امامشان بخوانند، و ميان به دست راست دادن
اي با پيشواي خودشان احضار آيد احضار بگيريم كه هر طائفهبه طوري كه از سياق برمي -را "دعوت "خالف اينكه مراد از

ا كور دهند، و هر كه از معرفت امام حق در دنيشده و هر كه به امام حقي اقتداء كرده و نامه عملش را به دست راستش مي
 .آيدبوده، در آنجا هم كور خواهد بود، اين آن معنايي است كه از تدبر و دقت در آيه به دست مي

 991در جمله فوق[ ..... ص :  "امام "اقوال و وجوه مختلف در باره مراد از]

 .در آيه مورد بحث نظرات مختلفي دارند "امام "البته مفسرين در تفسير

كتابي است كه از آن پيروي شده است، مانند تورات، انجيل و قرآن، روز قيامت  "امام "ازاند كه مراد گفته «1»بعضي 
 شود: ايمردم به اسم كتابشان خوانده شوند مثال گفته مي
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 .كنيمورات، اي پيروان انجيل، اي پيروان قرآن، از آنجا كه قبال اشكالش را خوانديد، ديگر تكرار نميپيروان ت

پيغمبر است كه پيشواي پيروان حق است، و شيطان و پيشوايان ضاللت كه  "امام "اند مراد ازديگر گفته «1»بعضي 
ورند، و پيروان موسي را بياوريد، پيروان محمد را بياوريد، شود پيروان ابراهيم را بياپيشواي رهروان باطل است، و گفته مي

زنند پيروان شيطان و رهروان رؤساي خيزند در حالي كه كتابهايشان به دست راستشان داده شده، بعد صدا مياهل حق برمي
 .شونداي هم به اين عنوان حاضر ميضاللت را بياوريد، عده

ام در آيه به معناي عرفيش بوده باشد يعني آن فرد از عقال كه ديگران به وي و ليكن اين وجه مبني بر اين است كه ام
توانيم حمل بر اين معناي عرفي كنيم، اقتداء و از او پيروي كنند، و اگر معناي خاص ديگري در عرف قرآن داشته باشد نمي
شود، و آن عبارت است ن معنا حمل ميو اتفاقا اين كلمه در عرف قرآن معناي مخصوصي دارد و لذا هر جا اطالق شود به آ

 .شودكند، و يا در گمراهي به وي اقتداء مياز كسي كه به امر خدا هدايت مي

شود: اي نامه اعمال مردم است، هم چنان كه گفته مي "امام "اقوال، يكي ديگر اين است كه مراد از« 1»و از جمله 
عمال را امام ناميده براي اين بوده كه مردم تابع حكم آنند، هر اصحاب كتاب خير، و اي اصحاب كتاب شر و اگر نامه ا

 .اي جز اطاعت نداردحكمي كه كرد چه بهشت و چه دوزخ چاره

اين وجه نيز باطل است، و معنا ندارد نامه اعمال و پرونده زندگي افراد، را پيشوا و امام بنامند با اينكه نامه تابع اعمال آدمي 
اند تر است تا متبوع، و اما اين توجيهي كه برايش كردهبع آن باشد، پس اگر آن را تابع بناميم مناسباست نه اينكه انسان تا

اوند شود حكمي است كه خداند كه مردم تابع حكم آن كتابند، آن نيز صحيح نيست، زيرا آنكه اطاعت و پيروي ميو گفته
كند، نه حكم كتاب، چون كتاب حكم بهشت و شهود مي ها و پس از سؤال و سنجيدن اعمال و شهادتبعد از پخش نامه

 .دوزخ ندارد تنها مشتمل بر متن اعمال از خير و شر است

 "كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا "كه آيه -لوح محفوظ و يا صحيفه اعمال امت نيز "امام "شود كه مراد ازاز همين جا روشن مي
 تاب در آيه مذكورنيست، زيرا ك -كندبدان اشاره مي« 2»
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فَمَنْ أُوتِيَ  "شود، آري ظاهرشخاص است كه به دستشان داده ميكتاب امتها است ولي در آيه مورد بحث كتاب فرد فرد ا
 .همين است "كِتابَهُ بِيَمِينِهِ

به دليل اينكه در روايت  -كه امام را جمع ام بگيريم -مادران است "امام "يكي اين است كه: مراد از« 1»و از جمله اقوال 
معناي آيه اين است كه روزي كه مردم را به اسم مادرانشان صدا زنند پس آمده روز قيامت مردم را به اسم مادران صدا مي

 .زنيممي

 "و نفرموده "خوانيم هر مردمي را با امامشانمي "آيد، زيرا در آيه فرموده:اشكال اين وجه اين است كه با لفظ آيه جور نمي



واقعا منظور از امام مادران بودند جا داشت به  و اگر "خوانيم هر انساني را با مادرشمي "و يا "خوانيم مردم را با امامشانمي
يكي از دو تعبير آخري فرموده باشد، و آن روايتي هم كه گفتند بر طبق اين وجه هست به فرض كه صحيح باشد و قبولش 

 .كنيم تازه يك روايت مستقلي است كه ربطي به تفسير آيه ندارد

غت نادري است كه كالم خداي را بر چنين معناي نادر حمل نبايد كرد، و خود ل "امام "عالوه بر اين، جمع بستن ام )مادر( به
 .«1»زمخشري هم در كشاف اين قول را از بدعتهاي تفاسير دانسته است 

كسي است كه به او اقتداء شود، چه عاقل باشد و چه غير عاقل چه حق و  "امام "اند مراد ازو از آن جمله اين است كه گفته
اين قول، انبياء و اولياء و شيطان و رؤساي ضاللت و خود اديان حق و باطل و كتب آسماني و كتب ضالل و چه باطل، بنا بر 

هاي اجتماعي از خوب و بد همه امامند، بنا بر اين وجه شايد دعوت هر مردمي با امامشان كنايه از اين باشد كه هر سنت
 .براي مصاحبه است "مامهمبا ""باء "تابعي در روز قيامت مالزم متبوع، خويش است و

امام  "پيغمبر است و مراد از "امام حق "گفت: )مراد ازكه مي -اشكال اين وجه همان اشكالي است كه به قول گذشته
توانيم حمل بر معناي كرديم، آري در آنجا گفتيم وقتي خود قرآن در اين كلمه عرف خاصي دارد نمي -شيطان( "باطل

كند، و در طرف ضاللت داند از كسي كه به امر خدا هدايت ميام را در طرف هدايت، عبارت ميعرفي و لغوي كنيم، قرآن ام
باء آلت است، و معناي آن اين است  "بامامهم "در "باء "گيرد، ممكن هم هست بگوئيم:مقتدا و پيشواي گمراهان قرار مي

 اي به وسيله امامشكه روزي كه هر طائفه
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 .(شود )دقت فرمائيددعوت و احضار مي

و ديگر موارد مذكور، امام مستقل نيستند، بلكه برگشت پيروي از آنها به پيروي از  "دين "،"سنت "،"كتاب "عالوه بر اين
كند، و اما در جهت اينكه از معارف امام است، و همچنين پيغمبر هم از جهت اينكه امام است به امر خدا هدايت مي پيغمبر و

نمايد از اين جهت نبي و يا رسول است، و امام نيست، و همچنين اضالل دهد يا پيامهاي خدايي را ابالغ ميغيبي خبر مي
 .يقت اضالل مؤسسين آن مذاهب و مبدعين آن بدعتها استهاي غلط در حقمذاهب باطله و كتب ضالل و سنت

 232 : و وجوهي كه در اين باره گفته شده است[ ..... ص "مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي "مراد از اينكه فرمود:]

 ."يلًاوَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَ أَضَلُّ سَبِ "

همين زندگي دنيا است، هم چنان كه بودن سياق آيه  "هذه "رساند كه مقصود ازمي "في اآلخرة "و "في هذه "مقابله ميان
در مقام بيان يكساني و مطابقت دنيا با آخرت دليل بر اين است كه مراد از كوري آخرت كوري چشم نيست، بلكه نداشتن 

قصود از كوري در دنيا هم همين است هم چنان كه در جاي ديگر اين كوري را، بصيرت و ديده باطني است، و همچنين م
و نيز مؤيد اين معنا  «1» "فَإِنَّها ال تَعْمَي الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَي الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ "كوري بصيرت معنا كرده و فرموده

 .بصيرتي استرساند مقصود از آن گمراهي و بياست كه ميبعد از كوري آخرت  "أَضَلُّ سَبِيلًا "قرار گرفتن

پس معناي آيه اين است كه هر كه در اين نشاه يعني زندگي دنيا امام حق را نشناسد و راه حق نپيمايد چنين كسي در 
 .بردبيند و راه به سوي آمرزش نميآخرت سعادت و رستگاري را نمي



به نعمتهايي است كه در آيه ذكر شده، و معنايش  "في هذه "اند: اشاره درفتهاز آنچه گذشت روشن گرديد اينكه بعضيها گ
كساني كه در اين نعمتها كه خدا روزيشان كرده كور باشند، و قدرش را ندانند و شكرش را بجا نياورند در  "اين است كه:

 .صحيح نيست "شوندآخرت هم كور محشور مي

د از كوري در دنيا نداشتن بصيرت و مراد از كوري در آخرت كوري چشم است اند: مراو همچنين اينكه بعضي ديگر گفته
شود، عالوه بر اين كوري چشم در آخرت چه بسا و وجه بطالن هر دو از آنچه گذشت معلوم مي« 1»صحيح نيست 

 برگشتنش به كوري بصيرت باشد، براي

__________________________________________________ 

 .25ج، آيه سوره ح(1)

 .225، ص 5مجمع البيان، ج (2)

 122، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ه در آن پس كسي ك "يَوْمَ تُبْلَي السَّرائِرُ "ها و نهانها خوانده و فرمودهاينكه خود قرآن كريم قيامت را روز نمايان شدن سريره
 .روز كوردل باشد، كور چشم هم خواهد بود

ي دومي افعل و تفضيل و به معناي كورتر  "اعمي "اند بگويند كلمهآيد كه خواستهرميو از ظاهر كالم بعضي مفسرين ب
 "تفسير كرده، و اتفاقا سياق هم مساعد تفسير او است چون جمله "اشد عمي "است، چون در تفسير خود آن را به عبارت

 .«1»كه آن هم افعل تفضيل است به آن عطف شده  "أَضَلُّ سَبِيلًا

 911)رواياتي در باره برتري انسان، احضار هر گروه با امام خود در قيامت و ...([ ..... ص : بحث روايتي ]

م را بر فرمود: يعني بني آدمي "وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ "در امالي شيخ از زيد بن علي از پدرش )ع( نقل شده كه در تفسير آيه
هُمْ مِنَ وَ رَزَقْنا "يعني او را بر خشكي و تري عالم مسلط كرديم "ي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِوَ حَمَلْناهُمْ فِ "ساير مخلوقات برتري داديم

يعني در خوردن از آن طيبات او را بر ديگر حيوانات  "وَ فَضَّلْناهُمْ "هاي پاكيزه روزيش كرديميعني انواع ميوه "الطَّيِّباتِ
زند مگر بني آدم اي در موقع خوردن دست خود را كار نميبندهبرتري داديم و مسلطترش كرديم، چون هيچ پرنده و جن

«1». 

 "لًاوَ فَضَّلْناهُمْ عَلي كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِي "و در تفسير عياشي از جابر از حضرت ابي جعفر )ع( روايت شده كه در ذيل جمله
ه جز آدمي را كه او را منتصب آفريده، و اين خود يك به روي افتاده( خلق كرد -) "منكب "فرمود: خداوند تمامي حيوانات را

 «2»نوع برتري است. 

مؤلف: آنچه در اين دو روايت است دو مصداق از برتري است، نه اينكه آيه منحصر در همينها باشد، به دليل كالم خود امام 
 .كه در آخر روايت فرمود: اين خود يك نوع برتري است

را  "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ "وايت شده كه گفت از حضرت ابي جعفر )ع( معناي آيهو نيز در همان كتاب از فضيل ر
آيند و هر كس پرسيدم، فرمود: در آن روز رسول خدا )ص( و علي )ع( و حسن بن علي و حسين بن علي )ع( با قوم خود مي

 .«2»شود ميكه در عصر هر امامي از دنيا رفته آن روز با آن امام محشور 
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آوريد كه وقتي قيامت آيا حمد خدا بجا نمي :كه فرمود كندو در تفسير برهان از ابن شهر آشوب از امام صادق )ع( روايت مي
شويم مي (داشتند؟ ما دست به دامن رسول خدا )صخوانند كه آن كس را دوست ميشود هر قومي را به سوي كسي ميمي

 .«1»و شما دست به دامن ما 

اينكه رسول خدا )ص( امام امامان است مؤلف: اين روايت را مجمع البيان از آن جناب نقل كرده، و اين خود داللت دارد بر 
هم چنان كه گواهي است بر گواهان، و نيز داللت دارد بر اينكه مساله دعوت به امام در روز قيامت در بين خود ائمه هم 

 .«1»جريان خواهد داشت 

اند ردهصحيح روايت ك گويد: عامه و خاصه )يعني سني و شيعه( از علي بن موسي الرضا )ع( با سندهايو در مجمع البيان مي
اند كه در تفسير اين آيه فرموده است: هر قومي در آن روز كه آن جناب از پدران بزرگوارش از رسول خدا )ص( روايت كرده

 .«2»شوند از امام زمان خود و از كتاب پروردگار و سنت پيغمبر خود بازخواست مي

از آن جناب از پدران بزرگوارش از رسول خدا )ص( مثل همين مؤلف: اين روايت را تفسير برهان هم از ابن شهر آشوب 
 .«2»اند عبارت روايت كرده و او هم گفته كه عامه و خاصه اين روايت را نقل كرده

 :و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از علي )ع( روايت كرده كه فرمود

هر قومي از امام زمانش و از كتاب پروردگارش و از  :فرمود "إِمامِهِمْيَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِ "رسول خدا )ص( در معناي آيه
 .«5»شود سنت پيغمبرش پرسش مي

شود كه حالل كند و در تفسير عياشي از عمار ساباطي از حضرت صادق )ع( نقل كرده كه گفت: زمين بدون امام رها نمي
پس  "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ بِإِمامِهِمْ "فرمايدلي است كه ميحالل خدا را و حرام كند حرام خدا را و همان قول خداوند تعا

 .«5»فرمود: رسول خدا فرموده است كسي كه بدون امام بميرد مرده است مانند مردم عهد جاهليت 

 مؤلف: علت استدالل به آيه در اين حديث عموم دعوت است كه شامل جميع مردم
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 .شودمي

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُناسٍ  "كند كه در قول خداوند تعاليو نيز در همان كتاب از اسماعيل بن همام از حضرت صادق )ع( نقل مي
فرمايد: آيا عدالت از پروردگارشان نيست اينكه بگويد: هر قومي دنبال هر فرمود: چون روز قيامت شود خداوند مي "بِإِمامِهِمْ

 .«1»شوند يشود از هم جدا شويد، پس جدا مگويند بلي عدالت است پس گفته مياند بروند. ميكسي بوده

مؤلف: در اين روايت تاييد است در آنچه ما گفتيم مراد از )دعوت به امام( در آيه احضار مردم است با امام خودشان و دعوت 
 .به معناي نداي با اسم نيست و روايات در معاني گذشته زياد است



اي است نازك كه روي هسته خرما را پوشانده ستهپو "فتيل "گفته: "وَ ال يُظْلَمُونَ فَتِيلًا "در تفسير قمي در قول خداوند
«1». 

شنيدم و در تفسير عياشي از مثني از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت ابو بصير از آن جناب پرسيد در حالي كه من مي
امسال به  -رومگفت امسال به زيارت حج ميساله با خود ميفرمائيد در باره مردي كه صد هزار درهم داشت همهكه چه مي

روم و نرفت تا مرد و به حج اسالم موفق نشد!. فرمود اي ابا بصير مگر نشنيدي كالم خداي را كه زيارت حج مي
داني كه مقصود از كوري در دنيا ؟ و مگر نمي"مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمي فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمي وَ أَضَلُّ سَبِيلًا "فرمايد؟مي

 .«2»جبي از واجبات خدا است كوري نسبت به وا

__________________________________________________ 

 .تفسير عياشي(1)

 .تفسير قمي(2)

 .125، ح 255، ص 1تفسير عياشي، ج (3)
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 916[ ..... ص : 33تا  11(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( وَ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ 42عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً التَّخَذُوكَ خَلِيالً ) وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ
( وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ 42لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً ) ( إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِد42ُإِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيالً )

( سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيالً 45الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَ إِذاً ال يَلْبَثُونَ خِالفَكَ إِالَّ قَلِيالً )
(44) 

( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ 45الةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً )أَقِمِ الصَّ
قٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ( وَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِد47ْعَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً )

 (81)( وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً 55سُلْطاناً نَصِيراً )

 916ترجمه آيات ..... ص : 

يز ديگري به ما نسبت دهي تا مشركان تو را نزديك بود تو را فريبت دهند و از آنچه به تو وحي كرديم غافل سازند و چ
 .(42دوست خود گيرند )

  .(42گردانديم نزديك بود كه به مشركين نامبرده اندك تمايل و اعتمادي بكني؟ )و اگر ما تو را ثابت قدم نمي
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ر چشانديم و عذاب تو را دين عمل را به تو ميكردي(، كيفر اپرستان اندك توجهي ميكه در اين صورت )يعني اگر به بت
 .(42يافتي )كرديم آن گاه از قهر و خشم ما هيچ ياوري بر خود نميدنيا و آخرت مضاعف مي

و نيز نزديك بود كافران تو را در سرزمين خود سبك كرده در نتيجه يا با مكر يا به زور تو را از آنجا بيرون كنند، كه در اين 



 .(45زيستند )ندك زماني نميصورت بيش از ا

 .(44ما سنت خود را در ساير پيغمبران كه پيش از تو بودند همين قرار داديم و اين طريقه ما را تغييرپذير نخواهي يافت )

نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكي شب به پا دار و نماز صبح را نيز به جاي آر كه آن به حقيقت هم مشهود مالئكه شب 
 .(45آيند( )كه مي)روند( و هم مالئكه روز كه مياست )

و بعضي از شب را بيدار باش و تهجد كن كه اين نماز شب تنها بر تو واجب است باشد كه خدايت به مقامي محمود 
 .(47)شفاعت( مبعوث گرداند )

خود بصيرت و حجت روشني  و همواره بگو پروردگارا مرا با قدمي صدق داخل و با قدمي صدق بيرون كن و به من از جانب
 .(55كه همواره ياريم كند عطا كن )

 .(51آبرو و اليق محو و نابودي ابدي است )و به امتت بگو: رسول حق آمد و باطل را نابود كرد كه باطل خود بي

 911بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ند و تعدي و پافشاري كه در انكار توحيد و معاد زد (اي از نيرنگهاي مشركين را كه به قرآن و به پيغمبر )صاين آيات گوشه
كند. آري آنها خواسته بودند كه رسول خدا )ص( نسبت كردند يادآور شده، در همين باره عليه ايشان احتجاج و استدالل مي

 .به قسمتي از دستورات، با آنان مداهنه كند و نيز خواستند او را از مكه بيرون كنند

كند كه مبادا به طرف مشركين و لو هر قدر هم اندك ت به شديدترين بيان آن جناب را تهديد ميبه همين جهت در اين آيا
 .باشد ميل پيدا كند، و ايشان را هشدار داده كه اگر آن جناب را از مكه بيرون كنند هالكشان فرمايد

و هم در انجام آن و نيز اعالم به ظهور در اين آيات توصيه رسول خدا )ص( به نماز و توسل به درگاه پروردگار در آغاز كالم 
 .حق آمده است

 "اوَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنا غَيْرَهُ وَ إِذاً لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلً "
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در آمده و فتنه به معني لغزاندن و برگرداندن است و  "لَيَفْتِنُونَكَ "سراست به دليل اينكه الم بر  "ان "مخفف از "ان "كلمه
 .رسدكلمه خليل از خلت به معني صداقت است، چه بسا گفته باشند؟ كه از خلت به معني حاجت است ولي بعيد به نظر مي

 238 :از خدايانشان بدگويي نكند و افراد ضعيف و فقير را از خود دور بسازد[ ..... ص  (نيرنگ مشركين براي اينكه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله]

قرآن باشد كه مشتمل بر توحيد و نفي شرك و سيرت صالح است، و  "الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ "رساند كه مراد ازظاهر سياق مي
از رسول خدا )ص( درخواست كردند كه دست از  اين مؤيد رواياتي است كه در شان نزول آيات وارد شده كه مشركين

ر كند اند از خود دوشخصيت ايشان را كه مسلمان شده و به وي گرويدهبدگويي خدايان ايشان بردارد و غالمان و كنيزان بي
ل زشد كه با بردگان خود يك جا بنشينند و آيات خداي را بشنوند، و در چنين مناسبتي آيه مورد بحث ناچون عارشان مي

 .شد

و معنايش اين است كه مشركين نزديك شد تو را بلغزانند و از آنچه به تو وحي نموديم منحرفت كنند تا مرامي مخالف آن 
پيش گيري و اعمالي بر خالف آن انجام دهي و بدين وسيله افترايي به ما ببندي و روش اختالف طبقاتي را روشي 



وَ لَوْ  "نيم.كپوش را از خود براني، با تو رفاقت ميني و يك مشت گدا و ژندهخداپسندانه جلوه دهي و گفتند كه اگر چنين ك
 ."ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا

آيد به معناي عصمت و حفظ الهي است و اگر جواب لوال را خود ركون قرار در اينجا به طوري كه از سياق برمي "تثبيت "
ن براي اين بود كه با در نظر داشت "لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ "بلكه نزديك شدن به ركون را قرار داده فرمود: "تركن "داده و نفرمودن

اينكه ركون به معناي كمترين ميل است داللت كند بر اينكه رسول خدا )ص( ميل به كفار كه نكرد سهل است بلكه نزديك 
د هاي آنان اين معنا را تاكيو ركون را به مشركين نسبت دادند به اجابت خواسته "اليهم "به ميل هم نشد، و اينكه فرمود

 .كندمي

شدي به اينكه به سوي آنان اندكي ميل داديم نزديك ميو معناي آيه اين است كه اگر ما با عصمت خود تو را پايداري نمي
ول رين ميلي نكردي تا چه رسد به اينكه اجابتشان كني، پس رسكني، ليكن ما تو را استوار ساختيم، و در نتيجه به آنان كمت

 .اي ميل به ايشان هم ننمود و نه نزديك بود ميل كندخدا )ص( ايشان را اجابت نكرد و ذره

 ."إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَ ضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً "

و مراد از ضعف حيات و ممات مضاعف و دو چندان شدن عذاب زندگي و مرگ است و معنا اين است  سياق آيه تهديد است
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ان دهيم و عذاب دو چندگردي هر چند تمايل مختصري باشد ما عذاب دو چندان زندگي كه مجرمين را با آن شكنجه مي
 .دهيم به تو خواهيم چشانيدشان ميمرگ را كه در عالم ديگر با آن شكنجه

و در مجمع از ابان بن تغلب روايت كرده كه گفته است مراد از ضعف عذاب عذابي است كه درد و الم آن دو چندان باشد، و 
 .ته شاعر استدالل كرده كه گفته استچشانيم، آن گاه به گفرا به تو مي (معنا اين است كه ما عذاب دنيا و آخرت )هر دو

 لمقتل ما لك اذ بان مني ابيت الليل في ضعف اليم

كه مقصود از ضعف اليم عذاب اليم است يعني وقتي مالك از من جدا گشت و كشته شد آن شب را در عذاب اليمي صبح 
 .كرديم

شديد در تهديد است، و معنايش اين است كه در اين صورت ت "ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً "و اينكه در ذيل آيه فرمود:
 .«1»عذاب واقع خواهد شد، و هيچ راه گريزي از آن نخواهد بود 

 ."وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْها وَ إِذاً ال يَلْبَثُونَ خِالفَكَ إِلَّا قَلِيلًا "

براي عهد است، و مقصود  "األرض "سوق دادن و تحريك خفيف و آسان است، و الف و الم دربه معناي  "استفزاز "كلمه
 .به معناي بعد است، و مقصود از قليل زمان اندك است "خالف "از آن زمين معهود، مكه معظمه است، و كلمه

كردند، بعد اگر ايشان ترا بيرون ميو معناي آيه اين است كه مشركين نزديك بود كه ترا وادار كنند تا از مكه بيرون شوي، و 
 .شدندماندند، بلكه پس از مدت كوتاهي همه هالك مياز رفتن تو، زمان زيادي زنده نمي

 .اند: مراد اتحادي است كه مشركين با يهود كردند تا آن جناب را از سرزمينهاي عرب بيرون كنندگفته« 1»بعضي 

كه سوره مورد بحث، مكي است و آيات آن هم در يك سياق است و گرفتاري  رسد چراو ليكن اين احتمال بعيد به نظر مي
 .رسول خدا )ص( با يهوديان در مدينه و بعد از هجرت بوده است

__________________________________________________ 

 .، چاپ بيروت51، ص 12، جزء 2مجمع البيان، ج (1)

 .52، ص 12، جزء 2مجمع البيان، ج (2)
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 ."سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنا وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا "

در تقدير )لسنة من( است، يعني مانند  "سنة من "به معناي نقل چيزي است از حالي به حال ديگر، و كلمه "تحويل "كلمه
كه مانند پائيد كه مردم ماست يعني ديري نمي "ال يلبثون "ر و مجرور متعلق به جملهسنت كسي كه ما فرستاديم و اين جا

 .شدندسنت كسي كه قبل از تو فرستاديم مي

 :و اين سنت يعني هالك كردن مردمي كه پيغمبر خود را از بالد خود بيرون كردند سنت خداي سبحان است، و اگر فرمود

را به پيغمبر نسبت داده به اين اعتبار بوده كه سنت را به خاطر پيغمبران خود قرار سنت پيغمبري است كه فرستاديم و آن 
رِجَنَّكُمْ وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْ "و در جاي ديگر فرموده "وَ ال تَجِدُ لِسُنَّتِنا تَحْوِيلًا "داده به دليل اينكه دنبالش فرموده

 .«1» "نَّ فِي مِلَّتِنا فَأَوْحي إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَمِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُودُ

در اين صورت ايشان را هالك خواهيم كرد به خاطر سنتي كه ما براي پيغمبران قبل از تو باب  "و معناي آيه اين است كه
 ."افتنموده و اجراء كرديم، و تو هيچ تغيير و تبديلي براي سنت ما نخواهي ي

 946[ ..... ص : "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... "در آيه: "غَسَقِ اللَّيْلِ "و "دلوك شمس "معناي]

 ."أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً "

 .به معناي زوال آفتاب و رسيدن به حد ظهر است "دلوك "در مجمع البيان گفته:

 :اندبه معناي اول ظهر تا غروب است، بعضي ديگر گفته "لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "مبرد گفته:

است كه به معناي ماليدن است، و اگر ظهر را  "دلك "به معناي غروب آفتاب است و اصل كلمه از "لِدُلُوكِ الشَّمْسِ "
مالد، و اگر غروب آفتاب را دين جهت است كه از شدت روشنايي هر كس به آن نگاه كند چشم خود را مياند بدلوك گفته

 .«1»مالد تا درست درك كند اند باز براي اين است كه بيننده چشم خود را ميدلوك شمس خوانده

معنايش  "غسقت القرحه "گويندتي ميآيد، وقهنگامي است كه تاريكي شب پديد مي "غَسَقِ اللَّيْلِ "و نيز در مجمع گفته:
 .«2»اين است كه زخم و جراحت دهن باز كرد و داخلش نمودار گشت 

__________________________________________________ 

ا ن ما يكنيم شما را از زميو گفتند آنان كه كافر بودند بر رسوالن و پيغمبران خود را به خدا قسم كه هر آينه بيرون مي(1)
 .آنكه عود كنيد شما در مذهب ما پس هر آينه هالك گردانيم ما ستمكاران و كافران را

 .12سوره ابراهيم، آيه 

 .، چاپ بيروت52، ص 12، جزء 2(مجمع البيان، ج 2و  2)
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 .«1»به معناي شدت ظلمت شب است  "غسق شب "و در مفردات گفته:

كِ لِدُلُو "اند:اند، و از ائمه اهل بيت )ع( به طريق شيعه روايت شده كه فرمودهآيه اختالف كرده مفسرين در تفسير اول
نصف شب است، و به زودي ان شاء اللَّه در بحث روايتي آينده به آن اشاره خواهد  "غَسَقِ اللَّيْلِ "هنگام ظهر و "الشَّمْسِ

 .شد

شود، و نمازهاي واجب يوميه كه در اين قسمت از شبانه نصف شب را شامل مي و بنا بر اين روايت، آيه شريفه از اول ظهر تا
داللت  "و قُرْآنَ الْفَجْرِ "روز بايد خوانده شود چهار نماز است، ظهر و عصر و مغرب و عشاء، و با انضمام نماز صبح كه جمله:



 .شودبر آن دارد نمازهاي پنجگانه يوميه كامل مي

كه مراد از  "و اقم قرآن الفجر "شود:كه تقديرش چنين مي "الصالة "عطف است بر كلمه "آنَ الْفَجْرِو قُرْ "و اينكه فرموده:
 "آن نماز صبح است، و چون مشتمل بر قرائت قرآن است آن را قرآن صبح خوانده، چون روايات همه متفقند بر اينكه مراد از

 .همان نماز صبح است "قُرْآنَ الْفَجْرِ

بح نماز ص "اند به اينكه:را تفسير كرده "إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً "از طرق عامه و خاصه متفقا جمله و همچنين روايات
بينند، و ما به زودي به بعضي از آن روايات در موقع مراجعت( و هم مالئكه صبح )در موقع آمدن( مي)را هم مالئكه شب 

 .اشاره خواهيم كرد ان شاء اللَّه

 943به رسول )صلي اللَّه عليه و آله( به تهجد نيمه شب و دعا و استمداد از خداوند[ ..... ص : امر ]

 ."وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً "

اند به طوري كه بسياري از اهل لغت گفته است كه در اصل به معناي خواب است، و تهجد "هجود "از ماده "تهجد "كلمه
د شواستفاده مي "من الليل "كه از كلمه "بعض "به قرآن يا به كلمه "به "به معناي بيداري بعد از خواب است، و ضمير در

 "راءل اغاز قبي "من الليل "به معناي زيادي است، و چه بسا گفته شده كه كلمه "نفل "از ماده "نافله "گردد، و كلمهبرمي
 "ء درآمده نظير فا "فتهجد "كه بر سر "فاء "باشد، و حرفمي "بر تو باد شب -عليك بالليل "و نظير "تحريك و تهيج
 .است« 1» "فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

و معناي آيه چنين است كه قسمتي از شب را پس از خوابيدنت بيدار باش و به قرآن )يعني نماز( مشغول شو، نمازي كه 
 .ر مقدار واجب تو استزيادي ب

 ممكن است مصدر ميمي و به معناي بعث باشد، "مَقاماً مَحْمُوداً "كلمه مقام در جمله

__________________________________________________ 
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خواهد بود، هر چند كه لفظ بعث در بين نيامده باشد، و معنا چنين  "ليبعثك "جملهكه در اين صورت مفعول مطلق 
و ممكن هم هست اسم مكان بوده و آن گاه بعث به معناي  "باشد كه پروردگارت تو را بعث كند بعثي پسنديده "شودمي

و را باشد كه پروردگارت ت "شودچنين مياقامه و يا متضمن معناي اعطاء و امثال آن باشد كه بنا بر اين احتمال، معناي آيه 
عطا كند تو را در حالي  "و يا "در حالي كه معطي تو است به مقامي محمود بعث فرمايد "و يا "به مقامي محمود به پا دارد

 ."كه بعث كننده تو است مقامي محمود

فهماند كه مقام مذكور و اين خود ميدر اينجا محمود بودن مقام آن جناب را مطلق آورده و هيچ قيدي به آن نزده است، 
كنند كه از آن خوششان بيايد، و پسندد، و معلوم است كه همه وقتي مقامي را حمد ميمقامي است كه هر كس آن را مي

كنند، و آن مقام اند به مقامي كه همه خالئق آن را حمد ميهمه كس از آن منتفع گردد، و به همين جهت آن را تفسير كرده
گيرد، و روايات وارده در تفسير اين آيه از طرق كبراي رسول خدا )ص( است كه روز قيامت در آن مقام قرار ميشفاعت 

 .شيعه و سني همه متفقند بر اين معنا



 949[ ..... ص : "رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ ... "در "دخول و خروج به صدق "مقصود از]

 ."خَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراًوَ قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْ "

كه آن نيز هم  "مخرج ")به ضم ميم و فتح خاء( مصدر ميمي به معناي داخل كردن است، و همين طور "مدخل "كلمه
را به صدق اضافه كرده به اين عنايت است كه وزن همان صيغه است و به معناي خارج كردن است، و اگر ادخال و اخراج 

دخول و خروج در هر امري دخول و خروجي باشد كه متصف به صدق و داراي حقيقت باشد، نه اينكه ظاهرش مخالف با 
داي شود به زبانش خواقع و باطنش باشد، و يا يك طرفش با طرف ديگرش متضاد بوده باشد، مثل اينكه اگر داخل دعا مي

اي كسب كند، و يا در يك ولي منظور قلبيش اين باشد كه در ميان مردم و همگان موجه گشته از اين راه وجهه را بخواند
 .قسمت از دعايش خداي را به خلوص بخواند، و در قسمت ديگر غير خداي را هم شركت دهد

هايش ببيند، و صدق روجاين است كه صدق و واقعيت را در تمامي دخول و خ "دخول و خروج به صدق "و خالصه اينكه
سراپاي وجودش را بگيرد، چيزي بگويد كه عمل هم بكند، و عملي بكند كه همان را بگويد، چنان نباشد كه بگويد آنچه را 

كند و عملي انجام ندهد مگر آن را كه ايمان دارد و بدان معتقد است و اين مقام مقام صديقين است، و بنا بر كه عمل نمي
  .كنيشود كه مثال بگوئيم: خدايا امور مرا آن چنان سرپرستي كن كه صديقين را سرپرستي ميبه اين مياين برگشت كالم 
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يعني سلطنتي ياري شده، به اين معني كه مرا در تمامي مهماتم و در هر كاري كه  -"وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطاناً نَصِيراً "
هاي باطله ايشان مرا مغلوب نسازد، كنم مغلوب نشوم، و حجتشوم ياري كن، اگر مردم را به دين تو دعوت ميمشغول مي

 .اي از شيطان گمراه نشوماي و مكري از ناحيه دشمنانت دچار نگردم، و به وسوسهو به فتنه

كه از پروردگارش بخواهد در تمامي  كندكنيد به طور مطلق رسول خدا )ص( را امر ميو اين آيه همانطور كه مالحظه مي
ها او را سرپرستي كند، و از ناحيه خود سلطاني به او دهد كه او را ياور باشد، در نتيجه از هيچ حقي منحرف مدخل و مخرج

 .نگشته و به سوي هيچ باطلي متمايل نشود

، دخول اند: مراد از دخول و خروجه گفتهو بنا بر اين اطالق، ديگر وجهي نيست كه گفتار بعضي از مفسرين را قبول كنيم ك
، و يا آنكه مراد از دخول و خروج «1»به مدينه پس از بيرون شدن از مكه و خروج از مدينه به سوي مكه و فتح مكه است 

 .«1»دخول در قبر به مرگ و خروج از قبر به بعث است 

ار گرفته و در سياق آن دو قر "وَ إِنْ كادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ "و آيه "نُونَكَوَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِ "بله از آنجايي كه آيه شريفه بعد از آيه
اشاره به مساله دخول و خروج مكاني هم دارد، اما به عنوان مصداقي از دخول و خروج، نه اينكه دخول و خروج مكاني 

تمامي مهماتش و كارهايي كه در امر كند به اينكه در ص( را امر مي)معناي منحصر به فرد آيه باشد، آري رسول خدا 
كند، و يا صرفا داخل دعوت ديني دارد به پروردگارش ملتجي شود، و همچنين در دخول و خروج هر مكاني كه سكونت مي

 .شود، و اين معنا واضح استو خارج مي

 ."وَ قُلْ جاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً "

ين معنايش ا "زهقت نفسه "شود:به معناي هالكت و بطالن است، وقتي گفته مي "زهوق "البيان گفته كلمه در مجمع
است كه جانش بيرون آمد، گويي اينكه جانش به سوي هالكت بيرون شد، اين بود كالم صاحب مجمع، و معناي آيه روشن 

 .«2»است 

 ظهور حق را بهكند به اينكه در اين آيه كه رسول خدا )ص( را امر مي
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معنا  تا آخر سه آيه واقع شده اين "وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ "كند، و چون آيه شريفه در سياق آيات قبلي يعني از آيه همه اعالم
شود كه منظور از آن اين است كه مشركين را دلسرد نموده و اعالم كند كه براي هميشه از او مايوس از آن استفاده مي

 .رسدچ وجه زورشان به آن جناب نميباشند، و يقين كنند كه ديگر به هي

وَ  "يابد، هم چنان كه در جاي ديگر راجع به اين معنا فرمودهباز آيه شريفه داللت بر اين دارد كه هيچ وقت باطل دوام نمي
 .«1» "مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ

كه خدعه مشركين با رسول اللَّه )صلي اللَّه عليه و آله( را حكايت  "وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ ... "روايتي ]رواياتي در ذيل آيه: بحث

 944كند[ ..... ص : مي

 اشاره

رسول  گفته است كه مشركين به "إِلَيْكَ ...وَ إِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا  "در مجمع البيان پيرامون سبب نزول آيه
گفتند از بدگويي و توهين به خدايان ما و احمقانه خواندن عقايد ما دست بردار، و اين اطرافيانت را كه همه از  (خدا )ص

دا خطبقه فقراء و بردگان متعفن هستند از دور خود دور كن تا ما به تو نزديك شويم، و گوش به گفتارت بدهيم، و رسول 
 .«1»ص( از شنيدن اين پيشنهاد به مسلمان شدن آنان اميدوار شد، و لذا آيات مذكور نازل گرديد )

 .«2»مؤلف: در الدر المنثور هم قريب به اين معنا را از ابن ابي حاتم از سعيد بن نفير روايت كرده 

ن هشام و مرداني ديگر از قريش نزد رسول امية بن خلف و ابو جهل ب "و اما روايتي كه از ابن عباس آورده كه گفته است
خدا )ص( آمده و گفتند: بيا خدايان ما را دست بكش و زيارت كن، تا ما هم به دين تو درآئيم، و چون رسول خدا )ص( از 

 "گيري فاميلش ناراحت بود و به اسالم آنها عالقه زيادي داشت دلش به حال آنان سوخت، در نتيجه اين آيه تا جملهكناره
سازد، آري آيات از نزديك شدن به ركون )ميل( نهي روايت قابل اعتمادي نيست چون با ظاهر آيات نمي "نازل شد "نصيرا

 كند تا چه رسد بهمي

__________________________________________________ 
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 .«1»ركون )خود ميل( 

ل به ا )ص( گفتند: يك سااند كه قبيله ثقيف به رسول خدو همچنين آن روايتي كه طبري و ابن مردويه از ابن عباس آورده



آورند استفاده كنيم، بعد از آنكه آنها را به چنگ آورديم آن گاه مسلمان هايي كه براي خدايان ما ميما مهلت بده تا از قرباني
كنيم، رسول خدا )ص( هم تصميم گرفت چنين مهلتي به آنان بدهد، در نتيجه اين آيه شويم، و خدايان خود را خرد ميمي

 .«1» نازل شد

و همچنين روايتي كه در تفسير عياشي از ابي يعقوب از امام صادق )ع( در تفسير آيه آمده كه فرمود: وقتي روز فتح مكه فرا 
رسيد رسول خدا )ص( بتهايي را از مسجد بيرون ريخت كه يكي از آنها بت باالي مروه بود، قريش پيغام دادند كه آن بت را 

خو بود زماني دچار شرم گشته بعدا دستور داد شكستند، و آيه شريفه در اين ر با حيا و نرمنشكند، رسول خدا )ص( كه بسيا
 .«2»مورد نازل شد 

و نظير آن دو روايت اخبار ديگري است قريب به همان معنا كه هيچيك با ظاهر آيه سازگار نيست، آري از مقام رسول خدا 
با اينكه پروردگارش او را از نزديك شدن به ركون و ميل مختصر  )ص( به دور است كه تصميم به چنين بدعتهايي بگيرد

 .نهي كرده بود، تا چه رسد به اينكه تصميم بگيرد

بعد از هجرت و در فتح مكه واقع شده، و حال آنكه آيه مورد بحث  -اگر واقع شده باشد -عالوه بر اين، اين قضايا و حوادث
 .مكي است

محمد بن جهم از ابي الحسن رضا )ع( در ضمن سؤاالت مامون روايت كرده كه پرسيد: و در عيون به سند خود از علي بن 
چيست؟ فرمود: اين آيه از باب كنايه است خداوند به پيغمبرش خطاب كرده، و ليكن  "عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ "معناي

دْ لَوْ ال أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَ "و آيه "طَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَ "منظور امت او است، و همچنين آيه
 .«2»فرمايي يا بن رسول اللَّه )ص( مامون گفت درست مي "كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئاً قَلِيلًا

 :ته استگف "إِذاً لَأَذَقْناكَ "و در مجمع از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه

 وقتي اين آيه نازل شد رسول خدا )ص( عرض كرد: پروردگارا حتي يك چشم
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 .«1» "بر هم زدن مرا به خودم وا مگذار )الهي ال تكلني الي نفسي طرفة عين ابدا

و در تفسير عياشي از سعيد بن مسيب از علي بن الحسين )ع( روايت كرده كه گفت به حضورش عرض كردم: نماز چه وقت 
نه و بعد از قوت يافتن دعوت اسالم و وجوب جهاد بر بر مسلمانان واجب شد آن طور كه امروز واجب است؟ فرمود: در مدي

مسلمانان، چيزي كه هست آن روز به اين صورت فعلي واجب نشد، بلكه هفت ركعت كمتر بود آن هفت ركعت را رسول خدا 
)ص( اضافه نمود، دو ركعت در ظهر و دو ركعت در عصر و يك ركعت در مغرب و دو ركعت در عشاء، ولي نماز صبح را به 

مان صورت كه در مكه واجب شده بود گذاشت، چون در هنگام صبح مالئكه روز، در آمدن و مالئكه شب در رفتن عجله ه
دارند، و لذا نماز صبح را براي اينكه هم آيندگان آن را با رسول خدا )ص( درك كنند و هم روندگان، به دو ركعتيش باقي 

همين است كه هم مسلمانان آن را شاهدند و هم مالئكه شب و هم  "كانَ مَشْهُوداًإِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ  "گذاشت، و معناي آيه:
 .«1»مالئكه روز 



 246 : [ ..... ص"أَقِمِ الصَّالةَ ... "رواياتي در باره واجب شدن نمازهاي پنجگانه و مراد از مشهود بودن قرآن فجر )نماز صبح( در ذيل آيه:]

گفته است: در اين آيه وجوب  "أَقِمِ الصَّالةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ "و در مجمع البيان در ذيل آيه
نمازهاي پنجگانه و اوقات آنها بيان شده، و مؤيد آن روايتي است كه عياشي به سند خود از عبيد بن زراره از امام صادق )ع( 

رمود: خداوند چهار نماز واجب كرده در يك قسمت زماني كه ابتدائش اول ظهر و در ذيل اين آيه روايت كرده كه امام ف
آخرش نصف شب است، دو تا از ظهر تا غروب، يكي قبل از ديگري و دو تا از اول غروب آفتاب تا نصف شب كه آنها هم 

 .«2»يكي قبل از ديگري است 

ص( فرمود: جبرئيل موقع دلوك آفتاب )ه كه گفت: رسول خدا و در الدر المنثور است كه ابن جرير از ابن مسعود روايت كرد
 .«2»هنگام ظهر نزد من آمد و نماز را با من خواند 

و در همان كتاب است كه حكيم ترمذي در كتاب نوادر االصولش و ابن جرير و طبراني و ابن مردويه از ابي درداء روايت 
و فرمود: زيرا هم مالئكه شب آن را  "إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً "اند كه گفت: رسول خدا )ص( اين آيه را خواندكرده
 بينند ومي
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 .«1»هم مالئكه روز 

وز بينند و هم مالئكه رتفسير مشهود بودن قرآن فجر در روايات شيعه و سني به اينكه چون مالئكه شب آن را مي :مؤلف
دا ر كه گذشت شهادت خآن قدر در اين دو طائفه بسيار است كه نزديك است به حد تواتر برسد، و در بعضي از آنها همانطو

 .و ديدن مسلمين نيز اضافه شده است

و در تفسير عياشي از عبيد بن زرارة روايت كرده كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( از مؤمن پرسش نمود كه آيا او هم 
كند؟ حضرت فرمود: آري، شخص ديگري از ميان جمعيت عرض كرد آيا مؤمن هم محتاج شفاعت محمد )ص( شفاعت مي

 ست؟ه

فرمود: آري براي مؤمن نيز گناهان و خطاهايي است، هيچكس نيست مگر آنكه آن روز محتاج به شفاعت محمد )ص( 
 .هست

 :گويد: مردي پرسيد معناي كالم رسول خدا )ص( كه فرمودراوي مي

رد و بازش گيچيست؟ فرمود: آري او حلقه درب بهشت را مي "فروشممن سيد و سرور فرزندان آدمم ولي فخر نمي "
كند كه سر بردار و شفاعت كن كه شفاعتت پذيرفته است، و افتد، خداي تعالي خطابش ميكند آن گاه به سجده ميمي

 :فرمايدافتد، خدايش ميرسي، رسول خدا )ص( سر برداشته دو باره به سجده ميبخواه كه هر چه بخواهي به آن مي

كند، دارد و شفاعت مياه كه به آن خواهي رسيد آن جناب سر بر ميسر بردار و شفاعت كن كه پذيرفته است، و بخو
 «1»فرمايد. كند خدا هم عطايش ميشود، درخواست ميشفاعتش پذيرفته مي



عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً  "و نيز در همان كتاب از سماعة بن مهران از ابي ابراهيم )ع( روايت كرده كه در ذيل آيه
رسد كه پائين و نزديك سر فرمود: مردم روز قيامت به مقدار چهل روز سر از خاك برداشته به آفتاب دستور مي "مَحْمُوداً

رسد كه عرق ايشان نپذيرد، آن وقت است كه همگي بندگان آيد، به حدي كه عرق سراپايشان بگيرد، و به زمين دستور مي
كند، و نوح به ابراهيم و او به موسي و او به عيسي و او به هنمايي ميخواهند او ايشان را به نوح رانزد آدم شده شفاعت مي

گويد: اينكار با گويد بر شما باد خاتم النبيين محمد )ص(، و باألخره محمد )ص( ميدهد، و ميرسول خدا )ص( حوالت مي
 .من
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گويند: كيست كوبنده در؟ و خدا داناتر است رسول خدا )ص( كند، به او ميآن گاه راهي شده تا در بهشت آمده دق الباب مي
شود: دارد تا به او گفته ميافتد و سر برنميه ميكنند رو به درگاه خدا نهاده به سجدگويد: باز كنيد، وقتي درب را باز ميمي

ار اول افتد، و مثل بحرف بزن، و درخواست كن تا به دست آوري و شفاعت كن تا پذيرفته شود، پس بار ديگر به سجده مي
ت در امشوند، به همين جهت در روز قياند شفاعت ميكند، و حتي آنهايي هم كه در آتش سوختهدارد و شفاعت ميسر برمي

 عَسي أَنْ يَبْعَثَكَ "فرمايد:تر از رسول خدا )ص( نيست، و اين است معناي كالم خدا كه ميميان تمامي امتها شخصي موجه
 .«1» "رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً

فاعت شاند، معنايش اين است كه بعضي از آنان كند كساني را كه در آتش سوختهمؤلف: و اينكه فرمود: تا آنكه شفاعت مي
 .شوند، و در معناي اين روايت از طرق اهل سنت از رسول خدا )ص( رواياتي چند رسيده استمي

اند كه گفت: من از رسول خدا )ص( و در الدر المنثور است كه بخاري و ابن جرير و ابن مردويه از ابن عمر روايت كرده
رسد، در اين بين كه مردم در اين حالتند گوش مي رسد كه عرق تا نصفآفتاب آن قدر نزديك مي :فرمودشنيدم كه مي

د اينجا گويكنند او نيز همان را ميگويد: اين كار از من ساخته نيست، به موسي مراجعه ميشوند او ميدست به دامن آدم مي
ل خدا پردازد، رسوشود و خداوند ميان مردم به داوري ميكند، و شفاعتش پذيرفته ميص( شفاعت مي)است كه محمد 

 .«1»دهد گيرد، آن موقع است كه خداوند او را مقامي محمود ميرود و حلقه درب بهشت را مي)ص( به طرف بهشت مي

كند كه رسول خدا )ص( فرمود: مقام و در همان كتاب است كه ابن جرير و بيهقي در شعب االيمان از ابي هريره روايت مي
 .«2»محمود مقام شفاعت است 

معناي مقام محمود  (تاب از ابن مردويه از سعد بن ابي وقاص روايت كرده كه گفت شخصي از رسول خدا )صو باز در آن ك
 .«2»را پرسيد، فرمود: شفاعت است 

 .مؤلف: روايات در اين مضامين بسيار است
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 941[ ..... ص : 366تا  39(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي 51)وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إاِلَّ خَساراً 
( وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ 52( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدي سَبِيالً )52بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً )

( وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ بِهِ 52رِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِالَّ قَلِيالً )الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْ
 (55عَلَيْنا وَكِيالً )

اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ  ( قُلْ لَئِن54ِإِالَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً )
( وَ 57راً )( وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إاِلَّ كُفُو55بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراً )

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِاللَها تَفْجِيراً  (75قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً )
(71) 

أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقي فِي السَّماءِ  (71بِاللَّهِ وَ الْمَالئِكَةِ قَبِيالً ) أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ
النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ ( وَ ما مَنَعَ 72والً )وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إاِلَّ بَشَراً رَسُ

( قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ 72جاءَهُمُ الْهُدي إاِلَّ أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُوالً )
 (75داً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً )( قُلْ كَفي بِاللَّهِ شَهِي72السَّماءِ مَلَكاً رَسُوالً )

 الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَ بُكْماً وَ وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ
( ذلِكَ جَزاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِنا وَ قالُوا أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا 74ا مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعِيراً )صُمًّ

اواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجاَلً ال ( أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّم75لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً )
تُوراً قَ ( قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَ كانَ الْإِنْسان77ُرَيْبَ فِيهِ فَأَبَي الظَّالِمُونَ إِالَّ كُفُوراً )

(155) 
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 946ترجمه آيات ..... ص : 

و ما آنچه از قرآن فرستيم شفاي دل و رحمت الهي بر اهل ايمان است، ليكن كافران را به جز زيان چيزي نخواهد افزود 
(51). 

ه بيني كه( بو بالئي به او روي آورد )ميو ما هر گاه به انسان نعمتي عطا كرديم رو بگردانيد. و دوري جست و هر گاه شر 
 .(52كلي مايوس و نااميد شد )

تو به خلق بگو كه هر كس بر حسب ذات و طبيعت خود عملي انجام خواهد داد و خداي شما بر آن كس كه راه هدايت 
 .(52يافته از همه آگاهتر است )

روح از سنخ امر پروردگار من است )و بدون واسطه  كنند، جواب ده كهو )واي رسول ما( تو را از حقيقت روح پرسش مي
 .(52گيرد( و آنچه از علم به شما روزي شده بسيار اندك است )جسمانيات بلكه به امر الهي به بدنها تعلق مي

ي دتوانيم و آن گاه تو بر قهر ما هيچ مدايم از تو بگيريم و ببريم مياي پيامبر( اگر ما بخواهيم آنچه به تو وحي كرده)



 .(55نخواهي يافت )

 .(54مگر آنكه باز لطف پروردگارت به تو مدد كند كه فضل او بر تو بسيار است )

بگو اي پيغمبر اگر جن و انس متفق شوند كه مانند اين قرآن كتابي بياورند هرگز نتوانند هر چند همه پشتيبان يكديگر 
 .(55باشند )

 .(57پذيرند )ورديم اكثر مردم از كفر و عناد گذشته هيچ حرف ديگري نميهمانا در اين قرآن براي مردم هر گونه مثال آ

 .(75و صريحا گفتند: ما هرگز به تو ايمان نخواهيم آورد تا آنكه از زمين براي ما چشمه آبي بيرون آري )
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 .(71آب جاري گردد ) يا آنكه تو را باغي از خرما و انگور باشد كه در ميان آن باغ نهرهاي

 .(71يا آنكه همانطور كه خودت پنداشتي آسمان بر سر ما فرو افتد يا آنكه خدا را با فرشتگانش مقابل ما حاضر سازي )

ه بايد كنيم بلكاي از طال تو را باشد و يا بر آسمان باال روي، البته ادعاي تو را كه به آسمان رفتم قبول نمييا آنكه خانه
كتابي بر ما نازل كني آن را به چشم خود قرائت كنيم )اي رسول( بگو خدا منزه است )از اينكه من او را و يا فرشتگانش را 

 .(72ام )شتر نيستم كه از جانب او به رسالت آمدهحاضر سازم( و من فرد بشري بي

بعد از آمدن قرآن چيزي مردم را از هدايت باز نداشت مگر همين استبعاد كه مگر خدا تا كنون بشري را به رسالت فرستاده 
 .(72است؟ )

رستيم آنان رسول ف اي از آسمان به سوياي پيغمبر بگو اگر فرشتگان را در زمين سكني بودي باز ناگزير بوديم فرشته
(72). 

 .(75بگو خدا شاهد ميان من و شما كافي است كه او به احوال بندگانش آگاه و بصير است )

هر كه را خدا راهنمايي كند آن كس به حقيقت هدايت يافته و هر كه را گمراه كند ديگر جز خود او راهنما و دوستي و 
كنيم و و در حالي كه كور و گنگ و كر هم باشند محشورشان مينگهباني برايش نخواهي يافت و روز قيامت زير و ر

 .(74كنيم كه )منزلگاهشان جهنم است جهنمي كه هر گاه آتشش خاموش شود باز شديدتر سوزان و فروزان مي

خته ياين است كيفر آن كافران چون به آيات ما كافر شدند و گفتند آيا پس از آنكه ما استخواني پوسيده شديم از نو برانگ
 .(75شويم )مي

آيا نديدند و ندانستند كه آن خدايي كه زمين و آسمان را آفريد قادر است كه مانند اينها را باز خلق كند و بر ايشان وقتي 
 .(77پيمايند )معين قرار دهد )ولي با همه اين آيات روشن( باز ستمكاران جز راه كفر و عناد نمي

هاي مرحمت خدا شويد باز هم به خاطر ترس فقر از خرج كردن آنها ر شما داراي گنجاي رسول ما به اين مردم پست بگو اگ
 .(155خودداري خواهيد كرد كه انسان طبعا بسيار ممسك و بخيل است )

آورد و به لحاظ اينكه صحت و استقامت نفساني مي« شفاء»بيان آيات ]قرآن از جهت اينكه معالج امراض قلبي است، براي مؤمنين 

 943ص :  ..... [است« ترحم»

 اشاره

و  كند،كند و مجددا آن را آيت و معجزه نبوت معرفي ميدر اين آيات براي دومين بار به مساله معجزه بودن قرآن اشاره مي
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 "يَ أَقْوَمُهذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِ

وَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا  "فرمايد:كه در آيات قبلي بود آغاز شده، در اينجا دوباره به همان سخن برگشته و مي
 ."... آياتِوَ ما مَنَعَنا أَنْ نُرْسِلَ بِالْ "فرمايد:و باز مي "وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ ... "فرمايد:و نيز مي "...

خواهد اين جهت را بيان كند كه قرآن شفا و رحمت است، و به عبارت ديگر اصالح كننده كسي است پس در اين آيات مي
كه خود نفسي اصالح طلب داشته باشد، و گرنه همين قرآن نسبت به ستمكاران خسارت و زيان است، و با اينكه اين قرآن 

دهد، و البته غير آنچه گفته شد خواهند، و آن گاه جوابشان را ميرسول خدا )ص( ميهاي ديگر از معجزه نبوت است، معجزه
 .ملحقاتي هم در اين آيات آمده كه از آن جمله پرسش از چگونگي روح و جواب از آن است

 949است[ ..... ص : « رحمت»مياورد و به لحاظ اينكه صحت و استقامت نفساني « شفاء»قران از جهت اينكه معالج امراض قلبي است براي مؤمنين ]

 ."وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً "

 ما نازل كند و معنايش اين است كهرا معنا مي "ما هُوَ شِفاءٌ "در "ما "بيانيه است كه موصول "من القرآن "در "من "كلمه
 .كنيم آنچه را كه شفا و رحمت است، و آن قرآن استمي

بشر  كند كه دلهايو اگر قرآن را شفا ناميده با در نظر داشتن اينكه شفا بايد حتما مسبوق به مرضي باشد، خود افاده مي
ا ا دارد كه يك داروي معالج باحوال و كيفياتي دارد كه اگر قرآن را با آن احوال مقايسه كنيم خواهيم ديد كه همان نسبتي ر

 .شودمرض دارد، اين معنا از اينكه دين حق را فطري دانسته نيز استفاده مي

اي بود كه در صورت نبودن موانع و قبل از آنكه احوالي منافي و زيرا همانطور كه آدمي از اولين روز پيدايشش داراي بنيه
آمدند آورد، و همه افراد انسان به همين حالت به دنيا ميپا و مستقيم در ميآثاري مغاير پيدا شود آن بنيه او را به صورت دو 

دأ اي است در باره مبشدند، همچنين از نظر خلقت اصلي داراي عقائد حقهو با دو پا و استقامت قامت در پي اطوار زندگي مي
اسب با آن عقايد كه در نتيجه داشتن آن هاي اخالق فاضله و منو معاد و فروع آن دو، چه از اصول معارف و چه از پايه

 .زند كه با آن ملكات مناسب استفطرت و غريزه اعمال و احوالي از او سر مي

اين را گفتيم تا كامال روشن گردد كه انسان همانطور كه سالمتي و ناسالمتي جسمي دارد يك سالمتي و ناسالمتي روحي 
شود كه دچار مرضهايي جسمي گردد همچنين اختالل در نظام و باعث ميهم دارد، و همانطور كه اختالل در نظام جسمي ا

 شود به مرضهاي روحي مبتال شود، و همانطور كه براي مرضهاي جسميش دوائي است، روح او باعث مي
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كند كه در چنين معرفي مي هم چنان كه خداي سبحان در ميان مؤمنين گروهي را .براي مرضهاي روحيش نيز دوائي است
ذِينَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّ "فرمايد:باشند، و ميدلهاشان مرض دارند، و اين مرض غير از كفر و نفاق است كه صريح مي

وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ  "يد:فرماو نيز مي «1» "فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ
 .«1» "الْكافِرُونَ ما ذا أَرادَ اللَّهُ بِهذا مَثَلًا

و  سازد، از قبيل شكو اينكه قرآن كريم آن را مرض خوانده قطعا چيزي است كه ثبات قلب و استقامت نفس را مختل مي
سازد، و هم با ايمان زل نموده به سوي باطل و پيروي هوي متمايل ميريب كه هم آدمي را در باطن دچار اضطراب و تزل

ترين درجه ايمان( منافات نداشته عموم مردم با ايمان نيز دچار آن هستند، و خود يكي از نواقص و نسبت به )البته با نازل
 "مِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَوَ ما يُؤْ "شود، و خداي تعالي در اين باره فرموده:مراتب عاليه ايمان شرك شمرده مي

تَ وَ قَضَيْفَال وَ رَبِّكَ ال يُؤْمِنُونَ حَتَّي يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا  "و نيز فرموده:« 2»



 .«2» "يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً

هاي قاطع و براهين ساطع خود، انواع شك و ترديدها و شبهاتي را كه در راه عقايد حق و معارف حجتو قرآن كريم با 
انگيز و مثلهاي دلنشين و وعده و وعيد و انذار شود از بين برده با مواعظ شافي خود و داستانهاي آموزنده و عبرتحقيقي مي

سازد، بدين جهت خداوند كن ميا مبارزه نموده همه را ريشهو تبشيرش و احكام و شرايعش، با تمامي آفات و عاهات دله
 .قرآن را شفاي دل مؤمنين ناميده است

اي است كه به وسيله آن كمبودها جبران با در نظر داشتن اينكه رحمت افاضه -و اما اينكه آن را رحمت براي مؤمنين خوانده
 دليلش اين است كه قرآن -شودگشته حوائج برآورده مي

__________________________________________________ 

البته اگر منافقان و آنان كه در دلهايشان مرض و ناپاكي است و هم آنها كه در مدينه دل اهل ايمان را مضطرب و (1)
 .55سازند دست نكشند ما هم ترا بر آن برانگيزيم و مسلط گردانيم. سوره احزاب، آيه هراسان مي

 .هايشان مريض است و كافران نيز به طعنه نگويند خدا از اين مثل چه منظور داشتتا آنان كه دل(2)

 .21سوره مدثر، آيه 

 .155آورند مگر آنكه مشرك شوند. سوره يوسف، آيه و اكثر خلق به خدا ايمان نمي(3)

را  نزاعشان تنها تو شوند مگر آنكه در خصومت ونه چنين است قسم به خداي تو كه اينان به حقيقت اهل ايمان نمي(4)
حاكم كنند و آن گاه به هر حكمي كه )به سود و زيان آنها( كني هيچگونه اعتراضي در دل نداشته و كامال از دل و جان 

 .52تسليم فرمان تو باشند. سوره نساء، آيه 
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نمايد، و آن را به زيور كوري و شك را از آن دور مي سازد، و تاريكيهاي جهل ودل آدمي را به نور علم و يقين روشن مي
 .سازدهاي زشت و صفات نكوهيده ميملكات فاضله و حالت شريفه آراسته اينگونه زيورها را جايگزين پليديها و صورت

ي جاي كند، و زمينه را براپس قرآن كريم از آن جهت شفا است كه اول صفحه دل را از انواع مرضها و انحرافات پاك مي
گرداند، سازد، و از آن جهت رحمت است كه صحت و استقامت اصلي و فطري آن را به وي باز ميدادن فضائل آماده مي

سازد، و از آن پس از آن جهت شفا است كه محل دل را از موانعي كه ضد سعادت است پاك نموده و آماده پذيرشش مي
كند. پس قرآن كريم، عمت استقامت و يقين را در آن جايگزين ميجهت رحمت است كه هيات سعادت به دل مؤمن داده، ن

هم شفا است براي دلها و هم رحمت، هم چنان كه هدايت و رحمت براي نفوس در معرض ضاللت است، اين را بدانجهت 
روشن شود، پس اين جمله  "ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ "در جمله "شفا "بر "رحمت "تذكر داديم كه نكته متفرع شدن

 .است« 1» "وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَةً "و جمله« 1» "هُديً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ "نظير آيه:

اين است كه ما چيزي بر تو نازل  "وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ "و بنا بر آنچه گذشت معناي آيه
گرداند، پس آن را از نعمت كنيم كه مرضهاي قلبها را از بين برده و حالت صحت و استقامت اصليش را به آن باز ميمي

 .سازدسعادت و كرامت برخوردار مي

 944توضيح اينكه قران ظالمين را جز زيان نمي افزايد[ ..... ص : ]

كند كه مراد از اين جمله، بيان اثري است كه قرآن در غير داللت بر اين ميسياق آيات  -"وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً "
مؤمنين دارد و آن عكس آن اثر نيكي است كه در مؤمنين دارد، پس مراد از ظالمين قهرا غير مؤمنين يعني كفار خواهند بود 



 .البته بنا به گفته بعضي از مفسرين كفار غير مشركين

كرد براي اين بود كه به علت حكم هم اشاره كرده باشد و بفهماند كه  "وصف ظلم "معلق به را "مزيد خسران "و اگر حكم
 .قرآن در ايشان جز زياد شدن خسران اثري ندارد، به خاطر اينكه با ارتكاب كفر به خود ستم كردند

 به معناي ضرر دادن از اصل سرمايه است، كفار مانند همه افراد، "خسار "كلمه:

__________________________________________________ 

 .111سوره يوسف، آيه (1)

 .75سوره نساء، آيه (2)
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يك سرمايه اصلي داشتند و آن دين فطريشان بود. كه هر دل ساده و سالمي به آن ملهم است، ولي ايشان به خاطر كفري 
كه به خدا و آيات او ورزيدند از اين سرمايه اصلي كاستند و چون به قرآن كفر ورزيده و بدون منطق و دليل بلكه به ستم از 

ر كند، البته اين درا دو چندان نموده و نقصي روي نقص قبليشان اضافه مي آن اعراض نمودند، همين قرآن خسران ايشان
صورتي است كه از آن فطرت اصلي چيزي در دلهايشان مانده باشد، و گرنه هيچ اثري در آنها نخواهد داشت، و لذا به جاي 

در  -وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً "فرمود "كنددر ستمگران خسران را زيادتر مي -يزيد الظالمين خسارا "اينكه بفرمايد:
يعني در آن كس كه از فطرت اصليش چيزي نمانده هيچ اثر ندارد و در آن كساني كه هنوز  "ظالمان اثري جز خسران ندارد

 .كنداز موهبت فطرتشان مختصري مانده اين اثر را دارد كه كمترش مي

فزايد و احاصل معناي آيه اين است كه قرآن بر صحت و استقامت مؤمنين ميشود كه از اينجا است كه به خوبي روشن مي
كند، و اگر در كافران هم چيزي زياد كند آن چيز عبارت از نقص و سعادتي بر سعادت و استقامتي بر استقامتشان اضافه مي

 .خسران خواهد بود

مطرح كردن آن خودداري نموديم، اگر كسي بخواهد  اند كه ما ازمفسرين در معناي صدر و ذيل آيه وجوه ديگري ذكر كرده
 .بيشتر اطالع حاصل كند بايد به تفاسير آنان مراجعه نمايد

در آيه اعم از شفاي مرضهاي روحي از قبيل جهل و شبهه و  "شفاء "اند يكي اين است كه مراد ازاز جمله حرفهايي كه زده
ا هم شامل است، زيرا با تبرك به آيات كريمه قرآن و نوشتن و شك و ملكات زشت نفساني است، و بلكه مرضهاي جسمي ر

 .«1»شود همراه داشتن آنها مرضهاي بدني هم معالجه مي

ما هم در اين نظر حرفي نداريم و ليكن اگر اين عموميت صحيح باشد بايد در صدر و ذيل آيه هر دو صحيح باشد و بگوئيم 
شود، همچنين از همان راه ها برطرف ميخواندن آن مرضها و ناخوشي هاي قرآن و نوشتن وهمانطور كه به كمك آيه

گردد، و در نتيجه باز قرآن جز خسران اثري براي كفار دشمني دشمنان دين و ظلم ظالمين و كيد كافرين دفع و باطل مي
 .ندارد، اينهم در جاي خود مطلبي است

 ن نسبت داده. زيرا خسراندر آيه شريفه زياد شدن خسران كفار را مجازا به خود قرآ

__________________________________________________ 

 .، چاپ بيروت12، جزء 75، ص 2مجمع البيان، ج (1)
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 .باشد؟ايشان در حقيقت اثر كفر خود آنان و سوء اختيارشان و شقاوت نفوسشان مي

 946باب ظاهري كه در حال تنعم از خدا دور شده و در شر و بد حالي نوميد است[ ..... ص : بيان حال انسان عادي دلبسته به اس]



 ."وَ إِذا أَنْعَمْنا عَلَي الْإِنْسانِ أَعْرَضَ وَ نَأي بِجانِبِهِ وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً "

رفته، سپس در غير اجسام نيز سام به كار ميدر مقابل طول است، و در اصل در مورد اج "عرض "در مفردات گفته كه كلمه
اين است كه عرض خود را نشان داد )روي خود برگردانيد( و اگر  "اعرض "معناي -گويدتا آنجا كه مي -استعمال شده

 .«1»معنايش اين است كه پهنايش پيدا شد و در دسترس من قرار گرفت  "اعرض لي كذا "گويند:مي

معنايش اين است كه براي خود جهت دوري از ما را انتخاب  "وَ نَأي بِجانِبِهِ "اي دوري است،به معن "ناي "از "نا "كلمه:
وضع آدمي را در دوري از خدا و قطع رابطه با پروردگار را در موقع انعام خدا  "نَأي بِجانِبِهِ "وَ "أَعْرَضَ "كرد، و مجموع جمله

كند به نقطه دوري خود را از درگاه او برتافته )مانند كودكان قهر ميكند، او روي سازد، كه خدا به او انعام ميمجسم مي
 .«1»كنايه از تكبر و بلندپروازي است  "نَأي بِجانِبِهِ "اند جمله:رود( و چه بسا بعضي مفسرين كه گفتهمي

شر و مصيبت برخورد كند آن وقت  معنايش اين است كه وقتي اندكي با "وَ إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ كانَ يَؤُساً ":و اما اينكه فرمود
دهد آن طور كه نازل كردن نعمت را به او شود، در اينجا شر را به خداي تعالي نسبت نميمايوس و نااميد از خير و نعمت مي

 .داد، براي اينكه بفهماند خدا منزه از آن است كه شري را به او نسبت دهندنسبت مي

است نه امر نفسي، يعني هر شري كه در عالم تصور كنيم از قبيل مرگ و فقر و و نيز براي اينكه وجود شر امري نسبي 
نقص ثمرات و امثال آن نسبت به مورد خودش شر است، و اما نسبت به غير موردش مخصوصا نسبت به نظام جمعي و 

 .گيردعمومي كه در عالم جريان دارد خير است، آن هم خيري كه هيچ چيز جاي آن را نمي

خير است معناي خير بودنش اين است كه خداوند عنايتي به عين موردش داشته، و آن مورد منظور بالذات بوده، پس هر چه 
و هر چه شر است شر بودنش اين است كه خداوند خير غير موردش را خواسته و عنايت الهي اوال و بالذات متوجه غير مورد 

 .ال آن شده استشده، و قهرا نسبت به مورد باعث نقصان و يا مرگ و امث

 كه موجودي است واقع در -ما وقتي انعامي به انسان "پس معناي آيه اين است كه:

__________________________________________________ 

 ."عرض "مفردات راغب، ماده(1)

 ."ناي "مفردات راغب، ماده(2)
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كند و شكر ما را به جاي بندد و ما را فراموش ميهر اسباب شده و دل به آن ميكنيم سرگرم به ظوامي -مجراي اسباب
آورد، وقتي مختصر شري به او برسد و در نتيجه خيري را از او بگيرد و يا جلوي اسباب خير را ببندد دچار ياسي شديد و نمي

بيند چطور دچار نوميدي فتادن اسباب را ميگردد، چون او دل همه به اسباب داده بود و دارد از كار انوميدي از خير مي
 .دانستنشود؟ آري او پروردگار خود را در اجراي اين اسباب هيچكاره مي

كند كه در محيط زندگي قرار گرفته كه حاكم در آن عرف و عادت است، وقتي اين آيه حال انسانهاي عادي را توصيف مي
به سويش سرازير است، و اسباب ظاهري هم سر سازگاري دارند  -ديگر از حال و جاه و فرزندان و چيزهاي -نعمتهاي الهي

ماند تا او دهد، و در دلش ديگر جاي فارغي براي ياد خدا نميهمه اميد و دلگرميش متوجه آن اسباب شده و دل به آنها مي
شود به كلي از خير ميرسد و بعضي از نعمتهاي الهي از او سلب را شكر بگزارد، و به همين جهت وقتي شري به او مي

گردد، چون جاي ديگري را سراغ ندارد، همه اميدش اسباب ظاهري بود كه آنهم روي ترش كرده و پشت كرده مايوس مي
 .است

اين حال غير از حال يك انسان فطري است كه ذهنش به عادت و رسوم مشوب نگشته، و عرف و عادت در دلش هيچ 



 .ندارد نقشي را بازي نكرده و دخل و تصرفي

آري، انساني كه با تاييد الهي و يا به خاطر پيشامدي، اسباب ظاهري را فراموش كرده به فطرت ساده خود برگشته همواره 
 .خواهد نه از اسبابچشم اميد به خداي خود دوخته رفع گرفتاريها را از او مي

رخورد با شر هدايت به رجوع پروردگارش پس آدمي داراي دو حال است يكي حال فطري كه او را در هنگام گرفتاري و ب
كند و يكي حال عادي او كه در آن حال اسباب ظاهري ميان او و ياد پروردگارش حايل گشته دلش را از رجوع به خدا و مي

 .كند نه حال اولي راسازد، آيه مورد بحث اين حال دومي را وصف ميياد او و شكر او مشغول مي

كند كه انسان وقتي به سختي و گرفتاري دچار شود به ياد ه ميان اين آيه و آياتي كه افاده ميگردد كاز همين جا روشن مي
وَ إِذا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  "خواند، هيچ منافاتي نيست، مانند آيه:خداي تعالي افتاده و پروردگار خود را مي

 و همچنين آيات ديگر، چون همانطور كه« 1» "إِذا مَسَّ الْإِنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أَوْ قاعِداً أَوْ قائِماً وَ "و آيه:« 1» "إِلَّا إِيَّاهُ

__________________________________________________ 

 .54افتيد. سوره اسري، آيه ميشوند تنها به ياد او تان كند خدايان دروغي فراموش و گم ميو چون گرفتاريها بيچاره(1)

د. سوره خوانخواند بايستد ما را ميخواند بنشيند ما را ميچون مرض و گرفتاري آدمي را گرفت به هر پهلو بغلتد ما را مي(2)
 [.....] .11يونس، آيه 
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 .ي او استگفتيم آن آيه متعرض حال عادي آدمي است و اين آيات متعرض حال فطر

 "اراًوَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَس "فرمود:گردد كه اين آيه از جهت ذيل متصل به آيه قبل است كه ميو نيز اين معنا روشن مي
و حاصل آن دو اين است كه از چنين مردمي اين خسار هيچ بعيد نيست، زيرا يكي از احوال آدمي اين است كه اسباب 

بيند در نتيجه از ياد كند، و نعمت را از آن اسباب ميدن نعمتهاي الهي او را به خود مشغول ميظاهري در موقع آم
 شود، چونشود و به كلي اعراض نموده در نتيجه در صورت قطع شدن آن نعمت مايوس و بيچاره ميپروردگارش غافل مي

 .انددانست كه فعال از كار افتادهنعمت را از اسباب ظاهري مي

 943فلسفي ])در بيان اينكه شرور بالعرض داخل در قضاي الهي هستند([ ..... ص : بحثي 

 اشاره

 :انداند كه شرور بالعرض داخل در قضاي الهي هستند، و در بيان آن چنين گفتهحكما گفته

 يكي مثال "است:و اين دعوي خود را با چند مثل توضيح داده و گفته  "شر عدم است "از افالطون نقل شده كه گفته است:
كشي كار قاتل نيست تا بگوئيم شري ايجاد كرد آنچه كار قاتل است اين بينيم آدمكشي است و حال آنكه مياز شرها آدم

است كه بتواند دست خود را بلند و پائين كند، و كار جرأت و شجاعت او هم نيست، و همچنين كار شمشير و تيزي آن هم 
خود خوب و كمال و خيرند، و نيز از ناحيه قبول پاره شدن رگها و گوشتها هم به وسيله نيست زيرا همه اينها در جاي 

ول و ماند براي شر مگر مساله بي جان شدن مقتشمشير نيست، زيرا كمال بدن مقتول اين است كه نرم باشد، پس باقي نمي
ريق تجزيه و تحليل كنيم خواهيم ديد بطالن حيات او كه آن هم امري است عدمي، و همچنين هر شر ديگري كه به اين ط

 .شر بودنش از يك امر عدمي است، نه امور وجودي

خورد از آنجايي كه با حوادث موجود در اين عالم ارتباط چيزي كه بايد دانست اين است كه شروري كه در عالم به چشم مي



و  اي از وجوداند كه خود بهرهكه عدمهاي نسبيدارند، و با آنها پيچيده و در هم هستند از اين رو عدمهاي مطلق نيستند بل
آيد كه همه اينها ها و مرگ و فسادهايي كه در داخل و خارج نظام عالمي پديد ميواقعيت را دارند مانند انواع فقدانها و نقص

بالعرض  د نهدارند، البته داخل در قضاي الهي نيستن -كه حاكم در عالم است -اعدامي نسبي بوده و مساسي با قضاي الهي
 .نه بالذات
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كنيم يا عدم مطلق است كه همان نقيض و نقطه مقابل وجود مطلق توضيح اينكه آنچه ما از عدم در ذهن خود تصور مي
شد است. و يا عدم مضاف و منسوب به ملكه است، كه عبارت است از عدم كمال وجودي كه جا دارد آن كمال را داشته با

 ."يناگوئيم نابو لذا به ديوار نمي "مانند نابينايي كه عبارت است از عدم بصر از كسي كه جا داشت بصر داشته باشد

شود يكي اينكه عدم را به ماهيت چيزي بزنيم نه به وجود آن، مثل اينكه عدم زيد را تصور قسم اول هم چند جور تصور مي
او را بعد از آنكه موجود بود، اين قسم صرف يك تصور عقلي است كه هيچ شري كنيم، و خود آن را معدوم فرض كنيم، نه 

 .ايم تا نبودش شري باشدباشد تصور نكرده "نبود "و "بود "در آن متصور نيست، چون موضوع را كه مشترك ميان

ا بعد از آنكه موجود شده بله ممكن است انسان عدم چيزي را مقيد به آن چيز كند مثال عدم زيد موجود را تصور كند، و او ر
 .اي است كه توضيحش خواهد آمدمعدوم فرض نمايد چنين عدمي شر هست و ليكن اين قسم عدم همان عدم ملكه

تصور دوم اينكه عدم چيزي را بالنسبه به چيز ديگري اعتبار كنيم مانند نبود وجود واجبي براي موجودات امكاني، و نبود 
ديگري مانند اسب، و يا نداشتن نبات وجود حيوان و نداشتن گاو وجود اسب را كه اين قسم  وجود انسانيت مثال براي ماهيت

 .عدم از لوازم ماهيات است، و امري است اعتباري نه مجعول و محقق

اي است كه در باال بدان اشاره شد و آن عبارت است از فقدان و نبود كمال براي چيزي قسم دوم از عدم همان عدم ملكه
آن، داشتن آن كمال است، نظير انواع فسادها و نواقص و عيبها و آفات و امراض و دردها و ناگواريهايي كه عارض  كه شان

 .شود كه شان آن نداشتن اين نواقص و داشتن كمال مقابل آن استبر چيزي مي

دادهاي ماديات است كه شود، و منشا آن هم قصوري است كه در استعاين قسم از عدم شر است، و در امور مادي پيدا مي
ا كه شرند هالبته اين قصور در همه به يك پايه نيست، بلكه مراتب مختلفي دارد، منظور اين است كه منشا اينگونه عدم

شود آنها را به ساحت او نسبت داد چون علت عدم چيزي است مانند منبع قبض وجود يعني ذات باري تعالي نيست، و نمي
 .علت وجود وجودي ديگر است، نه عدم خود آن عدم، هم چنان كه

گيرد و قضاي الهي هم بالذات شامل پس آن چيزي كه در اينگونه امور توأم با شر مورد تعلق كلمه ايجاد اراده الهي قرار مي
شود، آن مقداري است كه وجود به خود گرفته، و به عبارت ديگر استعداد و قابليت گرفتن وجود را داشته، و همان آن مي

 توان گفت ست كه ميا
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 .خدا خلق كرده، اراده الهي ايجادش نموده و قضاي الهي بر آن رانده شده

و اما عدمهايي كه همراه آن است مستند به خدا نيست، بلكه مستند به نداشتن قابليت بيشتر خود او و قصور استعداد اوست، 
دهيم، از اين جهت است كه آميخته و متحد به انسته نسبت جعل و اضافه به آنها ميپس چرا همان عدمها را هم مخلوق د

 .باشندآن مقدار وجود مي

آنها كه خير و  -2آنها كه خيرشان بيشتر از شرشان است  -1آنها كه خير محضند  -1تر امور به پنج قسمند و به بياني روشن
از اين پنج قسم امور سه قسم آخري  .آنها كه شر محضند -2چربد آنها كه شرشان بر خيرشان مي -2شرشان يكسان است 



آنها معقول نيست كه هستي به خود بگيرند زيرا هست شدن آنها مستلزم ترجيح بال مرجح است و يا ترجيح مرجوح بر 
 .راجح

ز آميخته با بخل گيرد، و همچنين جود خدايي را كه هرگو اگر حكمت الهي را كه از قدرت و علم واجبي او سرچشمه مي
آيد كه فيض خود را به وجهي مصروف كند شود در نظر بگيريم حكم خواهيم كرد بر اينكه بر چنين خدايي واجب مينمي

تر براي نظام اتم است، و از امور پنجگانه گذشته دو تاي اولي را كه ايجاد كند كه عبارت بود از خير كه اصلح و شايسته
باشد، زيرا اگر اولي را خلق نكند مرتكب شر محض شده، و اگر دومي را ش از شرش ميمحض و آن ديگري كه خيرش بي

 .خلق نكند شر بيشتر را خلق كرده است

ه خورد نادر و قليل است، و شر قليل برسد نسبت به آنچه كه از خيرات به چشم ميبنا بر اين آنچه از شرور كه به نظر ما مي
 .نبود تحقق نيابد خاطر خير كثير تحقق يافته و ممكن

 :انداينكه حكما گفته :امام فخر رازي در اينجا دچار اشتباهي شده كه گفته است

اي است و با مسلك خود آنان منافات دارد كه خداي تعالي را علت حرف بيهوده "اند و مستند به خدا نيستندشرور اعدام "
علت تامه محال است زيرا با چنين اعترافي خداي تعالي در  كنند كه انفكاك معلول ازدانند و اعتراف ميتامه عالم مي

كارهايش مجبور است، و اختياري ندارد كه فالن كار را بكند و آن ديگري را نكند، او خواه ناخواه علت هر چه هست را 
 .كند چه خير و چه شر، نه اينكه سبك سنگين نموده راجح را خلق كندايجاد مي

ه نفهميده اين وجوب و خواه ناخواهي كه معلوالت دارند عينا تاييد وجودشان را از قبل علت خود و اشتباه او در اين است ك
اند، وقتي وجوب مخلوق مانند وجودش عاريتي و از ناحيه خداي تعالي باشد ديگر معقول نيست همين معلول برگشته گرفته

 .مخلوق( و تجديد حدود آن سازدحاكم و قاهر بر علت خود شده و او را مجبور بر انجام عمل )ايجاد 

در اينجا صاحب روح المعاني انصاف را از دست نداده نخست به بحث گذشته ما اشاره نموده و گفته است: مخفي نماند كه 
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و او را بدون رعايت مصلحت و يا داعي ديگري مجبور در كار خود بدانيم، و را در ايجاد و عدم ايجاد متساوي النسبة ندانيم، 
 .اين مذهب اشاعره است

و گرنه اگر او را مختار بدانيم چه مانعي دارد كه در انتخاب خيرات و يا شرور اختيار داشته و هر كدام را كه بخواهد انجام 
 تر از اين تصورات است، و امورافق اختيار خداي تعالي عالي گويند:دهد و ليكن چيزي كه هست حكما و اساطين اسالم مي

 .ها و مصالحي است آشكار و نهانعالم منوط به قوانين كلي است و افعال او مربوط به حكمت

و  اند ديگر خوضفالسفه بعد از آنكه قائل به جبر در افعال شده "گويد: و اما گفتار امام فخر كه گفته است:آن گاه مي
در اين بحث از جمله فضوليها و گمراهي صرف است، زيرا پرسش از اينكه چرا فالن شر ايجاد شد نظير پرسش از  دقتشان

ناشي از  "خيزد نه از اختيارشدهد، آري سوزندگي از ذات آتش برمياين است كه چرا آتش سوزندگي از خود بروز مي
 .تعصب اوست

را  اند، و هرگز صدور افعال خدايي از خداي تعاليوده بلكه اختيار را اثبات كردهزيرا محققين از حكما و فالسفه قائل به جبر نب
 .دانندمانند صدور سوزندگي از آتش جبري نمي

و به فرض هم كه گفتار وي را قبول نموده و همه را جبري مذهب بدانيم تازه باز بحثشان در اين مساله فضولي نيست، زيرا 
ينكه خداي تبارك و تعالي خير محض است و تركيبي در ذات او نيست ديگر چه معنا دارد باز هم جاي اشكال هست كه با ا

است تا خيرات را ناشي از آن جهتش و شرور را  -خير و شر -كه در عالم شرور پيدا شود، مگر خداوند مركب از دو جهت



د فورا به خورناينكه به اين مساله برميصادر از اين جهتش بدانيم، آري حكما و لو به گفته او جبري مذهب باشند به محض 
آيد كه پس افتراء مجوسيها درست است كه يك مبدأ براي شرور و يكي براي خيرات قائلند، و لذا براي رهايي ذهنشان مي

اند كه وارد اين بحث شده و آن را حالجي كنند، پس بحث ايشان نه تنها فضولي نيست كه از اين اشكال به خود اجازه داده
 .ضل استف

 ."قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدي سَبِيلًا "

باشد كه به معناي بستن پاي چارپا است، و آن طنابي را كه با از ماده شكل مي -به طوري كه در مفردات گفته -"شاكله "
به معناي خوي و اخالق است، و اگر خلق و خوي  "شاكله "يند، وگو)به كسر شين( مي "شكال "بندندآن پاي حيوان را مي

 خواهد آزاد گذارد در آنچه ميكند و نمياند بدين مناسبت است كه آدمي را محدود و مقيد ميرا شاكله خوانده
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 .«1»سازد تا به مقتضا و طبق آن اخالق رفتار كند باشد، بلكه او را وادار مي

ها است شود: اين طريق داراي شاكلهبه معناي طريقت و مذهب است وقتي گفته مي "شاكله "و در مجمع البيان گفته است:
 ."اندهر جميعتي از آن راه ديگري براي خود جدا كرده "معنايش اين است كه

دانند كه از ه آن دو خود را ملتزم مياند كه رهروان و منسوبين بخوانده "شاكله "را از اين جهت "مذهب "و "طريقه "گويا
 .«1»آن راه منحرف نشوند 

د: اين اناز شكل )به فتحه شين( است كه به معناي مثل و مانند است، بعضي ديگر گفته "شاكله "اند كهبعضي ديگر گفته
 .كلمه از شكل )به كسر شين( گرفته شده كه به معناي هيات و فرم است

انسان را مترتب بر شاكله او دانسته به اين معنا كه عمل هر چه باشد مناسب با اخالق آدمي  و به هر حال آيه كريمه عمل
پس شاكله نسبت به عمل، نظير روح جاري در  "از كوزه همان برون تراود كه در اوست "انداست چنانچه در فارسي گفته

 .دهدا نشان ميبدن است كه بدن با اعضا و اعمال خود آن را مجسم نموده و معنويات او ر

و اين معنا هم با تجربه و هم از راه بحثهاي علمي به ثبوت رسيده كه ميان ملكات نفساني و احوال روح و ميان اعمال بدني 
رابطه خاصي است، و معلوم شده كه هيچوقت كارهاي يك مرد شجاع و با شهامت با كارهايي كه يك مرد ترسو از خود 

اتي دهد غير از حركانگيز برخورد كند حركاتي كه از خود بروز ميقتي به يك صحنه هولدهد يكسان نيست، او ونشان مي
دهد و همچنين اعمال يك فرد جواد و كريم با اعمال يك مرد بخيل و لئيم است كه يك شخص شجاع از خود بروز مي

 .يكسان نيست

يلي زود اي از مزاجها خارتباط خاصي است، پارهو نيز ثابت شده كه ميان صفات دروني و نوع تركيب بنيه بدني انسان يك 
اي ديگر شهوت شكم و غريزه جنسي در آيند، و طبعا خيلي به انتقام عالقمندند، و پارهشوند و به خشم در ميعصباني مي

عقادش در سازد، و به همين منوال ساير ملكات كه در اثر اختالف مزاجها انطاقت ميكند، و آنان را بيآنها زود فوران مي
 .ها خيلي سريع است، و در بعضي ديگر خيلي كند و آرامبعضي

 969ص :  ..... [(در اعمال آدمي اثر دارد )كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ -بنيه بدني، صفات اخالقي و محيط اجتماعي در حد اقتضاء، و نه عليت تامه]

 زاجها كه باعث ملكاتو با همه اينها، دعوت و خواهش و تقاضاي هيچيك از اين م

__________________________________________________ 

 ."شكل "مفردات راغب، ماده(1)



 .75، ص 12، جزء 2مجمع البيان، ج (2)
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ر به او را مجبوكند به اين معنا كه خلق و خوي هر كسي هيچ وقت و يا اعمالي مناسب خويش است از حد اقتضاء تجاوز نمي
كند، و اثرش به آن حد نيست كه ترك آن كارها را محال سازد، و در نتيجه، عمل از انجام كارهاي مناسب با خود نمي

اختياري بودن بيرون شده و جبري بشود خالصه اينكه شخص عصباني در عين اينكه عصباني و دچار فوران خشم شده، باز 
، و شخص شكمباره باز نسبت به فعل و ترك عمل مناسب با خلقش اختيار دارد، و چنان تواند از انتقام صرفنظر كندهم مي

كند مجبور باشد، هر چند كه ترك عمل مناسب با نيست كه شخص شهوتران در آنچه كه به مقتضاي دعوت شهوتش مي
 .اي موارد در غايت دشواري استاخالق و انجام خالف آن دشوار و در پاره

وَ  "ايد:فرمكند، آري اين خداي سبحان است كه مياگر كامال مورد دقت قرار گيرد اين معاني را تاييد مي كالم خداي تعالي
هاي كه اگر اين آيه را با آيات دال بر عموميت دعوت« 1» "الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَ الَّذِي خَبُثَ ال يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً

رساند كه بنيه انساني و صفات مجموعا مورد دقت قرار دهيم اين معنا را مي «2» "لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ "ي از قبيل آيهدين
 .دروني او در اعمالش اثر دارد اما تنها به نحو اقتضا نه به نحو عليت تامه، و اگر خواننده قدري دقت كند مطلب روشن است

و صفات دروني علت تامه اعمال بدني باشد و حال آنكه خداي تعالي دين را امري فطري دانسته كه و چگونه چنين نباشد 
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ  ":دهد هم چنان كه فرمودهخلقت تبديل ناپذير انسان از آن خبر مي

 .«2» "ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ "و نيز فرموده:« 2» "اللَّهِ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ عَلَيْها ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

و معنا ندارد كه هم فطرت آدمي او را به سوي دين حق و سنت معتدل دعوت كند، و خلقت او وي را به سوي شر و فساد و 
 .اشدانحراف از اعتدال بخواند آن هم به نحو عليت تامه كه قابل تخلف نب

__________________________________________________ 

آيد زراعت او به فرمان پروردگار آن خوب و با نفع و آن زمين كه ناپاك است بيرون و زمين پاك و پاكيزه بيرون مي(1)
 .25آيد نبات آن مگر در حالتي كه اندك و بي نفع است. سوره اعراف، آيه نمي

 .17دعوتم به گوشش بخورد انذار كنم. سوره انعام، آيه تا شما را و هر كه (2)

پس راست گردان روي خود را براي دين در حالي كه مايل باشي از همه اديان باطل به دين حق مالزم باش ملت (3)
 تاسالم را آن ملت اسالمي كه آفريد خداي تعالي مردم را بر آن ملت هيچ تغييري نيست مر خلق خداي تعالي را اين فطر

 .25دين مستقيم است. سوره روم، آيه 

 .15آن گاه راه دين را براي همه هموار كرد. سوره عبس، آيه (4)
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 964باشد[ ..... ص : بيان اينكه سعادت و شقاوت ضروري و تغيير ناپذير نيست و اكتسابي و از آثار اعتقادات و اعمال انسان مي]

 پذيرد، و مانند جفت بودن عدد چهار واند سعادت و شقاوت دو امر ذاتي است كه هرگز از ذات تخلف نميتهو اينكه بعضي گف
اند مساله سعادت و شقاوت مربوط به قضاء مقرر شده ازلي است، و مساله دعوت فرد بودن عدد سه است، و يا اينكه گفته

نه اينكه شقي را از « 1» "هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيي مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ "براي اتمام حجت است هم چنان كه فرمود:
شقاوت برگرداند و به اميد اين باشد كه كسي از آنچه در ازل برايش نوشته شده دست بردارد، زيرا آنچه كه نوشته شده، 

 .نوشته شده است و ديگر قابل تحول نيست، حرف غلطي است



رساند كه سعادت براي سعيد و شقاوت تمام حجتي است كه خود اعتراف كردند، زيرا همين آيه شريفه ميو جوابش همان ا
براي شقي ضروري و غير قابل تغيير نيست، آري اگر از لوازم ذات بودند ديگر براي رساندن الزمه ذات به ذات، حاجت و 

همچنين اگر سعادت و شقاوت به قضاي حتمي الزم ذات بردار نيستند، و نيازي به حجيت نبود، چون ذاتيات دليل و حجت
بود، شده باشند نه اينكه خود الزمه ذات باشند باز هم اتمام حجت لغو بود، بلكه حجت به نفع مردم و عليه خداي تعالي مي

اقامه  قبينيم خداي تعالي عليه خلچون او بود كه شقي را شقي خلق كرد و يا شقاوت را برايش نوشت، پس همين كه مي
كند، بايد بفهميم كه هيچيك از سعادت و شقاوت ضروري و الزمه ذات كسي نيست، بلكه از آثار اعمال نيك و بد حجت مي

 .او و اعتقادات حق و باطل اوست

بينيم كه انسان به حكم فطرتش )نه به سفارش غير( براي رسيدن به مقاصدش به تعليم و تعلم و تربيت عالوه بر اين ما مي
ترين دليل است بر اينكه انسان زند، و اين خود روشنانذار و تبشير و وعد و وعيد و امر و نهي و امثال آن دست ميو 

داند، بلكه خود را همواره در سر اين دو راه متحير بالفطرة خود را مجبور به يكي از دو سرنوشت سعادت و شقاوت نمي
كند كه هر يك از آن بخواهد در اختيار و قدرت اوست، و نيز احساس ميكند كه انتخاب هر يك كه بيند، و احساس ميمي

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعي وَ أَنَّ  "دو را اختيار كند پاداشي مناسب آن خواهد داشت هم چنان كه خداي تعالي هم فرموده
 .«1» "سَعْيَهُ سَوْفَ يُري ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفي

در اين ميان يك نوع  "ذات "و "اخالق "و "اعمال "ا اينجا به يك نوع ارتباط اشاره شد كه عبارت بود از ارتباط ميانت
 ارتباط ديگري است كه در ميان اعمال و ملكات

__________________________________________________ 

 .21سوره انفال، آيه (1)

زاي آنچه خود سعي كرده و اين كه سعي خود را زود باشد كه در صحراي محشر و اين كه نيست مر آدمي را مگر ج(2)
 .21 -27سوره نجم، آيه  .ببيند پس جزا داده شود به آن سعي جزاي تمام
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مانند آداب و  آدمي و ميان اوضاع و احوال جو زندگي او و عوامل خارج از ذات او است كه در ظرف زندگي او حكمفرما است
سنن و رسوم و عادتهاي تقليدي، زيرا اينها نيز آدمي را به موافقت خود دعوت نموده، و از هر كاري كه با آنها ناسازگار است 

سازد كه از گذرد كه يك صورت جديدي در نظر انسان منعكس ميدارد، و چيزي نميو همچنين از مخالفت با آنها بازمي
كند، و قهرا اعمالش با اوضاع و احوال مخالفت با آن را شناي بر خالف جريان آب تصور مي مخالفت آن وحشت نموده و

 .گرددمحيط و جو زندگي اجتماعيش تطبيق مي

د كه شوبرجا ميدار و پايكند، و ليكن گاهي آن چنان ريشهرسد و از آن تجاوز نمياين رابطه نيز غالبا تا حد اقتضاء مي
سوخ پيدا در قلب ر -يا رذيله و يا فاضله -ماند، به خاطر اينكه در اثر مرور زمان ملكاتيرفتن آن نمي ديگر اميدي به از بين

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ  "فرمايد:كند و در كالم خداي تعالي هم اشاره به آن آمده، مانند آنجا كه ميمي
 .و همچنين آياتي ديگر« 1» " يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلي قُلُوبِهِمْ وَ عَلي سَمْعِهِمْ وَ عَلي أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌتُنْذِرْهُمْ ال

رود، و و ليكن با اين حال باز صحت تكليف و صحت اقامه حجت عليه چنين افراد و دعوت و انذار و تبشير آنان جايي نمي
خاطر اينكه اگر تاثير دعوت در آنان محال و ممتنع شده، باري امتناع تاثير آن، به خاطر  هنوز دعوت آنان صحيح است، به

سوء اختيار خود آنان است، و اين معروف است كه امتناع با اختيار منافي با اختيار نيست )هم چنان كه توبيخ كسي كه انتحار 
ي بازگشت ندارد، زيرا اين راه نداشتن را خود براي خود ميرد باز هم صحيح است هر چند كه ديگر راهي براكرده و دارد مي



 .(درست كرده

ها اين معنا به دست آمد كه آدمي داراي يك شاكله نيست، بلكه شاكله -هر چند كه طوالني شد -بنا بر اين، از آنچه گذشت
عل و خلقتي است، و از فاي شخصي و دارد، يك شاكله آدمي زائيده نوع خلقت و خصوصيات تركيب مزاج اوست، كه شاكله

اي است كه از فعل و انفعالهاي شود مانند خود مزاج او كه يك كيفيت متوسطهانفعالهاي جهازات بدني او حاصل مي
 .شودكيفيتهاي متضاد با يكديگر حاصل مي

 .آيدياو پديد م شاكله ديگر او خصوصياتي است كه خلقي كه عالوه بر شاكله، كه از ناحيه تاثير عوامل خارج از ذاتش در

 اي كه باشد و هر صفت روحي كه داشته باشد اعمالش بر طبقو آدمي به هر شاكله

__________________________________________________ 

كافران را يكسان است بترساني يا نترساني ايمان نخواهند آورد خدا بر دلها و گوشهاي آنان مهر نهاده و بر چشمهاي (1)
 .4و  5ده افكنده شده. سوره بقره، آيه آنها پر
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زند، و اعمال بدني او همان صفات و فعليات روحي را مجسم همان شاكله و موافق با فعليات داخل روحش از او سر مي
ش ود و حركت و سكونسازد، هم چنان كه انسان متكبر مغرور اين صفات روحيش از سراپاي گفتار و سكوت و قيام و قعمي
خورد، و همچنين شجاع با ترسو، و بارد و شخص خوار و ذليل و مسكين از تمامي حركات و سكناتش ذلت به چشم ميمي

سخي با بخيل و صبور با عجول و هر صاحب صفتي با فاقد آن صفت از نظر كردار و رفتار متفاوت است، و چگونه نباشد و 
 .ه صفات دروني است و بقول معروف ظاهر عنوان باطن و صورت دليل بر معنا استحال آنكه گفتيم عمل خارجي مجسم

وَ  "فرمايدهاي خود را بر همين اساس چيده است، از آن جمله ميكالم خداي سبحان هم اين معنا را تصديق نموده و حجت
و نيز « 1» "ا الظِّلُّ وَ لَا الْحَرُورُ وَ ما يَسْتَوِي الْأَحْياءُ وَ لَا الْأَمْواتُما يَسْتَوِي الْأَعْمي وَ الْبَصِيرُ وَ لَا الظُّلُماتُ وَ لَا النُّورُ وَ لَ

و امثال اين از آيات « 1» "الْخَبِيثاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَ الْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاتِ وَ الطَّيِّباتُ لِلطَّيِّبِينَ وَ الطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّباتِ ... "فرمايدمي
 .يگربسياري د

وَ  "پس اين جمله به هر معناي كه حمل شود معناي محكمي دارد، جز اينكه اتصالش به آيه -"كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ "
داي اين معنا كه خ و نيز واقع شدنش در سياق "نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ ال يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَساراً

بخشد اين دهد و از همين راه ستمگران را خسران مياش شفا ميسبحان مؤمنين را بهره داده و با قرآن كريم و دعوت حقه
كند كه شايد مراد از شاكله، شاكله به معناي دوم باشد كه همان شخصيت روحي است كه از احتمال را به ذهن نزديك مي
 .آيدرجيش به دست ميمجموع غرائزش و عوامل خا

گويي كه خداي تعالي بعد از آنكه فرمود مؤمنين از كالم او شفا و رحمت استفاده نموده و ظالمين از آن محرومند، و بلكه 
شان از قرآن بيشتر شدن خسران ايشان است، كسي اعتراض كرده است كه چرا بايد ميان بندگانش فرق بگذارد، استفاده

 داد غرض رسالتشد و قرآن را بر هر دو فرقه شفا و رحمت قرار مياين تفاوت را قائل نمي اعتراض ديگر اينكه اگر

__________________________________________________ 

روان( بينا يكسان نيست، و هيچ ظلمت با نور مساوي نخواهد بود و هرگز جان( كور و )مؤمن روشنكافر تاريك)هرگز (1)
 .11مرتبه نباشد و ابدا زندگان با مردگان برابر نيستند. سوره فاطر، آيه  آفتاب و سايه هم

 كار و ناپاك نيز شايسته زناني بدين وصفند، و بالعكسزنان بدكار و ناپاك شايسته مرداني بدين وصفند و مردان زشت(2)
اني كه د و اين پاكيزگان از سخنان بهتانزنان پاكيزه نيكو اليق مرداني چنين و مردان پاكيزه نيكو اليق زناني همين گونه



 .15رسد و رزق آنها نيكو است. سوره نور، آيه ناپاكان در باره آنان گويند منزهند و از خدا برايشان آمرزش مي
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رسول گرامي خود را تر بود و چرا چنين تفاوتي قائل شد، لذا در آيه مورد بحث شد و به حال دعوت نافعبهتر حاصل مي
 .دهد كه ايشان را پاسخ دهددستور مي

مالشان ايم اين خود مردمند كه اعيعني ما تفاوت قائل نشده "كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ "فرمايد تا به ايشان بگويد:به وي مي
ق اه يافتنش به سوي كلمه حشود، آن كس كه داراي شاكله معتدل است رهاي موجودشان صادر ميبر طبق شاكله و فعاليت

تواند به سوي و عمل صالح و برخورداري از دين قدري آسانتر است، و آن كس كه شاكله ظالم و سركشي دارد، او هم مي
آيد و در نتيجه از شنيدن دعوت دين حق، كلمه حق و دين راه يابد اما براي او قدري دشوارتر است، و بيشتر به آن راه نمي

 .شودنمي جز خسران عايدش

داند كه چه كسي شاكله معتدل و خدايي كه پروردگار شما و داناي به اسرار و نهانهاي شما و مدبر امر شما است بهتر مي
ست، و تر امند شدن از نعمت دين نزديكافتد و به استفاده و بهرهدارد و چه كسي شاكله عادل و كدام آسانتر به راه حق مي

شفا  ترند، و در نتيجهداند كه مؤمنين راه يابندهي عليم به او خبر داده و او را واقف ساخته و ميهمچنين آن پيغمبري كه خدا
ماند، مگر آنكه از ظلم و رحمت هم مختص آنان خواهد بود، و از قرآن براي ظالمان چيزي جز بيشتر شدن خسران نمي

 .دست بردارند و از قرآن منتفع شوند

م چه بوده است، چون همانطور كه گفتي "اهدي "نكته تعبير به صيغه افعل تفضيل در كلمه شود كهاز همين جا معلوم مي
شاكله و صفات دروني در دعوت به آنچه تقاضا دارد دعوت الزم و حتمي نيست كه نتوان از آن تخلف كرد، خالصه آن 

 كند بطور حتماال اينكه هر چه ميكند اش او را به سوي كارهاي زشت دعوت ميكسي كه شاكله ظلم دارد هر چند شاكله
تواند و لو به سختي و كندي راه هدايت را پيش بگيرد چيزي كه هست دارنده شاكله عدالت، تندتر در اين نيست باز هم مي

 .رودراه پيش مي

فوس ه نكند بر اينكگويد: آيه شريفه داللت مياش اين است كه ميامام فخر رازي در تفسير خود مطلبي دارد و خالصه
ا فرمود قرآن نسبت به بعضي از نفوس فائده، شفهايشان با هم مختلفند، چون در آيه قبلي ميناطقه انساني اصال در ماهيت

و  "قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ "اش فرمودهبخشد، و در بعضي ديگر خسارت و خواري را، آن گاه دنبالهو رحمت را مي
به اين نفوس ظاهره و پاكيزه اين است كه از قرآن آثار ذكاء و كمال بگيرد و در نفوسي كه  معنايش اين است كه الئق

شاكله ظلم و كدورت دارد، اليق براي آن همين است كه از قرآن آثار خزي و ضاللت بگيرد، هم چنان كه آفتاب نمك را 
و را بيشتر رويي انگرز متقلب را سفيدتر و سيهسازد جامه ركند، و روغن را كه نرم است نرمتر ميتر ميكه سفت است سفت

 .كندمي
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گويد: البته اين حرف وقتي صحيح است كه ارواح و نفوس در مرحله ذات و ماهيت هم مختلف باشند، بعضي آن گاه مي
 ماني باشد كه در نتيجه قرآن كريمصاف و نوراني باشد و قرآن كريم نوري بر نور آن بيفزايد، و بعضي ديگر كدر و ظل

 .«1»ضاللتي بر ضاللت و ذلتي بر ذلتشان بيفزايد 

اشكال كالم وي اين است كه اگر حجتي اقامه كرد بر اينكه نفوس بعد از رسوخ ملكات در آنها هر يك به صورت يكي از 
بلكه اين حجت را براي نفوس ساده اقامه شود باز حرفي بود، و اما او چنين نكرده آن ملكات در آمده و غير آن ديگري مي

كرده است و حال آنكه نفوس ساده و بي ملكه يعني قبل از رسوخ ملكات در آنها اختالفي با هم نداشتند و اگر هم آثار 



 مختلفي داشته باشند به طور حتم و ضروري و جبري نيست، تا حجت نامبرده در آنها جريان يابد. و خواننده عزيز به ياد دارد
كه آيه شريفه متعرض حال آدمي بعد از پيدا شدن شاكله و شخصيت خلقيه است كه از مجموع غرائز و عوامل خارجيه مؤثره 

 .(كند البته دعوت بطور اقتضاء نه به طور جبر و حتم )دقت فرمائيدشود، و آدمي را به يك نوع عمل دعوت ميحاصل مي

 963اتي بين فعل و علت فاعلي([ ..... ص : بحث فلسفي ])در باره سنخيت وجودي و رابطه ذ

 اشاره

اي ذاتي است كه با آن اند كه ميان فعل و فاعلش كه عنوان معلول و علت را دارند سنخيتي وجودي و رابطهحكما گفته
تر از وجود فاعل است، همچنين يعني اي پائينكند كه گويا يك مرتبه نازله و درجهرابطه وجود عمل طوري جلوه مي

اي از وجود فعل است، بلكه بنا بر دهد كه گويا مرتبه عاليهسنخيت و رابطه مذكور و به عكس وجود فاعل را چنان جلوه مي
 .اصالت وجود و تشكيك آن نيز، مطلب از همين قرار است

وصيتي خص اند اگر ميان فعل كه معلول است و فاعل كه علت است هيچ ارتباط و مناسبتي ذاتي وبه اين بيان كه گفته
ا بايست نسبت فاعل به فعلش بواقعي كه اين فعل را مختص آن فاعل و آن فاعل را مختص اين فعل كند وجود نداشت مي

نسبت او به غير آن فعل برابر باشد، همچنين نسبت فعل به فاعل و غير فاعل يكسان باشد، و بنا بر اين ديگر معنا ندارد كه 
 .مفعلي را به فاعل معيني نسبت دهي

__________________________________________________ 

 .25، ص 11تفسير فخر رازي، ج (1)
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 961وجود رابطه و سنخيت بين فعل و فاعل از نظر قرآن[ ..... ص : ]

رابطه  ها و معلولها نيز سنخيت وعلتكند كه ميان نظير اين برهان در معلول بالنسبة به سائر علل جريان داشته اثبات مي
 .وجود برقرار است، و علت فاعلي از آنجايي كه اقتضا دارد وجود معلول را و وجود دهنده آن است

 بخشذات نايافته از هستي بخش كي تواند كه شود هستي

ه لت باشد )البته در مرتبناگزير بايد خودش واجد كمال وجودي معلول باشد، و همچنين معلوم ممثل و مجسم كننده وجود ع
 .(اينازله

تر بيان فرموده، و آن اين است كه معلول در هست شدن محتاج همين معنا را مرحوم صدر المتالهين به وجهي دقيق و لطيف
علت فاعلي است و ذاتش وابسته و مربوط به آن است، و با اينكه اين فقر جزء ذات معلول است ديگر معنا ندارد كه از مرحله 

 نياز از علت، و خود،اتش عقب افتاده و بعد از وجود آن پيدا شود، و جداي از هم باشند، چه در چنين صورتي ذات معلول، بيذ
بود، و در چنين فرضي ديگر معلول نبود، و اين خود خلف فرض است، چون فرض ما معلول بودن معلول مستقل از آن مي

اي ، و فقر عين ذاتش شد پس از وجود جز وجودي رابط و غير مستقل بهرهاست، پس وقتي ذات معلول جداي از فقر نبوده
بيند در حقيقت استقالل او ندارد، و وجودش عين ربط با علت است، و آن استقاللي كه آدمي در بدو نظر در وجود او مي

و  ود علت خود حكايت نمودهكند، پس بنا بر اين وجود معلول از وجنيست، بلكه استقالل علت او است كه در او مشاهده مي
 .سازدآن را در همان حدي كه خود از وجود دارد مجسم مي



 961دنباله بحث سابق از نظر قرآن ..... ص : 

گذارد كه قرآن كريم موجودات را با همه اختالفي كه در نسخه آنها و در دقت در آيات قرآني ترديدي براي انسان باقي نمي
سازند، و هيچ موجودي نيست مگر آنكه هم اي تعالي دانسته كه اسماء و صفات او را مجسم مينوع آنها وجود دارد آيات خد

در اصل وجودش و هم در هر جهتي از جهات كه در وجودش فرض شود آيت خداي تعالي و اشاره كننده به ساحت عظمت 
آيت است وجودش وجود مرآت و  و كبريايي اوست، و آيت كه به معناي عالمت يعني داللت كننده است، از جهت اينكه

اي است كه فاني در صاحب آيت است و بي او استقالل ندارد زيرا اگر در وجودش يا جهتي از جهات وجودش مستقل آينه
بود ديگر از اين جهت آيت و نشانگر و داللت كننده به سوي او نبود و اين خلف فرض است زيرا فرض كرديم كه وجود مي

  .ت وجودشان آيات خدايندموجودات و تمامي جها
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بنا بر اين موجودات از اين جهت كه مخلوق اويند افعال او هستند، افعالي كه با هستي خود و صفات هستي خود هستي 
نا عدهند، و اينكه گفتيم فعل هميشه هم سنخ فاعل است همين مكنند، صفات علياي او را نشان ميخداي را حكايت مي

 .است نه اينكه فعل واجد هويت فاعل بوده و مانند حقيقت ذات او باشد، زيرا اين حرف با بداهت و ضرورت مخالف است

 916بيان آيات[ ..... ص : ]

 916و توضيح اينكه روح از امر خدا است[ ..... ص :  "امر خدا "و مراد از "روح "معناي]

 ."رُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًاوَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ ال "

به طوري كه در لغت معرفي شده به معناي مبدأ حيات است كه جاندار به وسيله آن قادر بر احساس و حركت  "روح "كلمه
ستعمال اين كلمه جواز صادر شده كه گردد و هم مؤنث و چه بسا در اهم ضمير مذكر بر مي "روح "شود و به لفظارادي مي

ويند گشود اطالق بكنند، چنان كه علم را حيات نفوس ميمجازا در اموري كه به وسيله آنها آثار نيك و مطلوبي ظاهر مي
سوي كه مقصود از آن زنده كردن، هدايت نمودن به « 1» "أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ "چنانچه خداي تعالي هم فرمود:

اند و هم از همين باب جمعي روح را به وحي تفسير كرده« 1» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "ايمان است، و در آيه شريفه
د كه اگر انكه مراد از آن قرآن است كه آن نيز وحي است، و گفته« 2» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "همچنين آيه

يابند هم چنان كه روح خدا قرآن و وحي را روح ناميده از اين باب بوده كه نفوس مرده به وسيله آن حيات و زندگي مي
 .معروف مايه حيات جسدهاي مرده است

يم يابدر بسياري از آيات مكي و مدني تكرار شده، و در همه جا به اين معنايي كه در جانداران مي "روح "و به هر حال كلمه
و نيز « 2» "يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا "و مبدأ حيات و منشا احساس و حركت ارادي است نيامده، مثال يك جا فرمود:

ن دو آيه غير روح حيواني كه بدون ترديد مراد از آن در اي« 2» "تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ "فرموده
يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلي مَنْ  "و غير مالئكه است، و قبال هم روايتي از علي )ع( نقل كرديم كه آن جناب به آيه

 استدالل فرموده بود بر اينكه روح« 5» "يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ

__________________________________________________ 

 .111اش كرديم. سوره انعام، آيه كسي كه مرده بود زنده(1)

 [.....] .1آورند. سوره نحل، آيه مالئكه با امر او روح را مي(2)



 .21و اينچنين روحي از امر خود را به تو وحي كرديم. سوره شوري، آيه (3)

 .25ايستند. سوره نبا، آيه روزي كه روح و مالئكه به صف مي(4)

 .2كنند. سوره قدر، آيه مالئكه و روح در آن شب به امر پروردگارشان هر چيزي را نازل مي(5)

 .1فرستد ... سوره نحل، آيه خدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر كه از بندگان خواهد مي(6)
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 .غير از مالئكه است

به  -و به زودي خواهد آمد -توصيف كرده است "امانت "و جايي ديگر به "قدس "و نيز قرآن كريم كه يك جا آن را به
خاطر اين است كه چون روح از خيانت و قذارتهاي مادي و پليديهاي معنوي و از معايب و امراضي كه روحهاي انساني آلوده 

 .به آنها است پاك و منزه است

يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ  "هم چنان كه از آيه -ر وحي و تبليغو اين روح هر چند غير از مالئكه است، ليكن جز در ام
 .همراه مالئكه هست -شوداستفاده مي« 1» "عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ ...

 :فرمايدبينيم يك جا آورنده قرآن را به نام جبرئيل معرفي نموده و مياز سوي ديگر مي

و در جاي ديگر همين جبرئيل را روح االمين خوانده و « 1» "دُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِقُلْ مَنْ كانَ عَ "
و نيز « 2» "نٍنَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِي "آورنده قرآنش ناميده و فرموده:

و روح را كه به وجهي غير مالئكه است به جاي جبرئيل كه خود از مالئكه « 2» "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ "فرموده:
 .شود جبرئيل آورنده روح است و روح حامل اين قرآن خواندني استاست آورنده قرآن دانسته است، پس معلوم مي

گردد كه شود، و معلوم ميبود حل مي« 2» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "مشكلي كه در آيه از همين جا آن گره و
در آيه مزبور نازل كردن روح القدس است به رسول خدا )ص(، و نازل كردن روح القدس براي آن  "وحي روح "مراد از

بيان شد حامل قرآن روح القدس است، پس اجباري نيست كه ما هم جناب همان وحي قرآن است به او، چون همانطور كه 
 .مانند بعضي كه در چند سطر قبل نقل كرديم مراد از روح را در آيه شريفه قرآن بگيريم
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 .1... سوره نحل، آيه  فرستدخدا فرشتگان و روح را به امر خود بر هر كه از بندگان خواهد مي(1)

بگو اي پيامبر هر كه با جبرئيل دشمن است ]با خدا دشمن است[ زيرا او به فرمان خدا قرآن را به قلب پاك تو رساند. (2)
 .74سوره بقره، آيه 

خته و از روح االمين( نازل گردانيد و آن را بر قلب تو فرود آورده تا به حكمت و اندرزهاي آن خلق را متذكر سا)جبرئيل (3)
 .172عقاب خدا بترساني )و مردم را( به زبان عربي فصيح )هدايت كني(. سوره شعراء، آيه 

 .151بگو روح القدس از ناحيه پروردگارت آورده. سوره نحل، آيه (4)

 .21و همين گونه ما روح خود را به فرمان خويش براي وحي به تو فرستاديم. سوره شوري، آيه (5)
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و اگر نسبت وحي را به روح داد و فرمود روح را به تو وحي كرديم با اينكه روح از موجودات عيني و از اعيان خارجي است و 
وحي به معناي كالم پنهان است، از اين باب است كه اين سلسله از موجودات يعني ارواح كه موجوداتي طاهر و مقدسند 

خلق خدا هستند يكي از كلمات خداي تعالي نيز هستند همانطوري كه در قرآن عيسي بن همانطور كه موجوداتي مقدس از 
 .«1» "وَ كَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلي مَرْيَمَ وَ رُوحٌ مِنْهُ "مريم را كلمه خدا ناميده و فرموده:



تي جائز باشد روح را كلمه كند و وقپس روح را از اين رو كلمه ناميده كه مانند ساير كلمات بر مراد صاحب خود داللت مي
ه اي از خود )كلمه منه( دانستبناميم پس جائز خواهد بود كه آن را وحي نيز بناميم، و اگر در آن آيه عيسي بن مريم را كلمه

بوده بدون اينكه سببهاي عادي كه در تكون انسان دخالت  "ايجاد "بدين جهت بوده كه پيدايش عيسي به وسيله كلمه
إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ  "الت داشته و واسطه شده باشند، به شهادت اينكه خود قرآن صريحا فرموده:دارند در او دخ

 .«1» "آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

 "و ظاهر از كلمه "مِنْ أَمْرِ رَبِّي قُلِ الرُّوحُ "خداي سبحان براي روشن كردن و واضح نمودن حقيقت روح اين را نيز فرموده:
كند هم چنان كه اين كلمه در ساير آيات وارده در اين باب بيانيه است، مانند اين است كه حقيقت جنس را معنا مي "من
و « 2» "وْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِناأَ "و آيه« 2» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "و آيه «3» "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ "آيه
فهماند روح از جنس و سنخ كه در همه اينها كلمه من مي «6» "تَنَزَّلُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ "آيه

 .امر است

 "ءٍأَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْإِنَّما أَمْرُهُ إِذا  "فرمايد:آن گاه امر را بيان كرده و مي
 فهماند امر او عبارت است ازكه در درجه اول مي« 4»

__________________________________________________ 

 .141نساء، آيه اي و روحي از خود كه به مريم القاء نمود. سوره و كلمه(1)

همانا مثل خلقت عيسي از جانب خدا مثل خلقت آدم ابو البشر است كه خدا او را از خاك بساخت سپس بدان خاك (2)
 .27گفت بشري به حد كمال باش چنان گشت. سوره آل عمران، آيه 

 .2كند روح را از امر خود. سوره مؤمن، آيه القاء مي(3)

 .1كند. سوره نحل، آيه خود نازل مي خدا فرشتگان و روح را به امر(4)

 [.....] .21به همين گونه ما روح خود را به فرمان خويش براي وحي به تو فرستاديم. سوره شوري، آيه (5)

 .2در اين شب فرشتگان و روح به اذن خدا )بر امام عصر( از هر فرمان نازل گرداند. سوره القدر، آيه (6)

م( چون اراده خلقت چيزي را كند به محض اينكه گويد موجود باش بالفاصله موجود خواهد فرمان خدا نافذ خدا )در عال(7)
شد، پس منزه و پاك خدايي كه ملك و ملكوت هر موجود بدست قدرت او و بازگشت شما همه خاليق به سوي او است. 

 .82سوره يس، آيه 
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كه عبارت از خود ايجاد است و ايجاد هم عبارت است از وجود هر چيز، ليكن نه  كه همان كلمه ايجادي است "كن "كلمه
از هر جهت بلكه وجود هر چيز از جهت استنادش به خداي تعالي و اينكه وجودش قائم به ذات است، اين معناي امر خدا 

با قطع نظر از اسباب وجودي ديگر  رساند وجود اشياء از جهت استنادش به ذات پروردگار واست، و از جمله دليلهايي كه مي
كه امر خداي را بعد از آنكه يگانه « 1» "وَ ما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ "فرمايد:كالم خدا هستند آيه ذيل است كه مي

جودات شود كه مومعرفي نموده به لمح بصر تشبيه نموده است كه منظور از آن نفي تدريجي بودن است و از آن فهميده مي
خارج با اينكه تدريجا و به وسيله اسباب مادي موجود گشته و منطبق بر زمان و مكان هستند معذلك جهتي دارند كه آن 

جهت عاري از تدريج، و خارج از حيطه زمان و مكان است و از اين جهت امر خدا و قول و كلمه او شمرده شده است و اما از 
گردد از اين جهت امر خدا نيست بلكه لل و اسباب قرار داشته و بر زمان و مكان منطبق ميجهت اينكه در مسير سلسله ع

پس امر، عبارت است از وجود هر موجود از اين نقطه نظر  «1» "أاَل لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ "خلق خداست هم چنان كه فرمود:



د همان موجود از جهت اينكه مستند به خداي تعالي است با كه تنها مستند به خداي تعالي است، و خلق، عبارت است از وجو
 .وساطت علل و اسباب

إِنَّ مَثَلَ عِيسي عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ  "شود كه فرموداين معنا از كالم ديگر خداي سبحان به خوبي استفاده مي
آيه نخست خلقت آدم را ذكر نموده و ارتباط آن را با خاك كه يكي از اسباب است زيرا در اين  «2» "ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

 .(سازد )دقت فرمائيدخاطر نشان مي "كن "كند سپس همان وجود را بدون ارتباطش به چيزي با تعبيربيان مي

أْناهُ قْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً ... ثُمَّ أَنْشَثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَ "و همچنين نظير اين آيه است آيه
 زيرا ايجاد« 2» "خَلْقاً آخَرَ
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 .25و فرمان ما در عالم يكي است در سرعت به مانند چشم به هم زدني انجام يابد. سوره قمر، آيه (1)

 .22آگاه باشيد كه ملك آفرينش خاص خدا است و حكم نافذ فرمان او است. سوره اعراف، آيه (2)

همانا مثل خلقت عيسي )در خارق العاده بودن( از جانب خدا مثل خلقت آدم ابو البشر است كه خدا او را از خاك بساخت (3)
 .27آيه  سپس بدان خاك گفت بشري به حد كمال باش چنان گشت. سوره آل عمران،

پس آن گاه او را نطفه گردانيده و در جاي استوار )صلب و رحم( قرار داديم آن گاه نطفه را علقه و علقه را گوشت پاره و (4)
باز آن گوشت را استخوان و سپس بر استخوانها گوشت پوشانيديم پس از آن خلقتي ديگر انشاء نموديم. سوره مؤمنون، آيه 

12. 
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 .خداي سبحان را كه منسوب به خود او است و سلسله علل، تخلل و واسطه نيستند خلق ديگري ناميده

از همه آنچه كه گفته شد اين معنا به دست آمد كه امر عبارت است از كلمه ايجاد آسماني يعني فعل مختص به ذات او و 
 .شودگيري نمين و مكان و هيچ خصيصه مادي ديگري اندازهاسباب و علل واسطه و تخلل نيستند و اين امر به مقياس زما

سازد كه امر او در هر چيز عبارت است از ملكوت آن چيز، و فراموش نشود كه و در درجه دوم اين معنا را خاطر نشان مي
وتِ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُ أَ وَ لَمْ "ملكوت، ابلغ از ملك است بنا بر اين براي هر موجودي ملكوتي و امري است آن چنان كه فرمود:

تَنَزَّلُ  "و نيز فرمود:« 1» "وَ كَذلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و نيز فرمود:« 1» "السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ
 .«2» "الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

اين معنا روشن گرديد كه امر خدا عبارت از كلمه ايجاد او است و كلمه ايجاد او همان فعل مخصوص پس، از آنچه گذشت 
به او است بدون اينكه اسباب وجودي و مادي در آن دخالت داشته و با تاثيرات تدريجي خود در آن اثر بگذارند اين همان 

 .همين باب است يعني از سنخ امر و ملكوت است وجود ما فوق نشاه مادي و ظرف زمان است و روح به حسب وجودش از

وْمَ يَقُومُ يَ "و خداي سبحان امر روح را به اوصاف مختلفي توصيف فرموده يكي اينكه آن را به تنهايي ذكر كرده مانند آيه
 .«2» "تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ ... "و نيز مانند« 2» "الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا

 914در آيات قرآن مجيد[ ..... ص :  "روح "موارد اطالق و استعمال كلمه]

آيد كه اين روح گاهي با مالئكه است هم چنان كه آيات زير بدان داللت دارد كه از كالم خداي سبحان چنين بر مي
 :فرمايدمي

__________________________________________________ 



 .152كنند. سوره اعراف، آيه ر ملكوت و قواي آسمانها و زمين نميآيا فكر و نظر د(1)

 .42و همچنين ما بر ابراهيم ملكوت و باطن آسمانها و زمين راي ارائه داديم. سوره انعام، آيه (2)

نازل  و دستور الهي و سرنوشت خلق()در اين شب فرشتگان روح )يعني جبرئيل( به اذن خدا )بر امام زمان( از هر فرمان (3)
 .2گرداند. سوره قدر، آيه 

 .25روزي كه آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده. سوره نبا، آيه (4)

 .2فرشتگان به سوي عرش خدا باال روند. سوره معارج، آيه (5)
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 "قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ "و« 1» "نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي قَلْبِكَ "و «1» "مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلي قَلْبِكَ "
 "فَأَرْسَلْنا إِلَيْها رُوحَنا فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا "و« 2»

«4». 

ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِيهِ مِنْ  "شود و در اين باره فرموده است:و گاهي آن حقيقتي است كه در عموم آدميان نفخ و دميده مي
 .«5» "فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي "و نيز فرموده:« 2» "رُوحِهِ

 :و گاهي ديگر آن حقيقتي كه با مؤمنين است ناميده شده است و در اين باره فرموده

أَ وَ مَنْ كانَ  "اشعار بلكه داللت دارد بر اين مطلب آيه شريفه:« 4» "بِرُوحٍ مِنْهُ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَ أَيَّدَهُمْ "
 .«5» "مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَ جَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ

 .براي اينكه در آن از حيات جديد گفتگو شده و حيات فرع روح است

نْ أَمْرِهِ يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِ "ست كه انبياء با وي در تماسند و در اين باره فرموده:و گاهي ديگر آن حقيقتي ناميده شده ا
و  «10» "وَ آتَيْنا عِيسَي ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّناتِ وَ أَيَّدْناهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ "و نيز فرموده« 7» "عَلي مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا ...

 .و آياتي ديگر «11» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "نيز فرموده:
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ا كنند( هر كه با جبرئيل دشمن است با خدا دشمن است زيربگو اي پيغمبر )بطائفه يهود كه با جبرئيل اظهار دشمني مي(1)
 .74مان خدا قرآن را به قلب پاك تو رسانيد. سوره بقره، آيه او به فر

 .172جبرئيل )روح االمين( نازل گردانيد و آن را بر قلب تو فرود آورده. سوره شعراء، آيه (2)

 .تو بگو كه اين آيات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقيقت و راستي نازل كرد(3)

 [.....] .151سوره نحل، آيه 

 .14پس فرستاديم به سوي او روح ما را پس مجسم شد براي او مانند بشري كامل. سوره مريم، آيه (4)

 .7پس تمام كرد او را و دميد در او از روح خود. سوره الم سجده، آيه (5)

 .41و سوره ص، آيه  17پس هنگامي كه تمام كردم او را و دميدم در او از روح خودم. سوره حجر، آيه (6)

 .11اينان نوشته شده در دلهايشان ايمان و تاييد كرده است آنها را با روح از خودش. سوره مجادله، آيه (7)

آيا كسي كه مرده است پس زنده كرديم او را و قرار داديم براي او نوري كه به آن در بين مردم برود. سوره انعام، آيه (8)
111. 

 .1سوره نحل، آيه (9)

 .54سوره بقره، آيه (10)



 .21سوره شوري، آيه (11)
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اي از آيات اشعار به اين معنا دارد، يعني شود كه در حيوانات و نباتات زنده وجود دارد، و پارهو گاهي به آن حقيقتي اطالق مي
 .ستزندگي حيوانات و نباتات را هم روح ناميده چون همانطور كه گفتيم حيات متفرع بر داشتن روح ا

لوم روشن شد، و مع "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "پس، از آنچه گذشت با تمام طول و تفصيلش معناي آيه
شد كه جواب آيه از سؤال از روح مشتمل بر بيان حقيقت روح است، و اينكه روح از مقوله امر است، به آن معنايي كه 

معنايش اين است كه آن علم به روح كه خداوند به شما داده اندكي از  "ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَ "گذشت. و اما جمله
دهد كه بسيار بديع و عجيب است، و بسيار است، زيرا روح موقعيتي در عالم وجود دارد و آثار و خواصي در اين عالم بروز مي

 .خبريدشما از آن آثار بي

 916[ ..... ص : "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ... "مختلف و متعدد مفسرين در باره مراد از روح در آيه:اقوال ]

اين بود نظريه ما در باره روح ولي مفسرين در اينكه مراد از روح كه در آيه مورد بحث مورد سؤال و جواب قرار گرفته 
 .چيست اقوال مختلفي دارند

يَوْمَ يَقُومُ  "د: مراد از روح كه در آيه از آن سؤال شده همان روحي است كه خداي تعالي در آيهاناز ايشان گفته «1»بعضي 
از آن اسم برده، ولي اين مفسرين دليلي بر گفته خود ارائه  "تَعْرُجُ الْمَالئِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ ... "و در آيه "الرُّوحُ وَ الْمَالئِكَةُ صَفًّا

 .اندنداده

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلي  "اند: مراد از آن، جبرئيل است، زيرا خداي تعالي او را روح ناميده و فرموده:ديگر گفته «1»بعضي 
 شود بر اينكه هر جا كلمه روح بيايددليل ايشان همين است كه خدا او را روح ناميده، ولي صرف ناميدن، دليل نمي "قَلْبِكَ

د، عالوه بر اين ما در آغاز گفتار خاطرنشان ساختيم كه تسميه جبرئيل به روح معناي خاصي دارد، و به معناي جبرئيل باش
بايستي عيسي و جبرئيل شخص واحدي باشند چون خداي سبحان عيسي را نيز در كالم خود روح اگر اين معنا نبود مي

 .ناميده

خداي سبحان آن را روح خوانده، و حاصل سؤال و جواب در اند: مراد از روح، قرآن كريم است، چون ديگر گفته« 2»بعضي 
پرسند كه آيا از امر خداست و يا از خود تو؟ جوابشان بگو كه از ناحيه امر آيه مورد بحث اين است كه مردم از تو از قرآن مي

 ن آيتيپروردگار من است، و غير از پروردگار من كسي قادر نيست مانند آن را بياورد، و به همين جهت قرآ
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سيار كم است، و احاطه به آن نداريد تا بتوانيد است معجزه كه بر صحت رسالت من داللت دارد، و شما علمتان به قرآن ب
اين معنا را  "وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ "فرمايد:اند كه آيه بعد هم كه ميمثل آن را بياوريد، سپس اضافه كرده

 .كندتاييد مي

م به اين نيز وارد است، زيرا صرف اينكه در كالم خداي اين قول نيز صحيح نيست، و همان ايرادي كه به وجه قبلي كردي



شود بر اينكه هر جا كه اين كلمه اطالق شده به معناي قرآن بوده باشد، سبحان روح به معناي قرآن آمده باشد دليل نمي
ه معناي قرآن نيست، و اشكالي را هم ب "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "عالوه بر اين قبال هم گفتيم كه روح در آيه

كه بعد از آيه مورد بحث قرار دارد چنين  "و لو شئنا "شد بيان نموديم، از اين هم كه بگذريم آيهكه به اين معنا وارد مي
 .نيست، كه تنها اين قول را تاييد كند، بلكه مؤيد اقوال ديگري نيز هست

نساني است، چون متبادر از آن هر جا كه اطالق شود همين معنا است، و اند: مراد از روح، روح اديگر گفته« 1»بعضي 
در حقيقت، طفره رفتن از جواب و نهي از غور در فهم حقيقت روح است، چون روح از امر  "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "پاسخ

است. قائلين به اين قول سپس اختالف خداست كه خدا علم آن را به خود اختصاص داده و احدي را به حقيقت آن راه نداده 
كند، و يا آنكه جسمي است هوايي در اند در اينكه آيا روح جسمي است هوايي و لطيف كه در جوف بدن آمد و شد ميكرده

شود، و يا آنكه اجزاي اصلي بدن است كه در قلب هيات و شكل بدن كه در بدن حلول نموده بعد از مرگ از بدن بيرون مي
، و يا آنكه حالتي است براي بدن، و يا آنكه همان بدن آدمي است و يا چيزي غير اينها، و هر كدام از ايشان يكي جاي دارد

 .انداز اين احتماالت را اختيار كرده

اشكال اين قول اين است كه قبول نداريم متبادر از لفظ روح در كالم خداي سبحان روح آدمي باشد، و دقت و تدبر در آيات 
 .كنداند همه را دفع مياي كه متعرض كلمه روح شده احتماالتي را كه اين قائلين بر سر آنها اختالف كردهكريمه

اند: مراد از روح، مطلق روحهايي است كه در كالم مجيد خداي تعالي آمده، و مقصود از سؤال اين است كه بعضي ديگر گفته
ثند، جواب داده كه روح، حادث از امر خدا و فعل او است و فعل خدا حادث ها كه در قرآن آمده آيا قديمند يا حادآيا اين روح

 .است نه قديم
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 .224، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 145، ص: 12ترجمه الميزان، ج

پرسش از حدوث و قدم روح و معنا  اشكال اين قول اين است كه هر چند اين تعميم صحيح است ليكن ارجاع سؤال به
 .كردن جواب به طوري كه با اين سؤال جور و مناسب در آيد ادعايي است بدون دليل و لفظ آيه هيچ داللتي بر آن ندارد

تي مثبدارند كه آيا اين جواب، جواب  "قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي "مفسرين، گذشته از اين اختالف، اختالف ديگري در معناي
است، يا آنكه طفره رفتن از جواب و توجه نكردن به سؤال است، وجوه و اقوالي كه در معناي روح نقل كرديم از نظر 

اي ديگر با قول دوم، كه اگر دقت فرموده اي از آن اقوال با قول اول مناسبند، و پارهمناسبت با اين دو قول مختلفند، پاره
 .ايمال اشاره به اين جهت نيز كردهباشيد ما در نقل هر يك از آن اقو

اي داده شما از علم بهره "فرمايد:اند كه مخاطبين به اين آيه چه كساني هستند؟ و اينكه ميسپس اختالف ديگري كرده
اند كه البته اگر قريش باشند قطعا يهوديها يادشان داده -آيا مخاطب به آن قوم يهود است و يا قريش؟ "ايد مگر اندكينشده

يات تر به سياق آو يا آنكه مخاطبين به آن رسول خدا )ص( و ساير مردمند؟ مناسب -از رسول خدا )ص( چنين سؤالي بكنند
يهود باشد، و جمله مذكور تتمه كالم رسول خدا )ص( باشد، و هم ايشان  "وَ ما أُوتِيتُمْ "اين است كه مخاطبين به خطاب

اند، و در اين كالم و خطاب سول خدا )ص( يهود معروف به علم و دانش بودهپرسش مذكور را كرده باشند، چون در عصر ر
 .هم مختصر علمي براي آنان اثبات كرده

 .دانتعبير شده مردمي جاهل بوده "الَّذِينَ ال يَعْلَمُونَ "اي آيات قرآن از ايشان با جملهو اما قريش و كفار عرب كه در پاره

 ."بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ ثُمَّ ال تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنا وَكِيلًا وَ لَئِنْ شِئْنا لَنَذْهَبَنَّ "



كالمي است متصل به ما قبلش، زيرا آيه قبلي اگر چه متعرض مطلق روح بود كه خود داراي مراتب مختلفي است اما بر 
خصوص آن روحي است كه از فهميم كه مقصود از آن حسب سياق آيات مورد بحث كه در باره قرآن گفتگو داشت مي

 .كردشود و قرآن را به او القاء ميآسمان بر رسول خدا )ص( نازل مي

شود و قرآن را به امر ما چنين خواهد شد آن روح كه بر تو نازل مي -و خدا داناتر است -و بنا بر اين، معناي آيه مورد بحث
رم كه اگر بخواهيم همان روح را كه كلمه القاء شده ما به تو خوكند از تحت قدرت ما خارج نيست و قسم ميبه تو القاء مي

بريم، آن وقت است كه ديگر كسي را كه به نفع تو و عليه ما وكيل به آن باشد نخواهي يافت يعني كسي را است، از بين مي
 .نخواهي جست كه از تو دفاع نموده و ما را محكوم و مجبور به برگرداندن آن نمايد
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آن روح الهي است كه كلمه القاء شده به رسول خدا )ص( بوده و  "بِالَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ "آيد كه اوال مراد ازو از اين معنا برمي
 .كندبه آن اشاره مي« 1» "وَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنا "همان حقيقتي است كه آيه

ه مراد از وكيل، وكيل مطالبه و برگرداندن آن چيزي است كه خدا گرفته است، نه وكيل در حفظ قرآن و تالوت و ثانيا اينك
 "لَيْكَبِالَّذِي أَوْحَيْنا إِ "اند، و معلوم است كه اين تفسير مبني بر اين است كه مراد ازاز مفسرين پنداشته« 1»آن كه بعضي 

 .و حال آنكه جلوتر گفتيم مراد از آن روح استقرآن باشد، نه روح كه آورنده آن است، 

 ."إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً "

اي است كه به خاطر داللت سياق حذف شده و تقدير كالم چنين بوده: تو به آنچه اختصاص استثناء از جمله "اال "كلمه
ه تو عطا شد كه عبارت از نازل شدن روح و مالزمتش با تو است به تو اختصاص يافتي اختصاص نيافتي و آن موهبتي كه ب

همانا  -إِنَّ فَضْلَهُ كانَ عَلَيْكَ كَبِيراً "ندادند مگر به عنوان رحمتي از پروردگارت، آن گاه آن رحمت را تعليل نموده و فرموده:
 .است (منت نهادن بر رسول خدا )ص و معلوم است كه اين جمله در مقام "فضل او بر تو بسيار بزرگ است

 ." بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيراًقُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَ الْجِنُّ عَلي أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ ال يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ "

اب از ب "بمثله "است، و كلمه "رأس "ماخوذ از كلمه ظهير به معناي كمك كار و ماخوذ از ظهر است مانند كلمه رئيس كه
 .گرددبه كار بردن اسم ظاهر در جاي مضمر است، و ضمير آن به قرآن برمي

در اين آيه به روشني و صراحت تحدي شده است، و ظهور در اين دارد كه به تمامي خصوصيات قرآن و صفات كمالي كه از 
فصاحت و بالغت لفظ آن، زيرا اگر منظور معجزه بودن لفظ آن بود ديگر معنا نظر لفظ و معنا دارد تحدي شده، نه تنها به 

 .توانند به مثل آن بياورندفرمود: اگر همه عرب جمع شوند نمينداشت كه همه جن و انس را دخالت دهد، بلكه بايد مي

بينيم در اين عصر هم كه اثري از رساند كه تحدي مزبور مدت معيني ندارد، به شهادت اينكه ميعالوه بر اين ظاهر آيه مي
 فصحا و بلغاي آن روز عرب نمانده قرآن بر اعجاز باقي
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 .كندمانده و به بانگ بلند تحدي مي

 ."وَ لَقَدْ صَرَّفْنا لِلنَّاسِ فِي هذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً "

 "مثل "و ،به معناي برگرداندن و دوباره آوردن و با بيانهاي مختلف و اسلوبهاي گوناگون ايراد كردن است "تصريف امثال "



 "به معناي توصيف مقصود است به چيزي كه آن را مجسم و ممثل كند و ذهن شنونده را به آن نزديك گرداند، و كلمه
براي ابتداء غايت است، مراد اين است كه ما هر مثلي را كه روشنگر راه حق و راه ايمان و  "مِنْ كُلِّ مَثَلٍ "در جمله "من

كنيد، در م، ولي بيشتر مردم جز راه كفران را نپيمودند، و اين كالم همانطور كه مالحظه ميشكر باشد براي ايشان بيان كردي
 .مقام توبيخ و مالمت است

بوده، و شايد جهت  "اكثرهم "به كار رفته، و در اصل "هم "به جاي ضمير "ناس "، اسم ظاهر"أَكْثَرُ النَّاسِ "و در جمله
 "ره به اين نكته كند كه سر كفران ايشان همين است كه ناسند هم چنان كه در آيهاين تعبير اين بوده كه خواسته است اشا

 .نيز گذشت كه كفران، خاصيت انسان بودن است« 1» "وَ كانَ الْإِنْسانُ كَفُوراً

خوريم كه ما در اين قرآن براي مردم مكرر مثلها آورديم كه حق را برايشان روشن و معناي آيه اين است كه سوگند مي
نمود، و ليكن بيشتر مردم جز راه كفران نپيمودند و شكر ما كرد، و ايشان را به ايمان به ما و شكر نعمتهاي ما دعوت مييم

 .نگزاردند

 936كنند[ ..... ص : مشركين از در عناد و لجاجت، ايمان آوردن خود را به انجام معجزاتي غريب و ناممكن مشروط مي]

 ."لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً ... كِتاباً نَقْرَؤُهُوَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ  "

اري با اين تفاوت كه تفجير مبالغه و بسي "تفجير "به معناي باز كردن و شكافتن است، و همچنين است كلمه "فجر "كلمه
به معناي وسط و اثناء هر  "خالل "كلمهشود، و اي است كه آبش خشك نميبه معناي چشمه "ينبوع "رساند، ورا هم مي

جمع كسفه است هم چنان كه قطع جمع قطعه است، هم بر وزن آن است و هم به معناي آن، و  "كسف "چيزي است، و
 "رقي "به معناي طال است، و "زخرف "به معناي مقابل است، مانند عشير كه به معناي معاشر است و كلمه "قبيل "كلمه

 .ال رفتن استبه معناي صعود و با

 اند. و با وجود قرآنكردهكند كه قريش عليه رسول خدا )ص( اقتراح و از وي مطالبه مياين آيات آن معجزاتي را حكايت مي
خواستند قرآن را يك دستي گرفته آن را نمودند، چون ميكه معجزه جاوداني است ايمان آوردن خود را مشروط به آن مي

 .خوار بشمارند

 اي محمد به تو "لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ "يعني قريش گفتند: "قالوا "اين است كهو معناي آن 
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شمه آبي چ "ينبوعا "آبيشين مكه با همه كمبراي ما از زم "لَنا مِنَ الْأَرْضِ "تا آنكه بشكافي "حَتَّي تَفْجُرَ "آوريمايمان نمي
تا اينكه به عنوان معجزه براي تو بوده باشد )جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَ عِنَبٍ فَتُفَجِّرَ  "لك -اعجازا -او تكون "كه آبش خشك نشود

 أَوْ تُسْقِطَ "جاري ساختني "تفجيرا "در وسط آن بهشت "خاللها "الْأَنْهارَ( باغي از خرما و انگور كه در آن نهرها جاري سازي
 .و يا آسمان را فرو ريزي همانطور كه خودت )در سخنانت( ادعا كردي "السَّماءَ كَما زَعَمْتَ

و از همين جا فهميده « 1» "أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفاً مِنَ السَّماءِ "اين جمله اشاره است به حكايت كالم خدا كه فرموده بود:)
أْتِيَ بِاللَّهِ أَوْ تَ "يا آسمان را بر سر ما قطعه قطعه فرو ريزي "عَلَيْنا كِسَفاً "اسري بعد از سوره سبأ نازل شده(شود كه سوره مي

و يا  "أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ "و يا خدا و مالئكه را در مقابل چشم ما حاضر كني تا آنها را ببينيم "وَ الْمَالئِكَةِ قَبِيلًا



مان و هرگز به باال رفتنت اي "وَ لَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ "و يا به آسمان باال روي "أَوْ تَرْقي فِي السَّماءِ "اي از طال داشته باشيخانه
 .كتابي را كه بخوانيم "كِتاباً نَقْرَؤُهُ "تا آنكه بر ما نازل كني "حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا "نياوريم

 933ص :  ..... [مشركين، در شان پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( نه به عنوان يك فرد بشري و نه به عنوان پيامبر الهي، نيستتحقق بخشيدن به پيشنهاد ]

 ."قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا "

ايشان را بر جهل و لجاجتشان  دهد تا از معجزات پيشنهادي ايشان پاسخ گفتهدر اين جمله رسول خدا )ص( را فرمان مي
آگاهي دهد، لجاجتي كه بر هيچ عاقلي پوشيده نيست، زيرا ايشان كارهاي بس بزرگي را پيشنهاد و از رسول خدا )ص( توقع 

كنند كه بيشتر آنها از تحت قدرت او خارج است و جز قدرت غيبي الهي كسي ياراي آنها را ندارد، حتي برخي از آنها كه مي
د: ما گفتنبالذات است مانند آوردن خدا و مالئكه در برابر چشم ايشان و به اين هم قناعت نكردند، اي كاش مي اصال محال
آوريم تا آنكه از خدايت درخواست كني كه چنين و چنان كند و اين امور غير معقول و غير ممكن را از خدا ايمان نمي

ي آوريم مگر وقتي كه تو خودت نهر و چشمه جاري سازه تو ايمان نميخواستند، ولي اين چنين نگفتند، بلكه گفتند ما بمي
 .و چه كني و چه كني

اگر منظورشان اين بوده كه آن جناب به اين عنوان كه يك فرد از افراد بشر است اين كارها را انجام دهد كه زهي نفهمي، 
ذاتي كجا؟ و اگر مقصودشان اين بوده كه آن زيرا بشر كجا و چنين قدرت مطلقه و غير متناهي و محيط حتي بر محاالت 

 جناب از اين جهت كه مدعي رسالت است چنين كارهايي را بكند كه زهي لجاجت، زيرا رسالت كجا چنين
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اقتضاء را دارد كه آنچه را خداوند به او پيغام داده و مامور به ابالغ بر بندگانش كرده كه از راه  اقتضايي دارد، رسالت تنها اين
انذار و تبشير ابالغ كند، نه اينكه قدرت غيبي خود را هم به او واگذار نموده او را بر آفريدن هر چه كه بخواهد قدرت دهد و 

چنين ادعايي نكرده و بارها خاطر نشان ساخته كه من مانند شما  به فرض محال كه چنين چيزي ممكن باشد خود آن جناب
شود، پس اين اقتراح و پيشنهاد ايشان با اينكه واضح البطالن است پيشنهاد يك فرد بشرم با اين تفاوت كه به من وحي مي

 .عجيبي است

از گزاف و تفويض قدرت كه از گفته  و به همين جهت پيامبر خود را مامور نموده كه در جواب آنها نخست پروردگار خود را
 تعجب هم استفاده بشود چون مقام بسيار مناسبت آن "قُلْ سُبْحانَ رَبِّي "آمد منزه نمايد )بعيد نيست كه از جملهايشان برمي

همين جواب، خود  مگر من جز يك فرد بشرم؟، و "هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا "را دارد(، و در ثاني بصورت استفهام بفرمايد:
در مورد تعجب و به منظور افاده آن آمده باشد، و معنا چنين باشد كه اگر اين اقتراح  "سُبْحانَ رَبِّي "مؤيد اين است كه جمله

و توقعاتتان از من از اين نظر است كه من محمد و فرزند عبد اللَّه هستم كه از اين نظر من يك فرد بشر هستم و هيچ 
كنيد كه من رسول خدايم كه معناي رسالت، جام اين امور ندارد، و اگر از اين نظر از من چنين توقعاتي ميبشري قدرت بر ان

داشتن قدرت بر اينگونه امور نيست و رسول جز گرفتن رسالت و رساندن آن شاني ندارد، و معناي رسالت اين نيست كه 
 .داراي قدرت غيبي مطلق باشد

جواب اقتراح  "بشرا "دخالتي در تماميت جواب دارند، كلمه "رسوال "و "بشرا "از دو كلمه از اين بيان روشن شد كه هر يك
جواب از اين است كه اگر تو رسولي از خدايت قدرت  "رسوال "ايشان است كه آن جناب خودش چنين و چنان كند، و كلمه



 .برآوردن اينگونه امور را بگير

 «بعضي

به عنوان مقدمه آورده شده، يعني خواسته  "بشرا "در جواب دخالت دارد، و كلمه "الرسو "اند: تنها كلمهاز مفسرين گفته
شود بيرون آورده و بفهماند كه پيغمبران گذشته هم از جنس است قبال ايشان را از اين اشتباه كه مگر بشر هم رسول مي

ه شده قدرت برآوردن چيز ديگري ندارند، و اند، و آن گاه جواب دهد كه پيغمبران جز بر آنچه كه به دستشان سپردبشر بوده
معناي پيغمبري اين نيست كه خداوند قدرت خود را به ايشان واگذار كرده باشد، و ايشان بتوانند به پروردگار خود تحكم 

 مگر من جز "شود كه:كنند. پس معناي كالم اين مي

__________________________________________________ 

 .157، ص 12اني، ج روح المع(1)

 152، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 ."پيغمبري مانند ساير پيغمبرانم؟

توانيم هر دو كلمه بشرا و رسوال را دو نقطه اتكاء در جواب بدانيم زيرا اوال با مفسر نامبرده سپس چنين گفته است: ما نمي
آيد كه مشركين از رسول خدا )ص( درخواست كردند كه آيد مخالف است براي اينكه از روايات برميآنچه كه از روايات برمي

و  "من جز بشري نيستم "از خداي خود چنين و چنان بخواهد، نه اينكه خودش از پيش خود بياورد تا در جوابشان گفته شود
عنا را م بوده باشند كه ذوق سليم اين "كان "در ثاني مستلزم اين است كه كلمه رسول، خبر بعد از خبر بوده و هر دو خبر

 :پسندد. اشكالي كه در گفتار او هست اين است كهنمي

بر پاسخ از اين پندار كه ممكن نيست فرستاده خدا از جنس بشر باشد حملي است بدون  "بشرا "حمل كردن كلمه -اوال
 .دليل، زيرا در آيات قرآني هيچ نقلي از چنين پنداري ديده نشده است

بيه نيست، بلكه تش "رسوال "را معنا كرده باز نقطه اتكاء كالم "هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا "آن طور هم كه او جمله -و ثانيا
ه نقطه پس در نتيج "مگر من جز پيغمبري مانند ساير پيغمبرانم؟ "رسول به ساير پيغمبران است چون معناي او اين شد:

فهمد )دقت را فاسد نموده و شنونده چيزي از آن نمياتكاء كالم حذف شده و معلوم است كه حذف معتمد كالم، سياق 
 .(بفرمائيد

اگر در روايات آمده كه از آن جناب خواستند تا از پروردگارش درخواست اقتراحات ايشان را بكند در صورتي متبع  -و ثالثا
لَنْ  "احت دارد بر اينكهداريم و قرآن صراست كه صريح كتاب مخالف آن نباشد و گرنه به خاطر روايت دست از قرآن برنمي

ه يا آسمان را به زير آوري، سبحان اللَّه اين چ "أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ ""تا آنكه تو برايمان نهر بشكافي ""نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي تَفْجُرَ
 رضه صريحبلندپروازي است در حق تاريخ و روايات آن، كه حتي آن را بر كتاب خدا حكومت داده و در صورت مخالفت و معا

 .هم آن را بر قرآن مقدم بداريم

 .پسندد هيچ وجهي نداردادعاي اينكه ذوق سليم خبر بعد از خبر را نمي -و رابعا

 ."وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدي إِلَّا أَنْ قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا "

 حكايت حال كفار و وضع "قالُوا أَ بَعَثَ اللَّهُ ... "استفهام انكاري است، و جمله "بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًاأَ  "استفهام در جمله
 .اعتقادات ايشان است، هر چند كه عين اين كالم را نگفته باشند

 152، ص: 12الميزان، ج پرستان است كه در عين ترجمهو انكار نبوت و رسالت با اقرار به ثبوت اله، خود از عقائد بت

ان در اين آيه هم "ناس "روند، و همين خود قرينه بر اين است كه مقصود از كلمهاقرار به وجود پروردگار زير بار نبوت نمي



 .پرستان، و مراد از ايماني كه زير بارش نرفتند ايمان به رسالت استبت

البته فراموش نشود كه قريش و عموم عرب آن روز از  -ستان راپرچه بازداشت بت :شود كهبنا بر اين، معناي آيه اين مي
د رسول پنداشتناز اينكه به رسالت و يا به رسالت تو ايمان آورند؟ چيزي بازشان نداشت اال اينكه مي -اين طائفه بودند

 كردند هم چنان كهيستيزيدند و دعوت ايشان را رد متواند از جنس بشر باشد، و به همين جهت همواره با رسوالن مينمي
 .، پندار ايشان را حكايت نموده است«1» "لَوْ شاءَ رَبُّنا لَأَنْزَلَ مَالئِكَةً فَإِنَّا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ "خداي تعالي در نظائر آيه

 934ص :  ..... [دانستند بيان گشته استري را محال ميتقرير و توضيح برهان بر نبوت عامه و اثبات آن، كه در جواب خداوند به مشركين كه رسالت يك فرد بش]

 ."قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا "

بشر و نزول وحي را رد نموده و  دهد كه گفتار و انكار ايشان را نسبت به انكار رسالتدر اين آيه رسول خود را دستور مي
ماني، گيرد مگر به وسيله وحي آسبفرمايد: عنايت الهي چنين تعلق گرفته كه اهل زمين را هدايت فرمايد، و اين صورت نمي

تند، نياز از وحي آسماني نيسكنند هيچ وقت بيشود پس انسانها كه در زمين زندگي ميچون بشر از پيش خود هدايت نمي
 .اي به عنوان رسول به يك دسته از ايشان كه همان انبياء هستند نازل گردديد فرشتهبناچار با

شود مگر به وسيله نزول و اين خصيصه زندگي زميني و عيش مادي است كه به هدايت الهي نيازمند است، و آن هم نمي
به عيش مادي و زميني شوند بر آنان اي از فرشتگان هم در زمين زندگي كنند و محكوم وحي از آسمان، حتي اگر فرضا عده

 .كرديم تا وحي ما را به ايشان برساند، آري اين مساله از خصائص زندگي زميني استاي نازل مينيز فرشته

فرمايد عنايت و نقطه اتكاء در آيه شريفه به دو جهت است يكي اينكه زندگي بشر خواننده محترم به طوري كه مالحظه مي
دوم اينكه هدايت كه خداي تعالي آن را بر خود واجب كرده تنها از راه وحي آسماني و به وسيله يكي  زميني و مادي است و

 .از فرشتگان عملي است، و راه ديگري ندارد

__________________________________________________ 

ه ايد كافريم. سوره حم، سجده، آيستاده شدهفرستاد ما به آنچه كه شما بدان فراي ميخواست مالئكهاگر پروردگار ما مي(1)
12. 
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 .و اتفاقا همين طور هم هست و اين دو جهت خود دو تا از مقدمات اساسي برهان بر نبوت عامه و اثبات آن است

د ر جنسي بايد از همان جنس باشاند كه رسول هاند كه معناي آيه را به اين تنگنا مقيد كردهو اما اصراري كه مفسرين كرده
مثال رسول آدميان آدمي و رسول فرشتگان، فرشته باشد صحيح نبوده و معنايي آن چنان با اهميت هم نيست كه نسبت به 

اند، زيرا بشر بودن رسوالن گسيل شده به سوي بشر با اينكه آموزندگان و مربيان بشرند امري است آن اصرار ورزيده
اي كه گفتني است و آيه كريمه به آن عنايت دارد همين است كه زندگي بشر زندگي زميني، پس آن نكتهضروري و از لوازم 

اي آسماني است، و اين وحي هر چند براي بشر شود به وسيله فرشتهزميني و مادي است و وحيي كه از آسمان به ايشان مي
نوع بشر از نظر سعادت و شقاوت و كمال و نقص و پاكي و  است و ليكن همه افراد بشر قابل دريافت آن نيستند، آري افراد

توانند حامل و دريافت كننده آن باشند كه مانند فرشته ناپاكي باطن مختلفند، تنها از ميان افراد اين نوع آن عده معدودي مي
 .آورنده آن پاك و از مساس شيطان منزه باشند، و آن عده معدود همان رسوالن خدا و انبياء هستند

توضيح اينكه عنايت الهي اقتضاء دارد كه خداوند هر نوع از انواع مخلوقات را به سوي كمال و سعادتش هدايت كند، و 
و  دانيم كه سعادتانسان نيز كه يكي از انواع مخلوقات است مستثناي از اين قاموس كلي و عمومي نيست و اين را مي



رد، چون خصوص انسان موجودي است كه بايد دسته جمعي زندگي گيكمال اين نوع جز در زندگي اجتماعي صورت نمي
هايي كه مايه سعادت دنيا و آخرتش باشد در ظرف اجتماعيش جريان يابد، اختالفات قهري و كند و قوانين و سنت

 .آيد برطرف كندناپذيري كه در ميان افراد اجتماعش پديد مياجتناب

، زندگي شعوري است ناگزير بايد عالوه بر عقل و تميز ميان خير و شر، مجهز به و از آنجايي كه زندگي اين نوع از مخلوقات
داشت به وسائل بيشتري براي پذيرفتن قانون و سنت باشد، زيرا اگر به غير عقل چيز ديگري كه مايه هدايت او باشد نمي

يه اختالف است چگونه رفع رسيد، آري مايه اختالف او همين عقل او است، و عقلي كه خود ماسعادت مطلوبش نمي
كند پس ناگزير بايد به يك شعور ديگري هم مجهز باشد تا با آن شعور خود معارف و قوانين رافع اختالف و اختالف مي

فرستد درك نمايد، و آن شعور عبارت است از شعور وحي، و انسان ضامن سعادت و كمالش را كه خداوند به سويش مي
 .ي و پيغمبردارنده آن عبارت است از نب

 155، ص: 12شود و ترجمه الميزان، جو اين برهان عقلي برهاني است تمام كه از كالم خود خداي تعالي استفاده مي

ما چگونگي استفاده آن را در بحث نبوت جلد دوم اين كتاب و در ضمن داستانهاي نوح )ع( در جلد دهم آن با شرحي مفصل 
 .گذرانديم

نكته ديگري عالوه بر برهان گذشته افاده نموده چنين  "... قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ "آيه و اما آيه مورد بحث يعني
 .رساند كه القاء وحي به سوي بشر حتما بايد به وسيله فرستادن فرشته از آسمان صورت گيردمي

عوت تو رسول خدا )ص( را اين است كه و حاصل مضمون آيه مذكور و آيه قبليش اين است كه تنها مانع پذيرفتن مردم د
 اند، زيرا مقتضاي زندگي زميني ازاند كه رسالت بشر از ناحيه خدا محال است، و در اين پندار خود خطا كردهايشان پنداشته

نس اي از جكند كه خداوند فرستادهيك سو، و عنايت خداي تعالي نسبت به هدايت بندگانش از سوي ديگر اقتضاء مي
ن به سوي افرادي از بشر گسيل بدارد، و پيامهاي خود را به وسيله آن فرشته به آن افراد برساند، و اين به حدي فرشتگا

اجتناب ناپذير و الزم است كه حتي اگر فرضا ساكنان زمين هم فرشتگان بودند باز خداي تعالي به افرادي از آنان كه رسول 
 .حي او را به ايشان ابالغ نمايدفرستاد تا وخدا بودند فرشتگاني از آسمان مي

فهماند كه رسول عبارت است از رساند و ميفرمائيد اوال معناي رسالت بشري را ميو اين بيان به طوري كه مالحظه مي
 .نمايداي از آسمان به سويش نازل شده دين خدا را به او ابالغ و او به مردم ابالغ ميانساني كه مالئكه

رساند كه زندگي انسان در زمين از يك سو، و عنايت خداي سبحان به هدايت لت اشاره نموده ميو ثانيا به برهان رسا
ند، هاي هر نوع بركت آسمانيكند، چون مالئكه واسطهبندگان خود از سوي ديگر احتياج به نزول ديني آسماني را ايجاب مي

آمد و شد مالئكه عبارت است از رسالت، و آن شخصي گيرد، و اين ناگزير نزول دين بر بشر هم به وسيله ايشان صورت مي
هم كه گيرنده وحي و دين خداست )كه البته به خاطر اينكه بايد داراي طهارت باطني و روحي از امر خدا باشد افرادي از 

 .بشر خواهند بود، نه همگي ايشان( نبي و پيغمبر است

 "هم ملكا رسواللبعث اللَّه في "بفرمايد: "أَ بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا "نرفت كه در قبال گفته مشركياز سياق آيه چنين انتظار مي
ر شبهه جهت اول اينكه: بهت "لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا "و ليكن به دو جهت چنين نفرمود بلكه به جاي آن فرمود:

پرستان چه از فرقه برهمائيان و چه بودائيان و چه صابئين از مبعوث بتها و ايشان را برطرف سازد، زيرا بطور كلي وثني
 كردند انكار و تحاشي ندارند، وشدن يك فرد كامل بشر براي تكميل آدميان آن طور كه مشركين عرب انكار و تعجب مي

 آيد، اين مساله به طوري كه از كتب مقدسه ايشان برمي
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ي عادي شمرده و از آن شخص كامل به منجي و يا مصلح تعبير نموده بعثتش را هم نزول اله به زمين و ظهور اله بر را امر
بودا و يوذاسف را همان  -و به طوري كه گفته شده -كرده،اهل زمين، و جلوه اله به صورت يك موجود زميني تعبير مي

خداي  دانند، نهعبارت از فرشته و يا جن و يا انسان در خود فرو رفته ميپرستان معبود را دانند، و به هر حال بتكاملين مي
 .سبحان را

اند، بلكه چيزي كه مورد انكار شديد ايشان است اين است پس مشركين از رسالت يك فرد برجسته وحشت و تعجب نداشته
داي بياورد كه مردم بر طبق آن خ كه فرشته كه خود از آلهه و مورد پرستش است رسول به سوي يك فرد بشر گشته، ديني

تعالي را كه به خيال ايشان اله غير معبود است بپرستند، و به همين جهت در آيه شريفه در جواب از توهم مشركين رسالت 
فرشته به سوي يك فرد بشر را تصريح كرد تا مخالفت با خرافه ايشان را به حد كامل رسانده باشد، و بفهماند نه مالئكه 

 .ست، و نه خداي سبحان غير قابل عبادتمعبود ا

جهت دوم اينكه: خواست اشاره كند، به عموميت رسالت مالئكه، و بفهماند كه در حقيقت مالئكه به شخص پيغمبر نازل 
نشده بلكه به عموم انسان نازل شده است، چيزي كه هست تلقي و گرفتن وحي مخصوص به يك فرد از ايشان است، و اگر 

محرومند به خاطر قصوري است كه در خود ايشان است، و گرنه فيض خداي سبحان عمومي است، هر چند ديگران از آن 
 .كه مستفيض از آن اشخاص مخصوصي باشند

 اللَّهِ اللَّهُ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّي نُؤْتي مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ "و نيز فرمود:« 1» "وَ ما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُوراً "هم چنان كه فرمود:
 .«2» "أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ

كند، و اين آيه يعني آيه مورد بحث آن رواياتي را كه ائمه اهل بيت )ع( در باره فرق ميان رسول و نبي وارد شده تاييد مي
شنود، ولي نبي آن كسي است بيند و صدايش را ميزيرا در آن روايات آمده كه رسول عبارت است از انساني كه ملك را مي

اي از اين اخبار را در جلد دوم اين كتاب در بيند، و ما پارهگيرد، و چيزي به چشم نميكه پيام آسماني را به صورت رؤيا مي
 .ضمن بحث از نبوت ايراد كرديم

الْأَرْضِ مَالئِكَةٌ يَمْشُونَ فِي  "و از لطائف قرآن كريم تعبيري است كه در آيه مورد بحث از زندگي زميني كرده و فرموده:
واص ترين خزيرا رفتن و انتقال مكاني از اين سو به آن سوي زمين، و قرار داشتن تحت جاذبه زمين از روشن "مُطْمَئِنِّينَ

 .زندگي مادي زمين است

__________________________________________________ 

 .15آيه  عطاي پروردگارت ممنوع نيست. سوره اسري،(1)

داند رسالت خود را كجا آوريم تا به ما هم داده شود آنچه كه به رسوالن خدا داده شده، خداوند بهتر ميگفتند:ايمان نمي(2)
 .112قرار دهد. سوره انعام، آيه 
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 933چون دليل و برهان نتيجه نبخشيد، گواهي را به خدا واگذار[ ..... ص : ]

 ."لْ كَفي بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراًقُ "

بعد از آنكه احتجاج مزبور را پايان برده و نيز بعد از آنكه معجزه رسالت آن جناب را كه همان قرآن كريم و تحدي آن است 
پافشاري نموده اعتنايي نكردند، و هم چنان بر اقتراح و پيشنهادات  خاطر نشان ساخت، و ايشان هم چنان بر كفر و انكار خود

خرافي خود پافشاري نموده هيچ حقي را نپذيرفته و از حرف باطل خود دست برنداشتند اينك رسول گرامي خود را دستور 



زند شاهد است و ان سر ميدهد كه مساله را به گواهي خدا واگذار نمايد چون كه خداي تعالي آنچه را كه از او و از ايشمي
داند كه پيغمبرش رسالت او را ابالغ نموده و دعوت و احتجاج را به نهايت رسانده و عذري باقي نگذاشت، و ايشان هم مي

 .شنيدند و حجت بر آنان تمام شد، و هم چنان استكبار و عناد به خرج دادند

اي پيامبر من! ديگر حجت و مجادله با ايشان را بس كن و امر شود كه بنا بر اين برگشت معناي جمله مورد بحث به اين مي
 .خواهد حكم نمايدرا به مالك امور واگذار تا او هر طور كه مي

ي گويد: همين برااند: مراد از اين آيه شاهد گرفتن خدا است بر حقانيت دعوت و صحت رسالت گويا ميگفته« 1»ها بعضي
د از كند، و اگر بگوئيت من است و اين كالم او است كه بر رسالت من تصريح ميحجت و دليل بس كه خدا شاهد بر رسال

گويم اگر از افترائات من كه يك فرد مانند شمايم بوده كجا كه اين قرآن كالم خدا باشد و از افترائات تو نباشد در پاسخ مي
ت، هر چند كه جن و انس يار و مدد كار شما باشد بايد شما هم بتوانيد مثل من آن را بياوريد، ولي هرگز نخواهيد توانس

 .باشند

بِيراً إِنَّهُ كانَ بِعِبادِهِ خَ "و همچنين جمله "بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ "و اين حرف هر چند حرف خوبي است و ليكن ذيل آيه يعني جمله
هيدا لي ش "ا بود جا داشت بفرمايد:سازد زيرا اگر مقصود از آيه اين معناند با آن نميبطوري كه ديگران هم گفته "بَصِيراً
گر و يا عبارتي دي "خدا گواه رسالت من است -شهيدا علي رسالتي "و يا بفرمايد: "خدا شاهد من بر عليه شما است -عليكم

 .نظير آن

مطلب ديگري كه بايد خاطر نشان ساخت اين است كه آيه مورد بحث و دو آيه قبل از آن مسجع به كلمه رسوال است يعني 
 .آخر سه آيه اين كلمه آمده و اين در همه قرآن تنها موردي است كه سه آيه پي در پي در سجع و قافيه متحد باشند

__________________________________________________ 
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 ."... وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِوَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ  "

هِ قُلْ كَفي بِاللَّ "فرمود:آيد تتمه خطاب اخير رسول خدا )ص( است كه به وي مياين آيه به طوري كه از سياق كالم برمي
شود آيه مورد بحث كنايه از اين است كه معلوم ميو در نتيجه  "بگو خدا گواه ميان من و شما است -شَهِيداً بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ

 .ديگر حجت بر ايشان تمام شده و ضاللتشان حتمي گشته و ديگر اميدي به هدايتشان نيست

شود كه: اي رسول من! به مخالفين اعالم كن كه ديگر حرفي با ايشان نداري و و بنا بر اين، خالصه معناي آيه اين مي
استدالل نخواهي داشت، زيرا هدايت كار خدا است كه هيچكس در آن شركت ندارد، پس هر  ديگر عليه ايشان احتجاج و

كس كه خدا هدايتش كند تنها او راه را يافته است و بس، و كسي كه خدا گمراهش كرده باشد و براهش نينداخته باشد تو 
كند، پس نه خدا ايشان را هدايت نمي اي رسول من هرگز ياوري به غير خدا برايش نخواهي يافت و خدا هم كه ايشان را

كند و نه غير خدا ياوران ديگري دارند، ديگر چه جاي بگومگوي با ايشان است؟ پس بيش از اين خود را به اميد هدايت مي
 .هدايت شدن ايشان به زحمت نينداز

ي  "بگو "و ابتدايي است و كلمه آيه مورد بحث كالمي جداگانه "اند:گفته« 1»توان فهميد كه اينكه بعضي از همين جا مي
 .گفتار صحيحي نيست "ديگري از اول آن حذف شده

با اينكه اگر مفرد آورده بود مبالغه بيشتري را داشت براي اشاره به اين  "اولياء "و اگر يار و ياور را بطور جمع آورده و فرموده
 ا همان بتهاي ايشان است كه خود بسيار زيادند، و يا سايربود كه اگر به غير خدا ياور ديگري داشته باشند ناگزير اين ياور ي



 .اسباب مادي عالم است كه آنها نيز زيادند

التفات از تكلم با غير )ما( به غيبت )او( را به كار برده، و گرنه جا داشت  "وَ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ "و در اينكه فرمود:
چون هم قبل از اين جمله سياق، سياق تكلم  "هر كه ما او را هدايت كنيم راه يافته است -دو من نهده فهو المهت "بفرمايد:

و ما ايشان را  -وَ نَحْشُرُهُمْ "فرمايدو هم سياق جمله بعد كه مي "فرستاديمما از آسمان ملكي رسول مي "فرمود:بود و مي
 ."كنيمكر و كور محشور مي

 و هر كه خدا او "را به غيبت تبديل نموده فرمود: و در وسط اين دو سياق ناگهان سياق
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 :فرمودكرد و ميو جهت اين تبديل سياق شايد اين باشد كه اگر تبديل نمي "را هدايت كند

شد كه شنونده گمان كند مالئكه هم در هدايت و باعث مي "كنيم، و هر كه ما گمراهش سازيمهر كه ما هدايتش  "
ه شد، براي اينكگويي ميگمراهي بندگان دخالت دارند، و در اين دو امر با خدا شريكند و آن وقت آيه مشتمل بر تناقض

عني ي "به غير از خدا هرگز ولي و ياوري براي ايشان نخواهي يافت -فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِهِ "دنبال همين جمله دارد:
پرستند به غير خدا اولياي پندارند و آنها را معبود خود خيال كرده و ميخواهي ديد ايشان كه مالئكه را اولياي خود مي

 .ديگري ندارند

 "صم "و "بكم "و "عمي "دو آيه معنايش روشن است زيرا كلمهتا آخر  "وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ "و جمله
از خبو النار به معناي سكونت و آرام شدن  "خبت "جمع اعمي و ابكم و اصم، به معناي كوران و الالن و كران است و كلمه

ست آتش فرو نشهاي شراره آتش است، كلمه سعير هم به معناي زبانه آتش است، پس معناي آيه اين است كه هر گاه زبانه
 .كنيمترش ميدوباره افروخته

 290 :و بيان اينكه انسان مبعوث در قيامت عين انسان دنيايي است نه مانند او[ ..... ص  "قادِرٌ عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ "معناي جمله:]

 ."... عَلي أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ قادِرٌ "

به معناي جحود و هر دو به معناي انكار از در لجبازي است، و اين آيه احتجاجي است از خداي سبحان بر مساله  "كفور "
شمردند، چون زنده شدن بدن بعد از متالشي گشتن را محال قيامت و زنده شدن بعد از مرگ، عليه كساني كه آن را بعيد مي

 :گفتندداشته ميپن

آيا بعد از آنكه به صورت اسكلتي در آمديم، و آن اسكلت هم متالشي و  -أَ إِذا كُنَّا عِظاماً وَ رُفاتاً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً "
ار دليل ب فرمايد خلقت بدن در نخستينخداي تعالي در پاسخشان مي "شويم؟پوسيده شد دوباره با خلقت جديدي مبعوث مي

بر اين است كه چنين چيزي ممكن است، و وقتي ممكن شد ديگر فرقي ميان بار اول و بار دوم نيست، و خالصه همين كه 
خود شما در اين دنيا هستيد و بدني زنده داريد دليل بر اين است كه چنين خلقتي محال نيست، و وقتي محال نشد ديگر چه 

 .فرقي ميان اين بار و بار ديگر است

در اينجا ممكن است به ذهن برسد كه خداوند خلقت بعدي را مثل خلقت قبلي دانسته نه عين آن پس يك فرد بشر در 
گوييم تشبيه و مانند بودن تنها در بدن است كه مورد قيامت مثل آن فردي است كه در دنيا بوده، نه خود او، در جواب مي

شخصيت انسان هم در اين دنيا و هم در آخرت است، و بدان جهت  انكار منكرين بود، نه جان آدمي كه حافظ وحدت و



انسان آخرتي عين انسان دنيوي است، نه مانند آن، آري مالك يكي بودن حسين فرزند تقي در دنيا و آخرت همان نفس 
 انساني او است كه آن هم نزد خداي سبحان محفوظ است و با مردن 
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گردد، و وقتي آن نفس به بدن جديد در آخرت تعلق گرفت باز اين بدن همان بدن حسين در دنيا خواهد اطل نميمعدوم و ب
 .شد هم چنان كه در خود دنيا هم چند بار بدنش با همه اجزايش عوض شد و او هم چنان حسين پسر تقي بود

ي وَ قالُوا أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِ "آيه شريفه گوييمخواهي پرسيد كه چه دليل قرآني بر اين معنا داريد؟ در جواب مي
ز نابود كه در پاسخ كساني كه گفتند آيا بعد ا "خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ كافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

شويم؟ فرموده كه: شما بعد از مرگ نه متفرق د آن دوباره به خلقت جديدي خلق ميشدن بدن و متفرق گشتن تار و پو
كند، و گيرد و حفظ ميگرديد، بلكه آن ملك الموتي كه موكل بر شما است شما را به تمام و كمال ميشويد و نه نابود ميمي

ست كه تجديد بناي آن براي خدا آسان است، گردد آن بدن خاكي شما اپوسد و تار و پودش متالشي مياما آنكه در قبر مي
 .همانطور كه بار اول بنا نمود

اين آيه دليل بر اين بود كه حقيقت آدمي همان نفس او است كه آن هم نزد خدا محفوظ است، و اما دليل بر اينكه انسان 
ه آن را بازگشت انسان به مبعوث در قيامت عين انسان در دنيا است نه شخص ديگري مانند آن، همه آيات قيامت است ك

داند، و زنده شدنش را زنده شدن آن انسان و حساب و مجازات و پاداشش را حساب و مجازات و پاداش همان سوي خدا مي
خواهد بفرمايد انسان مخلوق در آخرت نمي "يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ "داند. پس، از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه جملهانسان مي

سان دنيا است، بلكه مقصود همان معنايي است كه گفته شد و اگر مانند بودن اين بدن و آن بدن را به ميان شخصي نظير ان
اش آن شد كه پاي مماثله به ميان آيد بدين جهت بود كه خواست جواب درست مقابل متن اشكال باشد، چون آورد، و نتيجه

مربوط به  همه "شويم؟دوباره به خلقت جديدي مبعوث مي آيا وقتي اسكلت و سپس خاك شديم "اشكال ايشان كه گفتند:
شؤون بدن مرده بود نه مربوط به حقيقت انسان، و وقتي از حقيقت انسان يعني نفس آدمي قطع نظر شود مماثله صحيح 

 .است، يعني بدن آخرتي نظير و مثل بدن دنيايي است هر چند كه با در نظر گرفتن نفس، عين همند

خود آنان است، نه مانند ايشان، هم چنان كه ما نيز به يكديگر  "مثلهم "اند كه: مراد از كلمهرين گفتهاز مفس« 1»بعضي 
 يعني تو "كندمثل تو كسي چنين كاري نمي "گوييم:مي

__________________________________________________ 

 .، چاپ بيروت12، جزء 152، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 171، ص: 12، جترجمه الميزان

 .اشكال نيست و جاي مناقشه در آن هستكني. و ليكن اين توجيه بيهم چنين كاري نمي

و ظاهر اين است كه در عبارت مذكور مراد از مثل، همان مثل است نه عين و عنايت در اين تعبير به اين است كه بفهماند 
كند پس تو هم كه مثل او ائص تو را دارد اينكار را نميكسي كه مثل تو است يعني صفات تو را دارد و روح تو را و خص

هستي نبايد چنين كار را بكني پس در اين تعبير كنايي فعل نفي شده اما با نفي سببش كه همان صفت باشد و اين جور 
 .كنايه آوردن مؤكدتر است از اينكه صريحا بگويد تو اين كار را مكن

ظهور در اين دارد كه مراد از اجل، همان مرگ است، زيرا كلمه مزبور دو قسم  "رَيْبَ فِيهِوَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا ال  "و جمله
استعمال دارد يكي مدت زندگي از حين والدت تا مرگ و يكي هم سرآمد زندگي كه مقارن با مرگ است، به هر معنا كه 

ور عبرت گرفتن كفار است تا شايد از جرأت و نمايد به منظباشد مرگ را شامل است و اگر در اين جمله مرگ را يادآوري مي



تواند ايشان را دوباره زنده نموده انتقام كردار جسارت بر خدا و تكذيب آيات او دست بردارند و بدانند كه خداي تعالي مي
 .زشتشان را بگيرد

باشد كه در صدر آيه مي "ؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآياتِناذلِكَ جَزا "ناظر به جمله "وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا ال رَيْبَ فِيهِ "بنا بر اين، جمله:
وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ ال يَعْلَمُونَ ... أَ وَ لَمْ يَنْظُرُوا فِي  "دهد كه آيهقرار داشت و آيه آن معنايي را مي

 .در مقام افاده آن است« 1» "أَنْ عَسي أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَمَلَكُوتِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... وَ 

 .اين معنا استظهاري است كه ما از آيه مورد بحث كرديم

 ق آيه سازگار نيست براياند كه: مراد از اجل، روز قيامت باشد، و ليكن اين معنا با سيااز مفسرين احتمال داده «2»بعضي 
كرد كه خدا قادر است دوباره كرد، و عليه آن احتجاج مياينكه قبل از اين جمله داستان انكار معاد را از ايشان نقل مي

 .بگيرد "ال ريب فيه "اي مناسب نيست قيامت را مسلم وشان كند، و در چنين زمينهزنده

را يك احتجاج ديگري براي اثبات  "وَ جَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا ال رَيْبَ فِيهِ "جمله ديگر است كه« 2»و نظير اين كالم گفتار بعضي 
 .اندمعاد دانسته

اي ندارد فقط خواستيم بگوئيم و به هر حال چه مراد از اجل روز مرگ باشد و چه روز قيامت خيلي مهم نيست چون نتيجه
 .اين احتجاج خالي از تكلف نيست
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 ."الْإِنْسانُ قَتُوراًقُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذاً لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفاقِ وَ كانَ  "

كلمه قتور به معناي بخيل تفسير شده البته بخيلي كه بخل را به نهايت رسانده باشد، و در مجمع البيان گفته: كلمه: قتر، به 
ا شود: قتر يقتر و يا تقتر و يا اقتر و يا قتر در همه آنهمعناي تنگي است، و قتور مبالغه در همان معنا است، و وقتي گفته مي

 «1»كند. معنا يكي است، و آن اين است كه فالني در خرج كردن امساك مي

وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدي إِلَّا أَنْ قالُوا أَ  "خداي تعالي در آيه مورد بحث كفار را بر آن معنايي كه در آيه:
وگيري و كارشكني در پيشرفت دعوت انبياء )ع( بر منع از رسالت بشر توبيخ گذشت يعني بر جل "بَعَثَ اللَّهُ بَشَراً رَسُولًا

 .نمايد، و معناي خود آيه روشن استمي

 911[ ..... ص : "كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ "بحث روايتي ]رواياتي در باره نيت و عمل در ذيل جمله:

 اشاره

شفاء همه در علم قرآن است، زيرا اين خداي  :( روايت شده كه فرموددر تفسير عياشي از مسعدة بن صدقه از امام صادق )ع
 .«1» "ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ... "فرمايد:تعالي است كه مي

و در كافي به سند خود از سفيان بن عيينه از امام صادق )ع( روايت كرده كه به من فرمود: نيت از عمل بهتر است و اصال 
كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ، يعني هر كسي بر  "فرمايد:ل است، آن گاه اين كالم خداي عز و جل را قرائت نمود كه مينيت عم



 .«2» "كندطبق نيت خود عمل مي

مؤلف: اينكه امام فرمود: اصال نيت عمل است اشاره به اتحاد آن دو دارد، و اينكه اتحاد نيت و عمل اتحاد عنوان و معنون 
 .است

فرمود اينكه اهل آتش هميشه در آتش  (و در همان كتاب به سند خود از ابي هاشم روايت كرده كه گفت امام صادق )ع
 خواهند بود بدين جهت است كه نيتشان در
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دنيا اين بود كه براي هميشه گناه و نافرماني خدا بكنند، و همچنين اگر اهل بهشت هميشه در بهشت بمانند براي اين است 
ها است كه آن دسته و اين دسته مخلدند آن نند پس به خاطر نيتكه نيتشان در دنيا اين بوده كه هميشه خدا را اطاعت ك

 .«1»كند يعني هر كس بر طبق نيتش عمل مي :و فرمود "كُلٌّ يَعْمَلُ عَلي شاكِلَتِهِ "گاه اين آيه را تالوت فرمود:

 از دست بدهد، شود نفس استعداد مقابل رامؤلف: اين روايت اشاره به رسوخ ملكات در نفس است، رسوخي كه باعث مي
توضيح اينكه نفس در بدو خلقتش استعداد نيك و بد هر دو را داشت، ولي وقتي ملكه يكي از آن دو در آن رسوخ نمود 

 .شود، عياشي هم در تفسير خود اين روايت را از ابي هاشم از آن جناب نقل كرده استاستعداد آن ديگرش به كلي باطل مي

 914و بيان مراد از روح[ ..... ص :  "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ ... "يه:چند روايت در باره شان نزول آ]

و نسايي و ابن منذر و ابن حبان و ابو الشيخ  "كه ترمذي حديث را صحيح دانسته "و در الدر المنثور است كه احمد و ترمذي
عيم و بيهقي هر دو در كتاب دالئل و ابن مردويه و ابو ن "كه وي نيز روايت را صحيح دانسته "در كتاب عظمت و حاكم

اند كه گفت قريش به يهوديان مراجعه از ابن عباس روايت كرده "يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ "خود، همگي نامبردگان در ذيل آيه:
 "رددكوتاه گ شايد از جواب به ما عاجز مانده زبانش از ما "كردند كه از امور ديني چيزي به ما ياد دهيد تا از اين مرد بپرسيم

 الرُّوحِ قُلِ يَسْئَلُونَكَ عَنِ "يهوديان گفتند: از او از روح بپرسيد، ايشان از آن جناب پرسيدند كه روح چيست؟ اين آيه نازل شد:
 ."الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

اتفاقا ما علم بسياري داريم ما تورات داريم، و هر كه تورات داشته باشد چيز بسياري  :وقتي اين آيه را در پاسخ شنيدند گفتند
قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ  "دارد، در پاسخ اين سخنشان اين آيه نازل شد:

 .«1» "دَداًجِئْنا بِمِثْلِهِ مَ

به طريق ديگري از عبد اللَّه بن مسعود و از عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن ام الحكم روايت شده كه اصال سؤال نامبرده  :مؤلف
اند، و آيه هم در جواب آن در مدينه نازل شده و ليكن مكي بودن سوره و همچنين را خود يهود و در مدينه از آن جناب كرده

 .آن با اين روايت سازگار نيستوحدت سياق آيات 

ء و در كتاب اسما "و بيهقي "در كتاب اضداد "و در همان كتاب است كه ابن جرير و ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابن انباري
 (از علي بن ابي طالب )ع "صفات
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فرموده: روح يكي از فرشتگان است كه هفتاد هزار روي دارد و هر  "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ "اند كه در ذيل آيه:روايت كرده
كند، و خداي تعالي از هر تسبيح و خدا را تسبيح ميزند رويش هفتاد هزار زبان دارد و هر زبانش با هفتاد هزار لغت حرف مي

 .«1»نمايد كند كه تا روز قيامت با فرشتگان پرواز مياي خلق مياو فرشته

سازد، چه ظاهر بسياري از آيات اين است كه روح خود اي از آيات قرآني نميمؤلف: از جنس ملك بودن روح با ظاهر عده
، و آياتي ديگر، و «1» "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "كند مانند آيه:را نازل مييك نحوه مخلوقي است كه فرشته آن 

در سوره نحل حديثي از علي )ع(  "يُنَزِّلُ الْمَالئِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ "سازد، و ما در تفسير جملههمچنين با روايات هم نمي
 :كرد، و به همين آيه استدالل فرمودانكار مينقل كرديم كه ملك بودن روح را 

 .گذردبنا بر اين عبرت در مساله روح به رواياتي است كه اينك از نظر شما مي

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ  "در كافي به سند خود از ابي بصير روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع( از آيه:
سؤال نمودم، فرمود: روح مخلوقي است بزرگتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره همراه رسول خدا )ص( بود، و همان  "رَبِّي

 .«3»روح همراه امامان نيز هست، و از عالم ملكوت است 

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست و اين روايت با مدلول آيات به شرح و توضيحي كه داديم موافقت دارد

لُونَكَ يَسْئَ "و در تفسير عياشي از زرارة و حمران از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه از آن دو بزرگوار معناي آيه:
را پرسيدند در جواب فرمودند خداي تبارك و تعالي احد و صمد است و صمد عبارت است از هر چيز بدون جوف،  "عَنِ الرُّوحِ

ئق او كه داراي چشم و نيرو و تاييد است، و خداوند آن را در دلهاي پيغمبران و مؤمنين قرار پس روح خلقي است از خال
 .«2»دهد مي

 "اند از توهمي كه ممكن است از تعبيراگر در صدر اين روايت متعرض معناي صمد شدند براي اين بوده كه خواسته :مؤلف
به ذهن درآيد جلوگيري كرده باشند، چون آدمي از تعبير نامبرده در اين  "يدماز روح خود در او دم -وَ نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي

 شودتوهم مي
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 .كه خداوند نيز مانند ما داراي جوفي و بدني و روحي دميده در بدن است

حِ قُلِ وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّو "و در همان كتاب از ابي بصير از يكي از آن دو بزرگوار روايت كرده كه در پاسخ ابي بصير از آيه:
گويد پرسيدم: آن چيست؟ فرمود از عالم فرموده: همان است كه در همه جنبندگان هست، ابا بصير مي "الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

 .«1»ملكوت و از قدرت است 



مؤلف: اين روايات مؤيد آن بياني است كه ما براي آيه نموده گفتيم: آن روحي كه از حقيقتش پرسش شده حقيقتي وسيع و 
 .آيد كه روح حيواني نيز مجرد و از ملكوت استمراتبي مختلف است و نيز از ظاهر روايت آخري بر ميداراي 

 916[ ..... ص : "وَ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّي ... "روايتي متضمن گفتگوي قريش با پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( و پيشنهادات آنان به او در ذيل آيه:]

اند كه گفت روزي نثور است كه ابن جرير و ابن اسحاق و ابن منذر و ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كردهو در الدر الم
عتبه و شيبه دو پسر ربيعه و ابو سفيان پسر حرب و مردي از قبيله بني عبد الدار و ابا البختري برادر بني اسد و اسود بن 

و جهل بن هشام و عبد اللَّه بن ابي امية و امية بن خلف و عاص بن وائل و و وليد بن مغيره و اب« 1»مطلب و ربيعة بن اسود 
نبيه و منبه سهمي دو پسر حجاج بعد از غروب آفتاب پشت خانه كعبه اجتماع نموده به اصطالح شورايي تشكيل دادند و در 

بفرستند و او را دعوت نموده با باره رسول خدا )ص( به بحث پرداخته سرانجام چنين رأي دادند كه شخصي را نزد آن جناب 
 .وي گفتگو و مخاصمه كنند، و عذري برايش باقي نگذارند

و همين كار را كردند، شخصي را نزد آن جناب فرستادند كه اشراف قوم تو براي گفتگوي با تو يك جا جمع شده منتظر 
ه خواهند به اسالم بگروند باند و ميكرده شمايند، رسول خدا )ص( به گمان اينكه دشمنان در رفتار خصمانه خود تجديد نظر

شتاب نزد ايشان آمد، چون به ارشاد آنان بسيار حريص و عالقمند بود و از دشمني و گمراهي ايشان بسيار ناراحت و نگران 
 .بود

ربي يچ مرد عاي براي تو باقي نگذاريم، و ما به خدا قسم هحضار جلسه گفتند: اي محمد ما تو را خواستيم تا عذري و بهانه
را سراغ نداريم كه با قوم خود رفتاري چون رفتار تو كرده باشد، آري تو پدران قوم خود را بدگويي كردي، و دين ايشان را 

 نكوهيده و آراي آنها را سفيهانه خواندي و خدايان را بد گفتي، پيوند اجتماع را گسستي، و خالصه هيچ كار زشتي
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گر اگوئيم تا عذري برايت باقي نماند، و آن اين است كه نماند مگر آنكه با ما كردي، حال ما آخرين حرف خود را به تو مي
منظورت از اين كارها پول است بگو تا از اموال خود آن قدر برايت جمع كنيم كه تو از همه ما توانگرتر باشي، و اگر منظورت 

رياست و آقايي است بگو تا تو را به آقايي و رياست خود برگزينيم، و اگر منظورت سلطنت است بگو تا تو را سلطان خود 
بيني و او است كه بر عقل و فكر تو چيره گشته به اين روزت افكنده بگو تا چون ريگ يكنيم، و اگر همزاد جني خود را م

 .ات نمائيم و خالصه در باره تو از هيچ فداكاري مضايقه نداريمپول خرج كنيم و با دست اطباء معالجه

كنم به ما را بدان دعوت ميام و شرسول خدا )ص( فرمود: هيچ يك از اينها كه گفتيد در من نيست، من آنچه را كه آورده
طمع مال شما و خراج گرفتن از شما و سلطنت بر شما نيست، بلكه خداي تعالي مرا به سوي شما مبعوث نموده و كتابي بر 

من نازل كرده، و مرا دستور داده تا شما را بشارت داده انذار كنم، و من هم رسالت پروردگار خود را به شما ابالغ نمودم و 
و  ايد، و اگر آن را رد كردهتان كردم، اگر از من پذيرفتيد و دين مرا قبول كرديد بهره خود را در دنيا و آخرت گرفتهخير خواهي

 .نمايم تا خدا ميان من و شما حكم كندكنم و دشواري امر خداي را تحمل مياز پذيرفتنش سر باز زديد صبر مي

خواهي كه ما دعوت تو را بپذيريم پس به پيشنهاد ديگر ما توجه مي پذيري وگفتند: اي محمد، حال كه سخنان ما را نمي
دشوارتر  ايدرآمدتر از سرزمين ما و زندگانيداني كه در دنيا مردمي فقيرتر از ما و سرزميني بيكن، و آن اين است كه تو مي



ها وهبه زندگي ما بدهد، و اين ك گويي مبعوثت نموده درخواست كن گشايشياز زندگي ما نيست، بيا و از پروردگاري كه مي
را كه چون ديوار ما را محاصره نموده از اطراف ما دور ساخته سرزمين ما را وسعت دهد، و چون سرزمين شام و عراق از 

ها مشروب سازد، پدران گذشته ما را دوباره زنده كند، و در آنان قصي بن كالب را هم كه مردي سارها و رودخانهچشمه
راستگو بود مبعوث نمايد تا از او در باره دعوت تو گواهي خواسته حق و يا باطل بودن آن را بپرسيم، اگر اين كار را بزرگوار و 

فهميم و مي بريم،كنيم، و آن وقت به مقام و منزلت در نزد خدا پي ميبكني، و ايشان تو را تصديق كنند ما نيز تصديق مي
 .كه او تو را فرستاده

ا به ام، و من آن ردانيد مبعوث گشتهام، تنها به آن ديني كه ميمود: من به چنين چيزهايي مبعوث نشدهرسول خدا )ص( فر
يان كنم تا مشما ابالغ نمودم، اگر پذيرفتيد همان بهره شما در دنيا و آخرت است، و اگر رد نموديد در برابر امر خدا صبر مي

 .من و شما حكم كند
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 اي بهكني اقال منفعت خودت را در نظر بگير و از پروردگارت درخواست كن فرشتهحال كه اين را هم قبول نمي :گفتند
سوي ما بفرستد و تو را تصديق كند و شر ما را از تو كوتاه كند، و تو از او بخواهي كه برايت باغي و گنجهايي و كاخهايي از 

 نياز كند، چون تو اآلن مانند ما محتاج به بازار رفتنبينيم در طلبش هستي بيز آنچه كه ميطال و نقره فراهم نمايد، و تو را ا
و پي گوئيم بكن تا ما به مقام و منزلت تو تحصيل معاشي، اگر راستي پيغمبري و با خداي تعالي ارتباط داري اينكار كه مي

 .ببريم

نمايم، و به چنين پروردگار خود چنين چيزهايي درخواست نمي كنم، و هرگز ازرسول خدا )ص( فرمود: من اينكار را نمي
ام، بلكه خداوند مرا به عنوان بشير و نذير مبعوث كرده اگر قبولم كرديد همان پذيرفتنتان حظتان چيزهايي هم مبعوث نشده

 .من و شما داوري كند كنم تا خدا مياندر دنيا و آخرت خواهد بود، و اگر مرا رد نموديد من در برابر امر خدا صبر مي

تو  تواند اينكار را بكند، و ما به هيچ وجه بهگويي پروردگارت اگر بخواهد ميگفتند: پس آسمان را به زمين بينداز تو كه مي
اين با خدا است اگر بخواهد بكند، و شما را  :آوريم مگر اينكه آسمان را به زمين بيندازي، رسول خدا )ص( فرمودايمان نمي

 .آن خرد سازد در زير

ايم هم چنان با تو بنشينيم، و هر چه خواستيم سؤال كنيم تا آنكه نزد داند كه ما تصميم گرفتهاي محمد خداي تو مي :گفتند
خواهد با ما انجام دهد بتو اعالم بدارد، و اگر تو )ملكي( را بفرستد و تو را از توطئه و تصميم ما خبر دهد و آنچه را هم كه مي

اند كه اين حرفها را مردي به نام رحمان از اهل يمامه به آوريم، براي اين است كه به ما گفتهاي ايمان نميكه آوردهبه آنچه 
اي براي تو باقي اي نخواهيم رفت، و ما ديگر عذر و بهانهدهد و ما هم به خدا سوگند هرگز زير بار رحمان يمامهتو درس مي

اش كه به خدا سوگند دست بردار از تو نيستيم، تا تو را به خاطر آنچه به ما كردي نابود ايم، اي محمد )ص( متوجه بنگذاشته
 آوريم تا آنكه خدا و مالئكه را يك جا برايمانكنيم، و يا تو ما را نابود سازي، سخنگوي ايشان گفت: هرگز به تو ايمان نمي

 .نياوري

ه بن ابي اميه هم با او برخاست و گفت: اي محمد )ص( قومت وقتي اين حرف را زدند رسول خدا )ص( برخاست و عبد اللَّ
اند تا بدان وسيله منزلت و مقام ترا نزد خدا بدانند انجام اند نپذيرفتي از تو براي خود چيزهايي خواستهپيشنهادهايي كرده

 كني بياوري آن را هم ندادي، در آخر از تو خواستند تا آن عذابي كه با آن تهديدشان مي
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آورم چه، اگر نردباني به آسمان بگذاري و از آن باال نياوردي اينك به تو بگويم كه به خدا سوگند هرگز به تو ايمان نمي



اي باز با خود بياوري و چهار فرشته هم با تو بيايند و روي، و من با چشم خود ببينم كه بر فراز آسمان شدي آن گاه نسخه
 .كنم كه تصديقت نكنمگويي حق است، به خدا سوگند اگر اين را هم بكني گمان ميهند كه آنچه ميشهادت د

اين را گفت و رفت، رسول خدا )ص( اندوهگين به خانه خود بازگشت، و از اينكه مردم بر خالف آنچه انتظار داشت با وي 
در اينجا بود كه آيه )لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ( تا جمله )بَشَراً  خورد ومواجه شدند و براي هميشه از پيرويش مايوسش كردند تاسف مي

 .«1»رَسُولًا( در باره كالم عبد اللَّه بن ابي اميه نازل شد ... 

سازد، هم چنان مؤلف: آنچه در اين روايت در حكايت گفتگوي قريش با رسول خدا )ص( آمده با ظاهر آيات مورد بحث نمي
است از رسول خدا )ص( نقل كرده با جوابهايي كه از آن جناب در اين آيات آمده تطبيق كه جوابهايي كه در اين روايت 

 .آيدكند و بيان اين ناسازگاري از آنچه كه در بيان آيات گذشت دست مينمي

عالوه بر اينكه در روايات متعددي از طرق شيعه و هم از طرق اهل سنت آمده كه سخنگوي قريش كه پيشنهادات نامبرده و 
 .بوده است (كرده عبد اللَّه بن ابي اميه مخزومي برادر ام سلمه همسر رسول خدا )صؤالها را ميس

آمده كه احمد و بخاري و مسلم و نسايي و ابن  "وَ نَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عَلي وُجُوهِهِمْ "و در الدر المنثور در تفسير جمله
ر كتاب معرفت و ابن مردويه و بيهقي در كتاب اسماء و صفات از انس روايت جرير و ابن ابي حاتم و حاكم و ابو نعيم د

شوند؟ فرمود آن كس كه مردم را پرسيد: چطور مردم بر روي خود محشور مي (اند كه گفت: شخصي از رسول خدا )صكرده
 .«1»تواند بر رويشان براه اندازد بر دو پا به راه انداخت نيز مي

 .يات ديگري نيز هستمؤلف: در اين معنا روا

__________________________________________________ 

 .151، ص 2الدر المنثور، ج (1)

 .152، ص 2الدر المنثور، ج (2)
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 166[ ..... ص : 333تا  363(: آيات 31سوره اإلسراء )]

 اشاره

( قالَ 151بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسي مَسْحُوراً )وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي تِسْعَ آياتٍ 
( فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ 151وراً )لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤُالءِ إاِلَّ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُ

( وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً 152الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً )
 (152نَزَلَ وَ ما أَرْسَلْناكَ إاِلَّ مُبَشِّراً وَ نَذِيراً ) ( وَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَق152ِّ)

( قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ ال تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذا 155وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيالً )
( وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ 155( وَ يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُوالً )154عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً )يُتْلي 

فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِها وَ ( قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا 157يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً )
 (115ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيالً )

 (111كَبِّرْهُ تَكْبِيراً )  مِنَ الذُّلِّ وَوَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ



 166ترجمه آيات ..... ص : 

و هر آينه به تحقيق، موسي را نه معجزه آشكار داديم. پس از بني اسرائيل بپرس، آن دم كه موسي بيامدشان و فرعون بدو 
 .(151پندارم )گفت: اي موسي من تو را جادو شده مي

 251، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ها را جز پروردگار آسمانها و زمين نازل نكرده، و من تو را اي فرعون هالك شده ني كه اين معجزهداگفت: تو خود مي
 .(151بينم )مي

 .(152پس )فرعون( خواست از آن سرزمين بيرونشان كند، پس او و كساني كه همراهش بودند را جملگي غرق كرديم )

 .(152گيريد، و چون موعد ديگر بيايد شما را همه با هم بياوريم )و پس از او به بني اسرائيل گفتيم: در اين سرزمين جاي 

 .(152ايم )رسان نفرستادهقرآن را به حق نازل كرديم، و به حق نازل شده است و تو را جز نويدبخش و بيم

 .(155)و قرآن را به تدريج فرستاديم تا آن را به تدريج براي مردم بخواني و آن را نازل كرديم نازل كردني كامل 

اند، وقتي قرآن بر آنها خوانده شود بر چانه بگو قرآن را باور كنيد يا باور نكنيد كساني كه پيش از اين علم داده شده
 .(154افتند )كنان به زمين ميسجده

 .(155گويند پروردگار ما منزه است كه وعده پروردگارمان انجام شدني است )و مي

 .(157تواضعشان افزون شود ) ها افتند وكنان بر چانهو گريه

بگو خدا را بخوانيد يا رحمان را، هر كدام را بخوانيد نامهاي نيكو از اوست، نماز خويش را بلند مخوان و آهسته هم مخوان 
 .(110)بلكه ميان اين دو راهي پيش گير 

 پرستي براي رفع مذلتبگو ستايش خاص خدايي است كه فرزندي نگرفته و در ملك شريك ندارد، و وي را دوست و سر
 .(111نيست. وي را تكبير گوي تكبير گفتني كامل )

 163بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

در اين آيات وضع رسول خدا )ص( و معجزه قرآنش و اعراض مشركين از آن جناب و طلب نمودن معجزاتي بيهوده تشبيه 
زات، و نسبت سحر به وي دادن، و پس از تشبيه شده به وضع موسي )ع( و معجزات نبوتش و اعراض فرعون از آن معج

 .پردازدمجددا به وصف قرآن كريم و سبب نزول تدريجي آن و نيز به بيان معارفي ديگر مي

  ."اًا مُوسي مَسْحُوركَ يوَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ إِذْ جاءَهُمْ فَقالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّ "

 251، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 169[ ...... ص : "وَ لَقَدْ آتَيْنا مُوسي تِسْعَ آياتٍ بَيِّناتٍ ... "مقصود از معجزات نه گانه موسي )عليه السالم( در آيه:]

و اگر در آيه مورد كند بيش از نه معجزه است، معجزاتي كه موسي بن عمران )ع( آورده به طوري كه قرآن حكايت مي
بحث، آنها را نه معجزه شمرده، منظور، آن معجزاتي بوده كه در برابر فرعون و دعوت او آورده، و آن عبارت است از عصا و 

گانه در آيه ها، و ظاهرا مقصود از معجزات نهيد بيضاء و طوفان و ملخ و قورباغه و سوسمار و خون و قحطي و كمبود ميوه



لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ  ":فرمايدصوصا با در نظر گرفتن اين كه گفتار موسي به فرعون را حكايت نموده ميها باشد، مخهمين
داني كه اين معجزات را جز پروردگار آسمان و زمين به منظور بينايي تو خود مي -هؤُالءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِرَ

 ."خلق كس ديگري نفرستاده

زنده  اي به وسيله گاو وو اما ساير معجزاتي كه آن جناب داشته، مانند شكافتن دريا و جريان آب از سنگ و زنده كردن كشته
، گانه استكردن آنان كه با صاعقه هالك شدند و سايه كردن كوه بر باالي سر ايشان و امثال آن، همه خارج از معجزات نه

 .ده نه براي فرعونو معجزاتي است كه براي امت خود آور

اين است كه نه معجزه نامبرده يك بار نازل شده و اين مخالف با واقع  "تِسْعَ آياتٍ "در اينجا ممكن است بگويي ظاهر)
گوئيم اين منافات در صورتي است كه بخواهد مطلب است، چون واقع، اين است كه معجزات تدريجا نازل شده. در جواب مي

 .(باشدلي آيه شريفه ناظر به مجموع مخاصمات فرعون با موسي در طول مدت دعوتش مييك واقعه را بيان كند، و

 .اند اعتناء نموداز مفسرين كه نه معجزه را غير از معجزات مذكور معرفي كرده« 1»و بنا بر اين ديگر نبايد به گفته بعضي 

باغه و مرگ چارپايان و سرمايي سوزان چون آتش گانه مزبور عبارتند از: عصا و خون و سوسمار و قوردر تورات معجزات نه
 .كه از هر جا عبور كرد نباتات و حيوانات را نابود ساخت و ملخ و ظلمت و مرگ عمومي بزرگساالن و همه حيوانات

گانه، باعث شده كه قرآن كريم اسامي آنها را به و بعيد نيست همين دوگونگي تورات با ظاهر قرآن در خصوص معجزات نه
واب، آن از يهود بپرس يهود در ج -"فَسْئَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ "فرمود:كرد، و دنبالش ميمفصل بيان نكند، زيرا اگر بيان ميطور 

شد گفتاري را از قرآن كه مخالف با تورات باشد بپذيرد، ال جرم به نمود، چون يهود هرگز حاضر نمياسامي را انكار مي
 .ز همين جهت قرآن اسم آنها را نبردهنمودند، اتكذيب قرآن مبادرت مي

 كنم كه تو را سحر كرده باشند ويعني من گمان مي -"إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا مُوسي مَسْحُوراً "

__________________________________________________ 

 .222، ص 5و مجمع البيان، ج  574، ص 1و كشاف، ج  151، ص 12روح المعاني، ج (1)

 252، ص: 12لميزان، جترجمه ا

كُمُ إِنَّ رَسُولَ "در نتيجه خللي به عقلت وارد آمده باشد، و اين همان معنايي است كه در جاي ديگر نقل نموده فرموده است:
 اند: مقصود از مسحور كه به صيغه اسم مفعول است ساحر و به معنايگفته« 1»بعضي « 1» "الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ

اسم فاعل است نظير كلمه ميمون و مشئوم كه به معناي دارنده ميمنت و دارنده نحوست است كه در اصل در نسبت 
 .(دهد )مانند همداني و شيرازياستعمال شده معناي ميمنتي و مشئمتي را مي

 ."رَ وَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يا فِرْعَوْنُ مَثْبُوراًقالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْزَلَ هؤاُلءِ إِلَّا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ بَصائِ "

است كه به معناي هالكت است، و معنا اين است كه موسي فرعون  "ثبور "به معناي هالك است زيرا از ماده "مثبور "كلمه
 ده، و او بهداني كه اين معجزات روشن را غير پروردگار آسمانها و زمين كسي نازل نكررا مخاطب نموده گفت: تو خوب مي

نم كه كمنظور بصيرت يافتن مردم نازل كرده، تا چشم دلشان روشن گشته ميان حق و باطل را تميز دهند، و من گمان مي
 .تو به خاطر عناد و انكارت سرانجام هالك شوي اي فرعون

ست خداست و شوي بدين جهت بود كه اوال حكم دكنم كه تو هالك ميو اگر در پاسخ فرعون فرمود: من گمان مي
كه تو جادو  كنمشود بطور يقين حكم كرد و ثانيا خواست تا كالمش مطابق با كالم فرعون باشد كه گفت: من گمان مينمي
 .اي موارد جائز استدر مورد يقين در پاره "ظن "اي، به عالوه، استعمال كلمه:شده



 ."وَ مَنْ مَعَهُ جَمِيعاً فَأَرادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْناهُ "

 .استفزاز به معناي بيرون كردن به قهر و زور است، و معناي آيه روشن است

 161[ ..... ص : "اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ... "معناي اينكه خطاب به بني اسرائيل فرمود:]

 ."كُنُوا الْأَرْضَ فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاًوَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْ "

 ادْخُلُوا الْأَرْضَ "مقصود از زميني كه مامور شدند در آنجا سكونت نمايند سرزمين مقدسي است كه به حكم آيه شريفه
آيد كه مراد آنان مقدر فرموده بود. هم چنان كه از سياق برميو آياتي ديگر، خداوند براي « 2» "الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

 .باشداز كلمه ارض در آيه قبلي، مطلق روي زمين و يا خصوص سرزمين مصر مي

 اين است كه وقتي وعده بار دوم و "فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ "و معناي اينكه فرمود:

__________________________________________________ 

 .14رسولتان كه به سوي شما گسيل شده مجنون است. سوره شعراء، آيه (1)

 [.....] .52، ص 11و تفسير فخر رازي، ج  222، ص 5مجمع البيان، ج (2)

 .11داخل شويد زمين مقدسي را كه خداوند براي شما نوشته است. سوره مائده، آيه (3)

 252، ص: 12ترجمه الميزان، ج

اند روز قيامت است، و معناي گفته «1»خرت رسيد كه بنا به احتمال دوم مراد از آن بطوري كه مفسرين يا وعده زندگي آ
 .اين است كه همه شما را ملفوف يعني دسته جمعي و به هم پيچيده خواهيم آورد "جِئْنا بِكُمْ لَفِيفاً "جمله:

ه فرعون در حالي ك -سرزمين مقدس سكونت كنيدو معنايش اين است كه بعد از غرق فرعون به بني اسرائيل گفتيم در 
و گفتيم كه چون روز قيامت شود شما را با هم براي حساب و داوري محشور  -خواست ايشان را به زور بيرون كندمي
 .كنيممي

ءَ وَعْدُ فَإِذا جا "بعيد هم نيست كه مراد از وعده آخرت همان قضايي باشد كه راندن آن را در اول سوره ذكر نموده فرمود:
تمال هر چند كه بيشتر مفسرين اين اح "بِيراًالْآخِرَةِ لِيَسُوؤُا وُجُوهَكُمْ وَ لِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَما دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ لِيُتَبِّرُوا ما عَلَوْا تَتْ

رق شود كه: بعد از غمراد از ذيل اين ميشود، و آن وقت اند، ليكن بنا بر اين احتمال صدر سوره با ذيل آن مرتبط ميرا نداده
زل كنيد كرد منفرعون، به بني اسرائيل دستور داديم كه در سرزمين مقدس كه فرعون شما را از رفتن به آنجا جلوگيري مي

ي و پيچاند و دچار قتل و غارت و اسيراي كه در آن، بالها شما را ميو در آنجا باشيد تا وعده ديگر شما برسد، همان وعده
آوريم )و اين همان اسارت بني اسرائيل و شويد در آن موقع همه شما را گرد آورده و در هم فشرده ميجالي وطن مي

 .(جالي وطن آنان است كه يكپارچه به بابل آمدند

گردد كه چرا معلوم مي شود وآمده روشن مي "...فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ  "و بنا بر اين وجه، نكته فاء تفريعي كه بر سر جمله:
اي شده، در حالي كه بنا بر وجه سابق هيچ نكته "وَ قُلْنا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ ":جمله مزبور متفرع بر جمله
 .آيداز اين تفريع به دست نمي

 ."إِلَّا مُبَشِّراً وَ نَذِيراًوَ بِالْحَقِّ أَنْزَلْناهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَ ما أَرْسَلْناكَ  "

سازد كه بعد از آنكه از تشبيهي كه گفتيم فارغ گرديد مجددا به بيان حال قرآن و ذكر اوصاف آن برگشته خاطرنشان مي
قرآن را به همراهي حق نازل كرده و قرآن از ناحيه خداوند به مصاحبت با حق نازل شده، پس، از باطل مصونيت دارد، زيرا 

احيه كسي كه نازلش كرده چيزي از باطل و لغو همراه دارد كه تباهش كند، و نه در داخلش چيزي هست كه ممكن نه از ن



باشد روزي فاسدش كند، و نه غير خدا كسي با خدا در آن شركت داشته كه روزي از روزها تصميم بگيرد آن را نسخ نموده و 
 فيتواند در آن دخل و تصرباطل سازد، و نه رسول خدا مي
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تروك گذارد، و از خدا نموده كم و يا زيادش كند و يا به كلي و يا بعضي از آن را به پيشنهاد مردم و يا هواي دل خويش م
اي از احكام و معارفش مداهنه و يا مسامحه كند، اي ديگر كه مطابق ميل مردم و يا ميل خود او است بخواهد و يا در پارهآيه

چون او رسولي بيش نيست، و تنها مامور است كه بشر را بشارت و انذار دهد. پس همه اينها براي اين است كه قرآن حق 
 ."بعد از حق غير از ضاللت چه چيز ديگري هست -فَما ذا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّاللُ "حق صادر گشته،است و از مصدر 

واند تاش اين است كه قرآن آيتي است حق، كه احدي نميمتمم كالم سابق است، و خالصه "وَ ما أَرْسَلْناكَ ... "پس جمله
 .و در اين مداخله نداشتن برابرنددر آن دخل و تصرف نمايد، و رسول خدا )ص( و غير ا

 ."وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا "

شود، ما قرآن را به حق نازل نموديم و آن را آيه آيه اين آيه عطف است بر ما قبلش و معناي مجموع آن دو چنين مي
است، يعني آن را آيه آيه و سوره سوره نازل كرديم،  "فصلناه ""فرقناه "معناي "«:1» كرديم. در مجمع البيان گفته

د دو واژه هستن -به ضمه ميم و همچنين به فتحه آن -"مكث "كند، زيرانيز بر همين معنا داللت مي "عَلي مُكْثٍ ":جمله
 ."به يك معنا

شود، و اين معارف در نزد خدا در قالب الفاظ و عبارات مل ميپس لفظ آيه با صرفنظر از سياق آن تمامي معارف قرآني را شا
گنجد، لذا بايد به تدريج كه خاصيت اين عالم است نازل گردد تا مردم به آساني بوده كه جز به تدريج در فهم بشر نمي

اً عَرَبِيًّا ا جَعَلْناهُ قُرْآنإِنَّ "رساند كه آيهبتوانند تعقلش كرده حفظش نمايند، و بر اين حساب آيه شريفه همان معنايي را مي
 .در مقام بيان آن است« 1» "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

 164 حكمت نزول تدريجي و تفريق قرآن، مقارن شدن علم و عمل به قرآن و تماميت يافتن استعداد مردم در تلقي آن است[ ..... ص :]

و نزول آيات قرآني به تدريج و بند بند و سوره سوره و آيه آيه، به خاطر تماميت يافتن استعداد مردم در تلقي معارف اصلي و 
اعتقادي و احكام فرعي و عملي آن است، و به مقتضاي مصالحي است كه براي بشر در نظر بوده، و آن اين است كه علم 

 طبع بشر از گرفتن معارف و احكام آن زده نشود، معارفش را يكي پس از ديگري دركقرآن با عمل به آن مقارن باشد، و 
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نمايد تا به سرنوشت تورات دچار نشود، كه به خاطر اينكه يكباره نازل شد، يهود از تلقي آن سر باز زد، و تا خدا كوه را بر 
 .سرشان معلق نكرد حاضر به قبول آن نشدند

شود، و ليكن از نظر سياق آيات قبلي كه در آن از نظر لفظ آيه با قطع نظر از سياق استفاده مي اين آن معنايي است كه



شود كه وجود داشت كه پيشنهاد كرده بودند قرآن يكباره نازل شود استفاده مي "حَتَّي تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ "سخني چون:
بر حسب تدريجي بودن تحقق اسباب نزول سوره سوره و آيه آيه نازل كرديم و اين است كه آن را  "تفريق قرآن "منظور از

وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ ال نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  "پيشنهاد نزول دفعي در قرآن كريم مكرر حكايت شده است مانند آيه:
 .«1» "أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتاباً مِنَ السَّماءِيَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتابِ  ":و نيز آيه« 1» "واحِدَةً

 براي اينكه تنزيل به معناي نازل كردن به تدريج است، و اين "وَ نَزَّلْناهُ تَنْزِيلًا "فرمايد:مؤيد اين احتمال ذيل آيه است كه مي
 .با اعتبار دوم سازگارتر است تا اعتبار اول

است از تفصيل قرآن و تفريق آن به حسب نزول، يعني نازل كردن بعضي از آن را بعد از و با اين حال اعتبار دوم كه عبارت 
بعضي ديگر مستلزم اعتبار اول نيز هست، زيرا اعتبار اول عبارت بود از اين كه مقصود از تفريق قرآن تفريق معارف و 

شد، معارف و احكام نيز تفريق خواهد شد، اش. اگر هم منظور از تفريق معناي دوم بااحكامش باشد نه تفريق آيات و سوره
 .هاگيرد هم تفريق معارف و هم تفريق آيات و سورهچون همه از يك حقيقت سرچشمه مي

هايش را به آيات تفريق نمود، البته بعد از آنكه به لباس واژه ها و سورهو به همين جهت خداي تعالي كتاب خود را به سوره
 "لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ "تا فهمش براي مردم آسان باشد، هم چنان كه خودش فرموده: عربي ملبسش نمود، و چنين كرد

آن گاه آن كتاب را دسته دسته و متنوع به چند نوع نموده و مرتبش كرد و سپس يكي پس از ديگري هر كدام را در موقع 
ابليت آنان براي تلقي هر يك از آنها نازل حاجت بدان و پس از پديد آمدن استعدادهاي مختلف در مردم و به كمال رسيدن ق

 .كرد، و اين نزول در مدت بيست و سه سال صورت گرفت تا تعليم با تربيت و علم با عمل همسان يكديگر پيش رفته باشند

 .گرديمو ما ان شاء اللَّه به زودي در يك بحث جداگانه به مطالبي كه مربوط به اين آيه است برمي
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 ."تُؤْمِنُوا ... وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاًقُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ ال  "

شناختند، چه از يهود و چه از اند كه قبل از نزول قرآن، خدا و آيات او را ميكساني "الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ "مراد از
 .دهيم نصاري و چه از غير ايشان، بنا بر اين هيچ جهتي ندارد كه ما آن را به طائفه معيني اختصاص

شود كه مقصود از آن، علماي اهل حقند كه دينشان منسوخ نشده باشد و چنين مگر آنكه كسي بگويد: از سياق استفاده مي
كساني منحصرا علماي مسيحيت خواهند بود چون قبل از نزول قرآن دين غير منسوخ همان نصرانيت بود و منظور از 

 .ردانده و آن را دستخوش تحريف نكردندعلماي ايشان آنهايند كه از دين خدا روي برنگ

اين است كه براي فهم كلمه حق و قبول آن مستعد شدند  "قبل از آن علم داده شدند "و به هر حال مقصود از اينكه فرمود:
چون مجهز به فهم حقيقت معناي حق گشته بودند، در نتيجه حق بودن قرآن كريم هم در دلهاي ايشان ايجاد خضوع 

 .استبيشتري كرده 

 "به معناي چانه است كه محل اجتماع دو طرف صورت است، و "ذقن "جمع "اذقان "كلمه -"يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً "
كند. و اگر از ميان نيز همين معنا را بيان مي "سجدا "به معناي به خاك افتادن براي سجده است، و كلمه "خرور كردن ذقن

گونه و چانه، تنها چانه را ذكر كرده براي اين است كه چانه از ديگر جهات صورت به  جهات مختلف صورت، از پيشاني و
 «رسد. و چه بسا كه گفتهزمين نزديكتر است و در هنگام به خاك افتادن زودتر به زمين مي



 ."اندمقصود از اذقان همه صورت است كه به طور مجاز، جزء صورت را بر كل آن اطالق نموده "باشند:

دارند. از يعني خداي را از هر نقيصه و از آن جمله خلف وعده منزه مي -"يَقُولُونَ سُبْحانَ رَبِّنا إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًاوَ  "
اي است كه خداي تعالي به بعثت و زنده كردن مجدد خلق داده شد كه مقصود از وعده، وعدهسياق آيات قبل استفاده مي

ل اصراري است كه مشركين بر نبودن بعث و انكار معاد داشتند هم چنان كه در آيات سابق بر اين نيز، بود، و اين در قبا
 .مكرر نقل شد

رساند فرموده بود، در اين قبال خرور براي سجده را كه معناي خشوع را مي -"وَ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ يَبْكُونَ وَ يَزِيدُهُمْ خُشُوعاً "
به تنهايي تذلل و اظهار حقارت با جوارح  "خرور "ه اضافه گريه آورده تا معناي خضوع را افاده كند، زيراجمله مجددا آن را ب

 "خشوع "بدني است و
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 .كنندشود كه: ايشان براي خدا خضوع و خشوع ميخالصه آيه چنين ميتذلل و اظهار مذلت با قلب است، پس 

كند، و آن اين است كه قرآن مايه خضوع و خشوع ايشان است، هم چنان اي براي مردم با ايمان ذكر ميدر اين آيه خصيصه
و يك خصيصه از خصائص مشركين را از  "ؤْمِنِينَوَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُ "كه قبال هم فرموده بود:

 .نمايد، و آن مساله انكار بعث استمؤمنين نفي مي

 163نياز بودن قرآن از ايمان مشركين به آن، براي ثبوت حقانيت و كمالش[ ..... ص : توضيحي در مورد بي]

ت، البته نه از اين جهت كه ايمان كساني كه فهماند كه قرآن كريم از ايمان آوردن مشركين بي نياز اسو اين سه آيه مي
كند، و ديگر به ايمان مشركين احتياج ندارد، بلكه از اين جهت كه ايمان آن قبال علم داده شده بودند، احتياج قرآن را رفع مي

ني و مدسته كه گفتيم كاشف از اين است كه اين كتاب، كتاب حقي است كه در حقانيت و كمالش محتاج به ايمان هيچ مؤ
تصديق هيچ مصدقي نيست. اگر كسي ايمان آورد به سود خود اوست و اگر كفر ورزد به ضرر خود اوست، نه به سود و زيان 

 .قرآن

اعتنائيشان به آيت بودن آن و اقتراحشان، آياتي ديگر را قبال خداي سبحان اعراض مشركين از قرآن و كفرشان به آن و بي
ل و دالئل معجزه بودن لفظ و معناي قرآن و نفوذ اثر آن در دلها و كيفيت نزولش را آن بيان كرده بود و سپس صفات كما

ين معنا را گانه اشود را بيان كرده بود، اينك در اين آيات سهقدر كه بدانند كتابي است كه الي االبد دستخوش فساد نمي
 .ند كه از كفر و ايمان به قرآن كداميك را اختيار كنندداننياز است، ايشان خود ميكند كه قرآن از ايمان ايشان بيبيان مي

 ."قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "

اسم است دو  "الرحمن "و كلمه "اللَّه "كند و مراد از كلمهدر اين آيه يكساني و يا اباحه هر دو طرف را افاده مي "او "لفظ
خدا را چه به اسم اللَّه بخوانيد و چه به اسم  "كنند، نه دو مسمي. و معناي آيه اين است كه:كه بر يك مسمي داللت مي

 ."ايد و ميان اين دو گونه خواندن فرقي نيسترحمان او را خوانده

و نيز در « 1» "فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ "يي است كه در جمله "ما "نظير "ما "شرطيه است و كلمه "أَيًّا ما تَدْعُوا "و جمله
 به كار رفته است، و كلمه« 1» "عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ "جمله
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 .باشدمي "تدعوا "شرطيه است مفعول كه "ايا "

 161[ ..... ص : "فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "ها و بيان مراد از جمله:اشاره به اقسام نام]

جواب شرط مزبور است كه از باب نهادن سبب در جاي مسبب چنين آمده، و معناي آن اين  "فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "و جمله
ايد، براي اينكه همه اسماء حسني از آن او است كه: هر يك از اين دو اسم را بخوانيد يكي از اسماء احسن خدا را خوانده

كنند بر مسمياتي كه داراي حسنند، و ات دارند دو قسمند: يكي آنهايي كه داللت مياست، پس اسماء كه داللت بر مسمي
كنند بر مسمياتي كه داراي قبحند، و چون قبح در ساحت مقدس خداي تعالي راه ندارد ال جرم ديگر آنهايي كه داللت مي

 :شود. و همان قسم هم باز دو نوع استتنها قسم اول در آنجا يافت مي

ماء حسنايي كه حسن محضند، و آميخته با نقص و قبح نيستند، مانند غنائي كه آميخته با فقر نباشد، و حياتي كه يكي آن اس
 .موت همراه نداشته باشد و عزتي كه با ذلت در هم نباشد

 .و ديگر آن اسماء حسنايي كه آميخته با قبح باشند، ليكن حسن آنها بر قبحشان فزوني دارد

قسم اول اسماء خداست كه عبارت است از هر اسمي كه در معنايش احسن االسماء باشد، هم چنان كه از اين دو قسم تنها 
خداي تعالي غني است، اما نه چون اغنياء، حي است اما نه چون احياء، عزيز است، نه چون  "اندپيشوايان دين فرموده

كه حسن محضند براي خداي تعالي است، از هر كمالي و همانگونه كه از اسماء، آنهايي  "عزيزان، عليم است، نه چون علماء
 .هم صرف و خالص آن كه هيچ شائبه و آميختگي با خالفش ندارد، براي خداوند ثابت است

 "گردد، نه به دو اسمبه ذات خدا كه از هر اسم و رسمي متعالي است برمي "فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني "در جمله "له "ضمير
دو اسم است، نه ذات متعالي كه همان مسمي به آن دو اسم  -همانطور كه گفتيم -، زيرا مراد از آن دو"رحمان "و "اللَّه

هر يك از دو اسم را بخوانيد، باري براي آن اسم همه اسماء حسني و يا بقيه اسماء  "است، زيرا معنا ندارد كه كسي بگويد:
ز اسماء خدا را بخوانيد مانعي ندارد، چون همه آنها اسماء پس معناي صحيح همين است كه بگوييم: هر يك ا "حسني هست

او هستند، چون تمامي آنها حسنايند و اسماء حسني هم تماميش از خداست، و اين اسماء وسايل خواندن خدايند، چه خود 
نماياننده مسمي و عنوان خدا را بخوانيد، چه آن اسماء را هيچ فرقي ندارد، چون اسماء مذكور تنها اسماء اويند، و اسم آئينه و 

 .دقت بفرمائيد -او است
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اين آيه از آيات برجسته قرآني است كه آن حقيقتي را كه قرآن كريم از مساله توحيد ذات و توحيد عبادت در قبال ديد و 
 .سازدشن ميبيند آشكار و روپرستي( نسبت به توحيد در ذات و شرك در عبادت ميثنيت )دوگانه

اند و بيان اينكه اسماء خداي تعالي مرآت و معرف يك مسمي هستند[ رد عقيده بت پرستان كه اسماء متعدد خدا را حاكي از آلهه متعدد پنداشته به شركت در عبادت مبتال شده]

 136..... ص : 

خداي سبحان را ذاتي متعال  -ا نقل كرديماي از اعتقاداتشان رهمانطور كه در جلد دهم اين كتاب پاره -آري پيروان وثنيت
ود شبينند، و وقتي همين ذات مطلق به يكي از مشخصات كه خود اسمي است از اسماء مشخص مياز هر حد و وصفي مي



اي براي اسماء هستند، و به همين جهت آن دو خوانند، و از ديد وثنيت مالئكه و جن مظاهر عاليههمان تشخص را تولد مي
كاران و توجه هر متوجهي از ان خدا دانستند كه در عالم وجود دخل و تصرف دارند. و نيز از ديد آنان عبادت عبادترا فرزند

رسد، هر چند كه او خيال كند كند )و به خدا نميمرحله ظهور اسماء و مرتبه فرزندان خدا كه مظاهر اسماء اويند تجاوز نمي
 .(فرزندان خدا گشته است متوجه خدا شده بلكه در حقيقت متوجه همان

پرستيم كه همه اينها اسمايي پرستيم در حقيقت خالق و رازق و محيي و مميت و امثال آن را ميآري، اگر ما خدا را مي
هستند كه تنها در مالئكه و جن جلوه دارند، و اما ذات متعالي خدا اجل و باالتر از آن است كه عقل و وهم و يا حس آدمي 

 .يداو را درك نما

ها خواندن هر اسمي از اسماء خدا پرستيدن همان اسم است، يعني پرستيدن فرشته يا جني است كه مظهر پس به نظر وثني
آن اسم است، و همان جن و ملك اله و معبود آن عبادت است، و تعدد خدايان از همين جا ريشه گرفته است، چون دعاها 

به خاطر زيادي و تعدد انواع حاجات بوده، و به همين جهت وقتي يكي از  انواع زيادي داشته، و زيادي انواع دعاها هم
گفته يا اللَّه، يا رحمن گفته بود: به اين بي دين نگاه كنيد كه ما را از مشركين شنيد كه رسول خدا )ص( در نمازش مي

 .خواندكند آن وقت خودش دو اله را ميپرستيدن دو اله منع مي

نمايد كه اين اسماء، اسماء متعددي كند و وجه خطاي اين اعتقاد را هم بيان ميحرف را رد مي آيه شريفه مورد بحث اين
براي خدا و مملوك صرف اويند، نه اينكه خودشان اله مستقل بوده در ذات و صفات از او جدا باشند، و خود ذات و صفات 

صيت ديگري ندارند، و خواندن آنها خواندن او است، و اي دارا باشند و جز وسيله بودن براي پرستش خداي يگانه خاجداگانه
توجه به سوي آنها توجه به سوي او است، زيرا معقول نيست كه مسمي از اسم جدا باشد. پس اين اسماء صرفا طريق به 

سماء له اكند، پس خواندن خدا به وسيسوي خدا و راهنماي به سوي او و وجه اويند كه به وسيله آنها براي غير خود جلوه مي
 .متعدد منافات با توحيد در عبادت ندارد
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 .بر عكس خواندن اسماء به طوري كه از اسم به مسمي تجاوز نكند، محال و غير معقول است

، زيرا جن گردد كه اسماء و يا مظاهر اسماء از جن و ملك را فرزندان خدا دانستن خطاء استاز اين بيان به خوبي روشن مي
و ملك را فرزند و يا پسر اطالق كردن چه اطالق به نحو حقيقت باشد و چه به نحو مجاز و به عنوان احترام و تشريف، 

محتاج نوعي سنخيت و اشتراك ميان پسر و پدر است، يعني اين دو بايد در اصل و حقيقت ذات و يا حد اقل در كمالي از 
باشند، و ساحت كبريايي خداي تعالي منزه است از اينكه چيزي غير او، شريك در  كماالت ذات با هم نوعي اشتراك داشته

ذات و يا كمالش باشد، زيرا هر چه او خودش دارد و هر چه كه غير خودش دارد همه از آن او است، و غير او چيزي از خود 
 .شود؟ندارد، پس چگونه شريك او مي

ا به جن و ملك دادن هر قسم تصرف باشد باطل است، زيرا اين مالئكه و گردد كه نسبت تصرف در وجود رو نيز روشن مي
همچنين اسمايي كه مالئكه مظاهر آنند خودشان از خود، مالك چيزي نيستند، و در قبال خداي تعالي در هيچ چيز استقالل 

و در آنچه « 1» "بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَبَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ ال يَسْبِقُونَهُ  "ندارند بلكه همانطور كه خداي سبحان فرموده:
 .كنند و جن نيز در اعمال خود اينچنين استدهند خداي را اطاعت ميانجام مي

و كوتاه سخن اينكه هيچ سببي از اسباب مؤثر در عالم نيست مگر اينكه خدا قدرت و سببيت را به آن داده باشد. پس مالك 
 .اب مالكند، خداست، و قادر هر قدرتي كه آنها از خود نشان دهند خداست نه خود آنانحقيقي هر چه كه اسب

وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ  "فرمايد:و اين حقيقتي است كه آيه بعدي هم كه مي



 .كنيمكند، و ما ان شاء اللَّه به زودي اين افاده را تكرار ميآن را افاده مي "الذُّلِّ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ

 "جزو اسامي حسناي خدا است كه در اصل "اللَّه "كند بر اينكه اسم جاللهناگفته نماند كه آيه شريفه مورد بحث، داللت مي
ال در اثر كثرت استعمال صورت اسميت و علميت به خود رسانده، و فعبوده. وصفي بوده كه معناي معبوديت را مي "االله

بينيم كه صحيح است آن را به اوصافي وصف كنيم، مثال بگوييم اللَّه، رحمان و رحيم است، ولي گرفته، به شهادت اينكه مي
 صحيح نيست بگوييم رحمان، اللَّه و رحيم است هم چنان كه در خود قرآن

__________________________________________________ 

 .14و  15كنند. سوره انبياء، آيات، عبادي مكرمند كه در هيچ حرفي از او پيشدستي ننموده به اوامرش عمل مي(1)
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فت دارد: رحمان و به نام خدايي كه اين ص -بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ "كريم هم معامله علميت با آن شده و مكرر فرموده
 .رحيم است

 ."وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا "

كنند، و چه بسا در وسط آن دو صفت ديگري دو صفت متقابل همند كه صداها را با آن دو توصيف مي "اخفات "و "جهر "
اشد و نسبت به اخفات جهر باشد، )مانند آب ماليم كه نسبت به آب داغ را هم معتبر بشمارند كه نسبت به جهر اخفات ب

خنك و نسبت به آب يخ داغ است( و در اين صورت جهر به معناي مبالغه در بلند كردن آواز و اخفات به معناي مبالغه در 
د كه: در نماز صدايت را شوشود، و بنا بر اين معناي آيه اين ميآهسته سخن گفتن و حد وسط آن دو معتدل حرف زدن مي

خيلي بلند مكن و خيلي هم آهسته مخوان، حد وسط را رعايت نما. و اگر اين حد وسط را سبيل خوانده از اين رو بوده كه 
خواسته اينطور نماز خواندن در ميان همه مسلمين رسم و سنت شود تا همه گروندگان به دين اسالم اين گونه نماز مي

 .بخوانند

تك تك نمازها بطور استغراق باشد و اما اگر مراد از آن مجموع نمازها )و  "بصالتك "ر صورتي است كه مراد ازالبته اين د
شايد هم اين ظاهرتر است( باشد در اين صورت معناي آيه اين خواهد شد كه در همه نمازها جهر مخوان و در همه آنها 

هر و در بعضي اخفات كني. و اين احتمال با آنچه در سنت اثبات اخفات مكن، بلكه راه ميانه را اتخاذ كن، كه در بعضي ج
تر است. و بعيد نيست كه اين وجه با در شده، كه نماز صبح و مغرب و عشاء بلند و ظهر و عصر آهسته خوانده شود، مناسب

تواني خدا را مي فرمود: به هر اسميتري باشد، چون در صدر آيه مينظر گرفتن اتصال ذيل آيه به صدر آن وجه موافق
فرمايد بلند كردن صدا در نماز معنايش متعالي بودن و باال بودن خدا است و آهسته خواندن آن بخواني و در اين ذيل مي

 .تر از رگ قلب، پس به هر دو قسم، نماز خواندن، اداء حق همه اسماء خدا استمعنايش نزديك بودن او است، حتي نزديك

 ."رْهُ تَكْبِيراًهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّوَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّ "

شود كه: اي ميكه در آيه قبل بود، و حاصل كالم اين  "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ "اين آيه عطف است بر جمله:
د كه مملوك باشنكنيد كه معبودهاي شما هستند، تنها اسمايي ميخوانيد و خيال ميپيغمبر، به ايشان بگو اسمايي كه مي

خدايند، نه مالك نفس خودند و نه صاحب چيزي از آنچه در اختيار دارند. پس خواندن آنها خواندن خدا است، از اين جهت در 
 .هر حال او معبود است
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 131نفي فرزند، ولي و شريك داشتن خداي تعالي[ ..... ص : ]



بعد از آنكه اين نكته را به ايشان خاطر نشان كردي، خدا را حمد و ثنا كن، به حمد و ثنائي كه از آثار ملكيت علي االطالق 
ا بتواند آن طور كه وثنيت دوگانه پرستان و اهل كتاب از او باشد، چرا كه هيچ چيز مانند او در ذات و يا در صفات نيست، ت

 اند، فرزند او باشد، و يا آننصاري و يهود و قدماي مجوس، در باره مالئكه و جن و يا مسيح و يا عزير و يا احبار خود پنداشته
او باشد، و يا  پدر فرزندي شريك اند، بدون اشتقاق وپرستان پنداشتهپرستان و شيطانها و ستارهطور كه دوگانه پرستان وثني

آنكه عالوه بر شريك بودن، ما فوق او هم باشند و نسبت به خدا واليت داشته، آنچه كه خدا از اصالحش عاجز بماند، آنها 
 .به خاطر قدرت بيشتري كه نسبت به خدا دارند و بر حق تعالي غلبه دارند، اصالح كنند

تر از او است فرزند او، و اگر مساوي با او است شريك او، و اگر يست تا اگر پائينو به عبارت ديگر هيچ چيزي هم جنس او ن
 .ما فوق او است ولي و غالب بر او در ملك باشد

ولي. و  شود نفي فرزند و شريك واين آيه در حقيقت ثنائي است بر خدا، به داشتن ملكيت علي االطالق كه بر آن متفرع مي
را امر فرمود: او را تحميد كند نه تسبيح با اينكه آنچه در اين ثنا آمده از نفي فرزند و شريك به همين جهت رسول خدا )ص( 

 .(و ولي صفات سلبي است كه مناسب با نفي آن تسبيح است نه تحميد )دقت بفرمائيد

ا مطلق آورده و نفرموده: از چه ر (تر دانستنختم كرده، و اين تكبير )بزرگ "وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً "خداي سبحان آيه را با جمله:
چيز بزرگتر است، و اين بدان جهت است كه بعد از توصيف و تنزيه قبلي، متذكر شود به اينكه: خدا از هر وصفي كه شما 

ر اند كه: خدا بزرگترا اين طور تفسير كرده "اللَّه اكبر "بكنيد و از هر حمد و ثنائي كه بگوئيد بزرگتر است. و لذا جمله معروف:
، و اگر به معناي بزرگتر از هر چيز «1»از آن است كه در وصف كسي بگنجد و همين تفسير از امام صادق )ع( روايت شده 

م. و ايباشد خالي از شرك نخواهد بود، براي اينكه ساير موجودات را در بزرگي شريك او ولي خدا را بزرگتر از آنها دانسته
 .ت كه كسي و يا چيزي در امري از امور و وصفي از اوصاف شريك او باشدساحت مقدس او اجل و عزيزتر از آن اس

تتاح و با اش با تحميد افاش با تسبيح افتتاح و آخرين آيهو از لطائفي كه در اين سوره به كار رفته اين است كه اولين آيه
 .تكبير اختتام يافته است

__________________________________________________ 

 .جلدي عربي 1، دوره 7، ح 71، ص 1اصول كافي، ج (1)

 212، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 134بحث روايتي ])رواياتي در ذيل برخي آيات گذشته([ ..... ص : 

 اشاره

 "را "لَقَدْ عَلِمْتَ "اند كه وي آيه:در الدر المنثور است كه سعيد بن منصور و ابن منذر و ابن ابي حاتم از علي روايت كرده
فرمود: كه به خدا سوگند فرعون دشمن خدا، ندانست كه نازل كننده، پروردگار آسمانها خواند، و چنين توجيه ميمي "علمت

 .«1»دانست د كه اين حقيقت را ميو زمين بود، بلكه خود موسي بو

 .مؤلف: اين قرائتي است كه به آن جناب نسبت داده شده

كسي كه در پيشاني  :و در كافي از علي بن محمد به سندش روايت كرده كه گفت: شخصي از امام صادق )ع( پرسيد
د: چانه خود را به زمين نهد، زيرا خداي تواند با آن سجده كند چه بايد بكند ...؟ حضرت فرموناراحتي و جراحتي دارد و نمي

 :تعالي فرموده



 .«1» "يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً "

 .مؤلف: در اين معنا روايات ديگري نيز هست

اند كه گفت: روزي رسول خدا )ص( در مكه نماز و در الدر المنثور آمده كه ابن جرير و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده
مشركين گفتند: به اين بي دين نگاه كنيد كه ما را از پرستش دو  "يا اللَّه يا رحمن "ر نمازش دعا كرد و گفت:گزارد دمي

نازل  "... قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ "خواند، در اينجا بود كه آيه:كند، در حالي كه خودش دو معبود را ميخدا نهي مي
 .«2»گرديد 

نزول اين آيه، روايات ديگري، مخالف اين روايت رسيده، كه علتهايي غير علت مذكور را بيان نموده، اما از  مؤلف: در سبب
 .همه آنها بهتر، همين روايت است و با مفاد آيه انطباق بيشتري دارد

 134ا[ ..... ص : رواياتي در باره اسماء حسني، اسماء حقيقي و اسماء اسماء خدا و عقائد بت پرستان در باره اسماء خد]

و در توحيد به طور مسند و در احتجاج به طور مرسل )بدون ذكر سند( از هشام بن حكم روايت شده كه گفت: من از امام 
فرمود: اي  (از چه مشتق شده؟ "اللَّه "و از اشتقاق آنها پرسيده )گفتم: كلمه: -عز و جل -صادق )ع( در باره اسماء خدا

 مشتق "اللَّه "هشام
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معنا بپرستد كافر شده و چيزي نپرستيده  خواهد و اسم غير مسمي است، پس هر كس اسم را بدوناز اله است و اله مالوه مي
و كسي كه اسم و معنا را بپرستد باز كافر شده، چون دو چيز را پرستيده، و كسي كه معنا را بپرستد بدون اسم او خدا را به 

 .يگانگي پرستيده آيا فهميدي اي هشام؟

تعالي نود و نه اسم است، پس اگر بنا باشد  بيش از اين بفرمائيد، فرمود: براي خداي تبارك و :گويد: عرض كردمهشام مي
كه اسم همان مسمي باشد بايد هر اسمي براي خود، الهي باشد، و ليكن چنين نيست، بلكه خداي تعالي معنا و مسماي 

كنند، و همه اين اسامي باز غير اويند، اي هشام اسم نان غير از نان است، و واحدي است كه اين اسامي بر آن داللت مي
كند، و همچنين آب كه اسم نوشيدني است، و لباس كه اسم پوشيدني است و كند ولي به آن داللت ميي را سير نميآدم

 .«1»آتش كه اسم سوزاننده است 

روايت آورده كه فرمود: هر كس خداي را با توهم  (اي از امام صادق )عو نيز در توحيد به سند خود از ابن رئاب از عده
ه، و هر كه اسم را بپرستد و معنا را رها كند كافر گشته، و هر كس اسم و معنا هر دو را بپرستد مشرك عبادت كند كافر شد

شده و هر كس معنا را بپرستد و اسم را عنوان و معرف آن قرار دهد و با صفاتش او را توصيف كند و بر اين معنا اعتقاد قلبي 
چنين كسي از اصحاب امير المؤمنين )ع( است و در حديث ديگر آمده  داشته و زبانش هم همين را در پنهان و آشكار بگويد،

 .«1»چنين كساني مؤمن حقيقيند 

و در توحيد بحار االنوار در باب مغايرت بين اسم و معنا از كتاب توحيد نقل كرده كه او به سند خود از ابراهيم بن عمر از امام 
ر شود، و با الفاظ به زبان دلي اسمي خلق كرد كه با حروف توصيف نميصادق )ع( روايت آورده كه فرمود: خداي تبارك و تعا



انها آيد، در اقطار و مكگردد و به هيچ رنگي در نميشود، و با هيچ چيز تشبيه نميآيد و در پيكر شخصي مجسم نمينمي
ي اآن اسم را كلمه تامه گنجد، و از تعريف شدن برتر است و از حس هر متوهمي محجوب و پرده پوشيده است، آن گاهنمي

بر اساس چهار جزء با هم قرار داد، به طوري كه هيچ يك از آنها قبل از ديگري نبود سپس سه چيز كه مورد حاجت خلق 
بود از آن ظاهر ساخت و يك چيز از آن را محجوب گذاشت، و آن يك چيز همان اسم مكنون مخزون است كه به وسيله 

 .دهمين سه اسم ظاهر مخزون گردي
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اني چهارگانه است كه در و ظاهرا آن سه اسم ظاهر عبارتند از: اللَّه و تبارك و سبحان، و براي هر كدام از اين سه اسم، ارك
شود، پس آن گاه براي هر ركني سي اسم قرار داد كه هر يك فعلي و كاري منسوب به او است، مجموع دوازده ركن مي

پس او است رحمان و رحيم، ملك و قدوس و خالق و بارئ و مصور وحي و قيوم و ال تاخذه سنة و ال نوم و عليم و خبير و 
ز و جبار و متكبر و علي و عظيم و مقتدر و قادر و سالم و مؤمن و مهيمن و منشئ و بديع و سميع و بصير و حكيم و عزي

 .رفيع و جليل و كريم و رازق و محيي و مميت و باعث و وارث

ردد. و گپس اين اسماء و آنچه كه از اسماء حسني هست، تا سيصد و شصت اسم تمام شود، همه از اين سه اسم منشعب مي
كان و حجابهايي هستند براي آن اسم واحد مكنون كه به وسيله اين سه اسم مخزون شدند، و اين همان اين سه اسم ار

 .«1»كند بيانش مي "قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْني ":مطلبي است كه آيه

 .«1»اب روايت شده مؤلف: اين حديث در كافي نيز از آن جن

ماء اند اسماء اسدر جلد هشتم اين كتاب در بحث اسماء حسني گذشت كه گفتيم: اين اسماء كه اسماء حسنايش ناميده
كند يعني ذات متصف به فالن وصف اسم حقيقي هستند، و آنچه از مصاديق كه اين اسماء بر آن داللت و اشاره مي

حسني عين ذات خواهند بود: و آن اسمايي هستند كه مصداق يكي از صفات ثبوتيه  باشد، و بنا بر اين بعضي از اسماءمي
كماليه را برساند چون: حي و عليم و قدير، و بعضي از آنها زائد بر ذات و خارج از ذاتند، و آن اسمايي هستند مشتمل كه بر 

 .ا فعلي از افعال خدا باشند مانند: خالق و رازقباشند نظير: ال تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ ال نَوْمٌ و ييكي از صفات سلبيه مي

اينها اسماء حقيقي خدا است و اما اسماء اسماء خدا عبارت است از همين الفاظ كه بر ذات متصف به صفتي داللت كند و 
حادثند و  مكند، پس ههيچ شكي نيست كه اين الفاظ غير ذات خدايند، بلكه الفاظي هستند كه گوينده آنها، آنها را ايجاد مي

 .هم قائم به گوينده

 :در اين مطالب هيچ بحثي نيست، خالفي كه در اين ميان هست در دو جهت است

ات اند كه مقصود از عين ذجهت اول اينكه: بعضي از جاهالن از متكلمين سلف ميان اسماء و اسماء اسماء خلط كرده پنداشته
 بودن اسماء، همين الفاظ است كه اسماء اسماء
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ن عبادت اند كه اسم، عين مسمي است، و در نتيجه عبادت اسم و خواندن آن، عيخداست، و به همين جهت معتقد شده
مسمي است و اين قول در اوائل عصر خلفاي عباسي رواج داشت و دو روايت گذشته يعني دو روايت توحيد صدوق در رد بر 

 .انداين قول صادر شده

به هيچ وجه ممكن نيست خداي سبحان مورد توجه و  :پرستان داشتند، و آن اين است كهاي است كه بتجهت دوم: نظريه
گيرد، و همه توجهات به اسماء خدا است، پس اسماء كه مظاهر آن مالئكه و جن و انسانهاي كامل  بندگي بندگان قرار

هستند مورد توجه عبادت كاران هستند، و همانها آلهه و معبودهاي خلقند، نه خود خدا، و شما خواننده عزيز از بيان گذشته 
 .رد بر اين نظريه و اعتقاد است "الرَّحْمنَقُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا  ":فهميديد كه آيه شريفه

تر شود، و آن چگونگي انتشار اسماء از ناحيه ذات متعاليه خدا است، ذاتي كه رفيعاز روايت اخير حقيقت ديگري نيز كشف مي
ايت زد، و رواز آن است كه علم كسي بدان احاطه يابد و يا وصفي و نعتي او را مقيد كند، و يا اسمي و رسمي او را محدود سا

با مطالبي كه در صدر و ذيلش دارد صريح در اين است كه مراد از اسماء در آيه شريفه همان اسماء حقيقي است كه گفتيم، 
نه اسماء اسماء، و ما اين حديث را تا حدي در ذيل بحثي كه در باره اسماء حسني در جلد هشتم اين كتاب كرديم، شرح 

 .ايم بدانجا مراجعه شودداده

 131چند روايت در باره جهر و اخفاف در نماز[ ..... ص : ]

وَ ال  "و در تفسير عياشي از زراره و حمران و محمد بن مسلم از ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت شده كه در تفسير آيه:
يامي كه رسول خدا )ص( در مكه بود، نمازش را با اند: افرموده "تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا

د سپس ششنيدند و محل حضور حضرت برايشان مشخص ميفرمود در نتيجه مشركين صدايش را ميصداي بلند اقامه مي
 .«1»دادند، لذا اين آيه شريفه نازل گرديد به آنجا رفته وي را آزار مي

روايت شده كه گفته « 2»مردويه از ابن عباس روايت شده و نيز از عايشه  هم از ابن« 1»اين معنا در الدر المنثور  :مؤلف
اي نيست، و نيز از عايشه روايت و عيبي هم ندارد، چون ميان آن و ديگر روايات معارضه "اين آيه در باره دعاء است "است:

 .شده كه آيه در باره تشهد است

را  "وَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ بِها "از امام )ع( معناي آيه:و در كافي به سند خود از سماعة روايت شده كه گفت: 
 پرسيدم، فرمود: مخافته آن است كه انسان طوري
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 .«1»تكلم كند كه گوش خودش هم نشنوند، و جهر آن است كه جوهره صدا به شدت بلند شود 

 .كندمؤلف: اين روايات تا حدي معناي اولي را كه در تفسير آيه گذرانديم تاييد مي

ادق )ع( پرسيدم آيا بر امام جماعت و باز در همان كتاب به سند خود عبد اللَّه بن سنان روايت كرده كه گفت: از امام ص
واجب است كه نماز را آن قدر بلند بخواند كه مامومين بشنوند؟ و اگر چنين است در جماعتهايي كه جمعيت بسيار است 

 شود؟چطور مي

 .«1» "بِهاوَ ال تَجْهَرْ بِصَالتِكَ وَ ال تُخافِتْ  "فرمود: بايد بطور معتدل و متوسط بخواند چنانچه خداي تعالي فرمود:



 :و در الدر المنثور است كه احمد و طبراني از معاذ بن انس روايت كرده كه گفت

 .«2»تا آخر آيه عزت است  "وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً "رسول خدا )ص( فرمود: آيه:

 :فرموده است "يٌّ مِنَ الذُّلِّوَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِ "و در تفسير قمي از امام آورده كه در ذيل

 .«2»يعني خداوند هرگز ذليل نشده تا محتاج وليي شود كه ياريش كند 

 133وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ ...( تقسيم قرآن به آيات و سور[ ..... ص :  -بحثي روايتي و قرآني ])در باره تفريق آيات قرآن

 اشاره

 :شوداست كه در سه فصل عنوان مي "فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَي النَّاسِ عَلي مُكْثٍوَ قُرْآناً  "اين بحث پيرامون آيه شريفه

زء، و شود، مانند سي جفصل اول، پيرامون تقسيمات قرآن كريم: كتاب الهي به اجزايي تقسيم شده كه با آن شناخته مي
اند، ولي آنچه بندي است كه در قرآن كريم كردهعشر دارد، و امثال آن، و اين تقسيم 15حزب و هر حزبي  2اينكه هر جزئي 
باشد، دو تقسيم است: يكي سوره و ديگر تقسيم هر سوره به چند آيه، و مكرر از آن دو، اسم برده مثال در خود قرآن مي

 ينو همچنين در غير ا« 5» "قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ "و يا فرموده: «5» "سُورَةٌ أَنْزَلْناها "فرموده:
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 .دو آيه

در لسان رسول خدا و صحابه و ائمه معصومين )ع( نيز استعمال اين دو كلمه زياد آمده به حدي كه جاي ترديد نمانده كه 
اي از كالم الهي است كه هر يك با بسم اللَّه آغاز شده و غرضي ها مجموعهسوره و آيه دو حقيقت قرآني است و اين سوره

ف سوره است، و در هيچ يك اين قاعده تخلف نپذيرفته، مگر در سوره برائت آن هم به كند، و آن غرض معررا بيان مي
در جلد دوازدهم اين كتاب ذكر « 1» "إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ "كه در ذيل آيه: -ع()اي از روايات ائمه اهل بيت حكم پاره

اللَّه  كه با اينكه يك سوره هستند يك بسم "ا لم نشرح "و "يو الضح "تتمه آياتي از سوره انفال است، و نيز سوره -نموديم
در وسط فاصله شده، و همچنين سوره فيل و ايالف كه سوره واحدي هستند و يك بسم اللَّه در وسط فاصله شده است. البته 

سند خود از شحام از به « 1»همه اين موارد استثنايي به حكم رواياتي است كه از ائمه )ع( رسيده و شيخ آن را در تهذيب 
 -اماميه -آن را به روايت اصحاب ما« 2»و طبرسي در مجمع البيان « 2»امام صادق )ع( روايت كرده و محقق در شرايع 

 .اندنسبت داده

ي از اها جريان دارد، زيرا در كالم خداي تعالي آيه بطور مكرر بر قطعهها گفتيم در آيهنظير اين مطلبي كه در باره سوره
كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً  ":و نيز مانند« 2» "وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً "م الهي اطالق شده است، مانند:كال



 .«5» "عَرَبِيًّا

فت آيه ، و نيز روايت صحيح آمده كه سوره حمد ه«4»كرد از ام سلمه روايت شده كه گفت: رسول خدا آخر هر آيه وقف مي
، و همچنين رواياتي ديگر كه در باره «7»و از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود: سوره ملك سي آيه است « 5»است 

 .هاي هر سوره قرآن از رسول خدا )ص( نقل شده استعدد آيه

__________________________________________________ 

 .7سوره حجر، آيه (1)

 [.....] .ط اسالميه ،41، ص 1تهذيب، ج (2)

 .12شرايع، كتاب الصالة، ص (3)

 .پاورقي طبع اسالميه 221، ص 15مجمع البيان، ج (4)

 .1كند. سوره انفال، آيه شود ايمانشان را زياد ميوقتي آيات خدا بر آنان خوانده مي(5)

 .2شود. سوره حم سجده، آيه كتابي كه آياتش جدا جدا شده و به عربي خوانده مي(6)

 .154، ص 2الدر المنثور، ج (7)

 .11، ص 1و مجمع البيان ج  2، ح 17، ص 1تفسير عياشي، ج (8)

 .55، ص 1و اتقان سيوطي، ج  152، ص 11تفسير ابو الفتوح رازي، ج (9)

 215، ص: 12ترجمه الميزان، ج

وصا در كلمات مسجع آن، و هاي جداي از هم، و مخصبندي طبيعي كالم عرب به فصول و قطعهو آنچه كه دقت در تقسيم
كند، اين است نيز آنچه كه تدبر در روايات وارده از رسول خدا )ص( و اهل بيتش در خصوص عدد آيات وارد شده اقتضاء مي

كه يك آيه از قرآن كريم يك قطعه از كالم خداست كه حقش اين است كه بر آن يك قطعه اعتماد و تكيه نموده و در 
 .بعدش جدا كرد تالوت آن را، از قبل و

شود، چه بسا يك كلمه به تنهايي به خاطر و اين قطعات به اختالف سياقها و مخصوصا در سياقهاي مسجع مختلف مي
و چه بسا آيه دو كلمه يا بيشتر باشد، « 1» "دو برگ سبز -مدهامتان ":سجع آخرش يك آيه به حساب آيد، مانند كلمه

الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ  "و مانند« 1» "عَلَّمَهُ الْبَيانَ ""خَلَقَ الْإِنْسانَ ""عَلَّمَ الْقُرْآنَ ""لرَّحْمنُا "خواه كالم تام باشد يا ناقص، مانند
از  151و چه بسا كه يك آيه بسيار طوالني باشد، مانند آيه پيرامون قرض دادن و گرفتن كه آيه « 2» "وَ ما أَدْراكَ مَا الْحَاقَّةُ

 .سوره بقره است

 196ها و آيات قرآن كريم[ ..... ص : عدد سوره]

هاي قرآن، صد و چهارده عدد است، و بر همين عدد، ها و آيات قرآن كريم: تعداد سورهفصل دوم، پيرامون عدد سوره
ه مآوري نموده، و ما قبال از ائقرآنهاي موجود در ميان مسلمين تدوين شده و اين قرآنها مطابق قرآني است كه عثمان جمع

 "اي مستقل نيست، بلكه متمم سورهسوره "برائت "معصومين )سالم اللَّه عليهم اجمعين( نقل كرديم كه فرمودند: سوره
 .يك سوره هستند "ايالف "و "فيل "يك سوره و "أَ لَمْ نَشْرَحْ "و "وَ الضُّحي "است، و همچنين "انفال

 ها را معرفي كند، و هر يكنص متواتري نرسيده كه يك يك آيههاي قرآن بايد گفت: در اين خصوص و پيرامون تعداد آيه
ت بر ترين علرا از ديگري متمايز سازد. روايات محدودي هم كه رسيده به خاطر خبر واحد بودن قابل اعتماد نيستند، و روشن

 .انداد متفاوتي ارائه كردهنبودن دليل معتبر، اختالف اهل مكه، مدينه، شام، بصره و كوفه است، كه در باره تعداد آيات اعد



 «بعضي

 «اند: عدد آن شش هزار آيه است، بعضيگفته

 «اند: شش هزار و دويست و چهار آيه است، يكيديگر گفته

 «گفته شش هزار و دويست و چهارده آيه، و يكي

 ديگر گفته

__________________________________________________ 

 .52سوره الرحمن، آيه (1)

 .2 -1وره الرحمن آيات س(2)

 .2 -1سوره الحاقه، آيات (3)

 .54، ص 1(االتقان سيوطي، ج 4و  5و  2و  4)

 211، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .ديگر سي و شش« 1»اند: بيست و پنج و بعضي گفته« 1»نوزده آيه، بعضي 

ها براي خود دو جور اند، مدنيعب روايت كردهها عدد خود را از عبد اللَّه بن كثير از مجاهد از ابن عباس از ابي بن كمكي
ن شود. و روايت ديگرشان به اسماعيل باند يكي به ابي جعفر مرثد بن قعقاع و شيبة بن نصاح منتهي ميعدد روايت كرده

 .گرددجعفر بن ابي كثير انصاري منتهي مي

ها به به عاصم بن عجاج جحدري و روايت عدد كوفيها اند، و روايت بصريو اهل شام عدد خود را از ابي درداء روايت كرده
شود، حمزه گفته است: اين عدد را ابن ابي ليلي از ابي عبد الرحمن سلمي از علي بن ابي حمزه و كسايي و خلف منتهي مي

 .«2»طالب )ع( براي ما روايت كرده 

 اي به طورنايي منتهي نشود، و هيچ آيهو كوتاه سخن، وقتي اعداد به يك نص متواتر و يا حد اقل خبر واحد قابل اعت
بخشي، از ساير آيات قبل و بعدش متمايز نگردد، هيچ الزامي نيست كه يكي از اين روايت اخذ شود، ال جرم هر يك اطمينان

اگر  كنيم، وكنيم، و يا به هيچ يك عمل نميپذيريم و ما بقي را طرد مياز اين روايات كه روشن و قابل اعتماد بود را مي
 .شخصي اهل تدبر باشد، بايد به هر روايتي كه در نظرش بيشتر قابل اعتماد بود، عمل نمايد

اي كه از خود آن جناب و همچنين از ساير ائمه اهل و آنچه كه از علي )ع( در عدد كوفيان نقل شده معارض است با ادله
، زيرا به حساب كوفيان، تنها بسم «2»ز آيات آن است جزء آن سوره و يكي ا "بسم اللَّه "بيت )ع( رسيده كه: در هر سوره

 هاي قرآن به مقدار بسماللَّه فاتحه، جزء سوره است، و ما بقي به حساب نيامده، و الزمه روايت نامبرده اين است كه عدد آيه
 .ها بيشتر باشداللَّه هاي سوره

هاي قرآن شده منصرف ساخته است، چون عدد آيه و اين همان علتي است كه ما را از ايراد بحثهاي مفصل كه در باره
كنيم كه در عدد چهل سوره قرآني اتفاق دارند، و در رسد، تنها به اين اشاره اكتفاء مياي نميديديم كه اين بحثها به نتيجه

اي است تام و  آيهمثال "الر "اند، و همچنين در اينكه كلمه:هاي هفتاد و چهار سوره اختالف كردهها و يا رءوس آيهعدد آيه
 اند و آن گروه ازاند ولي در بقيه حروف مقطعه اختالف نمودهمستقل اتفاق كرده

__________________________________________________ 

 .54، ص 1(االتقان سيوطي، ج 1و  1)

 .54، ص 1االتقان، ج (3)



 [.....] .2، ح 17، ص 1تفسير عياشي، ج (4)

 211، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .خواهند به جزئيات اين اختالف واقف گردند، بايد به محل طرح اين بحثها مراجعه نمايندخوانندگان عزيز كه مي

 199هاي قرآن كريم[ ..... ص : ترتيب سوره]

محمد  :ها: در كتاب اتقان از ابن ضريس نقل شده كه او در كتاب فضائل القرآن خود گفتهفصل سوم، پيرامون ترتيب سوره
بن عبد اللَّه بن ابي جعفر رازي به ما خبر داد كه عمرو بن هارون ما را حديث كرد كه عثمان بن عطاي خراساني برايمان 
نقل كرد از پدرش از ابن عباس كه گفت: آغاز هر سوره كه در مكه نازل شده در مكه نوشته شد و بعدها خداوند هر چه 

 .كردخواست به آن ملحق ميمي

 :اند عبارتند ازهايي كه به ترتيب و پشت سر هم نازل شدهو سوره

-7 "وَ اللَّيْلِ إِذا يَغْشي "-5 "اعلي "-7 "تكوير "-5 "تبت "-2 "مدثر "-2 "مزمل "-2 "ن "-1 "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "-1
أَلْهاكُمُ  "-12 "إِنَّا أَعْطَيْناكَ "-14 "الْعادِياتِوَ  "-12 "وَ الْعَصْرِ "-11 "أَ لَمْ نَشْرَحْ "-11 "وَ الضُّحي "-15 "وَ الْفَجْرِ "

 "-15 "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ "-17 "أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ "-15 "قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ "-17 "أَ رَأَيْتَ "-15 "التَّكاثُرُ
وَ  "-12 "إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ "-24 "عبس "-12 "وَ النَّجْمِ "-11 "هُ أَحَدٌقُلْ هُوَ اللَّ "-11 "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

ال أُقْسِمُ بِيَوْمِ  "-25 "قارعة "-17 "لِإِيالفِ قُرَيْشٍ "-15 "وَ التِّينِ "-14 "وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ "-15 "الشَّمْسِ وَ ضُحاها
 "وَ السَّماءِ وَ الطَّارِقِ "-22 "ال أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ "-22 "ق "-22 "وَ الْمُرْساَلتِ "-21 "لٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍوَيْ "-31 "الْقِيامَةِ

 "-22 "مالئكه "-21 "فرقان "-41 "يس "-25 "قُلْ أُوحِيَ "-27 "اعراف "-25 "ص "-24 "اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ "-25
 "يونس "-25 "بني اسرائيل "-27 "قصص "-25 "طس "-24 "طسم شعراء -"25 "واقعه "-22 "طه "-22 "كهيعص

حم  "-59 "زمر "-25 "سبأ "-24 "لقمان "-25 "صافات "-22 "انعام "-22 "حجر "-22 "يوسف "-21 "هود "-21
 "-55 "احقاف "-52 "جاثيه "-64 "حم دخان "-52 "حم زخرف "-51 "حم عسق "-51 "حم سجده "-55 "مؤمن

 "مؤمنين "-42 "انبياء "-41 "ابراهيم "-41 "إِنَّا أَرْسَلْنا نُوحاً "-70 "نحل "-57 "كهف "-55 "غاشيه "-54 "ذاريات

 "-55 "عَمَّ يَتَساءَلُونَ "-79 "سائل "-45 "الحاقه "-44 "تبارك الملك "-45 "طور "-42 "تنزيل سجده "-74
 ."وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ "-52 "عنكبوت "-52 "روم "-52 "السَّماءُ انْشَقَّتْإِذَا  "-82 "إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ "-51 "نازعات

 .هايي بوده كه در مكه نازل شده استاين سوره

 "-2 "آل عمران "-2 "انفال "-2 "سوره بقره "-1هاي زير را به ترتيب در مدينه نازل كرد: پس خداي تعالي سوره
 212، ص: 12ترجمه الميزان، ج "حديد "-5 "ذا زُلْزِلَتِإِ "-4 "نساء "-5 "ممتحنه "-2 "احزاب

إِذا جاءَ نَصْرُ  "-15 "حشر "-12 "لَمْ يَكُنِ "-12 "طالق "-12 "انسان "-11 "رحمان "-11 "رعد "-15 "قتال "-9
 "-12 "جمعه "-12 "تحريم "-11 "حجرات "-21 "مجادله "-15 "منافقون "-17 "حج "-15 "نور "-14 "اللَّهِ
 .«1» "برائت "-15 "مائده "-14 "فتح "-15 "صف "-12 "بنتغا

در اين روايات سوره فاتحه ساقط شده و چه بسا گفته باشند كه اين سوره دو بار نازل شده يكي در مكه و بار ديگر در 
 .مدينه

ين دو ايت كرده كه ااتقان از بيهقي نقل كرده كه در كتاب دالئل النبوة به سند خود از عكرمه و حسين بن ابي الحسن رو
اند تا هايي كه در روايت باال بود شمردهاند: خداوند از قرآن كريم سوره اقرء باسم ربك را نازل كرد، همچنين سورهنفر گفته



 .اندبه آخر جز اينكه سوره فاتحه و اعراف و كهيعص را از آنچه در مكه نازل شده ساقط كرده

دني، و هاي محم سجده و انشقاق را قبل از انفطار و نيز مطففين را قبل از بقره در سورهو نيز اين دو نفر حم دخان را قبل از 
 .«1»اند هاي مكي ضبط كردهنيز آل عمران را قبل از انفال و مائده را قبل از ممتحنه از سوره

ز قرآن كريم بر پيغمبرش اي كه خدا اآن گاه بيهقي به سند خود از مجاهد از ابن عباس روايت كرده كه گفت: اولين سوره
بود تا آخر حديث، و اين حديث از نظر ترتيب مطابق با حديث عكرمه است، با اين تفاوت  "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ "نازل كرد سوره

 .«2»هاي مكي كه در حديث عكرمه ساقط شده در اين حديث آمده است كه آن سوره

 :يف ابن حصار نقل كرده كهباز در همان كتاب، از كتاب ناسخ و منسوخ، تال

هاي مدني مورد اتفاق بيست سوره است و آنچه در آن اختالف هست دوازده سوره است، و از اين چند سوره گذشته سوره
 .«2»ها به اتفاق مكي است، اين بود كالم ناسخ و منسوخ بقيه سوره

توبه  -5انفال  -2مائده  -2نساء  -2آل عمران  -1 بقره -1 :هايي كه مدني بودنشان مورد اتفاق است عبارتند ازو آن سوره
منافقون  -16ممتحنه  -12حشر  -12مجادله  -12حديد  -11حجرات  -11فتح  -15سوره محمد  -9احزاب  -5نور  -4

 .نصر -15تحريم  -17طالق  -15جمعه  -14

 :هاي ذيل استهاي مورد اختالف است سورهها و مدنيو آنچه از مكي

 -15زلزال  -7بينة  -5قدر  -4مطففين  -5تغابن  -2صف  -2جن  -2مان رح -1رعد  -1

__________________________________________________ 

 .15، ص 1(االتقان، ج 2و  1و  1)

 .11، ص 1االتقان، ج (4)

 212، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .معوذتان -11و  11توحيد 

دعوت نبويه و سير روحي و سياسي و اجتماعي دعوت در زمان رسول خدا )ص( و البته در فن تفسير و بحثهاي مربوط به 
تحليل سيره شريفه آن جناب، دانستن اينكه كدام سوره مكي و كدام مدني است و تقديم و تاخير نزول آيات، دخالت بسياري 

 .دارد

شند، چون هيچ يك از مضامين آنها متواتر توانند مورد اعتماد باو روايات، به طوري كه ديديد در اثبات اين مجهوالت نمي
 .اندنيست، عالوه بر اينكه ميان آنها تعارض وجود دارد كه در نتيجه از درجه اعتبار ساقط شده

جويي از قرائن و امارات داخلي و خارجي است، پس تنها طريق براي تحصيل اين غرض، تدبر و دقت در سياق آيات و بهره
 .ايم و اللَّه المستعانهمين راه استفاده كرده كه ما هم در تفسير خود از
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 194آيه دارد ..... ص :  336سوره كهف مكي است و (18)

 194[ ..... ص : 3تا  3(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره



 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

قَيِّماً لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ  (1عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً )الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلي 
 (2اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ) ( وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا2( ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً )1يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً حَسَناً )

( فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلي آثارِهِمْ إِنْ 2ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِالَّ كَذِباً )
( وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً 4جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَالً )( إِنَّا 5لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً )

 (5جُرُزاً )

 194ترجمه آيات ..... ص : 

 به نام خداي بخشاينده مهربان،

 .(1رستاد و در آن انحراف ننهاد )ستايش خاص خدايي است كه اين كتاب استوار را به بنده خويش فرو ف

 .(1تا از جانب خويش از عذابي سخت بترساند و مؤمنان را كه كارهاي شايسته كنند نويد دهد كه پاداشي نيك دارند )

 .(2برند )و هميشه در آن بسر مي

 .(2و نيز كساني را كه گويند خدا فرزندي گرفته بيم دهد )

گويند شود بزرگ است، و جز دروغ نمياي كه از دهانشان بيرون ميدانستند، كلمهز نميدر اين باب چيزي ندانند پدرانشان ني
(2). 
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 .(5شايد تو از پي ايشان از غم اينكه چرا قرآن را باور ندارند خويشتن را هالك كني )

 .(4يازماييم كه كدامشان از جهت عمل بهترند )ايم تا ايشان را بما اين چيزها را كه روي زمين هست آرايش آن كرده

 .(5كنيم )و ما آنچه را روي زمين هست خاك باير مي

 196بيان آيات ]آهنگ و مفاد كلي اين سوره مباركه[ ..... ص : 

 اشاره

شمام معنا استكند به اعتقاد حق و عمل صالح هم چنان كه از دو آيه اولش هم بوي اين اين سوره با انذار و تبشير دعوت مي
 ."فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً "فرمايدشود. و نيز از آيه آخر سوره كه ميمي

انذار را  بينيم تهديد وو در اين سوره مساله نفي فرزند داشتن خدا مورد عنايت و توجه زيادي واقع شده است نظير اينكه مي
 "هُلِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْ "فرمايد:اند، يعني بعد از آنكه ميدهد كه براي خدا فرزند قائل شدهبه كساني اختصاص مي

 ."وَ يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً "فرمايد:مجددا مي

پرستان است، كه قائل به فرزندي مالئكه و جن و مصلحين بشر براي خدا هستند، و  پس در اين آيه روي سخن با دوگانه
همچنين خطاب به نصاري است كه قائل به فرزندي مسيح براي اويند. و بعيد نيست كه روي سخن به يهود هم باشد، چون 

 ."عزير پسر خدا است "اندخود قرآن از يهود نقل كرده كه گفته

د كه غرض از نزول اين سوره بيان سه داستان عجيب است كه در قرآن كريم جز در اين سوره ذكر و بعيد نيست كسي بگوي
نشده، يكي قصه اصحاب كهف و ديگري داستان موسي و آن جواني كه در راه به سوي مجمع البحرين ديدار نمود، و سوم 



شريك و تشويق بر تقوي و ترس از خدا  حكايت ذي القرنين، و آن گاه از اين سه داستان در غرض سوره كه اثبات نفي
 .است استفاده كند

 نَفْسَكَ وَ اصْبِرْ "شود در مكه نازل شده است. اما بعضي از مفسرين آيهو اين سوره به طوري كه از سياق آياتش استفاده مي
 .كنيمه آن بحث مياند و به زودي در باررا از مكي بودن استثناء كرده "... مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

 196ص :  ..... ["...لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً  "توضيح مقصود از اينكه قرآن عوج )كجي( نداشته، قيم است و اشاره به اقوال مختلف مفسرين در ذيل جمله:]

 ."ماًالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلي عَبْدِهِ الْكِتابَ وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً قَيِّ "

 به معناي انحراف است. در مجمع البيان  -به فتح عين و به كسر آن -"عوج "كلمه
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استعمال  -چون نيزه و چوب -در كجي چيزهايي كه محسوس و قابل ديدن هستند -به فتحه عين -عوج ":گويدمي
 .«1»سخن گفتن  شود، و با كسره عين در امور ناديدني چون اعتقادات ومي

شوند و مقصود از چيزهاي نامرئي آنهايي باشند كه به و شايد منظور از چيزهاي مرئي آنهايي باشند كه به سهولت ديده مي
ا چشم به هايي را گويند كه ببه فتحه عين كجي "عوج "آساني مشهود نيستند كما اينكه راغب در مفردات چنين گفته است:

ه با هايي است كبه كسره عين در كجي "عوج "ند كجي چوبي كه در زمين نصب شده باشد، وليشوند، مانآساني ديده مي
توانند آن را شوند، مانند انحراف و انحنايي كه در زمين مسطح است كه تنها متخصصين ميفكر و بصيرت تشخيص داده مي

 .«1»تشخيص دهند، و نيز مانند انحراف در دين و زندگي 

 .دقت بفرمائيد -شودوارد نمي« 2» "ال تَري فِيها عِوَجاً وَ ال أَمْتاً "ديگر اشكالي به آيه شريفه پس بنا به گفته وي

اش نازل خداي تعالي در اين سوره كالمش را با ذكر ثناي خود افتتاح فرموده، و به اين نحو خود را ستوده كه: قرآني بر بنده
اب قيم مصالح بندگانش در زندگي دنيا و آخرت است، و از عهده اين كرده كه هيچ انحرافي از حق در آن نيست، و آن كت

آيد، پس همه حمدها كه در ترتب خيرات و بركات آن از روز نزولش تا روز قيامت هست، همه براي خدا كار به خوبي برمي
 .است

خورد وامع بشري به چشم ميپس سزاوار نيست كه هيچ دانشمند اهل بحثي ترديد كند در اينكه: آنچه از صالح و سداد در ج
اند، و تخمي است كه آنان با دعوت خود به سوي حق و حسن خلق همه از بركات انبياي كرام است كه در بشر منتشر كرده

گذرد تمدني به بشر داده و ارتقايي بخشيده و اند، و اينكه قرآن كريم در چهارده قرني كه از نزولش ميو عمل صالح افشانده
عمل صالحي در بشر به وجود آورده كه مخصوص خود آن است و به همين جهت دعوت نبوي منتهايي بزرگ بر علم نافع و 

 .بشر دارد، پس همه حمدها براي خدا است

 شود اينكه بعضي از مفسرين در تفسير اين آيه، يعني جملهو با اين بيان روشن مي

__________________________________________________ 

 .225، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 ."عوج "مفردات راغب، ماده(2)

 .154بيني. سوره طه، آيه روز قيامت در زمين كجي و جاي خالي نمي(3)

 215، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .صحيح نيست "بگوييد الحمد للَّه الذي نزل "اند: يعنيگفته "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ ... "



 "ماقي "گردد، و جمله مورد بحث جمله حاليه است از كتاب. و كلمهبه كتاب برمي "له "ضمير در -"جْعَلْ لَهُ عِوَجاًوَ لَمْ يَ "
شود حال بعد از حال است، زيرا خداي تعالي در مقام ستايش خويش است از اين جهت كه آن گونه كه از كتاب فهميده مي

ف است، و از اين جهت كه آن كتاب بر تامين مصالح جامعه بشري قيم كتابي نازل كرده و به صفت نداشتن اعوجاج متص
 "كند كه جمله مزبور حاليه باشد، واست. پس به هر دو صفت بذل عنايت شده، آن هم بطوري مساوي، و همين اقتضاء مي

 .نيز حال دوم باشد "قيم

 "له "حال از ضمير در "قيما "طف است بر صله، و كلمهع "وَ لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجاً "اند: جملهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 

 "و يا« 1» "و حمد آن خداي را كه براي كتاب در حالي كه قيم است اعوجاج قرار نداده "است، و معنايش اين است كه
م قيو حمد آن خدايي را كه براي كتاب اعوجاج قرار نداده و آن را  "منصوب به مقدري است و معنايش اين است كه "قيما

و الزمه اين دو وجه اين است كه عنايت ميان اصل نزول و قيم بودن و بي اعوجاج بودن كتاب تقسيم شود، و بر  "قرار داده
 .شما خواننده عزيز روشن شد كه اين خالف عنايتي است كه مستفاد از سياق است

يجعل له  نزل الكتاب قيما و لم "ه و تقدير آناند: در آيه شريفه تقديم و تاخير به كار رفتديگر از مفسرين گفته« 2»بعضي 
اي است كه در باره آيه ابراز شده، وجه رد نظريه فوق اين است كه نفي اعوجاج در قرآن، است و اين بدترين نظريه "عوجا

 .مقدم بر اثبات قيموميت است

دهد و معلوم است به ديگران ميزيرا عدم اعوجاج كمالي است كه قرآن في نفسه دارد، و قيموميت كمالي است كه قرآن 
 .كمال بر تكميل تقدم دارد

كند، پس قرآن كريم در تمامي كه نكرده است و در سياق نفي قرار گرفته خود افاده عموميت مي "عوج "و اينكه كلمه
موفق و احوال و از همه جهات مستقيم و بدون اعوجاج است. و در لفظش فصيح و در معنايش بليغ و در هدايت نمودنش 

ها و براهينش قاطع و در امر و نهيش خيرخواه، و در قصص و اخبارش صادق و بدون اغراق و در قضاوتش حتي در حجت
 فاصل ميان حق و باطل است. و همچنين از دستبرد شيطانها محفوظ و از اختالف در

__________________________________________________ 

 .155 ، ص12روح المعاني، ج (1)

 .451، ص 1كشاف، ج (2)

 .151، ص 12روح المعاني، ج (3)
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 .مضامينش به دور است. نه در عصر نزولش دستخوش باطل شده و نه بعد از آن

ه ب به معناي كسي است كه مصلحت چيزي را تامين نموده، امور آن را تدبير نمايد، مانند قيم خانه كه قائم "قيم "كلمه
كنند. و كتاب قيم، آن كتابي است كه مشتمل بر معاني قيمي مصالح خانه است، و اهل خانه در امور خانه به او مراجعه مي

باشد، و آنچه كه قرآن كريم متضمن آن است اعتقاد حق و عمل صالح است، هم چنان كه خداي تعالي در باره قرآن 
و دين صحيح اسالم هم همين است، چنانچه خداي سبحان در « 1» "طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَهْدِي إِلَي الْحَقِّ وَ إِلي "فرمايد:مي

 .«1» "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ "مواضعي از كتابش دين خود را به قيم بودن توصيف كرده، از آن جمله فرموده:

ه مصالح باشد ديني كه قائم بن دين قيم ميبنا بر اين، پس توصيف كتاب به وصف قيمومت به خاطر اين است كه متضم
 .عالم بشري است، چه مصالح دنيايي، و چه آخرتي

اند: قيمومت، اول وصف كتاب است و سپس وصف دين. )به و چه بسا از مفسرين كه قضيه را بر عكس معنا كرده و گفته



تاب قيم است اند كشده، ولي بعضي گفتهعبارت ديگر ما گفتيم كتاب به خاطر اينكه متضمن دين قيم است خودش هم قيم 
كه ظاهر معنايش: دين « 2» "وَ ذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ "اش گفته شده:و دين به خاطر قيم بودن كتاب، قيم شده است( و در باره

 .هاي قيم است. ولي اين قسم تفسير نوعي مجاز گويي استكتاب

ديگر « 2»عني معتدل كه نه افراط در آن باشد و نه تفريط. بعضي اند: مقصود از قيم، مستقيم است يگفته« 2»بعضي 
قيم، به معناي مدبر ساير كتابهاي آسماني است، يعني ساير كتابها را تصديق و حفظ نموده، شرايعش را نسخ  :اندگفته
 :كند. و اينكه به دنبال كلمه قيم فرمودهمي

 .مؤيد معنايي است كه ما ذكر كرديم "بَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ...لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُ "

 ."لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ وَ يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ "

ود، انذار شه از ناحيه خدا صادر مياند: اين كتاب را فرستاد تا كافران را از عذابي شديد كآيه را اينطور معنا كرده «6»بعضي 
 نمايد، ولي ظاهر آيه به قرينه اينكه مؤمنين را مقيد
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ا بترساند ت -لينذر الذين ال يعملون الصالحات "كنند، اين است كه تقدير آيه:كند به آن مؤمنيني كه عمل صالح ميمي
مل آورند در عآورند، و يا اگر ايمان ميبوده باشد، حال چه آنهايي كه اصال ايمان نمي "كنندرا كه عمل صالح نمي كساني

 .شوندخود مرتكب فسق و تباهي مي

اش نازل كرده، زيرا پر واضح است كه اگر كتاب كند كه چرا كتاب را قيم و مستقيم بر بندهدر هر حال، اين جمله بيان مي
 .توانست انذار و بشارت باشدبود نميتقيم و براي غير خودش قيم نميخودش مس

وَ  "و معناي آيه روشن است. "ماكِثِينَ فِيهِ أَبَداً ":بهشت است، به قرينه اينكه در آيه بعدي فرموده "اجر حسن "و مراد از
 ."يُنْذِرَ الَّذِينَ قالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً

اني هستند كه بت پرستيده معتقد بودند كه مالئكه پسران يا دختران خدايند، و چه بسا از اينان كه مقصود از اينان عموم كس
 .انددر باره جن و مصلحين از بشر، چنين اعتقادي داشته

دانستند. هر چند كه از نظر اينكه قرآن كريم به يهود نسبت داده كه و نيز مقصود نصاري هستند كه مسيح را پسر خدا مي
 .اند يهود نيز مشمول آيه هستدانستهرا پسر خدا مي عزيز

 .انذار را در خصوص كساني كه گفتند خدا براي خود فرزند گرفته، تكرار كرد تا مزيد اهتمام را در خصوص ايشان افاده نمايد

 ."... ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ ال لِآبائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ "

شود كه مورد بحث آيه معتقد استفاده مي« 1» "ءٍأَنَّي يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ "از آيه شريفه
 .اند خدا حقيقتا فرزند گرفته و فرزنددار شده استبوده



اند، و علمي بدان ندارند، دوم خن را از روي ناداني زدهكند: يكي اينكه اين سلذا در آيه مورد بحث آن را با دو جواب رد مي
 .گوينداينكه دروغ مي

رد بر همگي ايشان از خلف و سلفشان است، و ليكن چون ايشان علم به اين نظريه را به پدران  "ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ "جمله:
 اند، و ما جز اينكه پيروي ايشان كنيمانديشيدهاز ما مي اين دين، دين پدران ما است، و آنها بهتر "گفتندخود احاله داده مي

 لذا خدا ميان آنان و پدرانشان فرق گذاشته، ابتدا از ايشان نفي علم نموده و سپس از "حق اظهار نظري نداريم

__________________________________________________ 

د چون هر چه از زن و مرد و هر مخلوق ديگر كه هست او خلق كرده. شود و حال آنكه زن نداراز كجا براي او فرزند مي(1)
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 .پدرانشان كه به آنان اعتماد كرده بودند، تا بدين وسيله هم نظريه ايشان را رد كرده باشد و هم دليلشان را

 113حقيقي و چه به نحو مجاز باطل و ممنوع است[ ..... ص : قول و اعتقاد به فرزند داشتن خدا چه به نحو ]

براي مذمت آنان و بزرگ شمردن سخن باطل ايشان است كه گفته  "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْواهِهِمْ "و اينكه فرمود:
سم و تركيب و احتياج به كمك و براي اينكه جرأت بزرگي بر خداي سبحان كرده شريك و تج "اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً "بودند:

 .تعالي اللَّه عن ذلك علوا كبيرا -اندجانشين را به او نسبت داده

البته اين را هم نبايد از نظر دور داشت كه بعضي از كساني كه قائل به فرزنددار بودن خدا بودند، منظورشان فرزند حقيقي 
طالق شان را برسانند ابه خدا و خصوصيت آن شخص مورد عالقه نبوده، بلكه به عنوان احترام و تشريف و براي اينكه قرب

يا  اند، ودانستهعزيز را پسر خدا مي -به طوري كه قرآن از ايشان حكايت كرده -اند، مانند يهود كهكردهپسر خدا بر او مي
چنين در كلمات بعضي از قدماي ايشان آمده كه بر و هم "ما پسران و دوستان خداييم -نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَ أَحِبَّاؤُهُ "اند:گفتهمي

اند، به اين عنوان كه اينها اولين خلق خدا هستند كه خدايشان آفريده و كردهمي "پسر خدا "بعضي از مخلوقات اوليه اطالق
و زوج يابد و بر آن موجوداتي كه واسطه اين صدور بودند اطالق همسر صادر كرده، همانطور كه پسر از پدر صدور مي

 .اندكردهمي

شود چون اين اطالق از باب مجاز و به عنوان احترام شده نميو اين دو اطالق هر چند كه شامل آنچه كه اطالق اول مي
بوده، و ليكن هر دو از نظر شرع ممنوع است. نه صحيح است گفته شود فالن موجود فرزند واقعي خدا است آن طور كه ما 

و نه صحيح است بگوئيم فالن موجود آن قدر داراي شرافت است كه اگر ممكن بود خدا فرزند  فرزندان پدران خود هستيم،
شود عامه بود، و مالك ممنوعيت اين دو اطالق همين بس كه هر دو باعث ميدار شود جز اين موجود كسي فرزند او نمي

 .هالكت جاودانه گرفتار گردند مردم گمراه گشته رفته رفته از مجاز، حقيقت را بفهمند و به شقاوت دائمي و

 ."فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلي آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً "

هاي پا و اثر قدمهاي كسي است به معناي عالمت "آثار "به معناي كشتن و هالك كردن است. و "بخع "و "بخوع "كلمه
همين قرآن كريم  "بِهذَا الْحَدِيثِ "به معناي شدت اندوه است، و مراد از "اسف "و كلمه كه از زمين نرم عبور كرده باشد،

 .است

كه بر سر آيه آمده براي  "فاء "ص( است، و حرف)اين آيه و دو آيه بعدش در مقام خرسندي و تسلي خاطر رسول خدا 
 تفريع كالم بر كفر و انكار ايشان به آيات 
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 آيد كه از شدت اندوه بر اعراضشد. و معناي آيه چنين است: مثل اينكه بوي اين ميخدا است كه از آيات قبلي استفاده مي
 .كفار از قرآن و انصرافشان از شنيدن دعوتت، خودت را از بين ببري

 .در آورديم كه خود استعاره است "آثار "البته ما مساله اعراض و انصراف را از كلمه

 119ها و تميز نيك و بد بر اساس اعتقاد و عمل است[ ..... ص : دف از خلق زينت بر روي زمين آزمايش انسانه]

 ."إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ... صَعِيداً جُرُزاً "

بخشد به طوري كه رغبت هر وقتي منضم به چيزي شود، جمالي به او ميبه معناي هر امر زيبايي است كه  "زينت "كلمه
به طوري كه مجمع البيان  "جرز "به معناي قشر زمين است و كلمه "صعيد "كند. و كلمهكسي را به سوي آن جلب مي

 .«1»خورد گفته، زميني است كه گياه نروياند، گويي تخم گياهان را مي

كه در اصل  -حقيقت زندگي بشر در زمين ايراد شده، و آن اين است كه نفوس انساني در اين دو آيه، بيان عجيبي در
هرگز مايل نبوده كه به زمين دل ببندد و در آنجا زندگي كند، ولي عنايت خداوند تبارك و  -جوهري است علوي و شريف

ن گردد، به همين جهت تقدير خود را از تعالي چنين تقدير كرده كه كمال و سعادت جاودانه او از راه اعتقاد و عمل حق تامي
اين راه به كار بسته كه او را در موقف اعتقاد و عمل نهاده، به محك تصفيه و تطهيرش برساند و تا مدتي مقدر در زمينش 

 اي برقرار كند و دلش به سوي مال و اوالد و جاه و مقام شيفتهاسكان داده ميان او و آنچه كه در زمين هست علقه و جذبه
فرمايد: آنچه در زمين هست ما زينت زمين قرارش داديم. و زينت گردد. اين معنا را از اين جاي آيه استفاده كرديم كه مي

بودن ماديات فرع بر اين است كه در دل بشر و در نظر او محبوب باشد، و دل او به آنها بستگي و تعلق يافته در نتيجه 
 .سكونت و آرامش يابد

دت معين كه خدا براي سكونتشان در زمين مقرر كرده به سر آمد، و يا به عبارتي آن آزمايشي كه خدا آن گاه وقتي آن م
خواست از فرد فرد آنان به عمل آورد و تحقق يافت، خداوند آن عالقه را از بين آنها و ماديات محو نموده آن جمال و مي

شود، آن سرسبزي و طراوت را از آن گياه ميخاكي خشك و بيگيرد، و زمين به صورت زينت و زيبايي كه زمين را از آن مي
روند، در حالي كه چون روز كوبد، از اين آشيانه بيرون ميكند، و نداي رحيل و كوس كوچ را براي اهلش ميسلب مي

 .تولدشان منفرد و تنها هستند

 ئذاين سنت خداي تعالي در خلقت بشر و اسكانش در زمين و زينت دادن زمين و لذا

__________________________________________________ 
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 .مادي آن است تا بدين وسيله فرد فرد بشر را امتحان كند و سعادتمندان از ديگران متمايز شوند

متاعهاي زندگي را كه در زمين است، در نظرشان جلوه  آورد وو به همين منظور نسلها را يكي پس از ديگري به وجود مي
گذارد تا آزمايش تكميل گردد. بعد از اتمام آن، ارتباط مزبور را كه ميان آنان و دهد، آن گاه آنان را به اختيار خود وا ميمي

كند، هم چنان كه يآن موجودات بود بريده، از اين عالم كه جاي عمل است به آن نشاه كه سراي حساب است، منتقلشان م
 :فرموده

 قَدْ جِئْتُمُونا فُرادي كَما خَلَقْناكُمْوَ لَوْ تَري إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَراتِ الْمَوْتِ وَ الْمَالئِكَةُ باسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ ... وَ لَ "



كُمْ وَ ما نَري مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِ
 .«1» "عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

، و اگر پس حاصل معناي آيه اين شد كه: اعراض ايشان از دعوت و انذار و تبشيرت باعث تاسف بيش از حد تو نشود
اند، ناراحت مباش، زيرا اينها اولين مردمي نيستند كه چنين هستند و كاري هم بيني كه سرگرم تمتع از امتعه حيات ماديمي

توانند كاري صورت دهند بلكه همين اعراض و سرگرمي به متاع دنيا خود آزمايش الهي توانند بكنند، بلكه نه تنها نمينمي
ه است. آري اين ماييم كه بشر را در روي زمين منزل و متاعهاي آن را در نظرش جلوه داديم، است كه ايشان را مسخر كرد

كه بينندگان را مفتون خود كند تا نفوسشان مجذوب گشته امتحان ما صورت گيرد و معلوم شود كه كدامشان بهتر عمل 
را كه در آن است به صورت سرزمين خشك و  كنند، و آن گاه پس از اتمام امتحان، به تحقيق كه همين ما زمين و آنچهمي

 .آوريمفاقد چيزي كه مايه رغبت باشد، در مي

د، اي به معناي شكست خوردنش باشپس ناگفته پيداست كه خداي سبحان از همه بشر ايمان نخواسته تا ايمان نياوردن عده
تو ناراحت شوي، بلكه همين سرنوشت را،  و استمرارشان در كفر و ضاللت به معناي مغلوب شدن خدا باشد، و از اين جهت

 .خود او برايشان تنظيم نموده تا امتحانشان كند پس در هر حال خدا در آنچه خواسته غالب است

از باب استعاره به كنايه است، و مراد از  "وَ إِنَّا لَجاعِلُونَ ما عَلَيْها صَعِيداً جُرُزاً "از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه جمله
 .آن، قطع رابطه تعلق بين انسان و متاعهاي زندگي زميني است

__________________________________________________ 

يعني اگر ببيني كه ستمكاران در گردابهاي مرگند و فرشتگان دستهاي خويش را گشوده كه جانهاي خويش بر آريد ... (1)
ايد و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر شما تك تك همانطور كه نخستين بار خلقتان كرديم پيش ما آمده

پنداشتيد بينم، روابط شما گسيخته و آنچه ميا شريكند با شما نميپنداشتيد در عبادت شمهايتان را كه ميايد واسطهگذاشته
 .94و  72نابود شده است. سوره انعام، آيه 
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ش اين اي، و معناياند: منظور از اين تعبير حقيقت معناي صعيد جرز است، نه معناي كنايهكه گفته« 1»و چه بسا از مفسرين 
ن زينتي كه بر زمين است را مجددا با خاك يكسان خواهيم كرد و زمين را به نحوي قرار خواهيم داد كه نه است كه و هر آ

 .چيزي روئيدني در آن باشد، و نه چيزي بر زمين موجود باشد

و  "ايداز قبيل به كار بردن اسم ظاهر در جاي ضمير است و گرنه جا داشت بفرم "آنچه بر روي آن است -ما عَلَيْها "و جمله
 .شايد خواسته است عنايت بيشتر به وصف بودنش بر زمين را افاده كند "انا لجاعلوه

([ ..... ص "لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا "و "فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ ... "،"لِيُنْذِرَ بَأْساً شَدِيداً "بحث روايتي ])رواياتي در تفسير جمالت

 :114 

لِيُنْذِرَ  "ياشي از برقي روايت كرده كه او بدون ذكر سند از ابي بصير از امام باقر )ع( روايت كرده كه در ذيل جملهدر تفسير ع
علي )ع( است كه از طرف رسول خدا )ص( مامور به كشتن  "باس شديد "فرموده: مقصود از "بَأْساً شَدِيداً مِنْ لَدُنْهُ

 .«1»دشمنانش گرديد 

هم از امام باقر و امام صادق )ع( نقل كرده است، ليكن معنايش اين نيست كه آيه « 2»ابن شهر آشوب  مؤلف: اين روايت را
 .شريفه در اين خصوص نازل شده، بلكه منظور اين است كه يكي از عذابهاي شديد داستان علي )ع( است



فرموده: يعني بكشي  "فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ "و در تفسير قمي در حديث ابي الجارود از امام باقر )ع( آورده كه در تفسير آيه
و در الدر المنثور است كه ابن جرير، « 2»فرموده: يعني از حزن و اندوه  "اسفا "خود را در اثر مخالفت ايشان، و در باره كلمه

 "بْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًالِنَ "اند كه رسول خدا )ص( آيهابن ابي حاتم، ابن مروديه و حاكم در تاريخ از ابن عمر روايت كرده
 را تالوت فرمود، من پرسيدم: يا رسول اللَّه معناي آن چيست؟ فرمود: يعني تا آنكه شما
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 .«1»تر در اطاعت خدائيد را بيازماييم كه كداميك عقل بهتر و ورع بيشتر از محارم خدا داريد و كداميك سريع

فرمود: زميني كه گياه ندارد  "اً جُرُزاًصَعِيد "و در تفسير قمي در روايت ابي الجارود از ابي جعفر )ع( نقل كرده كه در معناي
«1». 
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 116[ ..... ص : 96تا  1(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره

( إِذْ أَوَي الْفِتْيَةُ إِلَي الْكَهْفِ فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ 7أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً )
ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصي لِما لَبِثُوا  (11)نِينَ عَدَداً ( فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ س15ِهَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً )

 (12( نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَ زِدْناهُمْ هُديً )11أَمَداً )

( هؤُالءِ قَوْمُنَا 12قالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً )وَ رَبَطْنا عَلي قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَ
( وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما 12كَذِباً ) اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ ال يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ

( وَ تَرَي الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ 15كُمْ مِرفَقاً )يَعْبُدُونَ إاِلَّ اللَّهَ فَأْوُوا إِلَي الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِ
 هُ فَهُوَالْيَمِينِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ

قَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ وَ كَلْبُهُمْ ( وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ وَ ن14ُالْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً )
 (18)باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً 

عَثُوا أَحَدَكُمْ مْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ فَابْوَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَ
( إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا 17رَنَّ بِكُمْ أَحَداً )ال يُشْعِبِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَي الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكي طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ 

( وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ 15عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً )



لَيْهِمْ بُوا عَلي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَا إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قالَ الَّذِينَ غَلَال رَيْبَ فِيه
ادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماً بِالْغَيْبِ وَ يَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ ( سَيَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَ يَقُولُونَ خَمْسَةٌ س11مَسْجِداً )

ءٍ إِنِّي نَّ لِشَيْ( وَ ال تَقُول11َمْ مِنْهُمْ أَحَداً )رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إاِلَّ قَلِيلٌ فاَل تُمارِ فِيهِمْ إِالَّ مِراءً ظاهِراً وَ ال تَسْتَفْتِ فِيهِ
 (12فاعِلٌ ذلِكَ غَداً )

( وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثاَلثَ مِائَةٍ 12إِالَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسي أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداً )
يٍّ وَ ال اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِ( قُلِ 12سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً )

 (15يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً )
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 111ترجمه آيات ..... ص : 

 .(7اند )انگيز بودهما اهل كهف و رقيم شگفتهاي اي از ميان آيهمگر پنداشته

وقتي آن جوانان به غار رفتند و گفتند: پروردگارا ما را از نزد خويش رحمتي عطا كن و براي ما در كارمان صوابي مهيا فرما 
(15). 

 .(11پس در آن غار سالهاي معدود به خوابشان برديم )

 .(11شمارند )اند بهتر ميدسته مدتي را كه درنگ كرده آن گاه بيدارشان كرديم تا بدانيم كداميك از دو

خوانيم. ايشان جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان داشتند و ما بر هدايتشان افزوديم ما داستانشان را براي تو به حق مي
(12). 

و زمين است و ما هرگز جز او  و دلهايشان را قوي كرده بوديم كه بپا خاستند و گفتند: پروردگار ما، پروردگار آسمانها
 .(12خوانيم، و گرنه باطلي گفته باشيم )پروردگاري نمي

آورند، راستي ستمگرتر از آن كس كه دروغي اند چرا در مورد آنها دليل روشني نمياينان، قوم ما كه غير خدا خدايان گرفته
 .(12در باره خدا ساخته باشد كيست؟ )

 كنيد پس سوي غار گيري و دوري ميپرستند گوشهير خدا را كه مياگر از آنها و از آن خدايان غ
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 .(15برويد تا پروردگارتان رحمت خويش را بر شما بگسترد و براي شما در كارتان گشايشي فراهم كند )

به جانب چپ بگردد، و ايشان در و خورشيد را بيني كه چون بر آيد از غارشان به طرف راست مايل شود و چون فرو رود 
هاي خداست هر كه را خدا هدايت كند او هدايت يافته است و هر كه را خدا گمراه فراخنا و قسمت بلندي غارند، اين از آيه

 .(14كند ديگر دوستدار و دلسوزي و رهبري برايش نخواهي يافت )

چپ و راستشان همي گردانديم و سگشان بر آستانه چنان بودند كه بيدارشان پنداشتي ولي خفتگان بودند. به پهلوي 
 .(15شدي )گرداندي و از ترسشان آكنده ميديدي به فرار از آنها روي ميدستهاي خويش را گشوده بود، اگر ايشان را مي

 چنين بود كه بيدارشان كرديم تا از همديگر پرسش كنند، يكي از آنها گفت: چقدر خوابيديد؟

پولتان به  ايد، يكيتان را با اينايم. گفتند پروردگارتان بهتر داند كه چه مدت خواب بودهاز روز خوابيدهگفتند روزي يا قسمتي 
تر است و خوردنيي از آنجا براي شما بياورد، و بايد سخت دقت كند كه شهر بفرستيد تا بنگرد طعام كدام يكيشان پاكيزه



 .(17كسي از كار شما آگاه نشود )

وي گردانند و هرگز رر شما آگهي و ظفر يابند شما را يا سنگسار خواهند كرد و يا به آيين خودشان بر ميزيرا محققا اگر ب
 .(15رستگاري نخواهند ديد )

بدينسان كساني را از آنها مطلع كرديم تا بدانند كه وعده خدا حق است، و در رستاخيز ترديدي نيست، وقتي كه ميان خويش 
دند، گفتند بر غار آنها بنائي بسازيد پروردگار به كارشان داناتر است، و كساني كه در مورد ايشان كردر كار آنها مناقشه مي

 .(11گاهي خواهيم ساخت )غلبه يافته بودند گفتند بر غار آنها عبادت

در مثل  وخواهند گفت: سه تن بودند چهارميشان سگشان بود. و گويند پنج تن بودند ششم آنها سگشان بوده اما بدون دليل 
د و جز دانكنند. و گويند هفت تن بودند هشتمي آنها سگشان بوده. بگو پروردگارم شمارشان را بهتر ميرجم به غيب مي

اي به ظاهر، و در باره ايشان از هيچ يك از اهل كتاب اندكي شماره ايشان را ندانند، در مورد آنها مجادله مكن مگر مجادله
 .(11نظر مخواه )

 .(12چ چيز مگو كه فردا چنين كنم )در باره هي

مگر آنكه خدا بخواهد، و چون دچار فراموشي شدي پروردگارت را ياد كن، و بگو شايد پروردگارم مرا به چيزي كه به صواب 
 .(12نزديكتر از اين باشد هدايت كند )

 .(12و در غارشان سيصد سال بسر بردند و نه سال بر آن افزودند )

چه مدت بسر بردند دانستن غيب آسمانها و زمين خاص او است چه او بينا و شنوا است، جز او دوستي بگو خدا بهتر داند 
 .(15كند )ندارند و هيچكس را در فرمان دادن خود شريك نمي
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 111..... ص :  كنند با آيات قبل[بيان آيات ]وجه اتصال و رابطه آياتي كه داستان اصحاب كهف را حكايت مي

 اشاره

كند كه يكي از سه سؤالي است كه يهود به مشركين ياد دادند تا از رسول خدا اين آيات داستان اصحاب كهف را ذكر مي
استان يكي د -به طوري كه در روايات آمده -)ص( بپرسند و بدين وسيله او را در دعوي نبوتش بيازمايند. و دو سؤال ديگر

او است، و ديگري داستان ذي القرنين است. چيزي كه هست در اين آيات داستان كهف را مانند  موسي و آن جوان همسفر
اند، همانطور كه در آن آن دو داستان ديگر طوري نقل نفرموده كه صريح باشد در اين كه آن را از رسول خدا )ص( پرسيده

كهف نيز چيزي كه اشاره به اين معنا داشته باشد هست، و  . گو اين كه در آخر آيات مربوط به داستان"يَسْئَلُونَكَ "دو دارد:
 ."كنم مگر آنكه دنبالش بگويي ان شاء اللَّهدر باره هيچ چيز مگو اين كار را فردا مي "فرمايد:آن اين است كه مي

مردم  جمال در بيناي كه داستان مزبور با آنها شروع شده اشعار به اين دارد كه قصه كهف قبال به طور اگانهسياق آيات سه
به چشم  بيشتر "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً "معروف بوده، مخصوصا اين اشعار در سياق آيه

شروع  "مْ بِالْحَقِّ ...نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُ "فهماند كه نزول اين آيات براي تفصيل قضيه است كه از جملهخورد، و ميمي
 .شودمي

و وجه اتصالش به آيات قبل اين است كه با اشاره به اين داستان و اينكه جاي تعجب در آن نيست همان مطالب گذشته را 
كند، كه اگر خداي تعالي موجودات روي زمين را در نظر بشر جلوه داده، و دلهاي آدميان را مجذوب آنها نموده تا تاييد مي



ا ركون و اطمينان كنند، و توجه خود را بدانها معطوف دارند، همه به منظور امتحان است. و همچنين اگر پس از بدانه
دهد، همه و همه اندازد و به صورت سرابي جلوه ميگذشتن اندك زماني همه آنها را با خاك يكسان نموده، از نظر انسان مي

كهف هست، كه خدا خواب را بر آنان مسلط نمود و در كنج غاري سيصد آياتي است الهي نظير آيتي كه در داستان اصحاب 
اي از روز هاند و يا پارسال شمسي به خوابشان برد و وقتي بيدار شدند جز اين به نظرشان نرسيد كه يا يك روز در خواب بوده

نها و غفلتش از ماسواي آن، اش نسبت به آهاي آن و دلباختگيپس مكث هر انسان در دنيا و اشتغالش به زخارف و زينت
خود آيتي است نظير آيتي كه در داستان اصحاب كهف است. همانطور كه آنها وقتي بيدار شدند خيال كردند روزي و يا 

 اند، اي از روز خوابيدهپاره
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اند، و چنانچه از ي از يك روز در دنيا مكث كردهاكنند يك روز و يا پارهبينند خيال ميانسانها هم وقتي روز موعود را مي
از همه انسانها نيز در روز موعود سؤال  "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "و آنها گفتند: "كَمْ لَبِثْتُمْ "اصحاب كهف سؤال شد

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما يُوعَدُونَ  "فرمايد:و نيز مي« 1» "عْضَ يَوْمٍكَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَ "شود:مي
 .«1» "لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ

پس آيت اصحاب كهف در بين ساير آيات الهي پيشامدي نوظهور و عجيب نيست، بلكه داستاني است كه همه روزه، و تا 
 .گرددشب و روزي هست، تكرار مي

 "فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلي آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً ... صَعِيداً جُرُزاً ":پس گويا خداي تعالي بعد از آنكه فرمود
تان به سكند كه: گويا تو متوجه نشدي كه اشتغال مردم به دنيا و ايمان نياوردنشان به اين دارسول گرامي خود را خطاب مي

هاي زمين دارند، خود آيتي است نظير آيت خوابيدن اصحاب كهف در غار، و به همين جهت خاطر تعلقي كه به زينت
اندوهناك شدي تا حدي كه خواستي از غصه خودت را بكشي، و خيال كردي كه داستان اصحاب كهف يك داستان 

 .داستان زندگي مردم دنياپرست است استثنايي و نوظهور و عجيب است، و حال آنكه اين داستان عين

و اگر صريحا رسول گرامش را خطاب نكرد خواست تا نسبت غفلت به ساحت مقدس او نداده باشد، عالوه بر اينكه كنايه از 
 .تصريح رساتر است

نوال آيات م آيد. و به هميناين آن معنايي است كه با تدبر در وجه و چگونگي اتصال اين داستان با آيات قبلش به دست مي
كه مربوط به آن دو مرد است كه يكي از آنها صاحب دو باغ بود و آيات بعد از آن، كه مربوط است به قصه  -بعدي هم

شود كه به زودي بيانش خواهد آمد. البته مفسرين ديگر در وجه اتصال آيات اين قصه به ما معنا مي -موسي و همسفرش
 .اي در نقل آنها نيستموجه نيستند، و فائدهاند كه قبل خود وجوه ديگري ذكر كرده

 ."أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً "

ظر از ن "مغاره "اي است كه در كوه باشد، و فرق آن را بابه معناي مغاره "كهف "به معناي پندار و مظنه است، و "حسبان "
 تر و بزرگترف از مغاره وسيعلغت اين است كه كه
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شود چند سال در زمين درنگ كرديد؟ )در پاسخ( گويند درنگ كرديم يك روز يا قسمتي از يك روز. سوره پرسيده مي(1)
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رسد كه در زمين مكث نكردند مگر ساعتي از يك روزي را. سوره ميبينند وعده الهي را، چنين به نظرشان روزي كه مي(2)
 .22احقاف، آيه 
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است كه هم به معناي نوشتن  "رقم "از "رقيم "و غار همان كهف است، ليكن در صورتي كه كوچك باشد و كلمه .است
است، چون در موارد بسياري وزن فعيل به معناي مفعول  "ممرقو "در واقع به معناي "رقيم "است و هم به معناي خط. پس

 "مصدر و به معناي "عجب "است. و كلمه "مقتول "كه به معناي "قتيل "و "مجروح "كه به معناي "جريح "آيد، مانندمي
 .است كه اگر به صورت وصف )عجب( تعبير شده نه به صورت فعل )تعجب( به منظور مبالغه است "تعجب

 143اصحاب رقيم نام ديگر اصحاب كهف است[ ...... ص :  بيان اينكه]

اند كه هم اصحاب كهف ناميده شدند، آيد كه اصحاب كهف و رقيم جماعت واحدي بودهو از ظاهر سياق اين داستان بر مي
ند و هم اصحاب رقيم. اصحاب كهف ناميده شدند به خاطر اينكه در كهف )غار( منزل كردند، و اصحاب رقيمشان ناميد

اي در آن ناحيه پيدا شده است، و يا در موزه سالطين شده داستان و سرگذشتشان در سنگنبشته« 1»بطوري كه گفته  -زيرا
نام كوهي در آن ناحيه بوده  "رقيم "اندديگر گفته« 2»، به همين جهت اصحاب رقيم ناميده شدند. بعضي «1»ديده شده 

 «نام واديي بوده كه كوه مزبور در آنجا واقع بوده كه غار مزبور در آن قرار داشته است. و يا

و يا نام سگي بوده «. 2»اند و يا نام آن شهري بوده كه كوه نامبرده در آنجا بوده است، و اصحاب كهف اهل آن شهر بوده .
 .«5»كه همراه آنان به غار در آمده است 

، خواهيد آيدزودي در بحثي كه پيرامون داستان كهف مياين پنج قول است كه در باره معناي اصحاب رقيم گفته شده و به 
 .ديد كه قول اول مؤيد دارد

اند، و داستانشان غير از داستان ايشان است، و اند: اصحاب رقيم مردمي غير از اصحاب كهف بودهديگر گفته« 4»بعضي 
حاب كهف را فرموده است. اين عده از خداي تعالي نام آنان را با اصحاب كهف ذكر كرده است، ولي فقط تفصيل داستان اص

 .اند كه به زودي در بحث روايتي خواهد آمدمفسرين براي داستان اصحاب رقيم روايتي هم نقل كرده

 ليكن اين قول بسيار بعيد است، زيرا خداي تعالي در كالم فصيح و بليغش هرگز به
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فرمايد مگر آنكه تفصيل هر دو را بيان كند، نه اينكه اسم هر دو را ببرد و آن وقت تنها داستان دو طايفه از مردم اشاره نمي
 .به داستان يكي پرداخته، ديگري را مسكوت بگذارد، و مورد توجه اجمالي يا تفصيلي قرار ندهد

يت راجع به اصحاب رقيم آمده با سياق آيات سابق سازگار نيست و آن مناسبتي عالوه بر اينكه آن داستاني كه گفتيم در روا
 .را كه داستان اصحاب كهف با آن سياق دارد، ندارد



و گمان ت "آيد كه معناي آيه اين است كهپس از آنچه كه در وجه اتصال آيات قصه كهف با آيات قبل گفتيم چنين بر مي
كه خدا صدها سال به خوابشان برد و سپس بيدارشان نموده و گمان كردند يك روز  -اي داستان اصحاب كهف و رقيمكرده

آيت عجيبي از آيات ما است؟ نه هيچ عجيب و غريب نيست، زيرا آنچه كه بر عامه خلق  -اي از يك روز خوابيدندو يا پاره
برند و ناگهان به عرصه د به سرميگذرد، كه سالها فريفته زندگي مادي و زرق و برق آن شده غافل و بي خبر از معامي

پندارند، دست كمي از سرگذشت اصحاب قيامت در آمده زندگي چند ساله دنياي خود را يك روز و يا ساعتي از يك روز مي
 .كهف ندارند

اين است كه قصه اصحاب كهف قبل از نزول اين آيات بطور اجمال  -همانطور كه قبال هم اشاره كرديم -و ظاهر سياق
رسول خدا )ص( معلوم بوده، و در اين آيات عنايت در بيان تفصيل آن است، مؤيد اين استظهار اين است كه بعد از اين  براي

يعني ما تفصيل داستان ايشان را  "... نَحْنُ نَقُصُّ "فرمايد:آيه و سه آيه ديگر آمده كه اجمال قصه را در بردارد و مجددا مي
 .كنيمبرايت ذكر مي

 ."ي الْفِتْيَةُ إِلَي الْكَهْفِ ... مِنْ أَمْرِنا رَشَداًإِذْ أَوَ "

است كه به معناي برگشتن است، البته نه هر برگشتني، بلكه برگشتن انسان و يا حيوان به محل  "اوي "از "اوي "كلمه
است،  ه معناي جوانب "فتي "است، و "فتي "جمع سماعي "فتية "اش تا در آنجا دوباره استقرار يابد. و كلمهاقامت و زندگي

 .باشدو اين كلمه خالي از شائبه مدح نيست و تقريبا منظور از آن، جوان خوب مي

از ماده تهيه و آماده كردن است. بيضاوي گفته است كه اصل تهيه هر چيزي پديد آوردن هيات آن است  "هيئ "كلمه
 راه يافتن به سوي مطلوب -ه را و سكون شينبه ضم -"رشد "و همچنين كلمه -به فتحه را و شين -"رشد "و كلمه«. 1»

 و "رشد "است. راغب گفته:
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 .«1»شود است كه در جاي كلمه هدايت استعمال مي "غي "در مقابل "رشد "

 141ص :  ..... ["رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً "در دعاي اصحاب كهف: "رشد "و "رحمت "مقصود از]

تفريع دعاي ايشان است بر بازگشتن ايشان، گويا وقتي ناتواني و بيچارگي خود را  "فَقالُوا رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً "و جمله
ر دستشان كند، زيرا اگتاييد مي "من لدنك "به اين شدند كه از درگاه خدا مسئلت نمايند، و اين تفريع را كلمهديدند مضطر 

شان نكرده باشد رحمتي را كه درخواست كردند مقيد به اي قطع نشده باشد، و ياس و نوميدي از هر طرف احاطهاز هر چاره
رَبَّنا آتِنا  "گويند:هم چنان كه ديگران مي "خدايا به ما رحمتي فرست -ةآتنا رحم "گفتندكردند، بلكه مينمي "لدنك "قيد

 :گويندو يا مي« 1» "فِي الدُّنْيا حَسَنَةً

 .پس مراد از رحمت سؤال شده تاييد الهي بوده در جايي كه مؤيدي غير او نيست« 2» "رَبَّنا وَ آتِنا ما وَعَدْتَنا عَلي رُسُلِكَ "

اي مواهب و نعمتهاي مختص به خدا باشد از قبيل هدايت رحمت سؤال شده از ناحيه پروردگار پارهممكن هم هست مراد از 
هم خالي از  "من لدنك "كه در مواضعي از كالم مجيدش آن را از ناحيه خودش به تنهايي دانسته است، تقييد به جمله

كند، كه در قرآن آمده باز اين احتمال را تاييد مي اشعار به اين معنا نيست. و ورود نظير اين قيد در دعاي راسخين در علم
دانيم در اين درخواست جز هدايت كه مي «4» "رَبَّنا ال تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً "چنانچه فرموده:



 .اندچيزي را نخواسته

آن وصفي است كه مخصوص به خود آنان بوده. و به خاطر همان  "أمرنا "مراد از "شَداًوَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَ "و در جمله
اند تا هر جا يافتند آنها را به قتل اند و حتما آن قوم در پي مردم با ايمان بودهوضع از ميان قوم خود بيرون آمده و فرار كرده

ام كارشان دانستند سرانجناهنده به غار شدند در حالي كه نميبرسانند، و يا بر پرستش غير خدا مجبورشان كنند. و اين عده پ
آيد، و غير از پناهندگي به غار هيچ راه نجات ديگري نداشتند، و از همين جا معلوم رسد، و چه بر سرشان ميبه كجا مي

 .شود كه مراد از رشد همان راه يافتن و اهتداء به روزنه نجات استمي

 از دو -بنا بر احتمال اول "هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً وَ "پس اين جمله، يعني جمله
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خواهد بود، و بنا بر احتمال  "آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً "عطف تفسير بر جمله -احتمالي كه در سابق در معناي رحمت گذشت
 .دوم درخواست ديگري غير درخواست رحمت خواهد شد

 144[ ..... ص : "فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً "معناي جمله:]

 ."فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً "

اي بر آن غار زديم تا ديگر گوشهايشان صداهاي خارج را نشنود و از خواب زمخشري در تفسير كشاف خود گفته: يعني پرده
يدار نگردند. و به عبارت ديگر: خواب سنگيني بر آنان مسلط كرديم كه هيچ صدايي بيدارشان نكند هم چنان كه اشخاصي ب

كه همان  "ربناض "گردند، بنا بر اين، مفعولكه سنگين خواب هستند همينطورند، هر چه بيخ گوششان فرياد بزني بيدار نمي
حذف شده، و  "بني "مفعول "فالن بني علي امرأته "عبارت معروف:حجاب باشد در كالم حذف شده هم چنان كه در 

 .«1»دانند كه اطاقي بنا كرد گويند چه بنا كرد، چون مقصود معلوم است، همه مينمي

اين است كه ما خواب را بر گوشهاي آنان مسلط كرديم، و اين تعبير  "فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ "و در مجمع البيان گفته: معناي
 :گويندهايت درجه فصاحت را دارد، هم چنان كه مين

ضرب  "گويد:يعني خدا او را مبتالي به فلج كرد. قطرب گفته: اين تعبير نظير تعبير عرب است كه مي "ضربه اللَّه بالفالج "
ر كه ود بن يعفو منظور از اين تعبير اين است كه امير دست فالني را از فالن كار كوتاه نمود. اس "االمير علي يد فالن

 :مردي نابينا بود گفته است

 و من الحوادث ال ابا لك انني ضربت علي االرض باالسداد

 .(رومپدر! از حوادث روزگار اينكه من بر زمين زدم )يعني جايي نمييعني: از حوادث بي

ود كالم اش كرد. اين برجمهشود تآن گاه قطرب اضافه كرده كه اين از تعابير فصيح قرآني است كه به طور زيرنويسي نمي
 .«1»صاحب مجمع البيان 



 .تر استاين معنايي كه وي براي جمله مورد بحث كرده از معناي زمخشري بليغ

اند و آن اين است كه مقصود از زدن بر گوش اشاره به آن توان كرد، هر چند مفسرين آن را نگفتهالبته معناي سومي هم مي
دهند، و آن اين است كه يا با كف دست و يا با سر انگشت به هاي خود انجام ميواباندن بچهرفتاري باشد كه زنان هنگام خ

زنند تا حواسش از همه جا جمع شده در يك جا متمركز شود، و به اين وسيله خوابش ببرد، پس جمله گوش بچه آرام مي
 برد مذكور كنايه از اين است كه خداي تعالي با شفقت و مدارا آنان را به خواب
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 .كندهمانطور كه مادر مهربان با بچه شيرخوار خود عمل مي

د مصدر به معناي معدود است، و بنا بر اين معناي مانند ع "عدد "و "ضرب "اين جمله ظرف است براي -"سِنِينَ عَدَداً "
ني سنين ذوات عدد، يع "اند: مضافي در اين ميان حذف شده، و تقدير كالمجمله مزبور سنين معدودا است، و بعضي گفته

 .بوده است "سالهايي داراي عدد

قليل بوده باشد، و در هر حال ولي زمخشري در كشاف گفته توصيف سنين به عدد احتمال دارد به منظور تكثير و يا ت
باشد چون به منظور تقليل هم كه باشد كثير نزد ما نزد خدا قليل است هم چنان كه عمر دنياي ما را  "سالهاي بسيار ":معنا

 :يك ساعت از روز خوانده و فرموده

جاج گفته: اين توصيف به منظور تكثير است، ز "در دنيا مكث نكردند مگر ساعتي از روزي -لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ "
چون هر چيزي وقتي زياد باشد محتاج به شمردن و عدد است و اما اندكش احتياج به عدد ندارد، اين هم خالصه كالم 

 .«1»زمخشري بود 

ابل گر قو چه بسا عنايت در اين توصيف به اين بوده كه كمي مقدار سالها را برساند، چون هر چيزي وقتي زياد شد دي
شمارند، پس اينكه فرموده سالهايي معدود، يعني اندك و قابل شمار، هم چنان كه همين شمردن نيست و عادتا آن را نمي

 وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ "قرآن كريم اين عنايت را در داستان بفروش رفتن يوسف )ع( به بهاي اندك به كار برده و فرموده:
 .هايي اندكيعني درهم« 1» "دَراهِمَ مَعْدُودَةٍ

نا تر است، زيرا در سابق هم گفتيم كه زمينه كالم افاده اين معبعالوه اگر منظور از اين توصيف تقليل باشد با سياق مناسب
است كه سرگذشت اصحاب كهف امر عجيبي نيست، و با اين زمينه تقليل سازگارتر است نه تكثير. و معناي آيه روشن است، 

 .اند نه اينكه مرده باشندشود كه اصحاب كهف در اين مدت طوالني در خواب بودهده ميو از آن استفا

 ."ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصي لِما لَبِثُوا أَمَداً "

در  ينكه در اين مدتدر اينجا همان بيدار كردن است، نه زنده كردن. به قرينه آيه قبلي كه داللت داشت بر ا "بعث "مراد از
 :راغب گفته .خواب بودند نه اينكه مرده باشند

 .«2»به معناي جماعت است اما جماعتي كه يك نوع فشردگي داشته باشند  "حزب "كلمه

در معنا نزديك به همند، با اين تفاوت كه ابد مدت زماني را گويند  "ابد "گفته: اين كلمه با كلمه "امد "و نيز در باره كلمه
 حد محدودي نداشته باشد و مقيد به حدي نشدهكه 

__________________________________________________ 
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 .15هايي معدود. سوره يوسف، آيه او را بفروختند به بهايي ناچيز و درهم(2)

 [.....] ."حزب "مفردات راغب، ماده(3)

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

كه به معناي مدت زماني است كه محدود باشد، اگر  "امد "به خالف "ابد، چند سال "گويند:باشد، و لذا هيچ وقت نمي
حدش در كالم آمده باشد كه معين خواهد بود، ولي اگر به طور مطلق ذكر شده باشد زمان محدودي است كه حدش 

رود ولي زمان عام است، بار آخر زمان و نهايت آن به كار ميمجهول است. و فرق ميان امد و زمان اين است كه امد به اعت
 "و "مدي "اندشود و هم در آخر آن، و به همين جهت است كه بعضي از علماي لغت گفتههم در ابتداي مدت استعمال مي

 .«1»قريب المعنايند  "امد

ه كسي بگويد مگر خدا هم جاهل است، بلكه ب آن معناي معروف اين كلمه نيست تا "تا بدانيم -لنعلم "مراد از اينكه فرمود
معناي علم فعلي است. و علم فعلي عبارت است از حضور معلوم و ظهورش با وجود مخصوص به خودش در نزد خداي 

لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ  "و آيه« 1» "لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ "سبحان و در قرآن كريم علم به اين معنا زياد آمده، مانند آيه
 .«2» "أَبْلَغُوا رِساالتِ رَبِّهِمْ

 :عبارت است از "لنعلم "اند معناياز مفسرين هم كه گفته« 2»برگشت توجيه بعضي 

 .به همين معنايي است كه ما كرديم "تا معلوم خود را اظهار كنيم "

 146[ ..... ص : "نَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصيلِ "معناي اينكه فرمود: سپس اصحاب كهف را بيدار كرديم]

دو طائفه از اصحاب  "دو حزب "تعليل براي بعث است، و الم آن الم غايت و مراد از "لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصي ... "و جمله
تند پروردگارتان گف "ثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍلَبِ "ديگري پاسخ داد: "كَمْ لَبِثْتُمْ "كهف است كه با هم اختالف كردند يكي پرسيد

 .داند كه چقدر خوابيديدبهتر مي

دن كند كه غرض از به خواب كركه در آيات بعدي است همين معنا را تاييد مي "وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ "جمله
 رسد كه چقدرف كنند و معلوم شود آيا به ذهن فردي از آنان ميشوند اختالاصحاب كهف همين بوده كه وقتي بيدار مي

 .اند، يا نه؟خوابيده

اند كه در باره خواب اصحاب كهف دو طائفه از مردم بوده ""دو حزب "اند كه منظور ازداده« 2»و اما اين احتمال كه بعضي 
خود اصحاب كهف را بيدار كرد تا حق مطلب را دادند، و مؤمنين به صواب، خدا اند، كفار به خطا نظر مياختالف كرده

 .معناي بعيدي است "اندبگويند، و معلوم شود كه كدام طائفه خطا كرده
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 ."امد "مفردات راغب، ماده(1)

 .12سوره حديد، آيه (2)

 .15سوره جن، آيه (3)

 .221، ص 5(مجمع البيان، ج 2و  4)

 224، ص: 12ترجمه الميزان، ج

مفعول آن  "امدا "فعل ماضي است كه از باب افعال گرفته شده. و كلمه "أَحْصي لِما لَبِثُوا أَمَداً "در جمله "احصي "كلمه



از  كداميك :دهددر آن مصدريه است، و به آيه چنين معنا مي "ما "و "امدا "قيد است براي "لِما لَبِثُوا "است و ظاهرا جمله
 .انددو طائفه مدت مكثشان را شمرده

ت كه اند كه كلمه مذكور اسم تفضيل اسرا اسم تفضيل از احصاء دانسته و گفته "احصي "ديگر از مفسرين كلمه« 1»بعضي 
منصوب به  "امدا "و كلمه« 1» "فالن احصي للمال و افلس من ابن المذلق "گويند:زوائدش حذف شده، هم چنان كه مي

بر آن داللت دارد. ليكن اين طرز معنا كردن تكلف و بيهوده به خود زحمت دادن است. البته  "احصي "كه كلمه فعلي است
 .اندبعضي ديگر از مفسرين معناي ديگري كرده

مان ر خود در هاين است: وقتي جوانان در غار جا گرفتند از پروردگا "إِذْ أَوَي الْفِتْيَةُ ... أَمَداً "گانه يعني آيهو معناي آيات سه
موقع درخواست كردند كه پروردگارا به ما از ناحيه خودت رحمتي عطا كن كه ما را به سوي راه نجاتمان هدايت كند. پس 

سالهاي معدودي ايشان را در غار بخوابانديم و آن گاه بيدارشان كرديم تا معلوم شود كداميك از دو طائفه مدت خواب خود 
 .است داند، و آن را شمردهرا مي

فرماييد اجمال داستان اصحاب كهف را يادآوري نموده و تنها جهت آيت بودن گانه به طوري كه مالحظه ميو اين آيات سه
كند كه چگونه به غار درآمدند، و درخواست راه نجات كردند، و كند. آيه اولي اشاره ميآن را و غرابت امر ايشان را بيان مي

ا در سالهايي معدود بيان نموده در آيه سوم به بيدار شدن و اختالفشان در مقدار زماني كه در دومي به خواب رفتن آنان ر
 .خوابيدند اشاره شده است

گانه يكي را بيان نموده است. و بر همين منوال است آيات بعدي پس اجمال قصه سه ركن دارد كه هر يك از اين آيات سه
كه  اي از جزئيات استكند، و آن پارهآن آيات مطلب ديگري را هم اضافه ميكند، جز اينكه كه تفصيل داستان را بيان مي

 .متضمن آن جزئيات است -تا آخر آيات قصه -"كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ ... "پس از علني شدن داستان ايشان رخ داده، و آيه
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 .اين جمله يك مثل مشهور است -تر استشمارد، و فالني از ابن مذلق مفلسفالني از همه بهتر مال مي(2)
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 ."... نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ "

اين است كه اصحاب  "فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْإِنَّهُمْ  ":شود، و معناي اينكه فرموداز اينجا تفصيل نكات مهم داستان شروع مي
كهف جواناني بودند كه به پروردگار خود ايماني آوردند كه مورد رضايت او بود. و اگر منظور افاده چنين ايماني نبود مسلما 

 .ايمان آوردند به پروردگارشان :فرمودداد و نميايمان را به آنان نسبت نمي

شود انسان به سوي هر هدايت بعد از اصل ايمان مالزم با ارتقاي درجه ايماني است كه باعث مي -"وَ زِدْناهُمْ هُديً "
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ آمِنُوا بِرَسُولِهِ  "چيزي كه منتهي به خشنودي خدا است هدايت گردد، هم چنان كه فرموده:

 .«1» "هِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِ

 ."وَ رَبَطْنا عَلي قُلُوبِهِمْ إِذْ قامُوا فَقالُوا ... عَلَي اللَّهِ كَذِباً "

به  "شطط "كنايه از سلب اضطراب و قلق از آنها است. و كلمه "ربط بر دلها "به معناي محكم بستن است. و "ربط "كلمه
 .به معناي حجت و برهان است "سلطان "جاوز از حق است. و كلمهمعناي خروج از حد و ت

 143اقرار به توحيد پروردگار و نفي ربوبيت ارباب و آلهه در گفتگوي اصحاب كهف با خود[ ..... ص : ]



ه ا آن بپرستي قيام نمودند و بكند، كه وقتي عليه بتگانه قسمت اول از گفتگوي اصحاب كهف را حكايت مياين آيات سه
الءِ إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً هؤُ "مبارزه برخاستند با يكديگر گفتند.

ردند هنگامي كه قيام ك -فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ كَذِباً قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ ال يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ
خوانيم، چرا كه اگر بخوانيم در اين هنگام از گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمين است، ما به غير او اله ديگري را نمي

اند، اينها اگر دليل قاطعي بر ربوبيت ايشان نياورند گرفته ايم ببين كه مردم ما چگونه غير خدا خدايانيراه حق تجاوز كرده
 ."ستمكارترين مردمند، زيرا ستمكارتر از كسي كه بر خدا افتراء و دروغ ببندد كيست؟

اب اند ربوبيت ارباين قسمت از گفتگوي اصحاب كهف مملو از حكمت و فهم است، و در اين فراز از گفتگوي خود خواسته
جن و مصلحين بشر را كه فلسفه وثنيت الوهيت آنها را اثبات كرده باطل كنند، نه ربوبيت خود بتها را كه  بتها از مالئكه و

 رسانداست كه مي "عليهم "مشتي مجسمه و تصويري از آن ارباب و خدايان است. شاهد بر اين معنا كلمه

__________________________________________________ 

ايد از خدا بترسيد و به رسول او ايمان بياوريد تا از رحمت خود دو چندان به شما بدهد و به يمان آوردهاي كساني كه ا(1)
 .15شما نوري ارزاني دارد كه با آن نور آمد و شد كنيد. سوره حديد، آيه 
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ها بود گر منظورشان ابطال ربوبيت مجسمهمنظورشان ابطال ربوبيت مالئكه و جن و كملين از بشر بوده، و گرنه ا
 ."اگر دليل قاطعي بر ربوبيت آنها نياورند -عليها "فرمود:مي

توحيد را اثبات نموده و  "رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "آري، اصحاب كهف در اين قسمت از محاوره خود ابتداء با جمله
. وثنيت گويداند كه شريك ندارد، و اين غير آن چيزي است كه وثنيت ميردهربوبيت تمامي عالم را منحصر به رب واحدي ك

براي هر نوع از انواع مخلوقات، اله و ربي قائل هستند. الهي براي آسمانها و الهي براي زمين و ربي براي انسانها و همچنين 
 .براي هر قسم از موجودات ربي جداگانه قائلند

ين و فائده ا "خوانيمما به غير او اله ديگري نمي -لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً "اند كه:كرده آن گاه براي تاكيد توحيد اضافه
اي كه دانست مانند عقول كليهها ميكرد، و آن آلهه را ما فوق رب النوعايست كه وثنيت آنها را اثبات ميتاكيد نفي آلهه

 پرستيدند. اصحاب كهف براي نفيو شنوكه براهمه و بودائيان آنها را ميكردند، و مانند برهما و سيوا صابئين عبادت مي
اگر چنين كنيم از راه حق تجاوز  -لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً "الوهيت آنها آن تاكيد را آورده مجددا تاكيد ديگري آوردند كه:

 .حق مخلوق و باال بردن آن تا حد خالق است و با اين جمله فهماندند كه خواندن غير خدا تجاوز از حد و غلو در "ايمكرده

هؤُالءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  "اند:آن گاه به مردم عصر خود در پرستش غير خداي سبحان و اتخاذ آلهه حمله كرده گفته
 .كنند ندارنداينان دليل روشني بر آنچه ادعاء مي اند كهو عقيده آنان را چنين رد كرده "آلِهَةً لَوْ ال يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ

خداي سبحان بزرگتر از آن است كه ادراك خلق بر او احاطه يافته توجهش به  "اند كهپرستان آوردهو اين دليلي كه بت
 زسوي او متوجه گردد، و يا عبادت خود به سويش تقرب جويد و ال جرم راه ديگري جز اين نيست كه مخلوق او بعضي ا

دليلي است  "موجودات شريف و محترم را عبادت كند تا آن موجود عبادت وي را به خدا برساند و او را به خدا نزديك كند
كه به ضرر خود آنان است، زيرا اوال احاطه نيافتن ادراك بشر به خداي تعالي اشكالي است كه ميان همه ما افراد بشر و 

 .كنند مشترك استآنچه عبادتش مي

شناسيم آن هم هر كس به قدر طاقتش به اسماء و صفات وه ما هم كه يكتاپرستيم تنها او را به اسماء و صفاتش ميبه عال
 .او آشنايي دارد. پس هر كس به قدر معرفتش بايد او را بپرستد



بير عالم و تد كند از قبيل خلقت كردن، رزق دادن و مالكيت وعالوه بر اينكه تمامي صفاتي كه معبود را مستحق عبادت مي
 225، ص: 12امثال آن همه منحصرا صفات خداي تعالي است، ترجمه الميزان، ج

 .و غير خدا چيزي از آن صفات را از خود ندارد، پس مشركين هم تنها او را بايد بپرستند

 146شود[ ..... ص : جزئياتي از داستان اصحاب كهف كه از آيات استفاده مي]

ري عَلَي فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَ "را با اين كالم ديگر خود "لَوْ ال يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ "ني جملهآن گاه گفتار گذشته، يع
: رديف كردند تا حجت و برهاني كه در رد كالم كفار اقامه كرده بودند تمام گردد. و معنايش اين است كه: بر "اللَّهِ كَذِباً

ي قاطع بر صحت گفتارشان اقامه كنند كه اگر اقامه نكنند سخنشان سخني بدون دليل و علم بوده، مشركين است كه برهان
 .اند، و افتراء ظلم است، و ظلم بر خدا بزرگترين ظلمها استدروغ و افترايي خواهد بود كه به خدا بسته

اند و وعده خداي تعالي را كه در ت بودهاند كه مردمي عالم و خداشناس و داراي بصيرپس با اين كالم خود به ما فهمانده
 .در حقشان عملي شده است "وَ زِدْناهُمْ هُديً "شان فرموده:باره

 "يددهد، مثال از قدر اين كالم با همه اختصارش قيودي است كه از تفصيل نهضت آنان و جزئيات آن در ابتداي امر خبر مي
ن پنهان از مشركي "رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "گفتار بعديشان را كه گفتند: شود كهفهميده مي "وَ رَبَطْنا عَلي قُلُوبِهِمْ

لها به شد، و از وحشت دگفتند كه دل شير در آن آب ميگفتند، در موقعيتي مياند، بلكه علني در ميان آنان ميداشتهنمي
دانستند دنبال اظهاراتشان داشتند كه ميدشمنان اظهار ميشده، در ميان جمعي از آمده، پوست بدنها جمع ميلرزه درمي

 .خونريزي و عذاب و شكنجه و تطميع در كار است

شود كه اين عده از جوانان ابتداي مخالفتشان در مجلسي بوده كه دستور به عبادت و استفاده مي "إِذْ قامُوا فَقالُوا "و از قيد،
 داشتند وپرستي نموده از عبادت خدا باز ميآن محفل مردم را مجبور به بتشده و اعضاي پرستش بتها از آنجا صادر مي

دادند، حال اين مجلس يا مجلس كشتند، عذاب ميكردند، ميشود كه خداپرستان را شكنجه و آزار هم ميحتي استفاده مي
ي اي حال اين چند جوان شده، و يا مجلس عمومي بوده است، علسلطان بوده يا مجلسي كه از وزراء سلطان تشكيل مي

ي كنند، و در حالگيري ميآيند، و از مردم شهر كنارهخيزند، و علنا مخالفت خود را اعالم داشته از آن مجلس بيرون ميبرمي
ور شدند، چون در آيه شريفه دارد كه به غار اين قيام را كردند كه در خطر عظيمي بودند، از هر سو مردم به ايشان حمله

و چون از ايشان و آنچه كه به غير خدا  -وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَي الْكَهْفِ "دند، و فرموده:پناهنده ش
 ."گيري نموديد، به غار پناهنده شويدپرستيدند كنارهمي

خواهد آمد كه اصال شش نفر از آنان جزء و اين خود مؤيد رواياتي است كه در داستان اصحاب كهف آمده و به زودي 
كرده، همانها بودند كه از مجلسش برخاسته اعالن اعتقاد به اند و شاه در امور خود با آنان مشورت ميخواص سلطان بوده

 .توحيد نموده هر شريكي را از خدا نفي كردند
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ندارد،  كردند منافاتيداشتند و با تقيه رفتار ميكهف ايمان خود را پنهان مي گويد اصحابو اين با مضمون رواياتي كه مي
زيرا ممكن است عمري اين چنين بسر برده و سپس به طور ناگهاني تقيه را شكسته ايمان به توحيد را اعالم نموده از مردم 

ند، زيرا اگر چنين مجالي بود قطعا كشته گيري نمودند، و ديگر مجالي برايشان نمانده كه تظاهر به ايمان بكنخود كناره
 .شدندمي

اتِ وَ رَبُّنا رَبُّ السَّماو "انداند، كه مراد از قيام اصحاب كهف قيامشان براي ياري حق بوده، و اينكه گفتهو چه بسا احتمال داده



گفتار ايشان در هنگام خروجشان از شهر  "مْوَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُ "اند. و جملهكردهگفتاري بوده كه در دل زمزمه مي "الْأَرْضِ
بوده. و يا ممكن است مقصود از قيامشان قيام براي خدا باشد، و همه اقوالي كه از ايشان نقل شده گفتگوهايي بوده ميان 

ر ربط ب اند. و بنا بر دو وجهي كه ذكر شد منظور ازخودشان كه بعد از بيرون شدن از شهر و دور شدن از مردم به ميان آورده
 .اندقلوب ايشان، اين است كه ايشان از عاقبت بيرون شدن از ميان مردم و فرار از شهر و دوري از مردم نهراسيده

 .تر استو ليكن از دو وجه مذكور وجه اولي روشن

 ."... وَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَي الْكَهْفِ "

ه ب -"مرفق "به معناي گستردن است و "نشر "به معناي دوري از چيزي است، و كلمه "تعزل "و همچنين "اعتزال "كلمه
 .به معناي رفتار به نرمي و معامله به لطف است -كسره ميم و فتحه فاء، و همچنين بالعكس، و نيز به فتحه هر دو حرف

 كند، كهاز ميان مردم و اعتزالشان از آنان و از خدايان آنان حكايت مياين آيه فراز دوم از محاوره آنان را بعد از بيرون شدن 
بعضي از ايشان پيشنهاد كرده كه داخل غار شوند و خود را از دشمنان دين پنهان كنند. و اينكه اين پيشنهاد خود الهامي 

 كند، و راهي كه منتهيمعامله مي الهي بوده كه به دل ايشان انداخته كه اگر چنين كنند خدا به لطف و رحمت خود با آنان
هْفِ فَأْوُوا إِلَي الْكَ "گذارد. و ما اين معنا را از جملهبه نجاتشان از زورگوئيهاي قوم و ستمهاي ايشان باشد پيش پايشان مي

پروردگارتان از  "د:استفاده كرديم، چون اصحاب كهف در اين جمله به طور جزم گفتن "يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ...
 "ان چنين كندشايد پروردگارت "و نيز نگفتند "اميد است پروردگارتان چنين كند "، و نگفتند"گستراندرحمتش براي شما مي

و اين دو مژده، يعني نشر رحمت و تهيه مرفق، كه بدان ملهم شدند همان دو خواهشي بود كه بعد از دخول در كهف از 
 به حكايت قرآن  و -درگاه خداي خود نموده
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 ."رَبَّنا آتِنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً "گفتند: -كريم

د تا در نپرستيدها، خدا را با ساير خدايان خود نمياستثناء منقطع است، زيرا وثني "وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ "استثناء در جمله
از مفسرين  «1»نتيجه استثناء متصل باشد، و بعضي افرادي كه داخل در مستثني منه بوده بيرون كند. پس اينكه بعضي 

ديگر « 1»اند و هم آلهه را. و همچنين اينكه بعضي پرستيدهاند كه مردم آن روز مثل ساير مشركين هم خدا را ميگفته
 پرستيدند، و بدين جهت استثناء در آيه متصلاند كه خدا را با آلهه ميم بعضي بودهاند ممكن است كه در ميان آن مردگفته

ها خداي سبحان را با بتهاي خود پرستيده است، سخني بيجا است، زيرا هيچ وقت سابقه نداشته و معهود نبوده كه وثني
 .فلسفه و حجت آنها اشاره كرديم دهد، و ما در صفحات گذشته بهاي نميباشند. و اصوال فلسفه وثنيت چنين اجازه

 ."... وَ تَرَي الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ "

ن طع و بريدبه معناي ق "قرض "به معناي ميل گرفته شده. و كلمه "زور "به معناي تمايل است كه از ماده "تزاور "كلمه
طرف  "ذاتَ الْيَمِينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ "به معناي زمين پهناور و وسيع و فضاي خانه است، و مراد از "فجوه "است. و كلمه

شود، و به هر حال همين طرف دست راست و طرف دست چپ است، و يا طرفي است كه به خود آن راست و چپ گفته مي
 .راست و چپ معروف است

 149يايي غار اصحاب كهف و كيفيت قرار گرفتن اصحاب كهف در آن[ ..... ص : وضعيت جغراف]

فهماند كه سازد، و مياين دو آيه، غار اصحاب كهف و اوضاع جغرافيايي آن را و منزل كردن ايشان را در آن مجسم مي
 .رفتند چگونه بودنداصحاب كهف در غار در آن روزگاري كه آنجا بودند چه حال و وضعي داشتند و وقتي به خواب 



خطاب در آيه به رسول خدا )ص( است، البته آن جناب شنونده خطاب شده نه اينكه مخصوص به خطاب باشد، بلكه روي 
 .كنندسخن با همه مردم است، و از اينگونه خطابها شايع است كه يك نفر را مخاطب قرار داده ولي همه را اراده مي

تَرَي الشَّمْسَ إِذا طَلَعَتْ تَتَزاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ وَ وَ  "پس، اينكه آيه شريفه فرموده
فهماند كه اصحاب كهف بعد از به خواب رفتن چه وضعي كند، و ميمحل غار را وصف و تعريف مي "هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ

 د كهداشتند و اما اينكه چطور ش
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به خواب رفتند، و چقدر خوابشان طول كشيد بيان نكرده، و به همان اشاراتي كه در آيات قبل بود، و به اشاراتي كه به زودي 
خواهد آمد، اكتفاء نموده است. و اگر به اين خصوصيات نپرداخته به منظور اختصار بوده  "وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ "هدر ذيل جمل

 .است

قتي بيند، آفتاب را كه واي هم كه فرض شود از كار آنان خبر داشته ميبيني، و هر بينندهو معناي آيه اين است كه: تو مي
افتد و وقتي غروب شود، و در نتيجه نورش به داخل غار ميبه سمت راست متمايل مي كند از طرف غار آنانطلوع مي

افتد، و اصحاب غار در فضاي وسيع غار قرار كند و در نتيجه شعاعش به داخل غار ميكند به طرف چپ غار را قطع ميمي
 .رسددارند كه آفتاب به آنان نمي

ا فهمانده كه اوال غار اصحاب كهف شرقي و غربي قرار نگرفته بوده كه از خداي سبحان با همين بيان كوتاه اين معاني ر
شعاع آفتاب فقط يك وعده، يا صبح و يا بعد از ظهر، استفاده كند، بلكه ساختمانش قطبي بوده، يعني درب غار به طرف 

 .دهتابيقطب جنوبي بوده كه هم در هنگام طلوع و هم در هنگام غروب شعاع آفتاب به داخل آن مي

تابيده، چون از در غار دور بودند، و در فضاي وسيع غار قرار داشتند. خداوند به اين وسيله و ثانيا آفتاب به خود آنان نمي
 .ايشان را از حرارت آفتاب و دگرگون شدن رنگ و رويشان و پوسيدن لباسهايشان حفظ فرموده

حبس نبوده، بلكه همواره در فضاي غار از طرف شرق و غرب در  اند، زيرا هواي خوابگاهشانو ثالثا در خواب خود راحت بوده
 .اندجريان بوده، و اصحاب غار هم در گذرگاه اين گردش هوا قرار داشته

 "فجوة "نيز اين يعني دور بودن از شعاع آفتاب استفاده و گفته شود كه نكره بودن "فجوة "و بعيد نيست كه از نكره آمدن
كه  "و هم في فجوة منه ال يصيبهم فيه شعاعها "در كالم حذف شده و تقديرش اين بوده:دليل بر اين است كه چيزي 

 .معنايش گذشت

هاي بنات النعش است، و قهرا دست راست اند كه در غار روبروي قطب شمال بوده كه هم جهت با ستارهگفته« 1»مفسرين 
، و كندافتد، و طرف چپش به مشرق نگاه مينجا ميكند، و شعاع آفتاب در هنگام طلوعش بداآن به طرف مغرب نگاه مي

 .تابدآفتاب در هنگام غروبش بدانجا مي

 البته اين در صورتي صحيح است كه مقصود از طرف راست و چپ غار راست و چپش
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رسد اين تحديدي كه خواهد وارد آن شود، نه كسي كه در داخل آن نشسته است، و به نظر ميبراي كسي باشد كه مي
كهف همان  اند، زيرا معروف بوده كه غار اصحاباند، روي اعتمادي بوده كه به شهرتي در اين باب داشتهمفسرين كرده

اند، يعني غاري است كه در شهر افسوس از شهرهاي روم شرقي قرار دارد، و آن غار همين طور است كه مفسرين گفته
 .كمي به طرف مشرق متمايل است -اندو به طوري كه گفته -اش قطبي است و در آن مقابل قطب شمال استدهانه

نه و خيمه و هر چيز ديگري كه داراي در است اين است كه چپ و ليكن معمول در اعتبار چپ و راست در خصوص غار و خا
شود، و صحيح هم همين است، براي شود در نظر بگيرند نه شخصي كه وارد آن ميراست شخصي را كه از آن بيرون مي

اج خودش ، احتياينكه اولين احساسي كه انسان نسبت به احتياج اعتبار جهات )باال و پائين، چپ و راست، و عقب و جلو( دارد
به اين جهات است، آنچه كه باالي سرش قرار دارد باال، و آنچه پائين پايش است پائين، و آنچه پيش رويش قرار دارد جلو و 

تر بدنش يعني سمت راست او قرار دارد، يمين )راست( و آنچه در طرف آنچه پشت سرش است عقب و آنچه در سمت قوي
 .كندناميده شده است، اين اولين باري است كه احتياج به اين اعتبارات را احساس مي مخالف آن قرار گرفته يسار )چپ(

بعد از اين احساس اگر احتياج پيدا كرد به اينكه جهات مذكور را در چيز ديگري اعتبار نموده تعيين كند، خودش را جاي آن 
نامد مثال جلو و نماي آن چيز را با را جهت آن مي شود همانچيز قرار داده آنچه از اطراف آن چيز با اطراف خود منطبق مي

 .كندروي خود منطبق كرده پشت خود را پشت آن و راستش را راست آن و چپش را چپ آن اعتبار مي

و چون روي خانه و نماي خيمه و هر چيزي كه در دارد همان طرفي است كه در، در آن طرف قرار گرفته، قهرا دست چپ و 
شود. و بنا بر اين، غار اصحاب آيد، نه كسي كه داخل ميراست كسي خواهد بود كه از خانه بيرون مي راست خانه هم چپ و

كهف با آن توصيفي كه قرآن كريم از وضع جغرافيايي آن كرده، جنوبي خواهد بود، يعني در غار به طرف قطب جنوب بوده 
 .ان شاء اللَّه -ارد كه به زودي خواهد آمداي داند. البته اين بحث تتمهاست، نه آن طور كه مفسرين گفته

و به هر حال، اين وضعي كه اصحاب كهف به خود گرفتند از عنايت الهي و لطف او نسبت به ايشان بوده تا به همين حالت 
هُوَ يَهْدِ اللَّهُ فَ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ مَنْ "ايشان را زنده نگهدارد تا وقتي كه منظور بوده به سر رسد، و لذا دنبال آيه فرموده:

 "الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً
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)خواب  "راقد "جمع "رقود ")بيدار(، و كلمه "يقظان "و "يقظ "جمع "ايقاظ "كلمه -"وَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَ هُمْ رُقُودٌ "
تو آنان را بيدار خيال  :فرمايدالم اشاره است به اينكه در حال خواب چشمهايشان باز بوده است، زيرا ميرفته( است. و در ك

 .كني ولي خوابندمي

مقصود اين است كه آنان را يك بار از طرف شانه چپ به راست و باري ديگر از  "وَ نُقَلِّبُهُمْ ذاتَ الْيَمِينِ وَ ذاتَ الشِّمالِ "
دانيم تا بدنهايشان كه به زمين چسبيده نپوسد، و زمين لباسها و بدنهايشان را نخورد، و قواي بدنيشان گرراست به چپ مي

 .حركتي در مدتي طوالني از كار نيفتددر اثر ركود، و خمود و بي

اند به معناي آستانه خانه گفته« 1»به معناي درگاه خانه است و بعضي  "وصيد "كلمه -"وَ كَلْبُهُمْ باسِطٌ ذِراعَيْهِ بِالْوَصِيدِ "
است، و معناي آيه اين است كه: اصحاب كهف كه وضعشان را گفتيم، در حالي آن وضع را داشتند كه سگشان ذراع دست 

دهد كه سگ اصحاب كهف همراه ايشان بوده، خود را روي زمين پهن كرده بود، اين جمله در ضمن از اين معنا هم خبر مي
 .اند آن حيوان نيز با ايشان بوده استبوده و ما دام كه آنان در كهف

دهد كه وضع اصحاب كهف در اين جمله از اين معنا خبر مي -"لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً "
 ديد از ترس و از خطرينزديك ايشان را مياند آن قدر هائل و وحشتناك بوده كه اگر كسي از همين حالي كه به خواب رفته



دارد. و كند دور بگذاشت، تا خود را از مكروهي كه گفتيم از ناحيه آنان احساس ميكرد پا به فرار ميكه از ايشان احساس مي
ر را پ گردد، و از قلب به سراسر وجود انسان دويده، سراپاي اوخالصه قلب آدمي از ديدن آنان سرشار از وحشت و ترس مي

 .كنداز رعب و وحشت مي

 گفتيم، و ديگر تكرار "وَ تَرَي الشَّمْسَ "داريم همان حرفي است كه در خطاب "لملئت "و "لوليت "سخني كه ما در خطاب
 .كنيمنمي

ت پر از دل "و نفرمود "شوياز ترس از ايشان پر مي "از توضيحي كه گذشت دو نكته روشن گرديد، يكي اينكه چرا فرمود
نكته اولي احتياج به  "وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً "و سپس فرمود: "لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً ". دوم اينكه چرا اول فرمود"شودس ميتر

به معناي دور كردن خويش است، از مكروه. و فرار معلول توقع رسيدن  "فرار "گوييمتكرار ندارد، ولي در باره دومي مي
 لول ترس كه حالتي است دروني و تاثري است كه در قلب پيدامكروه است، نه مع
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د فرار ون ترس بايشود كه بدكند و چه بسيار ميشود، ولي انسان فرار نميچه بسيار مواقع كه قلب دچار ترس مي)شود، مي
كرد(. آري، مكروهي كه بنا است برسد بايد از آن بر حذر بود يعني بايد فرار كرد، چه اينكه ترسي در دل ايجاد شده باشد و 

 .يا نشده باشد

پس اينكه فرار را از ترس و رعب جلوتر آورده از باب تقديم مسبب بر سبب نيست، بلكه از باب تقديم حكم خوف است، بر 
برد را به كار مي "خوف "كلمه "رعب "عب، چون خوف و رعب دو حالت متغاير قلبي هستند، و اگر به جاي كلمهحكم ر

. و "لملئت منهم خوفا و لوليت منهم فرارا "شد كه جمله دومي را اول و اولي را دوم بياورد يعني بفرمايد:حق كالم اين مي
بهتر  تر واي وحشتناك است ليكن بليغدو اثر اطالع يافتن بر منظرههر  -اما بنا بر آنچه ما گفتيم هر چند خوف و رعب

 .تر از كلمه مملو شدن از رعب استاست، زيرا كلمه فرار داللتش بر اين معنا روشن

 146بيان غايت و هدف از بعث )بيدار كردن( اصحاب كهف و اشاره به همانند بودن خواب آنان و مرگ اهل دنيا[ ..... ص : ]

 ."... ذلِكَ بَعَثْناهُمْ لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْوَ كَ "

و  به فتحه حرف اول -"و رق "اي از يكديگر است، و كلمهاز مصدر تسائل است كه به معني پرسش عده "يتساءلوا "كلمه
سكه. و دار باشد و چه بي اند به معناي پول نقره است، چه سكهگفته «1»به معناي پول است، بعضي  -كسره حرف دوم

 .باشدمي "اگر ظفر يافتند بر شما "و يا: "اگر اطالع يافتند بر شما "،"إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ "معناي جمله

اشاره به خواباندن اصحاب كهف به صورتي است كه آيات سابق بيان نمود، يعني همانطور كه نام  "كذلك "و اشاره به
رود خوابانديم همانطور و مدهش كه خود يكي از آيات ما به شمار مي بردگان را روزگاري طوالني به آن صورت عجيب

 .سازيم تا از يكديگر پرسش كنندكنيم، و بيدار ميايشان را مبعوث مي

اين تشبيه و همچنين اينكه پرسش از يكديگر را هدف بيدار كردن قرار داده با در نظر گرفتن دعائي كه در هنگام ورودشان 
فاصله به خواب رفتند، خود دليل بر اين است كه اصحاب كهف براي اين از خواب بيدار شدند، تا پس از به غار كردند، و بال

پرسش از يكديگر حقيقت امر بر ايشان مكشوف گردد، و اصال به خواب رفتنشان در اين مدت طوالني براي همين بوده. 
بود، و باطل در ميان آنان غلبه كرده بود، و زورگويي  شان استيالء يافتهآري، اصحاب كهف مردمي بودند كه كفر بر جامعه



اقوياء از هر سو مردم را احاطه كرده، سپاه ياس و نوميدي از ظهور كلمه حق و آزاد شدن اهل دين بر دلهاي آنان يورش 
 ها از طولبرده بود. حوصله
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خواستند دچار شك و ترديد شوند كه خدا نجاتشان داد. و كشيدن عمر باطل و نيامدن دوران ظهور حق سر آمده بود، و مي
 بعد از آنكه وارد غار شدند از خداي تعالي درخواست رحمتي از ناحيه خودش و اهتدايي آماده نسبت به امر خود نمودند كه در

 .هر چه زودتر از اين دو دلي و سرگرداني نجات يابند. خداوند نيز دعايشان را مستجاب نموده اينطور هدايتشان كرد

گذشت و ناگهان اين سؤال به نظرش رسيد كه آيا خدا بار ديگر اينان را هم چنان كه آن شخصي را كه از خرابه دهي مي
عالي براي اينكه از آن سرگرداني نجاتش دهد او را براي صد سال كند و آيا چنين چيزي ممكن است؟ خداي تزنده مي

 .اش كردميراند، و مجددا زنده

سخن كوتاه اينكه، از آنجايي كه اين پندار )كه ديگر حق ظاهر شدني نيست( در نظرشان قوت گرفت و از زوال غلبه باطل 
ايم، يكي شان كرد تا از يكديگر بپرسند چقدر خوابيدهمايوس شدند، خداوند سالهاي متمادي به خوابشان برده آن گاه بيدار

اي از يك روز، آن گاه پيرامون خود نگريسته ببينند اوضاع و احوال دنيا طور ديگري شده بگويد يك روز، ديگري بگويد پاره
ه به نظر ل بوداند و اين چند صد سال كه به نظر ديگران چند صد ساو كم كم بفهمند كه صدها سال است كه به خواب رفته

آيد. از همين جا كه طول عمر دنيا و با كمي آن چنان نيست كه بتواند حقي را ايشان يك روز و يا بعضي از يك روز مي
ها را زينت زمين كرده، و دلهاي آدميان را مجذوب آنها بميراند يا باطلي را زنده كند و اين خداي سبحان است كه زميني

يان داده تا آنان را بيازمايد كه كدام نيكوكارترند، و دنيا جز اين سمتي ندارد كه طالبان خود را با ساخته قرنها و روزگارها جر
 .اند گول بزنداند و دل به زندگي زميني دادهزر و زيور خود بفريبد، و آنهايي را كه پيرو هوي و هوس

و  شودخود نظر بيفكنند روشن و مبرهن ميو اين خود حقيقتي است كه همواره براي انسانها هر وقت كه به عمر رفته 
اب اند تو گويي يك رؤيا بوده كه در خوفهمند آن هفتاد سالي كه پشت سر گذاشته و آن حوادث شيرين و تلخي كه ديدهمي

 .بينندو چرت خود ديده و مي

بگردند، و پس از  گذارد آنان متوجه حقچيزي كه هست مستي هوي و هوس و گرمي و بازي با امور مادي دنيوي نمي
 .تشخيص حق آن را پيروي كنند

كند و اين دنيا و زرق و برقش آدمي ليكن براي خدا روزي است كه در آن روز اين شواغل، ديگر آدمي را به خود سرگرم نمي
 .دارد، و آن روز مرگ استرا از ديدن حق بازنمي

ت روز ديگري نيز هس "شوندبميرند، وقتي مردند بيدار مي مردم در خوابند تا "هم چنان كه از علي )ع( نقل شده كه فرمود
 .دهدچيند، و با فرمان قضايش بشر را به سوي انقراض سوق ميهايش را بر ميكه خداوند در آن روز بساط دنيا و زندگي
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 143...([ ..... ص :  چند وجه ديگر در باره غايت بعث اصحاب كهف )لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ]

غايت و هدف از بيدار شدن آنان قرار گرفته، و الم غايت بر سر آن  "لِيَتَسائَلُوا بَيْنَهُمْ "از آنچه گذشت معلوم شد كه چرا جمله
نِ أَيُّ الْحِزْبَيْ ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ "آمده آري، الم غايت در آمده تا غايت را تعليل كند، و اين غايت را با غايتي كه در جمله



 .بود منطبق سازد "أَحْصي لِما لَبِثُوا أَمَداً

اند: در جمله مورد بحث بعضي از غايت در جاي همه غايت قرار گرفته، يعني مساله پرسش از از مفسرين گفته« 1»بعضي 
ده بروز يتي كه ذكر شيكديگر غايت منحصر نيست، بلكه غايتهاي بسيار ديگري نيز هست كه خود به خود دنبال آن غا

كند، مثال تنها پرسش از يكديگر را اسم برده ولي به دنبال آن پي بردن به حقيقت مطلب نيز هست، علم به قدرت كامله مي
خدا نيز هست. ليكن عالوه بر اينكه از ظاهر لفظ آيه دليلي بر اين تفسير نيست مستلزم تكلف نيز هست هم چنان كه بر 

 .«1»كسي پوشيده نيست 

سائل كه اند از اينكه تالم عاقبت است، نه الم غايت، چون استبعاد كرده "ليتسائلوا "اند: الم در جملهديگر گفته« 2»بعضي 
يك مساله پيش پا افتاده است هدف از جريان اصحاب كهف بوده باشد. ليكن به فرض هم كه الم، الم عاقبت باشد باز 

اينكه همانطور كه يك امر پيش پا افتاده بعيد است غايت و هدف از صحنه اصحاب  استبعاد او به حال خود باقي است، براي
اي بس خطير و كهف باشد عاقبت بودن آن هم بعيد است، معقول نيست كه چنين امر بي ارزشي منظور از يك صحنه

استان گرفتن تسائل براي داي بس عظيم بوده باشد. عالوه بر اينكه شما خواننده محترم ملتفت شديد كه غايت قرار معجزه
 .اصحاب كهف هيچ بعدي نداشته بلكه امري طبيعي است

اين جمله دليل بر اين است كه يك نفر از ايشان بوده كه از ديگران از مدت مكث در غار  -"قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ "
حساس طوالني بودن مدت مكث را كرده، چون آن آيد كه گويا سائل خودش اايم. و از آن برميپرسيده كه چقدر خوابيده

 :دهد در خود ديده، لذا حد اقل به شك افتاده و پرسيدهكسالتي را كه معموال بعد از خوابهاي طوالني به آدمي دست مي

 ."كَمْ لَبِثْتُمْ "

 143[ ..... ص : "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "معناي جمله:]

در جواب وي مردد شده گفتند: يا يك روز يا بعضي از يك روز، و گويا اين ترديدي كه در  -"ماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍقالُوا لَبِثْنا يَوْ "
 اندجواب از خود نشان دادند بدين جهت بوده كه ديده
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ا اواخر آن مان و ياند آفتاب در اواسط آسجاي آفتاب تغيير كرده، مثال اگر صبح به خواب رفته بودند، وقتي بيدار شدند ديده
اند، تا در نتيجه خوابشان يك روز طول كشيده است آن گاه شك كردند در اينكه در اين بين شبي را هم در خواب گذرانده

اند، بدين جهت جواب خود را با ترديد دادند كه يا يك روز اي از روز را در خواب بودهباشد، و يا چنين نبوده، و در نتيجه پاره
 .اي از يك روز، و به هر حال جوابي كه دادند يك جواب استايم و يا پارههدر خواب بود

اند و برخي اند دو جواب است. برخي از آنها نظرشان اين بوده كه يك روز در خواب بودهاز مفسرين گفته« 1»ولي بعضي 
ايد بوده به آن بياني كه گذشت باند، دليل اين مفسرين اين است كه اگر جواب يكي ديگر آن شق ديگر را تشخيص داده

صيل بايد براي تف "او "ايم و يا يك روز و اندي، نه يك روز، به همين دليل كلمهاي از روز خواب بودهگفته باشند كه ما پاره
يك  ضي ازاند بعايم، و ديگران گفتهشود كه يكي از آنان گفته يك روز در خواب بودهباشد نه ترديد، يعني از آن فهميده مي



 .روز را

ه چنين به هيچ وج "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "ليكن اين سخن، سخن قابل توجهي نيست: اوال براي اينكه از سياقي چون
 "شود. صرفنظر از سياق، اصال در قرآن كريم عين اين عبارت از شخص واحد نقل شده كه گفته است:معنايي استفاده نمي

 .براي تفصيل باشد "او "كه پر واضح است در آن عبارت معنا ندارد كلمه« 1» "بَعْضَ يَوْمٍ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ

و ثانيا، براي اينكه ترديد اصحاب كهف ناشي از استداللي بوده كه از شواهد و قرائن مشهود گرفتند، و چنين مرداني بزرگ 
يي حرفي بزنند. و شواهد و قرائن خارجي كه انسان گوشانشان اجل از اين است كه از روي تحكم و هوي و هوس و گزافه

اند كند از قبيل آفتاب و سايه و نور و ظلمت و امثال آن آنهم از كساني كه تازه از خواب برخاستهبه وسيله آن استدالل مي
اي ترديد بدانيم را بر "او "اند را مشخص سازد، حال چه اينكه ما كلمهاموري نيست كه مقدار دقيق زماني كه به خواب رفته

در  "يك روز "در هر دو حال زيادتر از يك شبانه روز است، و استعمال كلمه "يوم "يا براي تفصيل. پس مقصود از كلمه
 .يك روز و اندي شايع است، و تازگي ندارد

 "ز خوابيديماي از يك روز و يا پارهيك رو "يعني بعضي ديگر ايشان در رد آنهايي كه گفتند -"قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ "
 داند كه چقدرپروردگار شما بهتر مي "گفتند:
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 ."داندپروردگار ما بهتر مي "ن رد آن كالم نبوده باشد جا داشت بگويند:چون اگر منظورشا "ايدخوابيده

ور كه آن ط -اين را بدان جهت گفتيم تا روشن گردد كه عبارت مذكور صرفا براي رعايت ادب نسبت به خداي تعالي نبوده
وال ت، و آن اين است كه اصبلكه براي بيان حقيقتي از حقايق معارف توحيد بوده اس -انداز مفسرين پنداشته« 1»بعضي 

جز علم خدا نيست، زيرا انسان، گذشته از خودش، محجوب از هر چيز ديگري است حتي نه  -به معناي حقيقي كلمه -علم
اي تنها مالك نفس خود نيست، بلكه احاطه به خويش هم ندارد، مگر آنكه خدايش اجازه داده باشد، و اگر به غير خود احاطه

و اما  برداري كند،هاي خارجي برايش كشف نموده پردهتواند كه امارت و نشانهه هم رساند به آن مقدار ميپيدا كند و علمي ب
احاطه به عين موجودات و عين حوادث كه علم حقيقي هم همان است علمي است مخصوص خداي تعالي كه محيط به هر 

 .عنا داللت كند بسيار زياد استچيز و شاهد و ناظر بر هر چيز است، و آيات قرآني هم كه بر اين م

پس شخص موحد اگر عارف به مقام پروردگار خود باشد بايد در هر امري تسليم او گردد، و علم را از آن او بداند، و به 
خودش نسبت علم ندهد، نه تنها علم بلكه هيچ كمالي چون علم و قدرت را به خود نسبت ندهد مگر در جايي كه ناچار شود 

كند كه خداي دهد و آن گاه آن مقداري را براي خود اثبات ميرت حقيقت علم و قدرت را به خدا نسبت ميكه در آن صو
 «"عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ "اش داده، هم چنان كه خودش فرموده:تعالي تمليكش كرده، و اجازه

 .و نيز آياتي ديگر« 2» "مْتَناقالُوا سُبْحانَكَ ال عِلْمَ لَنا إِلَّا ما عَلَّ "و نيز فرموده:

 166كند[ ..... ص : انحصار علم حقيقي به معناي احاطه بر عين موجودات و حوادث، به خداي تعالي را افاده مي "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ "جمله:]

 "ر مقام معرفت و خداشناسي از گويندگان جملهد "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ "توان فهميد كه گويندگان جملهاز همين جا مي
اند، و مقصودشان از گفته خود تنها اظهار ادب نبوده، بلكه همانطور كه گفتيم به يكي از برتر بوده "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ



در داند كه چقما بهتر ميپروردگار  -ربنا اعلم بما لبثنا "اند، و گرنه ممكن بود بگويند:معارف توحيد آشنايي داشته
ثُمَّ بَعَثْناهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ  "شان فرمود:بودند كه خداي تعالي در بارهاي نمي، آن وقت اين دسته آن عده"ايمخوابيده

راي اينكه ، ب"اندخوابيدهدهند كه چقدر آنان را مبعوث كرديم تا بدانيم كدام طائفه بهتر تشخيص مي -أَحْصي لِما لَبِثُوا أَمَداً
 صرف اظهار ادب مالزم با بهتر
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 .تشخيص دادن نيست، و اظهار كردن ادب غير از تشخيص دادن و گفتن است

 -ياقس است، زيرا "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "غير گويندگان "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ "و ظاهر امر اين است كه گويندگان
اش اين است كه يك عده بپرسند و سياق محاوره و پاسخ و پرسش است كه الزمه -اندهم گفته« 1»همانطور كه ديگران 

اي ديگر پاسخ گويند. پس گويندگان جمله دومي غير از گويندگان جمله اولي هستند، و اگر هر دو كالم از يك عده عده
پس خودشان در جواب خود گفتند پروردگار ما داناتر است به  -ا ربنا اعلم بما لبثناثم قالو "بود جاي آن داشت كه بفرمايد:مي

 ."... داندپروردگار شما بهتر مي "نه اينكه بفرمايد: "ايماينكه چقدر خوابيده

تعبير  ااند، نه كمتر، زيرا در حكايت گفتگوي ايشان يك جشود كه اصحاب كهف هفت نفر يا بيشتر بودهاز اينجا استفاده مي
و چون كمترين عدد جمع سه است نتيجتا عددشان از هفت نفر كمتر نبوده و حد اقل سه  "قالوا "آمده، و دو جا: "قال "به

 .در آغازش آمده "قال "اند، و يك نفر هم صاحب كالمي است كه كلمهاند و حد اقل سه نفر جواب دادهنفر سؤال كرده

 163در باره رفتن به شهر[ ..... ص : گفتگوي اصحاب كهف بعد از بيدار شدن ]

اين جمله نيز تتمه محاوره و  -"هُفَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَي الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكي طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ "
مير در ا طعامي برايشان بخرد، و غذايي تهيه كند. ضكند يك نفر را به شهر بفرستند تگفتگوي ايشان است، كه پيشنهاد مي

گردد، و مقصود اهل مدينه است، يعني كدام يك از اهل شهر طعام بهتري دارد از او بخرد و به مدينه بر مي "ايها "كلمه
 .بياورد، و اين قسم اضمار را استخدام گويند

تر آن. بعضي اند: يعني حاللگفته« 1»زه آن است. بعضي از ماده زكات است، و زكات طعام پاكي "ترازكي: پاكيزه "كلمه
تر آن، و ليكن اينكه كلمه را به صيغه افعل تفصيل )ازكي( آورده خالي از اين اشعار و اشاره اند يعني پاكديگر گفته« 2»

 .نيست كه مقصود از كلمه مذكور همان معناي اول باشد

أَزْكي  "اند به كلمهگفته« 2»شود بعضي استفاده مي "أَزْكي طَعاماً "لهگردد، كه از جمبه طعامي برمي "منه "ضمير در
 "د كهشوبراي ابتداء و يا تبعيض است كه اگر تبعيض باشد معناي جمله اين مي "منه "در "من "گردد و كلمهبرمي "طَعاماً

 شد و مقداري از آن برايتانفروتر مييكي را بفرستيد در شهر بگردد و ببيند كداميك از فروشگاهها جنس پاكيزه
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را  "من "گردد، آن گاه حرفبر مي "و رق "اند ضمير به كلمهديگر گفته« 1»بعضي  "كنيدخريداري كند تا با آن ارتزاق 
ير ، ولي اين احتمال بعيد است، چون مستلزم تقد"بياورد رزقي بدل از پول "اند: معناي آيه اين است كهبدلي گرفته و گفته

ق بر مورد گفتگو ضمير مذكر است، و اگر به و ر گرفتن ضمير ديگري است كه به جمله قبلي برگردد، عالوه بر اينكه ضمير
 اش اشاره مؤنث به كار برده وشد، به شهادت اينكه خود آيه قبال و رق را مؤنث دانسته در بارهگشت بايد مؤنث آورده ميمي

 ."بِوَرِقِكُمْ هذِهِ "فرموده

 169:  نگراني اصحاب كهف از فاش شدن رازشان و دست يافتن كفار به آنان[ ..... ص]

 ال وَ "به معناي اعمال لطف و رفق و اظهار مدارات است، پس اينكه فرمود: "تلطف "-"وَ لْيَتَلَطَّفْ وَ ال يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً "
خواهد همان جمله قبلي را معنا كند، و مقصود از اين كالم به طوري كه از عطفي است تفسيري، كه مي "يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَداً

فرستيد در اعمال نازك كاري و لطف با اهل شهر در رفتن و برگشتن و آيد اين است كه بايد اين شخص كه ميياق برميس
اش اين شود كه مردم از راز و حال ما معامله كردن خيلي سعي كند، تا مبادا خصومتي يا نزاعي واقع شود كه نتيجه

 .سردرآورند

ه در معامله بسيار نازك كاري به خرج دهد. ولي كالم مطلق است و قيدي براي اند كديگر اينطور معنا كرده« 1»بعضي 
 .خصوص معامله در آن نيست

 ."إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً "

 .كندحتش را بيان مياين آيه امر به تلطف را تعليل نموده و مصل

است، چون ظهور بر هر چيز اطالع از آن و علم  "بر شما اطالع يابند -يطلعوا عليكم "به معناي "يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ "جمله
يافتن بدان و همچنين ظفر يافتن بر آن است، و آيه شريفه به هر دو معنا هم تفسير شده، و كلمه مذكور به طوري كه راغب 

گرفته شده كه به معناي پشت و گرده آدمي است، در مقابل شكم آدمي، پس از آن بطور استعاره  "ظهر "كلمه گفته از« 2»
 "، آن گاه"دل زمين -بطن االرض "در مقابل "پشت زمين -ظهر االرض "در خصوص گرده زمين استعمال نموده گفتند:

 .كه به معناي ناپيدايي است "بطون "قابلاز آن گرفته شده كه به معناي پيدايي و هويدايي است، در م "ظهور

چون بودن شخص در روي زمين مالزم است با ديدن و اطالع يافتن و همچنين ميان بودن در روي زمين و ظفر يافتن و 
 نيز ميان آن و غلبه يافتن مالزمه عادي هست، و لذاست كه
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بر او غلبه  "و "بر او ظفر يافت "و "مكان او را شناخت "و "اطالع يافتن بر آن "در معناي "ظهر عليه "شده «1»گفته 
اند به طوري كه هم باب افعال از آن گرفته اند،اي قائل شدهشود، و از اين گذشته در اشتقاقش هم توسعهاستعمال مي "كرد

 .و هم باب مفاعله و باب تفاعل و باب استفعال و ابوابي ديگر

سر  گاه كسيدر خصوص اين داستان به معناي همان اطالع يافتن از مخفي "يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ "آيد كه جملهو از سياق برمي



ه اند، و حال فرار نمود، چون اصحاب كهف قبال مردماني نيرومند و متنفذ بودهتر استدرآوردن است، زيرا از ساير معاني جامع
د و گاه ما خبردار نشوكنند كه چون ما مردمي سرشناسيم سعي كن كسي از مخفياند، لذا سفارش ميو خود را پنهان كرده

 .يابندخواهند ظفر مياگر مطلع شوند بر آنچه كه مي

ها است، زيرا عالوه بر كشتن منفوريت و نايش كشتن با سنگ است كه بدترين كشتنمع "يرجموكم "و اينكه فرمود:
مطروديت كشته را هم همراه دارد و در اين كه خصوص رجم را از ميان همه اقسام قتل اختيار نمود خود مشعر بر اين است 

آمده بودند، با حرصي عجيب  اند، زيرا اينان از دين آنان بيرونكه اهل شهر عموما با اصحاب كهف دشمني داشته
خواستند با ريختن خون ايشان دين خود را ياري كنند، بنا بر اين اگر دستشان به ايشان برسد بي درنگ خونشان را مي
 .شودخواهند در اينكار شركت جويند ال جرم جز با سنگسار ميسر نميريزند، و چون همه افراد ميمي

متضمن معناي داخل كردن باشد، چون  "اعاده "ظاهرش اين است كه كلمه "فِي مِلَّتِهِمْأَوْ يُعِيدُوكُمْ  "و اينكه فرمود
 .متعدي شود "الي "متعدي شده است. با اينكه اين كلمه همواره بايد با "في "بينيم كلمه مذكور با لفظمي

ز صرف ادعاي اينكه بگويند ما ا آري، برداشتي كه اصحاب كهف كردند طوري نبوده كه مردم دست از سر آنان بردارند، يا به
ايم از ايشان بپذيرند و جرمشان را ببخشند بلكه به خاطر اينكه جرمشان تظاهر به دين توحيد و دين توحيد دست برداشته

كردند عادتا نبايد به صرف پرستي را خرافي و موهوم و افتراء بر خدا معرفي ميپرستي بوده و علنا بتخروج از دين بت
پرستي قناعت كنند، بلكه بايد آن قدر تعقيبشان كنند و رفتارشان را زير نظر بگيرند تا نسبت به صدق ه حقانيت بتاعتراف ب

پرستان شده و تمامي وظائف ديني ايشان را انجام داده از انجام پرستي يكي از بتادعايشان اطمينان پيدا كنند، و قهرا در بت
 مراسم و شرايع دين الهي
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 .محروم شوند، حتي به يك كلمه از دين توحيد لب نگشايند

سير االبته هيچ يك از اينها نسبت به كسي كه در زير فشار كفار قرار گرفته و از هر سو او را محصور خود نموده مانند يك 
كند، و هم نقل، حتي قرآن كريم كند مانعي ندارد، هم عقل آن را تجويز ميزير دست و مستضعف در ميان آنان زندگي مي

كه « 1» "إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً "و نيز فرموده:« 1» "إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ "صريحا تجويز نموده و فرموده:
توانند به زبان انكار حق نموده و در دل ايمان داشته باشند، ليكن همه اينها براي كسي است كه گفتيم در چنين كساني مي

زير فشار كفار و زير نظر آنان و در چنگالشان قرار گرفته باشد، نه مانند اصحاب كهف كه از ميان كفار نجات يافتند، و آزادي 
ست آوردند، براي آنان ديگر جائز نيست خود را در مهلكه ضاللت افكنده و دست بسته تحويل اجتماع در عمل و اعتقاد به د

كفر شوند آن وقت نتوانند به كلمه حق لب بگشايند، و خود را از انجام وظائف ديني و انساني محروم كنند، كه اگر چنين 
 إِنَّ الَّذِينَ "بينند، هم چنان كه خداي تعالي فرموده:ميكنند سعادت را بر خود حرام نموده ديگر هرگز روي رستگاري را ن

 فَتُهاجِرُوا فِيها مْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةًتَوَفَّاهُمُ الْمَالئِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالُوا أَ لَ
 .«2» "جَهَنَّمُ وَ ساءَتْ مَصِيراً فَأُولئِكَ مَأْواهُمْ

 164با اينكه تقيه و تظاهر به كفر از روي اضطرار جايز است سبب نگراني و بيم اصحاب كهف چه بوده است؟[ ..... ص : ]



ز گردد، و نيال روشن ميكام "أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ "بر جمله "وَ لَنْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداً "و با همين بيان وجه ترتب جمله
شود، و آن اشكال اين است كه اظهار كفر از روي اكراه و پنهان داشتن ايمان در رسد رفع مياشكالي كه در اينجا به نظر مي

و هرگز تا ابد رستگار  "قلب و بين خود و خدا هميشه بخشوده است، و منحصر به زماني معين نيست، پس چرا فرموده:
نكه مجبور بودن اصحاب كهف از حالشان هويدا بوده چرا برگشتن به كفر ملتشان را هالكت ابدي خوانده؟ و با اي "شوندنمي

كردند و يا ايشان را به نحوي به آيد اين است كه اگر خود را بر مردم عرضه ميجوابي كه گفتيم از كالم ما به دست مي
 گاه خود راهنماييمخفي

__________________________________________________ 

 .مگر كسي كه مجبورش كنند به زبان كفر بگويد، در حالي كه قلبش مطمئن به ايمان باشد(1)

 .155سوره نحل، آيه 

 [.....] .15مگر آنكه از شر آنان تقيه كنيد. سوره آل عمران، آيه (2)

ديد؟( دنيا چه وضعي داشتيد )چرا كافر بو پرسند دركساني كه مالئكه جانشان را در حال كفر و ظلم به نفس گرفتند مي(3)
گويند: مگر زمين خدا فراخ نبود چرا اقويا به كفر مجبورمان كردند( مالئكه مي)گويند ما در دنيا جزو طبقه ضعيف بوديم مي
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شد )آري ناچاري و اضطرار به اختيار منافاتي با نمودند خود را به اختيار گرفتار كفر و شرك نموده و عذرشان موجه نميمي
تواند كند ديگر در بين زمين و آسمان اختياري ندارد، نه مياختيار ندارد مثال كسي كه خود را به اختيار از هواپيما پرتاب مي

 .(كندتواند از سقوط و متالشي شدن خود جلوگيري كند ولي اين نتوانستن رفع مالمت از او نمييبرگردد و نه م

گفته: اكراه بر كفر گاهي سبب « 1»اند كه قانع كننده نيست، مثال يكي البته ديگران هم جوابهاي ديگري از اين اشكال داده
برگرداند و راستي به كفر معتقدش كند، و در اين اعتقاد باطل پا  شود شيطان آدمي را به تدريج استدراج نموده و نظر او رامي

 .بر جايش سازد

 :بايست بفرمايدو ليكن اين جواب صحيح نيست، براي اينكه اگر چنين خوفي بود مي

يعني در اين صورت ترس آن هست كه هرگز رستگار نشويد، نه اينكه بطور قطع  "و يخاف عليكم ان ال تفلحوا ابدا "
 .شويديد هرگز رستگار نميبفرما

اند كه ممكن است منظور اين باشد كه كفار از راه دوستي و خواهش شما را ديگر از اشكال اينطور جواب داده «2»بعضي 
 .به دين خود برگردانند. ولي سياق با اين توجيه سازگاري ندارد

د، توانسته اظهار كفر كن، و به هيچ وجه كسي نمياند كه ممكن است در آن روز تقيه جائز نبودهديگر جواب داده« 2»بعضي 
قهرا در چنين فرضي عود به ملت كفر هر چند تقيتا باشد عدم فالح ابدي را مستلزم است، اين جواب نيز ناتمام است، براي 

 .باشداينكه دليلي بر آن نيست و صرف احتمال، كافي در رفع اشكال نمي

ست سياق عجيبي ا -تا آخر دو آيه -"قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ "شده يعني از جملهاي كه از ايشان حكايت و سياق محاوره
كه از كمال محبتشان به يكديگر در راه خداي تعالي و برادريشان در دين و مساواتشان در بين يكديگر و خيرخواهي و 

 .دهداشفاق نسبت به هم خبر مي

بت به اند كه نسبر موقفي از توحيد اشاره كرده "رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ "جملههمانطور كه قبال هم گفتگويش گذشت در 
 .تر استتر و كاملرفيع "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "صاحبان و گويندگان جمله



م شهر كند كه كسي را بفرستيخواهد پيشنهاد شود كه يكي از ايشان وقتي ميو اما برادري و مواساتشان از اينجا فهميده مي
 گويدگويد تو برخيز برو، ميبه يكي از رفقايش نمي
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د. و وقتي هم خواست اسم پول را ببرد نگفت پولمان را و يا از پولمان به او يكي را بفرستيد، و نيز نگفت فالني را بفرستي
و و رق را به همه نسبت داد، همه اينها مراتب برادري و مواسات و  "پولتان را بدهيد به يك نفرتان "بدهيد برود، بلكه گفت:

 .رساندادب آنان را مي

رساند. و مراتب خيرخواهي آنان نسبت به هم را مي "وَ لْيَتَلَطَّفْ ... "و جمله "... فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكي طَعاماً "بعالوه، جمله
رساند كه چقدر نسبت به نفوسي كه اشفاق و مهرباني آنان را نسبت به يكديگر مي "...إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ  "جمله

 .ل بودندداراي ايمان بودند مشفق بودند، و براي آن نفوس ارزش قائ

كه و رق مشخصي را تعيين  "هذه "با در نظر گرفتن اضافه پول به آنان و به كار رفتن اشاره "بِوَرِقِكُمْ هذِهِ "و در جمله
و گرنه سياق  "پولتان كه اينست "اند بر اينكه بدان اشاره كنند و بگويندكند اشعار دارد بر اينكه عنايت خاصي داشتهمي

اند شخصي را بفرستند قدري غذا تهيه كند. و اما اسم پول بردن و بدان اشاره نداشت كه چون گرسنهبيش از اين استدعا 
كردن بعيد نيست براي اين بوده كه ما بدانيم جهت بيرون افتادن راز آنان همان پول بوده، چون وقتي فرستاده آنان پول را 

قديمي و مربوط به سيصد سال قبل. و در آيات اين داستان اي است در آورد تا به فروشنده جنس بدهد فروشنده ديد سكه
 .غير از اين پول چيز ديگري باعث كشف اين راز معرفي نشده است

 ."هُمْنَ بَيْنَهُمْ أَمْرَوَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ أَنَّ السَّاعَةَ ال رَيْبَ فِيها إِذْ يَتَنازَعُو "

، معنايش اين است كه فالني افتاد "فالن عثر "گويندبه معناي سقوط است. وقتي مي "عثر "گفته: ماده «1»در مفردات 
 "گويند:كنند، و ميكند بدون اينكه در پي آن باشد استعمال ميولي مجازا در مورد كسي هم كه به مطلبي اطالع پيدا مي

و يك  "فَإِنْ عُثِرَ عَلي أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً "اطالع يافتم. در قرآن كريم يك جا فرموده:يعني به فالن مطلب  "عثرت علي كذا
يعني اين چنين ايشان را بر جاي آنان واقف نموديم بدون اينكه خودشان در جستجوي  "وَ كَذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ "جا فرموده:
 .آنان باشند

و  قرار دارد، "كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ "است مانند تشبيهي است كه در جمله "ذلِكَ أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْوَ كَ "و تشبيهي كه در جمله
معنايش اين است: همانطور كه قرنها به خوابشان كرديم و سپس بيدارشان نموديم همين طور چنين و چنان كرديم. و به 

 همين منوال جمله اولي معنا

__________________________________________________ 

 ."عثر "مفردات راغب، ماده(1)

 254، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 "فرمايد:است كه سياق بر آن داللت دارد، و ذيل آيه هم كه مي "اناس "در آن جمله كلمه "أَعْثَرْنا "و مفعول .شودمي
 .شاهد بر اين داللت است "لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

 .كندبه بياني كه خواهد آمد اين وجه را تاييد مي "رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ "ملهو ج



اند، اوال به اينكه مستلزم اين است كه تنازع و سر و صداي مردم بعد از از مفسرين بر اين وجه اعتراض كرده «1»بعضي 
نازع و سر و صدا قبل از وقوف بر حال آنان واقف شدن بر حال اصحاب باشد، و حال آنكه چنين نيست، و ثانيا به اينكه ت

 .بوده، و بعد از وقوف ديگر سر و صدا برطرف شده است، و بنا بر وجه باال تنازع و وقوف در يك وقت بوده و صحيح نيست

دهيم به اينكه بنا بر اين وجه، تنازع مردم تنازع در خصوص اصحاب كهف است كه زمانا بعد از از اين اعتراض پاسخ مي
عثار و وقوف بوده، و آن تنازعي كه قبل از وقوف بوده تنازع در مساله قيامت بوده است كه بنا بر اين وجه مقصود از تنازع ا

 .آن نيست

 161كند[ ..... ص : كه گفتگوي و مجادله مردم را در باره اصحاب كهف حكايت مي "فَقالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً ... "توضيح آيه:]

گفتند  -قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلي أَمْرِهِمْ "گان اين حرف مشركين هستند به دليل اينكه دنبال آن چنين نقل فرموده:گويند
اند منظور گفته« 1»و به طوري كه بعضي  -بنيان بر ايشان است "بناء ". و مراد از"آنهايي كه بر امر ايشان اطالع يافتند
اصحاب كهف پشت آن قرار گرفته از نظر مردم پنهان شوند، و كسي بر حال آنان واقف اين است كه ديواري كشيده شود تا 

 .يعني آن را پشت ديوار قرار داد "بني عليه جدارا "شود:نگردد، هم چنان كه گفته مي

كَذلِكَ  "و "وَ كَذلِكَ بَعَثْناهُمْ ":هاي قبل، از آنجا كه فرموداين قسمت از آيات داستان اصحاب كهف به انضمام قسمت
كند، گويا فرموده است: بعد از آنكه فرستاده اصحاب كهف به شهر آمد و اوضاع و اشاره به تماميت داستان مي "أَعْثَرْنا عَلَيْهِمْ

احوال شهر را دگرگونه يافت و فهميد كه سه قرن از به خواب رفتن آنان گذشته )البته اين را نفهميد كه ديگر شرك و 
مسلط نيست و زمان به دست دين توحيد افتاده( لذا چيزي نگذشت كه آوازه اين مرد در شهر پيچيده پرستي بر مردم بت

خبرش در همه جا منتشر شد، مردم همه جمع شدند و به طرف غار هجوم و ازدحام آوردند و دور اصحاب كهف را گرفته 
شان را قبض روح كرد، پس بعد از بيدار داوند همهحال و خبر پرسيدند، و بعد از آنكه داللت الهيه و حجت او به دست آمد خ
 هاي مردم در امر قيامت برطرفشدن بيش از چند ساعت زنده نماندند، فقط به قدري زنده بودند تا شبهه

__________________________________________________ 

 .122، ص 12روح المعاني، ج (1)

 .255، ص 5مجمع البيان، ج (2)

 255، ص: 12يزان، جترجمه الم

 .گردد، بعد از آن همه مردند، و مردم گفتند بنائي بر غار آنان بسازيد، كه پروردگارشان اعلم است

اشاره است به اينكه آن جمعيت وقتي آنان را در غار ديدند باز بين خود اختالف  "پروردگارشان اعلم است "و در اينكه گفتند:
سر امري مربوط به اصحاب كهف بوده است، زيرا كالم، كالم كسي است كه از علم كردند و اختالفشان هر چه بوده بر 

امت زايل شان نسبت به قييافتن به حال آنان و استكشاف حقيقت حال مايوس باشد. و گويا بعضي از ديدن آن صحنه شبهه
ا حرف ند: باألخره يا حرف ما است ياگشته آرامش خاطر يافتند، و بعضي ديگر آن طور كه بايد قانع نشدند، لذا طرفين گفته

 .شما، هر كدام باشد سزاوار است ديواري بر آنان بكشيم كه مستور باشند خدا به حال آنان آگاهتر است

گيرد، براي اينكه به هر حال اين اي به خود مياز نظر هر يك از اين دو وجه معناي جداگانه "رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ "پس جمله
كه دو وجه در معنايش آورديم تفرع دارد، به طوري كه هر معنايي كه آن  "إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ "به جمله جمله نسبت

د تنازع و اختالف در باره قيامت باش "إِذْ يَتَنازَعُونَ ... "گذارد، اگر تنازع مستفاد از جملهجمله به خود بگيرد در اين هم اثر مي
شود كه مردم در باره قيامت اختالف نموده كي انكار كرده باشد، قهرا معناي جمله مورد بحث ما نيز اين مييكي اقرار و ي



سر و صدا را انداخته بودند كه ناگهان ايشان را از داستان اصحاب كهف مطلع كرديم تا بدانند كه وعده خدا حق است و 
اينكه آيت الهي را ديدند دست از انكار برنداشتند و گفتند  قيامت آمدني است، و شكي در آن نيست، و ليكن مشركين با

ديواري بر آنان بسازيد تا مردم با آنان ارتباط پيدا نكنند چه از امر آنان چيزي براي ما كشف نشد و يقين پيدا نكرديم 
 .پروردگار آنان به حال آنان داناتر است

 آوريم، و بر باالييد، و ما به همين آيت اكتفاء نموده ايمان ميموحدين گفتند امر ايشان ظاهر شد، و آيت آنان روشن گرد
سازيم كه هم خدا در آن عبادت شود و هم تا آن مسجد هست اسم اصحاب كهف هم زنده بماند، تا غار آنان مسجدي مي

مت است، پس در شود مساله معاد و قيابدانند وعده خدا حق است، و مراد از وعده خدا به طوري كه از سياق استفاده مي
 .عطف تفسيري آن است "وَ أَنَّ السَّاعَةَ ال رَيْبَ فِيها "حقيقت جمله

به  "تنازع "است. و كلمه "ليعلموا "و يا براي "اعثرنا "ظرف براي "إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ "در جمله "اذ "و ظرف
 اند: اصلگفته« 1»معناي تخاصم و دشمني است. بعضي 

__________________________________________________ 

 .122، ص 12روح المعاني، ج (1)

 257، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ه اش متعدي بشود. و به همين جهت به اعتبار معناي اصلياين كلمه به معناي تجاذب است كه در تخاصم استعمال مي
فَإِنْ  "شود، مانند تنازع در جملهنيز متعدي مي "في "اصم به وسيلهرود، هم چنان كه به اعتبار معناي تخنفس به كار مي
 ."ءٍتَنازَعْتُمْ فِي شَيْ

 .تنازعشان در مساله قيامت است "تنازع مردم در بين خود و در باره امر خود "و مراد از

بود حال آيه مورد بحث از نظر  و اگر قيامت را به ايشان نسبت داده به خاطر اعتناء زيادي است كه در باره آن داشتند. اين
 .مفردات آن، و داللت و شهادتي كه بعضي كلمات آن بر معناي بعضي ديگر دارد

شود: همانطور كه ما آنان را به خواب كرديم و سپس براي منظوري چنين و چنان و معنايش بنا بر آنچه گذشت اين مي
يم تا در باره قيامت كه در باره آن با هم نزاع داشتند روشن گشته بيدارشان نموديم همچنين مردم را از حال آنان با خبر كرد

 .بدانند كه وعده خدا به آمدن قيامت حق است. و در فرا رسيدن آن شك و ريبي نيست

شود كه: ما مردم را بر جاي آنان واقف ساختيم تا مردم مقارن نزاعي كه بين خود در باره قيامت داشتند و يا معنايش اين مي
 .د كه وعده خدا حق استبدانن

 161وجه داللت بيدار شدن اصحاب كهف بعد از خواب چند صد ساله، بر حق بودن معاد و قيامت[ ..... ص : ]

 گوئيم: از اينخواهي پرسيد كه از خواب بيدار شدن اصحاب كهف چه داللتي دارد بر اينكه قيامت حق است؟ در جواب مي
شان از بدنهايشان كنده شد، و در اين مدت طوالني مشاعرشان به كلي تعطيل جهت كه اصحاب كهف در عالم خواب جان

گشته بود و حواس از كار باز ايستاده و آثار زندگي و قواي بدني همه از كار افتاد، يعني بدنها ديگر نشو و نما نكرد، موي سر 
ن بودند پير نشدند و اگر سالم بودند شان عوض نگرديد اگر جواهايشان ديگر بلند نشد شكل و قيافهو رويشان و ناخن

مريض نگشتند، ظاهر بدنها و لباسهايشان پوسيده نشد، آن وقت پس از روزگاري بس طوالني يك بار ديگر كه داخل غار 
شده بودند برگشتند، و اين خود بعينه نظير قيامت است، و نظير مردن و دوباره زنده شدن است، و هر دو در اينكه خارق 

 .تواند اين را قبول نكند، و هيچ دليلي بر نفي آن جز استبعاد نداردد شريكند، كسي كه آن را قبول داشته باشد نميانالعاده



وح بعد گفتند راند كه مياند يك طائفه موحد بودهو اين قضيه در زماني رخ داده كه دو طائفه از انسانها با هم اختالف داشته
گفتند روح اصال مغاير بدن گردد طائفه ديگر مشرك بودند و ميقيامت به بدنها بر مياز مفارقتش از بدن دوباره در روز 

پرستان اعتقادشان اين است پيوندد، آري عموم بتشود، و ليكن به بدن ديگري مياست، و در هنگام مرگ از بدن جدا مي
  .شود و اين همان تناسخ استمي گردد، و ليكن به بدن ديگري ملحقكه آدمي با مرگ دستخوش بطالن و نابودي نمي
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گذارد كه اين داستان آيتي است الهي كه اي جاي هيچ شك و ريبي باقي نميپس در چنين عصري حدوث چنين حادثه
ت ه آن آيمنظور از آن از بين بردن شك و ترديد دلها است، در خصوص امر قيامت، و منظور آوردن آيتي است تا بفهمند ك

 .نيز ممكن است و هيچ استبعادي ندارد (ديگر )قيامت

آيد كه اصحاب كهف بعد از چند ساعتي كه مردم از حال آنان واقف شدند از دنيا رفته از همين جا است كه در نظر، قوي مي
مت شر شود تا در باره قياباشند، و منظور خداي تعالي همين بوده باشد كه آيتي از خود نشان داده دهان به دهان در بشر منت

 .تعجب و استبعاد نكنند

شود، و آن اين است كه بگوئيم در ضمير جمع اول، پيدا مي "إِذْ يَتَنازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ "از اينجا وجه ديگري براي جمله:
بر آن  "رام "يعني آنكه گردد، و سوميبر آن اضافه شده به ناس برمي "بين "يعني آنكه در يتنازعون است و آنكه كلمه

خواهد بود، و معنايش اين  "ليعلموا "در اين صورت ظرف براي: "اذ ":گردد و كلمهاضافه شده به اصحاب كهف برمي
شود كه مردم را به داستان اصحاب كهف آگاه كرديم تا بدانند وعده ما حق است، و در آن ترديدي نيست، و اين مي

 .كردندن خود در خصوص اصحاب كهف سر و صدا ميدانستنشان وقتي باشد كه در ميا

به اصحاب كهف برگردد معناي آيه چنين  "امرهم "و اگر تنازع مزبور تنازع در باره اصحاب كهف بوده باشد، و ضمير در
و  تشود: ما بعد از آنكه اصحاب كهف را بيدار كرديم مردم را بر حال آنان مطلع ساختيم تا بدانند كه وعده خدا حق اسمي

اند و آيا الزم است دفن شوند و قيامت ترديدي ندارد، و مردم در باره آنان بين خود نزاع كردند كه آيا اينها خوابند يا مرده
برايشان قبر درست كنيم و يا به حال خودشان واگذاريم تا در فضاي غار هم چنان بمانند، مشركين گفتند: بنائي بر آنان 

اند، ولي اند و خواب و يا آنكه مردهواگذاريم، پروردگارشان داناتر به حالشان است كه آيا زنده بنيان كنيم و به حال خودشان
 .كنيمموحدين گفتند: مسجدي را باالي آنان بنا مي

رفت و ليكن سياق مؤيد معناي اول است، زيرا ظاهر سياق اين است كه اينكه موحدين اين دو معنا بود كه احتمال مي
و اين دو قول به طور  "...ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْياناً  "اند:در حقيقت رد كالم مشركين است كه گفته "خِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداًلَنَتَّ "گفتند

رَبُّهُمْ  "يقين از دو طايفه است، و بايد با هم مختلف باشد، و اين اختالف تنها بنا بر معناي اول تصور دارد، و همچنين جمله
 با  "پروردگار ما ":و نگويند "ربهم "آن هم با اين تعبير كه بگويند: "مْأَعْلَمُ بِهِ
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 .تر استمعناي اول مناسب

 113[ ..... ص : "قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلي أَمْرِهِمْ ... "در آيه: "الَّذِينَ غَلَبُوا عَلي أَمْرِهِمْ "مقصود از:]

 ."غَلَبُوا عَلي أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداًقالَ الَّذِينَ  "

اين جمله نقل كالم موحدين است، شاهدش اين است كه گفتند مسجدي بنا كنيم، و نگفتند معبدي. چون مسجد در عرف 
 را مسجد نخوانده هم قرآن محلي را گويند كه براي ذكر خدا و سجده براي او مهيا شده است، و قرآن بتكده و يا ساير معابد



وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ  "چنان كه خداوند در سوره حج، مسجد را در مقابل صومعه و بيع و صلوات قرار داده و فرموده:
 .«1» "اللَّهِ

، تبينيد جمله مورد بحث با فصل و بدون عطف آمده بدين جهت است كه كالم به منزله جواب از سؤالي مقدر اسو اگر مي
گويا سائلي پرسيده: غير مشركين چه گفتند؟ در جوابشان گفته شد آنها كه بر امر اصحاب كهف غلبه كردند چنين گفتند. و 

 "باشد و ضمير "يَتَنازَعُونَ ... "همان مساله مورد مشاجره در جمله "امر ايشان "اگر مقصود از "غلبه بر امر ايشان "منظور از
برگردد  "فتيه "ه موحدين خواهد بود به وسيله پيروزي خود با معجزه كهف. و اگر ضمير بهبه ناس برگردد مراد غلب "هم

مقصود از غلبه بر امر ايشان )فتيه(، غلبه از نظر به دست گرفتن كار ايشان خواهد بود كه باز در اين صورت همان موحدين 
 .بودند كه متصدي امر كهف و ساختن مسجد بر باالي آن بودند

اند: اولياء و ديگر گفته« 2»اند: غالبين بر امر ايشان پادشاه زمان و دستيارانش بودند، نه موحدين، بعضي گفته« 1»بعضي 
 .تر استفاميلهاي خود اصحاب كهف بودند. و اين قول از هر قولي ديگر سخيف

ه برگردد معناي غلب "ناس "گر ضمير بهنبوده باشد در اين صورت ا "يَتَنازَعُونَ ... "و اگر منظور از امر ايشان امر مذكور در
آنهايي كه زمام امر مردم را در دست داشتند چنين  "،"قالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلي أَمْرِهِمْ "عبارت از زمامداري خواهد بود، و معناي

 .خواهد بود "و چنان گفتند

ن است حاكم اين حرف را زده باشد، و هم و اين زمامداري هم با حاكم زمان قابل انطباق است و هم با موحدين، هم ممك
آنهايي كه غلبه كردند( برگردد ديگر منظور از غالبون خيلي روشن است، و  -... موحدين و اگر ضمير به موصول )الذين

كنند. اين بود وجوه محتمل در اين آيه مقصود از غلبه زمامداران بر امر خويش اين است كه ايشان هر كاري را بخواهند مي
 ولي از همه

__________________________________________________ 

 .25شود. سوره حج، آيه مساجدي كه در آن نام خدا برده مي(1)

 .255، ص 5(مجمع البيان، ج 2و  2)
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 .وجوه بهتر همان وجه اول است

هايي در مرجع ده، اختالفات زيادي در مفردات آيه دارند، اختالفاين آيه از آياتي است كه معركه آراء مختلف مفسرين ش
شود كه اگر اين اختالفات را با آن ضمير جمع در آن و در ضمن اختالفات عجيبي در باره جمالت آيه از ايشان ديده مي

آنچه كه با سياق آيه  توان گفت در اين آيات هزاران قول پيدا شده و از اين اقوالاختالفات در هم ضرب كنيم آن وقت مي
 .مناسب بود آورديم چنانچه خواننده عزيز بخواهد به همه آن اقوال پي ببرد بايد به كتب تفسيري مطول مراجعه نمايد

 119اند[ ..... ص : حكايت اختالف مردم در عدد اصحاب كهف و بيان اينكه ايشان هفت نفر بوده]

 ."مْ ... وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْسَيَقُولُونَ ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ كَلْبُهُ "

خداي تعالي در اين آيه اختالف مردم را در عدد اصحاب كهف و اقوال ايشان را ذكر فرموده، و بنا به آنچه كه خداوند در 
اند كه هر يك مترتب بر ديگري است، يكي اينكه اصحاب كهف سه مردم سه قول داشته -و قوله الحق -قرآن نقل كرده

اند و ششمي سگشان بوده كه قرآن كريم بعد از نقل اين اند كه چهارمي سگ ايشان بوده. دوم اينكه پنج نفر بودهنفر بوده
 .گفتنديعني بدون علم و اطالع سخن مي "كردندرجم به غيب مي "قول فرموده:



 بود كه قول دومي را اولو اين توصيفي است بر هر دو قول، زيرا اگر مختص به قول دوم به تنهايي بود حق كالم اين مي
 .نقل كند و آن گاه اين رد خود را هم دنبالش بياورد بعدا قول اول و بعد سوم را نقل كند

اند كه هشتمي سگ ايشان بوده، خداي تعالي بعد از نقل اين قول چيزي كه اشاره به ناپسندي قول سوم اينكه هفت نفر بوده
 "بر صحت آن نيست. قبال هم كه در پيرامون محاوره اصحاب كهف در ذيل آيه آن كند نياورده، و اين خود خالي از اشعار

هاي ين صيغهكرديم گفتيم كه ابحث مي "قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ
اشعار بلكه داللت دارد بر اينكه حد اقل عدد ايشان هفت نفر بوده و كمتر از آن نبوده جمع و آن يك صيغه مفرد نه تنها 

 .است

و از جمله لطائفي كه در ترتيب شمردن اقوال مذكور به كار رفته اين است كه از عدد سه تا هشت را پشت سر هم آورده با 
مي سگشان، پنج نفر، ششمي سگشان، هفت نفر سه نفر، چهار "اينكه سه عدد را شمرده شش رقم را نام برده، فرموده

 ."هشتمي سگشان

همان سنگسار  "رجم "پردازد ومي "قول بدون علم "تميزي است كه به وصف دو قول اول به عبارت "رجما "و اما كلمه
ت است سداند راغايب باشد، يعني قولي كه معنايش از علم بشر غايب است و قائلش نمي "غيب "كردن است و گويا مراد از

 373 :، ص12يا دروغ، آن گاه ترجمه الميزان، ج

خواهد با سنگ كسي را بزند، خم گوينده كالمي را كه چنين شاني و چنين وضعي دارد به كسي تشبيه فرموده كه مي
ل مثخورد يا خير؟ و شايد در داند كه به هدف ميداند سنگ است يا چيز ديگر و نميدارد كه نميشود چيزي را برميمي

همين باشد، يعني به جاي علم با مظنه رجم كرد، چون مظنون هم هر  "فالني رجم به غيب كرد "گويند:معروف هم كه مي
 .چه باشد تا حدي از نظر صاحبش غائب است

 .ولي قول بعيدي است "ظن به غيب "اندگفته "رجم به غيب "در معناي« 1»بعضي 

ثَالثَةٌ رابِعُهُمْ  "وسط دو جمله اول آن واو نياورد، ولي در سومي آورده فرموده: خداي تعالي در اين سه جمله مورد بحث، در
 ."سَبْعَةٌ وَ ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ "،"خَمْسَةٌ سادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ "،"كَلْبُهُمْ

و  شده، هر سه خبرهايي هستند براي مبتداي حذف "سبعة "و "خمسة "و "ثالثة "گفته در اين سه جمله «2»در كشاف 
سادِسُهُمْ  "و "رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ "هم چنان كه هر سه جمله "هم سبعة ""هم خمسة ""هم ثالثة "تقدير كالم چنين است:

 .اندمبتداء و خبرهايي هستند كه صفت خبر قبلي قرار گرفته "ثامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ "و "كَلْبُهُمْ

گوييم واو مزبور واوي است مله و با واو آمدن اين جمله نشد؟ در جواب ميخواهي پرسيد اين كه دليل بي واو آمدن آن دو ج
ز آيد كه حال ااي باشد، هم چنان كه بر سر جمالتي هم در ميآيد كه آن جمله صفت نكرهاي در ميكه هميشه بر سر جمله

و صفت معرفه  "و ديگري هم بودنزد من مردي آمد كه با ا -جاءني رجل و معه آخر "معرفه باشد مانند صفت نكره در جمله
وَ ما أَهْلَكْنا مِنْ  "و او در جمله "زيد را در راه ديدم در حالي كه در دستش شمشيري بود -مررت بزيد و بيده سيف "مانند

 .نيز از همين باب است "قَرْيَةٍ إِلَّا وَ لَها كِتابٌ مَعْلُومٌ

به عبارتي بهتر چسبيدن صفت به موصوف و داللت بر اين است كه فائده اين واو هم در نكره و هم در معرفه تاكيد و يا 
 .اتصاف موصوف به اين صفت امري است ثابت و مستقر

رساند گويندگان اين سخن از روي فهماند كه اين حرف صحيح است، زيرا ميهمين واو است كه در جمله سوم به ما مي
و طائفه كه رجم به غيب كرده بودند. دليل بر اين استفاده اين اند، نه چون آن دعلم و ثبات و اطمينان نفس سخن گفته

باس ابن ع "ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ "و بعد از جمله سوم فرمود: "رَجْماً بِالْغَيْبِ "است كه خداي تعالي بعد از دو جمله اول فرمود:



قول ديگر باقي مانده بود، ولي در جمله سوم واو هم گفته در دو جمله اول واو نيامد چون هنوز جاي شمردن بود، زيرا يك 
 آورد تا بفهماند قول ديگري در دنبال نيست، همين
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 .«1»نفر بوده، و هشتمي آنان سگشان بوده است روايت هم خود دليل قاطع و ثابت است بر اينكه عدد اصحاب كهف هفت 

اي از كالم ابي علي فارسي گفته: و اما كسي كه گفته اين واو، واو ثمانيه است، و استدالل و در مجمع البيان در ذيل خالصه
ه سخني است كه علماي كه چون درهاي بهشت هشت عدد است لذا واو آورد "حَتَّي إِذا جاؤُها وَ فُتِحَتْ أَبْوابُها "كرده به آيه:

 .«1»فهمند، و از نظر علمي اعتباري ندارد نحو معنايش را نمي

 ."... قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ "

ترين نظريه را اعالم بدارد و آن اين دهد كه در باره عدد اصحاب كهف صحيحدر اين جمله به رسول خدا )ص( فرمان مي
اوره اي كه از محاست كه خدا به عدد آنان داناتر است. در كالم سابقش نيز به اين نظريه اشاره كرده، نظير اينكه در جمله

وْماً أَوْ بَعْضَ لَبِثْنا يَ "يح هم دانسته بود يكي گفته بود: چه قدر خوابيدند؟ گفتند:آنان حكايت كرده بود، و آن را كالمي صح
داند كه چقدر خوابيديد؟ با اين حال در كالم داللتي است بر و در آخر حكايت كرده كه گفتند، پروردگارتان بهتر مي "يَوْمٍ

بودند اطالعي از عدد  "رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ "يعني خطابمخاطب به اين خطاب  (اينكه بعضي از كساني كه با رسول خدا )ص
 ال يعلمهم اال "و نفرموده: "اي اندكداند آن را مگر عدهنمي -ما يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ "اند، چون در اين كالم فرموده:آنان داشته

ر بعد از آن اثبات د "اال قليل "و در نتيجه استثناء كندفرق است اولي نفي حال را افاده مي "ال "و "ما "چون ميان "قليل
 .رساندحال را مي

 .انددانستند از اهل كتاب بودهآيد كه آن عده كمي كه قضيه را ميو از اين كالم چنين به نظر مي

بوده، و كوتاه سخن، مفاد كالم اين است: سه قولي كه در باره عدد اصحاب كهف ارائه شد در عهد رسول خدا )ص( معروف 
ه ارائه فهماند در آينده اين نظريكه مي "اندگويند سه نفر بودهبه زودي مي -سَيَقُولُونَ ثَالثَةٌ ... "بنا بر اين، اينكه در جمله

باشند آينده نزديك به زمان  "سيقولون "در: ""سين "شود، همچنين دو نظريه ديگر در صورتي كه عطف به مدخولمي
 دقت -رساندديك به زمان وقوع حادثه را مينزول اين آيات و يا نز
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 .فرماييد

 "عناي تردد در چيزي است، و معناي آن از معناي كلمهبه م "مرية "راغب گفته: كلمه -"فَال تُمارِ فِيهِمْ إِلَّا مِراءً ظاهِراً "
به معناي محاجه در آن امري است  "ممارات "و "امتراء "تر است. آن گاه گفته:اخص است، و شك از مريه عمومي "شك

شتر ان ماده به پست "گرفته شده كه معنايش "مريت الناقة "از اصطالح "مرية "كه مورد تردد باشد. سپس گفته: اصل كلمه
 .«1»است  "جهت دوشيدن شير دست كشيدم

خواهد همه حرفهاي اند براي اين است كه شخص مجادله كننده با كالم خود ميخوانده "ممارات "را "جدال "پس اگر



 .طرف خود را از او بدوشد و رد كند

رآن از قصه اصحاب كهف اين است كه در آن تعمق و دقت ننموده به همان مقداري كه ق "ظاهر بودن مراء "و مقصود از
شود. و بعضي اند كه از آن توهين و رد شنونده فهميده ميآن را طوري ديگر معنا كرده «1»آورده اكتفاء كند. ولي بعضي 

اند مقصود از ظاهر بودن مراء اين است كه مراء حجت طرف مقابل را از بين ببرد، و ظهور در اينجا به معناي ديگر گفته« 2»
اي است كه عارش از تو و اين شكوه -و تلك شكاة ظاهر عنك عارها "چنان كه در شعر شاعر كه گفته: رفتن است، هم

 .به اين معنا است "خواهد رفت

و معناي آيه اين است: وقتي پروردگار تو داناتر به عدد ايشان است، و او است كه داستان ايشان را براي تو بيان كرده، پس 
اي كه حجت آنان را از اي كه در آن اصرار نباشد، و يا محاجهاين جوانان محاجه مكن مگر محاجهديگر با اهل كتاب در باره 

 .بين ببرد، و از هيچ يك از آنان در باره عدد اين جوانان نظريه مخواه، پروردگارت تو را كفايت كند

 114و بيان اينكه هر عملي از هر عاملي موقوف به اذن و مشيت خداي تعالي است[ ..... ص :  توضيح در مورد اينكه بايد كار فردا را به مشيت خدا )ان شاء اللَّه( مشروط كرد]

 ."ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُوَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ "

است  و به ديگران اين آيه شريفه چه خطابش را منحصر به رسول خدا )ص( بدانيم و چه اينكه بگوييم خطاب به آن حضرت
 .كنمدهد كه در آينده اين كار را ميداند، و به طرف مقابل خود وعده ميمتعرض امري است كه آدمي آن را كار خود مي

قرآن كريم در تعليم الهي خود تمامي آنچه كه در عالم هستي است چه ذوات و چه آثار و افعال ذوات را مملوك خدا به 
ند در مملوك خود هر قسم تصرفي نموده و هر حكمي را انفاذ بدارد، و كسي نيست كه حكم او را تواداند، كه ميتنهايي مي

 تعقيب كند، و غير
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چ كس هيچ چيز را مالك نيست، مگر آنچه را كه خدا تمليكش كرده، و او را بر آن توانا نموده، تازه بعد از تمليك هم خدا هي
و مانند تمليك ما به يكديگر نيست كه وقتي چيزي به كسي تمليك كنيم ديگر )باز خود او مالك و قادر بر آن است 

 .داللت كند بسيار زياد است، كه حاجتي به ايراد آنها نيست خودمان مالك نيستيم(. آيات قرآني كه بر اين حقيقت

اميم نپس تمامي ذواتي كه در عالم است كه داراي افعال و آثاري هستند و ما آنها را سبب و فاعل و علت آن افعال و آثار مي
نها سر عملي و اثري از آهيچ يك مستقل در سببيت خود نيستند، و هيچكدام در فعل و اثر خود بي نياز از خدا نيست، هيچ 

زند مگر آنكه خدا بخواهد، زيرا او است كه آن را قادر بر آن فعل كرده و در عين حال سلب قدرت از خود ننموده، تا آن نمي
 .اي كندفاعل بر خالف اراده خدا اراده

باشد، بلكه خداي اتش نميو به عبارت ديگر هر سببي از اسباب عالم هستي سبب از پيش خود نيست و سببيتش به اقتضاء ذ
فهميم كه خدا خالف آن را اراده نكرده تعالي او را قادر بر فعل و اثرش كرده و هر جا كه فعل و اثري از خود نشان دهد مي

 .است

 اتواني بگويي خداي تعالي راه رسيدن به اثر را برايش آسان و هموار كرده. و باز اگر خواستي بگو اثر خود رو اگر بخواهي مي
دهد، زيرا برگشت همه اين تعبيرات به يكي است. اذن خدا همان اقدار خدا است، اذن خدا همان رفع به اذن خدا بروز مي



موانع نمودن خدا است، و آيات داله بر اين كه هر عملي از هر عاملي موقوف بر اذن خداي تعالي است بسيار زياد است از آن 
ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ  "فرمايد:و نيز مي« 1» "لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلي أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ ما قَطَعْتُمْ مِنْ "فرمايد:جمله مي

انَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ وَ ما ك "فرمايد:و نيز مي« 2» "وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ "فرمايد:و نيز مي« 1» "إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
 .و همچنين آيات زياد ديگري از اين قبيل« 2» "وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ "و نيز فرموده:« 2» "إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ

بب بايستي هيچ وقت خود را سپس انسان عارف به مقام پروردگار خود و كسي كه خود را تسليم پروردگار خويش ساخته مي
 مستقل در امري و در كاري نداند، و خود را در آن
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كار مستغني از خدا نپندارد، و بداند كه اگر مالك آن عمل و قادر بر آن است خداي تعالي تمليكش فرموده. و او بر آن كار 
ال جرم هر وقت تصميم  "نيروها همه از خدا است -أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً "قادرش ساخته. و ايمان داشته باشد به اينكه:

 فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَي "ي را انجام دهد بايد عزمش توأم با توكل بر خدا باشد هم چنان كه خودش فرموده:گيرد كه عملمي
دهد، بايد مقيدش كند به اذن دهد و يا از عملي كه در آينده انجام دهد خبر مياي ميو هر وقت به كسي وعده« 1» "اللَّهِ

كنم اگر خدا غير آن را نخواسته باشد. و همين معنا يعني را، و بگويد اين كار را ميخدا، و يا به عدم مشيت خدا خالف آن 
رسد، مخصوصا با سابقه ذهني كه از قرآن كريم در نهي از مستقل پنداشتن، خود معنايي است كه از آيه شريفه به ذهن مي

تن ، آن هم با در نظر گرف"ي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُءٍ إِنِّوَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ "شنويم:باره اين حقيقت داريم وقتي مي
كرد و همچنين آيات ما قبل اين قصه را كه آنچه در روي زمين آيات قبل كه وحدانيت خدا را در الوهيت و ربوبيت بيان مي

 :فرمودنمود، و مياست زينت داده خدا معرفي مي

. و نيز با در نظر گرفتن اينكه يكي از چيزهايي كه در "آوردخاكي خشك و بي علف در مي خدا به زودي آنها را به صورت "
كند، كه آيا خود را مالك آن روي زمين است افعال آدمي است كه خدا براي انسان زينتش داده و با آن آدميان را امتحان مي

 .دانند يا خيرافعال مي

اين نيست كه شما كارهاي خودتان  "ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداًوَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ "جملهشود كه منظور از از همه اينها استفاده مي
د خدا بينيم بسياري از مواررا به خود نسبت ندهيد، و اين كارها مال شما نيست، قطعا منظور اين نيست، براي اينكه ما مي

 "كند كه كارهايي را به خودش نسبت دهد:و اصال امر مي كارهاي پيغمبرش و غير پيغمبرش را به خود آنان نسبت داده،
 .«2» "لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ "و يا« 1» "فَقُلْ لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ

 كند آن چيزي را كه انكار كرده اين است كه كسي براي خود وپس قرآن كريم اصل نسبت دادن افعال به فاعل را انكار نمي
ه اي كه جملنيازي از مشيت خدا و اذن او كند، اين است آن نكتهيا براي كسي و يا چيزي ادعاي استقالل در عمل و بي

 .در مقام افاده آن است "إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "استثنايي:

ه استثناء مفرغ است ك شود كه در جمله مذكور بايي به معناي مالبسه در تقدير است، و استثناء هماز همين جا روشن مي



 كند ومستثني را از همه احوال و از همه زمانها بيرون مي
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حرف  دهم، اينكه من آن را فردا انجام مي -يعني در باره هيچ چيز تصميم مگير -به هيچ چيز مگو "تقديرش اين است كه
از ازمنه مزن، مگر در يك حال و يك زمان، و آن حال و زماني است كه كالم  را در هيچ حالي از احوال و در هيچ زماني

دهم اگر خدا بخواهد كه انجام دهم خود را معلق بر مشيت خدا كرده باشي به اينكه گفته باشي: من اين كار را فردا انجام مي
 .اختن عمل خويش است به مشيت خدامقيد س "ان شاء اللَّه "و باألخره معناي "و يا اگر خدا نخواهد كه انجام ندهم

 113گفته شده است[ ..... ص :  "ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُوَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ "وجوه ديگري كه در باره استثناء در آيه:]

البته مفسرين در آن توجيهات ديگري كند، و ذيل آيه نيز مؤيد آن است، اش مياين است آن معنايي كه دقت در آيه افاده
 :گذرددارند كه ذيال از نظر خوانندگان مي

در تقدير است، و تقدير كالم اين  "قول "اينكه معناي آيه همان معنايي است كه شد اال اينكه در كالم، كلمه« 1»يكي 
 "اء اللَّهان ش "حذف شده، تعبير "تقول "هو چون كلم "مگر اينكه بگويي ان شاء اللَّه -اال ان تقول ان شاء اللَّه "است كه:

تغيير يافته است، و اين خود تاديبي است از خدا براي بندگانش، و تعليم ايشان  "أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "هم به عبارت مستقبل يعني
سم د. و اگر قدهند اينطور خبر دهند تا از حد قطع و يقين بيرون آيد، و در نتيجه دروغ نگفته باشناست تا آنچه خبر مي

يامد آيد، اگر فرضا ناند در صورت برخورد با موانع قسمشان نشكند. مثال در خبر بگويند فردا ان شاء اللَّه فالني ميخورده
 كنم ان شاء اللَّه، تا اگر به موانعيدروغ نگفته، چون گفته اگر خدا بخواهد، و همچنين در قسم بگويد و اللَّه فالن كار را مي

 .انداين وجه را به اخفش نسبت داده -ود سوگندش نشكند، و كفاره به گردنش نيايدبرخورد نم

جهت، عالوه بر اينكه تقدير قول آن طور كه گفته شده معناي آيه را به كلي به ليكن وجهي است با تكلف آن هم تكلفي بي
 .زند، و اين مساله بر خواننده پوشيده نيستهم مي

 ان "اين است كه در كالم چيزي در تقدير نيست اال اينكه مصدري كه پس از تاويل جمله« 1»اند وجه ديگري كه آورده
شود، مصدري است به معناي مفعول و معناي جمله اين است كه: به چيزي مگو كه من فردا انجامش استفاده مي "شاء اللَّه

خدا باشد. پس گويا گفته شده در باره هيچ  دهم، مگر آن چيزي كه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد، مثال اطاعتمي
هم نهي كراهتي است نه حرمتي  "مگو "دهم مگر آن عملي كه از طاعات باشد. و نهيعملي مگو كه به زودي انجامش مي

 .كنم جائز نيست، و حال آنكه جائز استتا بر آن اعتراض شود كه پس انجام كارهاي مباح و يا خبر دادن از آن كه بعدها مي
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ي بوده باشد، و كس "طاعت "اين وجه نيز صحيح نيست، زيرا وقتي صحيح است كه مقصود از مشيت خدا اراده تشريعي
ر آن داللت ندارد، حتي در يك مورد از قرآن هم سراغ نداريم كه مشيت به معناي اراده چنين سندي نداده، و هيچ دليلي ب



تشريعي خدا باشد در حالي كه مواردي سراغ داريم كه مشيت در آن در مشيت تكويني استعمال شده، هم چنان كه از قول 
و از شعيب نقل فرموده كه به موسي « 1» "ابِراًسَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ ص "حضرت موسي )ع( نقل فرموده كه به خضر گفت:

سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ  "و از اسماعيل )ع( حكايت كرده كه به پدرش گفت:« 1» "سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ "گفت:
« 2» "دْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَلَتَ "فرمايد:اي كه به رسول خدا )ص( داده ميو در وعده« 2» "مِنَ الصَّابِرِينَ

 .و همچنين آياتي ديگر

ي گويند: خداي تعالي پس از خلقت بندگان، ديگر مشيتدهد، چون معتزله ميوجه مزبور بيشتر با اصول عقايد معتزله وفق مي
اه تشريع و اراده تشريعي و خالصه جعل قانون است، كه در كارهاي آنان ندارد تنها دخل و تصرفي كه در بندگان دارد از ر

 .اين كار را بكنيد و اين كار مكنيد. و ليكن اين نظريه از نظر عقل و نقل باطل است

كه اگر  "قول "است نه از "فعل "اند اين است كه استثناء مزبور ازاز وجوه ديگري كه در توجيه آيه شريفه آورده« 2»يكي 
نجامش من فردا ا "شود: و به هر چيز مگو كهكنيم، و معنا اين ميديگر احتياجي به تقدير پيدا نمي اينطور توجيه كنيم

و اين حرف، نظير حرف معتزله است كه  "دهم، مگر آنكه خدا خالفش را اراده كرده باشد، و مانعي جلو من بگذاردمي
ي بزرگتر در جلو او قرار دهد، و خالصه برگشت كالم به گويند بنده در افعالش فاعل مستقل است مگر اينكه خداوند مانعمي

 .شود كه در باره افعال بندگان راه معتزله را مرو، نظريه آنان باطل استاين مي

اشكالتر و اشكالي كه ما در اين توجيه داريم اين است كه استثناء را به فعل زدن نه به قول، به آن بياني كه ما گذرانديم بي
ديگر نهي از تعليق استثناء بر فعل وجهي ندارد، چون تعليق استثناء بر فعل در موارد متعددي در كالم خداي تمامتر است، و 

 تعالي واقع شده، و
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و « 1» "وَ ال أَخافُ ما تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ رَبِّي شَيْئاً "آن را رد نكرده مانند كالمي كه از ابراهيم حكايت كرده كه گفت:
ما كانُوا لِيُؤْمِنُوا  "و نيز مانند آيه «1» "وَ ما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ "كالمي كه از شعيب نقل كرده كه گفت:

پس آيه مورد گفتگوي ما نيز بايد بر معنايي  .كه كالم خود خداي تعالي است، و همچنين آيات ديگر« 2» "إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
 .حمل شود كه با اين مطلب موافق در آيد

ند اين است كه استثناي مزبور از اعم اوقات است، چيزي اديگر از وجوهي كه در معناي استثناء مورد بحث گفته« 2»يكي 
عبارت از قول است، و معناي آيه اين است كه: هيچ وقت اين حرف را نزنيد مگر آنكه خدا  "يشاء "كه هست مفعول كلمه

 .نكرده باشدبخواهد كه شما بزنيد. و مراد از خواستن خدا اذن او است، يعني حرفي نزنيد كه خدا اذن خود را در آن اعالم 

ر الفاظ خواهد و داشكال اين وجه اين است كه وقتي درست است كه چيزي در آن تقدير بگيريم، و تقدير گرفتن دليل مي
 .آيه چيزي كه داللت كند بر تقدير اعالم وجود ندارد، و اگر هم تقدير نگيريم تكليف در آيه تكليف به مجهول خواهد بود

ا دامَتِ خالِدِينَ فِيها م "ناء مزبور براي ابدي كردن مطلب است، نظير استثنايي كه در آيهاين است كه استث «5»وجه ديگر 



شود كه: ابدا چنين و بنا بر اين معناي آيه مورد بحث اين مي« 5» "السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلَّا ما شاءَ رَبُّكَ عَطاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ
 .حرفي مزن

ي كه قبال نقل كرديم كه افعال گذشته و آينده انبياء و ساير مردم را به خود ايشان نسبت داده ليكن اين وجه با آيات بسيار
فَقُلْ  "دهد كه اعمال خود را به خودش نسبت دهد مثل اينكه فرموده:منافات دارد، بلكه در آن آيات پيغمبر خود را دستور مي

 .«5» "لْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراًقُ "و مانند آيه« 4» "لِي عَمَلِي وَ لَكُمْ عَمَلُكُمْ
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 133و وجوهي كه در معناي آن گفته شده است[ ..... ص :  "وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ ... "معناي آيه:]

 ."يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هذا رَشَداًوَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ وَ قُلْ عَسي أَنْ  "

وش كردن كند كه مراد از نسيان فرامچنين اقتضاء مي "بياد آر "اتصال اين آيه به ما قبل و اشتراكش با آنها در سياق تكليف
ه به ياد آن بودن فراموش نكردن مقام پروردگار است. همان مقامي ك "ذكر پروردگار "استثناء باشد. و بنا بر اين مراد از

ت كند، و خدا اسشود، و آن اين است كه خداي تعالي قائم بر هر نفسي، و هر كاري است كه آن نفس ميموجب استثناء مي
 .كه كارهاي نفوس را به آنها تمليك كرده و نفوس را بر آن قدرت داده

كردي كه در كالم خود استثناء مذكور را به كار و معناي آيه اين است كه: هر وقت در اثر غفلت از مقام پروردگارت فراموش 
بري به محضي كه يادت آمد مجددا به ياد پروردگارت باش، آن گاه ملك و قدرت خود را تسليم او بدار و از او بدان و افعال 

 .خويش را مقيد به اذن و مشيت او كن

شود با چه عبارتي به ياد خدا بيفتيد، لذا استفاده مي و از آنجايي كه امر به يادآوري مطلق آمده، و معلوم نكرده كه چه نحو و
كه منظور ذكر خداي تعالي است به شان مخصوص به او، حال چه اينكه به لفظ باشد و چه به ياد قلبي، و لفظ هم چه ان 

د، و يا به آن را بگوي شاء اللَّه باشد و يا استغفار و چه اينكه ابتداء آن را بگويد، و يا اگر يادش رفت هنوز كالمش تمام نشده
منظور گفتن آن كالم را دو باره تكرار كند، و يا آنكه اگر اصال يادش نيامد تا كالم تمام شد همان كالم را در دل بگذراند، و 

آمده كه وقتي آيه شريفه « 1»ان شاء اللَّه را بگويد، چه اينكه فاصله زياد شده باشد، يا كم، هم چنان كه در بعضي از روايات 
 .. و چه اينكه به لفظ استغفار و امثال آن باشد"ان شاء اللَّه "نازل شد رسول خدا )ص( فرمود:

اند آيه مستقل از آيات قبل است، و مراد از از مفسرين كه گفته« 1»از آنچه گذشت اين معنا روشن گرديد كه گفتار بعضي 
هر وقت خدا را فراموش كردي و يا هر چيز  "ست كهفراموشي، فراموشي خدا و يا مطلق فراموشي است، و معنايش اين ا



 .گفتار صحيحي نيست "ديگري را فراموش كردي سپس يادت آمد به ياد خدا، بيفت

ديگر كه بنا بر وجه سابق اضافه كرده كه مراد از ذكر خداي تعالي، هر ذكري نيست، بلكه « 2»و همچنين كالم بعضي 
كه فاصله ميان گفتن آن و فراموشي زياد باشد، و يا خصوص استغفار و يا پشيماني است هر چند  "ان شاء اللَّه "همان كلمه

 بر تفريط و كوتاهي كردن
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 .است، و همچنين وجوه ديگري كه در اين باره ارائه شده وجوه سديدي نيست

شاره به ذكر ا "هذا "كند كه اشاره به كلمهمساله اتصال به سياق آيات قبل و اشتراكش با آنها در سياق تكليف اقتضاء مي
: اميدوار باش كه پروردگارت تو را به امري هدايت كند كه رشدش از ذكر خدا خدا بعد از فراموشي باشد، و معنايش اين باشد

در نتيجه آيه شريفه از قبيل آياتي خواهد بود كه  .بعد از نسيان بيشتر باشد، و آن عبارت است از ذكر دائمي و بدون نسيان
ي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَ خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِ "كند، مانند آيهرسول خدا )ص( را به دوام ذكر دعوت مي

چون به ياد چيزي افتادن بعد از فراموش كردن و بياد آوردن و به خاطر سپردن « 1» "بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ وَ ال تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ
 .كه ديگر فراموش نشود خود از اسباب دوام ذكر است

ه اند: معناي آيرا در آيه شريفه اشاره به داستان اصحاب كهف گرفته و گفته "هذا "است كه كلمه« 1»فسريني و عجب از م
بگو اميد است خداوند از آيات داله بر نبوتم معجزاتي به من بدهد كه از نظر ارشاد مردم به دين توحيد مؤثرتر  "اين است كه

 .فهمدين توجيه را خود ميولي خواننده ضعف ا "از داستان اصحاب كهف باشد

به فراموش شده است، و  "هذا "اند اشارهاز مفسرين نقل شده كه گفته« 2»تر كالمي است كه از بعضي و از اين عجيب
از خدا بخواه كه وقتي چيزي را فراموش كردي به يادت بياورد، و اگر به يادت نياورد بگو اميد است  "معناي آيه اين است كه

 ."ام بهتر و نفعش از آن بيشتر باشدبه چيزي هدايت كند، كه از آن فراموش شده پروردگارم مرا

عطف تفسيري بر  "وَ قُلْ عَسي أَنْ يَهْدِيَنِ ... "اند جملهديگر از آنان است كه گفته« 2»تر كالم بعضي باز از اين هم عجيب
كه اگر نسياني از تو سر زد به سوي پروردگارت توبه ببر، و  باشد و معنايش اين استمي "وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ "جمله
 ."تر از اين به رشد هدايت فرمايداميد است پروردگارم مرا به نزديك "ات اين است كه بگوييتوبه

ممكن هم هست بگوييم وجه دوم و سوم يك وجه است و به هر حال چه يكي باشد و چه دو تا بناء هر دو بر اين است كه 
 .مطلق نسيان باشد، و حال آنكه خواننده عزيز اشكالش را فهميد "نسيت "ز جملهمراد ا
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 131كند[ ..... ص : كه عدد سالهاي اقامت اصحاب كهف را در غار حكايت مي "وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً "توضيح آيه:]

 ."لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثاَلثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً وَ "

كند كه در اين مدت همه در خواب بودند، و چون طوالني بودن اين اين جمله مدت اقامت اصحاب كهف در غار را بيان مي
فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ فِي  "و فرموده:اي اجمالي به اين مدت كرده خواب مورد عنايت بوده، در اول آيات داستان نيز اشاره

 ."الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً

، آن گاه اضافه كرده "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا "مؤيد اين حرف اين است كه دنبال جمله مورد بحث در آيه بعدي فرموده:
. و جز در جمله مورد بحث عدد سالهاي مكث "حَقُّ مِنْ رَبِّكُمْوَ قُلِ الْ "و سپس فرموده: "وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ ... "است:

و  "واقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُ "ايشان را بيان نكرده، پس با اينكه در جمله مورد بحث عدد مذكور را معلوم كرده و سپس فرموده:
اين خود اشاره به اين است كه  "ار من داناتر به عده آنان استبگو پروردگ -قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ "در جاي ديگر فرموده:

 .عدد مذكور صحيح است

قُلِ اللَّهُ  "حكايت كالم اهل كتاب و جمله "وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ "نمود كه جمله« 1»پس ديگر نبايد توجهي به اين حرف 
كالم خدا و  "لبثوا ... "نيز نبايد اعتناء كرد كه جمله« 1»ته جواب و رد آن است. و همچنين به اين گف "أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا

راجع به ايشان است، و معناي آيه اين است كه، اهل كتاب  "هم "اشاره به قول اهل كتاب و ضمير "وَ ازْدَادُوا تِسْعاً "جمله
 .رد آن است "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا "اند، و آن گاه جملهنه سال بر عدد واقعي افزوده

زيرا عالوه بر ناسازگاري آن با مطالب گذشته آنچه از اهل كتاب در باره سالهاي مكث اصحاب كهف نقل شده دويست سال 
 .و يا كمتر از آن است و هيچ يك از اهل كتاب سيصد و نه سال و حتي سيصد سال را نگفته است

چون تميز از صد به باال مفرد و منصوب است،  "مائة سنة ثالث ":فرمودتميز عدد نيست و گرنه بايد مي "سنين "كلمه
ا در كه اجمال قصه ر "سِنِينَ عَدَداً "است، و در اين كالم شباهتي با جمله: "ثالثمائة "اند بدل ازبلكه به طوري كه گفته

 .كرد رعايت شده استصدر آيات بيان مي

وَ ازْدَادُوا  "دادن مدت لبث باشد و بنا بر اين آن وقت جمله زياد جلوه "سنين "به "سنة "و بعيد نيست نكته تبديل كلمه
در غارشان سيصد سال، آري اين همه سالهاي  "خالي از يك معنا و بويي از اضراب نخواهد بود، گويا كسي گفته: "تِسْعاً

 متمادي خوابيدند، بلكه نه سال
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ندارد، كه گفتيم اين تعبير براي اين  "سِنِينَ عَدَداً "و اضراب بودن جمله مزبور منافاتي با گفته سابق ما در "هم اضافه كردند
بود، و اينجا مقام ديگري است. و در هر يك از دو مقام است كه عدد را اندك نشان دهد، زيرا در آنجا مقام مقام ديگري 

غرض خاصي در بين است كه در آن ديگري نيست. غرض در آن مقام اين بود كه بفهماند خواباندن اصحاب كهف در مدتي 
ر دبه اين طوالني و سپس بيدار كردن آنان در مقام قدرت خداي تعالي چيزي نيست و در قبال زينت دادن موجودات زمين 

خواهد حجتي را عليه منكرين بعث اقامه كند كه در چنين مقامي نظر بشر امري عجيب نيست، به خالف اين مقام كه مي
تر خواهد شد. پس همين يك مدت دو نسبت به خود نشينهر چه عدد سالهاي خواب آنان را بيشتر جلوه دهد حجت، دل



 .و يكي نسبت به ما كه مدتي بسيار طوالني استگيرد، يكي نسبتي به خدا دارد كه امري آسان است مي

تفاوت  اند چونكند كه اصحاب كهف سيصد سال شمسي در غار بودهو اضافه كردن نه سال به سيصد سال چنين اشاره مي
در  "نينس "شود، و ديگر جا ندارد كه كسي شك كند در اينكه مراد ازسيصد سال شمسي با قمري تقريبا همين مقدارها مي

شود كه از ماههاي هاللي تركيب شريفه سالهاي قمري است. براي اينكه سال در عرف قرآن به قمري حساب مي آيه
 .يابد و در شريعت اسالمي هم همين معتبر استمي

شود با شدت هر چه تمامتر به اين حرف به خاطر اينكه اين دو عدد به طور تحقيق با هم منطبق نمي« 1»و در تفسير كبير 
رده، و در باره روايتي هم كه از علي )ع( در اين موضوع نقل شده مناقشه كرده است، با اينكه فرق ميان دو عدد حمله ك

آورند يعني سيصد سال شمسي و سيصد و نه سال قمري از سه ماه كمتر است، و در مواردي كه عددي را به طور تقريب مي
 .حرفي در كالم خود ما هم معمول استشمارند. و بدون هيچ اين مقدار از تقريب را جائز مي

 ."... قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "

در داستان اصحاب كهف به طور اشاره گذشت كه مردم در باره اصحاب كهف اختالف داشتند و قرآن كريم حق داستان را 
 .ه استاداء نموده آنچه حقيقت داشته بيان فرمود

مشعر به اين است كه مدتي را كه در آيه قبلي براي لبث اصحاب كهف بيان نموده نزد  "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا "پس جمله
 (مردم مسلم نبوده، لذا رسول خدا )ص
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 .انددمامور شده است، با ايشان احتجاج كند، و در احتجاج خود به علم خدا تمسك جسته بفهماند كه خدا از ما مردم بهتر مي

تعليل و بيان اين جهت است كه چطور خدا داناتر به مدت لبث ايشان است. و الم در  "لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "جمله
ها او باشد، و تند اختصاص ملكي است، و مراد اين است كه خداي تعالي تنها مالك آنچه در آسمانها و زمين است ميآن مفي

شود، هر چند كه آسمان و زمين از بين بروند. و وقتي كه مالك غيب عالم است كه مالك غيب است و چيزي از او فوت نمي
وقتي داراي كمال بصر و سمع است، پس او از هر كس ديگر داناتر به باشد و ملكيتش هم به حقيقت معناي ملكيت باشد و 

 .مدت لبث اصحاب كهف است كه خود يكي از مصاديق غيب است

اين است  صيغه تعجب است، معنايش "افعل به "با در نظر گرفتن اينكه صيغه "أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ "و بنا بر اين، اينكه فرمود:
كند. گويا اي است كه تعليل را تتميم ميرساند، و جملهاست. و اين خود كمال سمع و بصر خداي را ميكه: چقدر بينا و شنوا 

شان را ديده باشد، و حال ايگفته است چطور داناتر به لبث آنان نباشد در حالي كه مالك ايشان كه يكي از مصاديق غيبند مي
 .و مقالشان را شنيده است

الم اختصاص علمي است، يعني براي خداي  "لَهُ غَيْبُ "در جمله "الم "اندگفته« 1»ه بعضي شود اينكاز اينجا معلوم مي
رساند، چون وقتي كسي عالم به غيب و امور خفي عالم تعالي است علم به اين مطلب، و علم به تمام مخلوقات را هم مي

ت كه اين اس "أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ "كه ظاهر جمله، نظريه درستي نيست، براي اين"دانداست امور ديگر را به طريق اولي مي
 .مطلق ملك است، نه تنها ملك علمي "له "منظور از آن تاسيس مطلب باشد، نه تاكيد آن و همچنين ظاهر الم

نمايد. و مراد از  مراد از آن اين است كه واليت مستقل غير خداي را انكار "...ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ  "و اينكه فرمود:
ه كند. و خالصواليت ديگري را به نحو اشتراك با خدا نفي مي "وَ ال يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً "جمله بعديش يعني جمله



 .معناي آن دو اين است كه غير خدا نه واليت مستقل دارند و نه با خدا در واليت شريكند

تعبير به فعل آورده نه به وصف، و در  "وَ ال يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً "جمله و بعيد نيست از نظم آيه كه در جمله دوم يعني
 را نياورده و در "في حكمه "نفي واليت مستقله كلمه
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كند، چه واليت مستقل آنها را و را آورد. استفاده شود كه جمله اولي واليت غير خدا را انكار مي مساله شرك در واليت آن
كند، يعني چه شركت در واليت خداي را، و جمله دومي شركت غير خدا را در حكم، و همچنين قضاء در حكم را نفي مي

كند، يعني سرپرستي مردم را به ديگران هم تفويض مي داند، ولي اين واليت را بهواليت همه انسانها را منحصر در خدا مي
كند تا در ميان آنان طبق دستور حكم نمايند، آن چنان كه واليان امر حكام و عمالي در نواحي مملكت ديگران نيز واگذار مي

 .د فيصله دهندكنند تا كار خود والي را در آنجا انجام دهند، و حتي اموري را كه خود والي از آن اطالع ندارنصب مي

شود كه: چگونه خدا داناتر به لبث آنان نباشد، با اينكه او به تنهايي ولي ايشان است، و مباشر حكم و برگشت معنا به اين مي
 .جاري در ايشان و احكام جاريه بر ايشان است

به خاطر تغليب جانب به اصحاب كهف و يا به جميع آنچه در آسمانها و زمين است )كه از جمله قبلي  "لهم "ضمير در
گردد، و اين وجه از نظر اعتبار گردد و يا به عقلداران در آسمانها و زمين برميشد( برميعقلداران بر ديگران استفاده مي

 .مترتب با وجوه قبلي است، يعني از همه بهتر و معتبرتر وجه اولي سپس دومي و در آخر سومي است

ت بر اينكه خدا داناتر به مدت لبث ايشان است، يكي حجت عمومي است نسبت به و بنا بر اين آيه شريفه متضمن حجت اس
باشد، و متعرض آن مي "لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَ أَسْمِعْ "علم خدا به اصحاب كهف و غير ايشان كه جمله

 "ما لَهُمْ ... "نمايد، كه آيهف اثبات مييكي ديگر حجتي است خاص كه علم خداي را به خصوص سرگذشت اصحاب كه
فهماند وقتي خداي تعالي ولي ايشان و مباشر در قضاي جاري بر ايشان است آن وقت چگونه ممكن متضمن آن است و مي

رساند لذا هر دو را مفعول و بدون حرف تر به حال ايشان نباشد؟ و چون هر دو جمله جنبه عليت را مياست از ديگران عالم
 .طف آوردع

 136بحث روايتي ]روايتي در شرح داستان اصحاب كهف[ ..... ص : 

 اشاره

 هاييها و معجزهاز امام )ع( روايت آورده كه فرمود: ما به تو آيت "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ "در تفسير قمي در ذيل آيه
كني كه جواناني بودند در قرون فترت كه فاصله تان تعجب ميتر بود، آيا از اين داسداديم كه از داستان اصحاب كهف مهم

عبارت از دو لوح مسي بوده كه داستان اصحاب  "رقيم "اند. و اماكردهنبوت عيسي بن مريم و محمد )ص( بود، زندگي مي
 اند كه دقيانوس، پادشاهكهف را روي آن حك نموده
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ايشان داده بود، و آنان چگونه از دستور او سر پيچيده اسالم را پذيرفته بودند، و سرانجام كارشان چه شد آنها چه دستوري به 
«1». 



و باز در همان كتاب از ابن ابي عمير از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: سبب نزول سوره كهف اين بود 
ص( را بيازمايند، )تا از يهوديان آن ديار مسائلي را بياموزند و با آن رسول خدا كه قريش سه نفر را به قبيله نجران فرستادند 

 .و آن سه نفر نضر بن حارث بن كلده و عقبة بن ابي معيط و عاص بن وائل سهمي بودند

 .اين سه نفر به سوي نجران بيرون شده جريان را با علماي يهود در ميان گذاشتند

دانيم پاسخ داد در ادعايش راستگو است، و سپس از او يك بپرسيد اگر آن طور كه ما مييهوديان گفتند سه مساله از او 
 .دانم بدانيد كه دروغگو استمساله ديگر بپرسيد اگر گفت مي

گفتند: آن مسائل چيست؟ جواب دادند كه از احوال جواناني بپرسيد كه در قديم االيام بودند و از ميان مردم خود بيرون شده 
ند. و در مخفيگاه خود خوابيدند، چقدر خوابيدند؟ و تعدادشان چند نفر بود؟ و چه چيز از غير جنس خود همراهشان غايب گشت

 .بود؟ و داستانشان چه بود؟

مطلب دوم اينكه از او بپرسيد داستان موسي كه خدايش دستور داد از عالم پيروي كن و از او تعليم گير چه بوده؟ و آن عالم 
 .نه پيرويش كرد؟ و سرگذشت موسي با او چه بود؟كه بوده؟ و چگو

سوم اينكه از او سرگذشت شخصي را بپرسيد كه ميان مشرق و مغرب عالم را بگرديد تا به سد ياجوج و ماجوج برسيد، او كه 
: اگر دبود؟ و داستانش چگونه بوده است. يهوديان پس از عرض اين مسائل جواب آنها را نيز به فرستادگان قريش داده گفتن

 .گويداينطور كه ما شرح داديم جواب داد صادق است و گرنه دروغ مي

دانم چه شود، اگر ادعا كرد كه من ميپرسيدند آن يك سؤال كه گفتيد چيست؟ گفتند از او بپرسيد قيامت چه وقت به پا مي
 .و استداند راستگشود دروغگو است، و اگر گفت جز خدا كسي تاريخ آن را نميموقع به پا مي

رايش كند كه اخبار آسمانها بفرستادگان قريش به مكه برگشتند و نزد ابو طالب جمع شدند و گفتند: پسر برادرت ادعا مي
د. ابو گويفهميم كه دروغ ميدانيم كه راستگو است و گرنه ميكنيم اگر جواب داد ميآيد، ما از او چند مساله پرسش ميمي

 طالب گفت: بپرسيد
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 .خواهد. آنها، آن مسائل را مطرح كردندآنچه دلتان مي

نگفت. به همين جهت چهل روز  "ان شاء اللَّه "اي كه داددهم و در اين وعدهرسول خدا )ص( فرمود: فردا جوابهايش را مي
ص( غمگين گرديد و يارانش كه به وي ايمان آورده بودند به شك افتادند، و )حي از او قطع شد تا آنجا كه رسول خدا و

 .قريش شادمان شده و شروع كردند به استهزاء و آزار، و ابو طالب سخت در اندوه شد

م ر را پرسيد؟ گفت ما قادر نيستيپس از چهل شبانه روز سوره كهف بر وي نازل شد، رسول خدا )ص( از جبرئيل سبب تاخي
 .از پيش خود نازل شويم جز به اذن خدا

اي داستان اصحاب كهف و رقيم از آيات ما امري عجيب است آن گاه از سپس در اين سوره فرمود: اي محمد تو گمان كرده
 .به بعد داستان ايشان را شروع نموده و بيان فرمود "إِذْ أَوَي الْفِتْيَةُ "آيه

كردند كه اهل امام صادق )ع( اضافه كرد كه اصحاب كهف و رقيم در زمان پادشاهي جبار و ستمگر زندگي مي آن گاه
كشت، و اصحاب كهف در آن كشور مردمي با زد او را ميكرد و هر كه سر باز ميمملكت خود را به پرستش بتها دعوت مي

مارده بود تا هر كس خواست بيرون شود، اول به بتها سجده ايمان و خداپرست بودند. پادشاه ماموريني در دروازه شهر گ



بكند، اين چند نفر به عنوان شكار بيرون شدند، و در بين راه به شباني برخوردند او را به دين خود دعوت كردند نپذيرفت ولي 
 .سگ او دعوت ايشان را پذيرفته به دنبال ايشان به راه افتاد

پرستي فرار كردند. چون شب فرا وان شكار بيرون آمدند، اما در واقع از كيش بتاصحاب كهف به عن :سپس امام فرمود
فَضَرَبْنا عَلَي آذانِهِمْ  "رسيد با سگ خود داخل غاري شدند خداي تعالي خواب را بر ايشان مسلط كرد، هم چنان كه فرموده:

آن پادشاه و اهل آن شهر را هالك نمود و آن روزگار را پس در غار خوابيدند تا روزگاري كه خدا  "فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَداً
 .سپري كرد و روزگاري ديگر و مردم ديگري پيش آورد

در اين عصر بود كه اصحاب كهف از خواب بيدار شده يكي از ايشان به ديگران گفت: به نظر شما چقدر خوابيديم؟ نگاه به 
ايم. آن گاه به يكي از نفرات خود اي از يك روز خواب بودهز و يا پارهآفتاب كردند ديدند باال آمده گفتند: به نظر ما يك رو

گفتند اين پول را بگير و به درون شهر برو اما به طوري كه تو را نشناسند پس در بازار مقداري خوراك برايمان خريداري 
ول را گردانند. آن مرد پبه دين خود برميكشند و يا كن زنهار كه اگر تو را بشناسند، و به نهانگاه ما پي ببرند همه ما را مي

 برداشته وارد شهر شد ليكن شهري ديد بر خالف آن 

 257، ص: 12ترجمه الميزان، ج

شهري كه از آن بيرون آمده بودند و مردمي ديد بر خالف آن مردم هيچ يك از افراد آنان را نشناخت و حتي زبان ايشان را 
 اي؟يستي و از كجا آمدههم نفهميد، مردم به وي گفتند: تو ك

او جريان را گفت اهل شهر با پادشاهشان به راهنمايي آن مرد بيرون آمده تا به در غار رسيدند، و به جستجوي آن پرداختند 
بعضي گفتند سه نفرند كه چهارمي آنان سگ ايشان است. بعضي گفتند پنج نفرند كه ششمي آنان سگشان است. بعضي 

 .باشدكه هشتمي آنان سگشان ميديگر گفتند: هفت نفرند 

آن گاه خداي سبحان با حجابي از رعب و وحشت ميان اصحاب كهف و مردم شهر حائلي ايجاد كرد كه احدي قدرت بر 
داخل شدن بدانجا را ننمود غير از همان يك نفري كه خود از اصحاب كهف بود. او وقتي وارد شد ديد رفقايش در هراس از 

د اند، مردي كه از بيرون آمده بوكردند اين جمعيت همانهايند كه از مخفيگاه آنان با خبر شدهخيال مياند و اصحاب دقيانوس
اي براي مردم ايم و سرگذشت ما معجزهجريان را به ايشان گفت كه در حدود چند صد سال است كه ما در خواب بوده

 .شان برگرداندگشته، آن گاه گريسته از خدا خواستند دوباره به همان خواب اولي

سپس پادشاه شهر گفت جا دارد ما بر باالي اين غار مسجدي بسازيم كه زيارتگاهي برايمان باشد، چون اين جمعيت مردمي 
شوند شش ماه بر پهلوي راست هستند و شش ماه ديگر با ايمان هستند، پس آنان در سال دو نوبت اين پهلو و آن پهلو مي

ي خود را گسترده و دم در غار خوابيده است، كه خداي تعالي در باره داستان ايشان در بر پهلوي چپ و سگ ايشان دستها
 .«1» "نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ ... "قرآن كريم فرموده:

ست. يترين روايات اين داستان است كه عالوه بر روشني متن آن تشويش و اضطرابي هم در آن نمؤلف: اين روايت از روشن
با اين وصف، اين نكته را هم متضمن است كه مردمي كه در عدد آنها اختالف كردند و يكي گفت سه نفر و يكي گفت پنج 

اند كه در غار اجتماع كرده بودند، و اين خالف ظاهر آيه است. و نيز نفر و ديگري گفت هفت نفر، همان اهل شهر بوده
ر دوم نيز به خواب رفتند و نمردند و نيز سگشان هنوز هم در غار متضمن اين نكته است كه اصحاب كهف براي با

شوند، و هنوز هم به همان هيات سابق دستهايش را گسترده و اصحاب كهف در هر سال دو نوبت اين پهلو، آن پهلو مي
 .ورده استاي به خواب رفته باشند برنخخود هستند، و حال آنكه بشر تا كنون در روي زمين به غاري كه در آن عده
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بعالوه در ذيل اين روايت عبارتي است كه ما آن را نقل نكرديم، چون احتمال داديم جزو روايت نباشد بلكه كالم خود قمي 
تاب جزو كالم اهل ك "وَ لَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَالثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً "است كه جملهو يا روايت ديگري باشد، و آن اين 

رد آن است، و حال آنكه در بيان سابق ما اين معنا از نظر خواننده گذشت كه سياق  "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا "است، و جمله
 .پذيردنظم بليغ قرآني آن را نمي آيات با اين حرف مخالف است و

 116موارد و جهات اختالف در روايات راجع به داستان اصحاب كهف[ ..... ص : ]

بسياري وجود دارد و ليكن خيلي با هم اختالف دارند، به « 1»در بيان داستان اصحاب كهف از طريق شيعه و سني روايات 
 .شود كه از هر جهت مثل هم باشندنميطوري كه در ميان همه آنها حتي دو روايت ديده 

 هاي قريش از آن جنابمثال يك اختالفي كه در آنها هست اين است كه در بعضي از آنها مانند روايت باال آمده كه پرسش
چهار تا بوده: يكي اصحاب كهف دوم داستان موسي و عالم و سوم قصه ذو القرنين چهارم قيام قيامت. و در بعضي ديگر 

پرسش از سه چيز بوده: اصحاب كهف و ذو القرنين و روح. در اين روايات آمده كه عالمت صدق دعوي رسول خدا آمده كه 
)ص( اين است كه از اصحاب كهف و ذو القرنين جواب بگويد، و از آخري يعني روح جواب ندهد، و آن جناب از آن دو جواب 

و از آن جواب نداد. و شما خواننده محترم در بيان آيه مذكور  "مْرِ رَبِّي ...قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَ "داد و در پاسخ از روح آيه آمد:
كند متوجه شديد كه آيه در مقام جواب ندادن نبود و نخواسته از جواب دادن طفره برود بلكه حقيقت و واقع روح را بيان مي

 .پس نبايد گفت كه آن جناب از سؤال در باره روح جواب نداد

اند. و در فاتي كه در بيشتر روايات هست اين است كه اصحاب كهف و اصحاب رقيم يك جماعت بودهو از جمله اختال
اند كه خداي تعالي نامشان را با اصحاب كهف آورده. ولي از توضيح بعضي ديگر آمده كه اصحاب رقيم طايفه ديگري بوده

م را چنين آورده كه سه نفر بودند از خانه بيرون داستان اصحاب رقيم اعراض نموده. آن گاه روايت مزبور قصه اصحاب رقي
هاي خود رزقي تهيه كنند، در بيابان به رگبار باران برخوردند، ناچار به غاري پناهنده شدند، و اتفاقا در شدند تا براي خانواده

را در غار حبس  اثر ريزش باران سنگ بسيار بزرگي از كوه حركت كرده درست جلو غار آمد و آن را بست و اين چند نفر
 .كرد

 يكي از ايشان گفت: بياييد هر كس كار نيكي دارد خداي را به آن سوگند دهد تا اين
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بال را از ما دفع كند. يكي كار نيكي كه داشت بيان كرد و خداي را به آن قسم داد سنگ قدري كنار رفت به طوري كه 
روشنايي داخل غار شد. دومي كار نيك خود را گفت و خداي را به آن سوگند داد سنگ كنار رفت، به قدري كه يك ديگر را 

ار را كرد سنگ به كلي كنار رفت و بيرون آمدند. اين روايت را الدر المنثور از نعمان بن بشير نقل ديدند. سومي كه اين كمي
 .كرده كه او بدون سند از رسول خدا )ص( روايت كرده است

 كند مگر آنكه آن را توضيحليكن آنچه از قرآن كريم مانوس و معهود است اين است كه هيچ وقت اشاره به داستاني نمي
و معهود نيست كه اسم داستاني را ببرد و اصال در باره آن سخني نگويد، و يا اسم دو داستان را ببرد و آن وقت يكي  دهدمي



 .را بيان نموده دومي را به كلي فراموش كند

اي روايات دارد: پادشاه مزبور كه اصحاب كهف از شر او فرار كردند اسمش و از جمله اختالفات اين است كه در پاره
كرده. و در بعضي م( پادشاه روم بوده. و در بعضي ديگر آمده كه او ادعاي الوهيت مي 252 -م 152انوس )ديوكليس دقي

م( پادشاه روم بوده، و بين اين دو پادشاه ده سال فاصله است، و آن پادشاه  121 -م 127آمده كه وي دقيوس )دسيوس 
كرده. و در بعضي از روايات آمده كه مردي مجوسي بوده كه ت ميكشته و مردم را به پرستش بتها دعواهل توحيد را مي

دهد كه مجوسيت در بالد روم شيوع يافته باشد. و در بعضي خوانده در حالي كه تاريخ نشان نميمردم را به دين مجوس مي
 .اندروايات آمده كه اصحاب كهف قبل از مسيح )ع( بوده

از روايات دارد: رقيم اسم شهري بوده كه اصحاب كهف از آنجا بيرون شدند. و و از جمله اختالفات اين است كه در بعضي 
در بعضي ديگر آمده اسم بياباني است. و در بعضي ديگر آمده اسم كوهي است كه غار مزبور در آن قرار گرفته. و در بعضي 

ر ضي ديگر گفته شده از قلع و دديگر آمده كه اسم سگ ايشان است. و در بعضي آمده كه اسم لوحي است از سنگ. و در بع
بعضي ديگر از مس و در بعضي ديگر آمده كه از طال بوده و اسامي اصحاب كهف در آن حك شده و همچنين اسم 

گويد در داخل كهف بوده و در بعضي ديگر از روايات مي .اندپدرانشان و داستانشان، و اين نوشته را دم در كهف نصب كرده
سر در شهر آويزان بوده، و در بعضي ديگر آمده كه در خزانه بعضي از ملوك يافت شده، و در بعضي بعضي ديگر آمده كه بر 

 .آن را دو لوح دانسته است

 اند در بعضياختالف ديگري كه در روايات آمده در باره وضع جوانان است، در بعضي از روايات آمده كه ايشان شاهزاده بوده
 اند. و در بعضي هديگر آمده كه از اوالد اشراف بود
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اند. و در بعضي ديگر آمده كه خودشان شش نفر بوده و هفتمي ايشان چوپاني بوده كه ديگر آمده كه از فرزندان علماء بوده
م ابن اثير در آن را آورده و ه« 1»چرانده كه سگش هم با او آمده. و در حديث وهب بن منبه كه هم الدر المنثور گوسفند مي

 :گويد كهنقل كرده مي« 1»كامل 

رستي پاند، وقتي شنيدند كه سلطان مردم را به بتكردهاند كه در بعضي از حمامهاي شهر كار مياصحاب كهف حمامي بوده
كه همواره در اند كند از شهر بيرون شدند. و در بعضي ديگر از روايات آمده كه ايشان از وزراء پادشاه آن عصر بودهوادار مي

 .اندگرفتهامور و مهمات مورد شور او قرار مي

يكي ديگر از اختالفات اين است كه: در بعضي از روايات آمده كه اصحاب كهف قبل از بيرون آمدن از شهر مخالفت خود را 
ند. و در ز شهر بيرون رفتعلني كرده بودند، و شاه هم فهميده بود. و در بعضي ديگر دارد كه شاه ملتفت نشد تا بعد از آنكه ا

بعضي ديگر آمده كه اين عده با هم توطئه كردند براي بيرون آمدن. و در بعضي ديگر آمده كه نفر هفتمي آنان چوپاني بوده 
 .كه به ايشان پيوسته است، و در بعضي ديگر آمده كه تنها سگ آن چوپان ايشان را همراهي كرد

عد از آنكه فرار كردند، و پادشاه فهميد در جستجوي ايشان برآمد ولي اثري از ايشان باز از موارد اختالف يكي اين است كه ب
نيافت. و در بعضي روايات ديگر آمده كه پس از جستجو ايشان را در غار پيدا كرد كه خوابيده بودند، دستور داد در غار را تيغه 

ه تا كيفر نافرماني خود را دريابند. اين بود تا روزگاري ككنند تا در آنجا از گرسنگي و تشنگي بميرند، و زنده به گور شوند 
اي براي گوسفندان خود درست كند، در خواست بيدارشان كند، چوپاني را فرستاد تا آن بنيان را خراب كرده تا زاغهخدا مي

 .شوداين موقع خداي تعالي ايشان را بيدار كرد، و سرگذشتشان از اينجا شروع مي

و در  شوند،اين است كه: در بعضي از روايات آمده كه دوباره به خوابشان كرد و تا روز قيامت بيدار نمي مورد اختالف ديگر



 .كندهر سال دو نوبت از اين پهلو به آن پهلويشان مي

يكي ديگر اختالفي است كه در مدت خوابشان شده. در بيشتر روايات آمده همان سيصد و نه سال كه قرآن كريم فرموده، 
آن است.  رد "قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا "و در بعضي ديگر آمده كه سيصد و نه سال حكايت قول اهل كتاب است و جمله است.

 و در بعضي ديگر

__________________________________________________ 
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 .اندآمده كه سيصد سال بوده و نه سال را اهل كتاب اضافه كرده

و از اين قبيل اختالفات كه در روايات آمده بسيار است، و بيشتر آنچه كه از طرق عامه روايت شده در كتاب الدر المنثور 
آوري شده، اگر جمع« 2»و نور الثقلين « 2»و تفسير برهان « 1»و بيشتر آنچه از طرق شيعه نقل شده در كتاب بحار « 1»

اق توان گفت اين روايات در آن اتفكسي بخواهد به همه آنها دست يابد بايد به اين كتابها مراجعه كند. تنها مطلبي كه مي
كرده مي دارند اين است كه اصحاب كهف مردمي موحد بودند، و از ترس پادشاهي جبار كه مردم را مجبور به شرك

 .تا آخر آنچه كه قرآن از داستان ايشان آورده -انداند و به غاري پناه برده در آنجا به خواب رفتهگريخته

 111روايات ديگري پيرامون داستان اصحاب كهف[ ..... ص : ]

 "ود ازيمان مقصو در تفسير عياشي از سليمان بن جعفر همداني روايت كرده كه گفت: امام صادق )ع( به من فرمود: اي سل
داني كه اصحاب كهف همگيشان گويند، فرمود: مگر نمي "فتي "كيست؟ عرض كردم فدايت شوم نزد ما جوان را "فتي

كامل مرداني بودند و مع ذلك خداي تعالي ايشان را فتي ناميده. اي سليمان فتي كسي است كه به خدا ايمان بياورد و 
 .«2»پرهيزكاري كند 

ع( آورده، ليكن از ابن )اي از امام صادق از قمي روايت مرفوعه« 5»ن روايت مرحوم كليني در كافي مؤلف: در معناي اي
 .روايت شده كه او گفته اصحاب كهف جواناني بودند« 4»عباس 

 :و در الدر المنثور است كه ابن ابي حاتم از ابي جعفر روايت كرده كه گفت

 .«5»بودند  "صراف "اصحاب كهف همه

اصحاب كهف شغلشان صرافي بوده  :نيز به سند خود از سدير صيرفي از امام باقر )ع( روايت كرده كه گفت قمي :مؤلف
 و ليكن در تفسير عياشي از درست از امام«. 7»
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 :صادق )ع( روايت كرده كه در حضورشان گفتگو از اصحاب كهف شد فرمود

 .«1»سنج بودند صراف پول نبودند، بلكه صراف كالم و افرادي سخن

 114اند[ ..... ص : كردهچند روايت حاكي از اينكه اصحاب كهف مدتي تقيه مي]

 :ده كه گفتو در تفسير عياشي از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت كر

 .«1»اصحاب كهف ايمان به خدا را پنهان و كفر را اظهار داشتند و به همين جهت خداوند اجرشان را دو برابر داد 

نيز در معناي اين حديث روايتي از هشام بن سالم از آن جناب نقل شده. و نيز در معناي آن عياشي « 2»در كافي  :مؤلف
ر دو خبر از آن جناب آورده كه در يكي از آنها آمده كه: اصحاب كهف در ظاهر زنار از كاهلي از آن جناب و از درست د« 2»

 .كردندبستند و در اعياد مردم شركت ميمي

 "اًإِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِله "و نبايد به اين روايات اشكال كرد كه از ظاهر آيه
أَوْ يُعِيدُوكُمْ  "انددر تفسير حكايت كالم ايشان كه گفته« 2»اند. و اينكه مفسرين كردهآيد كه اصحاب كهف تقيه نميبرمي

اند صحيح نيست، براي اينكه اگر به ياد خواننده باشد گفتيم كه بيرون شدن آنان از شهر، هجرت از احتمال تقيه داده "...
اند. چيزي كه هست تواطي آنان كه شش ز اظهار كلمه حق و تدين به دين توحيد ممنوع بودهشهر شرك بوده كه در آن ا

اند، و اعراضشان از اهل و مال و وطن جز مخالفت با دين وثنيت عنوان ديگري نداشته. پس نفر از معروفها و اهل شرف بوده
ه شدند و يا آنكه مجبور بافتند يا سنگسار ميياند، به طوري كه اگر بر آنان دست مياصحاب كهف در خطر عظيمي بوده

 .گشتندقبول دين قوم خود مي

 "رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً "شود كه قيام ايشان در اول امر و گفتن:و با اين زمينه كامال روشن مي
پرستي و توهين به طريقه مردم نبوده، زيرا اوضاع عمومي محيط، چنين اعالم علني مخالفت با مردم و تجاهر بر مذمت بت

 .اندداد، بلكه اين حرف را در بين خود گفتهاي به آنان نمياجازه

ه بداللت دارد بر اينكه ايشان تظاهر  "إِذْ قامُوا فَقالُوا رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ "و به فرضي هم كه تسليم شويم كه جمله
 اند و تقيهكردهپرستي ميايمان و مخالفت با بت
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ي اند، و قبل از اينكه چنين تصميمگوييم اين در آخرين روزهايي بوده كه در ميان مردم بودهرا كنار گذاشته بودند، تازه مي
اند. پس معلوم شد كه سياق هيچ يك از دو آيه منافاتي با تقيه كردن اصحاب كردهبگيرند در ميان مردم با تقيه زندگي مي

 .در ميان مردم بودند ندارد كهف در روزگاري كه در شهر و



شناختند اصحاب كهف نه يكديگر را مي :و در تفسير عياشي نيز از ابي بكر حضرمي از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود
و نه با هم عهد و ميعادي داشتند بلكه در صحرا يكديگر را ديده با هم عهد و پيمان بستند، و از يكديگر، يعني دو به دو عهد 

 .«1»ند، آن گاه قرار گذاشتند كه يك باره مخالفت خود را علني ساخته به اتفاق در پي سرنوشت خود بروند گرفت

 114روايت مشهوري از ابن عباس در نقل داستان[ ..... ص : ]

 :شودمؤلف:در معناي اين روايت خبري است از ابن عباس كه ذيال نقل مي

نگ اند كه گفت: ما با معاويه در جبن منذر و ابن ابي حاتم از ابن عباس روايت كردهدر الدر المنثور است كه ابن ابي شيبه و ا
مضيق كه در اطراف روم بود شركت كرديم و به غار معروف كهف كه اصحاب كهف در آنجا بودند و داستانشان را خدا در 

 .قرآن آورده برخورديم

كار  تواني اينديديم. ابن عباس به او گفت: تو نميكهف را ميگشوديم و اصحاب شد در اين غار را ميمعاويه گفت: چه مي
راراً لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِ "را بكني خداوند اين اشخاص را از نظر كساني كه بهتر از تو بودند مخفي داشت و فرمود:

معاويه گفت: من از اين كار دست بر  "شويگذاري و پر از ترس ميمياگر آنان را ببيني پا به فرار  -وَ لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً
اي را فرستاد تا داخل غار شده جستجو كنند، و خبر بياورند. آن عده وقتي دارم تا قصه آنان را به چشم خود ببينيم، عدهنمي

 ضيه به ابن عباس رسيد پس اوداخل غار شدند خداوند باد تندي بر آنان مسلط نمود تا به طرف بيرون پرتابشان كرد. ق
كردند كه پادشاهي جبار داشت و شروع كرد به نقل داستان اصحاب كهف و گفت كه اصحاب كهف در مملكتي زندگي مي

مردمش را به تدريج به پرستش بتها كشانيد، و اين چند نفر در آن شهر بودند، وقتي اين را ديدند بيرون آمده خداوند 
رد بدون اينكه قبال يكديگر را بشناسند. وقتي به هم برخوردند از يكديگر پرسيدند قصد كجا شان را يك جا جمع كهمه

شناخت تا آنكه از يكديگر عهد و ميثاق محكم داشتند چون هر يك ديگري را نميداريد، در جواب نيت خود را پنهان مي
 نظورشان پرستش پروردگار و فرار از شركگرفتند كه نيت خود را بگويند. بعدا معلوم شد كه همه يك هدف دارند و م
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 ."رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... مِرفَقاً "است، همه با هم گفتند:

ها به جستجويشان ها و قوم و خويشهم نشستند، از سوي ديگر زن و بچه كند كه دورآن گاه ابن عباس اضافه مي
برخاستند ولي هر چه بيشتر گشتند كمتر خبردار شدند تا خبر به گوش پادشاه وقت رسيد. او گفت اين عده در آينده شان 

ا و به همين جهت دستور داد تاند. اند يا منظور ديگري داشتهمهمي خواهند داشت، معلوم نيست به منظور خيانت بيرون شده
لوحي از قلع تهيه كرده اسامي آنان را در آن بنويسند آن گاه آن را در خزينه سلطنتي خود جاي داد و در اين باره خداي 

ه مان لوحي است كچون مقصود از رقيم ه "أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحابَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيمِ كانُوا مِنْ آياتِنا عَجَباً "فرمايد:تعالي مي
اسامي اصحاب كهف در آن مرقوم شده. و اما اصحاب كهف، از آنجا كه بودند به راه افتاده داخل غار شدند، و خدا به 

 سوزانيد، و اگر هر چند يك بار از اينگوششان زد و خواب را برايشان مسلط كرد، و اگر در غار نبودند آفتاب بدنهايشان را مي
 ."... وَ تَرَي الشَّمْسَ "خورد، و اينجا است كه خداي تعالي فرمودهشدند زمين بدنهايشان را ميپهلو به آن پهلو نمي

پادشاه مزبور دورانش منقضي گشت و پادشاهي ديگر به جايش نشست. او مردي خداپرست بود، و بر  :گويدآن گاه مي
ن منظوري كه داشت بيدار كرد، يكي از ايشان خالف آن ديگري عدالت گسترد، در عهد او خداوند اصحاب كهف را براي آ



ايم تا ايم؟ آن ديگري گفت: يك روز، يكي ديگر گفت دو روز، سومي گفت بيشتر خوابيدهگفت: به نظر شما چقدر خوابيده
آنكه بزرگشان گفت: بي جهت اختالف مكنيد كه هيچ قومي اختالف نكردند مگر آنكه هالك شدند، شما يك نفر را با اين 

 .روانه كنيد تا از شهر طعامي خريداري كند پول

د آن انهايي ديد كه تا كنون نديده بود. مردم شهر را ديد كه طور ديگري شدهها و منظرهوقتي وارد شهر شد لباسها و هيات
انوا پول ن اش به اندازه كف پاي بچه شتر بود نزد او انداختمردم عهد خود نيستند. نزديك نانوايي رفت پول خود را كه سكه

اي مرا هم راهنمايي كن و گرنه تو را نزد امير خواهم اي؟ اگر گنجي پيدا كردهرا بيگانه يافت، و پرسيد اين را از كجا آورده
ترساني، هر دو به نزد امير شدند، امير پرسيد پدرت كيست؟ گفت: فالني، امير چنين كسي را برد. گفت: آيا مرا به امير مي

 دشاهت نامش چيست؟نشناخت، پرسيد پا

گفت: فالني او را هم نشناخت، رفته رفته مردم دورش جمع شدند، خبر به گوش عالم ايشان رسيد. عالم شهر به ياد آن لوح 
افتاده دستور داد آن را آوردند آن گاه اسم آن شخص را پرسيد، و ديد كه يكي از همان چند نفري است كه نامشان در لوح 

 را پرسيد،  ضبط شده، اسامي رفقايش
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همه را با اسامي مرقوم در لوح مطابق يافت. به مردم بشارت داد كه خداوند شما را به برادرانتان كه چند صد سال قبل ناپديد 
ا من تشدند راهنمايي كرده برخيزيد. مردم همه حركت كردند تا آمدند نزديك غار چون نزديك شدند جوان گفت شما باشيد 

بروم و رفقايم را خبر كنم و آن گاه آرام وارد شويد، و هجوم نياوريد، و گرنه ممكن است از ترس قالب تهي كنند، و خيال 
ايد. گفتند: حرفي نداريم ليكن به شرطي كه قول بدهي باز كنند شما لشگريان همان پادشاهيد، و براي دستگيريشان آمده

آيم. پس داخل غار شد و ديگر نفهميدند به كجا رفت، و از نظر ه ان شاء اللَّه بيرون ميهم بيرون بيايي، او هم قول داد ك
مردم ناپديد گرديد، مردم هر چه خواستند وارد شوند نتوانستند، ال جرم گفتند بر باالي غارشان مسجدي بنا كنيم، و چنين 

 .«1»پرداختند كردند، و هميشه در آن مسجد به عبادت و استغفار مي

كه  اند، در حاليؤلف: اين روايت مشهور است، و مفسرين در تفاسير خود آن را نقل كرده و خالصه تلقي به قبولش كردهم
آيد كه اصحاب كهف هنوز در حال خواب هستند و خداوند بشر را از خالي از چند اشكال نيست: يكي اينكه از ظاهرش بر مي

ان بكنند منصرف نموده، و حال آنكه كهفي كه در ناحيه مضيق و معروف اينكه بخواهند كسب اطالعي و جستجويي از ايش
 .به غار افسوس است امروز هم معروف است، و در آن چنين چيزي نيست

ن سازد، نه بعد از بيداريشااي هم كه ابن عباس بدان تمسك جسته حالت خواب ايشان را قبل از بيدار شدن مجسم ميو آيه
ود ابن عباس روايت ديگري رسيده كه مخالف با اين روايت است. و آن روايتي است كه الدر المنثور را. عالوه بر اينكه از خ

پادشاه با مردم سوار شده تا به در غار آمدند،  "از عبد الرزاق و ابن ابي حاتم از عكرمه نقل كرده و در آخر آن آمده كه «2»
برايشان بگويم، چند قدمي جلوتر وارد غار شد، او رفقايش را ديد و  جوان گفت مرا رها كنيد تا رفقايم را ببينم و جريان را

رفقايش هم او را ديدند، خداوند به گوششان زد خوابيدند، مردم شهر چون ديدند دير كرد وارد غار شدند و جسدهايي بي روح 
 .راي شما فرستادهديدند كه هيچ جاي آنها پوسيده نشده بود، شاه گفت: اين جريان آيتي است كه خداي تعالي ب

ابن عباس با حبيب بن مسلمه به جنگ رفته بود، در راه به همين غار برخوردند، و در آن استخوانهايي ديدند مردي گفت: 
 اين استخوانهاي اصحاب كهف است، ابن عباس گفت
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 ."استخوانهاي ايشان در مدتي بيش از سيصد سال قبل از بين رفته است

 "استخوانهاي ايشان در مدتي بيش از سيصد سال قبل از بين رفته "تر اين روايت اين است كه از عبارتاشكال مهم
كهف در اوائل تاريخ ميالدي و يا قبل از آن رخ داده، و اين حرف با تمامي آيد كه از نظر اين روايت داستان اصحاب برمي

 .روايات اين داستان مخالف است، جز آن روايتي كه تاريخ آن را قبل از مسيح دانسته

اشكال ديگري كه به روايت ابن عباس وارد است اين است كه در آن آمده: يكي گفت يك روز خوابيديم يكي گفت دو روز، 
تفاقا كالم و ا "لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ "كند كه گفتند:حرف با قرآن كريم هم مخالف است، براي اينكه قرآن نقل مي و اين

اي كه احتمال دهد بسيار قرآن كريم با اعتبار عقلي هم سازگار است، زيرا كسي كه نفهميده چقدر خوابيده نهايت درجه
اي متر از يك روز است، و اما دو شبانه روز آن قدر بعيد است كه هيچ از خواب برخاستهخوابيده باشد يك روز يا كمي ك

 .دهداحتمالش را نمي

از اين هم كه بگذريم در روايت داشت: بزرگترشان گفت اختالف مكنيد، كه اختالف مايه هالكت هر قومي است. و اين 
كه در عمل به چيزي باشد، و اما اختالف نظري امري  يكي از سخنان باطل است، زيرا آن اختالفي مايه هالكت است

 .شودنيست كه اجتناب پذير باشد، و هرگز مايه هالكت نمي

اشكال ديگري كه به آن وارد است اين است كه: در آخرش داشت: وقتي جوان وارد غار شد مردم نفهميدند كجا رفت، و از 
كه وقتي جوان وارد غار شد دهنه غار از نظرها ناپديد شد نه خود آن نظرشان ناپديد گشت. گويا مقصود ابن عباس اين بوده 

آيد سازد كه از ظاهرش بر ميجوان، خالصه خدا غار مزبور را ناپديد كرد، ولي اين حرف با آنچه در صدر خود آيه هست نمي
شاه و همراهانش ناپديد كرده و كه غار مزبور در آن ديار معروف بوده. مگر اينكه بگويي آن روز غار را از چشم و نظر پاد

 .بعدها براي مردم آشكارش ساخته است

رقيم لوحي از قلع بوده كه اسامي اصحاب كهف در آن  "و اما اينكه در صدر روايت از قول ابن عباس نقل شده كه گفت:
« 1»ر اشي در تفسيمطلبي است كه در معنايش روايات ديگري نيز آمده، از آن جمله روايتي است كه عي "نوشته شده بود

خود از احمد بن علي از امام صادق )ع( آورده، و در روايت ديگري انكار آن از خود ابن عباس نقل شده، چنانچه در الدر 
 المنثور از سعيد بن منصور و عبد الرزاق و فارابي و ابن منذر و ابن ابي حاتم و زجاجي
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دانم معناي رقيم چيست، از كعب پرسيدم او اند كه گفت: من نميدر كتاب امالي( و ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده)
 .«1»اي است كه از آنجا بيرون شدند گفت نام قريه

دانم مگر معناي چهار كلمه ابن عباس روايت كرده كه گفت: تمامي قرآن را ميو نيز در همان كتاب آمده كه عبد الرزاق از 
 "حنانا "كه اختالف اعراب در آن به خاطر اختالفي است كه در حكايت لفظ قرآن هست. دوم كلمه "غسلين "را اول كلمه

 .«1» "رقيم "چهارم "اواه "سوم

لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً  "جعفر )ع( آمده كه در ذيل آيهگويد: در روايت ابي الجارود از ابي و در تفسير قمي مي
 .«2»ايم فرمود: يعني اگر بگوييم خدا شريك دارد بر او جور كرده "شَطَطاً



 111رواياتي متضمن ذكر اسماء اصحاب كهف[ ..... ص : ]

 لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِراراً وَ "ر )ع( آورده كه در ذيل آيهو در تفسير عياشي از محمد بن سنان از بطيخي از ابي جعف
نيست، بلكه منظور مؤمنين هستند. گويا مؤمنين  (فرموده: مقصود خداي تعالي شخص رسول خدا )ص "لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً

ت كه اگر اصحاب كهف را ببينند سرشار از ترس و رعب شده زنند، و حال مؤمنين چنين اسدارند اين حرف را به يكديگر مي
 .«2»گذارند پا به فرار مي

 -2يمليخا  -1مكسلينيا  -1و در تفسير روح المعاني اسماء اصحاب كهف بر طبق روايت صحيحي از ابن عباس چنين آمده: 

ده و اسم سگشان قطمير بوده كه همان چوپان بو -منطونواسيس -4كفاشيطيطوس  -5دردونس  -2ثبيونس  -2مرطولس 
 .است

 :گويد از علي )كرم اللَّه وجهه( روايت شده كه اسماي ايشان را چنين برشمردهراوي مي

شاذنوش كه  -5دبرنوش  -2مرنوش  -2اند مسلينيا، كه اصحاب دست راستي پادشاه بوده -2مكسلينيا  -1يمليخا  -1
كرده و هفتمي اصحاب كهف همان چوپاني بوده كه در ر مشورت مياند و همواره با اين شش نفاصحاب دست چپش بوده

 .اين روايت اسمش نيامده ولي در اينجا نيز اسم سگ را قطمير معرفي نموده

اند صحيح است، يا صحيح نيست گفتار ديگري است كه عالمه سيوطي در و اما اينكه آيا اين روايت به علي نسبت داده
خود به سند صحيح از ابن عباس آورده. و آنچه كه در  "اوسط "ي اين روايت را در معجمحواشي بيضاوي نوشته كه طبران

 الدر المنثور است
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است كه گفتيم به سند صحيح از ابن عباس روايت كرده. البته در بعضي روايات  "اوسط "نيز همين روايت طبراني در
نوشته. گفتگو در باره اسامي اصحاب « 1»اند كه حافظ ابن حجر در شرح بخاري ديگري اسامي ديگري براي آنان نقل كرده

 كهف بسيار است كه هيچ يك

__________________________________________________ 

 انداين را هم بايد خاطر نشان سازيم كه روايات در داستان اصحاب كهف به طوري كه علماي غرب آن را خالصه نموده(1)
 .اند كه در اصل قصه متفق و در جزئيات آن مختلفندچهار دسته

 .ميالدي( آورده 112آنها روايتي است كه )متوفي سال  ترروايات سرياني كه به زبان سرياني ضبط شده، و از همه قديم -1

 .شودروايت يوناني كه سندش به قرن دهم ميالدي و به شخصي به نام منتهي مي -2

 .روايت التيني داستان است كه از همان روايت سرياني از گرفته شده است -3

 .گرددروايت اسالمي داستان است كه آن نيز به سرياني منتهي مي -4

ها نيز هست كه همه آنها به همان اصل سرياني ها و ارمنيها و حبشيبته روايات ديگري در متون تاريخي قبطيال
 .گرددبرمي

اسماء اصحاب كهف در روايات اسالمي از روايات ديگران گرفته شده، و همانطور كه گفته بعضي از اين اسماء، اسمايي قبل 



 .نصاري بوده( درآيند و غسل تعميد كنند بودهاز اين كه به دين خدا )كه آن روز دين 

 :و اسامي ايشان به زباني يوناني و سرياني چنين است

 -دنياسيوس ينيوس -دوانيوانس -ذوانيوس -مرطولس )( -مرطلوس -مليخا مرتيانوس -مكس منيانوس امليخوس
انطينوس  -نس( اندونيوسكشفوطط انطونس )افطو -اكسقوسطط -كسقسططيونس -نواسيس اكساكدثودنيانوس -يوانيس

 -قطمير و اما اسامي آنان به زبان التين مكسميانوس امليخوس مرتيانوس ذيووانيوس ينيوس قسطنطيوس ساريبوس

 :ساريبون و اسامي ايشان قبل از اينكه به دين مسيح در آيند عبارت بود از

ان منديوس كيوياكوس البته بعضي نظرشاساطونس ابروفاديوس صا -ارخليدس ديوماديوس اوخانيوس استفانوس -ارشليدس
 [.....] .اين است كه اسماء عربي از قبطي گرفته شده و قبطي هم از سرياني
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هم مضبوط و مستند و قابل اعتماد نيست و در كتاب بحر آمده كه اسامي اصحاب كهف عجمي )غير عربي( بوده كه نه 
 .«1»ه، و خالصه سند در شناختن اسامي آنان ضعيف است شكل معيني و نه نقطه داشت

اند همان است كه ثعلبي هم در كتاب عرائس و ديلمي در كتاب خود به طور مرفوع و روايتي كه به علي )ع( نسبت داده
 .آورده و در آن عجائبي ذكر شده

خدا )ص( فرمود: اصحاب كهف، ياران  و در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابن عباس روايت كرده كه گفت: رسول
 .«1»اند مهدي

كند، با هفده نفر از قوم و در برهان از ابن الفارسي آورده كه گفت امام صادق )ع( فرموده: قائم )ع( از پشت كوفه خروج مي
د انصاري و مقداكردند، و هفت نفر از اهل كهف و يوشع بن نون و ابو دجانه موسي كه به حق راه يافته و با حق عدالت مي

 .«3»بن اسود و مالك اشتر كه اينان نزد آن جناب از انصار و حكام او هستند 

از پدرش از علي بن ابي طالب روايت كرده كه فرمود: وقتي  (و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن ميمون از ابي عبد اللَّه )ع
 خورد تا چهل روز مهلتكسي به خدا سوگند مي

__________________________________________________ 
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و  "هان شاء اللَّ "ويدثنيا دارد، براي اينكه قومي از يهود از رسول خدا )ص( از چيزي پرسش كردند حضرت بدون اينكه بگ
استثناء مزبور را به كالم خود ملحق سازد گفت فردا بيائيد تا جواب بگويم، به همين جهت چهل روز خداوند وحي را از آن 

ذا اذْكُرْ رَبَّكَ إِ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ وَوَ ال تَقُولَنَّ لِشَيْ "حضرت قطع كرد، بعد از آن جبرئيل آمد و گفت:
 .«1» "نَسِيتَ

اسم است براي استثناء. و در معناي اين روايت  -به ضمه ثاء و سكون نون و در آخرش الف مقصوره -"ثنيا "مؤلف:كلمه:
آيد كه مراد از سوگند وعده قطعي دادن و روايات ديگري نيز از امام صادق و امام باقر )ع( رسيده كه از بعضي آنها برمي

م مؤكد آوردن است، هم چنان كه استشهاد امام )ع( در اين روايت به كالم رسول خدا )ص( با اينكه آن جناب سوگندي كال



ياد نكرده بود كامال داللت بر اين معنا دارد. و اما اين سؤال كه اگر كسي سوگندي ياد كند و ان شاء اللَّه هم بگويد، ولي 
 .آيد يا نه، بحثي است فقهياش ميشود و كفاره به عهدهنث شمرده ميپس از انعقاد سوگند آن را بشكند آيا ح

 469گفتاري در چند فصل پيرامون اصحاب كهف و سر گذشت ايشان ..... ص : 

 469داستان اصحاب كهف در تعدادي از روايات ]دو سبب عمده وجود اختالف شديد در مضامين روايات راجع به اصحاب كهف[: ..... ص :  -1

صحابه و تابعين و از ائمه اهل بيت )ع( به طور مفصل حكايت شده مانند روايت قمي و ابن عباس و عكرمه و مجاهد كه از 
تفسير الدر المنثور همه آنها را آورده و روايت اسحاق در كتاب عرائس كه آن را تفسير برهان نقل كرده و روايت وهب بن 

اند، و روايت نعمان بن بشير كه در خصوص اصحاب رقيم وارد شده بت نقل كردهمنبه كه الدر المنثور و كامل آن را بدون نس
 .و الدر المنثور آن را آورده

ظر اي نموديم آن قدر از نو اين روايات كه ما در بحث روايتي گذشته مقداري از آنها را نقل كرديم و به بعضي ديگرش اشاره
و اما اختالف در روايات وارده در بعضي  .ت هم اتفاق ندارندمطلب و متن با هم اختالف دارند كه حتي در يك جه

 هاي داستان مانند رواياتي كه متعرض تاريخ قيام آنان است، و يا متعرض اسم آن پادشاه است كه معاصر با ايشانگوشه

__________________________________________________ 
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بوده يا متعرض نسب و سمت و شغل و اسامي و وجه ناميده شدنشان به اصحاب رقيم و ساير خصوصيات ديگر شده بسيار 
 .شديدتر از روايات اصل داستان است و دست يافتن به يك جهت جامعي كه نفس بدان اطمينان داشته باشد دشوارتر است

 :بردها و خيانتها كه اجانب در اين گونه روايات دارند دو چيز استتو سبب عمده در اين اختالف عالوه بر دس

آيد اند، و از روايات داستان هم برمييكي اينكه اين قصه از اموري بوده كه اهل كتاب نسبت به آن تعصب و عنايت داشته
توان ها نيز ميه از مجسمهاند و با آن رسول خدا )ص( را امتحان كردند، بلككه قريش اين قصه را از اهل كتاب شنيده

هاي موجود در غارهاي مختلف كه عنايت اهل كتاب را فهميد به طوري كه اهل تاريخ آن مطالب را از نصاري و از مجسمه
ها را بر طبق شهرتي كه از اصحاب كهف به پا خاسته در عالم هست غارهاي آسيا و اروپا و آفريقا گرفته شده و آن مجسمه

واضح است كه چنين داستاني كه از قديم االيام زبان زد بشر و مورد عالقه نصاري بوده هر قوم و مردمي آن  اند، و پرگرفته
 .شودكنند، و در نتيجه روايات آن مختلف ميرا طوري كه نماياننده افكار و عقايد خود باشد بيان مي

ايات داشتند، و آنچه كه نزد ديگران هم بود جمع و از آنجايي كه مسلمانان اهتمام بسيار زيادي به جمع آوري و نوشتن رو
اي از علماي اهل كتاب مسلمان شدند، مانند وهب بن منبه و كعب االحبار، و آن گاه كردند و مخصوصا بعد از آنكه عدهمي

 ز سلفاند، و هر خلفي ااصحاب رسول خدا )ص( و تابعين يعني طبقه دوم مسلمانان همه از اينان اخذ كرده و ضبط نموده
نمودند و اين سبب بلوا و تشتت كرده كه با روايات اسالمي ميرا مي« 1»گرفته و با آن همان معامله اخبار موقوفه خود مي

 .شده است

كند بر اين است كه به مختاراتي و نكات برجسته و ها را بيان ميدوم اينكه دأب و روش كالم خداي تعالي در آنجا كه قصه
پردازد. از اول تا به آخر داستان را حكايت كند، و به جزئيات داستان نميغرض مؤثر است، اكتفاء ميمهمي كه در ايفاي 

نمايد جهتش هم خيلي روشن است، چون قرآن كند، و نيز اوضاع و احوالي را كه مقارن با حدوث حادثه بوده ذكر نمينمي



 .سرايي نيست بلكه كتاب هدايت استكريم كتاب تاريخ و داستان

نمايد، مانند آياتي كه ترين نكاتي است كه شخص متدبر در داستانهاي مذكور در كالم خدا درك مياين نكته از واضح
 كند، ابتداءداستان اصحاب كهف و رقيم را بيان مي

__________________________________________________ 

 .ول خدا نسبت داده نشده، روايات موقوفه گويندرسد ولي به رسرواياتي كه سندهاي آنها تا به آخر مي(1)
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نمايد و آن را توحيد و ثبات بر كلمه حق كند، و در آن به معنا و علت قيام آنان اشاره ميمحاوره و گفتگوي ايشان را نقل مي
رد كه چگونه در آنجا به خواب رفتند در حالي كه آوكند، سپس اعتزال از مردم و دنبال آن وارد شدن به غار را ميمعرفي مي

 .سگشان هم همراهشان بود، و روزگاري بس طوالني در خواب بودند

دا از اي را كه خاند بيان نموده، و در آخر نتيجهآن گاه بيدار شدن و گفتگوي بار دوم آنان را در خصوص اينكه چقدر خوابيده
سازد كه از چه راهي مردم به وضع آنان و سپس اين جهت را خاطر نشان ميكند. اين پيش آورد خواسته است بيان مي

خبردار شدند، و چه شد كه دو باره بعد از حصول غرض الهي به خواب رفتند. و اما ساختن مسجد بر باالي غار ايشان 
 .اي است، كه كالم بدانجا كشيده شده، و گرنه غرض الهي در آن منظور نبودهجمله

اند. و چگونه تربيت و نشو و نما يافته بودند، چه اسامي آنان چه بوده و پسران چه كسي و از چه فاميلي بودهو اما اينكه 
مشاغلي براي خود اختيار كرده بودند، در جامعه چه موقعيتي داشتند، در چه روزي قيام نموده و از مردم اعتزال جستند. و 

چه بوده، و نيز اسم آن شهر چه بوده، و مردم آن شهر از چه قومي  اسم آن پادشاهي كه ايشان از ترس او فرار كردند
اند؟ و اسم آن سگ كه همراهي ايشان را اختيار كرد چه بوده، و اينكه آيا سگ شكاري بوده يا سگ گله، و چه رنگي؟ بوده

غرض خداي تعالي كه بيني متعرض آنها و نيز ساير اموري كه در متعرض نشده است، در حالي كه روايات با كمال خرده
هاي ريزها در غرض تاريخ دخالت دارد و به درد دقتهمان هدايت است هيچ مدخليتي ندارد شده، چرا كه اينگونه خرده

 .خوردتاريخي مي

ال اند كه وجه اتصآمدهاند، در صدد برميكردهمطلب ديگر اينكه مفسرين گذشته وقتي شروع در بحث از آيات قصص مي
را بيان نموده و براي اينكه داستاني تمام عيار و مطابق سليقه خود از آب در آورند از دو رو بر آيات نكات آيات داستان 

متروكي را استفاده نمايند، و همين جهت باعث اختالف تفسيرها شده، چون نظريه و طرز استفاده آنان از دور و بر آيات 
 .بينيم كشيده شده استجا كه ميمختلف بوده است، و در نتيجه اين اختالف كار به اين
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ا مردم ب "سازد كهشود اين است كه پيامبر گرامي خود را مخاطب ميآنچه از قرآن كريم در خصوص اين داستان استفاده مي
اصحاب  .از ايشان حقيقت مطلب را مپرس و از احدي "اي ظاهري و يا روشندر باره اين داستان مجادله مكن مگر مجادله
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 .پرستيدند، نشو و نما نمودنداي مشرك كه جز بتها را نميجوانمرداني بودند كه در جامعه

د. مردم آنها را به آورنكند، و اين جوانمردان بدان ايمان ميگذرد كه دين توحيد محرمانه در آن جامعه راه پيدا ميچيزي نمي
ترك  آيند، و بر عبادت بتها وگيرند، و در مقام تشديد و تضييق بر ايشان و فتنه و عذاب آنان برميباد انكار و اعتراض مي

داشتند و هر كه بر دين توحيد و مخالفت گرويد از او دست برميكنند. و هر كه به ملت آنان ميدين توحيد مجبورشان مي



 .رساندندورزيد او را به بدترين وجهي به قتل مير ميكيش ايشان اصرا

قهرمانان اين داستان افرادي بودند كه با بصيرت به خدا ايمان آوردند، خدا هم هدايتشان را زيادتر كرد، و معرفت و حكمت 
دلهاي آنان گره زد، در  بر آنان افاضه فرمود، و با آن نوري كه به ايشان داده بود پيش پايشان را روشن نمود، و ايمان را با

 انداختاي كه هر كس ديگري را به وحشت مينتيجه جز از خدا از هيچ چيز ديگري باك نداشتند. و از آينده حساب شده
اي انجام دادند. آنان فكر كردند اگر در ميان اجتماع بمانند جز اين نهراسيدند، لذا آنچه صالح خود ديدند بدون هيچ واهمه

د داشت كه با سيره اهل شهر سلوك نموده حتي يك كلمه از حق به زبان نياورند. و از اينكه مذهب شرك اي نخواهنچاره
باطل است چيزي نگويند، و به شريعت حق نگروند. و تشخيص دادند كه بايد بر دين توحيد بمانند و عليه شرك قيام نموده 

گذارد. با اهنده شوند باألخره خدا راه نجاتي پيش پايشان ميگيري كنند، زيرا اگر چنين كنند و به غاري پناز مردم كناره
رَبُّنا رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونِهِ  "هاي قوم و اقتراح و تحكمشان گفتند:چنين يقيني قيام نموده در رد گفته

مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ ال يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَري عَلَي اللَّهِ إِلهاً لَقَدْ قُلْنا إِذاً شَطَطاً هؤُالءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا 
فِ يَنْشُرْ هْوَ إِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَ ما يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَي الْكَ "آن گاه پيشنهاد پناه بردن به غار را پيش كشيده گفتند: "كَذِباً

 ."لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقاً

اي از آن قرار گرفتند، در حالي كه سگشان دو دست خود را دم در غار گسترده بود. و چون به آن گاه داخل شده، در گوشه
بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتي  "عرض كردند: فراست فهميده بودند كه خدا نجاتشان خواهد داد اين چنين

. پس خداوند دعايشان را مستجاب نمود و سالهايي چند خواب را "عطا فرما و براي ما وسيله رشد و هدايت كامل مهيا ساز
نگ كردند. و آنها در غار سيصد سال و نه سال زيادتر در "بر آنها مسلط كرد، در حالي كه سگشان نيز همراهشان بود.

گردش آفتاب را چنان مشاهده كني كه هنگام طلوع از سمت راست غار آنها بركنار و هنگام غروب نيز از جانب چپ ايشان 
 گرديد و آنها كامال از حرارت خورشيد در آسايش بودند و آنها را بيدار پنداشتي و حال آنكه در خواب بودند و ما آنها به دور مي
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گردانيديم و سگ آنها دو دست بر در آن غار گسترده داشت و اگر كسي بر حال ايشان مطلع را به پهلوي راست و چپ مي
 ."گرديدگريخت و از هيبت و عظمت آنان بسيار هراسان ميشد از آنها ميمي

دشان در غار زنده كرد تا بفهماند چگونه پس از آن روزگاري طوالني كه سيصد و نه سال باشد دو باره ايشان را سر جاي خو
تواند از دشمنان محفوظشان بدارد، ال جرم همگي از خواب برخاسته به محضي كه چشمشان را باز كردند آفتاب را ديدند مي

در  تابد، البته اينتابيد حاال از طرف ديگرش ميكه جايش تغيير كرده بود، مثال اگر در هنگام خواب از فالن طرف غار مي
نظر ابتدايي بود كه هنوز از خستگي خواب اثري در بدنها و ديدگان باقي بود. يكي از ايشان پرسيد: رفقا چقدر خوابيديد؟ 

گفتند: يك روز يا بعضي از يك روز. و اين را از همان عوض شدن جاي خورشيد حدس زدند. ترديدشان هم از اين جهت 
و سپس  "تُمْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِما لَبِثْ "اي ديگر گفتند:يك طرف تعيين كنند. عدهبود كه از عوض شدن تابش خورشيد نتوانستند 

و  "ايد،كه بسيار گرسنه "هُفَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَي الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكي طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْ "اضافه كرد
فرستيد در رفتن و برگشتن و خريدن طعام كمال لطف و احتياط را به خرج دهد كه ت كنيد شخصي كه ميرعاي "ليتلطف

أَوْ  "كننداگر بفهمند كجائيد سنگسارتان مي "إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ "احدي از سرنوشت شما خبردار نگردد، زيرا
اي است كه بايد به فهميدن مردم از سرنوشت آنان منتهي . اين جريان آغاز صحنه"نْ تُفْلِحُوا إِذاً أَبَداًيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَ لَ

گر اند و ديگردد، زيرا آن مردمي كه اين اصحاب كهف از ميان آنان گريخته به غار پناهنده شدند به كلي منقرض گشته
يد كنند كه دين توحده، و اآلن مردم ديگري در اين شهر زندگي مياثري از آنان نيست. خودشان و ملك و ملتشان نابود ش



دارند و سلطنت و قدرت توحيد بر قدرت ساير اديان برتري دارد. اهل توحيد و غير اهل توحيد با هم اختالفي به راه انداختند 
اد تر شد، و مشركين كه منكر معكه چگونه آن را توجيه كنند. اهل توحيد كه معتقد به معاد بودند ايمانشان به معاد محكم

بودند با ديدن اين صحنه مشكل معاد برايشان حل شد، غرض خداي تعالي از برون انداختن راز اصحاب كهف هم همين 
 .بود

هاي خود كه آري، وقتي فرستاده اصحاب كهف از ميان رفقايش بيرون آمد و داخل شهر شد تا به خيال خود از همشهري
بيرون شده بود غذايي بخرد شهر ديگري ديد كه به كلي وضعش با شهر خودش متفاوت بود، و در همه  ديروز از ميان آنان

هايش بودند. اوضاع و احوال نيز غير آن اوضاعي عمرش چنين وضعي نديده بود، عالوه مردمي را هم كه ديد غير همشهري
 بود
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شود، تا آنكه جلو دكاني رفت تا طعامي بخرد پول خود را به او داد كه كه ديروز ديده بود. هر لحظه به حيرتش افزوده مي
گفتگو و مشاجره بين دكاندار و خريدار  -و اين پول در اين شهر پول رايج سيصد سال قبل بود -اين را به من طعام بده

فهميدند كه اين جوان از مردم سيصد افتاد، و ميتر از پرده بيرون مي، روشندرگرفت و مردم جمع شدند، و هر لحظه قضيه
كردند، و به هاي آن عصر است كه مردمي موحد بودند، و در جامعه مشرك زندگي ميسال قبل بوده و يكي از همان گمشده

ته آنجا به خواب فرو رفتند، و گيري كردند، و در غاري رفخاطر حفظ ايمان خود از وطن خود هجرت و از مردم خود گوشه
 .گويا در اين روزها خدا بيدارشان كرده و اآلن منتظر آن شخصند كه برايشان طعام ببرد

قضيه در شهر منتشر شد جمعيت انبوهي جمع شده به طرف غار هجوم بردند. جوان را هم همراه خود برده در آنجا بقيه 
اي بوده كه از ناحيه خدا صورت گفته، و اين قضيه معجزهشخص راست مي نفرات را به چشم خود ديدند، و فهميدند كه اين

 .گرفته است

اصحاب كهف پس از بيدار شدنشان زياد زندگي نكردند، بلكه پس از كشف معجزه از دنيا رفتند و اينجا بود كه اختالف بين 
باالي غار ايشان بنياني بسازيم و به اين  مشركين گفتند: بايد .مردم در گرفت، موحدين با مشركين شهر به جدال برخاستند

 .سازيماند كاري نداشته باشيم. و موحدين گفتند باالي غارشان مسجدي ميمساله كه چقدر خواب بوده
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رسول خدا )ص( اتفاق  بيشتر روايات و سندهاي تاريخي بر آنند كه قصه اصحاب كهف در دوران فترت ما بين عيسي و
آمد و اگر قبل از دوران موسي )ع( بود در تورات افتاده است، به دليل اينكه اگر قبل از عهد مسيح بود قطعا در انجيل مي

دانند. هر چند در تعدادي از روايات دارد كه قريش آن را از يهود تلقي بينيم يهود آن را معتبر نميآمد، و حال آنكه ميمي
دانيم يهود آن را از نصاري گرفته چون نصاري به آن اهتمام زيادي داشته آنچه كه از نصاري اند. و ليكن ميفتهكرده و گر

حكايت شده قريب المضمون با روايتي است كه ثعلبي در عرائس از ابن عباس نقل كرده. چيزي كه هست روايات نصاري 
 :در اموري با روايات مسلمين اختالف دارد

اند، و حال آنكه روايات مسلمين و مصادر گويد: عدد اصحاب كهف هشت نفر بودهادر سرياني داستان مياول اينكه مص
 .انديوناني و غربي داستان آنان را هفت نفر دانسته
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ت مكث اصحاب كهف را در غار دويست سال و يا كمتر دانسته و حال آنكه معظم علماي اسالم آن را سيصد سوم اينكه مد



 .اندآيد دانستهو نه سال يعني همان رقمي كه از ظاهر قرآن برمي

ر به واند آن پادشاه جبار كه اين عده را مجبو علت اين اختالف و تحديد مدت مكث آنان به دويست سال اين است كه گفته
كرده، م زندگي مي 251 -249اند اسمش دقيوس بوده كه در حدود سالهاي كرده و اينان از شر او فرار كردهپرستي ميبت

اند از خواب بيدار شده 227و يا  224و يا سال  212اند در سال دانيم كه اصحاب كهف به طوري كه گفتهو اين را هم مي
ماند، و اولين كسي كه از مورخين ايشان اين مطالب را ست سال يا كمتر باقي نميپس براي مدت لبث در كهف بيش از دوي

م بوده و ديگران همه  211م و متوفاي  221ساروغي سرياني بوده كه متولد  "جيمز "ذكر كرده به طوري كه گفته است
 .اهد گذشتاي براي اين كالم از نظر خواننده خواند، و به زودي تتمهتاريخ خود را از او گرفته
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در نواحي مختلف زمين به تعدادي از غارها برخورد شده كه در ديوارهاي آن تمثالهايي چهار نفري و پنج نفري و هفت نفري 
ست كه ها هاند. و در بعضي از آن غارها تمثال قربانيي هم جلو آن تمثالكه تمثال سگي هم با ايشان است كشيده

 .خواهند قربانيش كنندمي

افتد، و چنين به نظر كند فورا به ياد اصحاب كهف ميانسان مطلع وقتي اين تصويرها را آن هم در غاري مشاهده مي
اند تا رهبانان و آنها كه خود را جهت عبادت متجرد ها و تمثالها اشاره به قصه آنان دارد و آن را كشيدهرسد كه اين نقشهمي

كنند با ديدن آن به ياد اصحاب كهف بيفتند، پس صرف يادگاري است كه در اند و در اين غار براي عبادت منزل ميكرده
 .اين غارها كشيده شده نه اينكه عالمت باشد براي اينكه اينجا غار اصحاب كهف است

د اختالف شديد است كه چند جا غار اصحاب كهف كه در آنجا پناهنده شدند و اصحاب در آنجا از نظرها غايب گشتند، مور
 :اندرا ادعا كرده

كه مرتكب اشتباه  "مراصد االطالع "به كسر همزه و نيز كسر فاء و بنا به ضبط كتاب -افسوس -غار اول: كهف افسوس
 واي است در تركيه كه در هفتاد و سه كيلومتري شهر بزرگ ازمير قرار دارد، شهر مخروبه -شده به ضمه همزه و سكون فاء

 "و در دامنه كوهي به نام "اياصولوك "اي به نامشهر افسوس نزديك قريه -و يا كمتر -اين غار در يك كيلومتري
 .قرار گرفته است "ينايرداغ
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هم در  گويند صدها قبر كه با آجر ساخته شده هست. خود اين غارو اين غار، غار وسيعي است كه در آن به طوري كه مي
سينه كوه و رو به جهت شمال شرقي است، و هيچ اثري از مسجد و يا صومعه و يا كليسا و خالصه هيچ معبد ديگري بر 

 .شودباالي آن ديده نمي

 .تر است، و نامش در بسياري از روايات مسلمين نيز آمدهاين غار در نزد مسيحيان نصاري از هر جاي ديگري معروف

رت مهمي كه دارد به هيچ وجه با آن مشخصاتي كه در قرآن كريم راجع به آن غار آمده تطبيق و اين غار علي رغم شه
 .كندنمي

 فرمايد آفتاب وقتياوال براي اينكه خداي تعالي در باره اينكه در چه جهت از شمال و جنوب مشرق و مغرب قرار گرفته مي
كند از طرف چپ غار، و الزمه اين حرف اين است غروب ميتابد و وقتي كند از طرف راست غار به درون آن ميطلوع مي

 .(گير نيست مگر مختصريكه درب غار به طرف جنوب باشد، و غار افسوس به طرف شمال شرقي است )كه اصال آفتاب

خواهد وارد غار شود نه از و همين ناجوري مطلب باعث شده كه مراد از راست و چپ را راست و چپ كسي بگيرند كه مي



خواهد از غار بيرون شود، و حال آنكه قبال هم گفتيم معروف از راست و چپ هر چيزي ف دست راست كسي كه ميطر
 .رودراست و چپ خود آن چيز است نه كسي كه به طرف آن مي

آن  ترين مشرق و مغربي كه محاذيبيضاوي در تفسير خود گفته: در غار در مقابل ستارگان بنات النعش قرار دارد، و نزديك
است مشرق و مغرب رأس السرطان است و وقتي كه مدار آفتاب با مدار آن يكي باشد آفتاب به طور مائل و مقابل در طرف 

تابد و شعاع طرف شود، و در هنگام غروب از طرف محاذي صبح ميتابد و شعاعش به طرف مغرب كشيده ميچپ غار مي
ر كند، و در عين حال بت غار را از بين برده هواي آن را تعديل ميشود، و عفونعصرش به جاي تابش طرف صبح كشيده مي

اين بود كالم بيضاوي. غير او نيز نظير «. 1»پوساند كند و لباسهايشان را نميتابد و با تابش خود اذيتشان نميبدن آنان نمي
 .انداين حرف را زده

بودن آن با بنات النعش كه در جهت قطب شمالي قرار دارد عالوه بر اشكال گذشته مقابله در غار با شمال شرقي با مقابل 
 سازگار نيست، از اين هم كه بگذريم گردش آفتاب آن طور

__________________________________________________ 
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سازد، زيرا بنائي كه در جهت شمال شرقي قرار دارد و در طرف صبح، نمياند با شمال شرقي بودن در غار كه ايشان گفته
ر رود، نه تنها دتابد ولي در موقع غروب در ساختمان و حتي پيش خان آن در زير سايه فرو مياش ميآفتاب به جانب غربي

 .شودهنگام غروب، بلكه بعد از زوال ظهر آفتاب رفته و سايه گسترده مي

تابد، و يا اين است كه آفتاب به ايشان نمي "وَ إِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمالِ "عا كند كه مقصود از جملهمگر آنكه كسي اد
 .دقت فرمائيد -گيردآفتاب در پشت ايشان قرار مي

د، و غار افسوس به طوري گويد اصحاب كهف در بلندي غار قرار دارنمي "وَ هُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ "و اما ثانيا براي اينكه جمله
به معناي مكان مرتفع باشد، ولي مسلم نيست، و قبال  "فجوة "اند بلندي ندارد، البته اين در صورتي است كهكه گفته

 .به معناي ساحت و درگاه است. پس اين اشكال وارد نيست "فجوة "گذشت كه

ظاهر در اين است كه مردم شهر مسجدي  "رِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداًقالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلي أَمْ "و اما ثالثا براي اينكه جمله
خورد، نه اثر مسجد نه اثر صومعه و نه اي از آن به چشم نميبر باالي آن غار بنا كردند، و در غار افسوس اثري حتي خرابه

، يسايي است كه تقريبا در سه كيلومتري غار قرار داردخورد كلترين بناي ديني كه در آن ديار به چشم ميمانند آن. و نزديك
 .رسد كه آن را به غار مرتبط سازدو هيچ جهتي به ذهن نمي

از اين هم كه بگذريم در غار افسوس اثري از رقيم و نوشته ديده نشده كه داللت كند يك يا چند تا از آن قبور، قبور 
چند نفر از اين مدفونين مدتي به خواب رفته بودند، پس از سالها خدا اصحاب كهف است، و يا شهادت دهد و لو تا حدي كه 

 .بيدارشان كرده و دو باره قبض روحشان نموده است

است كه در هشت كيلومتري شهر عمان  "رجيب "اند كهف اصحاب كهف باشد غارغار دوم: دومين غاري كه احتمال داده
دارد. غاري است در سينه جنوبي كوهي پوشيده از صخره، اطراف آن از پايتخت اردن هاشمي نزديك دهي به نام رجيب قرار 

تابد، در غار در طرف جنوب قرار دارد، و در داخل دو طرف يعني از طرف مشرق و مغرب باز است كه آفتاب به داخل آن مي
نيز چند قبر هست به  و در اين غار 2 2متر در يك سكويي به مساحت تقريبا  2 1: 2غار طاقنمايي كوچك است به مساحت 

 .شكل قبور باستاني روم و گويا عدد آنها هشت و يا هفت است



شود كه چون محو شده خوب خوانده ها و خطوطي به خط يوناني قديم و به خط ثموديان ديده ميبر ديوار اين غار نقشه
 .شوده ديده ميهاي ديگري آراسته شدشود، البته بر ديوار عكس سگي هم كه با رنگ قرمز و زينتنمي
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ها و آثار ديگري است كه در آنجا كشف گرديده است و معلوم هست كه از گنجينه "بيزانس "و بر باالي غار آثار صومعه
ساخته شده و آثار ديگري كه  214 -215اول يعني در حدود  "جوستينوس "شود بناي اين صومعه در عهد سلطنتمي

كند كه اين صومعه يك بار ديگر تجديد بنا يافته است و مسلمانان آن را پس از استيال بر آن ديار مسجدي قرار داللت مي
بينيم كه اين صومعه محراب و ماذنه و وضوخانه دارد، و در ساحت و فضاي جلو در اين غار آثار مسجد اند. چون ميداده

اند و پيداست كه اين نا نهاده و هر چندي يك بار مرمت كردهديگري است كه پيداست مسلمين آن را در صدر اسالم ب
هاي كليسايي قديمي از روميان ساخته شده، و اين غار علي رغم اهتمامي كه مردم بدان داشته و مسجد بر روي خرابه

و فراموش  كند غاري متروكدادند و آثار موجود در آن از اين اهتمام و عنايت حكايت ميعنايتي كه به حفظش نشان مي
شناسي اردن هاشمي اخيرا در صدد برآمده كه در آن شده بوده، و به مرور زمان خراب و ويران گشته تا آنكه اداره باستان

 .«1»حفاري كند و نقب بزند و آن را پس از قرنها خفاء از زير خاك دو باره ظاهر سازد 

__________________________________________________ 

هجري شمسي اتفاق افتاد، و در باره آن كتابي به قلم  1221ميالدي مطابق با  1752ن حفاري و اكتشاف در سال اي(1)
منتشر شد كه  1752در سال  "اكتشاف كهف اهل كهف "به نام كتاب "رفيق وفا دجاني "باني آن كار، فاضل ارجمند آقاي

ب و جستجو تحمل نمودند به تفصيل بيان نموده. خصوصياتي شناسي اردن و مشقاتي كه در نقدر آن مساعي اداره باستان
كه  باشدكند كه اين غار غار اصحاب كهف ميكه در اثر اين حفاري به دست آورده و آثاري را كه كشف كرده همه تاييد مي

اي لهوده و با ادداستانشان در قرآن كريم آمده است. و نيز امارات و قرائني را كه ذكر كرده با كهف اصحاب كهف تطبيق نم
اثبات كرده كه غار اصحاب كهف همين غار رجيب است، نه غار افسوس و نه آن غاري كه در دمشق است، و نه آنكه در 

 .بتراء قرار دارد، و نه آنكه در اسكانديناوي است

 "اندل غار پناهنده شدهاند، و به داخمؤلف: در اين كتاب اين احتمال را كه طاغي آن روز كه اصحاب از گزند او فرار كرده
اند، و نه م( كه مسيحيان و بعضي از مسلمين احتمال داده 121 -127م( بوده نه دقيوس ) 114 -75پادشاه ) "طراجان

اند تقويت كرده و چنين استدالل كرده كه پادشاه ( كه بعضي ديگر از مسلمين در رواياتشان آورده252 -152دقيانوس )
عهد او اصحاب كهف را آفتابي كرده سرگذشتشان را برمال ساخت به اجماع تمامي مورخين صالحي كه خداي تعالي در 
( بوده است. و اگر ما دوران فترت اصحاب صالح كهف را كه در آن 225 -255) "تئودوسيوس "مسيحي و مسلمان اسمش

سط سلطنت اين پادشاه صالح يعني تر: اگر از اوااند از دوره سلطنت وي كم كنيم و به عبارت روشندوران در خواب بوده
رسيم كه مصادف با زمان مي 111است سيصد و نه سال كم كنيم به سال  225و  408كه وسط دو رقم  211حدود 

ها را قبول نداشته باشد، و دانيم كه وي فرمان صادر كرده بود كه هر مسيحي كه عبادت بتحكومت او است. اين را هم مي
 .شود، و محكوم به اعدام استند خائن به دولت شناخته مياز پرستش آنها سر باز ز

را بر مدت  "انحطاط و سقوط امپراطوري روم "همين حرف اعتراض بعضي از مورخين مسيحي از قبيل چيبون در كتاب
كند. او گفته اصحاب كهف در زمان پادشاه مكث اصحاب كهف كه آن طور كه قرآن گفته نيست و كمتر از آن است دفع مي

م( از شهر گريخته و  121 -127م( از خواب بيدار شدند، و در زمان حكومت دقيوس ) 221 -255صالح يعني تئودوسيوس )
سال كه قرآن گفته. جوابش هم روشن  309اند و فاصله اين دو تاريخ دويست سال و يا چيزي كمتر است نه داخل غار شده



ده بلكه زمان طراجان بوده است، و اين استدالل از اين بزرگوار كه خدا شد كه پنهان شدن ايشان در غار در زمان دقيوس نبو
 :زحماتش را پاداش خير دهد استداللي است تمام اال اينكه چند اشكال بدان متوجه است

از  اند قهرا اين نه سال بايداول اينكه قرآن كريم سيصد و نه سال را سال قمري گرفته و ايشان آن را شمسي حساب كرده
 .ن برداشته شودميا

دوم اينكه ايشان از مورخين اسالم و مسيحيت ادعاي اجماع كرده بر اينكه برمال شدن جريان اصحاب كهف در زمان 
حكومت تئودوسيوس بوده و حال آنكه چنين اجماعي نداريم، زيرا بسياري از مورخين رواياتشان از اسم اين سلطان ساكت 

حيت اند از روايات مسياند، و بعيد نيست كه همانهايي هم كه تصريح كردهح نكردهاست، و جز عده قليلي به اسم او تصري
دهند و در م( نسبت مي 211 -221گرفته باشند، و مسيحيان هم آن را به حدس قوي از كتابي كه به جيمس ساروغي )

از تاريخ باشد بايد همان  تاليف شده گرفته باشند، و پيش خود فكر كرده باشند پادشاهي كه در اين حدود 242تاريخ 
 .تئودوسيوس باشد

كه  آيداند كه پادشاه طاغي معاصر اصحاب كهف دقيوس يا دقيانوس بوده برميبه عالوه، از آن اجماع مركبي كه ادعا كرده
 .نبوده "طراجان "علي اي حال

دهد بر اش شهادت ميباستاني اي كه بر باالي كهف ساخته شده شواهداند صومعهاشكال ديگرش اين است كه ايشان گفته
م( ساخته شده و الزمه اين حرف اين است كه ساختمان آن تقريبا بعد از صد  214 -215اينكه در زمان حستينوس اول )

سال از ظهور و كشف داستان اصحاب كهف ساخته شده باشد، و حال آنكه ظاهر قرآن عزيز اين است كه ساختمان آن 
ه داستان ايشان برمال شده است. و بنا بر اين بايد معتقد شد كه بنائي كه ايشان در نظر دارند مقارن همان روزهايي بوده ك

 .بناء مجددي بوده كه بعد از آن ساخته شده و آن بناي اولي نيست

تر و بعد از همه اين حرفها و احتماالت، مشخصاتي كه قرآن كريم براي كهف ذكر كرده انطباقش با همين غار رجيب روشن
 .ز ساير غارها استا
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كند كه اين غار همان غار اصحاب كهف است كه در آثاري كه از آنجا استخراج كردند شواهدي يافت شده كه داللت مي
 .داستانش در قرآن كريم آمده
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نيز همين معنا آمده است كه غار اصحاب كهف در اردن واقع در تعدادي از روايات مسلمين هم چنان كه بدان اشاره شد 
شده. و ياقوت آنها را در معجم البلدان خود آورده است. و رقيم هم اسم دهي است نزديك به شهر عمان كه قصر يزيد بن 

 .عبد الملك در آنجا بوده است

 :و شاعر كه گفته اي ديگر نزديك به آن دارد كه نامش موقر استالبته قصر ديگري هم در قريه

 يزرن علي تنانيه يزيدا با كناف الموقر و الرقيم

كنند در حالي كه موقر و رقيم در چشم انداز ايشان است. و شهر عمان يعني آن زمان بر باالي آن كاخ يزيد را ديدار مي
ل ده است، و اين شهر تا قبامروزي هم در جاي شهر فيالدلفيا كه از معروفترين و زيباترين شهرهاي آن عصر بوده ساخته ش

از ظهور دعوت اسالمي بوده، و خود آن شهر و پيرامونش از اوائل قرن دوم ميالدي در تحت استيالي حكومت روم بود تا 
 .آنكه سپاه اسالم سر زمين مقدس را فتح كرد

 .و حق مطلب اين است كه مشخصات غار اصحاب كهف با اين غار بهتر انطباق دارد تا غارهاي ديگر



هاي شهر صالحيه دمشق است كه اصحاب كهف را غار سوم: غاري است كه در كوه قاسيون قرار دارد و اين كوه در نزديكي
 .دهندبه آنجا نيز نسبت مي

 .دهندغار چهارم: غاري است كه در بتراء يكي از شهرهاي فلسطين است كه اصحاب كهف را به آنجا نيز نسبت مي

اند در شبه جزيره اسكانديناوي در شمال اروپا كشف شده و در آنجا به هفت طوري كه گفته غار پنجم: غاري است كه به
 .اند كه همان اصحاب كهف باشندجسد سالم برخوردند كه در هيات روميان بوده احتمال داده

ن ي شهر نخجواگويند نزديكيهادهند، هم چنان كه ميو چه بسا غارهاي ديگري كه اصحاب كهف را به آنها نيز نسبت مي
اند كه غار اصحاب كهف باشد، و مردم به زيارت آنجا يكي از شهرهاي قفقاز غاري است كه اهالي آن نواحي احتمال داده

 .روندمي

و ليكن هيچ شاهدي كه داللت كند بر اين كه يكي از اين غارها همان غاري باشد كه در قرآن ياد شده در دست نيست، 
اي است كند، چون قصه اصحاب كهف علي اي حال قصهريخي اين دو غار آخري را تكذيب ميعالوه بر اينكه مصادر تا

رومي و در تحت سلطه و سيطره روميان اتفاق افتاده، و روميان حتي در بحبوحه قدرت و مجد و عظمتشان تا حدود قفقاز و 
 .اسكانديناوي تسلط نيافتند
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 اشاره

( وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ 14وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً )
اتَّبَعَ هَواهُ وَ  هَهُ وَ ال تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَبِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْ

إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَ إِنْ  ( وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُر15ْكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً )
( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا ال نُضِيعُ 17يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَ ساءَتْ مُرْتَفَقاً )

اً  ثِيابأُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ يُحَلَّوْنَ فِيها مِنْ أَساوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ يَلْبَسُونَ (25أَحْسَنَ عَمَالً ) أَجْرَ مَنْ
 (21نَتْ مُرْتَفَقاً )خُضْراً مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَي الْأَرائِكِ نِعْمَ الثَّوابُ وَ حَسُ

 434ترجمه آيات ..... ص : 

 .(14از كتاب پروردگارت آنچه به تو وحي آمده بخوان، كلمات وي تغييرپذير نيست، و هرگز جز او پناهي نخواهي يافت )

يدگانت به دجويند با شكيبايي قرين باشد و خوانند و رضاي او را ميبا كساني كه بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مي
د ايم و هوس خوجستجوي زيور زندگي دنيا از آنها منصرف نشود. اطاعت مكن كسي را كه دلش را از ياد خويش غافل كرده

  .(15روي است )را پيروي كرده و كارش زياده
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منكر شود كه ما براي ستمكاران آتشي مهيا  بگو اين حق از پروردگار شما است هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد
هاي آن در ميانشان گيرد، و اگر فريادرسي خواهند به آبي چون مس گداخته كمكشان دهند، كه ايم كه سراپردهكرده



 .(17كند. چه بد شربتي و چه بد جاي آسايشي است )ها را بريان ميچهره

 .(25هم اجر نيكوكاران را ضايع نخواهيم گذاشت ) آنان كه )به خدا( ايمان آوردند و نيكوكار شدند ما

هاي عدن كه نهرها از زير درختانش جاري است خاص آنها است در حالي كه در آن بهشت برين أجر عظيم( بهشت)بلكه 
ها تكيه زنند )كه آن بهشت( نيكو اجري و خوش زيورهاي زرين بيارايند و لباسهاي سبز حرير و ديبا پوشند و بر تخت

 .(21مگاهي است )آرا

 434بيان آيات ]مفاد كلي اين آيات و ربط آنها با آيات قبل[ ..... ص : 

 اشاره

در اين آيات رجوع و انعطافي به ما قبل هست به آن جايي كه گفتار قبل از داستان اصحاب كهف بدانجا منتهي گرديد، يعني 
آورند و به كتابي كه برايشان نازل شده ايمان نميبه تاسف خوردن و ناشكيبايي رسول خدا )ص( از اينكه چرا مردم 

داد كنند. آيات مورد بحث عطف بدانجا است كه رسول خدا )ص( را تسليت ميگروند. و چرا دعوت حقه او را قبول نمينمي
ار وآيد، پس ديگر سزابه اينكه سراي دنيا بالء و امتحان است، و آنچه زينت دارد به زودي به صورت خاك خشك در مي

 .آورندپذيرند و به كتاب خدا ايمان نمينيست به خاطر اين مردم خود را ناراحت كني و دلتنگ شوي كه چرا دعوتت را نمي

نند، خوااند و مدام پروردگار خود را ميآنچه بر تو واجب است صبر و حوصله كردن با اين مشت فقرايي است كه ايمان آورده
دانند بالند ندارند، چون ميفر كيش كه همواره به ثروت خود و زينت حيات دنيايشان ميو هيچ توجهي به اين توانگران كا

ر خوانند، و ديگشود، لذا همواره دنياداران را به سوي پروردگارشان مياين زينتها به زودي به صورت خاكي خشك مبدل مي
د كفر بورزد، چيزي به عهده رسول خدا )ص( خواهخواهد ايمان بياورد و هر كه ميكاري به كارشان ندارند. هر كه مي

نيست، آنچه وظيفه او است كه بايد در مواجهه با آنان رعايت كند اين است كه در صورت ايمان آوردن، با شادماني، و در 
  .صورتي كه ايمان نياورند، با تاسف با آنان مواجه نشود، بلكه همان ثواب و عقاب خداي را تذكر دهد

 215، ص: 12جترجمه الميزان، 

 436وظيفه پيامبر )صلي اللَّه عليه و آله( تالوت آيات و تبليغ وحي است و جز خدا مرجعي ندارد[ ..... ص : ]

 "... وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ "

رد كبه معناي ميل كردن است، يعني ميل  "لحد "از ماده "التحد "و همچنين "لحد اليه "در مجمع البيان گفته است: جمله
 .«1»به سوي او 

 "كَكِتابِ رَبِّ ")ميل كردن( است، يعني محل ميل كردن. و مراد از "التحاد "اسم مكان از "ملتحد "و بنا به گفته وي كلمه
تر است. همانطور كه قبال هم گفتيم گفتار در مناسب "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ "قرآن و يا لوح محفوظ است. و گويا دومي با جمله

 "... و اتل "تر اين است كه بگوييم جملهآيات معطوف به ما قبل داستان اصحاب كهف است، به همين جهت مناسب اين
ام خودت را بر اثر كفر شود كه: تو اي رسول گراميو معنايش اين مي "إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ ... "عطف است بر جمله

شود تالوت كن، زيرا به هالكت مينداز، آنچه از كتاب پروردگارت به تو وحي ميورزيدن مردم و از تاسف خوردن بر آنان 
دهد، چون كلمات او حق و ثابت است. و نيز براي اينكه تو غير از خدا و كلمات او ديگر هيچ چيز كلمات او را تغيير نمي

 .جايي نداري كه دل به سوي آن متمايل سازي



براي تعليلي  "وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً "و جمله "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ "و جملهشود كه هر يك از داز اينجا روشن مي
بود و شايد به همين جهت  "و اتل "جداگانه است و در حقيقت دو حجت جداي از همند براي تعليل آن امري كه در جمله

)ص( شده است. با اينكه حكم در آن عمومي است و مخصوص رسول خدا  "وَ لَنْ تَجِدَ ... "است كه خطاب در جمله
 .مخصوص به آن جناب نيست، چون به غير از خدا هيچ ملتحدي براي احدي نيست نه تنها براي پيغمبر

اين باشد كه: تو، آري، شخص تو، به خاطر اينكه رسول هستي، مانند  "وَ لَنْ تَجِدَ ... "ممكن هم هست كه منظور از جمله
متعدد نداري. تو جز يك نفر كه آن هم فرستنده تو است ملتحد ديگري نداري. و بنا بر اين، مناسبتر اين ديگران مراجع 

يك حجت است و سفارش اين است كه: اين آيات را كه مشتمل بر دستور خدا به  "ال مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ "است كه بگوييم جمله
ه به پذيرد، و تو فرستاده اويي، و جز اينكي كه تغيير و دگرگوني نمياي است الهتبليغ است براي ايشان بخوان چون كلمه

 .ات تمايل نموده رسالت او را اداء كني وظيفه ديگري نداريسوي فرستنده

 :فرمايدمؤيد اين معنا كالم ديگر خداي تعالي است كه در جاي ديگر مي
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 .«1» "تِهِقُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً إِلَّا بَالغاً مِنَ اللَّهِ وَ رِساال "

 417 :[ ..... ص "وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ ... "در آيه: "دعاي صبح و شام "و "اراده و طلب وجه خدا "و مراد از "وجه "و "صبر "معناي]

 "... وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ

 .به معناي امساك و خودداري در تنگنا است "صبر "راغب در مفردات گفته: كلمه.

معنايش اين است كه من فالن حيوان را در جايي بدون علف حبس كردم. و نيز وقتي  "صبرت الدابة "گويد:وقتي كسي مي
فهمد، بالئي كه از آن خالصي معنايش اين است كه بالئي بر سرش آوردم كه بعدا مي "صبرت فالنا "گويد:كسي مي

است در برابر عمل به مقرراتي كه عقل و شرع به طور كلي به معناي حبس و نگهداري نفس  "صبر "كلمه .نخواهد يافت
 .«1»كنند كه نفوس را از ارتكاب آن حبس كرد شمارند و يا ترك چيزهايي كه عقل و شرع اقتضاء ميمعتبر مي

رويم. و اصل در معناي وجه همان از هر چيز به معناي آن رويي است كه به طرف ماست، و ما به سويش مي "وجه "كلمه
رت او است كه يكي از اعضاي وي است، و وجه خداي تعالي همان اسماء حسني و صفات عليايي است كه وجه آدمي و صو

كنند، هم چنان كه خودش خوانند و عبادت ميشوند، و به وسيله آنها خدا را ميمتوجهين به درگاهش با آنها متوجه مي
و اما ذات متعالي خدا به هيچ وجه راهي بدان نيست، و قاصدين آن درگاه و  «2» "وَ لِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْني فَادْعُوهُ بِها "فرمود:

كنند بدين جهت است كه او اله و رب و علي و عظيم و رحيم و صاحب رضوان است و صاحب مريدين اگر قصد او را مي
 .صدها اسماء و صفات ديگر

ظير رحمت و رضا و انعام و فضل را منظور دارد آن وقت خواهد اگر صفات فعلي او نخواند و وجه او را ميكسي كه خدا را مي
شود كه خدا او را به لباس مرحوميت و مرضي بودن در آورد. و اگر منظور او صفات غير اراده وجه خدا به معناي اين مي

قرب و تفعلي خدا مانند علم و قدرت و كبرياء و عظمت او است، پس منظورش اين است كه با اين صفات عليا به درگاه ا
خواهد خود را در جايي قرار دهد كه صفت الهي اقتضاي آن را تواني به عبارت ديگري بگويي: ميجويد. و اگر خواستي مي

دارد، مثال آن قدر خود را ذليل جلوه دهد كه عزت و عظمت و كبريايي او اقتضاء آن را دارد، و آن چنان خود را در موقف، 



 جاهل عاجز ضعيف قرار دهد كه

__________________________________________________ 

شوم و تنها مأمن و پناه من ابالغ دهد و من ابدا به غير او متمايل نميبگو غير از خدا كسي مرا از عذاب خدا پناه نمي(1)
 .12و  11سوره جن آيه  .احكام خدا و رسانيدن پيغام الهي است

 ."صبر "مفردات راغب، ماده(2)

 .15دا اسماء حسنايي است پس او را با آن اسماء بخوانيد. سوره اعراف، آيه براي خ(3)

 215، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .دقت فرمائيد -كند، و همچنين ساير صفاتعلم و قدرت و قوت خدا آن را اقتضاء مي

عني رضايت خدا و اطاعت اند: منظور معناي مجازي وجه خدا يكه گفته« 1»شود عدم صحت قول بعضي از اينجا معلوم مي
آورد، خدا هم وقتي از ما راضي شد به ما روي مرضي، رضاي او است، چون وقتي كسي از كسي راضي شد بدو روي مي

منظور از وجه ذات است و در  :اندديگر گفته« 1»گرداند. و نيز اينكه بعضي آورد، هم چنان كه وقتي خشم كرد روي ميمي
خواهند به ذاتي داراي وجه تقرب بوده، و معناي آيه اين است كه مي "ذات وجه "تقديرحقيقت مضاف آن حذف شده و 
 .اند: مراد از آن توجه استگفته« 2»جويند. و همچنين اينكه بعضي 

مقصود از خواندن به صبح و شام استمرار بر دعا و عادت كردن به  "خوانندپروردگارشان را صبح و شام مي ":و اينكه فرمود
خوانند، چون دوام هر چيزي، به تكرر صبح بعد از شام و شام بعد از ت به طوري كه دائما به ياد خدايند و او را ميآن اس

 .صبح آن چيز است، پس در حقيقت جمله مورد بحث بر طريق كنايه آمده است

اند: فرائض يوميه است، و گفتهديگر « 2»اند: مراد از دعاي صبح و شام، نماز صبح و شام است. و بعضي گفته «2»بعضي 
 .آيدليكن هيچ يك به نظر درست نمي

تصريح كرده تجاوز « 5»به طوري كه راغب  "عدو "اصل معناي "وَ ال تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا "و در جمله
 .اين ماده وجود دارد است. و اين تجاوز معنايي است كه در تمامي مشتقات و موارد استعمال

 "ترك اين امر كرد "عدا عن االمر به معناي "باشد ومي "از اين امر تجاوز كرد "به معناي "عدا االمر "در قاموس گفته:
شود كه: ديدگانت را از آنان مبر )يعني رهايشان مكن( و ديدگانت و بنا بر اين، معناي جمله مورد بحث اين مي«. 4»است 

 .خالصه براي خاطر زينت حيات دنيا اينان را رها مكنتركشان نكند، و 

شد، زيرا متعدي نمي "عن "به معناي تجاوز بود هرگز با حرف "تعد "اند: اگر كلمه مزبور يعنيگفته« 5»و ليكن بعضي 
وَ ال  "هلشود، مگر آنكه به معناي عفو باشد، و لذا زمخشري در كشاف گفته: در جمتجاوز هيچ وقت با اين حرف متعدي نمي

 چون "تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ

__________________________________________________ 

 .151، ص 12(روح المعاني، ج 2و  1و  1)

 .151، ص 12(روح المعاني، ج 2و  4)

 [.....] ."عدا "مفردات راغب، ماده(6)

 ."عدا "قاموس، ماده(7)

 .152، ص 12روح المعاني، ج (8)

 217، ص: 12ميزان، جترجمه ال



چشمش  "معنايش اين است كه "نبت عنه عينه و علت عنه عينه "شودمتضمن معناي نبا و عالء است كه وقتي گفته مي
ر اين نبود متعدي گرديد، و اگ "عن "لذا به اين مناسبت و براي افاده اين معناي ضمني با لفظ "خواست آن را ببيند نتوانست

 .«1» "تعدهم عيناك و ال "جا داشت بفرمايد:

 431بر جبر و اشاره به اينكه جبر مجازاتي ناشي از اختيار، با اختيار منافات ندارد[ ..... ص :  "ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ "بيان عدم داللت جمله:]

مراد از اغفال قلب، مسلط كردن غفلت بر قلب است، به اينكه ياد خداي  "وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا "و در جمله:
سبحان را فراموش كند، كه البته اين اغفال بر سبيل مجازات است، چون ايشان با حق در افتادند و عناد ورزيدند، و لذا خداي 

فرشان داد كه ياد خود را از دلشان ببرد. آري، زمينه كالم در آيات مورد بحث چنين كساني هستند، نظير تعالي چنين كي
إِنَّا جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ  "فرمايد:آيد و ميبياني كه به زودي در ذيل آيات مي

 ."لْهُدي فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداًإِلَي ا

ماند اين خدا فهاند: آيه شريفه از ادله مساله جبر است، و ميماند كه بعضي گفتهبنا بر اين، ديگر جايي براي اين حرف نمي
ت كه با اسكند، براي اينكه مجبور كردن به عنوان مجازات اجبار به اختيار است كه بندگان را مجبور به كفر و معصيت مي

اختيار منافات ندارد، و نظير اجباري است كه شخص سقوط كننده از هواپيما نسبت به افتادن دارد در آغاز به اختيار خود را 
انداخت ولي در وسط راه ديگر مجبور به افتادن است، و اين جبر منافات با اين كه ما معتقد به اختيار باشيم ندارد، آن جبري 

 .ت كه ابتدايي باشدمنافي با اختيار اس

و ديگر هيچ حاجتي نيست به اينكه آيه را به خاطر اينكه سر از جبر در نياورد تاويل كنيم، و مانند بعضي بگوييم منظور از 
صادفناه  "است، يعني قلبش را در معرض غفلت قرار داديم. و يا بگوييم: معناي آن "عرضنا قلبه للغفلة ""أَغْفَلْنا قَلْبَهُ "جمله

غفلت دادن  و يا بگوييم "او را به غفلت نسبت داديم -نسبناه الي الغفلة "و يا "به او در حالي كه غافل بود برخورديم -الغاف
به معناي اين است كه او را غفل يعني بي عالمت كند. و مراد از اينكه قلب او را بي عالمت كرديم اين است كه مانند 

و يا عالمت قلوب مؤمنين را در آن نگذاشتيم و به همين جهت مالئكه كه همه عالمت قلوب مؤمنين آن را عالمت نزديم 
شناسند، هيچ يك از اين حرفها نه حرف خوبي است و نه لزوم دارد، بلكه اغفال شناسند او را نميمؤمنين را با آن عالمت مي

 .همان معناي خودش را دارد، و با اختيار هم منافات ندارد

 به معناي تجاوز "فرط "در مجمع البيان گفته: كلمه -"وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً وَ اتَّبَعَ هَواهُ "
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برند اسراف و زياده روي به كار مي را در مورد "افرط، افراطا "از حق و خروج از آن است و از كالم عرب گفته شده كه:
به منزله عطف  "اغفلنا "و پيروي هوي و افراط، از آثار غفلت قلب است، و به همين جهت عطف دو جمله بر جمله«. 1»

 .تفسير است

 496..... ص : اي پيامبر! حق را بگو و از ايمان نياوردن مردم تاسف مخور كه ظالمان را آتش و مؤمنان صالح العمل را پاداش است[ ]

 ."وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ "

عطف به آن شده است. پس  "وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ "و جمله "وَ اتْلُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ "اين جمله عطف بر مطلبي است كه جمله



بال كفر كفار نسبت به قرآن و اصرارشان بر كفر است، و معنايش چنين ص( در ق)سياق سياق شمردن وظائف رسول خدا 
است: بر وضع كفار تاسف مخور و آنچه كه بر تو وحي شده تالوت كن و نفس خويش را بردبار ساز تا با اين مؤمنين فقير 

 ت ايمان آورد بياورد، و هربسازد و به كفار بگو حق از ناحيه پروردگارتان است و بيش از اين كاري صورت مده، هر كه خواس
و  زند، بلكه آنچه سود و زيانرساند، و كفرشان ضرر نميكس خواست كافر شود بشود. آري، ايمان ايشان سودي به ما نمي

 خواهند خودشان انتخابگردد. بنا بر اين بايد هر يك را ميثواب و عذاب دنبال كفر و ايمانشان هست، به خودشان عايد مي
 .ايمظالمين عذابي چنين و چنان، و براي صالحين و مؤمنين پاداشي چنين و چنان آماده كردهكنند، براي 

تتمه كالم خداي تعالي در خطاب به رسول خدا  "فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ "شود كه جملهاز همين جا روشن مي
شود خدا )ص( مامور باشد اين را هم بگويد، پس ديگر اعتنايي نمي )ص( است، نه اينكه داخل در مقول قول باشد، و رسول

 .مامور به گفتن آن شده (نمود به گفته كسي كه گفته است: جمله مذكور تتمه سخني است كه رسول خدا )ص

ال آن يمان و كفر است كه قبدر مقام تعليل مختار بودن ايشان در ا "إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً "شود كه جملهو نيز روشن مي
 :را به صورت تهديد بيان نمود. و معنايش اين است كه

اگر ما تو را نهي كرديم از اينكه به حال كفار تاسف بخوري و به تو دستور داديم كه به تبليغ اكتفاء كن و به همين كه 
ن بود كه ما براي دعوت تو پيامد و آثاري تهيه قناعت كن، و اصرار و التماس مكن، براي اي "الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ "بگويي

ايم، آثاري براي كساني كه دعوتت را قبول كنند، و آثاري براي كساني كه آن را رد نمايند. و همان آثار كافي است كه ديده
 آنان را از كفر باز بدارد، و محرك اينان به سوي ايمانشان باشد، و ديگر بيش از اين هم الزم نيست

__________________________________________________ 

 .252، ص 5مجمع البيان، ج (1)

 211، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .كشاندزيرا كه بيش از اين آنها را از حد اختيار به اضطرار و اجبار مي

 "... إِنَّا أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً "

اي است كه نسبت به آنچه كه در آن است به معناي فسطاط و خيمه "سرادق "گفته است: كلمه« 1»در مجمع البيان 
ين كشند كه فاصله خيمه و زماي است كه دور خيمه از طرف پائين مياند: سرادق، آن پارچهمحيط باشد. بعضي ديگر گفته

به معناي مس مذاب  اند:بعضي هم گفته .گفته است: به معناي خلط و درد زيتون است "مهل "را بپوشاند. و در باره كلمه
 "گرفته شده و در اصل معناي "مرفق "گفته است، به معناي متكا است كه از ماده "مرتفق "است. و در معناي كلمه

شوي،  "گويند:به معناي پخته شدن است، مي "ءشي "و كلمه« 1»اين بوده كه فالني به مرفق خود تكيه زده  "ارتفق
 ."يشوي شيئا

براي اين بوده كه بفهماند عذاب مذكور از تبعات ظلم ظالمين  "أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ "فرموده: "لكافريناعتدنا ل "و اگر به جاي
 "فرمايد:آن را بيان نموده و مي «3» "الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ يَبْغُونَها عِوَجاً وَ هُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ "است كه در آيه

 ."خواهند و نسبت به زندگي آخرت كافرندكنند، و راه خدا را معوج مياند كه از راه خدا جلوگيري ميسانيظالمين ك

 .بقيه الفاظ آيه مورد بحث ظاهر است و احتياج به بيان ندارد

 ."إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا ال نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا "

 كنيمما ضايع نمي "ين جمله بيان جزاي مؤمنين و مزد ايشان در ازاي ايمان و عمل صالحشان است. و اگر در آخر فرمود:ا
براي اين است كه عنايت خداي تعالي و شكر او را نسبت به  "ايمما براي اين دسته چنين و چنان تهيه كرده "و نفرمود: "...



دهيم ولي فرمود ما مزد چنين كساني را ضايع رمايد ما چنين و چنان مزد مياين طائفه برساند و گرنه ممكن بود بف
 .كنيمنمي

ان  "قرار گرفته و در حقيقت سبب در جاي مسبب نشسته و تقدير آن چنين است: "ان "در جاي خبر "إِنَّا ال نُضِيعُ "و جمله
يعني كساني كه ايمان آورده عمل صالح  "نضيع ...الذين امنوا و عملوا الصالحات سنوفيهم اجرهم فانهم محسنون و انا ال 

 .دهيم براي اينكه اينان نيكوكارند، و ما هم كسي نيستيم كه اجر نيكوكار را ضايع بگذاريمكردند، ما اجرشان را مي
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ه كنيم كو چون در آيه، عقاب، اثر ظلم و در مقابلش ثواب، اثر ايمان و عمل صالح ناميده شده ما از آن چنين استفاده مي
ايمان به تنهايي و بدون عمل صالح ثواب ندارد، بلكه چه بسا آيه اشعار داشته باشد بر اينكه ايمان بدون عمل ظلم هم 

 .هست

 ."... أُولئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ "

 "اساور "اند: كلمهگفته «1»هاي اقامت و زندگي. بعضي به معناي اقامت است، و جنات عدن يعني بهشت "عدن "كلمه
ه د. ولي راغب گفته اين كلماست كه دستبند زنان را گوين -به كسر سين -"سوار "هم جمع "اسورة "است و "اسورة "جمع

پارچه ابريشمي ضخيم  "استبرق "به معناي پارچه ابريشمي نازك است، و "سندس "فارسي است، و اصل آن دستواره است،
 .به معناي تخت است و معناي آيه روشن است "اريكه "جمع "ارائك "را گويند، و

بر دور ساختن افراد فقير از خود، و رواياتي ديگر در ذيل آيات  بحث روايتي ]رواياتي در باره تقاضاي مشركين از پيامبر مبني

 422 :گذشته[ ..... ص 

نا وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْ "در الدر المنثور است كه ابن مردويه از طريق جويبر از ضحاك از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل آيه
گفت: بايد فقراء را از دور ص( مي)ية بن خلف نازل شده كه به رسول خدا گفته است: اين آيه در باره ام "قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا

گوش به  "خودت براني تا ما اشراف و صناديد قريش با تو رابطه و آمد و شد برقرار كنيم. خداي تعالي اين آيه را فرستاد كه
ت، همان توحيد اس "ذكرنا "عنايايم و ميعني كسي كه مهر بر دلش زده "ايم مدهحرف كسي كه قلبش را غفلت زده كرده

دهد ناداني نسبت يعني دستوري كه اين مرد مي "وَ كانَ أَمْرُهُ فُرُطاً "شرك است "وَ اتَّبَعَ هَواهُ "و مقصود از هوي در جمله
 .«1»به خدا است 

 ز سلمان فارسيا -در كتاب شعب االيمان -و بيهقي -در كتاب حليه -و در همان كتاب است كه ابن مردويه و ابو نعيم
خواست با به دست آوردن دلهايشان آنها را به سوي اسالم اي كه رسول خدا )ص( مياند كه گفت: آن عدهروايت آورده

 بكشاند آمدند نزد آن جناب كه دو نفر از ايشان عيينة بن بدر و اقرع بن حابس نام داشتند، و گفتند: يا
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رسول اللَّه )ص( اگر براي خود مجلسي ترتيب دهي باال و پائين داشته باشد و خودت باالي مجلس بنشيني و اينقدر در 
 پوش سلمان و ابو ذر و فقرايخوبست و منظورشان از ژندهپوشها نباشي بسيار دسترسي اين فقراء و قاطي با اين ژنده

كنيم و با تو به پوشيدند. و آن گاه گفتند: اگر چنين كني ما با تو نشست و برخاست ميمسلمين بود كه غالبا جبه پشمي مي
تابِ لُ ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِوَ اتْ "نماييم. خداي تعالي در جوابشان اين آيه را فرستاد:پردازيم و از تو استفاده ميگفتگو مي

 .«1»و ايشان را به آتش تهديد نمود  "أَعْتَدْنا لِلظَّالِمِينَ ناراً "فرمايد:تا آنجا كه مي "رَبِّكَ

خود آورده ليكن او تنها عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر فزاري را آورده و « 1»مؤلف: نظير اين روايت را قمي در تفسير 
وايت اين است كه آيه شريفه مورد بحث و اين آيه ديگر هر دو در مدينه نازل شده باشد. و بر طبق روايت مزبور الزمه اين ر

 .سازداند. و ليكن سياق آيات با مدني بودن آن نميروايات ديگري نيز هست كه اين داستان را آورده

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ  "ده كه در ذيل آيهو در تفسير عياشي از حضرت ابي جعفر و ابي عبد اللَّه )ع( روايت كر
 .«2»فرموده است: مقصود از دعا همان نماز است  "رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ

 فَمَنْ "و در همان كتاب از عاصم كوزي از امام صادق )ع( روايت كرده كه گفت: من از آن حضرت شنيدم كه در تفسير آيه
 :فرمود "فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ شاءَ

 «2»منظور تهديد و وعيد است. 

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ  "روايت شده كه فرمود: آيه (و غير آن از ابي حمزه از امام باقر )ع« 5»و تفسير عياشي « 2»و در كافي 
 .ر باره واليت علي )ع( استد "رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ

 .مؤلف: اين از باب تطبيق عام بر مصداق است

و در الدر المنثور است كه احمد و عبد بن حميد و ترمذي و ابي يعلي و ابن جرير و ابن ابي حاتم و ابن حيان و حاكم )وي 
ز رسول خدا )ص( روايت از ابي سعيد خدري ا -در كتاب شعب -سند حديث را صحيح دانسته( و ابن مردويه و بيهقي

 اند كه دركرده
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شود كه بخورد پوست فرمود: مانند درد زيت آن قدر سوزاننده است كه وقتي نزديكش مي "بِماءٍ كَالْمُهْلِ "ذيل جمله
 .«1»افتد صورتش مي

 :گفته است: امام )ع( فرمود "بِماءٍ كَالْمُهْلِ "و در تفسير قمي در ذيل جمله

 .«1»ماند آن چيزي را گويند كه در ته زيت مي "مهل "

اي از و در تفسير عياشي از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: فرزند آدم، تو خالي خلق شده، و چاره
 .«2» "وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ "خوردن طعام و نوشيدني ندارد، و خداي تعالي در اين باب فرموده:

__________________________________________________ 
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 494[ ..... ص : 46تا  19(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره

( كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها 21جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً )وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَالً رَجُلَيْنِ 
( وَ 22هُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ ماالً وَ أَعَزُّ نَفَراً ) ( وَ كانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقالَ لِصاحِبِهِ و22َوَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَ فَجَّرْنا خاِللَهُما نَهَراً )

( وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً 22دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً )
 (25نْقَلَباً )مِنْها مُ

( لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ 24قالَ لَهُ صاحِبُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجاُلً )
( فَعَسي رَبِّي أَنْ 27اءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِالَّ بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ماالً وَ وَلَداً )( وَ لَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما ش25بِرَبِّي أَحَداً )

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ( أَوْ يُصْبِحَ ماؤُها غَوْراً 25يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ يُرْسِلَ عَلَيْها حُسْباناً مِنَ السَّماءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً )
(21) 

( وَ 21اً )تَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدوَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلي ما أَنْفَقَ فِيها وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها وَ يَقُولُ يا لَيْ
( وَ اضْرِبْ 22هُنالِكَ الْوَاليَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً ) (22اللَّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً ) لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ

ءٍ  شَيْرُوهُ الرِّياحُ وَ كانَ اللَّهُ عَلي كُلِّذْلَهُمْ مَثَلَ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَ
 (46) ( الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَماَل22ًمُقْتَدِراً )
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 496ترجمه آيات ..... ص : 

ها احاطه كرده بوديم و ميان آن زرع ايشان مثلي بزن: دو مرد كه يكي را دو باغ داده بوديم از تاكها و آن را به نخل براي
 .(21كرده بوديم )

 .(22يافت، و ميان باغها نهري بشكافتيم )داد و به هيچ وجه نقصان نميهر دو باغ ميوه خويش را مي

كرد گفت: من از جهت مال از تو بيشتر و به عده از تو نيرومندترم ي گفتگو ميها داشت پس به رفيق خود كه با وو ميوه
(22). 

 .(22و به باغ خود شد در حالي كه ستمگر به نفس خويش بود گفت گمان ندارم كه هيچ وقت اين باغ نابود شود )

 .(25بهتر از اين خواهم يافت )گمان ندارم رستاخيز به پا شود، و اگر به سوي پروردگارم برند سوگند كه در آنجا نيز 

كرد گفت: مگر به آنكه تو را از خاك آفريد و آن گاه از نطفه و سپس به صورت مردي بپرداخت رفيقش كه با او گفتگو مي
 .(24اي )كافر شده



 .(25كنم )ولي او خداي يكتا و پروردگار من است و هيچ كس را با پروردگار خود شريك نمي

ش در آمدي نگفتي هر چه خدا خواهد همان شود كه نيرويي جز به تاييد خدا نيست، اگر مرا بيني كه چرا وقتي به باغ خوي
 .(27به مال و فرزند از تو كمترم )

 .(25ها فرستد كه زمين باير شود )باشد كه پروردگارم بهتر از باغ تو به من دهد، و به باغ تو از آسمان صاعقه

 .(21تن آن ديگر نتواني )يا آب آن به اعماق فرو رود كه جس

ا كرد كه تاكههاي آن نابود گشت و بنا كرد دو دست خويش به حسرت آن مالي كه در آن خرج كرده بود زير و رو ميو ميوه
 .(21گفت اي كاش هيچ كس را با پروردگار خويش شريك نپنداشته بودم )ها سقوط كرده بود، و ميبر جفته

 .(22اش كنند، و ياري خويش كردن نتواند )ه ياريو او را غير خدا گروهي نباشد ك

 .(22در آنجا ياري كردن خاص خداي حق است كه پاداش او بهتر و سرانجام دادن او نيكتر است )

ايم و به وسيله آن گياهان زمين پيوسته شود، براي آنها زندگي اين دنيا را مثل بزن، چون آبي است كه از آسمان نازل كرده
 .(22ردد و بادها آن را پراكنده كند، و خدا به همه چيز توانا است )آن گاه خشك گ
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مال و فرزندان زيور زندگي اين دنيا است و كارهاي شايسته نزد پروردگارت ماندني و داراي پاداشي بهتر و اميد آن بيشتر 
 .(25است )

 491اند[ ..... ص : مالكيت كاذب خود دل بسته بيان آيات ]مثلي بيانگر حال دنيا طلبان كه به

 اشاره

كه زخارف  -اين آيات متضمن دو مثل است كه حقيقت ملكيت آدمي را نسبت به آنچه در زندگي دنيا از اموال و اوالد
اهمه او را تا سازند، و واند و آدمي را از ياد پروردگارش غافل و مشغول ميهاي فريب دهنده و سريع الزوالاند و زينتزندگي

قبوالند كه راستي مالك آنها كند و به خيالش ميسازد كه به جاي خدا به آنها ركون و اعتماد ميحدي مجذوب خود مي
فهماند كه اين فكر جز وهم و خيال چيز ديگري نيست، به شهادت اينكه وقتي باليي از ناحيه كند، و ميبيان مي -است

، و مانداي كه بعد از بيداري از عالم رؤيا به ياد مينا گرفته براي انسان چيزي جز خاطرهخداي سبحان آمد همه را به باد ف
 .گذاردجز آرزوهاي كاذب باقي نمي

صَعِيداً  ... إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها "پس برگشت اين آيات به توضيح همان حقيقتي است كه خداي سبحان در آيه
 .كنداشاره مي بدان "جُرُزاً

 ."... وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ "

ان اند مثلي بزن تا برايشگردان گشتهاند، و از ذكر خدا روييعني براي اين مردمي كه فرو رفته در زينت حيات دنيا شده
 .دارداند خيالي بيش نيست و واقعيتي ناند، و آنچه كه بدان فريفته شدهيقت ندادهروشن گردد كه دل جز به سراي خالي از حق

اند: مطلبي كه اين مثل متضمن است تنها يك مثل است كه ممكن است صرف فرض باشد، و از مفسرين گفته« 1»بعضي 
د كه مثل مذكور يك قضيه واقعي انگفته« 1»داللت ندارد بر اينكه مثل مزبور يك واقعيت خارجي بوده است. ولي ديگران 

اي هاست كه در خارج اتفاق افتاده، چون اصوال هر مثلي بايد واقعيتي خارجي داشته باشد. و در خصوص اين مثل قصه
است كه  دهد اينتوان اعتماد نمود، آنچه كه تدبر در سياق قصه دست ميمختلفي روايت شده كه متاسفانه به هيچ يك نمي



 نحصرا درختان آن دو انگور و خرما بودهدو باغ بوده و م

__________________________________________________ 
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 .كند كه قضيه يك قضيه خارجي بوده نه صرف فرضو در بين آن دو، زراعت بوده و شواهد ديگر تاييد مي

 كنند )مثالشود كه ميوه را بر درختش اطالق مييعني از درخت مو، چون بسيار مي "جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ "و اينكه فرمود:
 .(گويند من يك باغ زردآلو دارم و مقصود درخت زردآلو استمي

 "وَ جَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً ":فرموديعني ما درختهاي خرما را دور آن باغ قرار داديم. و اينكه  "وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ "و اينكه فرمود:
د، و با شونيعني ما ميان و فاصله دو باغ را زراعت قرار داديم، و به وسيله اين زمينهاي زراعتي دو باغ مذكور به هم وصل مي

 .اش راكرده و هم آذوقهشدند، و مجموع اين دو باغ و زمينهايش هم ميوه صاحبش را تامين مييك نظام اداره مي

 "... كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها "

به معناي ماكول است، و مراد از آوردن ماكول آن، به ثمر نشاندن درختان آن دو،  -به ضم دو حرف اول -"اكل "كلمه
 .يعني انگور و خرما، است

ن گردد، يعني از خوردني آبرمي "اكل "به "منه "در اينجا به معناي نقص است. و ضمير "ظلم "-"وَ لَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً "
يعني وسط آن دو باغ نهري از آب كنديم كه به وسيله آن نهر باغها آبياري  "وَ فَجَّرْنا خِاللَهُما نَهَراً "چيزي كم ننهاد

 .شد و حاجت نبود كه از راه دور آب بياورندترين راه احتياجشان به آب برآورده ميشدند، و از نزديكمي

انواع مال است، هم چنان كه در  "ثمر "گردد. و مقصود ازبرمي "رجل "ضمير در اين جمله به كلمه "كانَ لَهُ ثَمَرٌ وَ "
گردد، و ثمر هم ثمر نخل اند ضمير به نخل بر ميگفته «3»نقل شده است. و بعضي « 1»آمده و از قاموس « 1»صحاح 

مرد عالوه بر داشتن اين دو باغ، ثمر زيادي نيز داشت. و ليكن از همه اند: منظور اين است كه آن گفته «2»است. و بعضي 
آوردن دو بهشت ميوه خود  "تر است، و از آن گذشته معناي دوم. ممكن هم هست كه مراد ازاين چند معنا، معناي اول موجه

و اوان ميوه آوردنشان شده بود )اين باشد كه درختان به حدي از رشد و نمو رسيده بودند كه ديگر  "را بدون اينكه ظلم كند
 به اصطالح به بار نشسته بود(. و نيز ممكن است مقصود از جمله

__________________________________________________ 
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دار شدن رسيده بودند، بلكه نظير تابستان بالفعل هم ميوه بر اين باشد كه نه تنها درختان به حد ميوه "كانَ لَهُ ثَمَرٌ وَ "
 .دردسري استدرختان وجود داشت. اين وجه وجه روبراه و بي

 491ود[ ..... ص : فخر فروشي و تكبر مرد توانگر و ثروتمند غافل از مالكيت مطلقه خداوند، در برابر رفيق مؤمن خ]

 "فَقالَ لِصاحِبِهِ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً

به معناي اشخاصي است كه  "نفر "به معناي مخاطبه و رو در روي يكديگر گفت و شنود كردن است. و كلمه "محاورة ".



به  "نفر "كنند )چون كلمهد، چون اگر آن شخص كوچ كند اينها نيز ميانبه نوعي مالزم با كسي باشند، و اگر نفرشان ناميده
اند از مفسرين كلمه مذكور را در آيه به معناي خدم و اوالد گرفته« 1»معناي كوچ كردن است( و به همين جهت بعضي 

ق صاحب باغ حكايت اند. ولي معناي اولي با مطلبي كه خداي تعالي از رفيديگر به قوم و عشيره معنا كرده« 1»بعضي 
سازگارتر است، چون در اينجا در قبال مال به جاي نفر، اوالد را ذكر  "إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً "كند كه گفت:مي

كرد شود كه: آن شخص كه برايش باغها قرار داديم به رفيقش در حالي كه با او گفتگو و بحث ميكرده، و معنايش اين مي
 ."من از تو مال بيشتري دارم، و عزتم از نظر نفرات يعني اوالد و خدم از عزت تو بيشتر است "گفت:

كند كه او داشته و با داشتن آن از حق منحرف گشته، چون گويا خود را در آنچه خدا و اين سخن خود حكايت از پنداري مي
تواند مزاحمش شود، در نتيجه آنچه از او اراده كند نميمطلق التصرف ديده كه احدي در  -از مال و اوالد -روزيش كرده

معتقد شده كه به راستي مالك آنها است، و اين پندار تا اينجايش عيبي ندارد، و ليكن او در اثر قوت اين پندار فراموش كرده 
الي از زينت زندگي كه خدا اين امالك را به وي تمليك كرده است، و اآلن باز هم مالك حقيقي همو است، و اگر خداي تع

دهد، براي همين است كه افراد خبيث از افراد طيب جدا شوند. آري اين دنيا كه فتنه و آزمايشي مهم است به كسي مي
خداي سبحان است كه ميان آدمي و زينت زندگي دنيا اين جذبه و كشش را قرار داده تا او را امتحان كند، و آن بي چاره 

ها حاجتي به خدا نداشته منقطع از خدا و مستقل به نفس است، و هر چه اثر و خاصيت ين زينتكند كه با داشتن اخيال مي
 .هست، در همين زينتهاي دنيوي و اسباب ظاهري است كه برايش مسخر شده

 كند، و اين خود همان شركي است كه از آن نهيدر نتيجه خداي سبحان را از ياد برده به اسباب ظاهري ركون و اعتماد مي
 شود كهشده. از سوي ديگر وقتي متوجه خودش مي
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ليت از فعاشود كه زرنگي و كند به اين پندارها دچار ميچگونه و با چه زرنگي و فعاليتي در اين ماديات دخل و تصرف مي
 .گردد، و آن تكبر بر ديگران استكرامت و فضيلت خود او است، از اين ناحيه هم دچار مرضي كشنده مي

 :و اين اختالف دو وصفي كه در آيه است، يعني وصف ملك را به اين تعبير كه

ود در با اينكه ممكن ب "ثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراًأَنَا أَكْ "و وصف آن شخص خويشتن را به اينكه: "جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ ... "
دد، يعني گربه همين حقيقت كه گفتيم برمي "يكي از آن دو نفر دو قطعه باغ داشت -كان الحدهما جنتان "اولي بفرمايد:

نفراتي كه اش مسلط كرده و به ديده و پروردگارش را كه او را بر حظوظ ماديشخص مذكور جز خودش كسي را نمي
 مالًا وَ أَعَزُّ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ "ارزانيش داشته عزتش بخشيده به كلي فراموش كرده، و با چنين دركي بوده كه به رفيقش گفته:

كرد )كه از داشتن مال زياد و اين همانند درك و فهمي است كه قارون را واداشت تا به كسي كه نصيحتش مي "نَفَراً
 .«1» "إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلي عِلْمٍ "ن به ديگران احسان كن( بگويد:خرسندي مكن و با آ

اش براي خود كرامتي نفسي و استحقاقي ذاتي كند كه گويندهكشف از اين مي "أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا ... "آري گفتن اينكه
شود، هم ده و وقتي داخل باغ خود ميمعتقد بوده و به خاطر غفلت از خدا دچار شرك گشته و به اسباب ظاهري ركون نمو

 ."ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً "گويد:چنان كه خداي تعالي حكايت نموده مي

 ."وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ قالَ ... مِنْها مُنْقَلَباً "

ا با اينكه دو ت "داخل باغش شد "گردد. و مقصود از اينكه فرمود:برمي "رجل "به كلمهچهار ضميري كه در اين آيه است 



ه نياورده اند: از اين جهت تثنيرا به صيغه تثنيه نياورده. بعضي گفته "جنت "باغ داشت، جنس باغ است، و بدين جهت كلمه
تواند داخل دو شود و در آن واحد نميها وارد ميكه انسان هر چند باغ متعدد داشته باشد در هنگام وارد شدن به يك يك آن

 .تا باغ شود

گويم را بعد از آنكه تثنيه آورده بود مفرد آورد، در جوابش مي "جنت "و در كشاف گفته: اگر كسي اشكال كند كه چرا كلمه
همين است كه در اي از بهشت ندارد بهشت او تنها معناي اين مفرد آوردن اين است كه اين شخص چون در آخرت بهره

 اند نصيب ندارد، و در افاده اين معنا يك جنت و دو جنتدنيا دارد، و ديگر از بهشتي كه مؤمنين را بدان وعده داده
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 .45ام. سوره قصص، آيه خودم با زرنگي و علم خود اين مال را به دست آورده(1)

 221، ص: 12زان، جترجمه المي

 .اي است لطيفو حقا نكته« 1»مورد نظر نيست 

نَا أَكْثَرُ مِنْكَ أَ "از اين جهت ظالم بوده كه نسبت به رفيقش تكبر ورزيده كه گفته است: "وَ هُوَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ "و اينكه فرمود:
به خدا و تكبر به رفيقش و نسيان خدا و  كند از اينكه وي دچار عجب به خويشتن و شركچون اين كالم كشف مي "مالًا

 .ركون به اسباب ظاهري بوده كه هر يك از اينها به تنهايي يكي از رذائل كشنده اخالقي است

ره اشا "هذه "به معناي هالكت و نابودي است، و كلمه "بيدودة "و "بيد "كلمه "قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "و در جمله
ت. و اگر جمله را به طور فصل آورد براي اين است كه در واقع جواب از سؤالي تقديري است، گويا بعد از آنكه به جنت اس

د كنم تا ابشخصي پرسيده: آن گاه چه كرد؟ در جوابش فرموده: گفت گمان نمي "داخل باغش شد -وَ دَخَلَ جَنَّتَهُ "فرمود:
 .اين باغ از بين برود

، و كنم اين باغ از بين برود( از باب كنايه استو فناناپذيري آن اينطور تعبير كرده )كه گمان نمي و اينكه از بقاي باغ خود
ر رود. پس معناي جمله مزبوخواسته است بگويد: فرض نابودي آن فرضي غير قابل اعتناء است كه حتي گمان آن هم نمي

ا به كند تبدان اطمينان دارد، و در آن هيچ ترديدي نميشود كه بقاي اين باغ و دوام آن از چيزهايي است كه نفس اين مي
 .فكر نابودي آن بيفتد و احتمالش را بدهد

 413بندد.[ ..... ص : بندد و چشم خود را بر فرض فناي محبوب خود ميآدمي بالفطرة به چيزي كه آن را باقي و ماندگار بداند دل مي]

اگر  گيرد، وشود تعلق نميكه به طور كلي دل آدمي به چيزي كه فاني مي فهماندو اين جريان نمودار حال آدمي است و مي
كند، پذيرد، بلكه از اين جهت است كه در آن بويي از بقاء استشمام ميتعلق نگيرد نه از آن جهت است كه تغيير و زوال مي

ر بقاء ببيند به همان مقدار مجذوب كند، در هر چيزي هر قدحال هر كسي به قدر فهمش نسبت به بقاء و زوال اشياء فكر مي
مش آورد دلش بدان آرابيني كه وقتي دنيا به او روي ميكند، و لذا ميشود و ديگر به فروض فنا و زوال آن توجه نميآن مي

 گردد، هواهاشود و از غير آن يعني امور معنوي منقطع ميهاي آن ميگيري از آن و از زينتو اطمينان يافته سرگرم بهره
اي بيند، و نه برگردد، تو گويي نه براي خود فنايي ميآيد آرزوهايش دور و دراز مييكي پس از ديگري برايش پديد مي

كند و نه براي آن اسبابي كه به كام او در جريان است انقطاعي سراغ دارد. و نعمتهايي كه در دست دارد زوالي احساس مي
برد، و كند دچار ياس و نوميدي گشته هر روزنه اميدي كه هست از ياد مياو مي بيني كه وقتي دنيا پشت بهنيز او را مي

 پندارد كه اينچنين مي
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 .411، ص 1تفسير كشاف، ج (1)

 221، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .ستپذيرد، اين نيز هميشه و تا ابد هبدبختي و نكبتش زوال نمي

از اين  مند باشد تا او راو سبب همه اينها آن فطرتي است كه خدا در نهاد او به وديعه گذاشته كه نسبت به زينت دنيا عالقه
بيند، ولي اگر از ياد راه آزمايش كند. اگر آدمي به ياد خدا باشد البته دنيا و آنچه را كه در آن است آن طور كه هست مي

ودش و به زينت دنيوي كه در دست دارد و به اسباب ظاهري كه در پيرامون او است دل بسته پروردگارش اعراض كند به خ
د كناي كه در اين امور مادي هست كار او را بدينجا منتهي ميبندد، و جاذبهكند دل ميو به وضع حاضري كه مشاهده مي

بيند، و هر قدر هم نمايد. تنها بقاي آنها را ميكه نسبت به آنها جمود به خرج داده ديگر توجهي به فنا و زوال آنها نمي
گذارند، كند، و اسباب ظاهري به زودي تو را تنها ميفطرتش به گوش دلش نهيب بزند كه روزگار به زودي با تو نيرنگ مي

، و دهدرسد گوش نميو لذات مادي به زودي با تو خدا حافظي خواهند كرد، و زندگي محدود تو به زودي به پايان مي
 .گذارد كه گوش دهد، و به اين نهيب فطرتش از خواب خرگوشي بيدار گرددپيروي هوي و هوسها و طول آمال نمي

كنند كه هوي و اين وضع مردم دنيا زده است كه همواره آراي متناقض از خود نشان داده. به اين معنا كه كارهايي مي
كند، و آنان هم چنان به رأي هوا و هوس خود ركون و تكذيب مي كند، و عقل و فطرتشان آن راهوسشان آن را تصديق مي

 .داردكند باز مياعتماد دارند، و همين اعتماد ايشان را از التفات به آنچه عقل اقتضاء مي

 اپندارند، و لذا خداي تعالي كالم ايشان راين است معنا و جهت اينكه اسباب ظاهري را باقي و زينت حيات دنيا را دائمي مي
اين باغ  -هذه ال تبيد ابدا "و چنين حكايت نكرده كه او گفت: "ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "اينطور حكايت كرده كه او گفت:

كنم قيامت گمان نمي -ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً ":هم چنان كه از او حكايت كرده كه در باره قيامت گفته "شودابدا فاني نمي
ان بي "ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "و اين طرز حرف زدن مبني بر همان اساسي است كه در نفي ابدي در جمله "باشدآمدني 

شود كه آدمي تغيير وضع موجود و قيام قيامت را استبعاد كند. خداي نموديم و گفتيم كه تعلق به امور مادي باعث مي
 "ه گفته:داند، مثل اينككند همه را مبني بر اساس استبعاد ميي معاد را حكايت ميسبحان هر جا كه استدالل مشركين بر نف

 :اندو يا گفته «1» "مَنْ يُحْيِ الْعِظامَ وَ هِيَ رَمِيمٌ
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 .45كند. سوره يس، آيه چه كسي اين استخوانها راي كه پوسيده است زنده مي(1)

 222، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .«1» "أَ إِذا ضَلَلْنا فِي الْأَرْضِ أَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ "

 411داند حتي در قيامت![ ..... ص : توانگر غافل از خدا، خود را محق و شايسته بر خورداري و تنعم مي]

اين كالم مبني بر همان اساس گذشته است كه گفتيم چنين افرادي براي  -"مُنْقَلَباًوَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلي رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِنْها 
شوند، كه خود باعث اميد و رجائي كاذب نسبت به هر خيري و سعادتي خود كرامت و استحقاقي براي خيرات معتقد مي

 وط به عمل است نائل آيند. آنشوند كه بدون سعي و عمل به سعادتهايي كه منگردد، يعني چنين كساني آرزومند ميمي
گويند چطور ممكن است قيامت قيام كند؟ و به فرضي هم كه قيام كند و من به سوي پروردگارم وقت از در استبعاد مي

برگردانده شوم در آنجا نيز به خاطر كرامت نفساني و حرمت ذاتي كه دارم به باغ و بهشتي بهتر از اين بهشت و به زندگيي 
 .ندگي خواهم رسيدبهتر از اين ز



ن خورد. چوكند آن قدر خود را فريب داده كه در سخن خود سوگند هم مينوا در اين ادعايي كه براي خود مياين گوينده بي
 "در آمده الم قسم است. و به عالوه، گفتار خود را با الم تاكيد در اول كلمه "و لئن رددت "كه بر سر جمله "الم "حرف

 .كنددر آخرش مؤكد ميو نون تاكيد  "الجدن

 "و به جاي اينكه بگويد "رسمبه زندگي بهتر مي "گفت "رساندخدا مرا به زندگي بهتري مي "و اگر به جاي اينكه بگويد:
 .همه به علت آن كرامتي است كه براي خود قائل شده "باغ بهتري خواهم داشت "گفت "دهدخدا مرا باغ بهتري مي

وَ لَئِنْ أَذَقْناهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هذا  "كند كه آيه شريفهضموني را افاده مياين دو آيه مورد بحث همان م
 .رساندآن را مي« 1» "لِي وَ ما أَظُنُّ السَّاعَةَ قائِمَةً وَ لَئِنْ رُجِعْتُ إِلي رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْني

 ."بُهُ وَ هُوَ يُحاوِرُهُ أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًاقالَ لَهُ صاحِ "

كند، كه يك جا گفته اين آيه شريفه و ما بعدش تا آخر آيه چهارم پاسخ رفيق آن شخص را در رد گفتار وي حكايت مي
 و جاي ديگر هنگامي "عَزُّ نَفَراًأَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَ أَ "بود:

__________________________________________________ 

 .15گيريم؟ سوره الم سجده، آيه اي به خود ميآيا بعد از آنكه در زمين گم شديم دو باره خلقت تازه(1)

ز خود من است و گمان ندارم رسد رحمتي به او دهيم، گويد اين او اگر از جانب خويش از پس محنتي كه بدو مي(2)
 .25رستاخيز به پا شود، و اگر به سوي پروردگارم برند مرا نزد وي نكويي هست. سوره فصلت، آيه 
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 ."ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "كه وارد باغش شده بود گفته بود

 414كند[ ..... ص : به او كه از دو جهت سخنان غرور آميز او را رد و ابطال ميتوضيح جواب رفيق مؤمن آن مرد توانگر مغرور، ]

رفيق او سخن وي را تجزيه و تحليل نموده و از دو جهت مورد اشكال قرار داده است، جهت اول اينكه بر خداي سبحان 
خود را با داشتن قدرت و قوت از قدرت  استعالء ورزيده و براي خود و آنچه كه از اموال و نفرات دارد دعوي استقالل نموده و

 .نياز دانسته استو نيروي خدا بي

اش خوار شمرده است. بعد از رد اين دو پوليجهت دوم استعالء و تكبري كه نسبت به خود او ورزيده و او را به خاطر كم
 .ه قطع كرده استجهت با يك جمله زير آب هر دو جهت را يكباره زده است، و ماده پندارهاي وي را از ريش

تا  "إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ "دعوي اول او را رد كرده، و در جمله "إِلَّا بِاللَّهِ "تا آنجا كه فرمود: "أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ "در جمله
 .دعوي دوم را "طلبا "كلمه

اره به اين جهت است كه آن شخص از شنيدن سخنان را اعاده كرده و دو بار ذكر نموده براي اش "وَ هُوَ يُحاوِرُهُ "و اگر جمله
غرورآميز آن شخص ديگر تغيير حالتي نداده و سكينت و وقار ايمان خود را از دست ننهاده همانطور كه در بار اول رعايت 

به ادب و رفق و مداراي با وي را داشته بعد از شنيدن سخنان ياوه او باز هم به نرمي و مالطفت جواب داده است، نه 
خشونت، و نه به طرزي كه نفرين به او تلقي شود و ناراحتش كند، بلكه به همين مقدار قناعت كرده كه به طور رمز به او 

 .برساند كه ممكن است روزي اين باغهاي تو به صورت بياباني لخت و عور درآمده چشمه آن نيز خشك گردد

امي است انكاري كه مضامين كالم او را انكار نموده است، چون كالم او همان استفه "أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ "و اينكه گفت:
طور كه گفتيم متضمن شرك به خداي سبحان و دعوي استقالل براي خود و براي اسباب و مسببات بود كه از فروع شرك 

 .او همان استبعاد او نسبت به قيام قيامت و ترديد در آن بود



آن شخص رفيقش را به خاطر اينكه در مساله معاد شك ورزيده كافر دانسته  "گفته كهو اما اينكه زمخشري در كشاف 
شود اينطور باشد و حرف صحيحي نيست. چگونه مي« 1» "همانطور كه منكر نبوت و تكذيب كننده يك پيامبر كافر است

من براي خدا هيچ شريكي قائل  "گفت:حال آنكه اگر تكفير به خاطر شك در معاد بود آن شخص در مقام دفاع از خود نمي
 و اگر بگويي آيات مورد بحث صراحت دارد "من ايمان به معاد دارم "گفت:بلكه مي "نيستم
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 گوييم فرد مورد نظر مشرك به معنايند كه منكر معادند، در جوابت ميدر اينكه شخص مزبور مشرك بوده است، و مشركين
پرستي هيچ سازش ندارد مثال از خداي تعالي پرست نبوده، چون خودش در خالل گفتارش حرفهايي زده كه با اصول بتبت

دگار دانند بلكه او را پرورنميپرستان خدا را پروردگار انسان و اله و معبود او تعبير كرده و بت "پروردگارم -ربي "به كلمه
 .دانندپروردگاران )رب االرباب( و معبود خدايان خويش مي

از سوي ديگر همانطور كه قبال هم اشاره كرديم وي به طور صراحت اصل معاد را انكار نكرده بلكه در آن ترديد نموده 
اشته لذا در وجود آن ترديد نموده است، چون اگر است، و چون در باره آن فكر نكرده بود و از تفكر در باره معاد اعراض د

 ."وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلي رَبِّي "و اينطور نگفت بلكه گفت: "و لو رددت "گفت:داشت ميانكار مي

و توبيخي كه در آيه به وي شده، اين است كه وي دچار مبادي شرك شده بود، يعني در نتيجه نسيان پروردگار معتقد به 
استقالل اسباب ظاهري شده بود كه همين خود مستلزم عزل خداي تعالي از ربوبيت و زمام ملك و تدبير را  استقالل خود و

زند، حال چه اينكه چنين به دست غير او دانستن است، و اين خود ريشه و اصلي است كه هر فساد ديگري از آن سر مي
 .هه هم باشدشخصي به زبان موحد باشد و يا منكر آن، و معتقد به الوهيت آل

 :و چه خوب هم گفته -گفته "قالَ ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ أَبَداً "زمخشري در ذيل جمله

ن حقيقت كنند باري زبان حالشان گوياي ايبيني كه اگر به زبان اقرار به شرك نميبيشتر اغنياء و توانگران از مسلمين را مي
 .«1»است كه در دل ايماني به خداي يگانه ندارند 

 414رفيق توانگر خود را كافر خواند[ ..... ص :  "أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ "وجه اينكه مرد فقير در جمله:]

 از اين راه باطل "أَ كَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا "اين مرد با ايمان ادعاي رفيقش را با جمله
كرده كه وي را متوجه به اصل او كه همان خاك است نمايد، و اينكه پس از خاك بودن به صورت نطفه، و پس از آن به 
صورت انساني تمام عيار و داراي صفات و آثاري گشته است. و همه اين اطوار به موهبت خداي تعالي بوده، چون اصل او، 

اصلش هيچ چيز ديگري از اسباب ظاهري مادي نيز چنين آثاري ندارد،  يعني خاك، هيچ يك از اين اطوار را نداشته و غير
زيرا اسباب ظاهري هم مانند خود انسان نه مالك خويشتن است، و نه مالك آثار خويشتن، هر چه دارد به موهبت خداي 

 .سبحان است

تدبير دارد، و با تدبير خود اسباب پس آنچه كه آدمي يعني يك انسان تمام عيار و تام الخلقه از علم و قدرت و حيات و 
 هستي و طبيعي عالم را در راه رسيدن به مقاصدش تسخير

__________________________________________________ 

 [.....] .411، ص 1تفسير كشاف، ج (1)



 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ه انسان داده و از ملك خودش بيرون نياورده، و هر چه كند همه و همه تنها مملوك خداي سبحان است، و خدا آنها را بمي
خواست انسان خودش مالك هيچ چيز را كه به انسان داده و آدمي را متلبس بدان نموده با مشيت خود نموده، كه اگر نمي

ي كه سباب هستتواند مستقل از خداي سبحان باشد، نه در ذاتش، و نه در آثار ذاتش، و نه در چيزي از انبود، پس انسان نمي
 .در اختيار دارد

اي نطفه بودي كه بويي از انسانيت و مردانگي و آثار گويد: تو مشتي خاك و سپس قطرهمرد مؤمن در پاسخ رفيقش مي
مردانگي را مالك نبودي و خداي سبحان هر چه را كه داري به تو داد، و به مشيتش تمليك كرد، و هم اكنون نيز مالك 

 .پوشاني؟ تو كجا و استقالل كجا؟ورزي و ربوبيت او را ميو است، و با اين حال چگونه به او كفر ميحقيقي آنچه داري هم

با تشديد و بدون الف وصل قرائت شده كه در  "لكن "در قرائت مشهور كلمه "لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَ ال أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَداً "
اش بعد از نقل فتحه "انا "بوده كه همزه "لكن انا "اند: اصل آنبه طوري كه گفته شود، وحركت خوانده ميهنگام وقف بي

به نون حذف شده، و دو نون در يكديگر ادغام گرديده كه در حالت وصل با نون مشدده و با صداي باال و بدون الف قرائت 
نون  ، يعني الف و"ان "لت وصلي به صورتكه ضمير تكلم است و در حا "انا "شود، و در حالت وقف با الف، مانند كلمهمي

 .شودبدون همزه، و در حالت وقفي با همزه قرائت مي

مكرر شده كه در نوبت دوم از باب بكار بردن ظاهر در جاي ضمير آمده، و گرنه حق سياق  "ربي "در آيه مورد بحث لفظ
از اين جهت اسم ظاهر آمده كه به علت حكم  آمده باشد، و "ال اشرك به احدا "اين بود كه به صورت ضمير و به عبارت:

من  -ال اشرك به احدا النه ربي "رساند، گويي كه گفته است:اشاره كرده باشد، چون تعليق حكم بر وصف عليت را مي
و جائز نيست كسي را شريك او بدانم، و اين بيان حال هر مرد  "دهم چون او پروردگار من استاحدي را شريك او قرار نمي

 .كنند بايد خاطر نشان سازدني است كه در قبال كفار و ادعاهايي كه ايشان بر خود ميمؤم

 ."وَ لَوْ ال إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ "

كه در هنگام ورود به  كندباشد كه او را توبيخ و مالمت مياين جمله تتمه كالم مرد مؤمن در خطاب به رفيق كافرش مي
ما شاءَ  "گويد: چرا در آن هنگام نگفتيكنم ابدا اين باغ نابود شود، و به وي ميباغش دچار غرور گشته و گفت: گمان نمي

 و "اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ
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حول و قوه را منحصر به او نكردي، با اينكه برايت گفتم كه  چرا با گفتن اين دو كلمه همه امور را به خدا نسبت ندادي، و
 .اي جز به عنايت او نيستها به مشيت او وابسته است، و هيچ حول و قوههمه نعمت

 "به ظاهرش كلمه ناتمامي است كه ناگزير بايد چيزي را تقدير گرفت يا بايد گفت تقديرش "ما شاءَ اللَّهُ "كلمه معروف
تر به سياق كالم همان وجه اول است، است. و در اينجا موافق "ما شاء اللَّه كان "است. و يا تقديرش "هاالمر ما شاء اللَّ

چون زمينه كالم بيان بازگشت همه امور به مشيت خداي عز و جل است تا دعوي مدعي استقالل و استغناء از خدا باطل 
 .گردد

م قائم به بينيفهماند آنچه نيرو كه ميكند، يعني ميويي در خداي تعالي را افاده ميانحصار هر نير "ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ "جمله
مخلوقات خدا است بعينه همان نيرو قائم به خود خداي تعالي است، بدون اينكه از خدا منقطع شده باشد و مخلوق خود، 

 .«1» "لِلَّهِ جَمِيعاً أَنَّ الْقُوَّةَ "مستقل در آن نيرو باشد، هم چنان كه در جاي ديگر فرموده:

 .در اينجا جواب از گفتار آن شخص كافر به رفيقش و همچنين گفتار او به خودش در هنگام ورودش به باغ جواب داده شد



 ."إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً فَعَسي ... لَهُ طَلَباً "

ن در انداختند، و ايرهاي كوچكي بوده كه چند عدد آن را با يك زه ميدر اصل نام تي "حسبان "در مجمع البيان گفته: كلمه
ناميدند بدين مناسبت بوده كه مي "حسبان "است و اگر آنها را "حساب "سواران فارس مرسوم بوده، و ماده اصلي آن

ز ياه در آن باشد نه چيگفته: به معناي زمين صاف و همواري است كه نه گ "زلق "كرده. و در باره كلمهحساب را زيادتر مي
 .«1»ماند به معناي زمين ليز گرفته شده كه پاي آدمي بر آن استوار نمي "زلق "ديگر، و اصل آن از

آب آن  "گفتيم كه آن نيز به معناي زمين هموار بي علف است، و مقصود از اينكه گفت "صعيد "ما در سابق در باره كلمه
 .رود و از جريان بيفتداين است كه آبش در زمين فرو  "غور شود

 اين دو آيه همانطور كه قبال بدان اشاره شد سخن مرد مؤمن در رد كالم رفيق كافرش
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است كه بر او استعالء و تكبر ورزيد، و اين ردش از بيان سابقش استخراج شده كه حاصلش اين است كه: وقتي جريان همه 
امور به مشيت خداي تعالي و حول و قوه او باشد، پس او تو را داراي مال و فرزند و نفرات بيشتري كرده، و اين كار مربوط 

ث به خود باليدنت شود و مجوزي باشد كه بر من تكبر ورزي. وقتي مربوط به او شد ممكن است به او است نه به تو، تا باع
او باغي بهتر از باغ تو به من بدهد و باغ تو را ويران كند و مرا به حالتي بهتر از حالت امروز تو، و تو را به حالتي بدتر از 

در  "رنت "نمايد كه كلمهرا فقيرتر از من كند. و ظاهر كالم چنين ميتر از تو گردانيده تو حالت امروز من در آورد، و مرا غني
به معناي اعتقاد باشد. و بنا بر اين، فعل مذكور از افعال قلوب خواهد بود. و  "رأي "از ماده "إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ ... "جمله
هم  اند فاصله شده است. ممكنمبتداء و خبر بوده ضمير فصلي است كه ميان دو مفعول فعل مزبور كه در اصل "انا "ضمير

هست از ماده رؤيت به معناي ديدن باشد، و آن وقت ضمير نامبرده ضمير فاعلي است كه مفعول را كه در ظاهر لفظ حذف 
 .كندشده تاكيد مي

 د دست كمي از تو دارم، و توبيني( كه من از جهت مال و فرزنو معناي آيه شريفه اين است كه اگر اعتقاد داري )و يا اگر مي
در اين جهت از من جلوتري، باري زمام امر به دست پروردگار من است، و چون چنين است هيچ بعدي ندارد، و بلكه اميد آن 

هست كه پروردگار من جنتي بهتر از جنت تو به من بدهد، و جنت تو را هدف تيرهاي بالي خود قرار داده بالئي آسماني 
باد داغ هالك كننده و يا صاعقه و امثال آن بر آن بفرستد، و به صورت زميني خشك و خالي از درخت و چون سرما و يا 

اش را قبل از آنكه به زمين تو برسد در زمين فرو برد و زراعت در آورد، و يا بالئي زميني بر آن مسلط ساخته آب چشمه
 .چشمه را خشك كند

 "... لِّبُ كَفَّيْهِوَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَ "

احاطه به ثمر و يا به هر چيز ديگر كنايه از نابود كردن آن است، و اين از احاطه دشمن و محاصره كردن او از همه اطراف 
شود، هم چنان كه گرفته شده كه در چنين مواقعي ديگر اميد آدمي از هر يار و ياوري قطع گشته هالك حتمي مي

كنايه از ندامت است، چون شخص نادم  "فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ ... "و اينكه فرمود:« 1» "هُمْ أُحِيطَ بِهِمْوَ ظَنُّوا أَنَّ ":فرموده
به  "وَ هِيَ خاوِيَةٌ عَلي عُرُوشِها ":سازد. و اينكه فرمودبيشتر اوقات حالت دروني خود را با پشت و رو كردن دستها مجسم مي

 است از كمال خرابي، زيرا خانه وقتي كنايه« 1»اند طوري كه گفته
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به معناي سقوط است.  "خوي "افتد. و كلمهبه روي سقف مي ريزد، و سپس ديوارهاشود اول سقف آن فرو ميخراب مي
 .يعني خالي بودن است "خلو "اند: اصل در معناي آنهم گفته« 1»بعضي 

بستم اين است كه: اي كاش به آنچه دل بسته بودم، دل نمي "وَ يَقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً "و معناي اينكه فرمود:
را از  پنداشتم و همه اموركردم و اين اسباب ظاهري را كه مستقل در تاثير پنداشته بودم، مستقل نمياعتماد نمي و ركون و

 .نتيجه كردم و خود را هالك نمودمدانستم. هزار حيف و تاسف كه يك عمر سعي و كوششم را بيخدا مي

هاي باغش از بين رفت، پس بر نابود گرديد، و يا همه ميوهشود: انواع مالهايي كه در آن باغ داشت همه و معناي آيه اين مي
گفت: اي كاش به پروردگارم شرك خورد، و ميآن مالي كه خرج كرده و آن باغي كه احداث نموده بود پشيماني مي

شدم  كردم، و مغرور آنچهپنداشتم، و به آنچه كه اعتماد كرده بودم اعتماد نميورزيدم، و احدي را شريك او نمينمي
 .خوردمشدم، و فريب اسباب ظاهري را نمينمي

 ."وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مُنْتَصِراً "

 .به معناي ممتنع است "منتصر "به معناي جماعت و كلمه "فئة "كلمه

بيان زباني بود براي خطاي مرد كافر در كفر  "طلبا "تا كلمه "قالَ لَهُ صاحِبُهُ "همانطور كه آيات پنجگانه اول يعني از جمله
حكايت بيان عملي آن است.  "وَ ما كانَ مُنْتَصِراً "تا جمله "وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ "و شركش، همچنين اين دو آيه يعني از جمله

ما أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذِهِ  "جملهآري خطاي آن شخص تا بود يكي اظهار غرورش در هنگام ورود به باغ بود كه گفتارش يعني 
ي نبود كردگر آن بود كه بعد از بيان زباني خطا. بودن آن عمال نيز متوجهش كردند كه آن طور كه تو خيال ميحكايت "أَبَداً

 .بلكه از بين بردن باغ تو براي خدا كاري ندارد، اينك ببين كه چگونه زير و رو شد

أَنَا أَكْثَرُ  ":كون به اسباب ظاهري و ركون و اعتماد بر آنها به رفيقش تفاخر كرده گفتخطاي دومش اين بود كه از در س
وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ  "كه بعد از بيان زباني، خطا بودن آن را عمال هم با اين قولش: "مِنْكَ مالًا وَ أَعَزُّ نَفَراً

هت ج "ما كانَ مُنْتَصِراً "دانست با بيانباه كرده است و اما اين ادعايش كه خود را مستقل ميبه او فهماند كه اشت "اللَّهِ
 .بطالن آن را بيان كرد
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 446اسباب ظاهري، واليت از آن خداي حق است و خدا از نظر ثواب و فرجام بهتر است[ ..... ص : بيان اينكه در فرض مقايسه، نسبت به ]

 ."هُنالِكَ الْواَليَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً "

از حيث معنا تفاوتي ندارد.  اند.آن را به كسره خوانده« 1»را با فتح واو قرائت كرده، و بعضي  "الوالية "قرائت مشهور كلمه
اند: تفاوت دارد زيرا واليت به فتحه واو به معناي نصرت و به كسره آن به معناي سلطنت و قدرت است، گفته« 1»بعضي 

 .ولي سخن وي ثابت نشده



ه نيك و چه به معناي مطلق اثر و نتيجه است، چ "ثواب "باشد. و كلمه "اللَّه "را بايد به كسره خواند تا صفت "حق "كلمه
به ضمه عين و سكون قاف و  "عقب "بد چه كيفر و چه پاداش، و ليكن استعمالش در اجر نيك غلبه دارد. و كلمه

 .به دو ضمه به معناي سرانجام و عاقبت است "عقب "همچنين

نجا كه شود، يعني در ايده مياستفا "وَ أُحِيطَ بِثَمَرِهِ "اشاره به معنايي است كه از جمله "هنالك "اند: اشاره بهمفسرين گفته
كند واليت تنها از آن خدا است. و واليت در كند، و يا در اين هنگام كه بالها از هر سو احاطه ميبالها از هر سو احاطه مي

اور افتد تنها يشود: در اينجا و يا در اين هنگام كه همه اسباب از كار مياينجا به معناي نصرت است. پس معنا چنين مي
 .سان خدا استان

و اين معنا هر چند در جاي خودش معنايي صحيح و حق است، و ليكن با غرضي كه سياق آيات در مقام ايفاي آن است 
مناسب نيست، زيرا سياق آيات مورد بحث بيان اين حقيقت است كه زمام تمامي امور به دست خدا است، و او است كه خالق 

چه هست جز سراب و وهم چيزي ديگري نيست. و اگر خداي سبحان اين سراب و مدبر هر امري است، و غير از او هر 
موهوم را در نظر آدميان زينت جلوه داده به منظور آزمايش ايشان است. افاده اين معنا غرض آيات مورد بحث است. و اگر 

و  خدا را به قدرت و قوت "هِ الْحَقِّلِلَّ "اند مورد نظر بود، بايد به جاي توصيف خدا به حق در جملهآن معنا كه مفسرين گفته
كرد، نه به حق كه در مقابل باطل است، و نيز اگر آن معنا مورد نظر بود ديگر محل عزت و غلبه و امثال آن وصف مي

 .نبود "هُوَ خَيْرٌ ثَواباً وَ خَيْرٌ عُقْباً "مناسبي براي جمله

ي نصرت نيست، بلكه به معناي مالكيت تدبير است كه معنايي اين است كه: واليت به معنا -و خدا داناتر است -حق مطلب
 .گذشت« 2» "إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ "عمومي است، و در تمامي مشتقات اين كلمه جريان دارد كه بيانش در تفسير آيه
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شود كه: در هنگام احاطه هالكت و از كار افتادن اسباب نجات از سببيت و تاثير و روشن و بنا بر اين، معناي آيه اين مي
اليت همه امور شود كه وپنداشت كامال روشن ميگشتن عجز و زبوني انساني كه خود را مستقل و مستغني از خدا مي

انسانها و هر موجود ديگري و ملك تدبير آن تنها از آن خدا است، چون او يگانه معبود حق است، و معبود حق است كه 
تمامي تدابير و تاثيراتش همه بر اساس حق و واقع است، و ساير اسباب ظاهري كه بشر گمراه آنها را شركاي خدا در مساله 

ر ناحيه ذات خودشان باطلند و مالك هيچ اثري از آثار خود نيستند. تنها آن اثري را دارا هستند و از پندارند، دتدبير و تاثير مي
دهند كه خداي سبحان اذن داده باشد، و تمليكشان كرده باشد. و از استقالل جز اسمي كه بشر از آن برايش خود بروز مي

يله خدا حق است، و خدا در ناحيه ذاتش حق و مستقل و توهم كرده ندارد، پس هر سببي از ناحيه خودش باطل و به وس
 .غني بالذات است

نسبت به اسباب ظاهري قياس كنيم خداي تعالي از همه  -هر چند كه او منزه از قياس به غير است -و اگر خداي تعالي را
كند ه كسي كه براي او كار ميتر است، و ثواب خدا از همه بهتر است، زيرا خدا نسبت بهايي كه تاثير دارند خوش ثوابسبب

دهند از خدا و به اذن خدا است، و دهند. و تازه همان را هم كه ميدهد، و اسباب ديگر ثواب باطل و زائل ميثواب حق مي
خودش  دهد چون اونيز با در نظر گرفتن آن مقايسه فرضي خدا عاقبت ساز بهتري است، يعني عاقبت بهتري به انسان مي

گردد. ولي اسباب ظاهري، همه پذيرد و جالل و اكرامش دستخوش تغيير نميت و فناء و زوال و تغيير نميحق و ثابت اس



برند، و قلب آدمي را مسخر خود اموري فاني و متغير هستند كه خدا رنگ و آبي به آنها داده و اينطور دل آدمي را مي
 .اندو آنها جز خاك خشكي بيش نبودهفهمد كه گول خورده كنند، ولي وقتي مدت آدمي سر آيد ميمي

اي جز اين نداشت كه دل به مقامي ببندد كه تدبير همه امور عالم از آنجا است، و از آنجا توقع و انتظار و وقتي انسان چاره
د دهاصالح امورش را دارد، پس پروردگارش از هر چيز ديگري سزاوارتر براي اين تعلق است، چون ثواب و عاقبتي كه او مي

 .ربطي به ثواب و عاقبت غير او ندارد

به روز قيامت است، و مراد از ثواب و عاقبت هم ثوابهاي آن روز است. ولي  "هنالك "اند: اشارهاز مفسرين گفته« 1»بعضي 
 فرماييد اينهمانطور كه خود شما خواننده مالحظه مي
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 .تفسير با سياق آيه سازگار نيست

 449بهتر است[ ..... ص :  "باقيات صالحات "هاي سريع الزوال آن و اينكهمثلي ديگر براي بيان حقيقت زندگي دنيا و زينت]

 "... ياةِ الدُّنْيا كَماءٍ أَنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِوَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَ "

اين دومين مثلي است كه در سابق بدان اشاره كرديم و گفتيم كه براي بيان حقيقت زندگي دنيا و زينتهاي سريع الزوال، آن 
 .دو مثل را آورده

گفته به معناي « 1»طوري كه راغب  بر وزن مفعول است، و به "مهشوم "كه بر وزن فعيل است، به معناي "هشيم ":كلمه
به معناي تفريق و جدا كردن است.  "ذرأ "از "تذروه "شكسته شدن چيزهاي سست و بي دوام از قبيل گياهان است. و كلمه

 .(برنداند: به معناي آوردن و بردن است )مانند گياه شكسته و خشكي كه بادها از اين طرف به آن طرفش ميبعضي گفته

 :و نفرمود "پس گياه زمين با آن مختلط شد -فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْضِ ":و اگر فرمود

براي اشاره به اين نكته است كه در تكوين گياهان آب از ساير عناصر  "با گياه زمين مختلط شد -فاختلط بنبات االرض "
كر نكرد بدين جهت است كه مبدأ هر آب سارها و نهرها را ذ -بيشتر است، و اگر با آب آسمان ساير آبها يعني آب چشمه

 .ديگري همان آب آسمان است

 باشد، نه اينكه بخواهد خبري را كه داده مقيدمي "شد -صار "اند به معنايدر آيه شريفه به طوري كه گفته "اصبح "و كلمه
 .به هنگام صبح كند

گردانان از ياد پروردگار خود زندگي دنيا را به آبي رويو معناي آيه اين است كه: براي اين فرو رفتگان در زينت حيات دنيا و 
مثل بزن كه ما از آسمان نازلش كرديم و گياهان زمين با اين باران مختلط گشته سبز و خرم گرديد و طراوت و بهجت 

ا جد هاي آن را از هميافت و به زيباترين شكلي نمودار گشت، سپس هشيمي )گياه خشكي( شكسته شد كه بادها شاخه
 .برد، و خدا بر هر چيزي مقتدر استنموده به اين سو و آن سو مي

 ."... الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا "

گيري از مثلي است كه در آيه قبل آورد، و حاصلش اين است كه: هر چند كه دلهاي بشر عالقه به اين آيه به منزله نتيجه
د زناق و متمايل به سوي آنند و انتظار انتفاع از آن را دارند و آرزوهايشان بر اساس آن دور ميمال و فرزند دارد و همه، مشت

 رود ندارند، و همه آرزوهايي را كه آدميو ليكن زينتي زودگذر و فريبنده هستند كه آن منافع و خيراتي كه از آنها انتظار مي



 جد نيستند. پس در اين آيه شريفه بهسازند بلكه صد يك آن را وااز آنها دارد برآورده نمي
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اش يه بعديو آ "إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَي الْأَرْضِ زِينَةً لَها "فرماييد انعطافي به آغاز كالم يعني آيه شريفهطوري كه مالحظه مي
 .وجود دارد

اعمال صالح است، زيرا اعمال  "وَ الْباقِياتُ الصَّالِحاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَواباً وَ خَيْرٌ أَمَلًا "در جمله "باقيات الصالحات "و مراد از
 ماند. اگري ميانسان، براي انسان نزد خدا محفوظ است و اين را نص صريح قرآن فرموده. پس اعمال آدمي براي آدمي باق

خواهد بود، و اينگونه اعمال نزد خدا ثواب بهتري دارد، چون خداي تعالي در قبال آن به  "باقيات الصالحات "آن صالح باشد
دهد. و نيز نزد خدا بهترين آرزو را متضمن است، چون آنچه از رحمت و كرامت هر كس كه آن را انجام دهد جزاي خير مي

رود و آن ثواب و اجري كه از آن توقع دارند بودن كم و كاست و بلكه صد در صد به آدمي تظار ميخدا در برابر آن عمل ان
 .رسدمي

هاي دنيوي و زخارف زودگذر آن كه برآورنده يك درصد آرزوها نيست، آرزوهاي انسان را به پس اين گونه كارها، از زينت
رف دنيوي دارد اغلب آرزوهاي كاذب است، و آن مقدارش هم كه سازند، و آرزوهايي كه آدمي از زخانحو احسن برآورده مي

 .كاذب نيست فريبنده است

 "روايت شده كه منظور از (از ائمه اهل بيت )ع« 2»از رسول خدا )ص( و از طرق شيعه « 1»و سني « 1»از طرق شيعه 
 «4»ي است. و در بعض "اال اللَّه و اللَّه اكبر سبحان اللَّه و الحمد للَّه و ال اله "تسبيحات چهارگانه يعني "باقيات الصالحات

ديگر آمده كه مقصود از آن مودت اهل بيت است، و همه اينها از باب « 2»ديگر آمده كه مراد از آن نماز است. و در بعضي 
 .اعمال صالح است "باقيات الصالحات "شود كه منظور ازذكر مصاديق آيه است كه جامعش اين مي
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 اشاره

( وَ عُرِضُوا عَلي رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما 24وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَي الْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً )
( وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَي الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا 25ناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً )خَلَقْ

( وَ إِذْ قُلْنا لِلْمَالئِكَةِ 27وا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً )ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إاِلَّ أَحْصاها وَ وَجَدُ



ئْسَ عَدُوٌّ بِ تَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْاسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّ
 (21( ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ال خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً )25لِلظَّالِمِينَ بَدَالً )

( وَ رَأَي الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا 21يبُوا لَهُمْ وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً )وَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِ
 ءٍ جَداَلًوَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي هذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْ (22أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً )

( وَ ما 22أَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُالً )( وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدي وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِالَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ال22ْ)
 (25وَ يُجادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ ما أُنْذِرُوا هُزُواً ) نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إاِلَّ مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ

هِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلي قُلُوبِ
بُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ ( وَ ر24َإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَي الْهُدي فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً )

 (27( وَ تِلْكَ الْقُري أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً )25مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئاِلً )

 222، ص: 12يزان، جترجمه الم

 444ترجمه آيات ..... ص : 

 .(24ها را به راه اندازيم و زمين را )از زير آن( نمودار بيني و محشورشان كنيم، و يكي از آنها را وا نگذاريم )روزي كه كوه

د كه پنداشتي ايد وليبه صف، به پروردگارت عرضه شوند )گويد( چنان كه اول بارشان خلق كرده بوديم باز پيش ما آمده
 .(25ايم )هرگز براي شما موعدي ننهاده

كاران را از مندرجات آن هراسان بيني و گويند: اي واي بر ما اين نامه چيست كه گناه كوچك و ها پيش آرند و گنهو نامه
 .(49)كند ياند حاضر يابند كه پروردگارت به هيچ كس ستم نمبزرگي نگذاشته مگر آن را به شمار آورده و هر چه كرده

و چون به فرشتگان گفتيم: آدم را سجده كنيد همه سجده كردند مگر ابليس كه از جنيان بود و از فرمان پروردگارش بيرون 
 .(25گيرند؟ براي ستمگران چه عوض بدي است )شد، چرا او و فرزندانش را كه دشمن شمايند سواي من اولياي خود مي

رم گيآنها نكردم و نه آفرينش خودشان را، كه من گمراه كنندگان را به كمك نمي آفرينش آسمانها و زمين را با حضور
(21). 

 پنداشتيد صدا بزنيد )تا به كمك شما بشتابند( وليگويد شريكهايي را كه براي من ميبه خاطر بياوريد روزي را كه خدا مي
 .(21ايم )ه كانون هالكتي قرار دادهدهند و ما در ميان اين دو گروخوانند جوابشان نميهر چه آنها را مي

 .(22و گنهكاران جهنم را ببينند و يقين كنند كه در آن افتادني هستند و گريزگاهي نيابند )

 .(22كنند )ايم و انسان از همه چيز بيشتر مجادله ميدر اين قرآن همه قسم مثل براي مردم بيان كرده

از اينكه مؤمن شوند و از پروردگارشان آمرزش بخواهند جز اين نبود كه  مانع اين مردم هنگامي كه هدايت بر ايشان آمد
 .(22)انتظار داشتند( طريقه گذشتگان تكرار شود يا عذاب از پيش به آنها در آيد )

فرستيم كساني كه كافرند به باطل مجادله كنند كه حق را بدان باطل سازند و رسان نميما پيغمبران را جز نويد بخش و بيم
 .(25اند )اند را مسخره گرفتههاي مرا و آن بيم كه به آنها دادههآي

 اند و از آن روي بگردانيده و اعمالي هاي پروردگارش اندرزش دادهكيست ستمگرتر از آنكه به آيه

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

ا فهمند و گوشهايشان رهاي ما را نميه آيهايم كها نهادهرا كه به دستش از پيش كرده از ياد برده و ما بر دلهايشان پوشش



 .(24گران كرديم، بنا بر اين اگر به سوي هدايتشان بخوانيم هرگز و هيچ وقت هدايت نيابند )

( كرد )چنين نيستكرد در عذابشان تعجيل مياند مؤاخذه ميپروردگارت آمرزگار رحيم است، اگر آنان را به اعمالي كه كرده
 .(25ه هرگز در قبال آن گريزگاهي نيابند )بلكه موعدي دارند ك

 .(27ها هنگامي كه ستم كردند هالكشان كرديم و براي هالك كردنشان موعدي نهاديم )اين دهكده

 446بيان آيات ..... ص : 

 اشاره

ريبنده فاين اسباب ظاهري و زخارف  "كند و به بيان اينكهاين آيات متصل به آيات قبل است و در پي همان آيات سير مي
ه كند كپردازد، و براي انسان روشن ميمي "شوددنيوي كه زينت حيات هستند به زودي زوال و نابودي بر آنها عارض مي

 .يندبماند همان عمل او است كه بر طبقش كيفر و يا پاداش ميمالك نفع و ضرر خويش نيست، و آنچه براي انسان مي

فرمايد كه هر انساني تك و تنها بدون اينكه كسي به غير از طرح شده، و بيان ميدر اين آيات ابتدا، مساله قيام قيامت م
گردد، و سپس مساله امتناع ابليس از سجده بر آدم و فسقش نسبت به امر پروردگار را ذكر عملش همراه او باشد محشور مي

كه دشمن ايشان است سرپرست خود اتخاذ  گيرند، و به جاي خدا او راكند كه پيروانش او و ذريه او را اولياي خود ميمي
كند كه در آن روز خداوند خود پيروان شيطان و نيز شيطانها را كه شريك كنند. آن گاه دو باره مساله قيامت را عنوان ميمي

 كند، در حالي كه رابطه ميان آنان قطع شده باشد. و در آخر آياتي چند در خصوص وعده وخدايش گرفته بودند احضار مي
 .وعيد آمده و مجموع آيات از نظر هدف با آيات قبل متصل است

 ."وَ يَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ وَ تَرَي الْأَرْضَ بارِزَةً وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً "

د، و به باشمي "اندازيميبياد آر روزي را كه به راه م -و اذكر يوم نسير "متعلق به مقدري است، و تقدير كالم "يوم "ظرف
 .ها به اين است كه آنها را از جاي خود بركندراه انداختن كوه

 224، ص: 12و خداي تعالي اين معنا را در چند جا با تعبيراتي مختلف بيان فرموده، يك جا فرموده: ترجمه الميزان، ج

و در جايي ديگر « 1» "وَ تَكُونُ الْجِبالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ "جايي ديگر فرموده:« 1» "وَ كانَتِ الْجِبالُ كَثِيباً مَهِيلًا "
 .«2» "وَ سُيِّرَتِ الْجِبالُ فَكانَتْ سَراباً "و جايي ديگر چنين تعبير كرده كه« 2» "فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا ":فرموده

تلها تكان  ها وها است، يعني وقتي كوهاختن كوهآيد اين است كه مساله بروز زمين، مترتب بر به راه اندو آنچه از سياق برمي
كند، و ديگر چيزي حائل از ديدن كرانه افق نيست، و يك ناحيه ريزند زمين همه جايش بروز و ظهور ميخورند و فرو ميمي

 شْرَقَتِ الْأَرْضُوَ أَ "خواهد به مضمون آيهاند كه آيه شريفه ميشود. و چه بسا احتمال دادهزمين حائل از ناحيه ديگرش نمي
 .اشاره كند «2» "بِنُورِ رَبِّها

 .كنيمكنيم و همه را زنده مياين است كه ما احدي از بشر را ترك نمي "وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَداً "و معناي

 441و ديگر هيچ[ ..... ص :  ياد آوري قيام قيامت و عرضه گشتن مشركين و همه مردم بر پروردگار، همراه با اعمالشان]

 "... وَ عُرِضُوا عَلي رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

به  گردد كهو همچنين ضمير جمع در آيه قبل به مشركين برمي "عرضوا "دهد بر اينكه ضمير جمع درسياق، شهادت مي.
به زندگي ايشان است ركون و اعتماد كردند، و دل را يك جا به زينت زندگي دنيا نفس خود و به اسباب ظاهري كه مربوط 



بندند، و همين خود قطع رابطه با پروردگارشان بود، و همين خود انكار دادند، آن چنان كه دل به امري دائم و باقي مي
 .دا باشد يا مايه خشم اوبازگشت به سوي او و بي مباالتي نسبت به كارهايشان بود، چه آن كار مايه رضاي خ

اين وضع و حال ايشان است ما دام كه اساس اين امتحان الهي بر جا است، و زينت زودگذر دنياي مادي در اختيار آنان 
است، و اسباب ظاهري دور و بر ايشان قرار دارد، تا آنكه اين دور سپري شود و اسباب ظاهري از كار بيفتد و آرزوها بر باد 

ربود به صورت خاكي خشك در آورد، آن آنچه كه زينت در روي زمين بود و دلهاي مردم روي زمين را مي رود، و خداوند
كه  -ماند، آن وقت است كه بر پروردگار خودوقت است كه جز پروردگارشان و خودشان و نامه اعمالشان چيزي برايشان نمي

 دانستند و بندگيشاو را پروردگار خود نمي

__________________________________________________ 

 .12آيد. سوره مزمل، آيه ها به صورت تلهايي ريگ در ميكوه(1)

 .2باشد. سوره قارعه، آيه ها مانند پشم حالجي شده ميكوه(2)

 .5شود. سوره واقعه، آيه زمين غباري افشان مي(3)

 .15وره نبا، آيه گيرد. سها را به حركت درآورده به صورت سرابي شكل ميكوه(4)

 .57و روشن گشت زمين به نور پروردگارش. سوره زمر، آيه (5)

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

آري آن روز نه حسب و  .شوند، به طوري كه هيچ يك بر ديگري برتري نداشته باشدبه صف واحد عرضه مي -كردندنمي
شوند تا ميان همه داوري شود، در اين حال همه به عرضه مي نسب مايه برتري است، و نه مال و نه جاه دنيوي، در آن روز

اتي پرستيدند تنها اوهام و خراففهمند كه خدا يگانه حق مبين بوده بتها و هر چيزي ديگر كه ميبينند و ميرأي العين مي
رايش ستقاللي را كه باند. نه نفسشان آن اكردهنيازشان نميبوده كه حتي به قدر سر سوزني خدايي نداشته و از خدا بي

 .اند، داشته و نه اسباب ظاهري كه در دستشان بوده و دلهايشان را مسخر خود كرده بودپنداشتهمي

يعني دل بستگيشان به دنيا و اعراضشان از راه  -اند و راهي كه رفتندفهمند كه در اين پندارها به خطا رفتهآري، آن روز مي
راهي خطا بوده، بلكه همين وضع آن روزشان كه عرضه بر پروردگار  -ورات ويپروردگار و عمل نكردن بر طبق دست

شوند نيز از خود ايشان بوده است، چون ايشان بودند كه توهم كرده بودند كه چنين موقفي ندارند، و روزي به حسابشان مي
 .شودرسيدگي نمي

 443اشاره به چند نكته و خصوصيت در باره قيامت[ ..... ص : ]

 "... گردد كه جمالت چهارگانه آيه، يعني جمله:َ عُرِضُوان بيان روشن مياز اي

 "... قَدْ جِئْتُمُوناو جملهَ

 "لْ زَعَمْتُمْو جملهَ

، و گيري شدهكنند كه از تفصيل جريانات روز قيامت خالصهچهار نكته اساسي را افاده مي "وَ وُضِعَ الْكِتابُ ... "و جمله
ر به فرمايد: و اگدهد ذكر ميآنان و پروردگارشان از هنگام خروج از قبر تا فيصله يافتن حساب رخ مي اجمال آنچه را كه بين

 .شدكرد، و غرض حاصل ميذكر اجمال آن اكتفاء نموده براي اين است كه همين اجمال كفايت مي

 "پس جملهَ عُرِضُوا عَلي رَبِّكَ صَفًّا

ناگزير از حشر به سوي پروردگار خويشند، و به حكم اجبار، بدون اينكه خود  اشاره به سه نكته است، اول اينكه خالئق



شوند. و ثانيا اينكه كفار در آن روز و در آن لقاء كرامت و حرمتي نخواهند اختياري داشته باشند عرضه بر پروردگار خود مي
 "لي رَبِّكَداشت كه تعبير جملهَ

جَزاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ  "هم چنان كه در باره مؤمنين فرموده: "علي ربهم "مود:فرنيز اشعار به اين معنا دارد، و گرنه مي
 "فرمودكرد و ميو يا سياق سابق را كه سياق تكلم بود رعايت مي« 1» "إِنَّهُمْ مُالقُوا رَبِّهِمْ "و نيز فرموده:« 1» "عَدْنٍ

 ."عرضوا علينا

__________________________________________________ 

 .5هاي عدن است. سوره بينه، آيه پاداش ايشان نزد پروردگار جنت(1)

 .17ايشان ديدار خواهند كرد پروردگار خويش را. سوره هود، آيه (2)

 227، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 اند و مثالمادي خود تراشيدهها و احترامات دنيوي كه خود مردم به اوهام و افكار كوتاه سوم اينكه انواع تفاضل و برتري
شمرند، همه از بين يكي را به خاطر دودمانش و يكي را به خاطر ثروتش و يكي را به خاطر مقامش از ديگران برتر مي

رود و آن روز همه در يك صف و يك رديف و بدون اينكه وااليي نسبت به زير دستي و غنيي نسبت به فقيري و مي
گردند. امتياز تنها بر مالك عمل است، و در اين هنگام است كه داشته باشد، محشور ميمواليي از غالمي امتيازي 

قَدْ شوند جملهَخطاب مي "لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادي ... "فهمند در زندگي دنيا خطا كردند و به بيراهه رفتند ال جرم به امثالمي
 "جِئْتُمُونا كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

است، و در اين جمله خطا و ضاللت آنان در دنيا  "و قلنا لهم لقد ... "و يا "و قال لهم "ل تقديري است، و تقدير آنمقول قو
 .شودو اينكه اشتغال به زخارف دنيا از سلوك راه خدا و پيروي دينش بازشان داشته بيان مي

 441. ص : از ياد بردن قيامت سبب اصلي اعراض از هدايت و فساد اعمال است[ ....]

 لْ زَعَمْتُمْو جملهَ

باشد و اين مي« 1» "أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً وَ أَنَّكُمْ إِلَيْنا ال تُرْجَعُونَ "از نظر معنا نظير آيه "لَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً«1»
زينت دنيا و  :شودتقدير آن از نظر معنا چنين ميو به ظاهر سياق اعراض از جمله قبل باشد  "بل "جمله اگر به خاطر كلمه

ايد كه تعلق دلهايتان به اسباب ظاهري، شما را از عبادت ما و سلوك راه هدايت ما باز داشته، بلكه از اين هم باالتر، پنداشته
دنيا و  ت ديگر: اشتغالتان بهايم. و به عبارما براي شما موعدي كه در آن ما را ديدار كنيد، و ما به حسابتان برسيم مقرر نكرده

عالقه دلهايتان به زينت آن هر چند كه سبب شده از ياد ما اعراض كنيد و خطايا و گناهاني را مرتكب گرديد ليكن در اين 
تر و اصلي است و آن اين است كه شما ميان يك سبب ديگري براي اعراض شما هست كه از سبب مذكور قديمي

آري، از ياد بردن قيامت سبب اصلي اعراض از طريقه هدايت و فساد  .ايمموعدي مقرر نكرده ايد كه ما برايتانپنداشته
 .اعمال شما است

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا  "فرمايد:هم چنان كه در آيه ديگر به اين معنا تصريح شده، مي
 .«2» "يَوْمَ الْحِسابِ
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 .112گرديد. سوره مؤمنون، آيه ايم و شما به سوي ما برنميايد كه ما شما را بيهوده آفريدهآيا پنداشته(1)

كه  ستضبط نموده و به شرح و توضيح آن پرداخته ا "بل ظننتم ... "مرحوم عالمه طباطبائي اين آيه را به اشتباه(2)



 .است "لْ زَعَمْتُمْ ...صحيح آنَ

 .15كساني كه از راه خدا گمراه شدند عذاب دردناكي دارند به خاطر اينكه روز حساب را از ياد بردند. سوره ص، آيه (3)

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

كساني  كنند شبيه كار چنينه ميو وجه اينكه پندار و ظن به نبودن قيامت را به ايشان نسبت داده اين است كه كارهايي ك
اند، اند، و به جاي خدا غير خدا را معبود خود كردهاست، يعني اينكه با خاطر جمع و آسوده به كلي دل به دنيا و زينت آن داده

 .پندارد الي االبد باقي است، و هرگز به سوي خدا بازگشتي ندارداين عمل عمل كسي است كه مي

ست، بلكه ظن حالي و عملي است، به اين معنا كه وضع اينان و حال و عملشان وضع و حال و پس اين ظن، ظن دروني ني
شان به خدا و به تهديدهاي او باشد، اعتناييعمل كسي است كه در دل چنين پنداري دارد. ممكن هم هست كنايه از بي

 .كه ظن در آن كنايه از بي اعتنايي است« 1» "ا تَعْمَلُونَوَ لكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ ال يَعْلَمُ كَثِيراً مِمَّ "نظير آيه

 "لْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداًاحتمال هم دارد كه جملهَ

دانستيم، در اند به اينكه ما نمياعراضي باشد از اعتذار تقديري آنان از جهل و امثال آن، گويا در تقدير عذرخواهي كرده
 -... ايد: چنين نيست، بلكه آنچه كرديد از اين جهت بود كه پنداشتيد كهفرمجوابشان مي

 .و خدا داناتر است

 ."... وَ وُضِعَ الْكِتابُ فَتَرَي الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا "

است، و اصل  "شفقت "مشتق از "مشفقين "به معناي نصب آن است تا بر طبقش حكم كنند. و كلمه "وُضِعَ الْكِتابُ "
اشفاق عنايت آميخته با ترس را گويند، چون مشفق كسي را گويند كه نسبت  :گويدشفقت رقت است. راغب در مفردات مي

ترسد، و اين محبت آميخته با ترس اشفاق به مشفق عليه محبت و عالقه دارد، و از آثار سوء عملش نسبت به جانش مي
متعدي شود معناي ترس در آن  "من "به همين معنا است، و چون با كلمه "وَ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ "هاست، و در آي

متعدي گردد معناي عنايت در آن  "في "و چون با كلمه "مُشْفِقُونَ مِنْها "شود، مانند آيه مورد بحث و آيهتر ميروشن
 .«1» "بْلُ فِي أَهْلِنا مُشْفِقِينَإِنَّا كُنَّا قَ "گردد، مانند آيهتر ميروشن

ندا  "يا وياله "را "ويل "اينكه در هنگام مصيبت -به طوري كه گفته شده -به معناي هالكت است، و "ويل "كلمه
از اين باب است كه به طور كنايه برسانند كه مصيبت وارده آن قدر سخت است كه از  "يا ويلتاه "گويندكنند و يا ميمي

 كند كه او وي را از مصيبتزند، و از آن استغاثه ميخواهد و صدا ميرا مي "ويل "رتر است، لذا در برابر آنهالكت دشوا
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 .11داند. سوره حم سجده، آيه كنيد نميو ليكن پنداشتيد كه خدا بسياري از كارهايي را كه مي(1)

 ."شفق "، مادهمفردات راغب(2)

 221، ص: 12ترجمه الميزان، ج

تر كند، چون آن را از مصيبت وارده آسانوارده نجات دهد. هم چنان كه گاهي در هنگام مصيبت، آدمي آرزوي مرگ مي
 .«1» "يا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هذا "بيند، مانند گفتار مريم كه گفت:مي

 451 : اي را فرو گذار نكرده و مجرمان )چه مشرك و چه غير مشرك( از آن بيمناكند[ ..... صصغيره و كبيرهدر قيامت، كتابي كه هيچ  "وضع كتاب "]

كتاب واحدي است كه اعمال تمامي خاليق در آن  "وَ وُضِعَ الْكِتابُ "در جمله "كتاب "شود كهاز ظاهر سياق استفاده مي
ه اي داشته باشد، و اين با آياتي كهر يك نفر يك كتاب جداگانه كنند، نه اينكهضبط شده، و آن را براي حساب نصب مي



كُلَّ إِنسانٍ أَلْزَمْناهُ طائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَ  "دهد منافات ندارد، مانند آيهاي سراغ ميبراي هر انساني و هر امتي كتابي جداگانه
و « 2» "كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعي إِلي كِتابِهَا "تفسيرش گذشت. و نيز مانند آيهكه در محل خودش « 1» "نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ كِتاباً ...

 .ان شاء اللَّه تعالي -به زودي تفسير اين دو آيه خواهد آمد« 2» "هذا كِتابُنا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ "آيه

براي استغراق است )يعني تمامي  "كتابال "هاي اعمال است، و الف و الم درنامه "كتاب "اند: مراد ازگفته« 2»بعضي 
 .كتابها( و ليكن سياق آيه مساعد آن نيست

اين جمله تفريع بر وضع كتاب و نصب آن است، و اين تفريع و همچنين ذكر اشفاق  -"فَتَرَي الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ "
و يا كتابي است كه اعمال در آن است. و اگر از آنان  آنان خود دليل بر اين است كه مقصود از كتاب، كتاب اعمال است،

ن است اند به خاطر ايتعبير كرده براي اشاره به علت حكم است، و اينكه اشفاقشان از آن حالي كه به خود گرفته "مجرم "به
شرك كه مجرم بودند. پس اين حال و روزگار مخصوص به آنان نيست، هر كس در هر زماني مجرم باشد هر چند كه م

 .نباشد چنين روزگاري خواهد داشت

اند كه در فوص "كبيرة "و "صغيرة "دو كلمه -"وَ يَقُولُونَ يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصاها "
 .دانجاي موصوف خود كه همان خطيئه و يا معصيت و يا زشتكاري و امثال آن است نشسته

د خو "واي بر ما اين چه كتابي است كه هيچ كوچك و بزرگي را فروگذار نكرده و همه را شمرده است "و اينكه گفتند:
اظهار وحشت و فزع از تسلط كتاب در احصاء و شمردن گناهان و يا تسلطش بر مطلق حوادث و از آن جمله گناهان است، 

 كه اين اظهار وحشت را به
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آيد كه چرا اول صغيره را گفتند بعد كبيره را با اينكه جا داشت اند، و از آن به دست ميصورت استفهام تعجبي اداء كرده
هند از دچون در كالم مثبت وقتي مطلب را ترقي مي "هيچ گناه بزرگ و هيچ گناه كوچكي را هم فروگذار نكرده "بگويند:

كه هيچ گناه كوچكي را به خاطر اينكه  -و خدا داناتر است -باشدكنند. و وجه آن اين ميبزرگ گرفته به كوچك ختم مي
دانند فروگذار كوچك است، و مهم نيست، از قلم نينداخته، و هيچ گناه بزرگي را به خاطر اينكه واضح است، و همه مي

 .سب اين است كه از كوچكتر شروع شودنكرده. و چون مقام، مقام تعجب است منا

 "اي باشد نه عطف تفسير براي جملهآيد كه جمله مورد بحث مطلب تازهاز ظاهر سياق برمي -"وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً "
 ."ال يُغادِرُ صَغِيرَةً وَ ال كَبِيرَةً

اعمال است، كه هر يك به صورت مناسب خود مجسم  يابند خودآيد كه آنچه را حاضر نزد خود ميو بنا بر اين، از آن برمي
يا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا ال تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّما تُجْزَوْنَ ما  "شود نه كتاب اعمال و نوشته شده آنها، هم چنان كه از امثال آيهمي

نيز كه در ذيل آيه مورد بحث است  "يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً وَ ال "شود، و جملهنيز همين معنا استفاده مي« 1» "كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اي او هكند چون ظلم نكردن بنا بر تجسم اعمال روشنتر است، زيرا وقتي پاداش انسان خود كردههمين معنا را تاييد مي



 .دقت فرمائيد -باشد و احدي در آن دخالت نداشته باشد ديگر ظلم معنا ندارد

 "... مَالئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِوَ إِذْ قُلْنا لِلْ "

كند. آن زمان كه به مالئكه دستور داد تا بر آدم پدر در اين جمله براي بار دوم ماجراي ميان خدا و ابليس را ياد آوري مي
 .مگر ابليس كه از جن بود پس از امر پروردگارش تمرد كرد آنان، سجده كنند، همه سجده كردند

و همچنين ذريه او  -كه از جن بود -و معناي آن اين است كه: به ياد آر اين واقعه را تا براي مردم روشن شود كه ابليس
از  وات، و نيز اعراضخواهند، پس سزاوار نيست كه فريب او را كه لذات مادي دنيا و شهدشمنان ايشانند و خير ايشان را نمي

دهد بخورند. و نيز سزاوار نيست كه او را اطاعت كنند، و به سوي باطلي كه او دعوتشان ياد خدا را براي ايشان زينت مي
 .كند قدم نهندمي
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 441[ ..... ص : "أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ "مراد از واليت شيطان در جمله:]

اين جمله تقرير بر ما حصل واقعه ابليس و آدم است كه به استفهام  -"مِنْ دُونِي وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ أَ فَتَتَّخِذُونَهُ وَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِياءَ "
 :انكاري تعبير شده است، و معنايش اين است

توانيد از داستان آدم و ابليس بگيريد اين است كه نبايد ابليس و ذريه او را اولياي خود بگيريد، چون آنها اي كه مينتيجه
منان شما بني نوع بشرند. و بنا بر اين، پس مراد از واليت، واليت اطاعت خواهد بود، چون كفار شيطانها را در آنچه كه دش

كنند. همه مفسرين نيز آيه را خواند اطاعت نميكنند، و خدا را در آنچه به سويش ميكنند اطاعت ميبه سويش دعوت مي
 .انداينطور تفسير كرده

طور كه پرستان همانكه مراد از واليت، واليت ملك و تدبير باشد كه عبارت ديگر ربوبيت است، زيرا بتو بعيد هم نيست 
پرستيدند، و خدا هم كه تصريح كرده كه پرستيدند، جن را نيز به خاطر ترس از شرشان ميمالئكه را به طمع خيرشان مي

هاي ديگرش همه به ه سعادتش و همچنين همه بدبختياي است، و ضاللت آدمي در راابليس از جن است، و داراي ذريه
شود: آيا باز هم او و ذريه او را اولياء و آلهه و اغواي شيطان است. پس با در نظر گرفتن اين جهات، معناي آيه چنين مي

ؤيد اين معنا ؟. مجوييد، با اينكه دشمنان شمايندپرستيد و به سويشان تقرب ميگيريد و به جاي من آنها را ميارباب خود مي
آيه بعدي است، زيرا شاهد اينكه خدا در خلقت، شيطانها را شاهد نگرفت مناسب با نداشتن واليت تدبيرست، نه، نداشتن 

 .واليت اطاعت، و اين پر واضح است

، "نَ بَدَلًاالِمِيبِئْسَ لِلظَّ "خداوند آيه مورد بحث را با تقبيح مشركين در قائل شدن به واليت شيطانها ختم نموده و فرموده
چون عمل مشركين در حقيقت همان بدل گرفتن شياطين است به جاي خدا، و چقدر اين كار زشت است و هيچ صاحب 

ينكه جا با ا "مِنْ دُونِي "و به منظور روشنتر كردن اين زشتي التفاتي به كار برده، يعني فرموده: .شودخردي مرتكب آن نمي
، هم چنان كه همين التفات را قبل از اين "من دوننا "بفرمايد: "وَ إِذْ قُلْنا "آيه كه فرموده بودداشت كه بر اساس سياق صدر 

 ."عن امرنا "به كار برده و نفرموده "عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ "در جمله

رده، پيدا ك در اينكه چرا امر به مالئكه شامل ابليس هم شده با اينكه او از جن بوده، و نيز در اينكه چطور ابليس ذريه



 .اي از اقوال آنها را در تفسير سوره اعراف نقل كرديماند كه پارهمفسرين بحثهايي عنوان كرده

 ."ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ال خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً "

 به ابليس و  "انفسهم "و "اشهدتهم "ير جمعآيد كه دو ضماز ظاهر سياق برمي
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احضار و اعالم بالعيان است، هم چنان كه مشهور به معناي معاينه حضوري به  "اشهاد "گردد، و منظور ازاش برميذريه
ود هم ردر ياور نيز به كار ميبه معناي ما بين مرفق و شانه آدمي است كه به طور استعاره  "عضد "چشم خود ديدن است. و

 .اي مقصود استنيز اين استعاره معمول است، و در اينجا همين معناي استعاره "يد "چنان كه در كلمه

 454 :اش اقامه شده است[ ..... ص براي نفي واليت ابليس و ذريه "ما أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ... "دو برهان كه در آيه]

اش مشتمل بر دو برهان است: اول اينكه واليت تدبير امور هر چيزي موقوف است بر اين آيه در نفي واليت ابليس و ذريه
اينكه دارنده واليت احاطه علمي به آن امور داشته باشد، آنهم به تمام معناي احاطه، آن جهتي كه از آن جهت تدبير امور آن 

شود ه ميان آن چيز و آن امور است، و مبدأ آن چيز و مقارناتش و به آنچه منتهي ميكند و روابط داخلي و خارجي كرا مي
اي مستلزم احاطه داشتن به تمامي اجزاي عالم است، چون اجزاي عالم همه به همه را بداند كه معلوم است كه چنين احاطه

 .هم مربوطند

بلكه از مبدأ پيدايش خودشان خبري نداشتند، چون خدا  اش از مبدأ خلقت آسمانها و زمين وو اينان يعني ابليس و ذريه
ايشان را در هنگام خلقت آسمانها و زمين و خود آنان شاهد بر كار خود نگرفت، و كار خود را در پيش چشم ايشان انجام 

 "ودمين فرمها و زاش شاهد جريان خلقت عالم نبودند، چون خلقت آن، عملي آني بود كه به آسماننداد، پس ابليس و ذريه
و آنها موجود گشتند، و آن روز شيطانها كجا بودند كه اين جريان را مشاهده كرده باشند؟ كجا بودند وقتي كه به آنها  "كن

اند، و از آنچه كه هر يك از اش جاهل به حقيقت آسمانها و زمينو آنها موجود گشتند؟ پس ابليس و ذريه "كن "فرمود
ال دانند، با اين حخبرند، حتي حقيقت صنع خويشتن را هم نمياسرار خلقت دارا هستند بي موجودات در ظرف وجودي خود از

چگونه اهليت اين را دارند كه متصدي تدبير امور عالم و يا تدبير امور قسمتي از آن باشند، و در نتيجه در مقابل خدا آلهه و 
 .خود جاهلنداربابي باشند، با اينكه نسبت به حقيقت خلقت آنها و حتي خلقت 

براي اين است كه هر يك از بتها و آلهه موجوداتي  "خداوند اين بتها را شاهد در امر خلقت نگرفت "و اما اينكه فرمود
محدود هستند كه نسبت به ما وراي حد خود احاطه و راه ندارند و ما وراي آنها براي آنها غيب است و اين خود حقيقت 

ضعي از كالم خود بدان اشاره فرموده است. و همچنين هر يك از آن آلهه نسبت به روشني است كه خداي سبحان در موا
 .اسبابي كه قبل از هستي آنها در كار بود و آن اسبابي كه بعد از هستي آنان در جريان خواهند افتاد محجوب هستند

 و اين خود حجتي است برهاني و خالي از جدل كه برهاني بودن آن محتاج به دقت
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ناميم با تدبير حقيقي هستي كه خالي از خطا و هاي دروغين كه ما آن را تدبير مينظر و امعان در تدبر است، و گرنه بازيچه
هاي واهي كه هميشه گرفتار آنيم و به آنها دلبستگي و تواند پندارها و گمانضالل است در نظرش خلط و مشتبه گشته نمي

ز علم عياني كه همان حقيقت علم است جدا سازد، و نيز علم به امور غيبي از راه امارات اغلبي )كه اغلب با ركون داريم ا
 .كندسازد اشتباه مياش مبدل به مشهود مينمايد( را با علم به غيب كه غايب را براي دارندهواقع مطابقت مي

وع از انواع مخلوقات به فطرت خود متوجه به سوي حجت دوم كه آيه مورد بحث مشتمل بر آن است اين است كه هر ن



كمال خويش است كمالي كه مختص به او است. و اين براي كسي كه در وجود انواع موجودات تتبع و در احوال آنها امعان 
نظر كرده باشد ضروري و واضح است. پس هدايت الهي هدايتي است عمومي كه تمام موجودات را در برگرفته است، هم 

و شيطانها اشراري هستند مفسد و گمراه كننده « 1» "ءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَديالَّذِي أَعْطي كُلَّ شَيْ "كه در كالم خود فرموده: چنان
كه اگر چنين تدبيري داشته باشند ال جرم به اذن خدا خواهند  -كه فرض مدبر بودن آنها در آسمانها و زمين و يا انسانها

ها اي به شيطاننقض غرض كردن خدا مساوي است، به اين معني كه اگر خدا چنين اجازهفرضي است كه با فرض  -داشت
بدهد سنت خود را در خصوص عموميت هدايت نقض كرده و براي اصالح امر انسانها و هدايت آنان به كسي متوسل شده 

 .كه كارش درست ضد اصالح و هدايت است يعني افساد و اضالل است و چنين فرضي محال است

باشد كه سنت خداي عز و جل اين است كه ظاهر در اين مي "وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً "و همين است معناي جمله
 .دقت فرماييد "گمراه كنندگان را كارگردان و ياور خود نگيرد "كه

خود دليل بر اين است  "و ما كانوا "و نفرمود "نْتُوَ ما كُ "و نيز فرمود "ما شهدوا "و نفرمود "ما أَشْهَدْتُهُمْ "و اينكه فرمود
 .كه خداي سبحان در هر حال قاهر و مهيمن بر آنان است

و حتي قائلين به اينكه شياطين يا مالئكه يا غير آنها شركاء خدا هستند نيز اقرار دارند بر اينكه خدا بر همه آنها قاهر است و 
د و هر چه دارند از خدا دارند و اگر آنها ارباب و آلهه هستند خدا رب االرباب و اله آنها مستقل در كار خود و تدبير خود نيستن

 .االلهه است

 و معنايي كه براي آيه كرديم مبني بر اين است كه اشهاد را حمل بر معناي
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اش برگردانيم هم چنان كه ظاهر و متبادر از را به ابليس و ذريه "انفسهم "و در "ما أَشْهَدْتُهُمْ "اش كنيم، و ضمير درحقيقي
 .سياق هم همين است ولي مفسرين اقوال ديگري دارند

 446اند[ ..... ص : معني و مفاد آيه فوق گفتهوجوه مختلف ديگري كه مفسرين در باره ]

در خلقت ايشان مشورت كردن است كه به طور مجاز از آن  "اشهاد "از ايشان است كه گفته: مراد از« 1»يكي قول بعضي 
تعبير به اشهاد فرموده. چون كمترين مراتب واليت بر چيزي همين است كه در خصوص آن چيز با وي مشورت كنند و 

ز نفي اعتضاد نفي ساير مراتب استعانت است كه به وجهي مستلزم داشتن واليت و سلطنت بر مولي عليه باشد. پس منظور ا
گويا فرموده: من در امر خلقت عالم با ايشان مشورت نكردم و از ايشان كمك نطلبيدم و هيچ نوع استعانت نكردم، پس با 

 .اين حال ديگر از كجا اولياي مردم شدند؟

تفسير اشكال دارد، زيرا دليلي بر مجاز بودن اشهاد نيست و هيچ مانعي از حمل بر معناي حقيقي وجود ندارد تا بگوييم و اين 
و  اي ميان مشاور بودنكنيم، عالوه بر اينكه رابطهشود بر معناي حقيقي حمل نمود لذا بر معناي مجازي حمل ميچون نمي

 .مراتب توليت و يا اظهار نظر يكي از درجات واليت باشد رسد تا مشاوره يكي ازواليت، به نظر نمي

اند كه مراد از اشهاد به طور كنايه، مشاورت است و الزمه مشاورت آن از مفسرين اين معنا را چنين توجيه كرده «2»بعضي 
نكه مراد از ايدارند يعني كامل بيافريند. پس است كه بر طبق خواست ايشان خلق كند و ايشان را آن طور كه دوست مي

توانند اند كامل نبوده تا بداشتهاند اين است كه خلقتشان آن طور كه دوست ميفرمود شيطانها شاهد و ناظر خلقت خود نبوده



 .داراي واليت تدبير امور باشند

م است آن هاشكال اين توجيه عالوه بر اشكال بر وجه سابق اين است كه اوال برگشت آن به اطالق لفظ و اراده الزمه آن 
دارد، زيرا اشهاد به ادعاء مفسر مذكور مستلزم مشاوره است، و مشاوره مستلزم خلقت بر طبق اي كه واسطه برميالزمه

ه دارد خلق كند، و خلقت آنچخواست مشير است، و خلقت بر طبق خواست مشير مستلزم آن است كه آنچه مشير دوست مي
كامل خلق كند و كمال خلقت مستلزم صحت واليت است، پس اطالق لفظ  مشير دوست دارد مستلزم آن است كه او را

اي كه در ما وراي چهار يا پنج اشهاد و اراده كمال خلقت و يا صحت واليت از قبيل كنايه از الزم معنا است آن هم الزمه
 .ها استالزمه ديگر قرار دارد، و كتاب مبين اجل از اينگونه لغو گويي

 اگر صحيح باشد تنها در اشهاد آنان نسبت به خلقت خودشان درستو ثانيا اين توجيه 
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س يت آنها ندارد( پاست نه نسبت به خلقت آسمانها و زمين )براي اينكه خلقت كامل آسمان و زمين هيچ ربطي به ربوب
 .الزمه اين توجيه تفكيك بين دو اشهاد است

و ثالثا اين توجيه اگر صحيح باشد الزمه آن صحت واليت كسي است كه در خلقت كامل باشد مثل مالئكه مقربين و اين 
را دفع  ان خود آنترين بيخود اعتراف به امكان واليت مالئكه و جواز ربوبيت ايشان است، و حال آنكه قرآن كريم با صريح

كند. آري، ممكن الوجودي كه در ذاتش محتاج به خداي سبحان است، كجا و استقالل در تدبير خود و يا تدبير غير خود مي
كه ظاهرش اثبات تدبير براي غير خدا است توضيح معنايش به زودي خواهد « 1» "فَالْمُدَبِّراتِ أَمْراً "كجا؟ و اما امثال آيه

 .آمد

يكن مراد گردد، لاند كه مقصود از اشهاد همان معناي حقيقي آن است، و دو ضمير به شياطين برميچنين گفته بعضي ديگر
 .از اشهاد آنان بر خلقت اين است كه بعضي شاهد و ناظر خلقت بعضي ديگر باشند، نه شاهد خلقت خودشان

هاد در نظر است چيست؟ منظور اين است كه از نفي اي كه از نفي اشجواب اين توجيه اين است كه بايد ديد منظور و نتيجه
اند خواهد بفرمايد به دليل اينكه اينان خلقت خود را ناظر و شاهد نبودهمزبور انتفاء واليت را نتيجه بگيرد، خداي تعالي مي

ين ر مشركپس واليت ندارند، نه اينكه چون يكي از آنها ناظر خلقت ديگري نبوده پس به آن ديگري واليت ندارد، مگ
گفتند: شياطين بعضي بر بعضي واليت دارند تا خدا با استدالل مذكور بخواهد آن را نفي كند تازه غرضي هم از آن به مي

 .آيد تا آيه شريفه را حمل بر اشهاد بعضي بر خلقت بعضي ديگر كنيمدست نمي

فار و گردد، و دومي آن به كآيه به شياطين برمياند اين است كه: ضمير اول در يكي ديگر از توجيهاتي كه در اين آيه كرده
يا به كفار و به غير آنان از ساير مردم، و معنايش اين است كه من شياطين را در خلقت آسمانها و زمين و خلقت كفار و يا 

 .مردم گواه نگرفتم تا در نتيجه شياطين اولياي آنها باشند

 .شود، و اين صحيح نيستر از جهت مرجع مياشكال اين وجه اين است كه مستلزم تفكيك دو ضمي

اند اين است كه هر دو ضمير به كفار برگردد، از آن جمله فخر رازي در تفسيرش گفته: اقرب در وجه ديگري كه بعضي گفته
 نظر من اين است كه هر دو ضمير به كفار برگردد، البته
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پس  "آوريماگر اين فقراء را از پيرامون خود طرد نكني ما به تو ايمان نمي "به كفاري كه به رسول خدا )ص( گفته بودند
ر عالم يپرورانند شركاي من در تدبكنند و چنين هوس باطلي در سر ميگويا فرموده است: اينهايي كه اين پيشنهاد را مي

دبير دنيا و ام و در امر تنيستند، به دليل اينكه من آنها را ناظر بر خلقت آسمانها و زمين و نيز ناظر بر خلقت خودشان نگرفته
آخرت از ايشان كمك نگرفتم كه چنين توقعاتي دارند، و با اينكه آنان با ساير مخلوقات يكسانند، اين چه توقعي است كه 

كند بگويي مگر تو اختياردار مملكتي؟ كه هر چه توقع شما به كسي كه توقعات بزرگي از شما مي كنند؟ نظير اين كهمي
 .كني قبول كنيممي

ترين مرجع ممكن برگردد، و آن در آيه شريفه، كفارند، زيرا آن گاه گفته: مؤيد اين وجه اين است كه ضمير بايد به نزديك
 .«1»كفارند  "مِينَ بَدَلًابِئْسَ لِلظَّالِ "مقصود از ظالمين در جمله

به  خورد، زيرا گفتيم كه مضمون آيه مربوطاين قول نيز بي اشكال نيست، زيرا با اين توجيه به كلي سياق آيه به هم مي
، و گفتيم آيه قبل به طور اشاره متعرض آن بود 12، يعني "وَ ال تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا "همان مطلبي است كه جمله

كه آيات سوره هر چند يك بار معطوف به اول سوره گشته همان مطلب با ايراد مثالي بعد از مثال و تذكيري بعد از تذكير 
 .شود، و معنايي كه فخر رازي كرده از نظر اين سياق در نهايت بعد استخاطرنشان مي

بوده كه آوريم، اقتراحي نپيرامون خود نراني ما به تو ايمان نميعالوه بر اينكه اقتراحي كه كفار كردند كه اگر اين فقراء را از 
ربطي به تدبير عالم داشته باشد، تا در پاسخش گفته شود: مگر ما آنان را ناظر بر خلقت قرار داديم، بلكه تنها ايمان خود را 

 ر كن، براي توجيه مزبور وجهي بود ولياند. آري اگر تنها گفته بودند: اين فقراء را از مجلست دومشروط به شرط مزبور نموده
 .چنين نگفتند

مراد اين است كه اينان به آنچه قلم در  "اندديگر از مفسرين كه مرجع دو ضمير را كفار گرفته و گفته« 1»و شايد بعضي 
ان را به آن كنند كه تواند، پس چطور پيشنهاد ميخصوص امر سعادت و شقاوت جاري شده جاهلند، چون ناظر بر خلقت نبوده

 .اندبه همين جهت است كه به اشكال باال توجه داشته "خود نزديك و فقراء را از خود دور كني؟

 اند: منظور اين است كه ما ايشاناست كه گفته« 2»و نظير اين توجيه قول ديگر مفسراني 
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اند تا در ايمان آوردن به تو مقتداي مردم باشند، پس تو را بر اسرار خلقت مطلع نكرديم، و از ديگران نزد ما امتيازي نگرفته
 .م نيست كه دين خود را به وسيله گمراهان تاييد كنمسزاوار به ساحت من ه .خيلي به ياري آنان طمع مبند

و اين دو وجه اخير از آن وجهي كه فخر رازي ذكر كرده به وجهي بعيدتر است، آيه كجا بر اين معنا كه ايشان ساخته و 
 .كند؟اند داللت ميپرداخته

اين باشد كه من خلقت عالم را و خلقت  ديگر اين است كه: هر دو ضمير به مالئكه برگردد، و معناي آيه« 1»يكي از وجوه 
ام تا به جاي من مالئكه را بپرستند. و جا دارد اين نكته نيز خاطرنشان شود كه خود ايشان را زير نظر مالئكه انجام نداده

ش هم ذيل هم متعرض نفي واليت شيطانها است، پس آيه شريفه هم صدرش و "وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً "جمله
 .بردكند، چه اگر اين را اضافه نكنيم ذيل آيه داللت صدر را از بين ميداللت بر نفي واليت هر دو طائفه مي



 "اين وجه نيز اشكال دارد و آن اشكال اين است كه آيه قبلي رد بر اعتقاد كفار به واليت شياطين بود كه در آخر اضافه كرد:
و هيچ تعرضي نسبت به اعتقاد واليت مالئكه نداشت، پس برگرداندن هر دو  "دشمنان شمايندشيطانها  -وَ هُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ

ضمير به مالئكه مستلزم تفكيك سياق است، و پرداختن به امري است كه سياق احتياج به آن ندارد، و مقام هم اقتضاي آن 
 .كندرا نمي

 "... مْوَ يَوْمَ يَقُولُ نادُوا شُرَكائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُ "

له سازد، و به اين وسياين تذكر سومي است كه ظهور بطالن رابطه ميان مشركين و شركاء را در روز قيامت خاطر نشان مي
 .كند كه شركاء چيزي نيستند، و هيچ يك از ادعاهاي مشركين در آنها نيستتاكيد مي

معنايش اين است كه: به يادشان بياور روزي را كه گردد، و به شهادت سياق به خداي تعالي برمي "يقول ... "پس ضمير در
زنند ولي پنداشتيد صدا بزنيد تا بيايند، اينان صدا ميكند، كه آن شركاء را كه شما شريك من ميخداي تعالي خطابشان مي

 .انداند، نبودهپنداشتهگردد كه آنها بدانگونه كه مشركين ميشنوند، آن وقت برايشان روشن مياجابتي نمي

 441[ ..... ص : "ايمدر قيامت ما بين مشركين و شركاء محل هالكت قرار داده "معناي اينكه فرمود:]

به معناي  "وبوق "است كه مصدرش "وبق "اسم مكان از ماده -به كسر باء -"موبق "كلمه -"وَ جَعَلْنا بَيْنَهُمْ مَوْبِقاً "
 هالكت است، و معناي جمله اين است كه بين مشركين

__________________________________________________ 

 .به نقل از كلبي 224، ص 4تفسير ابو الفتوح رازي، ج (1)
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و شركاي ايشان محل هالكتي قرار داديم. و مفسرين آن را به آتش يا محلي از آتش كه مشركين و شركاء در آن هالك 
رده كه سازد، زيرا آيه شريفه شركاء را مطلق آود. و ليكن دقت در كالم خداي تعالي با اين تفسير نميانشوند تفسير كردهمي

را  "شانهم: اي "شود، و مخصوصا با در نظر گرفتن اينكه ضميرخواه ناخواه شامل مالئكه و بعضي از انبياء و اولياء نيز مي
يده، ديگر چطور ممكن است بگوييم خداوند انبياء و اولياء و مالئكه كه ضمير ذوي العقول است در چند جا به شركاء برگردان

برد، و هيچ دليلي نداريم كه داللت كند بر اينكه مقصود از ضميرهاي مذكور طاغيان از جن و انس است، و را در آتش مي
ن دليل گوييم اي، ميدليل بر اين اختصاص است "ميان مشركين و شركاء موبق قرار داديم "اگر بگويي همين كه فرموده

 .همان مدعا است

ال جرم بايد گفت: شايد مراد از قرار دادن موبق ميان آنها اين باشد كه ما رابطه ميان آنان را باطل كرديم، و آن را برداشتيم، 
قرار است، رپنداشتند كه ميان آنان و شركاء رابطه ربوبيت و مربوبيت و يا رابطه سببيت و مسببيت بچون مشركين در دنيا مي

لذا بطالن اين پندار را به طور كنايه تعبير به جعل موبق كرده و فرموده ميان آن دو هالكت قرار داديم، نه اينكه خود آن دو 
 .طرف را هالك كرده باشد

زيرا از  "نادُوا شُرَكائِيَ "همين معنا را با اشاره لطيفي بيان نموده از دعوت نخستين ايشان به نداء تعبير كرده و فرموده:
 .افتدشود فاصله دوري ميان اين دو طرف ميآنجايي كه كلمه نداء صدا زدن از دور است معلوم مي

وَ ما نَري مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ  "كند خداوند در كالم خود در آيهو به مثل همين معنا اشاره مي
ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكانَكُمْ أَنْتُمْ وَ شُرَكاؤُكُمْ فَزَيَّلْنا بَيْنَهُمْ وَ  "و آيه« 1» "بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَلَقَدْ تَقَطَّعَ 

 .«1» "قالَ شُرَكاؤُهُمْ ما كُنْتُمْ إِيَّانا تَعْبُدُونَ



 ."ظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاًوَ رَأَي الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَ "

شود كه حكم عام است و همه صاحبان گناهان و جرائم را شامل در اينكه از مشركين به مجرمين تعبير فرموده فهميده مي
 اند علمبه طوري كه گفته "ظن "شود و مراد ازمي

__________________________________________________ 

بينم. آري، امروز رابطه ميان شما قطع شد و آنچه پنداشتيد نميشفيعان شما را كه آنها را با خدا شريك در ملك خود مي(1)
 .72پنداشتيد سراب گرديد. سوره انعام آيه مي

يم شركاءشان افكني ميگوييم به جاي باشيد شما و شركايتان، پس ما بينشان جدايسپس به آنان كه شرك ورزيدند مي(2)
 .15پرستيديد. سوره يونس آيه هم گفتند: شما ما را نمي
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 .دهدبه اين گفته شهادت مي "يابندو از آن مفري نمي -وَ لَمْ يَجِدُوا عَنْها مَصْرِفاً "است. جمله

تش است. و بعيد نيست كه مراد وقوع از دو طرف باشد واقع شدن در آ -به طوري كه گفته شده -"مواقعه نار "و مقصود از
 .يعني وقوع مجرمين در آتش و وقوع آتش در مجرمين و آتش زدن آنان

يابند محلي كه به سويش منصرف شوند، و از آتش به است، يعني نمي "صرف "اسم مكان از -به كسر راء -"مصرف "كلمه
 .سوي آن فرار كنند

 ."ءٍ جَدَلًاهذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَ كانَ الْإِنْسانُ أَكْثَرَ شَيْوَ لَقَدْ صَرَّفْنا فِي  "

به معناي گفتار بر طريق منازعت و مشاجره است،  "جدل "گذشت كلمه 57گفتار در نظير صدر اين آيه، در سوره اسري آيه 
 .به عذاب است و آيه شريفه پس از تذكرات سابق، تا شش آيه بعد در سياق تهديد

. يعني چه "يؤمنوا "عطف است بر جمله "يستغفروا "كلمه "وَ ما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جاءَهُمُ الْهُدي وَ يَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ "
 .چيز مردم را از ايمان و استغفار باز داشته بعد از آنكه هدايت خدا به سويشان آمده است

يعني مگر طلب اينكه سنت جاري در امتهاي نخستين برايشان جاري شود، يعني همان  -"تِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَإِلَّا أَنْ تَأْ "
 .عذابها كه ايشان را منقرض كرد

 شود كه منتظر چه هستند؟ منتظر اينكه سنتاين جمله عطف بر سابق است، و معنايش اين مي -"أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذابُ قُبُلًا "
اولين آنان را بگيرد؟ يا آنكه عذابي در مقابل چشم خود و به عيان مشاهده كنند، كه در چنين صورتي ديگر ايمانشان سودي 

فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ  "بخشد، چون ايمان بعد از مشاهده عذاب الهي است. و خداي تعالي در جاي ديگري هم فرموده:نمي
شود كه مردم در پي به پس خالصه معناي آيه چنين مي« 1» "نا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِإِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَ

خواهند اين است كه عذاب استيصال بر طبق سنت خدا دست آوردن ايماني كه به دردشان بخورد نيستند، چيزي را كه مي
آورند مگر به شرطي كه عذاب را به چشم خود ببينند، زد، و ايمان نميدر امتهاي نخستين بر ايشان نازل گشته هالكشان سا

 .كه آن ايمان هم به درد خور نيست، چون اضطراري است

__________________________________________________ 

او  ه در بندگانوقتي عذاب ما را ديدند ديگر ايمان آوردنشان سودي به حالشان نداشت و اين عذاب همان سنتي است ك(1)
 .52گذشته است. سوره مؤمن، آيه 
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ه كنند بو اين منع و اقتضاء در آيه شريفه امري است ادعايي كه مقصود از آن اين است كه ايشان كه از حق اعراض مي



وجيه ر مفسرين در باره درستي تخاطر سوء سريره ايشان است، و چون مقصود روشن است ديگر لزومي نديديم كه مانند ديگ
 .و تقدير قبلي اشكال و رفعي ايراد نموده سخن را به درازا بكشيم

 "... وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَ مُنْذِرِينَ "

ا تنگ حوصله دهد كه از انكار منكرين ناراحت نشود، و از اعراض آنان از ذكر خداين آيه رسول خدا )ص( را تسليت مي
نگردد، زيرا وظيفه رسوالن به جز بشارت و انذار نيست، و غير از اين مسئوليتي ندارند، بنا بر اين در اين آيه انعطافي به 

وعي ز نو ني "فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلي آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً "فرمود:مطلب ابتداي سوره است كه مي
 .تهديد كفار است در برابر استهزايشان

به معناي  "هزؤ "به معناي هالك كردن و ابطال است، و كلمه: "ادحاض "به معناي هالكت و كلمه: "دحض "كلمه:
 .استهزاء، و مصدر به معناي اسم مفعول است، و معناي آيه روشن است

 ."... أَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُوَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَ "

شود، و چون متعلق ظلم دهد، چون ظلم بر حسب متعلقش بزرگ و كوچك ميدر اين آيه ظلم كفار را بزرگ جلوه مي
 .مشركين خداي سبحان و آيات او است پس از هر ظلم ديگر بزرگتر خواهد بود

دانند است كه مي -از قبيل اعراض از حق و استهزاء به آن -مباالتي در اعماليبي  "هانسيان پيش فرستاده "و مقصود از
به منزله تعليل براي اعراض آنان از آيات خدا و  "إِنَّا جَعَلْنا عَلي قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً "حق است. و جمله

 .هاي خويش را استيش فرستادهيا هم براي آن و هم براي نسيانشان از پ

 .هاي آنان توضيح داديمرا در گوش "وقر "را در دلهاي كفار و "اكنه "و در سابق در چند جا، معناي قرار دادن

ند، چون كدر اين جمله رسول خدا )ص( را از ايمان آوردن آنان مايوس مي -"وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَي الْهُدي فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً "
انند در باره توتوانند خود را به سوي هدايت بكشانند، و ديگر نميپرده در گوشها و دلهايشان افكنده، و ديگر بعد از اين نمي

وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَي  "حق تعقل نموده با هدايت غير خود و پيروي و شنوايي از غير خود رشد يابند. دليل بر اين معنا جمله
 است كه داللت بر نفي ابدي اهتداي ايشان  "يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً الْهُدي فَلَنْ
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 .نموده كه جزاء و جواب باشد "اذا "كند، و اين معنا را مقيد به قيدمي

خود  قبل را دليل مذهباند، و قدريه آيه در تفسير روح المعاني گفته: جبري مذهبان با اين آيه بر مذهب خود استدالل كرده
 .«1»اند گرفته

شود كه داللت بر يكي از اين دو مذهب كند و دنبالش اي از قرآن كريم ديده ميامام فخر رازي گفته: به طور كلي كمتر آيه
آيه ديگري به آن مذهب ديگر داللت نكند، و اين جز امتحاني از ناحيه خدا نيست، تا علماي راسخون در علم از مقلدين 

 .«1»تمايز گردند م

مؤلف: اين دو آيه هر دو حق است و الزمه حق بودن آن دو ثبوت اختيار براي بندگان در اعمال و نيز اثبات سلطنت 
هاي او اعمال بندگانش است و همين است مذهب امامان اي براي خداي تعالي است در ملكش كه يكي از ملكگسترده

 .(اهل بيت )ع

 461كند[ ..... ص : و معنايي كه در سياق آيات تهديد افاده مي "الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وَ رَبُّكَ "معناي جمله:]



 "... وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ "

اين آيات همانطور كه بيان شد در مقام تهديد كفار است، كفاري كه فساد اعمالشان به حدي رسيده كه ديگر اميد صالح از 
ساد اي غير از فده است. و اين قسم فساد مقتضي نزول عذاب فوري و بدون مهلت است، چون ديگر فائدهايشان منتفي ش

 .در باقي ماندنشان نيست، ليكن خداي تعالي در عذابشان تعجيل نكرده هر چند كه قضاي حتمي به عذابشان رانده

 .اخير انداخته استچيزي كه هست آن عذاب را براي مدتي معين كه به علم خود تعيين نموده ت

افتتاح  "وَ رَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ "و به همين مناسبت بود كه آيه تهديد را كه متضمن صريح قضاي در عذاب است با جمله
نموده تا به وسيله آن دو وصفي كه در آن است عذاب معجل را تعديل نمايد و اصل عذاب را مسلم كند تا حق گناهان 

 .عايت شده باشد و حق رحمت و مغفرت خدا را هم رعايت كرده باشد و به آن خاطر عذاب را تاخير اندازدمقتضي عذاب ر

به منزله دو نفر  "لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ "با جمله "الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ "پس اين جمله، يعني جمله
به منزله حكم  "بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا "خواهند. و جملهر شده داوري مياند كه نزد قاضي حاضمتخاصم

صادر از قاضي است كه هر دو طرف را راضي نموده حق هر دو طرف را رعايت كرده است. اصل عذاب را به اعمال نارواي 
ا به صفت مغفرت و رحمت خدا داده است، اينجا است كه مغفرت الهي مردم و به انتقام الهي داده و مساله مهلت در عذاب ر

كند و صفت رحمت حياتي و دنيايي را به آنها افاضه و محو مي -دارداثر آن اعمال را كه عبارت است از فوريت عذاب برمي
 .فرمايدمي
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ساخت، و ليكن خواست ايشان را مؤاخذه كند، عذاب را بر آنان فوري ميو خالصه معنا اين است كه: اگر پروردگار تو مي
داده و از آن به هيچ وجه گريزي ندارند  عجله نكرد، چون غفور و داراي رحمت است، بلكه عذاب را براي موعدي كه قرار

 "بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ ... "حتمي نمود، و به خاطر اينكه غفور و داراي رحمت است، از فوريت آن صرفنظر فرمود، پس جمله
اي است كه به عنوان حكم صادر گفته شده نه اينكه خيال شود صرف حكايت است، زيرا اگر حكايت بود جا داشت كلمه
 .دقت فرمائيد -"بل جعل لهم موعدا ... "يد:بفرما

الف و الم جنس است، يعني  "الرحمة "كند و الف و الم درصيغه مبالغه است كه بر كثرت مغفرت داللت مي "غفور "كلمه
ذو  "معنايش اين است كه رحمت خدا شامل هر چيز هست. بنا بر اين، كلمه "غفور ذو الرحمة "همه قسم رحمت را دارد، و

بيشتر است با اينكه اين دو نيز داللت بر كثرت و يا ثبوت و استمرار  "رحيم "و "رحمان "عموميتش از دو كلمه "حمةالر
كه  كند، و موانعي رااست، يعني غفور مشمولين ذو الرحمة را بيشتر مي "ذي الرحمة "به منزله خادم براي "غفور "دارد. پس

كند و آن سازد و وقتي برطرف ساخت صفت ذو الرحمة كار خود را ميمي گذارد رحمت خدا شامل مشمول شود برطرفنمي
 .گرددرا نيز شامل مي

پس غفور كوشش و كثرت عمل دارد، و ذي الرحمة انبساط و شمول بر هر چيز كه مانعي در آن نيست، و به خاطر همين 
 -مائيددقت بفر -س رحمت است تعبير آوردهنكته است كه مغفرت را به صيغه مبالغه و رحمت را به ذي الرحمة كه شامل جن

 .و به كالمهاي طوالنيي كه در اين زمينه گفته شده وقعي نگذاريد

 ."وَ تِلْكَ الْقُري أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَ جَعَلْنا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً "



، به دليل اينكه سه بار ضمير اهل يعني ها نسبت داده شدهها است كه مجازا به خود قريهاهل قريه "قري "مقصود از
اسم زمان است. معناي آيه روشن است، و در اين مقام است  -به كسر الم -را به آن برگردانيده. و كلمه مهلك "هم "ضمير

كه بفهماند تاخير هالكت كفار و مهلت دادن از خداي تعالي كار نوظهوري نيست، بلكه سنت الهي ما در امم گذشته نيز 
داديم. از همين جا كرديم، و براي هالكتشان موعدي قرار ميگذراندند هالكشان ميبوده كه وقتي ظلم را از حد ميهمين 

شود كه عذاب و هالكي كه اين آيات متضمن آن است عذاب روز قيامت نيست بلكه مقصود عذاب دنيايي است، روشن مي
اگر مقصود تهديد همه  -و يا عذاب آخر الزمان -گان قريش باشداگر مقصود تهديد بزر -و آن عبارت است از عذاب روز بدر

 .كه تفصيلش در سوره يونس گذشت -امت اسالم بوده باشد
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 464بحث روايتي ])چند روايت در ذيل آيات گذشته([ ..... ص : 

از خالد بن نجيح از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: وقتي  "...يا وَيْلَتَنا ما لِهذَا الْكِتابِ  "در تفسير عياشي در ذيل آيه
 اسد؟شنگويد: عرض كردم آيا آنچه بخواند ميخالد مي "بخوان "گوينددهند و ميشود كتاب آدمي را به او ميروز قيامت مي

هيچ عمل ديگري انجام نداده مگر اي و هيچ گامي و آورد، هيچ لحظه و نگاه زير چشمي هيچ كلمهفرمود: همه را به ياد مي
آورد، به طوري كه گويا همان لحظه آن را انجام داده است، و به همين جهت آنكه با خواندن آن كتاب همه را به ياد مي

 .«1» "واي بر ما اين چه كتابي است كه هيچ كوچك و بزرگي را نگذاشته مگر آنكه آن را برشمرده است "گويندمي

شود عين آن چيزي دانسته كه در كتاب نوشته كنيد آنچه را از كتاب شناخته ميه طوري كه مالحظه مياين روايت ب :مؤلف
 .شده است، و بايد هم همين طور باشد، زيرا اگر عمل آدمي در آنجا حاضر نباشد حجت تمام نگشته امكان انكار هست

 بيندايت آورده كه هر كس هر چه كرده در آن كتاب نوشته ميرو "وَ ال يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً "و در تفسير قمي در ذيل جمله
«1». 

وَ رَأَي  "كند كه در ذيل جملهروايت مي (و در تفسير برهان از ابن بابويه به سند خود از ابي معمر سعدان از علي )ع
ناي يقين است، يعني وقتي يقين كردند كه به عذاب فرموده: مظنه در اين جمله به مع "الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوها

 .«2»در آمدني هستند 

و ابن مردويه از  -وي حديث را صحيح دانسته -و در الدر المنثور است كه احمد و ابو يعلي و ابن جرير و ابن حبان و حاكم
 دارند، به خاطرسال سر پا نگه مي ابي سعيد خدري از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: روز قيامت كافر را پنجاه هزار

 .«2»كند در وي قرار خواهد گرفت بيند، و يقين مياينكه او در دنيا عمل نكرد. و كافر جهنم را از فاصله چهل سال راه مي

مؤلف: اين حديث مؤيد گفتار قبلي ما است كه گفتيم مواقعه در آيه بين طرفين است، چون در اين روايت دارد كه آتش در 
 .شودواقع مي وي
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 466[ ..... ص : 39تا  66(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره

( فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ 55وَ إِذْ قالَ مُوسي لِفَتاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّي أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباً )
( قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَي الصَّخْرَةِ فَإِنِّي 51دْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً )فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَ (61)فِي الْبَحْرِ سَرَباً 

ا عَلي قالَ ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّ (63)نَسِيتُ الْحُوتَ وَ ما أَنْسانِيهُ إاِلَّ الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً 
 (52آثارِهِما قَصَصاً )

( قالَ لَهُ مُوسي هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلي أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ 52فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً )
قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ  (68)( وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلي ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً 54يَ صَبْراً )( قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَع55ِرُشْداً )

 (57صابِراً وَ ال أَعْصِي لَكَ أَمْراً )

حَتَّي إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها  ( فَانْطَلَقا45ءٍ حَتَّي أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً )قالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَال تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ
( قالَ ال تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ ال تُرْهِقْنِي 41( قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً )41لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً )

 (42اً )نُكْر( فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا لَقِيا غُالماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً 42) مِنْ أَمْرِي عُسْراً

ال تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً ءٍ بَعْدَها فَ( قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَي42ْقالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً )
ئْتَ يدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ قالَ لَوْ شِفَانْطَلَقا حَتَّي إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُما فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِ (45)

( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ 45قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً ) (44) التَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً
 (47صْباً )لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَ

( فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً 55وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً )
الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما وَ ( وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي 51)

 (51)يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً 
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 .(55و )ياد كن( چون موسي به شاگرد خويش گفت: آرام نگيرم تا به مجمع دو دريا برسم، يا مدتي دراز بسربرم )

 .(51و همين كه به جمع ميان دو دريا رسيدند ماهيشان را از ياد بردند، و آن ماهي راه خود را به طرف دريا پيش گرفت )

 .(51چون بگذشتند به شاگردش گفت: غذايمان را پيشمان بيار كه از اين سفرمان خستگي بسيار ديديم )و 

گفت خبر داري كه وقتي به آن سنگ پناه برديم من ماهي را از ياد بردم و جز شيطان مرا به فراموش كردن آن وا نداشت، 
 .(52كه يادش نكردم و راه عجيب خود را پيش گرفت )

 .(52جويي نشانه قدمهاي خويش بازگشتند )جستيم، و با پيان است كه ميگفت اين هم



اي از بندگان ما را يافتند كه از جانب خويش رحمتي بدو داده بوديم و از نزد خويش دانشي به او آموخته بوديم پس بنده
(52). 

 .(55) اي كمالي بياموزيموسي بدو گفت: آيا تو را پيروي كنم كه به من از آنچه آموخته

 .(54گفت تو به همراهي من هرگز شكيبايي نتواني كرد )

 .(55كني )چگونه در مورد چيزهايي كه از راز آن واقف نيستي شكيبايي مي

 .(57كنم )گفت: اگر خدا خواهد مرا شكيبا خواهي يافت و در هيچ باب نافرماني تو نمي

 .(45آن مطلبي با تو بگويم )گفت: اگر به دنبال من آمدي چيزي از من مپرس تا در باره 

پس برفتند و چون به كشتي سوار شدند آن را سوراخ كرد، گفت: آن را سوراخ كردي تا مردمش را غرق كني حقا كه كاري 
 .(41ناشايسته كردي )
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 .(41گفت: مگر نگفتم كه تو تاب همراهي مرا نداري )

 .(42ام بازخواست مكن و كارم را بر من سخت مگير )گفت: مرا به آنچه فراموش كرده

پس برفتند تا پسري را بديدند و او را بكشت. گفت: آيا نفس محترمي كه كسي را نكشته بود بيگناه كشتي حقا كاري قبيح 
 .(42كردي )

 .(42گفت: مگر به تو نگفتم كه تو به همراهي من هرگز شكيبايي نتواني كرد )

 .(45چيزي از تو پرسيدم مصاحبت من مكن كه از جانب من معذور خواهي بود )گفت اگر بعد از اين 

اي رسيدند و از اهل آن خوردني خواستند و آنها از مهمان كردنشان دريغ ورزيدند، در آنجا ديواري پس برفتند تا به دهكده
 .(44گرفتي )يخواست بيفتد، پس آن را به پا داشت و گفت: كاش براي اين كار مزدي ميافتند كه مي

كنم اش را نداشتي خبردار ميگفت اينك )موقع( جدايي ميان من و تو است و تو را از توضيح آنچه كه توانايي شكيبايي
(45). 

كردند خواستم معيوبش كنم، چون كه در راهشان شاهي بود كه همه اما كشتي براي مستمنداني بود كه در دريا كار مي
 .(47) گرفتها را به غصب ميكشتي

 .(55اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند ترسيدم به طغيان و انكار دچارشان كند )

 .(51تر و مهربانتر از آن عوضشان دهد )و خواستم پروردگارشان پاكيزه

ست ااما ديوار از دو پسر يتيم اين شهر بود و گنجي از مال ايشان زير آن بود، و پدرشان مردي شايسته بود، پروردگارت خو
كه به رشد خويش رسند و گنج خويش بيرون آرند، رحمتي بود از پروردگارت، و من اين كار را از پيش خود نكردم، چنين 

 .(51است توضيح آن چيزها كه بر آن توانايي شكيبايي آن را نداشتي )
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شود و آنچه در باره اين داستان گفته شده است[ ..... ص : عالم به تاويل احاديث )خضر عليه السالم( استفاده ميآنچه از داستان موسي )عليه السالم( و همراه او و مالقات با ]
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دانست براي رسول خدا در اين آيات داستان موسي و برخوردش در مجمع البحرين با آن عالمي كه تاويل حوادث را مي
ر اين سوره دنبال امر آن جناب به صبر در تبليغ رسالت تذكار داده دهد، و اين چهارمين تذكري است كه د)ص( تذكر مي

شود تا هم سرمشقي باشد براي استقامت در تبليغ و هم تسليتي باشد در مقابل اعراض مردم از ذكر خدا و اقبالشان بر مي
 دنيا، و هم بياني باشد در اينكه اين زينت زودگذر دنيا كه اينان بدان 
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شان به مندياند متاعي است كه رونقش تا روزي معين است، بنا بر اين، از ديدن تمتعات آنان به زندگي و بهرهمشغول شده
آنچه كه اشتهاء كنند دچار ناراحتي نشود، چون در ما وراي اين ظاهر يك باطني است و در ما فوق تسلط آنان بر مشتهيات، 

 .سلطنتي الهي قرار دارد

، گويا يادآوري داستان موسي و عالم براي اشاره به اين است كه اين حوادث و وقايعي هم كه بر وفق مراد اهل دنيا پس
يابد، تاويلي دارد كه به زودي بر ايشان روشن خواهد شد، و آن وقتي است كه مقدر الهي به نهايت اجل خود برسد جريان مي

ه بيدار شوند، و براي يك نشاة ديگري غير نشاة دنيا مبعوث گردند. در آن روز و خداي اذن دهد تا از خواب غفلت چندين سال
گويند: عجب! رسوالن انگاشتند ميشود، آن وقت همانهايي كه گفتار انبياء را هيچ ميتاويل حوادث امروز روشن مي

 .كرديمگفتند و ما قبول نميپروردگار، سخن حق مي

رده شده همان موسي بن عمران، رسول معظم خداي تعالي است كه بنا به روايات و اين موسي كه در اين داستان اسم ب
 .وارده از طرق شيعه و سني يكي از انبياء اولوا العزم و صاحب شريعت است

هاي يوسف بن يعقوب )ع( بوده است، و اسمش اين موسي غير موسي بن عمران بلكه يكي از نواده :اندهم گفته« 1»بعضي 
يشا فرزند يوسف بوده، و خود از انبياي بني اسرائيل بوده است. و ليكن اين احتمال را يك نكته تضعيف موسي فرزند م

كند، آن چنان كه ديگر نبايد بدان وقعي نهاد، و آن نكته اين است كه قرآن كريم نام موسي را در حدود صد و سي و چند مي
است، اگر در خصوص اين يك مورد غير موسي بن عمران مورد برده، و در همه آنها مقصودش موسي بن عمران بوده 

 .آورد تا ذهن به جاي ديگري منتقل نگرددمنظور بود، بايد قرينه مي

اند: داستاني است فرضي و تخيلي كه براي افاده اين غرض تصوير شده كه كمال معرفت، آدمي را به بعضي ديگر گفته
دتي يابد كه دنبالش مرگ نيست، و سعاند، و در نتيجه حياتي ابدي ميكسرچشمه حيات رسانيده از آب زندگي سيرابش مي

 .آورد كه ما فوقش هيچ سعادتي نيستسرمدي به دست مي

خواهد، و ظاهر كتاب عزيز مخالف آن است، و در شود، و تقدير هم دليل ميليكن اين وجه جز با تقدير گرفتن درست نمي
 جز آن هيچ خبري از قضيه چشمه حيات نيست، و
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سرايان از اهل تاريخ ماخذي اصيل و قرآني كه بتوان به آن استناد جست ندارد. و جدان حسي گفته بعضي از مفسرين و قصه
 .اي يافت نشده استاز نواحي كره زمين چنين چشمههم آن را تاييد نكرده و در هيچ ناحيه 

اند وصي او يوشع بن نون بوده، و اين معنا را روايات هم گفته« 1»و در باره آن جواني كه همراه موسي )ع( بوده بعضي 
ست، و يا از ناميده شده كه همواره در سفر و حضر همراه او بوده ا "فتي "اند: از اين جهتگفته« 1»كند. و بعضي تاييد مي

 .كرده استاين جهت بوده كه همواره او را خدمت مي



عَبْداً مِنْ  ":و اما آن عالمي كه موسي ديدارش كرد و خداي تعالي بدون ذكر نامش به وصف جميلش او را ستوده و فرموده
خضر يكي از انبياء معاصر موسي  -ه طوري كه در روايات آمدب -اسمش "عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً

ديگر آمده كه خدا خضر را طول عمر داده و تا امروز هم زنده است. و اين مقدار از مطالب در « 2»بوده است. و در بعضي 
مقال اكتفاء  اين باره خضر عيبي ندارد، و قابل قبول هم هست، زيرا عقل و يا دليل نقل قطعي بر خالفش نيست، و ليكن به

ها و حكاياتي در باره اشخاصي اند، و در باره شخصيت او در ميان مردم حرفهايي طوالني در تفاسير مطول آمده و قصهنكرده
 .اند نقل شده كه روايات راجع به آن خالي از اساطير قبل از اسالم و مطالب جعلي و دروغي نيستكه او را ديده

 ."تاهُ ال أَبْرَحُ حَتَّي أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُباًوَ إِذْ قالَ مُوسي لِفَ "

گانه سابق بدانجا عطف متعلق به مقدر است، و جمله، عطف است بر همان نقطه عطفي كه تذكيرهاي سه "اذ "ظرف
كه خبرش به منظور اختصار حذف است، و اين كلمه از افعال ناقصه است  "ال ازال "به معناي "ال ابرح "شد. و كلمهمي

مدام خواهم رفت، و يا سير  -ال ابرح امشي "كند، و تقدير آن چنين است:بر آن داللت مي "حَتَّي أَبْلُغَ "شده، چون جمله
 ."خواهم كرد

ه منتهي الي اند: منتهي اليه درياي روم )مديترانه( از ناحيه شرقي، وگفته« 2»و در باره اينكه مجمع البحرين كجاست؟ بعضي 
خليج فارس از ناحيه غربي است، كه بنا بر اين مقصود از مجمع البحرين آن قسمت از زمين است كه به يك اعتبار در آخر 

 شرقي مديترانه و به اعتبار
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 .اندديگر در آخر غربي خليج فارس قرار دارد، و به نوعي مجاز آن را محل اجتماع دو دريا خوانده

ر ه تقديبه معناي دهر و روزگار است، و اگر نكرده آمده بدين جهت است كه بر وصفي محذوف داللت كند چ "حقب "كلمه
 .است "روزگاري دراز -حقبا طويال "كالم:

ا پيمايم تاين است: به ياد آر آن زماني را كه موسي به جوان مالزم خود گفت مدام راه مي -و خدا داناتر است -و معناي آيه
 .به مجمع البحرين برسم و يا روزگاري طوالني به سير خود ادامه دهم

 ."بَيْنِهِما نَسِيا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباًفَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ  "

اضافه صفت به موصوف است و اصل آن چنين است: بين دو دريا كه اينچنين  "بينهما "بر كلمه "مجمع "ظاهرا اضافه
 .صفت دارد كه مجمع آن دو است

اهي مذكور ماهي نمك خورده و يا بريان شده بوده و آن را با خود شود كه ماز دو آيه بعد استفاده مي -"نَسِيا حُوتَهُما "
اي بوده. و ليكن همين ماهي بريان شده در آن منزل كه فرود اند كه در بين راه غذايشان باشد، نه اينكه ماهي زندهبرداشته

 .شنايش را در آب دريا ديده آمدند زنده شده و خود را به دريا انداخته است و جوان همراه موسي نيز زنده شدن آن را و

چيزي كه هست يادش رفته بود كه به موسي بگويد و موسي هم فراموش كرده بود كه از او بپرسد ماهي كجاست، و بنا بر 
شود كه موسي فراموش كرد كه معنايش اين مي "هر دو، ماهي خود را فراموش كردند -نَسِيا حُوتَهُما "اين اينكه فرموده

 .است و رفيقش هم فراموش كرد كه به وي بگويد ماهي زنده شد و به دريا افتادماهي در خورجين 



اند ولي بايد دانست كه آيات مورد بحث صريح نيست در اينكه ماهي اين آن معنايي است كه مفسرين هم استفاده كرده
 "ظاهر كالم رفيق موسي كه گفت: و از "فراموش كردند ماهيشان را "مزبور بعد از مردن زنده شده باشد، بلكه تنها از ظاهر

ا اند و به دريا افتاده و يشود كه ماهي را روي سنگي لب دريا گذاشته بودهاين معنا استفاده مي "من ماهي را فراموش كردم
زيرا ند، كموج دريا آن را به طرف خود كشيده است و در اعماق دريا فرو رفته و ناپديد شده است. اين معنا را روايات تاييد مي

 .و خدا داناتر است -در آنها آمده كه قضيه گم شدن ماهي عالمت ديدار با خضر بوده نه زنده شدن آن

 .به معناي مسلك و مذهب است "سرب "كلمه -"فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً "

است. گويا راهي را كه ماهي  عبارت است از راهي كه در زير زمين كنده شده و از نظر عموم پنهان "نفق "و "سرب "
 .موسي پيش گرفته و به دريا رفت تشبيه به نقبي كرده كه كسي پيش بگيرد و ناپديد شود
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 ."فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِينا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً "

هر سه نظير همند و عبارتند از آن سستي كه از ناحيه خستگي دست  "تعب "و "بص "، و"نصب "در مجمع البيان گفته:
 .«1»دهد مي

شود كه موسي اين سخن را در عبارت است از هر چه كه با آن چاشت كنند. و از همين كلمه فهميده مي "غداء "و مراد از
 .روز گفته

به جوان مالزم خود فرمود تا چاشتشان كه عبارت از  و معنايش اين است: بعد از آنكه از مجمع البحرين گذشتند موسي
 .اندهمان ماهيي بوده كه با خود برداشته بودند بياورد زيرا از مسافرت خود خسته شده به تجديد نيرو نيازمند شده

 "... قالَ أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَي الصَّخْرَةِ "

اندازد آن ساعتي را كه در كنار صخره، منزل به ياد آن جناب مي اين جمله حكايت پاسخ آن جوان به موسي )ع( است كه
ماهي راه خود را به  "كند بر اينكه صخره در همان منزل و در كنار آب قرار داشته چون جلوتر فرمود:كردند. و داللت مي

ه گذشت اي كفتن جملهو با در نظر گر "آنجا كه كنار صخره نشسته بوديم "فرمايدو در اينجا مي "سوي دريا پيش گرفت
شود كه غذايي نداريم تا با آن سد جوع كه اين جريان در مجمع البحرين بوده حاصل پاسخي كه به موسي داده اين مي

كنيم، چون غذاي ما همان ماهيي بود كه زنده شد و در دريا شناور گشت. آري، وقتي به مجمع البحرين رسيديم و در كنار 
 .به دريا رفت( و من فراموش كردم به شما خبر دهم آن صخره منزل كرديم )ماهي

آورد آن حالي را كه نزد صخره منزل كردند تا اندكي به ياد آن جناب مي "أَ رَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنا إِلَي الصَّخْرَةِ "بنا بر اين، جمله
 "من حال ماهي را فراموش كردم "محال در تقدير است، و تقدير كال "فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ "استراحت كنند. و در جمله

ت لك و ما انساني ذكر الحو "است، و تقديرش "وَ ما أَنْسانِيهُ "اند جملهاست. دليل اين تقدير به طوري كه ديگران هم گفته
شود وي خود ماهي را فراموش باشد. پس معلوم ميمي "يادآوري ماهي را براي تو از يادم نبرد مگر شيطان -اال الشيطان

 .كرده بوده، بلكه ذكر آن را فراموش كرده، يعني يادش رفته كه براي موسي تعريف كندن

 419اشاره به اينكه انبياء )عليهم السالم( از مطلق آزار و ايذاء شيطان مصون نيستند[ ..... ص : ]

 و اگر مساله فراموشي را به شيطان و تصرفات او نسبت داده عيبي و اشكالي ندارد، و
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با عصمت انبياء از تصرف شيطان منافات ندارد، زيرا انبياء )ع( از آنچه برگشتش به نافرماني خدا باشد )از آن جمله 
زار شيطان حتي آنهايي كه مربوط به معصيت نيست، زيرا در نفي انگاري در اطاعت خدا( معصومند، نه مطلق ايذاء و آسهل

 .اينگونه تصرفات دليلي در دست نيست، بلكه قرآن كريم اينگونه تصرفات را براي شيطان در انبياء اثبات نموده است

 .«1» "بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ وَ اذْكُرْ عَبْدَنا أَيُّوبَ إِذْ نادي رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطانُ "فرمايد:آنجا كه مي

 "جباع "يعني راه خود را در دريا گرفت و رفت اما گرفتني عجيب. بنا بر اين، كلمه -"وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَباً "
هُ فِي وَ اتَّخَذَ سَبِيلَ "اند: جملهگفته« 1»باشد نشسته است. بعضي  "اتخاذ "وصفي است كه در جاي موصوف خود كه مطلق

 .پذيردكالم خود آن جناب است، ولي سياق اين قول را نمي "عجبا "كالم رفيق موسي )ع( بوده، و كلمه "الْبَحْرِ

 "... نَسِيا حُوتَهُما "ماند اين نكته كه بايد دانست آن احتمالي كه در جملهباقي مي

 .و خدا داناتر است -آيدداديم در اين جمله نيز مي

 ."نَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلي آثارِهِما قَصَصاًقالَ ذلِكَ ما كُ "

از مصدر ارتداد به معناي برگشتن به نقطه نخستين است. و  "فارتدا "به معناي طلب كردن است. و جمله "بغي "كلمه
ه كبه معناي دنبال جاي پا را گرفتن و رفتن است. معناي آيه اين است  "قصص "مقصود از آثار جاي پاها است. و كلمه

اين جريان كه در باره ماهي اتفاق افتاد همان عالمتي بود كه ما در جستجويش بوديم، ال جرم از همانجا  :موسي گفت
 .برگشتند، و درست از آنجا كه آمده بودند )با چه دقتي( جاي پاي خود را گرفته پيش رفتند

)ع( قبال از طريق وحي مامور بوده كه خود را در مجمع البحرين شود، كه موسي كشف مي "ذلِكَ ما كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا "از جمله
به عالم برساند، و عالمتي به او داده بودند، و آن داستان گم شدن ماهي بوده، حال يا خصوص قضيه زنده شدن و به دريا 

ه شدن، و يا امثال آن و يا مرده زند -تري از قبيل گم شدن ماهي و يا زنده شدن آنافتادن و يا يك نشاني مبهم و عمومي
و  "ما هم در پي اين قصه بوديم "گويد:شنود ميبينيم حضرت موسي به محضي كه قضيه ماهي را ميبوده است، و لذا مي

 .نمايندرسانند، و در آنجا به آن عالم برخورد ميبي درنگ از همانجا برگشته خود را به آن مكان كه آمده بود مي
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 414ه السالم( كه به او رحمت و علم داده شده و تقاضاي تعليم از او و گفتگوي بين آن دو[ .... ص : علي)اي از بندگان خدا خضر مالقات موسي )عليه السالم( با بنده]

 "... فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا "

، مانند سطه استهر نعمتي، رحمتي است از ناحيه خدا به خلقش، ليكن بعضي از آنها در رحمت بودنش اسباب عالم هستي وا
ها هاي باطني از قبيل نبوت و واليت و شعبهنعمتهاي مادي ظاهري، و بعضي از آنها بدون واسطه رحمت است، مانند نعمت

 .و مقامات آن

فهماند كسي ديگر غير خدا در آن رحمت دخالتي ندارد، فهميده نموده كه مي "من عندنا "و از اينكه رحمت را مقيد به قيد
 .هاي باطني استمنظور از رحمت مذكور همان رحمت قسم دوم يعني نعمتشود كه مي

ولي نبوت « 1» "فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ "و از آنجايي كه واليت مختص به ذات باري تعالي است هم چنان كه خودش فرموده



ان تودهند، لذا ميرا انجام مي چنين نيست، زيرا غير خدا از قبيل مالئكه كرام نيز در آن دخالت داشته، وحي و امثال آن
 -"از ناحيه من -من عندي "كه با نون عظمت )من عندنا( آورده شده و نفرموده -"رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا "گفت منظور از جمله

 .شودكه كلمه مذكور را به نبوت معنا كرده تاييد مي« 1»همان نبوت است، نه واليت. و به همين بيان تفسير آن كسي 

اين علم نيز مانند رحمت علمي است كه غير خدا كسي در آن صنعي و دخالتي ندارد، و چيزي از  -"عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماًوَ  "
من  "آيد. دليل بر اين معنا جملهقبيل حس و فكر در آن واسطه نيست. و خالصه، از راه اكتساب و استدالل به دست نمي

شود ز آن علم، علم لدني و غير اكتسابي و مختص به اولياء است. و از آخر آيات استفاده ميرساند منظور ااست كه مي "لدنا
 .كه مقصود از آن، علم به تاويل حوادث است

است، آن به معناي  "غي "در معنا مخالف "رشد "كلمه "قالَ لَهُ مُوسي هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلي أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْداً "
و  .در آيه شريفه، مفعول له و يا مفعول به است "رشد "ابت به واقع و صواب و اين به معناي خطا رفتن است. كلمهاص

دهي كه با تو بيايم، و تو را بر اين اساس پيروي كنم كه آنچه خدا به تو معناي آيه اين است كه: موسي گفت آيا اجازه مي
م به من تعليم كني؟ و )يا( آنچه را كه خدا از رشد به تو داده به من هم تعليم داده براي اينكه من هم به وسيله آن رشد ياب

 .كني؟

 ."قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً "

 بيند با تاكيد نفيدر اين جمله خويشتن داري و صبر موسي را در برابر آنچه از او مي

__________________________________________________ 
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چيز  بيني تحمل كني و دليل بر اين تاكيد چندتواني آنچه را كه در طريق تعليم از من ميگويد: تو نميكند، و خالصه ميمي
ه در سياق نفي، چون نكره در سياق نفي، افاده عموميت . دوم آوردن كلمه صبر است به صورت نكر"ان "است، اول كلمه

 ."نسبت به آنچه كه تو را تعليم دهم صبر نداري "كند. سوم اينكه گفت: تو استطاعت و توانايي صبر را نداري و نفرمودمي

كند پس ي ميچهارم اينكه قدرت بر صبر را با نفي سبب قدرت كه عبارت است از احاطه و علم به حقيقت و تاويل واقع نف
هاي بينيم موسي در هنگامي كه آن عالم معنا و تاويل كردهدر حقيقت فعل را با نفي يكي از اسبابش نفي كرده، و لذا مي
ها در مسير تعليم بر او تغير كرد، و وقتي برايش معنا كرد قانع خود را بيان كرد تغيري نكرد، بلكه در هنگام ديدن آن كرده

 .ارد و مظاهر علم حكمي ديگرشد. آري، علم حكمي د

نظير اين تفاوتي كه در علم و در مظاهر علم رخ داده داستان موسي )ع( است در قضيه گوساله كه در سوره اعراف آمده، با 
اينكه خداي تعالي در ميقات به او خبر داد كه قوم تو بعد از آمدنت به وسيله سامري گمراه شدند، و خبر دادن خدا از هر خبر 

تر است، با اين وصف آنجا هيچ عصباني نشد ولي وقتي به ميان قوم آمد و مظاهر آن علمي را كه در ميقات ي صادقديگر
 .به دست آورده بود با چشم خود ديد پر از خشم و غيظ شده الواح را انداخت، و موي سر برادر را گرفت و كشيد

اخبار به اين است كه تو طاقت روش تعليمي مرا نداري، نه اينكه تو طاقت علم  "إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً ... "پس جمله
 .را نداري

 ."وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلي ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً "

به معناي علم است، و علم هم به معناي تشخيص و تميز است، و معنا اين است كه: خبر و اطالع تو به اين  "خبر "كلمه



 .كنداحاطه پيدا نميروش و طريقه 

 ."قالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً وَ ال أَعْصِي لَكَ أَمْراً "

كنم، ولي كنم و تو را مخالفت و عصيان نميدهد كه به زودي خواهي ديد كه صبر ميع( در اين جمله وعده مي)موسي 
 "عطف است بر كلمه "وَ ال أَعْصِي ... "ته باشد. و جملهوعده خود را مقيد به مشيت خدا كرد تا اگر تخلف نمود دروغ نگف

هم مقيد به مشيت  "ال اعصي "دهد، و بنا بر اين وعدهچون كلمه مزبور هر چند وصف است، ولي معناي فعل را مي "صابرا
 .بودهرا خلف نكرد، چون اين وعده نيز مقيد  "ال اعصي "هست. پس اگر نهي او را از سؤال مخالفت كرد باري وعده
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 ."ءٍ حَتَّي أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراًقالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَال تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْ "

باشد، و احداث ذكر از هر چيز به معناي ابتداء و آغاز به ذكر آن است  "ذكرا "متعلق به كلمه "منه "ظاهر اين است كه كلمه
طرف مقابل تقاضايي شده باشد. و معناي جمله اين است كه: اگر پيروي مرا كردي بايد از هر چيزي كه  بدون اينكه از

ديدي و برايت گران آمد سؤال نكني تا خودم در بيان معنا و وجه آن ابتداء كنم. و در اين جمله اشاره است به اينكه به زودي 
كنم. اما براي موسي ، ولي به زودي من خودم برايت بيان ميآيداز من حركاتي خواهي ديد كه تحملش بر تو گران مي

 .مصلحت نيست كه ابتداء به سؤال و استخبار كند، بلكه سزاوار او اين است كه صبر كند تا خضر خودش بيان كند

 416عليه السالم([ ..... ص :  -ادب و تواضع فراوان موسي )عليه السالم( در برابر استاد )خضر]

در مقابل استادش حضرت خضر نموده، و  (شود رعايت ادبي است كه موسي )عاز اين داستان استفاده مي مطلب عجيبي كه
اين آيات آن را حكايت كرده است، با اينكه موسي )ع( كليم اللَّه، و يكي از انبياي اولوا العزم و آورنده تورات بوده، مع ذلك 

 .!قدر رعايت ادب كرده استخواهد به او چيز بياموزد چدر برابر يك نفر كه مي

از همان آغاز برنامه تا به آخر سخنش سرشار از ادب و تواضع است، مثال از همان اول تقاضاي همراهي با او را به صورت 
توانم تو را پيروي كنم؟ دوم اينكه همراهي با او را به مصاحبت امر بيان نكرد، بلكه به صورت استفهام آورده و گفت: آيا مي

ي نخواند، بلكه آن را به صورت متابعت و پيروي تعبير كرد. سوم اينكه پيروي خود را مشروط به تعليم نكرد، و و همراه
ليم كني. كنم باشد كه تو مرا تعكنم به شرطي كه مرا تعليم كني، بلكه گفت: تو را پيروي مينگفت من تو را پيروي مي

نكه علم او را تعظيم كرده به مبدئي نامعلوم نسبت داد، و به اسم و صفت چهارم اينكه رسما خود را شاگرد او خواند. پنجم اي
 "رشد ". ششم اينكه علم او را به كلمه"دانياز آنچه مي "و نگفت "اياز آنچه تعليم داده شده "معينش نكرد، بلكه گفت

از  ايدهد پارهاو تعليم مي مدح گفت و فهماند كه علم تو رشد است )نه جهل مركب و ضاللت(. هفتم آنچه را كه خضر به
 آنچه تعليم داده شدي به "و نگفت "اي از آنچه تعليم داده شدي مرا تعليم دهيپاره "علم خضر خواند نه همه آن را و گفت:

. هشتم اينكه دستورات خضر را امر او ناميد، و خود را در صورت مخالفت عاصي و نافرمان او خواند و به اين "من تعليم دهي
كه كنم، بلاي كه داد وعده صريح نبود، و نگفت من چنين و چنان ميه شان استاد خود را باال برد. نهم اينكه وعدهوسيل

 .گفت: ان شاء اللَّه به زودي خواهي يافت كه چنين و چنان كنم

 .و نيز نسبت به خدا رعايت ادب نموده ان شاء اللَّه آورد

 244، ص: 12وال با صراحت او را رد نكرد، ترجمه الميزان، جخضر )ع( هم متقابال رعايت ادب را نموده ا

بلكه به طور اشاره به او گفت كه: تو استطاعت بر تحمل ديدن كارهاي مرا نداري. و ثانيا وقتي موسي )ع( وعده داد كه 
فَإِنِ  "يد، و فرمود:بلكه او را آزاد گذاشت تا اگر خواست بيا "خيلي خوب بيا ":مخالفت نكند امر به پيروي نكرد، و نگفت



. و ثالثا به طور مطلق از سؤال نهيش نكرد، و به عنوان صرف مولويت او را نهي ننمود "پس اگر مرا پيروي كردي -اتَّبَعْتَنِي
فهماند نهيش تا ب "اگر بنا گذاشتي پيرويم كني نبايد از من چيزي بپرسي "بلكه نهي خود را منوط به پيروي كرد و گفت:

 .كندنيست بلكه پيروي او آن را اقتضاء ميصرف اقتراح 

 411صبر نياوردن موسي )عليه السالم( به سكوت در برابر اعمال خضر )عليه السالم([ ..... ص : ]

 ."فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ أَ خَرَقْتَها لِتُغْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً "

تفريع بر مطلب قبلي است، و  "فانطلقا "به معناي داهيه عظيم و مصيبت بزرگ است. و جمله -به كسر همزه -"امر "كلمه
آيد كه از اينجا به بعد ديگر جوان همراه موسي با آن دو موسي و خضر است. از اين جمله برمي -روانه شدن -مقصود از آن

الم غايت است، زيرا هر چند كه عاقبت سوراخ كردن كشتي غرق شدن است  "أَهْلَها لِتُغْرِقَ "روانه نشده است. الم در جمله
شود كه عاقبت قهري و ضروري از باب و قطعا خضر منظورش به دست آمدن اين غايت و نتيجه نبوده، و ليكن بسيار مي

كه اين عاقبت منظور نظر نيست هم داند شود، چون شنونده و يا خواننده خود ميادعا و مجازا غايت منظور نظر گرفته مي
 .خواهي با انجام اين كار خودت را هالك كني؟گويي: فالني، آيا ميشود كه ميچنان كه بسيار مي

 ."قالَ أَ لَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً "

توانايي تحمل با من بودن را نداري؟ و با اين گويد: آيا نگفتم كه تو در اين جمله سؤال موسي )ع( را بيجا قلمداد نموده مي
 .نمايدجمله همين گفته خود را كه در سابق نيز خاطر نشان ساخته بود مستدل و تاييد مي

 ."قالَ ال تُؤاخِذْنِي بِما نَسِيتُ وَ ال تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً "

به معناي تكليف كردن است. و معناي جمله اين است  "هاقار "به معناي احاطه و تسلط يافتن به زور است، و "رهق "كلمه
اي كه دادم غفلت نمودم مؤاخذه مكن و در كار من تكليف را سخت مگير. و چه كه مرا به خاطر نسياني كه كردم و از وعده

وسي هي متر است، و به هر حال جمله مورد بحث عذرخوانسيان را به ترك تفسير كنند، ليكن تفسير اول روشن« 1»بسا 
 .)ع( است
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 ."جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا لَقِيا غُالماً فَقَتَلَهُ قالَ أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ "

 :قبل از اين جمله مطلبي به منظور اختصار حذف شده، و تقدير كالم اين است كه

 .موسي و خضر از كشتي بيرون شده به راه افتادند

. ط استجزاء شر "قال "و كلمه "اذا "با حرف فاء عطف شده بر شرط "حَتَّي إِذا لَقِيا غُالماً فَقَتَلَهُ "در جمله "فقتله "كلمه
شود كه عمده مطلب و نقطه اتكاء كالم شود، و از همين جا معلوم مياي است كه از ظاهر كالم استفاده مياين آن نكته

هْلَ قَرْيَةٍ فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا أَتَيا أَ "فرمايد:بيان اعتراض موسي است، نه بيان قضيه قتل، و نظير اين نكته در آيه بعد كه مي
كه  "فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا رَكِبا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَها قالَ ":فرمودخورد، بر خالف آيه قبلي كه مينيز به چشم مي "تَلَوْ شِئْ ...
 .كالمي جداگانه و جديد است "قال ... "است. و جمله "خرقها "در آن، جمله "اذا "جزاء

د كه موسي سه مرتبه يكي پس از ديگري به خضر اعتراض خواهد يك داستان را بيان كنو بنا بر اين، پس اين آيات مي
 :كرده است نه اينكه خواسته باشد سه داستان را بيان كرده باشد كه موسي در هر يك اعتراضي نموده، پس كانه گفته شده



قطه داستان چنين و چنان شد و موسي بر او اعتراض كرد، دوباره اعتراض كرد، بار سوم هم اعتراض كرد. پس غرض و ن
 .اتكاء كالم، بيان سه اعتراض موسي است، نه عمل خضر و اعتراض موسي تا سه داستان بشود

قرار گرفته ولي  "اذا "جواب "خرقها "اين را بدان جهت گفتيم كه وجه فرق ميان اين سه آيه روشن شود كه چرا در اولي
 -گرفته بلكه جزء شرط و معطوف بر آن شده است؟در آيه دوم و سوم جواب قرار ن "اقامه "و جمله "وجدا "و "قتله "جمله

 .دقت فرمائيد

به معناي طاهره است، و مراد، طهارت و پاكي او از گناه است، چون آن كسي  "أَ قَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً "در جمله "زكية "كلمه
ده، و اين سن بلوغ نرسيده بو شود بهاستفاده مي "غالما "كه به دست خضر كشته شد كودكي بوده كه به طوري كه از كلمه

 .پرسش موسي پرسش انكاري بوده است

 "بدون اينكه او كسي را كشته باشد تا مجوز كشته شدنش به قصاص باشد "معنايش اين است كه "بغير نفس "و جمله
لي هم جواني واستفاده شود كه مقصود از نفس ا "بغير نفس "چون اين بچه غير بالغ كسي را نكشته بود. و چه بسا از جمله

مل هم مطلق است، يعني هم جوان نابالغ را شا "غالم "بالغ است يعني آنكه به دست خضر كشته شده نيز بالغ بوده، و كلمه
آيا بدون قصاص نفس بري از گناه مستوجب قتل را  "شودشود و هم بالغ را، و بنا بر اين احتمال، معنا چنين ميمي

 ."كشتي؟
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داند، و جامعه بشري آن را يعني كاري بس منكر و زشت كردي، كه طبع آن را ناشناس مي -"لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً "
يعني كاري خطرناك خواند كه مستعقب مصائبي است و كشتن جواني بي  "امر "شناسد. و اگر سوراخ كردن كشتي رانمي

تر و خطرناكتر از سوراخ كردن كشتي كشي در نظر مردم كاري زشتكه آدم گناه را كاري منكر خواند بدين جهت است
است. گو اينكه سوراخ كردن كشتي مستلزم غرق شدن عده زيادي است، و ليكن در عين حال چون به مباشرت نيست، و 

 .خواند "نكر "كشي راكشي به مباشرت است، لذا آدمآدم

 ."تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً قالَ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ "

يك نوع اعتراضي است به موسي كه چرا به سفارشش اعتناء نكرد. و  "لك "معناي اين جمله روشن است، و زيادي كلمه
خيال نيده . و يا اگر ش"إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً "نيز اشاره به اين است كه گويا نشنيده كه در اول امر به او گفته بود:

 با تو بودم، و غير "إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً "اينكه گفتم :گويدكرده كه شوخي كرده است، و يا با او نبوده، و لذا گويا مي
 .از تو منظوري نداشتم

 ."ءٍ بَعْدَها فاَل تُصاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراًقالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْ "

شود كه: اگر بعد از گردد، و معنايش اين ميكه در تقدير است برمي "هذه المسالة "و يا "هذه المرة "به "بعدها "ضمير در
 .ت نكنيتواني با من مصاحباين دفعه و يا بعد از اين سؤال بار ديگر سؤالي كردم ديگر با من مصاحبت مكن، يعني ديگر مي

 .يعني به عذري كه از ناحيه من باشد رسيدي، و به نهايتش هم رسيدي "ذْراًقَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُ "

 ."... فَانْطَلَقا حَتَّي إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَما أَهْلَها "

 ""فوجدا ""فابوا ""فانطلقا "گذشت عينا در اين آيه نيز در جمالت "فَقَتَلَهُ "و "فَانْطَلَقا "آن كالمي كه در آيه قبل در باره
 .آيدمي "فاقامه

تا آمدند به آن دهي كه )اين صفت داشت كه( از اهلش غذا  "صفت آن قريه است، و اگر فرمود: "اسْتَطْعَما أَهْلَها "جمله
عبير بدي ت "دهي كه از ايشان غذا خواستند "براي اين است كه تعبير "بدهي كه از ايشان غذا خواستند "و نفرمود "خواستند



 خالف اينكه اول گفته شود آمدند نزد دهي و اهل در تقدير گرفته شود، چون قريه هم نصيبي از آمدن به سويش  است، به
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دارد، لذا جائز است مجازا همان قريه را در جاي اهل بگذاريم، به خالف غذا خواستن از قريه كه مخصوص اهل قريه است، 
 .از باب به كار بردن اسم ظاهر در جاي ضمير نيست "هلهاا "و بنا بر اين كلمه

در معناي  "قرية "بدين جهت بود، هر چند كه اگر اينطور فرموده بود كلمه "حتي اذا اتيا قرية استطعما اهلها "و اگر نفرمود:
قالَ لَوْ شِئْتَ  "حقيقيش استعمال شده بود، و ليكن از آنجايي كه غرض عمده از اين كالم مربوط به جزاء يعني جمله

 ."حَتَّي إِذا أَتَيا أَهْلَ قَرْيَةٍ "بوده، و گرفتن مزد از قريه معنا نداشته، لذا فرموده: "لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً

ئت لو ش "و همين خود دليل بر اين است كه اقامه جدار در حضور اهل ده بوده، و به همين جهت احتياجي نبوده كه بفرمايد
شد كه از ايشان )و يا از اهل اين ده( در برابر اين عمل مزدي يعني چه مي "من اهلها اجرا "و يا "ه منهم اجرالتخذت علي

 .دقت فرمائيد -را انداخته است "از اهل ده "و يا "از ايشان "گرفتي، و كلمه:مي

ه پس از اينكه ميهمانشان كنند مضايق -فابوا "طلب طعام است به عنوان ميهماني و لذا دنبالش فرمود: "استطعام "و مراد از
سقوط و فرو ريختن است، و اينكه فرموده:  "فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ "در جمله "انقضاض ". معناي"نمودند

 .خواست سقوط كند معنايش اين است كه در شرف سقوط بودمي

ا درست كرد ولي ديگر نفرمود: چگونه درستش كرد، آيا به طور معنايش اين است كه خضر آن ر "فاقامه "و اينكه فرموده:
معجزه و خرق عادت بوده يا از طريق معمولي خرابش كرده و از نو بنيانش نهاده، و يا با بكار بردن ستون از سقوطش 

كه از راه  دجلوگيري نموده است. چيزي كه هست از اينكه موسي به وي گفت: چرا مزد از ايشان نگرفتي شايد استفاده شو
 .اند، نه از راه معجزه، چون معهود از مزد گرفتن در صورت عمل كردن معمولي استساختمان آن را اصالح كرده

گردد اي برميبه اقامه "عليه "به معناي اخذ است، و ضمير در "تخذ "كلمه "عَلَيْهِ أَجْراً «1»لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ  "در جمله
گردد، و هم مؤنث، و سياق شود، چون اقامه مصدر است، هم ضمير مذكر به آن برمياستفاده مي "فاقامه "كه از مفهوم
خوب است در برابر عملت اجرتي  "اند. و مقصود موسي از اينكه گفتدهد بر اينكه موسي و خضر گرسنه بودهگواهي مي

 .اين بوده كه با آن اجرت غذايي بخرند تا سد جوع كنند "بگيري

__________________________________________________ 

 ."تخذ "گرفته شده و هم با تخفيف و از "اتخذ "اين كلمه هم با تشديد خوانده شده و از(1)
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 ."قالَ هذا فِراقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ ما لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً "

اشاره به « 1»اشاره است به گفته موسي، يعني اين حرف تو سبب فراق ميان من و تو شد. و يا به قول بعضي  "هذا "مهكل
وقت است، يعني حاال ديگر وقت فراق ميان من و تو رسيد. و ممكن است اشاره به خود فراق باشد، يعني اين فراق ميان من 

فرا  "كه خوب است مزدي بگيري "بوده حاال يعني به محض گفتن موسي و تو است كه فرا رسيد. كانه فراق، امري غايب
 .رسيده است

 .به خاطر تاكيد بوده "فراق بين ما "و نفرمود: "فراق بين من و بين تو "و اگر گفت:

و اگر خضر اين حرف را بعد از سؤال سوم موسي گفت و جلوتر نگفت براي اين بوده كه در آن دو نوبت موسي )ع( يا 
خواسته هم چنان كه در نوبت دوم چنين كرد. كرده هم چنان كه در نوبت اول چنين كرده و يا از او مهلت ميواهي ميعذرخ



خود موسي خضر را براي نوبت سوم معذور داشت و گفت بعد از سؤال دوم اگر بار سوم از چيزي پرسيدم ديگر با من 
 .مصاحبت مكن. بقيه جمالت آيه روشن است

:  ديوار([ ..... ص و خضر )عليهما السالم( و اخبار خضر )عليه السالم( موسي )عليه السالم( را به تاويل اعمال خود )سوراخ( كردن كشتي، قتل نوجوان و بناي جدا شدن موسي]
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 ."... أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ "

 .دهمگفته بود به زودي تو را خبر مي اي كه اجماال داده واز اين جمله شروع كرده به تفصيل آن وعده

م و غير هر سفينه سال "كُلَّ سَفِينَةٍ "يعني آن را معيوب كنم. و همين خود قرينه است بر اينكه مقصود از "ان اعيبها "جمله
 .معيوب بوده است

ديگر كه همان روبروي به معناي پشت سر است، و ظرفي است در مقابل ظرفي  "وراء "كلمه -"وَ كانَ وَراءَهُمْ مَلِكٌ "
بر جوي كه در آن جو دشمني خود را پنهان  "وراء "گويند، و ليكن گاهي كلمهمي "امام "و "قدام "آدمي است كه به آن

شود، هر چند كه پشت سر نباشد، بلكه روبرو باشد. و نيز بر جهتي كه در آن چيزي كرده و آدمي از آن غافل باشد اطالق مي
كند، هر چند كه روگردان است و يا در آن چيزي باشد كه آدمي را از غير خودش به خودش مشغول ميباشد كه آدمي از آن 

گرداند، هم چنان كه خداي تعالي هر سه معنا را پشت سر نباشد. كانه آدمي روي خود را از آن چيز به طرف خالف آن برمي
 :و نيز فرموده« 1» "كَ هُمُ العادُونَفَمَنِ ابْتَغي وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِ "استعمال كرده و فرموده:

__________________________________________________ 
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 .«1» "وَ اللَّهُ مِنْ وَرائِهِمْ "و نيز فرموده:« 1» "مَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِنْ وَراءِ حِجابٍوَ ما كانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّ "

به  كردند، و لقمه نانياي از مستمندان بوده كه با آن در دريا كار ميو خالصه معناي آيه اين است كه: كشتي مزبور مال عده
كرد، من خواستم آن را معيوب كنم تا آن پادشاه هاي دريا را غصب ميكه كشتي آوردند، و در آنجا پادشاهي بوددست مي

 .جبار بدان طمع نبندد، و از آن صرفنظر كند

 ."وَ أَمَّا الْغُالمُ فَكانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينا أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً "

 "خشيت "رسد كه مراد ازكه خواهد آمد بطور روشن چنين به نظر مي "هُ عَنْ أَمْرِيوَ ما فَعَلْتُ "از نظر سياق و از نظر جمله
 .به طور مجاز پرهيز از روي رأفت و رحمت باشد، نه معناي حقيقيش كه همان تاثر قلبي خاص است

 .بياي عظامش نفي كرده استمعناي حقيقي خشيت را از ان« 2» "وَ ال يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللَّهَ "چون خداي تعالي در آيه

اين باشد كه پدر و مادر خود را اغواء  "أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً "رسد كه منظور از جملهو نيز بطور روشن چنين به نظر مي
وَ  "ملهليكن جنموده و از راه تاثير روحي وادار بر طغيان و كفر كند، چون پدر و مادر محبت شديد نسبت به فرزند خود دارند. 

يعني  "ارهاق "دو تميز باشند براي "كفرا "و "طغيانا "كند كه دو كلمهكه در آيه بعدي است تا حدي تاييد مي "أَقْرَبَ رُحْماً
 .در حقيقت دو وصف باشند براي غالم نه براي پدر و مادرش

 ."بَ رُحْماًفَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَ "

ما خواستيم خدا به جاي اين فرزند فرزندي ديگر به آن دو بدهد كه از جهت زكات )طهارت( بهتر از  "مقصود از اينكه فرمود



اين است كه از جهت صالح و ايمان بهتر از او باشد، چون در مقابل طغيان و كفر كه در آيه قبلي بود همان صالح  "او باشد
 .به طوري كه گفته شده طهارت و پاكي است "زكات "هو ايمان است، اصل كلم

اين است كه از او بيشتر صله رحم كند، و بيشتر فاميل دوست  "تر از او از نظر رحم باشدنزديك "و مراد از اينكه فرمود
با  "در و مادر باشتر به پديعني مهربان "باشد، و به همين جهت پدر و مادر را وادار به طغيان و كفر نكند. و اما اگر بگوييم

 مناسب "اقرب منه "جمله
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 .تر استگويند در مهر و محبت نزديكتر باشد، و معناي قبلي مناسبنيست، چون معموال نمي

ر آيه قبلي كه د "أَنْ يُرْهِقَهُما طُغْياناً وَ كُفْراً "كند كه منظور از جملهو اين معنا همانطور كه از نظر خواننده گذشت تاييد مي
بود اين باشد كه فرزند نامبرده پدر و مادر را با طغيان و كفر خود ارهاق كند، يعني طاغي و كافر كند، نه اينكه به آنها تكليف 

 .كند كه طاغي و كافر شوند

فرزندي  و اين آيه به هر حال اشاره به اين دارد كه ايمان پدر و مادرش نزد خدا ارزش داشته، آن قدر كه اقتضاي داشتن
اند كه با آن دو صله رحم كند، و آنچه در فرزند اقتضاء داشته خالف اين بوده، و خدا امر فرموده تا او مؤمن و صالح را داشته

ي فِ وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ "تر از او به آن دو بدهد.تر و رحم دوسترا بكشد، تا فرزندي ديگر بهتر از او و صالح
 ."الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً

ه اي بوده كه در آن ديواري مشرف ببعيد نيست كه از سياق استظهار شود كه مدينه )شهر( مذكور در اين آيه غير از آن قريه
احتياج نبوده كه بفرمايد: دو غالم يتيم در آن بودند، خرابي ديده و بنايش كردند، زيرا اگر مدينه همان قريه بوده ديگر زياد 

 .اندپس گويا عنايت بر اين بوده كه اشاره كند بر اينكه دو يتيم و سرپرست آن دو در قريه حاضر نبوده

ذكر يتيمي دو پسر، و وجود گنجي متعلق به آن دو در زير ديوار، و اين معنا كه اگر ديوار بريزد گنج فاش گشته از بين 
دَّهُما فَأَرادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغا أَشُ "چيني براي اين بوده كه بفرمايد:رود، و اينكه پدر آن دو يتيم مردي صالح بوده، همه زمينهيم

 .تعليل اين اراده است "رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ "، و جمله"وَ يَسْتَخْرِجا كَنزَهُما

ها به گنج خود برسند، و چون محفوظ ماندن گنج منوط به اقامه يتيمپس رحمت خداي تعالي سبب اراده او است به اينكه 
ديوار روي آن بوده، ال جرم خضر آن را به پا داشت، و سبب برانگيخته شدن رحمت خدا همان صالح پدر آن دو بوده كه 

 .مرگش رسيده و دو يتيم و يك گنج از خود به جاي گذاشته است

تعالي  اند با اينكه خدايايتام و دفينه كردنش گنج را براي فرزندان بحثهايي طوالني كردهدر موافقت دادن ميان صالح پدر 
وَ الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ  "دفينه كردن پول را مذمت نموده و فرموده:

 .«1» "أَلِيمٍ

__________________________________________________ 

كنند به عذاب دردناكي نويدشان ده. سوره توبه، آيه كنند و در راه خدا انفاقش نميكساني كه طال و نقره را دفينه مي(1)
22. 
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آن دو يتيم بوده، و ديگر داللت ندارد بر  لكن آيه مورد بحث متعرض بيش از اين نيست كه در زير ديوار گنجي از براي
اينكه پدرشان آن را دفن كرده باشد. عالوه بر اينكه به فرضي هم كه پدر آنان دفن كرده باشد توصيف پدر آنان به اينكه 

از اين هم كه بگذريم ممكن است پدر  .مردي صالح بوده خود دليل بر اين است كه گنج مزبور هر چه بوده مذموم نبوده
الح آن دو گنجي را به مالك جايزي براي فرزندانش دفن كرده باشد. اين كار باالتر از سوراخ كردن كشتي نيست، چطور ص

آن دو كار با تاويل امر الهي جائز باشد اينهم ال بد تاويلي داشته است، البته در اين ميان روايتي هست كه در بحث روايتي 
 .ان شاء اللَّه تعالي -آينده خواهد آمد

گذارد، و سعادت و خير را در ايشان سبب اين آيه داللت دارد بر اينكه صالح انسان گاهي در وارث انسان اثر نيك مي
نيز داللت دارد بر « 1» "وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ ... "گردد، هم چنان كه آيه شريفهمي

كنايه است از اينكه حضرت  "وَ ما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي "ينكه صالح پدر و مادر در سرنوشت فرزند مؤثر است. و اينكه فرمودا
 .خضر هر كاري كه كرده به امر ديگري يعني به امر خداي سبحان بوده نه به امري كه نفسش كرده باشد

 ."راًذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْ "

است. در اول سوره آل عمران هم گذشت كه تاويل در  "استطاع، يستطيع "به معناي "استطاع، يسطيع "از "تستطع "كلمه
عرف قرآن عبارت است از حقيقتي كه هر چيزي متضمن آن است و وجودش مبتني بر آن و برگشتش به آن است، مانند 

م كه همان مالك آن است، و تاويل فعل كه عبارت از مصلحت و تاويل خواب كه به معناي تعبير آن است، و تاويل حك
 .غايت حقيقي آن، و تاويل واقعه علت واقعي آن است، و همچنين است در هر جاي ديگري كه استعمال شود

د و عمل اويل آورگانه تاي است از خضر به اينكه آنچه براي وقايع سهاشاره "ذلِكَ تَأْوِيلُ ما لَمْ تَسْطِعْ ... "پس اينكه فرمود:
خود را در آن وقايع توجيه نمود سبب حقيقي آن وقايع بوده نه آنچه كه موسي از ظاهر آن قضايا فهميده بود، چه آن جناب 

 از قضيه كشتي تسبيب هالكت مردم، و از قضيه كشتن آن پسر، قتل بدون جهت، و از قضيه ديوار سازي سوء تدبير در

__________________________________________________ 

رسند ... تگذارد، و از ناماليمات به جان آنان ميبايد بترسند كساني كه اگر بعد از خود وارثي و ذريه صغيري باقي مي(1)
 .7سوره نساء، آيه 
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 .زندگي را فهميده بود

زيبا نسبت به پروردگار خود رعايت كرده و آن قسمت از كارها  اند: خضر )ع( در كالم خود ادبياز مفسرين گفته «1»بعضي 
و آنچه انتسابش هم به خود و هم به خدا  "فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَها "را كه خالي از نقص نبوده به خود نسبت داده مثال گفته است:

 :و يا فرموده "يُبْدِلَهُما رَبُّهُما فَأَرَدْنا أَنْ "جائز بوده با صيغه متكلم مع الغير تعبير كرده، و مثال گفته است:

أَرادَ رَبُّكَ فَ "و آنچه كه مربوط به ربوبيت و تدبير خداي تعالي بوده به ساحت مقدس او اختصاص داده، و فرموده: "فخشينا "
 ."أَنْ يَبْلُغا أَشُدَّهُما

 434بحثي تاريخي در دو فصل ..... ص : 
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اي دارد كه داراي علمي است كه وي آن را ندارد، و اگر به طرف خداي سبحان به موسي وحي كرد كه در سرزميني بنده
 .شد همانجا او را خواهد يافت -و يا گم -مجمع البحرين برود او را در آنجا خواهد ديد به اين نشانه كه هر جا ماهي زنده

ببيند، و چيزي از علوم او را فرا گيرد، ال جرم به رفيقش اطالع داده به اتفاق به موسي )ع( تصميم گرفت كه آن عالم را 
طرف مجمع البحرين حركت كردند و با خود يك عدد ماهي مرده برداشته به راه افتادند تا بدانجا رسيدند و چون خسته شده 

فلت د و چون فكرشان مشغول بود از ماهي غاي بياساينبودند بر روي تخته سنگي كه بر لب آب قرار داشت نشستند تا لحظه
 .نموده فراموشش كردند

رفيق موسي با اينكه آن را ديد فراموش  -اش به آب افتادو يا مرده -از سوي ديگر ماهي زنده شد و خود را به آب انداخت
گذشتند و چون بار ديگر خسته كرد كه به موسي خبر دهد، از آنجا برخاسته به راه خود ادامه دادند تا آنكه از مجمع البحرين 

شدند موسي به او گفت غذايمان را بياور كه در اين سفر سخت كوفته شديم. در آنجا رفيق موسي به ياد ماهي و آنچه كه از 
داستان آن ديده بود افتاد، و در پاسخش گفت: آنجا كه روي تخته سنگ نشسته بوديم ماهي را ديدم كه زنده شد و به دريا 

خره و يا ماهي را فراموش كردم در نزد ص -ا كرد تا ناپديد گشت، من خواستم به تو بگويم ولي شيطان از يادم بردافتاد و شن
 .پس به دريا افتاد و رفت

__________________________________________________ 
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است كه ما، در طلبش بوديم و آن تخته سنگ همان نشاني ما است پس بايد بدانجا برگرديم. بي  موسي گفت: اين همان
اي از بندگان خدا را كه خدا رحمتي از ناحيه خودش و علمي لدني به او درنگ از همان راه كه رفته بودند برگشتند، و بنده

تا او را متابعت كند و او چيزي از علم و رشدي كه خدايش  داده بود بيافتند. موسي خود را بر او عرضه كرد و درخواست نمود
تواني با من باشي و آنچه از من و كارهايم مشاهده كني تحمل ارزاني داشته به وي تعليم دهد. آن مرد عالم گفت: تو نمي

ي؟ علمي بدان ندارداني، و چگونه تحمل تواني كرد بر چيزي كه احاطه نمايي، چون تاويل و حقيقت معناي كارهايم را نمي
موسي قول داد كه هر چه ديد صبر كند و ان شاء اللَّه در هيچ امري نافرمانيش نكند. عالم بنا گذاشت كه خواهش او را 

كنم بپذيرد، و آن گاه گفت پس اگر مرا پيروي كردي بايد كه از من از هيچ چيزي سؤال نكني، تا خودم در باره آنچه مي
 .نمآغاز به توضيح و تشريح ك

موسي و آن عالم حركت كردند تا بر يك كشتي سوار شدند، كه در آن جمعي ديگر نيز سوار بودند موسي نسبت به كارهاي 
آن عالم خالي الذهن بود، در چنين حالي عالم كشتي را سوراخ كرد، سوراخي كه با وجود آن كشتي ايمن از غرق نبود، 

 ي؟كنبسته بود فراموش نموده زبان به اعتراض گشود و پرسيد چه ميموسي آن چنان تعجب كرد كه عهدي را كه با او 

خواهي اهل كشتي را غرق كني؟ عجب كار بزرگ و خطرناكي كردي؟ عالم با خونسردي جواب داد: نگفتم تو صبر با من مي
وش كردم، اينك مرا اي را كه به تو داده بودم فرامبودن را نداري؟ موسي به خود آمده از در عذرخواهي گفت من آن وعده

 .گيري مكنام سختبدانچه از در فراموشي مرتكب شدم مؤاخذه مفرما، و در باره

سپس از كشتي پياده شده به راه افتادند در بين راه به پسري برخورد نمودند عالم آن كودك را بكشت. باز هم اختيار از كف 
ار بود كه كردي؟ كودك بي گناهي را كه جنايتي مرتكب نشده و موسي برفت و بر او تغير كرد، و از در انكار گفت اين چه ك

تواني در مصاحبت نگفتم تو نمي :خوني نريخته بود بي جهت كشتي؟ راستي چه كار بدي كردي! عالم براي بار دوم گفت
ز سوي كند و ا من خود را كنترل كني؟ اين بار ديگر موسي عذري نداشت كه بياورد، تا با آن عذر از مفارقت عالم جلوگيري



داد كه از وي جدا شود، بناچار اجازه خواست تا به طور موقت با او باشد، به اين معنا كه مادامي كه ديگر هيچ دلش رضا نمي
از او سؤالي نكرده با او باشد، همين كه سؤال سوم را كرد مدت مصاحبتش پايان يافته باشد و درخواست خود را به اين بيان 

 .ز اين به بعد از تو سؤالي كنم ديگر عذري نداشته باشماداء نمود: اگر ا

 254، ص: 12اي رسيدند، و چون گرسنگيشان ترجمه الميزان، جعالم قبول كرد، و باز به راه خود ادامه دادند تا به قريه

در همين اوان ديوار  به منتها درجه رسيده بود از اهل قريه طعامي خواستند و آنها از پذيرفتن اين دو ميهمان سر باز زدند.
ا كردند، پس آن ديوار را به پخرابي را ديدند كه در شرف فرو ريختن بود، به طوري كه مردم از نزديك شدن به آن پرهيز مي

 .كرد. موسي گفت: اينها كه از ما پذيرايي نكردند، و ما اآلن محتاج به آن دستمزد بوديم

شوم، اما آن كشتي كه گويم و از تو جدا ميتاويل آنچه كردم برايت مي .مرد عالم گفت: اينك فراق من و تو فرا رسيده
آوردند و كردند و هزينه زندگي خود را به دست مياي مسكين بود كه با آن در دريا كار ميديدي سوراخش كردم مال عده

خ كردم تا وقتي او پس از گرفت، من آن را سوراكرد و براي خود ميها را غصب ميچون پادشاهي از آن سوي دريا كشتي
 .رسد كشتي را معيوب ببيند و از گرفتنش صرفنظر كندچند لحظه مي

ماند با كفر و طغيان خود پدر و مادر را هم و اما آن پسر كه كشتم خودش كافر و پدر و مادرش مؤمن بودند، اگر او زنده مي
ا دستور داد تا او را بكشم، تا خدا به جاي او به آن كرد، رحمت خدا شامل حال آن دو بود، و به همين جهت مرمنحرف مي

 .تر و به خويشان خود مهربانتر و بدين جهت او را كشتمدو فرزند بهتري دهد، فرزندي صالح

و اما ديواري كه ساختم، آن ديوار مال دو فرزند يتيم از اهل اين شهر بود و در زير آن گنجي نهفته بود، متعلق به آن دو بود، 
پدر آن دو، مردي صالح بود به خاطر صالح پدر رحمت خدا شامل حال آن دو شد، مرا امر فرمود تا ديوار را بسازم به و چون 

نج كردم گطوري كه تا دوران بلوغ آن دو استوار بماند، و گنج محفوظ باشد تا آن را استخراج كنند، و اگر اين كار را نمي
 .بردندافتاد و مردم آن را ميبيرون مي

ن گاه گفت: من آنچه كردم از ناحيه خود نكردم، بلكه به امر خدا بود و تاويلش هم همان بود كه برايت گفتم: اين بگفت و آ
 .از موسي جدا شد
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يزي نيامده و از جوامع اوصافش در قرآن كريم در باره حضرت خضر غير از همين داستان رفتن موسي به مجمع البحرين چ
 .«1» "فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً "چيزي ذكر نكرده مگر همين كه فرموده:

توان فهميد؟ از روايت چه مي از آنچه از روايات نبوي و يا روايات وارده از طرق ائمه اهل بيت )ع( در داستان خضر رسيده
 محمد بن عماره كه از امام صادق

__________________________________________________ 

اي از بندگان ما كه ما به وي رحمتي از خود داده و از ناحيه خود به وي علمي آموختيم. سوره پس برخوردند به بنده(1)
 .52كهف، آيه 
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آيد كه آن جناب پيغمبري مرسل بوده كه خدا به سوي قومش ع(نقل شده و در بحث روايتي آينده خواهد آمد، چنين برمي)
كرده و مبعوثش فرموده بود، و او مردم خود را به سوي توحيد و اقرار به انبياء و فرستادگان خدا و كتابهاي او دعوت مي

ست مگر نششد و بر هيچ زمين بي علفي نمينشست مگر آنكه سبز ميي نمياش اين بوده كه روي هيچ چوب خشكمعجزه



گشت، و اگر او را خضر ناميدند به همين جهت بوده است و اين كلمه با اختالف مختصري در حركاتش آنكه سبز و خرم مي
 ... بن نوح استاش تالي بن ملكان بن عابر بن ارفخشد بن سام در عربي به معناي سبزي است، و گرنه اسم اصلي

اي از ارباب جوامع حديث از ابن عباس و مؤيد اين حديث در وجه ناميدن او به خضر مطلبي است كه در الدر المنثور از عده
ابي هريره از رسول خدا )ص( نقل شده كه فرمود: خضر را بدين جهت خضر ناميدند كه وقتي روي پوستي سفيد رنگ نماز 

 .«1» گزارد، همان پوست هم سبز شد

از بريد از يكي از دو امام باقر يا صادق )ع( آمده كه: خضر و ذو القرنين دو مرد « 1»و در بعضي از اخبار مانند روايت عياشي 
عالم بودند نه پيغمبر. و ليكن آيات نازله در داستان خضر و موسي خالي از اين ظهور نيست كه وي نبي بوده، و چطور ممكن 

 .لي كه در آن آيات آمده كه حكم بر او نازل شده استاست بگوييم نبوده در حا

آيد كه او تا كنون زنده است و هنوز از دنيا نرفته. و از قدرت اي كه از امامان اهل بيت )ع( نقل شده برميو از اخبار متفرقه
گهدارد. برهاني خداي سبحان هيچ دور نيست كه بعضي از بندگان خود را عمري طوالني دهد و تا زماني طوالني زنده ن

 .توانيم انكارش كنيمعقلي هم بر محال بودن آن نداريم و به همين جهت نمي

عالوه بر اينكه در بعضي روايات از طرق عامه سبب اين طول عمر هم ذكر شده. در روايتي كه الدر المنثور از دارقطني و ابن 
ل اش نگه داشته تا دجاصل آدم است و خدا بدين جهت زندهاند چنين آمده كه: او فرزند بال فعساكر از ابن عباس نقل كرده

و در بعضي ديگر كه در الدر المنثور از ابن عساكر از ابن اسحاق روايت شده نقل گرديده كه آدم براي «. 2»را تكذيب كند 
 .«2»بقاي او تا روز قيامت دعا كرده است 

__________________________________________________ 
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رسيده آمده كه خضر از آب حيات كه واقع در ظلمات است « 1»و سني « 1»و در تعدادي از روايات كه از طرق شيعه 
و القرنين كه در طلب آب حيات بود قرار داشت، خضر به آن رسيد و ذو القرنين نوشيده، چون وي در پيشاپيش لشكر ذ

نرسيد. و اين روايات و امثال آن روايات آحادي است كه قطع به صدورش نداريم، و از قرآن كريم و سنت قطعي و عقل هم 
 .دليلي بر توجيه و تصحيح آنها نداريم

حضرت خضر بسيار است و ليكن چيزهايي است كه هيچ خردمندي به آن ها و حكايات و همچنين روايات در باره قصه
اند، دو نفر كند. مانند اينكه در روايت الدر المنثور از ابن شاهين از خصيف آمده كه: چهار نفر از انبياء تا كنون زندهاعتماد نمي

 د، خضر در دريا و الياس در خشكي استآنها يعني عيسي و ادريس در آسمانند و دو نفر ديگر يعني خضر و الياس در زمينن
«2». 

و نيز مانند روايت الدر المنثور از عقيلي از كعب كه گفته: خضر در ميان درياي باال و درياي پائين بر روي منبري قرار دارد، و 
شوند عرضه مي جنبندگان دريا مامورند كه از او شنوايي داشته باشند و اطاعتش كنند، و همه روزه صبح و شام ارواح بر وي

«2». 

و ابي نعيم در حليه از كعب االحبار كه گفته: خضر پسر عاميل با  "العظمة "و مانند روايت الدر المنثور از ابي الشيخ در كتاب
در آنجا به رفقايش گفت: مرا  -و درياي هند همان درياي چين است -چند نفر از رفقاي خود سوار شده به درياي هند رسيد



ان كنيد، چند روز و شب آويزان بوده آن گاه صعود نمود گفتند: اي خضر چه ديدي؟ خدا عجب اكرامي از تو كرد به دريا آويز
كه در اين مدت در لجه دريا محفوظ ماندي! گفت: يكي از مالئكه به استقبالم آمده گفت: اي آدمي زاده خطاكار از كجا 

 :روي؟ گفتمآيي و به كجا ميمي

مردي به طرف قعر آن  (تواني به ته آن برسي در حالي كه از زمان داود )عرا ببينم. گفت: چگونه مي خواهم ته اين دريامي
و رواياتي ديگر از اين قبيل روايات كه «. 2»گذرد رود و تا به امروز نرسيده. با اينكه از آن روز تا امروز سيصد سال ميمي

 .مشتمل بر نوادر داستانها است
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ت در جهات و بحث روايتي ]رواياتي در باره داستان مصاحبت و مفارقت موسي و خضر )عليهما السالم( و اختالف فراوان روايا

 416ص :  ..... [جزئيات اين داستان

 اشاره

در تفسير برهان از ابن بابويه و او به سند خود از جعفر بن محمد بن عماره از پدرش از جعفر بن محمد )ع( روايت كرده كه 
چيز  اح برايش از همهدر ضمن حديثي فرمود: خدا وقتي با موسي تكلم كرد، تكلم كردني، و تورات را بر او نازل كرد و در الو

هايي در جريان طوفان و ملخ و اي در عصاي او قرار داد، و معجزهاي در دست او و معجزهموعظه و تفصيل بنوشت و معجزه
قورباغه و سوسمار و خون و شكافته شدن دريا و غرق فرعون و لشگرش به دست او جاري ساخت طبع بشري او بر آنش 

كنم خدا خلقي آفريده باشد كه داناتر از من باشد، به محضي كه اين خيال در دلش خطور ميداشت كه در دل بگويد: گمان ن
ام را قبل از آنكه )در اثر عجب( هالك گردد درياب و به او بگو كه در نمود خداي عز و جل به جبرئيلش وحي كرد، بنده

 .م بگيريمحل تالقي دو دريا مرد عابدي است، بايد او را پيروي كني و از او تعلي

ع( فهميد كه اين دستور به خاطر آن خيالي است كه در دل )جبرئيل بر موسي نازل شد و پيام خداي را به او رسانيد. موسي 
كرده، ال جرم با همراه خود يوشع بن نون به راه افتاد تا به مجمع البحرين رسيدند. در آنجا به خضر برخوردند كه مشغول 

فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَيْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا  "رآن كريم در اين باره فرمودهعبادت خداي عز و جل بود و ق
 .«1» "عِلْماً ...

مؤلف: اين حديث داستان را مفصل آورده و جزئيات مصاحبت موسي و خضر را كه قرآن كريم هم بازگو كرده شرح داده 
 .است

د. اننيز به دو طريق يكي با سند و يكي بي سند روايت كرده« 2»به دو طريق و قمي « 1»استان را در تفسيرش و عياشي د
آن را به طرق زيادي از ارباب جوامع از قبيل بخاري، مسلم، نسايي، ترمذي و غير ايشان از ابن عباس و « 2»و الدر المنثور 

 .از ابي بن كعب از رسول خدا )ص( روايت كرده است

 همه احاديث در آن مضموني كه ما از حديث محمد بن عماره آورديم متفقند. و نيز در
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اند در روي تخت سنگ زنده شده و راه خود را در دريا گرفته و ناپديد شده، اتفاق دارند. اينكه آن ماهي كه با خود داشته
 .ليكن در بسياري از جزئيات كه زائد بر آنچه از قصه در قرآن آمده است اختالف دارند

آيد كه مجمع البحرين در سرزمين شامات و فلسطين واقع مي به دست مييكي آن مطلبي است كه از روايت ابن بابويه و ق
اي كه در كنار آن ديوار ساختند ناصره ناميده شده كه نصاري منسوب بوده، به قرينه اينكه در روايت، اين دو بزرگوار آن قريه

ضي آذربايجان دانسته. اين معنا را الدر به آنند و ناصره در اين سرزمين است. ولي در بعضي از روايات، مجمع البحرين را ارا
ريختند و قريه كه در دريا مي "رس "و "كر "المنثور هم از سدي نقل كرده كه گفته است: آن دو بحر عبارت بوده از

 "اند. و از ابي روايت شده كه آن قريهشده كه مردمش بسيار لئيم و پست بودهناميده مي "باجروان "نامبرده در داستان
بوده. و از قتاده نقل شده كه مجمع البحرين محل تالقي درياي  "طنجه "بوده و از قرظي نقل شده كه گفته است "يهافريق

 .«1»روم و درياي فارس است 

 «2»آمده كه ماهي بريان بوده. و در بيشتر روايات « 1»اختالف ديگري كه وجود دارد در باره آن ماهي است. در بعضي 

مسلم و بخاري و نسايي و ترمذي و ديگران آمده كه نزد « 2»و در روايات « 2»، و در مرسله قمي آمده كه ماهي شور بوده
تخته سنگ چشمه حيات بوده. حتي در روايت مسلم و غير او آمده كه آن آب، آب حيات بوده كه هر كس از آن بخورد 

گردد، به همين جهت بوده كه وقتي نده ميشود مگر آنكه زماند و هيچ مرده بي جاني به آن نزديك نميهميشه زنده مي
موسي و رفيقش نزديك آن آب نشستند ماهي زنده شد ... و در غير اين روايت آمده: رفيق موسي از آن آب وضو گرفت، از 

اش كرد. و در ديگري آمده كه يوشع از آن آب خورد در حالي كه حق آب وضويش يك قطره به آن ماهي چكيد و زنده
پس خضر چون او را با موسي بديد به جرم اينكه از آن آب نوشيده او را در يك كشتي بست و رهايش كرد خوردن نداشت 

 .او در نتيجه در ميان امواج دريا سرگردان هست تا قيامت قيام كند

 اي كه خودو در بعضي ديگر آمده: نزديك صخره، چشمه حيات بوده، همان چشمه
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 .اين قسمت را ساير روايات ندارند -خضر از آن نوشيد

الفاتي كه در اين داستان هست اين است كه در چهار روايت صحيح مسلم، بخاري، نسايي، و ترمذي، و غير و از جمله اخت



آنها آمده كه: ماهي به دريا افتاد و راه خود را پيش گرفت كه برود، پس خداوند متعال آب را بر آن ماهي از جريان انداخت، 
رآمده بود محبوس شد ... و در بعضي ديگر آمده كه موسي بعد از اي از آب كه به صورت اطاقي ددر نتيجه ماهي در قطعه

رفت تا رفت موسي هم روي آب ميآنكه از سفر با خضر برگشت اثر حركت ماهي را ديد، و آن را دنبال كرد، هر جا كه مي
 .اي از جزائر عرب رسيدندبه جزيره

ا نزد تخته سنگ رسيد، در آنجا ماهي را ديد، ماهي فرار و در حديث طبري از ابن عباس آمده كه: او، يعني موسي، برگشت ت
زد و زد. موسي هم او را دنبال نمود، با عصاي خود به آب ميرفت و خود را به دريا ميكرد و در آب به اين سو و آن سو مي

گرديد د تخته سنگ ميشد و ماننگذشت خشك ميرفت تا او را بگيرد، از اين به بعد ماهي هر جا كه از دريا ميآب كنار مي
 .بعضي از روايات هم اين قسمت را ندارد« ... 1»

اختالف ديگر، در محل مالقات با خضر است، در بيشتر روايات آمده كه موسي خضر را نزد تخته سنگ ديد. و در بعضي 
د. و در بعضي آمده كه او را ديد اي از جزائر دريا رسيد، آنجا خضر را ديدار كرآمده كه ماهي را دنبال كرد تا بگيرد، به جزيره

 .كه روي آب نشسته، و يا تكيه داده است

 .اختالف ديگر در اين است كه آيا رفيق موسي هم با موسي و خضر بود يا آن دو وي را رها نموده پي كار خود رفتند؟

گنج نهفته در  وار و دراختالف ديگر در كيفيت سوراخ كردن كشتي و كيفيت كشتن آن كودك و در كيفيت بر پا داشتن دي
زير آن است، ليكن اكثر روايات دارد كه گنج مذكور لوحي از طال بوده كه در آن مواعظي چند نوشته شده بوده. و در 

خصوص پدر صالح ظاهر بيشتر روايات اين است كه پدر بالفصل آن دو كودك بوده ولي در بعضي ديگر آمده كه جد دهمي 
بعضي آمده كه ميان آن كودك و آن پدر صالح هفتاد پدر فاصله بوده. و در بعضي از روايات  و در بعضي هفتمي بوده. و در

 .آمده كه هفتصد سال فاصله بوده. و اختالفات ديگري از اين قبيل كه در جهات مختلف اين داستان وجود دارد

 (اي كه به حضرت رضا )عو در تفسير قمي از محمد بن بالل از يونس در نامه
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 تر بودند؟اند از موسي و آن عالمي كه نزدش رفت كدام عالماند از آن جناب پرسيدهنوشته

ر در زمان خود او بوده باشد؟ ديگر اينكه آيا جائز است كه پيغمبري چون موسي كه خودش حجت خدا بوده حجتي ديگ
اي از جزاير دريا ديدار نمود كه يا نشسته بود و يا تكيه داده حضرت فرموده است: موسي نزد آن عالم رفت و او را در جزيره

 .بود، موسي سالم داد، و او معناي سالم را نفهميد، چون در همه روي زمين سالم دادن معمول نبود

وسي بن عمرانم، پرسيد تو آن موسي بن عمراني كه خدا با او تكلم كرده؟ گفت آري. پرسيد پرسيد تو كيستي؟ گفت: من م
ام كه اي تعليمم دهي. گفت: من موكل بر امري شدهام تا مرا از آن رشدي كه تعليم داده شدهآمده :چه حاجت داري؟ گفت

 .«1»تا آخر حديث  -را ندارم، اي كه من طاقتشتو طاقت آن را نداري، هم چنان كه تو موظف به امري شده

 .مؤلف: اين معنا در اخبار ديگري، هم از طرق شيعه و هم سني روايت شده

از ابي روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: وقتي موسي  -وي حديث را صحيح دانسته -و در الدر المنثور است كه حاكم
بيني كه اين مرغ با اين عمل خود چه ه موسي گفت: ميخضر را ديد مرغي آمد و منقار خود را در آب فرو برد، خضر ب

 گويد؟مي

ا ماند كه من با منقارم از دريگويد: علم تو و علم موسي در برابر علم خدا در مثل مانند آبي ميگويد. گفت ميگفت: چه مي



 .«1»دارم برمي

 .مؤلف: داستان اين مرغ در اغلب روايات اين داستان آمده

 .«2»از هشام بن سالم از ابو عبد اللَّه )ع( روايت كرده كه فرمود: موسي عالمتر از خضر بود  و در تفسير عياشي

 :و در همان كتاب از ابو حمزه از امام باقر )ع( روايت شده كه فرموده

 .«2»كه در قرآن كريم آمده همو است  "فتي "جانشين موسي يوشع بن نون بوده و مقصود از

للَّه بن ميمون قداح از امام صادق از پدرش )ع( روايت آورده كه فرمود: روزي موسي در ميان جمعي باز در آن كتاب از عبد ا
فت: تر از تو باشد. موسي هم گاز بزرگان بني اسرائيل نشسته بود، مردي به او گفت: من احدي را سراغ ندارم كه به خدا عالم

 م خضر از تو به من داناتر است. موسي تقاضا كرد تاامن نيز سراغ ندارم. خدا بدو وحي فرستاد كه چرا، بنده
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 .«1»هي، نشاني ميان موسي و خدا بود براي يافتن خضر كه داستانش را قرآن كريم آورده بدو راهش بنمايد. قضيه ما

دانست مخالف است، و لذا بايد حمل شود بر اينكه نوع علم آن دو مختلف مؤلف: اين روايت با روايتي كه آن دو را برابر مي
 .بوده

 414شود[ ..... ص : جانشين او در مال و اوالد او ميچند روايت در مورد اينكه خداوند بعد از مرگ بنده صالح، ]

فرموده: ترسيد از اينكه آن پسرك بزرگ  "فخشينا "و در همان كتاب از ابي بصير از امام صادق )ع( آمده كه در ذيل جمله
 .«2»ند شود، و پدر و مادر خود را به كفر دعوت كند و آن دو به خاطر شدت محبتي كه به وي داشتند دعوتش را بپذير

فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ  "باز در آن كتاب از عثمان از مردي از امام صادق )ع( روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«2»فرموده: همين طور هم شد، زيرا صاحب دختري شدند كه آن دختر پيغمبري زائيد  "أَقْرَبَ رُحْماً

 .به دنيا آمد -البته با واسطه -وايات آمده كه از آن دختر هفتاد پيغمبرمؤلف: در اكثر ر

فرمود: خداوند به خاطر شنيدم كه مي (و نيز در آن كتاب از اسحاق بن عمار روايت كرده كه گفت: من از امام صادق )ع
فرمايد. و در سايه كرامت مي كند، و خاندان خودش و بلكه اطرافيانش را حفظصالح مردي مؤمن فرزند او را هم اصالح مي

 :را ذكر كرد و فرمود "لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ "خدا مدام در حفظ خدا هستند. آن گاه به عنوان شاهد مثال داستان

 .«2»بيني چگونه خدا صالح پدر و مادر آن دو را با لطف و رحمت نسبت به آن دو شكر گذاشت؟ نمي

ز جعفر بن محمد از پدرانش )ع( روايت كرده كه رسول خدا )ص( فرمود: خداوند، بعد و در همان كتاب از مسعدة بن صدقه ا
شود، هر چند كه اهل و اوالد او اهل و اوالد بدي باشند، آن گاه اين آيه از مرگ بنده صالح جانشين او در مال و اوالد او مي

 .«2»تا به آخرش تالوت فرمود  "وَ كانَ أَبُوهُما صالِحاً "را:

ص( فرمود: خدا به خاطر صالح آدمي، امر )الدر المنثور است كه ابن مردويه از جابر روايت كرده كه گفت: رسول خدا و در 
 كند، و ما دام كه در ميان آنان است ايشان را حفظهاي پيرامون او را اصالح مياوالد و اوالد اوالد و امر اهل خانه

__________________________________________________ 



 .25، ح 222، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 .27و  25، ح 225، ص 1(تفسير عياشي، ج 2و  2)

 .52، ح 224، ص 1تفسير عياشي، ج (4)

 .55، ح 227، ص 1تفسير عياشي، ج (5)
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 .«1»فرمايد مي

 .مؤلف: روايات در اين معنا بسيار زياد است

از قول خداي عز و جل پرسيدم كه  (كند كه گفت: از امام صادق )عود از صفوان جمال روايت ميو در كافي به سند خ
لكه فرمود: اما آن گنج طال و نقره نبود، ب "وَ أَمَّا الْجِدارُ فَكانَ لِغُالمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما "فرمايد:مي

كسي كه يقين به  -2دهد؟ كسي كه به مرگ يقين دارد چطور به خود اجازه خنده مي -1ال اله اال اللَّه  -1چهار كلمه بود: 
 .«1»هراسد كسي كه به قدر، يقين دارد جز از خدا نمي -2گردد. حساب دارد هرگز قلبش خوشحال نمي

د لوحي بوده كه در آن چهار كلمه نقش مؤلف: روايات از طرق شيعه و اهل سنت زياد رسيده كه گنجي كه در زير ديوار بو
آن گنج از طال و  "شده بود. و در بيشتر آن روايات آمده كه لوحي از طال بوده، و اين منافات با روايت صفوان كه داشت:

رت اندارد، چون مقصود امام در روايت مزبور اين است كه آن گنج از سنخ پول و درهم و دينار نبوده، متبادر از عب "نقره نبود
 .هم همين است

روايات مختلفي در تعيين كلماتي كه گفتيم بر آن لوح مكتوب بوده وجود دارد، و ليكن بيشتر آنها در كلمه توحيد و دو مساله 
هم ذكر شده، مانند روايتي كه الدر المنثور  (قدر و مرگ اتفاق دارند. و در بعضي از آنها شهادت به رسالت خاتم االنبياء )ص

حي فرمود: لو "وَ كانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما "از علي بن ابي طالب نقل كرده كه در تفسير جمله -كتاب شعب االيمان -راز بيهقي د
گويد مرگ حق است و ال اله اال اللَّه محمد رسول اللَّه، عجب است كار كسي كه مي "از طال بوده كه در آن نوشته بوده

خندد، و عجب است از گويد آتش حق است و با اينحال ميت از كسي كه ميدهد، عجب اسخوشحالي هم به خود راه مي
بيند وضع دنيا و دست به دست شود؟ و عجب است از كار كسي كه ميگويد قدر حق است و غمگين ميكار كسي كه مي
 .كند؟بندد و اعتماد ميهايش را كه در اهل خود دارد و به آن دل ميشدن و دگرگوني

__________________________________________________ 
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 .اصول كافي(2)
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 416[ ..... ص : 369تا  31(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره

( فَأَتْبَعَ 52ءٍ سَبَباً )مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ( إِنَّا52وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً )
نْ مَّا أَنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِ( حَتَّي إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَر52ْسَبَباً )

 (54( قالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلي رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً )55تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً )



( حَتَّي إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ 57ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً ) (55وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْني وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً )
 (71( ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً )71كَذلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً ) (75وَجَدَها تَطْلُعُ عَلي قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً )

( قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ 72يْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْماً ال يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَواْلً )حَتَّي إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّ
ي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ ( قالَ ما مَكَّن72ِّفِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلي أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا )

غْ عَلَيْهِ رِ( آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّي إِذا ساوي بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قالَ انْفُخُوا حَتَّي إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ آتُونِي أُف72ْبَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً )
 (74وا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً )( فَمَا اسْطاع75ُقِطْراً )

( وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَ نُفِخَ 75قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا )
( الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ 155( وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً )77جَمْعاً ) فِي الصُّورِ فَجَمَعْناهُمْ

أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُالً  ( أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا151كانُوا ال يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً )
(102) 
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 411ترجمه آيات ..... ص : 

 .(52از تو از ذو القرنين پرسند. بگو: براي شما از او خبري خواهم خواند )

 .(52اي عطا كرديم )ما به او در زمين تمكين داديم و از هر چيز وسيله

 .(52كرد )پس راهي را تعقيب 

رود و نزديك چشمه گروهي را يافت. گفتيم اي ذو آلود فرو مياي گلچون به غروبگاه آفتاب رسيد آن را ديد كه در چشمه
 .(55گيري )اي نيكو پيش ميكني يا ميان آن طريقهالقرنين يا عذاب مي

 .(54و سخت عذابش كند ) گفت: هر كه ستم كند زود باشد كه عذابش كنيم و پس از آن سوي پروردگارش برند

 .(55و هر كه ايمان آورد و كار شايسته كند پاداش نيك دارد و او را فرمان خويش كاري آسان گوييم )

 .(57و آن گاه راهي را دنبال كرد )

 .(75م )ايكند كه ايشان را در مقابل آفتاب پوششي ندادهگاه خورشيد رسيد و آن را ديد كه بر قومي طلوع ميتا به طلوع

 .(71چنين بود و ما از آن چيزها كه نزد وي بود به طور كامل خبر داشتيم )

 .(71آن گاه راهي را دنبال كرد )

 .(72فهميدند )تا وقتي ميان دو كوه رسيد مقابل آن قومي را يافت كه سخن نمي

داريم كه ميان ما و آنها سدي بنا  گفتند: اي ذو القرنين ياجوج و ماجوج در اين سرزمين تباهكارند آيا براي تو خراجي مقرر
 .(72كني )

 .(72گفت: آن چيزها كه پروردگارم مرا تمكن آن را داده بهتر است مرا به نيرو كمك دهيد تا ميان شما و آنها حائلي كنم )

 :قطعات آهن پيش من آريد تا چون ميان دو ديواره پر شد گفت: بدميد تا آن را بگداخت گفت

 .(75آريد تا بر آن بريزم )روي گداخته نزد من 

 .(74پس نتوانستند بر آن باال روند، و نتوانستند آن را نقب زنند )

گفت: اين رحمتي از جانب پروردگار من است و چون وعده پروردگارم بيايد آن را هموار سازد و وعده پروردگارم درست است 



(75). 
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 .(77چون موج در هم شوند و در صور دميده شود و جمعشان كنيم جمع كامل ) در آن روز بگذاريمشان كه

 .(155آن روز جهنم را كامال به كافران نشان دهيم )

 .(151اند )توانستههمان كسان كه ديدگانشان از ياد من در پرده بوده و شنيدن نمي

گرفت كه ما جهنم را براي كافران محل فرود آمدني  مگر كساني كه كافرند پندارند كه سواي من بندگان مرا خدايان توانند
 .(151ايم )آماده كرده

 413بيان آيات ]بيان آيات مربوط به شرح حال و بيان داستان ذو القرنين[ ..... ص : 

 اشاره

 .خوردهايي از قرآن نيز به چشم مياين آيات راجع به داستان ذو القرنين است و در خالل آن پيشگويي

 ."لُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراًوَ يَسْئَ "

پرسند. چون اگر مقصود معرفي شخص او بود جا داشت در جواب اسمش را معرفي كند و يعني از تو از وضع ذو القرنين مي
 .به ذكر لقبش كه همان ذو القرنين است اكتفاء ننمايد

 "خوانمبزودي ذكري از او را براي شما مي "در پاسخ "ذكر "سرگذشت او پرسش نموده. و كلمهشود سائل از پس معلوم مي
، "خوانمبگو به زودي از سرگذشت ذو القرنين مقداري مذكور را مي "يا مصدر به معناي مفعول است و معنايش اين است كه

و بگ "شودآمده است، و در نتيجه معنايش چنين مي و يا مراد از ذكر قرآن است كه در خود قرآن موارد زيادي به همين معنا
تر . و معناي دومي روشن"خوانمبه زودي از او، يعني از ذو القرنين، و يا از خداي تعالي قرآني كه همان آيات بعدي است مي

 .است

 ."ءٍ سَبَباًإِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ "

معنايش اين است كه من او را توانا  "مكنت له "و يا "مكنته "شودمعناي قدرت دادن است. وقتي گفته مي به "تمكين "
به معناي قدرت تصرف در زمين است، تصرفي مالكانه و دلخواه، و چه بسا گفته شود كه  "تمكن در زمين "كردم. پس

ه توهم اصالت ميم. پس تمكين به معناي استقرار و ب "مكن "نه از "كون "مصدري است ريخته و قالب گرفته شده از ماده
  .ثبات دادن است ثباتي كه باعث شود ديگر از مكانش كنده نشود و هيچ مانعي مزاحمتش نتواند كند
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ردم ه معموال مشود كه از هر چيزي كبه معناي وصله و وسيله است. پس معناي ايتاء سبب از هر چيز اين مي "سبب "كلمه
شوند، از قبيل عقل و علم و دين و نيروي جسم و كثرت مال و لشگر و به وسيله آن متوسل به مقاصد مهم زندگي خود مي

ترين گذارد و با بليغوسعت ملك و حسن تدبير و غير آن. جمله مورد بحث منتي است از خداي تعالي كه بر ذو القرنين مي
كند كه مملو از حكمت و هايي كه خداوند تعالي از سيره و عمل و گفتار او نقل ميد. نمونهشماربيان امر او را بزرگ مي

 .قدرت است شاهد بر همين است كه غرض بزرگ شمردن امر او است

 ."فَأَتْبَعَ سَبَباً "

كه با آن به  رداي تهيه كبه معناي الحق شدن است، يعني ملحق به سببي شد. و به عبارتي ديگر وصله و وسيله "اتباع "



 .طرف مغرب آفتاب سير كند و كرد

 ."حَتَّي إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً "

آفتاب ب و سير كرد تا به مغر -فسار حتي اذا بلغ "كند بر اينكه فعلي در تقدير است و تقدير كالمداللت مي "حتي "كلمه
نزد آن مردمي را  "فرمايد:باشد. و مراد از مغرب آفتاب، آخر معموره آن روز از ناحيه غرب است، به دليل اينكه ميمي "رسيد
 ."يافت

اي داراي گل سياه يعني لجن است، چون حماة به معناي آن است و مقصود چشمه "عين حمئة "اند: منظور ازمفسرين گفته
كه  آفتاب را يافت "گردد. و مقصود از اينكه فرمودشود كه اين كلمه به دريا هم اطالق ميسيار مياز عين دريا است، چون ب

ين رفت، و چناين است كه به ساحل دريايي رسيد كه ديگر ما وراي آن خشكي اميد نمي "كرددار غروب ميدر دريايي لجن
اند: چنين چشمه بعضي هم گفته .بر دريا منطبق است كند چون انتهاي افقرسيد كه آفتاب در دريا غروب ميبه نظر مي

داري با درياي محيط، يعني اقيانوس غربي، كه جزائر خالدات در آن است منطبق است و جزائر مذكور همان جزائري لجن
 .رفت، و بعدها غرق شده و فعال اثري از آنها نمانده استاست كه در هيات و جغرافياي قديم مبدأ طول به شمار مي

يعني حاره )گرم( نيز قرائت شده و اگر اين قرائت صحيح باشد درياي حار با  "عين حامية "به صورت "فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ "جمله
گردد، و بعيد نيست كه ذو القرنين در رحلت غربيش به قسمت استوايي اقيانوس كبير كه مجاور آفريقا است منطبق مي

 .سواحل آفريقا رسيده باشد

 ."ا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناًقُلْنا ي "

 255، ص: 12قول منسوب به خداي عز و جل در قرآن كريم، در وحي نبوي و در ابالغ به وسيله وحي ترجمه الميزان، ج

و گاهي در الهام هم كه از « 1» "إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَ "و آيه« 1» "وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ "شود، مانند آيهاستعمال مي
 .«2» "وَ أَوْحَيْنا إِلي أُمِّ مُوسي أَنْ أَرْضِعِيهِ "رود، مانند آيهنبوت نيست به كار مي

وي وحي  لقرنين پيغمبري بوده كه بهداللت ندارد بر اينكه ذي ا "قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ ... "شود كه جملهو با اين بيان روشن مي
از آنجا  "ثُمَّ يُرَدُّ إِلي رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ ... "جمله .شده، چون همانطوري كه گفتيم قول خدا اعم از وحي مختص به نبوت استمي

توسط  ين بهكه نسبت به خداي تعالي در سياق غيبت آمده خالي از اشعار به اين معنا نيست كه مكالمه خدا با ذو القرن
پيغمبري كه همراه وي بوده صورت گرفته، و در حقيقت سلطنت از او نظير سلطنت طالوت در بني اسرائيل بوده كه با اشاره 

 .كردهپيغمبر معاصرش و هدايت او كار مي

ا در آنان به رفتار نيكويي سلوك نما. پس يعني يا اين قوم را شكنجه كن و ي -"إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً "
مصدر به معناي فاعل و قائم مقام موصوف خود خواهد بود. ممكن هم هست وصفي باشد كه تنها به منظور  "حسنا "كلمه

خوشرفتاري( اشاره دارد بر اينكه اتخاذ حسن بهتر )اند: مقابله ميان عذاب و اتخاذ حسن گفته« 2»مبالغه آورده شده. بعضي 
رساند. پس جمله مزبور انشايي است، در صورت اخبار، و معنايش اين است كه: تو ست، هر چند كه ترديد خبري اباحه را ميا

مخيري كه يا عذابشان كني و يا مشمول عفو خود قرارشان دهي و ليكن ظاهرا حكم تخييري نباشد بلكه استخباري باشد از 
 "... أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ "اب يا احسان و اين با سياق جواب يعني جملهاي كند عذاينكه بعدها با ايشان چه معامله

حكم تخييري  "... إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ "تر است، زيرا اگر جملهتر و مناسبكه مشتمل بر تفصيل به تعذيب و احسان است موافق
بود و معنايش اعالم به قبول بود كه در اين صورت فائده زيادي افاده تقريري براي آن مي "أَمَّا مَنْ ظَلَمَ ... "بود جمله

 .كندنمي

خواهي بكني، و حال كه برايشان اي ميو خالصه معناي آيه اين است كه: ما از او پرسش كرديم كه با اينان چه معامله



اب گفته است ستمكاران ايشان را عذاب كني؟ و او در جواي از عذاب و احسان كداميك را در باره آنان اختيار ميمسلط شده
 كنيم، سپسمي

__________________________________________________ 

 .22و گفتيم اي آدم سكونت كن. سوره بقره، آيه (1)

 .25و چون گفتيم در اين قريه داخل شويد. سوره بقره، آيه (2)

 .4ص، آيه و به مادر موسي وحي كرديم كه او را شير بده. سوره قص(3)

 .22، ص 15روح المعاني، ج (4)
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دهد، و ما به مؤمن صالح احسان نموده و به آنچه وقتي كه به سوي پروردگار خويش بازگردند او عذاب نكر به ايشان مي
 .كنيممايه رفاه او است تكليفش مي

آورده و اين بدان جهت است كه همه  "وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناً "در جمله مفعول را نياورده و "إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ "در جمله
م شان صحيح نيست، بخالف تعميآنان ظالم نبودند و معلوم است كه مردمي كه وضعشان چنين باشد تعميم عذاب در باره

 .شود هم صالح قومي را احسان كرد و هم طالحشان رااحسان كه مي

 463كنيم و مؤمنان صالح العمل را جزاي حسني است[ ..... ص : را عذاب ميظالمان ]

 ."أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلي رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً "

 كند كه هيچ گمانش راسابقه به معناي منكر و غير آشنا و غير معهود است، يعني خدا ايشان را عذابي بي "نكر ":كلمه
 .كردند و انتظارش را نداشتندنمي

اي جمله اند. بنا بر اين، معنمفسرين، ظلم در اين آيه را به ارتكاب شرك تفسير نموده، و تعذيب را عبارت از كشتن دانسته
ويا اين كشيم. و گيشود: اما كسي كه ظلم كند، يعني به خدا شرك بورزد، و از شركش توبه نكند به زودي او را مچنين مي

اند، و ليكن ظاهر از استفاده كرده "مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً "معنا را از مقابل قرار گرفتن ظلم با ايمان و عمل صالح در جمله
اين مقابله اين است كه مراد از ظلم اعم از اين است كه ايمان به خدا نياورد و شرك بورزد، و يا ايمان بياورد و شرك هم 

ورزد و ليكن عمل صالح نكند و به جاي آن، عمل فاسد كند يعني فساد در زمين كند. و اگر مقابل، ظلم را مقيد به ايمان ن
نكرده بود آن وقت ظهور در اين داشت كه اصال مقصود از ظلم فساد انگيزي در زمين باشد بدون اينكه هيچ نظري به 

ين است كه وقتي دادگستري كنند سرزمين خود را از فساد مفسدين پاك شرك داشته باشد، چون معهود از سيره پادشاهان ا
 .كنند، )نه از شرك( اين نظريه ما بود در تفسير ظلم به شرك و عين همين نظريه را در تفسير تعذيب، به قتل داريممي

 "... وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الْحُسْني "

 حال و يا تميز و يا "جزاء ". و كلمه"حسني "ي است كه قائم مقام موصوف خود شده، و همچنين كلمهوصف "صالحا "كلمه
مفعول مطلق است، و تقدير چنين است: اما كسي كه ايمان آورد و عمل كند عملي صالح، براي اوست مثوبت حسني در 

 .ي حسنيدهيم جزاشود، و يا از حيث جزاء، و يا جزايش ميحالي كه جزاء داده مي

به معناي ميسور يعني آسان است، و وصفي است، كه در جاي موصوف  "يسر "كلمه -"وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنا يُسْراً "
امر تكليفي است، و تقدير كالم چنين است: به زودي به او از امر خود سخني  "امرنا "نشسته، و ظاهرا منظور از امر در

 .كنيم آسان كه بر او گران نيايدتكليفي ميگوييم آسان، يعني به او مي
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 ."... ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّي إِذا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ "

يعني در آنجا وسائلي براي سفر تهيه ديد، و به سوي مشرق حركت كرد تا به صحرايي از طرف مشرق رسيد، و ديد كه 
 .كند كه براي آنان وسيله پوششي از آن قرار نداديموع ميآفتاب بر قومي طل

كند، مانند ساختمان و لباس و يا پوشاند و پنهان ميآن چيزي است كه آدمي با آن خود را از آفتاب مي "ستر "و منظور از
و خود را از اي كه در آن پناهنده شوند، كردند، و خانهخصوص ساختمان، يعني مردمي بودند كه روي خاك زندگي مي

حرارت آفتاب پنهان كنند نداشتند. و نيز عريان بودند و لباسي هم بر تن نداشتند. و اگر لباس و بنا را به خدا نسبت داد و 
 :فرموده

اشاره است به اينكه مردم مذكور هنوز به اين حد از تمدن نرسيده بودند  "ما براي آنان وسيله پوششي از آن قرار نداديم "
 .خانه و لباسي هم الزم است و هنوز علم ساختمان كردن و خيمه زدن و لباس بافتن و دوختن را نداشتندكه بفهمند 

 ."كَذلِكَ وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً "

اشاره به وضعي باشد كه در كالم ذكر كرد. و اگر چيزي را به خودش تشبيه كرده به اعتبار مغايرت  "كذلك "ظاهرا كلمه
شار اليه برند. ديگر مفسرين، مخواهند مطلبي را در حق چيزي تاكيد كنند اين تشبيه را به كار ميي است، كه وقتي ميادعاي

 .اند كه از فهم بعيد استرا چيزهاي ديگري دانسته "كذلك "به

 جمله حاليه است، و معنايش اين است "وَ قَدْ أَحَطْنا بِما لَدَيْهِ خُبْراً "گردد، و جملهبه ذو القرنين برمي "لديه "ضمير در كلمه
اي براي سير و سفر تهيه ديده به راه افتاد، تا به محل طلوع آفتاب رسيد، و در آنجا مردمي چنين و چنان يافت كه: او وسيله

بوديم. و  يافت خبرداراش از آنچه جريان ميشد داشتيم. از عده و عدهدر حالي كه ما احاطه علمي و آگاهي از آنچه نزد او مي
گرفت و هر راهي را كه گرفت كنايه باشد از اينكه آنچه كه تصميم ميظاهرا احاطه علمي خدا به آنچه نزد وي صورت مي

نمود مگر به هدايتي كه با آن مهتدي شده، و به امري كه به رفت به هدايت خدا و امر او بود، و در هيچ امري اقدام نميمي
كه مربوط به موقع حركتش به طرف مغرب است اشاره به  "...قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ  "كه جمله آن مامور گشته بود. هم چنان

 .اين معنا دارد

 252، ص: 12ترجمه الميزان، ج"وَ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَ وَحْيِنا "در معناي كناييش نظير آيه "وَ قَدْ أَحَطْنا ... "آيه شريفه

 .كرد بدون اطالع ما نبودباشد، يعني هر چه ميمي« 2» "وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ "و آيه« 1» "لَهُ بِعِلْمِهِأَنْزَ "و آيه «1»

خواهد بفرمايد جز خدا كسي به اند: آيه مورد بحث در مقام تعظيم امر ذو القرنين است، مياز مفسرين گفته «4»بعضي 
قام به شگفتي واداشتن شنونده است از زحماتي كه وي در اين سفر تحمل برد، و يا در مدقائق و جزئيات كار او پي نمي

كرده، و اينكه مصائب و شدائدي كه ديده همه در علم خدا هست و چيزي بر او پوشيده نيست. و يا در مقام تعظيم آن سببي 
 .تر استاست كه دنبال كرده. ولي آنچه ما در معنايش گفتيم وجيه

 461لقرنين[ ..... ص : ساختن سد به وسيله ذو ا]

 "... ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَّي إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ "

 در اين آيه "دو سد "به معناي كوه و هر چيزي است كه راه را بند آورد، و از عبور جلوگيري كند. و گويا مراد از "سد "كلمه
ال  "اي نزديك به آن دو كوه است. و جملهنقطه "من دونهما "مراد از "اًوَجَدَ مِنْ دُونِهِما قَوْم "دو كوه باشد. و در جمله

اند: كنايه از عجيب و غريب بودن لغت و كنايه از سادگي و بساطت فهم آنان است. و چه بسا گفته "يَكادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا



 .اين قول بعيد استاند ولي زبان آنان باشد، كه گويا از لغت ذو القرنين و مردمش بيگانه بوده

 ."... قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ "

ظاهر اين است كه گويندگان اين حرف همان قومي باشند كه ذو القرنين آنان را در نزديكي دو كوه بيافت. و ياجوج و ماجوج 
نمودند. كردند، و قتل عام و غارت راه انداخته اسير ميم حمله ميدو طائفه از مردم بودند كه از پشت آن كوه به اين مرد

دليل بر همه اينها سياق آيه است كه تماما ضمير عاقل به آنان برگردانده شده و )نيز( عمل سد كشيدن بين دو كوه، و غير 
 .از اينها

مصرف شدن در حاجتي از حوائج، از مال انسان به معناي آن چيزي است كه براي  "خرج "كلمه -"فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً "
گردد. قوم مذكور پيشنهاد كردند كه مالي را از ايشان بگيرد و ميان آنان و ياجوج و ماجوج سدي ببندد كه مانع از خارج مي

 .تجاوز آنان بشود

 ."بَيْنَهُمْ رَدْماً قالَ ما مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ "

 بوده و دو نون در هم ادغام شده به اين صورت در "مكنني "،"مكني "اصل كلمه

__________________________________________________ 

 .24كشتي را زير نظر ما و به وحي ما بساز. سوره هود، آيه (1)

 [.....] .155به علم خود نازلش كرد، سوره نساء آيه (2)

 .15به آنچه نزد ايشان است احاطه دارد. سوره جن، آيه (3)

 .25، ص 15روح المعاني، ج (4)
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 .اند به معناي سد قوي استبه معناي سد است. و بعضي گفته "ردم "آمده است. و كلمه:

اين بوده كه هم خواهش آنان را اجابت كرده،  در جواب آنان كه درخواست سدي كرده بودند براي "ردم "بنا بر اين، تعبير به
 .و هم وعده ما فوق آن را داده باشد

براي افاده استغناء ذو القرنين از كمك مادي ايشان است كه خود  "آن مكنتي كه خدا به من داده بهتر است "و اينكه فرمود:
 :خواهد بفرمايدپيشنهادش را كردند. مي

به من داده، و آن وسعت و قدرت كه خدا به من ارزاني داشته، از مالي كه شما وعده ذو القرنين گفت آن مكنتي كه خدا 
 .دهيد بهتر است، و من به آن احتياج ندارممي

بور شود. جمله مزبه معناي هر چيزي است كه به وسيله آن آدمي بر چيزي نيرومند مي "قوه "كلمه "فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ ... "
آيد، و آن ساختن سد بوده، و حاصل معنا اين است كه: من از شما كه از پيشنهاد آنان به دست ميتفريع بر مطلبي است 

خواهم و اما سدي كه خواستيد اگر بخواهيد بسازم بايد كمك انسانيم كنيد، يعني كارگر و مصالح ساختماني خرج نمي
و به اين معنايي كه كرديم اين مطلب  -را نام برده استو از مصالح آن آهن و قطر و نفخ با دميدن  -بياوريد، تا آن را بسازم

د اند به ذو القرنين مزد بدهنگردد كه مراد ايشان از پيشنهاد خرج دادن اجرت بر سد سازي بوده در حقيقت خواستهروشن مي
 "...آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ  "كه او هم قبول نكرده است.

به معناي  "زبره "است. و "غرفة "جمع "غرف "است، هم چنان كه "زبرة "معج -به ضمه زاء و فتحه باء -"زبر "كلمه
 "نيز قرائت شده. و "سوي "اند به معناي تسويه است، و همين عبارتبه طوري كه گفته "ساوي "قطعه است. و كلمه

برابرش  در اند اين كلمه جز در كوهي كهاست كه به معناي يك طرف كوه است. و بعضي گفته "صدف "تثنيه "صدفين



گردد. و بنا بر اين كلمه مذكور از كلمات دو طرفي مانند زوج و ضعف و غير آن دو است. و كوه ديگري باشد استعمال نمي
ها ها و شكافبه معناي ريختن آن به سوراخ و فاصله "افراغ قطر "به معناي مس و يا روي مذاب است، و "قطر "كلمه
 .است

هاي آهن را تا در سد به كار ببرم. اين آوردن آهن همان قوتي بود كه از يعني بياوريد برايم قطعه -"آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ "
ايشان خواست. و اگر تنها آهن را از ميان مصالح سد سازي ذكر كرده و مثال اسمي از سنگ نياورده بدين جهت بوده كه 

ينُونِي فَأَعِ "بدل بعض از كل جمله "آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ "ركن سد سازي و استحكام بناي آن موقوف بر آهن است. پس جمله
 "... قالَ آتُونِي "است. ممكن هم هست در كالم تقديري گرفت و گفت تقدير آن: "بِقُوَّةٍ
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ا طلبه فاعانوه بقوة و آتوه م "اختصار به حذف به كار رفته، و تقدير آن: "نِ قالَ انْفُخُواحَتَّي إِذا ساوي بَيْنَ الصَّدَفَيْ "و در جمله
او را به قوه و نيرو مدد كرده، و آنچه خواسته بود  -منهم فبني لهم السد و رفعه حتي اذا سوي بين الصدفين قال انفخوا

 ."و كوه را پر كرد و گفت حاال در آن بدميدبرايش آوردند، پس سد را برايشان بنا كرده باال برد، تا ميان د

هاي و مقصود اين است كه دم .از باب اعراض از متعلق فعل به خاطر داللت بر خود فعل است "قالَ انْفُخُوا "و ظاهرا جمله
 .هاي داخل سد را گرم نمايند، و سرب ذوب شده را در البالي آن بريزندآهنگري را باالي سد نصب كنند، تا آهن

 -فنفخ حتي اذا جعله نارا "حذف و ايجازي به كار رفته، و تقدير آن اين است كه: "حَتَّي إِذا جَعَلَهُ ناراً قالَ ... "در جملهو 
 "بدين معني كه: آن را مانند آتش سرخ و داغ كرد. و بنا بر اين، عبارت "دميد تا آنكه دميده شده را و يا آهن را آتش كرد

 .ستعاره استاز باب ا "آن را آتش كرد

بياوريد تا ذوب نموده روي آن بريزم و البالي آن را پر كنم، تا سدي  "قطر "يعني براي من -"قالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً "
 .تو پر شود، و چيزي در آن نفوذ نكند

 ."فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً "

به معناي سوراخ كردن  "نقب "و .به معناي علو و استيالء است "ظهور "به يك معنا است. و "استطاع "و "اسطاع "كلمه
، )يعني نقب در سوراخ كردن ديوار و «1»است. راغب در مفردات گفته: نقب در ديوار و پوست به منزله نقب در چوب است 

گردد. در اين جمله نيز حذف و به ياجوج و ماجوج برميرود(. ضميرهاي جمع پوست، و نقب در سوراخ كردن چوب به كار مي
فبني السد فما استطاع ياجوج و ماجوج ان يعلوه الرتفاعه و ما استطاعوا ان ينقبوه  "ايجاز به كار رفته و تقدير آن:

ود، و نيز به د بباشد، يعني بعد از آنكه سد را ساخت ياجوج و ماجوج نتوانستند به باالي آن بروند، چون بلنمي "الستحكامه
 .سبب محكمي نتوانستند آن را سوراخ كنند

به معناي شدت كوبيدن  "دك "از "دكاء "كلمه "قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا "
باشد  كوهان است، و اگر اينيعني بي "شتر دكاء "اند: مراداست. و در اينجا مصدر و به معناي اسم مفعول است. بعضي گفته

 .اي از خرابي سد خواهد بودآن وقت به طوري كه گفته شده استعاره
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اين سد خود رحمتي از پروردگار من بود، يعني نعمت  :گفت -بعد از بناي سد -يعني ذو القرنين -"قالَ هذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي "



 .و سپري بود كه خداوند با آن اقوامي از مردم را از شر ياجوج و ماجوج حفظ فرمود

دير آن چنين است: و اين سد و اين در اين جمله نيز حذف و ايجاز به كار رفته، و تق -"فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ "
كوبد و با زمين يكسان رحمت تا آمدن وعده پروردگار من باقي خواهد ماند، وقتي وعده پروردگار من آمد آن را در هم مي

 .كندمي

هاي قيامت اي است كه خداي تعالي در خصوص آن سد داده بوده كه به زودي يعني در نزديكيو مقصود از وعده يا وعده
 اي است كهكند، در اين صورت وعده مزبور پيشگويي خدا بوده كه ذو القرنين آن را خبر داده. و يا همان وعدهرا خرد مي آن

شود. هر چه باشد قضيه را با ها همه در هم كوبيده گشته دنيا خراب ميكوه :خداي تعالي در باره قيام قيامت داده، و فرموده
 .تاكيد فرموده است "قًّاوَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَ "جمله

 "... وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ "

يز ن "جمعناهم "برگردد، و مؤيد اين احتمال اين است كه ضمير در "ناس "به "هم "آيد كه ضمير جمعاز ظاهر سياق برمي
 .برگردد "ناس "بايد به گردد، و چون همه ضميرها يكي است پس آن نيزبرمي "ناس "به طور قطع به

اي به كار رفته، و مراد اين است كه: در آن روز از شدت ترس و اضطراب استعاره "بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ "در جمله
ود خريزند و يكديگر را از شود، و مانند آب دريا به روي هم ميشوند كه دريا در هنگام طوفان آشفته ميآن چنان آشفته مي

دهد، و پروردگارشان از ايشان اعراض نموده رحمتش شامل رانند، در نتيجه نظم و آرامش جاي خود را به هرج و مرج ميمي
 .كندشود و ديگر به اصالح وضعشان عنايتي نميحالشان نمي

ي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّ ":پس اين آيه به منزله تفصيل همان اجمالي است كه ذو القرنين در كالم خود اشاره كرده و گفته بود
حَتَّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ  "و نظير تفصيلي است كه در جاي ديگر آمده كه: "جَعَلَهُ دَكَّاءَ

 و بهر تقدير« 1» "وَيْلَنا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا بَلْ كُنَّا ظالِمِينَ وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذا هِيَ شاخِصَةٌ أَبْصارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يا
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تا روزي كه راه ياجوج و ماجوج باز شود و آنان از هر جانب پست و بلندي زمين شتابان در آيند، آن گاه وعده حق بسيار (1)
و ناگهان چشم كافران از حيرت فرو ماند و فرياد كنند اي واي بر ما كه از اين روز غافل بوديم و سخت به راه نزديك شود 

 .74و  75ستمكاري شتافتيم. سوره انبياء، آيات 

 254، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .اين جمله از مالحم يعني پيشگوييهاي قرآن است

به همان معناي متبادر از كلمه است، كه مقابل گرفتن  "و تركنا "در جمله "كتر "از آنچه گفتيم به خوبي روشن گرديد كه
 .و اخذ است، و هيچ جهتي ندارد كه مانند بعضي بگوييم: ترك به معناي جعل و از لغات اضداد است

ير كه تكلم با غو اين آيه از كالم خداي عز و جل است، نه تتمه كالم ذو القرنين، به دليل اينكه در آن، سياق از غيبت به 
 :فرمودسياق كالم سابق بر اين خداي تعالي بود و در آن مي

در  "..ترك بعضهم . "، تغيير يافته، و اگر تتمه كالم ذو القرنين بود جا داشت چنين بيايد:"قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ ""إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ "
 ."جَعَلَهُ دَكَّاءَ "مقابل جمله ديگر كه فرمود

ش شوند، به دليل اينكه دنبالنفخه دومي قبل از قيامت است كه با آن همه مردگان زنده مي "وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ "مقصود از و
 ."فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً وَ عَرَضْنا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكافِرِينَ عَرْضاً "فرمايد:مي

 ."ذِكْرِي وَ كانُوا ال يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ "



و به  -اي كشيدهاين آيه تفسير كافرين است، و آنان همانهايي هستند كه خداوند ميان آنان و ذكرش سدي قرار داده و پرده
ا از شنيدن ر اي از ياد خدا كرده و استطاعتديدگان ايشان را در پرده -همين مناسبت بعد از ذكر سد متعرض حال آنان شده

 .گوششان گرفته در نتيجه راهي كه ميان آنان و حق فاصله بود آن راه كه همان ياد خدا است، بريده شده است

يابد، و يا رسد، و از ديدن و تفكر در آيات خداي عز و جل به سوي مدلول آنها راه ميآري، انسان يا از راه چشم به حق مي
 .موعظه و قصص و عبرتها، و اينان نه چشم دارند و نه گوش از طريق گوش و شنيدن كلمات حكمت و

 461گفته شده است[ ..... ص :  "أَ فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ ... "وجوهي كه در بيان مراد آيه شريفه:]

د خيال كننت كه آيا كساني كه توحيد خداي را انكار مياستفهامي است انكاري. در مجمع البيان گفته: معنايش اين اس
كنند اگر غير از خدا اولياي ديگري اتخاذ كنند ايشان را ياري خواهند نمود، و عقاب مرا از ايشان دفع توانند كرد؟ آن گاه مي

 .«1»كند ، بر اين حذف داللت مي"اإِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلً "گويد: جملهبر گفته خود استدالل نموده مي

كه اگر بغير  پندارندالبته وجه ديگري از ابن عباس نقل شده كه وي گفته معناي آيه چنين است: آيا اينان كه كافر شدند مي
 .كنم؟اي بگيرند من براي خود و عليه ايشان غضب نخواهم كرد و عقابشان نميمن آلهه

__________________________________________________ 
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 "ظن "است كه به معناي "حسب "مفعول اول براي "أَنْ يَتَّخِذُوا ... "وجه سومي نيز هست، و آن اين است كه جمله
بادي من دوني اولياء نافعا لهم ا فحسب الذين كفروا اتخاذهم ع "باشد، و مفعول دومش محذوف و تقديرش چنين است:مي

اند كه اگر غير از من اوليائي بگيرند براي ايشان نافع و يا دافع اند پنداشتهآيا كساني كه كافر شده -او دافعا للعقاب عنهم
 ."عقاب از ايشان است؟

و مفعول است، و آنچه اش قائم مقام دوصله "أن "و فرق ميان اين وجه و دو وجه قبلي اين است كه در آن دو وجه، كلمه
اش مفعول اول براي حسب است و مفعول دوم آن وصله "أن "حذف شده بعضي از صله است، به خالف وجه سومي كه آن

 .حذف شده

اش به جاي دو مفعول آمده، و عنايت كالم و نقطه اتكاء در آن وصله "أن "وجه چهارمي كه هست اين است كه بگوييم
اتخاذ آلهه، اتخاذ حقيقي نيست، و اصال اتخاذ نيست، چون اتخاذ هميشه از دو طرف است و متوجه اين است كه بفهماند 

ه ، يعني منزهي تو اي خدا جز ب"سُبْحانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنا مِنْ دُونِهِمْ "گويند:جويند و ميآلهه اتخاذ شده اينان خودشان تبري مي
 .تو دل نداديم

تر وجه اول است كه سياق ر وجاهت هر يك در رتبه خود قرار دارد، و از همه وجيهو اين وجوه چهارگانه از نظر ترتيب د
آيات هم با آن مساعد است، براي اينكه آيات مورد بحث بلكه تمامي آيات سوره در اين سياق است كه بفهماند كفار به 

ير ان و ركون كردند، و در نتيجه غزينت زندگي دنيا مفتون گشته، امر بر ايشان مشتبه شده است و به ظاهر اسباب اطمين
خداي را اولياي خود گرفتند و پنداشتند كه واليت اين آلهه كافي و نافع براي آنان است و دافع ضرر از آنها است. و حال 

آنكه آنچه بعد از نفخ صور و جمع شدن خاليق خواهند ديد مناقض پندار ايشان است، پس آيه شريفه مورد بحث نيز همين 
 .كندا تخطئه ميپندار ر

با اينكه در كالم خدا زياد آمده، و  "حسب "اش به جاي هر دو مفعولوصله "أن "اين را هم بايد بگوييم كه قائم مقام شدن



 "أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا ":از آن جمله فرموده

گذارد كه مفعول دوم آن را محذوف بدانيم. عالوه بر اينكه بعضي از نحويين هم آن را قي نميو امثال آن حاجتي با «1»
 .اندجائز ندانسته

ي كه ، و همچنين قرائت"قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا ... "فرمايند:كنند، كه ميآيات بعدي هم اين وجه اول را تاييد مي
 اي ديگر ازعده منسوب به علي )ع( و

__________________________________________________ 

دهيم آنان را مثل كساني كه ايمان آوردند؟. سوره جاثيه، آيه آيا پنداشتند آنان كه كسب كردند بديها را اينكه قرار مي(1)
11. 
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يعني آيا اولياء گرفتن بندگان مرا براي خود  .اندكن و باء را مضموم خواندهسين را سا -"ا فحسب "اند:قراء است كه خوانده
 .بس است ايشان را

 پرستانهر چيزي و هر كسي است كه مورد پرستش بت "أَنْ يَتَّخِذُوا عِبادِي مِنْ دُونِي أَوْلِياءَ "در جمله "عباد "پس مراد از
 .از بشر قرار بگيرد، چه مالئكه باشد و چه جن، و چه كملين

ها، چون اند كه مراد از عباد مسيح و مالئكه و امثال ايشان از مقربين درگاه خدا است، نه شيطانو اما اينكه مفسرين گفته
شود تشريف و احترام منظور است، صحيح نيست زيرا اوال مقام در اكثر موارد وقتي اضافه به ياي متكلم مي "عباد "كلمه

 "واالَّذِينَ كَفَرُ "در كالم، صريح در اين است كه مراد از "من دوني "هر است، و ثانيا قيدمناسب تشريف نيست و اين ظا
دانند كنند، با اينكه اعتراف به الوهيت او دارند، بلكه شركاء را كه شفعاء ميپرستان هستند كه اصال خدا را عبادت نميبت

مسيح را ولي خود گرفتند واليت خداي را انكار نكردند، بلكه  كردند. و اما اهل كتاب مثال نصاري در عين اينكهعبادت مي
 .دقت بفرمائيد -شمردندكردند و آن گاه هر دو را يكي ميدو قسم واليت اثبات مي

راد از شود و مپرستان ميشود، بلكه تنها شامل آلهه بتشامل مسيح و مانند او نمي "عبادي "پس حق اين است كه جمله
 .ها هستندتنها وثني "فَرُواالَّذِينَ كَ "جمله

ايم تا براي كفار در همان ابتداي ورودشان به قيامت وسيله يعني جهنم را آماده كرده -"إِنَّا أَعْتَدْنا جَهَنَّمَ لِلْكافِرِينَ نُزُلًا "
 "نزل "ده جهنم را بهشود و تشبيه كراي كه ميهمان وارد آن ميپذيرائيشان باشد. تشبيه كرده خداوند خانه آخرت را به خانه
 .شوديعني چيزي كه ميهمان در اول ورودش با آن پذيرايي مي

شبيه شود كه اين تفهميده مي "اينان در قيامت توقف و مكثي ندارند "فرمايدو با در نظر گرفتن اينكه بعد از دو آيه مي
و معلوم است كه در اين آيه چه تحكم و  چقدر تشبيه لطيفي است. گويا كفار غير از ورود به جهنم، ديگر كاري ندارند،

 رُسُلِي وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ "توبيخي از ايشان شده و كانه اين تحكم را در مقابل تحكمي كه از آنان در دنيا نقل كرده و فرموده:
 .قرار داده "هُزُواً

 461دارد[ ..... ص : بحث روايتي ]اختالفاتي كه از جهات متعدد در روايات مربوط به ذو القرنين وجود 

 اشاره



 گويد: بعد از آنكه رسول خدا )ص( مردم را از در تفسير قمي مي
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داستان موسي و همراهش و خضر خبر داد، عرض كردند داستان آن شخصي كه دنيا را گرديد و مشرق و مغرب آن را زير پا 
 .«1»را نازل فرمود  "وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ... "ي آياتگذاشت بگو ببينم چه كسي بوده. خداي تعال

از « 1»تفصيل اين روايت را در آنجا كه داستان اصحاب كهف را آورديم نقل نموديم، و در اين معنا در الدر المنثور  :مؤلف
 .ابن ابي حاتم از سدي از عمر مولي غفره نيز روايتي آمده

بداند كه روايات مروي از طرق شيعه و اهل سنت از رسول خدا )ص( و از طرق خصوص شيعه از ائمه خواننده عزيز بايد 
اش احاديث موقوفه)هدي )ع( و همچنين اقوال نقل شده از صحابه و تابعين كه اهل سنت با آنها معامله حديث نموده 

فهايي عجيب، و آن هم نه در يك بخش داستان، خوانند( در باره داستان ذي القرنين بسيار اختالف دارد، آن هم اختالمي
آوري است كه هر ذوق سليمي از آن بلكه در تمامي خصوصيات آن. و اين اخبار در عين حال مشتمل بر مطالب شگفت

داند، و عالم وجود هم منكر آن است. و اگر خردمند اهل بحث آنها را با هم وحشت نموده، و بلكه عقل سالم آن را محال مي
كند در اينكه مجموع آنها خالي از دسيسه و دستبرد و جعل و مبالغه يسه نموده مورد دقت قرار دهد، هيچ شكي نميمقا

از قبيل وهب ابن منبه و كعب  -تر رواياتي است كه علماي يهود كه به اسالم گرويدندنيست. و از همه مطالب غريب
اين  اند. بنا براند، نقل نمودهآيد از همان يهوديان گرفتهدست مينقل كرده و يا اشخاص ديگري كه از قرائن به  -االحبار

 .اي دارد كه ما به نقل آنها و استقصاء و احصاء آنها با آن كثرت و طول و تفصيلي كه دارند بپردازيم؟ديگر چه فائده

 .پردازيماز اختالف سالم است مي گذريم، و به نقل آنچه كه تا حدياي از جهات اختالف آنها اشاره نموده ميال جرم به پاره

از جمله اختالفات، اختالف در خود ذو القرنين است كه چه كسي بوده. بيشتر روايات بر آنند كه از جنس بشر بوده، و در 
اي در اي آسماني بوده و خداوند او را به زمين نازل كرده، و هر گونه سبب و وسيلهاز آنها آمده كه فرشته« 2»بعضي 

 گذاشته بود. و در كتاب خطط مقريزي از جاحظ نقل كرده كه در كتاب الحيوان خود گفته ذو القرنين مادرش از اختيارش
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 .25، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 .125، ص 2الدر المنثور، ج (2)

ص( و از شيرازي از جبير بن نفير )كيم از پدرش از رسول خدا ( از احوص بن ح121، ص 2اين قول را الدر المنثور )ج (3)
 .اي از عمر بن خطاب روايت كردهاي از خالد بن معدان از رسول خدا )ص( و نيز از عدهاز رسول خدا )ص( و از عده
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چه سمتي داشته. در بيشتر روايات آمده كه جنس بشر و پدرش از مالئكه بوده. و از آن جمله اختالف در اين است كه وي 
داشت، او خيرخواه خدا بود، داشت، و خدا هم او را دوست مياي از بندگان صالح خدا بوده، خدا را دوست ميذو القرنين بنده

ديگر آمده كه محدث بوده يعني مالئكه نزدش آمد و شد داشته و با « 1»خدا هم در حقش خيرخواهي نمود. و در بعضي 
 .ديگر آمده كه پيغمبر بوده «1»كرده. و در بعضي آنها گفتگو مي

ديگر « 2»از روايات آمده كه اسمش عياش بوده، و در بعضي  «3»و از آن جمله، اختالف در اسم او است. در بعضي 
يگر مصعب بن د« 5»مرزيا فرزند مرزبه يوناني از دودمان يونن فرزند يافث بن نوح. و در بعضي « 2»اسكندر و در بعضي 

ند، و گفتها( كه آنان را تبع ميها )يمنيديگر صعب بن ذي مرائد اولين پادشاه قوم تبع« 4»عبد اللَّه از قحطان. و در بعضي 
 عبد اللَّه بن ضحاك بن معد. و همچنين از اين قبيل« 5»گويا همان تبع، معروف به ابو كرب باشد. و در بعضي 
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( 252، ص 1( از ابن ابي حاتم و ابي الشيخ از امام باقر )ع( و در تفسير برهان )ج 121، ص 2اين روايت الدر المنثور )ج (1)
( از اصول كافي از حارث بن مغيرة 151، ح 172، ص 2از جبرئيل بن احمد از اصبغ بن نباته از علي )ع( و در نور الثقلين )ج 

 .ي جعفر )ع( روايت كردهاز اب

( از ابي الشيخ 121، ص 2از ابي حمزه ثمالي از ابي جعفر )ع(، و الدر المنثور )ج  (75ح  225، ص 1تفسير عياشي )ج (2)
 .از ابي الورقاء از علي )ع( روايت كرده و در آن معنا روايات ديگري نيز هست

( از ثمالي از امام 14ح  255، ص 1علي )ع( و در برهان )ج  ( از اصبغ بن نباته از47ح  221، ص 1تفسير عياشي )ج (3)
 .باقر )ع( نقل شده

اي از عقبة بن ( از عده121، ص 2اين معنا از روايت قرب االسناد حميري از امام كاظم )ع( و از روايت الدر المنثور )ج (4)
 .دشواي از وهب استفاده ميعامر از رسول خدا )ص( و نيز روايت ديگرش از عده

( است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از طريق ابن اسحاق از بعضي از اهل 121، ص 2در الدر المنثور )ج (5)
 [.....] .اند روايت كردهكتاب كه مسلمان شده

 .ط بيروت 152، ص 1البداية و النهاية، ج (6)

 .تيجاننقل از ابن هشام از كتاب  152، ص 1البداية و النهاية، ج (7)

، ط جامعه مدرسين(، از محمد بن خالد بطور رفع او در البداية و النهاية ص، از زبير بن بكار از ابن 122خصال )ص (8)
 .عباس نقل شده
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 .اسامي ديگر كه آنها نيز بسيار است

از روايات آمده كه قوم خود را به سوي « 1»؟ در بعضي اندو از آن جمله اختالف در اين است كه چرا او را ذو القرنين خوانده
خدا دعوت كرد، او را زدند و پيشاني راستش را شكافتند پس زماني از ايشان غايب شد، بار ديگر آمد و مردم را به سوي خدا 

غرب  كه شرق وخواند، اين بار طرف چپ سرش را شكافتند، بار ديگر غايب شد پس از مدتي خداي تعالي اسبابي به او داد 
ديگر آمده كه مردم او را در همان نوبت اول « 1»زمين را بگرديد و به اين مناسبت او را ذو القرنين ناميدند. و در بعضي 

كشتند، آن گاه خداوند او را زنده كرد، اين بار به سوي قومش آمد و ايشان را دعوت نمود، اين بار هم كتكش زدند و به 
 .خدا او را زنده كرد و به آسمان دنياي باال برد، و اين بار با تمامي اسباب و وسائل نازلش كرد قتلش رساندند، بار ديگر

هايي كه به او زده بودند دو شاخ بر سرش روئيده ديگر آمده كه: بعد از زنده شدن بار دوم در جاي ضربت« 2»و در بعضي 
ن نازل شد شروع كرد به سير و سفر در زمين و مردم را به بود، و خداوند نور و ظلمت را برايش مسخر كرد، و چون بر زمي

زد، و اگر قومي از پذيرفتن دعوتش استكبار زد و دو شاخش رعد و برق ميسوي خدا دعوت كردن. مانند شير نعره مي
 .ندشدند دعوتش را اجابت كنكرد تا مجبور ميشان ميكرد، و ظلمت آن قدر خستهكرد ظلمت را بر آنان مسلط ميمي

گذاشت، و ديگر آمده كه: وي اصال دو شاخ بر سر داشت، و براي پوشاندنش همواره عمامه بر سر مي« 2»و در بعضي 
عمامه از همان روز باب شد، و از بس كه در پنهان كردن آن مراقبت داشت هيچ كس غير از كاتبش از جريان خبر نداشت، 

 د، ليكن حوصله كاتبش سر آمده به ناچار به صحرا آمد، و دهان خود را بهاو را هم اكيدا سفارش كرده بود كه به كسي نگوي
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( از ابي بصير از 21، ص 1ج )( از صدوق از اصبغ از علي )ع( و در تفسير قمي 22، ح 254، ص 1در كتاب برهان )ج (1)



 .ير از امام صادق )ع( آمدهامام صادق )ع( و در خصال از ابي بص

( از ابن مردويه از طريق 121، ص 2و در الدر المنثور )ج  (( از اصبغ از علي )ع47ح  221، ص 1در تفسير عياشي )ج (2)
( نيز آن را نقل كرده و در معناي آن روايت ديگري نيز 42ح  225، ص 1ع( نقل شده و عياشي )ج )ابي الطفيل از علي 

 .هست

اي از وهب ابن منبه چيزي نظير آن ( از اصبغ از علي )ع( و در الدر المنثور از عده47ح  221، ص 1شي )ج تفسير عيا(3)
 .نقل شده

 .( از ابي الشيخ از وهب ابن منبه121، ص 2در الدر المنثور )ج (4)
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 .داي او دو بوته ني رويانيدزمين گذاشته، فرياد زد كه پادشاه دو شاخ دارد، خداي تعالي از ص

دميد از دهانه آنها اين صدا ها گذر كرد خوشش آمد، و آنها را قطع نموده مزماري ساخت كه وقتي در آن ميچوپاني از آن ني
، قضيه در شهر منتشر شد ذو القرنين فرستاد كاتبش را آوردند، و او را "آگاه كه براي پادشاه دو شاخ است "آمد،درمي

شود اين كند تهديد به قتلش نمود. او واقع قضيه را گفت. ذو القرنين گفت پس معلوم ميكرد و چون ديد انكار مياستنطاق 
 .خواسته افشاء شود، از آن به بعد عمامه را هم كنار گذاشتامري بوده كه خدا مي

يعني در شرق و غرب آن، سلطنت كرده اند كه او در دو قرن از زمين، اند: از اين جهت ذو القرنينش خواندهگفته« 1»بعضي 
اند: بدين جهت است كه وقتي در خواب ديد كه از دو لبه آفتاب گرفته است، خوابش را اينطور ديگر گفته« 1»است و بعضي 

 .شود، و به همين جهت ذو القرنينش خواندندتعبير كردند كه مالك و پادشاه شرق و غرب عالم مي

اند: چون كه هم پادشاه روم و گفته «2»ن جهت كه وي دو دسته مو در سر داشت. و بعضي اند: بديديگر گفته «3»بعضي 
اند: چون در تاجش دو گفته« 5»اند: چون در سرش دو برآمدگي چون شاخ بود. و بعضي گفته« 2»هم فارس شد. و بعضي 

 .چيز به شكل شاخ از طال تعبيه كرده بودند. و از اين قبيل اقوالي ديگر

مله، اختالفي كه وجود دارد در سفر او به مغرب و مشرق است كه اين اختالف از ساير اختالفهاي ديگر شديدتر است. و از ج
كرده. و در رواياتي شده و مغرب و مشرق عالم را سير ميروايات آمده كه ابر در فرمانش بوده، سوار بر ابر مي« 4»در بعضي 

 ديگر آمده كه او به كوه قاف« 5»
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 .اي از ابي العاليه و ابن شهابدر الدر المنثور از عده(1)

 .(( از ضرائح و جرائح از امام عسكري )ع( از علي )ع111ح  175، ص 2نور الثقلين )ج (2)

 .(121، ص 2الدر المنثور از شيرازي از قتاده )ج (3)

 .(121، ص 2از وهب )ج  اي،الدر المنثور از عده(4)

( است كه ابن منذر و ابن ابي حاتم و ابو الشيخ از طريق ابن اسحاق از بعضي از اهل 121، ص 2در الدر المنثور )ج (5)
 .اند روايت كردهكتاب كه مسلمان شده

 .(12، ص 15اين روايت را روح المعاني نقل كرده. )ج (6)

( و نور 12، ح 252، ص 1( و تفسير برهان )ج 125، ص 2الدر المنثور )ج  در تعدادي از روايات عامه و خاصه و در(7)
 [.....] .الثقلين و بحار آمده

( از عبد بن حميد و غير او 125، ص 2( از جميل از امام صادق )ع( و در الدر المنثور )ج 15، ح 255، ص 1در برهان )ج (8)



 .از عكرمه
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در باره آن كوه دارد كه كوهي است سبز و محيط بر همه دنيا، و سبزي آسمان هم از رنگ آن است. و در  رسيد، آن گاه
ديگر آمده كه: ذو القرنين به طلب آب حيات برخاست به او گفتند كه آب حيات در ظلمات است، ذو القرنين وارد « 1»بعضي 

او موفق به خوردن از آن نشد و خضر موفق شد حتي ظلمات شد در حالي كه خضر در مقدمه لشگرش قرار داشت، خود 
خضر از آن آب غسل هم كرد، و به همين جهت هميشه باقي و تا قيامت زنده است. و در همين روايات آمده كه ظلمات 

 .مزبور در مشرق زمين است

كه در مشرق است. و در  از روايات آمده« 1»و از آن جمله اختالفي است كه در باره محل سد ذو القرنين هست. در بعضي 
طول سد كه  :انددر اين مورد به حدي رسيده كه بعضي گفته« 2»ديگر آمده كه در شمال است. مبالغه روايات « 2»بعضي 

آن  اشريزيدر بين دو كوه ساخته شده صد فرسخ، و عرض آن پنجاه فرسخ، و ارتفاع آن به بلندي دو كوه است. و در پي
هاي عظيم، و به جاي گل مس ذوب شده ريختند تا به كف ه آب رسيدند، و در درون سد صخرهقدر زمين را كندند كه ب

اي از مس زرد به كار بردند هاي آهن و مس ذوب شده پر كردند، و در البالي آن رگهزمين رسيدند از آنجا به باال را با قطعه
 .كه چون جامه راه راه رنگارنگ گرديد

روايات آمده كه از نژاد ترك از اوالد يافث بن « 2»در بعضي  .است در وصف ياجوج و ماجوج و از آن جمله اختالف روايات
كردند. ذو القرنين سدي را كه ساخت براي همين بود كه راه رخنه آنان را ببندد. و در بعضي نوح بودند، و در زمين فساد مي

اند، يعني هيچ كس از زن و بوده "ولود "گر آمده كه قومدي« 4»از آنها آمده كه اصال از جنس بشر نبودند. و در بعضي « 5»
 مرد

__________________________________________________ 

( از هشام از بعضي از آل محمد )ع( 44، ح 225، ص 1( از علي )ع( و در تفسير عياشي )ج 21، ص 1در تفسير قمي )ج (1)
 .(از امام باقر )عو در الدر المنثور از ابن ابي حاتم و غير او 

 .( از ابن اسحاق و غير او از وهب222، ص 2الدر المنثور )ج (2)

 .الدر المنثور از ابن اسحاق از ابن عباس(3)

 .( از ابن اسحاق و غير او از وهب222، ص 2الدر المنثور )ج (4)

( نور الثقلين از 114، ح 254، ص 2و در )ج  الدر المنثور از ابن اسحاق از ابن منذر از علي )ع( و از ابن ابي حاتم از قتاده(5)
 .علل الشرائع از عسكري

 .( از روضه كافي از ابن عباس115، ح 254، ص 2نور الثقلين )ج (6)

( از 125، ص 2، با اختالف سند( از عبد اللَّه بن عمير و از عبد اللَّه بن سالم و در الدر المنثور )ج 17، ص 15ج )طبري (7)
 .(ع)( از ابن ابي حاتم از سدي از علي 121، ص 2نسايي و ابن مردويه از اوس از رسول خدا )ص( و در الدر المنثور )ج 
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مگر آنكه داراي هزار فرزند شده باشد، و به همين جهت آمار آنها از عدد ساير بشر بيشتر بوده. حتي در بعضي  مردهآنها نمي
شده كه اين قوم از نظر نيروي جسمي و شجاعت به  «2»روايات آمار آنها را نه برابر همه بشر دانسته. و نيز روايت « 1»

هيچ  خوردند. و نيز بهگذشتند مگر آنكه آن را پاره پاره كرده مينساني نمياند كه به هيچ حيوان و يا درنده و يا احدي بوده
خورند مگر آنكه آب آن را چريدند، و به هيچ نهري برنميگذشتند مگر آنكه همه را ميكشت و زرع و يا درختي نمي



اند، و يگر و امتي ديگر بودهشده كه ياجوج يك قوم و ماجوج قومي د« 2»كردند. و نيز روايت خوردند و آن را خشك ميمي
 .اند، و به همين جهت جز خدا كسي از عدد آنها خبر نداشتههر يك از آنها چهار صد هزار امت و فاميل بوده

طائفه ديگر طول و عرضشان  .اند كه درختي است بلنداند، يك طائفه مانند ارز بودهشده كه سه طائفه بوده« 2»و نيز روايت 
تر بودند هر يك دو الله گوش اند، و طائفه سوم كه از آن دو طائفه شديدتر و قوير طرف چهار زرع بودهيكسان بوده و از ه

كرده، يكي لباس تابستاني و ديگري لباس زمستاني آنها بوده اند كه يكي از آنها را تشك و ديگري را لحاف خود ميداشته
اند. ت و رويش كرك بوده است. بدني سفت و سخت داشتهاولي پشت و رويش داراي پرهايي ريز بوده و آن ديگري پش

شده كه قامت هر يك از آنها يك وجب و يا دو وجب و يا « 2»پوشانده. و نيز روايت كرك و پشم بدنشان بدنهايشان را مي
د سگ ننجنگيدند صورتهايشان ماديگر آمده كه آنهايي كه لشكر ذو القرنين با ايشان مي« 5»سه وجب بوده. و در بعضي 

 .بوده

__________________________________________________ 

 .( از عبد الرزاق و غير او از عبد اللَّه بن عمر127، ص 2در الدر المنثور )ج (1)

 .( از ابن اسحاق و غير او از وهب121، ص 2الدر المنثور )ج (2)

از حسان بن عطيه و از ابن ابي حاتم و غير او از حذيفه از رسول ( از ابن منذر و ابي الشيخ 125، ص 2در الدر المنثور )ج (3)
خدا )ص( و نيز در مبالغه از جهت آمار اين امت آمده كه از رسول خدا )ص( روايت شده كه فرمود ياجوج و ماجوج معادل 

)ص([ در حالي كه  هزار برابر مسلمانان هستند ]البداية و النهاية از صحيح بخاري و مسلم از ابي سعيد از رسول خدا
شود كه ياجوج و ماجوج دويست برابر جمعيت روي زمين گويند مسلمانان پنج يك اهل زمينند و الزمه اين حرف اين ميمي

 .باشند

 .( از ابن منذر و ابن ابي حاتم از كعب االحبار122، ص 2در الدر المنثور )ج (4)

 .و غير آن دو از ابن عباس ( از ابن منذر و حاكم125، ص 2در الدر المنثور )ج (5)

 [.....] .(اي از عقبة بن عامر از رسول خدا )ص( از ابن منذر و از عده121، ص 2در الدر المنثور )ج (6)
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عد از آمده كه ب« 1»و از جمله آن اختالفات اختالفي است كه در تاريخ زندگي سلطنت ذو القرنين است، در بعضي از روايات 
زيسته، زيرا ذو القرنين حج خانه خدا كرده و با ابراهيم ديگر در زمان ابراهيم و هم عصر وي مي« 1»نوح، و در بعضي 

 .زيسته استديگر آمده كه وي در زمان داوود مي «2»مصافحه نموده است، و اين اولين مصافحه در دنيا بوده. و در بعضي 

از روايات  «4»ت اين داستان هست اختالف در مدت سلطنت ذو القرنين است. در بعضي باز از جمله اختالفاتي كه در روايا
 .ديگر دوازده سال، و در روايات ديگر مقدارهايي ديگر گفته شده« 2»آمده كه سي سال، و در بعضي 

 بيل الدر المنثور، بحار،اين بود جهات اختالفي كه هر كه به تاريخ مراجعه نمايد و اخبار اين داستان را در جوامع حديث از ق
 .گرددبرهان و نور الثقلين از نظر بگذراند به آنها واقف مي

و در كتاب كمال الدين به سند خود از اصبغ بن نباته روايت كرده كه گفت: ابن الكواء در محضر علي )ع( هنگامي كه آن 
 :جناب بر فراز منبر بود برخاست و گفت

ن ذو القرنين خبر بده، آيا پيغمبر بوده و يا ملك؟ و مرا از دو قرن او خبر بده آيا از طال بوده يا يا امير المؤمنين ما را از داستا
نه پيغمبر بود، و نه ملك. و دو قرنش نه از طال بود و نه از نقره. او مردي بود كه خداي را دوست  :از نقره؟ حضرت فرمود

خواست، و بدين جهت او را ذو القرنين ود، خدا هم برايش خير ميداشت و خدا هم او را دوست داشت، او خيرخواه خدا بمي



كرد و آنها او را زدند و يك طرف سرش را شكستند، پس مدتي از مردم غايب خواندند كه قومش را به سوي خدا دعوت مي
سي مانند ما نيز كشد، و بار ديگر به سوي آنان برگشت، اين بار هم زدند و طرف ديگر سرش را شكستند، و اينك در ميان ش

 .«5»او هست 

پادشاه(، براي اينكه در رواياتي كه به )در اين روايت به فتح الم )فرشته( باشد نه به كسر آن  "ملك "ظاهرا كلمه :مؤلف
 حد استفاضه از آن جناب و از ديگران نقل شده همه او

__________________________________________________ 

 .(( از اصبغ از علي )ع54، ح 221، ص 1ي )ج در تفسير عياش(1)

( از امالي 151، ح 155، ص 2( از ابن مردويه و غير او از عبيد بن عمير، و در نور الثقلين )ج 121، ص 2الدر المنثور )ج (2)
 .شيخ از امام باقر )ع( و در عرائس ابن اسحاق

 .الدر المنثور از ابن ابي حاتم و ابن عساكر از مجاهد(3)

 .(( از برقي از موسي بن جعفر )ع1، ح 247، ص 1برهان )ج (4)

 .( از ابن ابي حاتم از وهب124، ص 2الدر المنثور )ج (5)

 .272اكمال الدين، ط انتشارات اسالمي، ص (6)
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ده به پيغمبر بودن او را نيز نفي كر اند. پس اينكه در اين روايت آن را نفي كرده و همچنينگير معرفي كردهرا سلطاني جهان
گان اي از فرشتخاطر اين بوده كه روايات وارده از رسول خدا را كه در بعضي آمده كه پيغمبر بوده، و در بعضي ديگر فرشته

 .كه همين قول عمر بن خطاب است هم چنان كه اشاره به آن گذشت، تكذيب نمايد

يعني مانند ذو القرنين در دو بار شكافته شدن فرقش، و مقصودش  "هست اينك در ميان شما مانند او "و اينك فرمود
خودش بوده، چون يك طرف فرق سر ايشان از ضربت ابن عبد ود شكافته شد و طرف ديگر به ضربت عبد الرحمن ابن 

يضه از روايات مستفملجم )لعنة اللَّه عليه( كه با همين ضربت دومي شهيد گرديد. و نيز به دليل روايت كمال الدين كه از 
اند و مبسوطتر از همه از نظر لفظ همين امير المؤمنين )ع( است و شيعه و اهل سنت به الفاظ مختلفي از آن جناب نقل كرده

نقلي است كه ما آورديم. چيزي كه هست دست نقل به معنا با آن بازيها كرده و آن را به صورت عجيب و غريب و نهايت 
 .تحريف در آورده است

 :در الدر المنثور است كه ابن مردويه از سالم بن ابي الجعد روايت كرده كه گفت و

اي ود: او بندهفرمشخصي از علي )ع( از ذو القرنين پرسش نمود كه آيا پيغمبر بوده يا نه؟ فرمود: از پيغمبرتان شنيدم كه مي
 .«1»بود معتقد به وحدانيت خدا و مخلص در عبادتش، خدا هم خيرخواه او بود 

و در احتجاج از امام صادق )ع( در ضمن حديث مفصلي روايت كرده كه گفت: سائل از آن جناب پرسيد مرا از آفتاب خبر ده 
آن را  شود، فلكترين نقطه سرازير مياند وقتي آفتاب به پائينشود؟ فرمود: بعضي از علما گفتهكه در كجا پنهان مي

برد، و اين كار هميشه جريان دارد تا آنكه به طرف محل طلوع خود پائين آيد،  ميچرخاند و دوباره به شكم آسمان باالمي
گردد، به همين جهت يعني آفتاب در چشمه اليه داري فرو رفته سپس زمين را پاره نموده، دوباره به محل طلوع خود برمي

ام فرش سلب شده، هر روز نور ديگري سرخاش دهند بار ديگر طلوع كند، و همه روزه نوزير عرش متحير شده تا آنكه اجازه
 .«1»گيرد به خود مي

سير  بيان "گرددبه محل طلوع خود برمي "تا آنجا كه فرمود "شودترين نقطه سرازير ميبه پائين "مؤلف: اينكه فرمود:



ر سر اين فرضيه بآفتاب است از حين غروب تا هنگام طلوعش در مدار آسمان بنا بر فرضيه معروف بطلميوسي، چون آن روز 
 كار بود كه اساسش مبني بر سكون

__________________________________________________ 

 .125، ص 2الدر المنثور، ج (1)

 .، ط نجف77، ص 1احتجاج طبرسي، ج (2)
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ين قضيه را نسبت به بعضي علماء داده است. و زمين و حركت اجرام سماوي در پيرامون آن بود، و به همين جهت امام )ع( ا
 "گرددكند و دوباره به محل طلوع خود برميداري فرو رفته سپس زمين را پاره مييعني آفتاب در چشمه الي "اينكه داشت

ا به فرو ر "ةٍتَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَ "جزء كالم امام نيست، بلكه كالم بعضي از راويان خبر است، كه به خاطر قصور فهم، آيه
دار، و غايب شدنش در آن، و چون ماهي شنا كردن در آب، و پاره كردن زمين، و دو باره به محل رفتن آفتاب در چشمه الي

اند. به نظر آنها عرش، آسماني است فوق آسمانهاي هفتگانه، و يا طلوع برگشتن، و سپس رفتن به زير عرش، تفسير كرده
اش اند، و آفتاب شبها در آنجا هست تا اجازهآن نيست، و آن را باالي آسمان هفتم گذاشته جسمي است نوراني كه ما فوق

 .كندگيرد و طلوع ميدهند طلوع كند، آن وقت است كه نوري قرمز به خود مي

 433رواياتي در ذيل برخي جمالت آيات راجع به ذو القرنين[ ..... ص : ]

به روايت ديگري اشاره كرده كه  "اش دهند طلوع كندمتحير شده، تا آنكه اجازهپس در زير عرش  "و همين راوي در جمله
دارند در حالي كه اصال برند، و نگاه مياز رسول خدا )ص( روايت شده كه مالئكه آفتاب را بعد از غروبش به زير عرش مي

دهند، تا آنكه جامه نور را بر تنش كرده، ميداند فردا چه ماموريتي به او نور ندارد، و در همانجا هست در حالي كه هيچ نمي
دهند طلوع كند. فهم قاصر او در عرش همان اشتباهي را مرتكب شده كه در تفسير غروب در اينجا مرتكب دستورش مي

 .شده بود، در نتيجه قدم به قدم از حق دورتر شده است

و سنت چيزي كه قابل اعتماد باشد وجود ندارد. به فلك نهم و يا جسم نوراني نظير تخت، در كتاب  "عرش "و در تفسير
همه اينها مطالبي است كه فهم اين راوي آن را تراشيده. و ما بيشتر روايات عرش را در اوائل جزء هشتم اين كتاب نقل 

 .نموديم

ه، و ح ندانستو همين كه امام )ع( مطلب را به بعضي از علماء نسبت داده خود اشاره به اين است كه آن جناب مطلب را صحي
 اند بيان كنند در حالي كه فهم شنوندگان آن قدرتوانستهاين امكان را هم نداشته كه حق مطلب را بيان فرمايد، و چگونه مي

چنين  كردند. درساده و نارسا بوده كه يك فرضيه آسان و سهل التصور در نزد اهل فنش را اينطور كه ديديد گيج و گم مي
لب را كه امري خارج از احساس به خواص ظاهري و بيرون از گنجايش فكر آن روز شنونده بود بيان زماني اگر امام حق مط

 .تراشيدند؟اش نموده، و چه معاني برايش ميكردند شنوندگان چگونه تلقيمي
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 :اند كه به وي گفته شدحاتم از طريق عثمان بن ابي حاضر، از ابن عباس روايت كرده

ما  گويد: من به معاويه گفتم:قرائت كرده. ابن عباس مي "تغرب في عين حامية "معاوية بن ابي سفيان آيه سوره كهف را
تو چه جور  :از كه شنيدي؟(. معاويه به عبد اللَّه عمر گفت ايم، )تو اين قرائت راقرائت نكرده "حمئة "اين آيه را جز به لفظ

 :خواني؟ گفتمي



 .همانطور كه تو خواندي

معاويه فرستاد نزد كعب  (پرسي؟به معاويه گفتم قرآن در خانه من نازل شده، )تو از اين و آن مي :گويدابن عباس مي
كجا دانسته؟ كعب گفت: از اهل عربيت بپرس، كه آنان  االحبار و احضارش نموده، پرسيد در تورات محل غروب آفتاب را

و در اينجا با دست اشاره به سمت مغرب  -كند،يابم كه آفتاب در آب و گل غروب ميدانند، و اما من در تورات ميبهتر مي
و معاويه را  ،گفتم كه سخن تو را تاييد كندابن ابي حاضر به ابن عباس گفت: اگر من با شما دو نفر بودم چيزي مي -كرد

در ضمن  دادم كه تبعگفتي؟ گفت اين مدرك را ارائه ميبصيرت بخشد. ابن عباس پرسيد: چه مي "حمئة "نسبت به كلمه
 .مندي او به علم و پيروي از آن نقل كرده گفته استخاطراتي كه از ذو القرنين و از عالقه

 قد كان ذو القرنين عمر مسلما ملكا تدين له الملوك و تحشد

 فاتي المشارق و المغارب يبتغي اسباب ملك من حكيم مرشد

 «1»فرأي مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب و ثاط حرمد 

گفت:  به چه معنا است؟ "ثاط "چيست؟ اسود گفت: در زبان قوم تبع به معناي گل است، پرسيد "خلب "ابن عباس پرسيد
 :چيست؟ گفت "حرمد "به معناي الي است، پرسيد

 .«1»گويد بنويس اه. ابن عباس غالمي را صدا زد كه آنچه اين مرد ميسي

 .مؤلف: اين حديث با مذاق جماعت كه قائل به تواتر قراءتها هستند آن طور كه بايد سازگاري ندارد

__________________________________________________ 

ذارنده و پادشاهي بود كه پادشاهان خدمتش كردند و نزدش جمع ذو القرنين مردي مسلمان بود كه عمري را به اسالم گ(1)
 .شدند

 .پس به مشارق و مغارب عالم سفر كرد و در جستجوي اسباب ملك بود كه حكيمي مرشد بيابد و از او بپرسد

 .رفتآلود و سياه رنگ فرو مياي گلپس محل غروب آفتاب را در هنگام غروب ديد كه در چشمه

 .125، ص 2ج  الدر المنثور،(2)

 215، ص: 12ترجمه الميزان، ج

و از تيجان ابن هشام همين حديث را نقل كرده، و در آن چنين آمده كه: ابن عباس اين اشعار را براي معاويه خواند، معاويه 
 رپرسيد، و در جوابش گفت: خلب به معناي اليه زيرين است، و حرمد شن و سنگ زي "حرمد "و "ثاط "و "خلب "از معناي

 .آن است، آن گاه قصيده را هم ذكر كرده. و همين اختالف خود شاهد بر اين است كه در اين روايت نارسايي وجود دارد

ها لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِ "و در تفسير عياشي از ابي بصير از ابي جعفر )ع( روايت كرده كه در ذيل اين كالم خداي عز و جل:
 .«1»خانه ساختن را ياد نگرفته بودند  فرمود: چون هنوز "سِتْراً

 .«1»و در تفسير قمي در ذيل همين آيه نقل كرده كه امام فرمود: چون هنوز لباس دوختن را نياموخته بودند 

ني دو گفته: يع "حَتَّي إِذا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ "و در الدر المنثور است كه ابن منذر از ابن عباس روايت كرده كه در ذيل جمله
 .«2»كوه كه يكي كوه ارمينيه و يكي كوه آذربيجان است 

ش پرس "أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً "و در تفسير عياشي از مفضل روايت كرده كه گفت از امام صادق )ع( از معناي آيه
اگر به تقيه عمل كني در حق تو هيچ  "طاعُوا لَهُ نَقْباًفَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَ مَا اسْتَ "نمودم، فرمود: منظور تقيه است كه

راخ توانند آن را سوتوانند بكنند، و خود حصني حصين است، و ميان تو و اعداء خدا سدي محكم است كه نمياي نميحيله
 .«2»كنند 



 .«2» و نيز در همان كتاب از جابر از آن جناب روايت كرده كه آيه را به تقيه تفسير فرموده است

 .مؤلف: اين دو روايت از باب جري است نه تفسير

به  "وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ "و در تفسير عياشي از اصبغ بن نباته از علي )ع( روايت كرده كه روز را در جمله
 .«5»روز قيامت تفسير فرموده 

مربوط به عالئم ظهور قيامت باشد، و شايد مراد امام هم از روز قيامت مؤلف: ظاهر آيه به حسب سياق اين است كه اين آيه 
 شود كههمان مقدمات آن روز باشد، چون بسيار مي

__________________________________________________ 

 .52، ح 225، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 .21، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 .127، ص 2الدر المنثور، ج (3)

 [.....] .221، ص 1(تفسير عياشي، ج 5و  2و  4)

 211، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .شودقيامت به روز ظهور مقدماتش هم اطالق مي

ع( نوشتم، و در آن پرسيدم: آيا نفس )اي به امام صادق و در همان كتاب از محمد بن حكيم روايت شده كه گفت: من نامه
 :گويدقادر بر معرفت هست يا نه؟ مي

و از  "الَّذِينَ كانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَ كانُوا ال يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً "فرمايد:رمود نه. پرسيدم خداي تعالي ميامام ف
ما كانُوا ما كانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَ  "اين آيه :آيد كه ديدگان كفار بينايي داشته و بعدا دچار غطاء شده. امام فرمودآن برمي
كردم:  گويد عرضبينند ولي غطاء جلو ديد آنان را گرفته است. ميكنايه است از نديدن و نشنيدن، نه اينكه مي "يُبْصِرُونَ

گيرد، بلكه از آن جهت كه خود گيرد؟ فرمود: از آن جهت كه خدا با آنان معامله كرده عيب نميپس چرا از آنان عيب مي
 .«1»كردند عيبي بر آنان نبود شدند و تكلف نميگيرد و اگر منحرف نمييچنين كردند از آنها عيب م

 .شونداند و به همين جهت به آثار و تبعات آن گرفتار ميمؤلف: يعني كفار، خود مسبب اين حجاب

ماوي و سو در تفسير قمي در ذيل آيه مذكور از امام روايت كرده كه فرمود: كساني هستند كه به خلقت خدا و آيات ارضي 
 .«1»افكنند او نظر نمي

از حضرت رضا )ع( روايت كرده كه آيه را بر منكرين واليت تطبيق فرموده، و اين همان تطبيق كلي « 2»مؤلف: و در عيون 
 .بر مصداق است

__________________________________________________ 

 .221، ص 1تفسير عياشي، ج (1)

 .25، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 .22، ح 125، ص 1عيون اخبار الرضا )ع(، ج (3)

 211، ص: 12ترجمه الميزان، ج
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 .مشخصاتش نشدهقرآن كريم متعرض اسم او و تاريخ زندگي و والدت و نسب و ساير 

پردازد. در خصوص ذو البته اين رسم قرآن كريم در همه موارد است كه در هيچ يك از قصص گذشتگان به جزئيات نمي
گانه او كرده، اول رحلتش به مغرب تا آنجا كه به محل فرو رفتن خورشيد رسيده و القرنين هم اكتفاء به ذكر سفرهاي سه

رود، و در آن محل به قومي برخورده است. و رحلت دومش از فرو مي "حاميه "و يا "مِئَةٍعَيْنٍ حَ "ديده است كه آفتاب در
مغرب به طرف مشرق بوده، تا آنجا كه به محل طلوع خورشيد رسيده، و در آنجا به قومي برخورده كه خداوند ميان آنان و 

 .آفتاب ساتر و حاجبي قرار نداده

 فهميدند وده، و در آنجا به مردمي برخورده كه به هيچ وجه حرف و كالم نميو رحلت سومش تا به موضع بين السدين بو
اي در اختيارش بگذارند و او بر ايشان ديواري بكشد، چون از شر ياجوج و ماجوج شكايت كردند، و پيشنهاد كردند كه هزينه

ي بسازد كه ما فوق آنچه آنها آرزويش را تا مانع نفوذ ياجوج و ماجوج در بالد آنان باشد. او نيز پذيرفته و وعده داده سد
كنند بوده باشد، ولي از قبول هزينه خودداري كرده است و تنها از ايشان نيروي انساني خواسته است. آن گاه از همه مي

 .هاي آهن و دمهاي كوره و قطر نموده استاي به رجال و قطعهخصوصيات بناي سد تنها اشاره

يم از اين داستان آورده، و از آنچه آورده چند خصوصيت و جهت جوهري داستان استفاده اين آن چيزي است كه قرآن كر
 :شودمي

يده اش ذو القرنين ناماول اينكه صاحب اين داستان قبل از اينكه داستانش در قرآن نازل شود بلكه حتي در زمان زندگي
 212، ص: 12مه الميزان، جيَسْئَلُونَكَ ترج "شده، و اين نكته از سياق داستان يعني جملهمي

 "عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ

( آيد كه در عصر رسول خدا )صشود، )از جمله اول برميبه خوبي استفاده مي "قالُوا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ "و "قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ "و
 اند. و از دو جمله بعدي به خوبيپرسيدهقبل از نزول اين قصه چنين اسمي بر سر زبانها بوده، كه از آن جناب داستانش را 

 .(اندشود كه اسمش همين بوده كه با آن خطابش كردهمعلوم مي

 "خصوصيت دوم اينكه او مردي مؤمن به خدا و روز جزاء و متدين به دين حق بوده كه بنا بر نقل قرآن كريم گفته است:
أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلي رَبِّهِ  "و نيز گفته: "لَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّاهذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَ

هِمْ تُعَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِي قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ "گذشته از اينكه آيه "فَيُعَذِّبُهُ عَذاباً نُكْراً وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً ...
فهماند كه او به وحي و باشد، و ميدهد، خود شاهد بر مزيد كرامت و مقام ديني او ميكه خداوند اختيار تام به او مي "حُسْناً

 .كردهشده، و او را كمك مييا الهام و يا به وسيله پيغمبري از پيغمبران تاييد مي

اما خير دنيا، براي اينكه  .ه او از كساني بوده كه خداوند خير دنيا و آخرت را برايش جمع كرده بودخصوصيت سوم اينك
سلطنتي به او داده بود كه توانست با آن به مغرب و مشرق آفتاب برود، و هيچ چيز جلوگيرش نشود بلكه تمامي اسباب 

و اقامه حق در بشر نموده به صلح و عفو و رفق و كرامت مسخر و زبون او باشند. و اما آخرت، براي اينكه او بسط عدالت 
ءٍ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَ آتَيْناهُ مِنْ كُلِّ شَيْ "نفس و گستردن خير و دفع شر در ميان بشر سلوك كرد، كه همه اينها از آيه

ه چگونه خداوند نيروي جسماني و روحاني به او ارزاني آيد كشود. عالوه بر آنچه كه از سياق داستان بر مياستفاده مي "سَبَباً
 .داشته است

 .جهت چهارم اينكه به جماعتي ستمكار در مغرب برخورد و آنان را عذاب نمود

جهت پنجم اينكه سدي كه بنا كرده در غير مغرب و مشرق آفتاب بوده، چون بعد از آنكه به مشرق آفتاب رسيده پيروي 
و كوه رسيده است، و از مشخصات سد او عالوه بر اينكه گفتيم در مشرق و مغرب عالم نبوده اين سببي كرده تا به ميان د



اند به صورت يك ديوار ممتد در آورده است. و در است كه ميان دو كوه ساخته شده، و اين دو كوه را كه چون دو ديوار بوده
نايي بوده كه آن تنگنا رابط ميان دو قسمت مسكوني زمين هاي آهن و قطر به كار رفته، و قطعا در تنگسدي كه ساخته پاره

 .بوده است
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 212، ص: 12قدماي از مورخين هيچ يك در اخبار خود پادشاهي را كه نامش ذو القرنين و يا شبيه به ترجمه الميزان، ج

به بعضي  اند. بلهاند. و نيز اقوامي به نام ياجوج و ماجوج و سدي كه منسوب به ذو القرنين باشد نام نبردهآن باشد اسم نبرده
اند كه به عنوان مباهات نسبت خود را ذكر كرده و يكي از پدران خود را از پادشاهان حمير از اهل يمن اشعاري نسبت داده

هايش اين را نيز سروده كه او به مغرب و مشرق ين اسم برده و در سرودهداشته را به نام ذو القرن "تبع "كه سمت پادشاهي
عالم سفر كرد و سد ياجوج و ماجوج را بنا نمود، كه به زودي در فصول آينده مقداري از آن اشعار به نظر خواننده خواهد 

 .ان شاء اللَّه -رسيد

اينان  "آن جمله در اصحاح دهم از سفر تكوين تورات:و نيز ذكر ياجوج و ماجوج در مواضعي از كتب عهد عتيق آمده. از 
اند: سام و حام و يافث كه بعد از طوفان براي هر يك فرزنداني شد، فرزندان يافث عبارت بودند از جومر فرزندان دودمان نوح

 ."و ماجوج و ماداي و باوان و نوبال و ماشك و نبراس

گفت: اي فرزند آدم روي خود متوجه كالم رب به من شد كه ميخطاب  "و در كتاب حزقيال اصحاح سي و هشتم آمده:
جوج سرزمين ماجوج رئيس روش ماشك و نوبال، كن، و نبوت خود را اعالم بدار و بگو آقا و سيد و رب اين چنين گفته: اي 

و تو و همه  كنم،هايي در دو فك تو ميگردانم و دهنهجوج رئيس روش ماشك و نوبال، عليه تو برخاستم، تو را برمي
سازم، در حالي كه همه آنان فاخرترين لباس بر تن داشته باشند، و جماعتي عظيم لشگرت را چه پياده و چه سواره بيرون مي

شان شمشيرها به دست داشته باشند، فارس و كوش و فوط با ايشان باشد كه همه با سپر و كالهخود و با سپر باشند همه
 ."هاي كثيري با تو باشندخانواده نوجرمه از اواخر شمال با همه لشگرش شعبه باشند، و جومر و همه لشگرش و

به همين جهت اي پسر آدم بايد ادعاي پيغمبري كني و به جوج بگويي سيد رب امروز در نزديكي سكناي شعب  "گويد:مي
 ."آييميداني و از محلت از باالي شمال اسرائيل در حالي كه در امن هستند چنين گفته: آيا نمي

و تو اي پسر آدم براي جوج ادعاي پيغمبري كن و بگو سيد  "گويد:و در اصحاح سي و نهم داستان سابق را دنبال نموده مي
رب اينچنين گفته: اينك من عليه توام اي جوج اي رئيس روش ماشك و نوبال و اردك و اقودك، و تو را از باالهاي شمال 

هاي زنم، كه بر كوهآورم، و كمانت را از دست چپت و تيرهايت را از دست راستت مييل ميهاي اسرائبرم، و به كوهباال مي
هاي خواهي خوراك مرغان كاشر از هر نوع و وحشياسرائيل بيفتي، و همه لشگريان و شعوبي كه با تو هستند بيفتند، آيا مي

 و آتشي بر ماجوج و بر ساكنين در جزائر ايمنبيابان شوي؟ بر روي زمين بيفتي؟ چون من به كالم سيد رب سخن گفتم، 
 ."... دانند منم ربفرستم، آن وقت است كه ميمي
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شد و با او است كليد جهنم و سلسله و اي ديدم كه از آسمان نازل ميفرشته "گويد:و در خواب يوحنا در اصحاح بيستم مي
گيرد اژدهاي زنده قديمي را كه همان ابليس و شيطان باشد، و او را هزار سال زنجير زنجير بزرگي بر دست دارد، پس مي

كند، تا ديگر امتهاي بعدي را گمراه نكند، و بعد از اندازد و درب جهنم را به رويش بسته قفل ميكند، و به جهنمش ميمي
 ."تمام شدن هزار سال البته بايد آزاد شود، و مدت اندكي رها گردد



شود، تا امتها را كه در چهار گوشه پس وقتي هزار سال تمام شد شيطان از زندانش آزاد گشته بيرون مي "گويد:اه ميآن گ
زمينند جوج و ماجوج همه را براي جنگ جمع كند در حالي كه عددشان مانند ريگ دريا باشد، پس بر پهناي گيتي سوار 

ه محبوبه را محاصره نمايند، آن وقت آتشي از ناحيه خدا از آسمان نازل شوند و لشگرگاه قديسين را احاطه كنند و نيز مدين
كرد در درياچه آتش و كبريت بيفتد، و با وحشي و پيغمبر دروغگو شان را بخورد، و ابليس هم كه گمراهشان ميشود و همه

 ."بباشد، و به زودي شب و روز عذاب شود تا ابد اآلبدين

اند، و در امتي و يا امتهايي عظيم بوده "جوج و ماجوج "و يا "ماجوج "شود كهه مياز اين قسمت كه نقل شده استفاد
اند، و مردماني جنگجو و معروف به جنگ و غارت زيستههاي آن روز زمين ميهاي باالي شمال آسيا از آباديقسمت

 .اندبوده

ي از ملوك بزرگ باشد كه راه را بر اين زند، و آن اين است كه ذو القرنين يكاينجاست كه ذهن آدمي حدس قريبي مي
امتهاي مفسد در زمين سد كرده است، و حتما بايد سدي كه او زده فاصل ميان دو منطقه شمالي و جنوبي آسيا باشد، مانند 

 .ديوار چين و يا سد باب األبواب و يا سد داريال و يا غير آنها

شمال شرقي از آسيا كه ناحيه احداب و بلنديهاي شمال چين باشد  تاريخ امم آن روز جهان هم اتفاق دارد بر اينكه ناحيه
اين  شد، وتر ميموطن و محل زندگي امتي بسيار بزرگ و وحشي بوده امتي كه مدام رو به زيادي نهاده جمعيتشان فشرده

به سوي بالد آسياي بردند، و چه بسا در همانجا زاد و ولد كرده امت همواره بر امتهاي مجاور خود مانند چين حمله مي
 كردند. بعضي از ايشان طوائفيها به شمال اروپا نيز رخنه ميشدند، و چه بسا كه در اين كوهوسطي و خاورميانه سرازير مي

شدند، كه اغلب سكنه اروپاي شمالي از آنهايند، هايي كه غارت كردند سكونت نموده متوطن ميبودند كه در همان سرزمين
پرداختند. و بعضي ديگر برگشته به همان غارتگري خود ادامه ه وجود آورده، و به زراعت و صنعت ميو در آنجا تمدني ب

  .دادندمي
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اند كه در قسمت شمالي آسيا از تبت و چين گرفته تا اقيانوس اند كه ياجوج و ماجوج امتهايي بودهبعضي از مورخين گفته
 "فاكهة الخلفاء و تهذيب االخالق "كردند اين قول را از كتابناحيه غرب تا بالد تركستان زندگي ميمنجمد شمالي و از 

 .اندابن مسكويه، و رسائل اخوان الصفاء، نقل كرده

و همين خود مؤيد آن احتمالي است كه قبال تقويتش كرديم، كه سد مورد بحث يكي از سدهاي موجود در شمال آسيا 
 .جنوب است فاصل ميان شمال و

 496ذو القرنين كيست و سدش كجا است؟ ]اقوال مختلف در اين باره[ ..... ص :  -3

 :شان در تطبيق داستان دارندمورخين و ارباب تفسير در اين باره اقوالي بر حسب اختالف نظريه

است. آن ديوار طوالني ميان اند: سد مذكور در قرآن همان ديوار چين دهند كه گفتهبه بعضي از مورخين نسبت مي -الف
آن را بنا نهاده، تا جلو هجومهاي مغول را به  "تيهوانكشين "چين و مغولستان حائل شده، و يكي از پادشاهان چين به نام

متر و ارتفاعش پانزده متر است، كه همه با سنگ چيده شده، و  7چين بگيرد. طول اين ديوار سه هزار كيلومتر و عرض آن 
 .قبل از ميالد شروع و پس از ده و يا بيست سال خاتمه يافته است، پس ذو القرنين همين پادشاه بوده 152در سال 

اند كه اوصاف و مشخصاتي كه قرآن براي ذو القرنين ذكر كرده و سدي كه قرآن بنايش را و ليكن اين مورخين توجه نكرده
كند، چون در باره اين پادشاه نيامده كه به مغرب اقصي سفر به او نسبت داده با اين پادشاه و اين ديوار چين تطبيق نمي



هاي آهن و قطر، يعني مس مذاب به كار رفته، كرده باشد، و سدي كه قرآن ذكر كرده ميان دو كوه واقع شده و در آن قطعه
واقع نشده است، و  گذرد و ميان دو كوهو ديوار بزرگ چين كه سه هزار كيلومتر است از كوه و زمين همين طور، هر دو مي

 .ديوار چين با سنگ ساخته شده و در آن آهن و قطري به كاري نرفته

بوده كه در « 1»اند: آنكه سد مذكور را ساخته يكي از ملوك آشور اند كه گفتهبه بعضي ديگري از مورخين نسبت داده -ب
هاي قفقاز تا و اين اقوام از تنگناي كوه گرفته،قرار مي« 1» "سيت "حوالي قرن هفتم قبل از ميالد مورد هجوم اقوام

 ارمنستان آن گاه ناحيه غربي

__________________________________________________ 

نقل شده، و در  -ه 225تاليف حسن بن قطان مروزي طبيب و منجم متوفي سنه  "كيهان شناخت "اين نظريه از كتاب(1)
 .كندر دانستهو نيز اس "بلينس "آن اسم آن پادشاه را

شدند، كه نامي از ايشان در بعضي از ناميده مي "سيت "هااند: در اصطالح غربياين اقوام به طوري كه گفته(2)
 .اندناميده شده "ميگاك "هاهاي زمان داريوش نيز آمده، ولي در نزد يونانيسنگنبشته
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رسيدند، و آن را محاصره نموده دست به قتل و هم مي "نينوا "خود آشور و پايتختش آوردند، و چه بسا بهايران هجوم مي
 "ابباب األبو "زدند، بناچار پادشاه آن ديار براي جلوگيري از آنها سدي ساخت كه گويا مراد از آن سدگيري ميغارت و برده

 دهند. اين گفته آن مورخين است ونسبت ميباشد كه تعمير و يا ترميم آن را به كسري انوشيروان يكي از ملوك فارس 
 .ليكن همه گفتگو در اين است كه آيا با قرآن مطابق است يا خير؟

اند او، يعني ذو القرنين، اسمش فريدون بن اثفيان بن جمشيد پنجمين پادشاه ها گفتهصاحب روح المعاني نوشته: بعضي -ج
خدا بوده. و در كتاب صور االقاليم ابي زيد بلخي آمده كه او مؤيد به پيشدادي ايران زمين بوده، و پادشاهي عادل و مطيع 

وحي بوده و در عموم تواريخ آمده كه او همه زمين را به تصرف در آورده ميان فرزندانش تقسيم كرد، قسمتي را به ايرج داد 
روم و ديار مصر و مغرب را به  و آن عراق و هند و حجاز بود، و همو او را صاحب تاج سلطنت كرد، قسمت ديگر زمين يعني

پسر ديگرش سلم داد، و چين و ترك و شرق را به پسر سومش تور بخشيد، و براي هر يك قانوني وضع كرد كه با آن حكم 
 .يعني سه قانون بوده "سي ايسا "گانه را به زبان عربي سياست ناميدند، چون اصلشبراند، و اين قوانين سه

اين بوده كه او دو طرف دنيا را مالك شد، و يا در طول ايام سلطنت خود  "صاحب دو قرن "نيناش به ذو القرو وجه تسميه
مالك آن گرديد، چون سلطنت او به طوري كه در روضة الصفا آمده پانصد سال طول كشيد، و يا از اين جهت بوده كه 

 .«1»شجاعت و قهر او همه ملوك دنيا را تحت الشعاع قرار داد 

 .ار اين است كه تاريخ بدان اعتراف ندارداشكال اين گفت

اند: ذو القرنين همان اسكندر مقدوني است كه در زبانها مشهور است، و سد اسكندر هم نظير يك مثلي بعضي ديگر گفته -د
 از موسي بن« 1»شده، كه هميشه بر سر زبانها هست. و بر اين معنا رواياتي هم آمده، مانند روايتي كه در قرب االسناد 

كه هر دو در الدر المنثور « 2»از رسول خدا )ص(، و روايت وهب بن منبه « 2»جعفر )ع( نقل شده، و روايت عقبة بن عامر 
 .نقل شده

 به نقل -و بعضي از قدماي مفسرين از صحابه و تابعين، مانند معاذ بن جبل

__________________________________________________ 
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 .قرب االسناد(2)

 .172، ص 2(الدر المنثور، ج 2و  3)
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اند. و بو علي سينا هم وقتي اسكندر نيز همين قول را اختيار كرده« 1»به نقل الدر المنثور  -و قتاده -«1»مجمع البيان 
بر اين نظريه اصرار « 2»مد، فخر رازي هم در تفسير كبير خود ناكند او را به نام اسكندر ذو القرنين ميمقدوني را وصف مي

 .و پافشاري دارد

كند بر اينكه سلطنت اين مرد تا اقصي نقاط مغرب، و اقصاي مشرق و و خالصه آنچه گفته اين است كه: قرآن داللت مي
ادشاهي بايد نامش جاودانه در جهت شمال گسترش يافته، و اين در حقيقت همان معموره آن روز زمين است، و مثل چنين پ

 .زمين بماند، و پادشاهي كه چنين سهمي از شهرت دارا باشد همان اسكندر است و بس

چون او بعد از مرگ پدرش همه ملوك روم و مغرب را برچيده و بر همه آن سرزمينها مسلط شد، و تا آنجا پيشروي كرد كه 
به بناي شهر اسكندريه پرداخت، پس وارد شام شد، و از آنجا به  درياي سبز و سپس مصر را هم بگرفت. آن گاه در مصر

قصد سركوبي بني اسرائيل به طرف بيت المقدس رفت، و در قربانگاه )مذبح( آنجا قرباني كرد، پس متوجه جانب ارمينيه و 
تهاي د و چين نموده با امها و بربر خاضعش شدند، و بر ايران مستولي گرديد، و قصد هنباب األبواب گرديد، عراقيها و قبطي

و  "زور "خيلي دور جنگ كرد، سپس به سوي خراسان بازگشت و شهرهاي بسياري ساخت، سپس به عراق بازگشته در شهر
 .يا روميه مدائن از دنيا برفت، و مدت سلطنتش دوازده سال بود

 و در تاريخ هم به ثبوت رسيد كه كسيهاي زمين را مالك شد، خوب، وقتي در قرآن ثابت شده كه ذو القرنين بيشتر آبادي
 .«2»ماند كه ذو القرنين همان اسكندر مقدوني است اي داشته باشد اسكندر بوده، ديگر جاي شك باقي نميكه چنين نشانه

نها هاي زمين را مالك شده باشد تپادشاهي كه بيشتر آبادي "اوال اينكه گفت "اشكالي كه در اين قول است اين است كه:
دهد قبول نداريم، زيرا چنين ادعايي در تاريخ مسلم نيست، زيرا تاريخ، سالطين ديگري را سراغ مي "ر مقدوني استاسكند

 .كه ملكش اگر بيشتر از ملك مقدوني نبوده كمتر هم نبوده است

ند. مثال قرآن كانكار ميداند، و بلكه آنها را و ثانيا اوصافي كه قرآن براي ذو القرنين برشمرده تاريخ براي اسكندر مسلم نمي
 ذو القرنين مردي "فرمايد كهكريم چنين مي

__________________________________________________ 

 .177، ص 2مجمع البيان، ج (1)

 .121، ص 2الدر المنثور، ج (2)

 .152، ص 11تفسير كبير، ج (3)

 .152، ص 11تفسير فخر رازي، ج (4)
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ها بوده، هم چنان كه در حالي كه اسكندر مردي وثني و از صابئي "مؤمن به خدا و روز جزا بوده و خالصه دين توحيد داشته
 .قرباني كردنش براي مشتري، خود شاهد آن است

كندر خ براي اسو تاري "كردهذو القرنين يكي از بندگان صالح خدا بوده و به عدل و رفق مدارا مي "و نيز قرآن كريم فرموده
 .خالف اين را نوشته است

و ثالثا در هيچ يك از تواريخ آنان نيامده كه اسكندر مقدوني سدي به نام سد ياجوج و ماجوج به آن اوصافي كه قرآن ذكر 



 .فرموده ساخته باشد

سكندر همان ده نقل كرده كه ادر باره ذو القرنين گفته: اسحاق بن بشر از سعيد بن بشير از قتا "البداية و النهايه "و در كتاب
ذو القرنين است، و پدرش اولين قيصر روم بوده، و از دودمان سام بن نوح بوده است. و اما ذو القرنين دوم اسكندر پسر 

ه، و گويد:( او مقدوني يوناني مصري بودرساند و ميفيلبس بوده است. )آن گاه نسب او را به عيص بن اسحاق بن ابراهيم مي
وده كه شهر اسكندريه را ساخته، و تاريخ بنايش تاريخ رايج روم گشته، و از اسكندر ذو القرنين به مدت بس آن كسي ب

 .طوالني متاخر بوده

و دومي نزديك سيصد سال قبل از مسيح بوده، و ارسطاطاليس حكيم وزيرش بوده، و همان كسي بوده كه دارا پسر دارا را 
 .ينشان را لگدكوب نموده استكشته، و ملوك فارس را ذليل، و سرزم

 اند كه اين دو اسم يكگويد: اين مطالب را بدان جهت خاطرنشان كرديم كه بيشتر مردم گمان كردهدر دنباله كالمش مي
برد همان كسي بوده كه ارسطاطاليس وزارتش را مسمي داشته، و ذو القرنين و مقدوني يكي بوده، و همان كه قرآن اسم مي

اند. آري اسكندر اول، مردي مؤمن و صالح و پادشاهي عادل بوده ز همين راه به خطاهاي بسياري دچار شدهداشته است، و ا
و وزيرش حضرت خضر بوده است، كه به طوري كه قبال بيان كرديم خود يكي از انبياء بوده. و اما دومي مردي مشرك و 

سال فاصله بوده است، پس اين كجا و آن كجا؟ نه بهم وزيرش مردي فيلسوف بوده، و ميان دو عصر آنها نزديك دو هزار 
 .«1»شبيهند، و نه با هم برابر، مگر كسي بسيار كودن باشد كه ميان اين دو اشتباه كند 

زند و ليكن خواننده عزيز اگر در آن كالم دقت نمايد در اين كالم به كالمي كه سابقا از فخر رازي نقل كرديم كنايه مي
كند مراجعه نمايد، خواهد ديد كه اين آقا هم خطايي كه مرتكب جا كه سرگذشت ذو القرنين را بيان ميسپس به كتاب او آن

 شود كه دو هزار سال قبل ازشده كمتر از خطاي فخر رازي نيست، براي اينكه در تاريخ اثري از پادشاهي ديده نمي

__________________________________________________ 
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مسيح بوده، و سيصد سال در زمين و در اقصي نقاط مغرب تا اقصاي مشرق و جهت شمال سلطنت كرده باشد، و سدي 
ه باشد، تساخته باشد و مردي مؤمن صالح و بلكه پيغمبر بوده و وزيرش خضر بوده باشد و در طلب آب حيات به ظلمات رف

 .حال چه اينكه اسمش اسكندر باشد و يا غير آن

و ابو ريحان  "تيجان "و "سيره "و ابن هشام در كتاب "تاريخ عرب قبل از اسالم "جمعي از مورخين از قبيل اصمعي در -ه
اند كه ذو گفته -به طوري كه از آنها نقل شده -و ... "شمس العلوم "و نشوان بن سعيد در كتاب "آثار الباقيه "بيروني در

 .كردهو يكي از ملوك حمير بوده كه در يمن سلطنت مي «1»القرنين يكي از تبابعه اذواي يمن 

اش اند، يكي گفته: مصعب بن عبد اللَّه بوده، و يكي گفته صعب بن ذي المرائد اول تبابعهآن گاه در اسم او اختالف كرده
به نفع ابراهيم )ع( حكم كرد. يكي ديگر گفته: تبع االقرن و  "بئر سبع "امدانسته، و اين همان كسي بوده كه در محلي به ن

اسمش حسان بوده. اصمعي گفته وي اسعد الكامل چهارمين تبايعه و فرزند حسان االقرن، ملقب به ملكي كرب دوم بوده، و 
 .بوده است "شمر يرعش "اند نامشاو فرزند ملك تبع اول بوده است. بعضي هم گفته

از آن  .ها و بعضي از شعراي جاهليت نامي از ذو القرنين به عنوان يكي از مفاخر برده شدهدر برخي از اشعار حميريالبته 
 :نقل شده كه ابن هشام اين شعر اعشي را خوانده و انشاد كرده است "البداية و النهاية "جمله در كتاب

__________________________________________________ 



و  -مخالف به منزله قضاء و مديريت عرف امروز بوده -شدهلكت يمن در قديم به هشتاد و چهار مخالف تقسيم ميمم(1)
ناميدند و در آن جماعتي از امت زندگي مي "محفد "اش را قصر و ياهر مخالفي مشتمل بر تعدادي قلعه بوده كه هر قلعه

ناميدند مانند ذي غمدان و ذي معين يعني صاحب غمدان مي "ذي "رانده، و صاحب قصر رانموده بزرگشان بر آنها حكم مي
 "اند، و آن كسي كه متصدي امر مخالف بودهاستعمال نموده "ذوين "و "اذواء "را "ذي "و صاحب معين، آن گاه جمعي

گر اين ملك خواندند و امي "ملك "ها بودهآوردند و آن كسي كه متولي امر همه مخالفمي "اقيال "و جمع آن را "قيل
خواندند. و اگر تنها بر مي "تبع "رانده چنين كسي راكرده در همه آنها حكم ميحضرموت و شحر را هم با يمن ضميمه مي

 .گفتندمي "ملك "راند او رايمن حكم مي

اء و ملوك از اذوتاريخ تا كنون به اسم پنجاه و پنج نفر از اذواء دست يافته است و ليكن از پادشاهان تنها به هشت نفر كه 
اند، و حمير بودند. و ملوك حمير از همان ملوك دولت اخبره حاكمه در يمن بودند كه چهارده نفر آنها را از ملوك شمرده

آيد آن قدر مبهم و پيچيده است كه هيچ اعتمادي به تفاصيل آنچه از تاريخ ملوك يمن از طريق نقل و روايت به دست مي
 [.....] .توان كردآن نمي

 221، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 «1»و الصعب ذو القرنين اصبح ثاويا بالجنوفي جدث اشم مقيما 

 :و در بحث روايتي سابق گذشت كه عثمان بن ابي الحاضر براي ابن عباس اين اشعار را انشاد كرد

 قد كان ذو القرنين جدي مسلما ملكا تدين له الملوك و تحشد

 .يز گذشتاش نو دو بيت ديگر كه ترجمه

گويد: بدان كه تحقيق علماي اخبار به اينجا منتهي شده كه ذو القرنين كه قرآن كريم خود مي "الخطط "مقريزي در كتاب
 "... وَ يَسْئَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ "نامش را برده و فرموده:

ن ذي مرائد فرزند حارث رائش، فرزند اش صعب بمردي عرب بوده كه در اشعار عرب نامش بسيار آمده است، و اسم اصلي
همال ذي سدد، فرزند عاد ذي منح، فرزند عار ملطاط، فرزند سكسك، فرزند وائل، فرزند حمير، فرزند سبا، فرزند يشجب، 

 .فرزند يعرب، فرزند قحطان، فرزند هود، فرزند عابر، فرزند شالح، فرزند ارفخشد، فرزند سام، فرزند نوح بوده است

اند. و ذو القرنين تبعي بوده بودند و عرب عرباء هم ناميده شده« 1»هي از ملوك حمير است كه همه از عرب عاربه و او پادشا
صاحب تاج، و چون به سلطنت رسيد نخست تجبر پيشه كرده و سرانجام براي خدا تواضع كرده با خضر رفيق شد. و كسي 

رنين از عربي است و ذو الق "ذو "اشتباه كرده، براي اينكه كلمهكه خيال كرده ذو القرنين همان اسكندر پسر فيلبس است 
 .هاي عرب براي پادشاهان يمن است، و اسكندر لفظي است رومي و يونانيلقب

ابو جعفر طبري گفته: خضر در ايام فريدون پسر ضحاك بوده البته اين نظريه عموم علماي اهل كتاب است، ولي بعضي 
اند در مقدمه لشگر ذو القرنين بزرگ كه در زمان ابراهيم خليل )ع( مران، و بعضي ديگر گفتهاند در ايام موسي بن عگفته

بوده قرار داشته است. و اين خضر در سفرهايش با ذو القرنين به چشمه حيات برخورده و از آن نوشيده است، و به ذو القرنين 
نتيجه تنها خضر جاودان شد، و او به عقيده علماي اهل كتاب اطالع نداده. از همراهان ذو القرنين نيز كسي خبردار نشد، در 

 .همين اآلن نيز زنده است

اند: ذو القرنيني كه در عهد ابراهيم )ع( بوده همان فريدون پسر ضحاك بوده، و خضر در مقدمه لشگر او ولي ديگران گفته
 .بوده است

 زمان نوشته بعد از ابو محمد عبد الملك بن هشام در كتاب تيجان كه در معرفت ملوك



__________________________________________________ 

 .صعب ذو القرنين سرانجام در محل جنو در قبر خوابيد در حالي كه قبرش ظاهر است(1)

 .شودعرب قبل از حضرت اسماعيل را، عرب عاربه گويند، و به اسماعيل و فرزندانش عرب مستعربه اطالق مي(2)

 221، ص: 12ان، جترجمه الميز

ذكر حسب و نسب ذو القرنين گفته است: وي تبعي بوده داراي تاج. در آغاز سلطنت ستمگري كرد و در آخر تواضع پيشه 
گرفت، و در بيت المقدس به خضر برخورده با او به مشارق زمين و مغارب آن سفر كرد و همانطور كه خداي تعالي فرموده 

 .اهم شد و سد ياجوج و ماجوج را بنا نهاد و در آخر در عراق از دنيا رفتهمه رقم اسباب سلطنت برايش فر

اند، از ابن عباس پرسيدند ذو اش نيز خوانده "مجدوني "گفتند، وو اما اسكندر، يوناني بوده و او را اسكندر مقدوني مي
ده، و او همان است كه خدايش در القرنين از چه نژاد و آب خاكي بوده؟ گفت: از حمير بود و نامش صعب بن ذي مرائد بو

زمين مكنت داده و از هر سببي به وي ارزاني داشت، و او به دو قرن آفتاب و به رأس زمين رسيد و سدي بر ياجوج و ماجوج 
 .ساخت

بعضي به او گفتند: پس اسكندر چه كسي بوده؟ گفت: او مردي حكيم و صالح از اهل روم بود كه بر ساحل دريا در آفريقا 
 .ها و شهرها بنا نهادري ساخت و سرزمين روم را گرفته به درياي عرب آمد و در آن ديار آثار بسياري از كارگاهمنا

است كه  ايم ايناز كعب االحبار پرسيدند كه ذو القرنين كه بوده؟ گفت: قول صحيح نزد ما كه از احبار و اسالف خود شنيده
بن ذي مرائد بوده، و اما اسكندر از يونان و از دودمان عيصو فرزند اسحاق بن وي از قبيله و نژاد حمير بوده و نامش صعب 

د. و انابراهيم خليل )ع( بوده. و رجال اسكندر، زمان مسيح را درك كردند كه از جمله ايشان جالينوس و ارسطاطاليس بوده
پدر عريب و مالك و غالب و عميكرب همداني در كتاب انساب گفته: كهالن بن سبا صاحب فرزندي شد به نام زيد، و زيد 

بوده است. هيثم گفته: عميكرب فرزند سبا برادر حمير و كهالن بود. عميكرب صاحب دو فرزند به نام ابو مالك فدرحا و 
مهيليل گرديد و غالب داراي فرزندي به نام جنادة بن غالب شد كه بعد از مهيليل بن عميكرب بن سبا سلطنت يافت. و 

زندي به نام عمرو شد و عمرو هم داراي زيد و هم يسع گشت كه ابا الصعب كنيه داشت. و اين ابا الصعب عريب صاحب فر
همان ذو القرنين اول است، و همو است مساح و بناء كه در فن مساحت و بنائي استاد بود و نعمان بن بشير در باره او 

 :گويدمي

 «1»منا و حاتم  فمن ذا يعادونا من الناس معشرا كراما فذو القرنين

__________________________________________________ 

 .كنند با اينكه ما گروهي بزرگواريم و ذو القرنين و حاتم از ماستاين كيانند كه از ميان مردم با ما دشمني مي(1)

 222، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 :گويدو نيز در اين باره است كه حارثي مي

 منكم فنعرفه في الجاهلية السم الملك محتمال سموا لنا واحدا

 كالتابعين و ذي القرنين يقبله اهل الحجي فاحق القول ما قبال

 :گويدو در اين باره ابن ابي ذئب خزاعي مي

 و منا الذي بالخافقين تغربا و اصعد في كل البالد و صوبا

 فقد نال قرن الشمس شرقا و مغربا و في ردم ياجوج بني ثم نصبا

 ذلك ذو القرنين تفخر حمير بعسكر قيل ليس يحصي فيحسباو 



گويند: ذو القرنين اسمش صعب بن مالك بن حارث االعلي فرزند ربيعة بن گويد: )علماي همدان ميهمداني سپس مي
 .«1»هاي زيادي هست الحيار بن مالك، و در باره ذو القرنين گفته

د كه اوال لقب ذو القرنين مختص به شخص مورد بحث نبوده بلكه شوو اين كالمي است جامع، و از آن استفاده مي
 .هاي ديگراند، ذو القرنين اول، و ذو القرنينپادشاهاني چند از ملوك حمير به اين نام ملقب بوده

ا ب و ثانيا ذو القرنين اول آن كسي بوده كه سد ياجوج و ماجوج را قبل از اسكندر مقدوني به چند قرن بنا نهاده و معاصر
و مقتضاي آنچه ابن هشام آورده كه وي خضر را در بيت المقدس زيارت كرده همين  -ابراهيم خليل )ع( و يا بعد از او بوده

 -است كه وي بعد از او بود، چون بيت المقدس چند قرن بعد از حضرت ابراهيم )ع( و در زمان داوود و سليمان ساخته شد
 .سكندر بوده. عالوه بر اينكه تاريخ حمير تاريخي مبهم استپس به هر حال ذو القرنين هم قبل از ا

 .ماندبنا بر آنچه مقريزي آورده گفتار در دو جهت باقي مي

 .يكي اينكه اين ذو القرنين كه تبع حميري است سدي كه ساخته در كجا است؟

 اند؟ و آيا اين سد يكي ازي بودهدوم اينكه آن امت مفسد در زمين كه سد براي جلوگيري از فساد آنها ساخته شده چه امت
همان سدهاي ساخته شده در يمن، و يا پيرامون يمن، از قبيل سد مارب است يا نه؟ چون سدهايي كه در آن نواحي ساخته 
شده به منظور ذخيره ساختن آب براي آشاميدن، و يا زراعت بوده است، نه براي جلوگيري از كسي. عالوه بر اينكه در هيچ 

 هاي آهن و مس گداخته به كار نرفته، در حالي كه قرآن سد ذو القرنين راطعهيك آنها ق

__________________________________________________ 

 .الخطط(1)

 222، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .اينچنين معرفي نموده

يگان يمن غير از امثال قبط و آشور و و آيا در يمن و حوالي آن امتي بوده كه بر مردم هجوم برده باشند، با اينكه همسا
 .اند؟كلدان و ... كسي نبوده، و آنها نيز همه ملتهايي متمدن بوده

كند: ذو القرنين مذكور در قرآن ما اين قول را تاييد كرده، و آن را چنين توجيه مي« 1»يكي از بزرگان و محققين معاصر 
يست، بلكه اين يكي از ملوك صالح، از پيروان اذواء از ملوك يمن صدها سال قبل از اسكندر مقدوني بوده، پس او اين ن
گفتند: ذي همدان، و يا ذي غمدان، و يا دادند، مثال ميلقب مي "ذي "بوده، و از عادت اين قوم اين بوده كه خود را با كلمه

 .ذي المنار، و ذي االذغار و ذي يزن و امثال آن

عادل، نيكو سيرت، قوي، و داراي هيبت و شوكت بوده، و با لشگري بسيار انبوه به و اين ذو القرنين مردي مسلمان، موحد، 
طرف مغرب رفته، نخست بر مصر و سپس بر ما بعد آن مستولي شده، و آن گاه هم چنان در كناره درياي سفيد به سير خود 

 .رودحمئة و يا حاميه فرو مي ادامه داده تا به ساحل اقيانوس غربي رسيده، و در آنجا آفتاب را ديده كه در عيني

سپس از آنجا رو به مشرق نهاده، و در مسير خود آفريقا را بنا نهاده. مردي بوده بسيار حريص و خبره در بنائي و عمارت. و 
هم چنان سير خود را ادامه داده تا به شبه جزيره و صحراهاي آسياي وسطي رسيده، و از آنجا به تركستان، و ديوار چين 

 .ه، و در آنجا قومي را يافته كه خدا ميان آنان و آفتاب ساتري قرار نداده بودبرخورد

سپس به طرف شمال متمايل و منحرف گشته، تا به مدار السرطان رسيده، و شايد همانجا باشد كه بر سر زبانها افتاده كه 
سدي بسازد تا از رخنه ياجوج و ماجوج در اند كه برايشان وي به ظلمات راه يافته است. اهل اين ديار از وي درخواست كرده

راي اند، لذا ذو القرنين بمعروف به تخصص در ساختن سد بوده -و مخصوصا ذو القرنين -هابالدشان ايمن شوند، چون يمني



 .آنان سدي بنا نهاده است

 بگوئيم قسمتي از آن حال اگر محل اين سد همان محل ديوار چين باشد، كه فاصله ميان چين و مغول است، ناگزير بايد
ديوار بوده كه خراب شده، و وي آن را ساخته است، و اگر اصل ديوار چنين نباشد، چون اصل آن را بعضي از ملوك چين 

 گويند از جمله بناهايي كهماند. و به طوري كه مياند كه ديگر اشكالي باقي نميقبل اين تاريخ ساخته بوده

__________________________________________________ 

 .عالمه سيد هبة الدين شهرستاني(1)

 222، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .بود ساخته شهر سمرقند بوده است "شمر يرعش "ذو القرنين كه اسم اصليش

بينيم اعراب از رسول خدا )ص( از وي پرسش نموده و اين احتمال كه وي پادشاهي عربي زبان بوده تاييد شده به اينكه مي
گيري آورده است، زيرا اگر از نژاد عرب نبود جهت نداشت از ميان همه ملوك قرآن كريم، داستانش را براي تذكر و عبرت

ورزيدند سرگذشت او در آنان مؤثرتر بوده، چون عالم تنها او را ذكر كند. پس چون اعراب نسبت به نژاد خود تعصب مي
گيري از سرگذشتشان ند كه اعراب خيلي به شنيدن تاريخشان و عبرتاملوك روم و عجم و چين از امتهاي دوري بوده

بينيم كه در سراسر قرآن اسمي از آن ملوك به ميان نيامده است. اين بود خالصه كالم عالقمند نبودند، به همين جهت مي
 .«1»شهرستاني 

به  قرنين باشد، براي اينكه ذو القرنينتواند سد ذو الماند اين است كه ديوار چين نمياشكالي كه به گفته وي باقي مي
اعتراف خود او قرنها قبل از اسكندر بوده، و ديوار چين در حدود نيم قرن بعد از اسكندر ساخته شده، و اما سدهاي ديگري 

 .كه غير از ديوار بزرگ چين در آن نواحي هست هيچ يك از آهن و مس ساخته نشده و همه با سنگ است

 :اش اين است كهاي بياني آورده كه خالصهد از ذكر مقدمهصاحب تفسير جواهر بع

هاي يمن به دست آمده كه در اين سرزمين سه دولت حكومت كرده است: يكي ها و آثار باستاني از خرابهبا كمك سنگنبشته
از ميالد آغاز و در  اند كه آثار اين دولت از قرن چهاردهم قبلدولت معين بود كه پايتختش قرناء بوده، و علماء تخمين زده

دع أب ي "و "اب يدع "قرن هفتم و يا هشتم قبل از ميالد خاتمه يافته است، و از ملوك اين دولت به شانزده پادشاه مثل
 .انددست يافته "ينيع

تر سبا بوده كه صاحب قصر صرواح در دولت سبا كه از قحطانيان بوده اول اذواء بوده و سپس اقيال. و از همه برجسته
ق م در  112ق م تا سال  525سمت شرقي صنعا است، كه بر همه ملوك اين دولت غلبه يافته است. اين سلسله از سال ق

اند شتهدا "مكرب "اند، و معروف از ملوك آنان بيست و هفت پادشاه بوده كه پانزده نفر آنان لقبآن نواحي سلطنت داشته
م يري "و ملك "ذرح "اند مانند ملكنفر ايشان تنها لقب ملك داشتهو دوازده  "ذمرعلي "و مكرب "يثعمر "مانند مكرب

 ."ايمن

اند. ب م سلطنت كرده 142ق م تا سال  112اند اول ملوك سبا و ريدان كه از سال و سوم سلسله حميريها كه دو طبقه بوده
 اند. طبقه دوم ملوك سبا و ريداناينها تنها ملوك بوده
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و  "شمر يرعش "اند اول آناناند، و بيشترشان تبع بودهو حضرموت و غير آن كه چهارده نفر از اين سلسله سلطنت كرده



طنت اين شود و آغاز سلبود كه آخرشان منتهي به ذي جدن مي« 1»شوهر بلقيس  "عمرو "و سوم "ذو القرنين "دوم
 .خاتمه يافته است 212م شروع شده در سال  142سلسله از سال 

 536 : اند[ ..... صدر اثبات اينكه ذو القرنين، كورش، پادشاه هخامنشي ايران، و ياجوج و ماجوج، اقوام مغول بوده "جواهر "سخن صاحب تفسير]

شده، و هيچ ملوك ديگري از قبيل ملوك روم در لقب ملوك يمن اضافه  "ذي "گويد: پيشوندآن گاه صاحب جواهر مي
ه، و گوئيم ذو القرنين از ملوك يمن بودسراغ نداريم كه اين كلمه در لقبشان اضافه شده باشد، به همين دليل است كه مي

 راند، و ليكن آيا اين همان ذو القرنين مذكوقبل از شخص مورد بحث اشخاص ديگري نيز در يمن ملقب به ذو القرنين بوده
 .در قرآن باشد يا نه قابل بحث است

اند و از آنها چنين خاطراتي نقل نشده مگر در اعتقاد ما اين است كه: نه، براي اينكه ملوك يمن قريب العهد با ما بوده
ر فبه بالد عراق و فارس و خراسان و صغد س "شمر يرعش "خانه با آنها سر و كار دارند، مثل اينكهرواياتي كه نقالهاي قهوه

بوده و اسعد ابو كرب در آذربايجان جنگ كرده، و حسان  "شمركند "كرده و شهري به نام سمرقند بنا نهاده كه اصلش
اش را به فارس روانه ساخته، و اينكه بعد از جنگ او با پسرش را به صغد فرستاده و يعفر پسر ديگرش را به روم و برادر زاده

 .اندند كه هم اكنون در آنجا هستنداي در چين باقي مچين از حميريها عده

 .انداند، و آن را مبالغه دانسته و با ادله جغرافيايي و تاريخي رد نمودهابن خلدون و ديگران اين اخبار را تكذيب كرده

صه زيسته است. اين بود خالتوان گفت كه ذو القرنين از امت عرب بوده و ليكن در تاريخي قبل از تاريخ معروف ميپس مي
 .«1»الم صاحب جواهر ك

ق  255 -227 "اند: ذو القرنين همان كورش يكي از ملوك هخامنشي در فارس است كه در سالهايو بعضي ديگر گفته -و
زيسته و همو بوده كه امپراطوري ايراني را تاسيس و ميان دو مملكت فارس و ماد را جمع نمود. بابل را مسخر كرد و مي "م

ها كرد و مصر را به تسخير خود درآورد، آن ز بابل به اورشليم را صادر كرد، و در بناي هيكل كمكبه يهود اجازه مراجعت ا
 گاه به سوي يونان حركت نموده بر مردم آنجا نيز مسلط شد و به طرف مغرب رهسپار گرديده
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شود با سليمان بن داوود بعد از آنكه او را از سبا فرا خواند ازدواج كرد، شد كه گفته ميبااين بلقيس غير از ملكه سبا مي(1)
 .باشدو اين داستان قريب هزار سال قبل از ميالد مي

 .الجواهر(2)
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 .آن گاه رو به سوي مشرق نهاد و تا اقصي نقطه مشرق پيش رفت

در ايضاح و تقريب آن سخت  «2»ما ذكر كرده و يكي از محققين هند « 1»يك به عصر اين قول را يكي از علماي نزد
ذو  شود، زيرا اگركوشيده است. اجمال مطلب اينكه: آنچه قرآن از وصف ذو القرنين آورده با اين پادشاه عظيم تطبيق مي

 پرور وو اگر او پادشاهي عادل و رعيت القرنين مذكور در قرآن مردي مؤمن به خدا و به دين توحيد بوده كورش نيز بوده،
داراي سيره رفق و رأفت و احسان بوده اين نيز بوده و اگر او نسبت به ستمگران و دشمنان مردي سياستمدار بوده اين نيز 

ت و روبوده و اگر خدا به او از هر چيزي سببي داده به اين نيز داده، و اگر ميان دين و عقل و فضائل اخالقي وعده و عده و ث
 .شوكت و انقياد اسباب براي او جمع كرده براي اين نيز جمع كرده بود

و همانطور كه قرآن كريم فرموده كورش نيز سفري به سوي مغرب كرده حتي بر ليديا و پيرامون آن نيز مستولي شده و بار 



دگي و وحشي كه در بيابانها زن ديگر به سوي مشرق سفر كرده تا به مطلع آفتاب برسيد، و در آنجا مردمي ديد صحرانشين
دهد سد بنا شده در تنگه داريال ميان كردند. و نيز همين كورش سدي بنا كرده كه به طوري كه شواهد نشان ميمي
هاي قفقاز و نزديكيهاي شهر تفليس است. اين اجمال آن چيزي است كه موالنا ابو الكالم آزاد گفته است كه اينك كوه

 .گذردخواننده مي تفصيل آن از نظر شما

( و كتاب اشعياء 5( و كتاب دانيال )اصحاح 1اما مساله ايمانش به خدا و روز جزا: دليل بر اين معنا كتاب عزرا )اصحاح 
اعي ر "از كتب عهد عتيق است كه در آنها از كورش تجليل و تقديس كرده و حتي در كتاب اشعياء او را (45و  22)اصحاح 

)پروردگار به مسيح خود در باره كورش چنين  "ميده و در اصحاح چهل و پنج چنين گفته است:دار خدا( نا)رعيت "رب
اهم اي را باز خوهاي دو لنگهگويد( آن كسي است كه من دستش را گرفتم تا كمرگاه دشمن را خرد كند تا برابر او دربمي

سازم، و دربهاي برنجي را شكسته، و بندهاي آهنين يها را هموار مها بسته نگردد، من پيشاپيشت رفته پشتهكرد كه دروازه
اوند خوانم خددهم تا بداني من كه تو را به اسمت ميهاي مستور را به تو ميهاي ظلمت و دفينهنمايم، خزينهرا پاره پاره مي

 ."شناسياسرائيلم به تو لقب دادم و تو مرا نمي

باري يهود با آن تعصبي كه به مذهب خود دارد هرگز يك مرد مشرك ها صرفنظر كنيم و اگر هم از وحي بودن اين نوشته
اگر كورش يكي از دو مذهب را داشته( مسيح پروردگار و هدايت شده او و مؤيد به تاييد او و راعي )مجوسي و يا وثني را 

 رب
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 .سر احمد خان هندي(1)

 .الكالم آزاد موالنا ابو(2)
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 .خواندنمي

هاي با خط ميخي كه از عهد داريوش كبير به دست آمده كه هشت سال بعد از او نوشته عالوه بر اينكه نقوش و نوشته
گوياي اين حقيقت است كه او مردي موحد بوده و نه مشرك، و معقول نيست در اين مدت كوتاه وضع كورش  -شده
 .گونه ضبط شوددگر

و اما فضائل نفساني او: گذشته از ايمانش به خدا، كافي است باز هم به آنچه از اخبار و سيره او و به اخبار و سيره طاغيان 
و ياغيان بدوي  "مصر "و "بابل "و "ليديا "و "ماد "اند مراجعه كنيم و ببينيم وقتي بر ملوكجبار كه با او به جنگ برخاسته

 كرده، در اين صورت خواهيم ديد كهيافته با آنان چه معامله ميكه همان بلخ باشد و غير ايشان ظفر مي "ريابكت "در اطراف
نموده و بزرگان و كريمان هر قومي را اكرام و ضعفاي كرده از مجرمين ايشان گذشت و عفو ميبر هر قومي ظفر پيدا مي

 .نمودهسياست مينموده و مفسدين و خائنين آنان را ايشان را ترحم مي

كتب عهد قديم و يهود هم كه او را به نهايت درجه تعظيم نموده بدين جهت بوده كه ايشان را از اسارت حكومت بابل 
نجات داده و به بالدشان برگردانيده و براي تجديد بناي هيكل هزينه كافي در اختيارشان گذاشته، و نفائس گرانبهايي كه از 

شده به ايشان برگردانيده، و همين خود مؤيد ديگري هاي ملوك بابل نگهداري ميو در خزينه هيكل به غارت برده بودند
از  دهد پرسش كنندگاناست براي اين احتمال كه كورش همان ذو القرنين باشد، براي اينكه به طوري كه اخبار شهادت مي

 .اندرسول خدا )ص( از داستان ذو القرنين يهود بوده

و ديگران نيز جز به مروت و فتوت و سخاوت و كرم و گذشت و قلت  "هردوت "خين قديم يونان مانندعالوه بر اين مور



 .انداند، و او را به بهترين وجهي ثنا و ستايش كردهحرص و داشتن رحمت و رأفت، او را نستوده

سمه ن سؤال باشد خالي است ليكن مجاند: هر چند تواريخ از دليلي كه جوابگوي ايو اما اينكه چرا كورش را ذو القرنين گفته
گذارد كه همو ذو القرنين بوده، و سنگي كه اخيرا در مشهد مرغاب در جنوب ايران از او كشف شده جاي هيچ ترديدي نمي

شود كه هر دو در وسط سر او در آمده يكي از آن دو به ها دو شاخ ديده مياش اين است كه در اين مجسمهوجه تسميه
اند تاج ي ديگر به طرف عقب خم شده، و اين با گفتار قدماي مورخين كه در وجه تسميه او به اين اسم گفتهطرف جلو و يك

 .كندو يا كاله خودي داشته كه داراي دو شاخ بوده درست تطبيق مي
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 .ه دو شاخ داشته ديده استهم خوابي كه وي براي كورش نقل كرده را به صورت قوچي ك« 1»در كتاب دانيال 

پادشاه، براي من كه دانيال هستم بعد از آن رؤيا كه بار اول  "بيلشاصر "در آن كتاب چنين آمده: در سال سوم از سلطنت
باشم و در خواب هستم يعني در آن قصري كه در واليت عيالم است مي "شوشن "ديدم رؤيايي دست داد كه گويا من در

هستم چشم خود را به طرف باال گشودم ناگهان قوچي ديدم كه دو شاخ دارد و در كنار  "اوالي "ر نهربينم كه من در كنامي
نهر ايستاده و دو شاخش بلند است اما يكي از ديگري بلندتر است كه در عقب قرار دارد. قوچ را ديدم به طرف مغرب و 

ورد و راه فراري از دست او نداشت و او هر چه دلش آكند، و هيچ حيواني در برابرش مقاومت نميشمال و جنوب حمله مي
در اين بين كه من مشغول فكر بودم ديدم نر بزي از طرف مغرب نمايان شد همه ناحيه  .شودكند و بزرگ ميخواهد ميمي

. دمغرب را پشت سر گذاشت و پاهايش از زمين بريده است، و اين حيوان تنها يك شاخ دارد كه ميان دو چشمش قرار دار
آمد تا رسيد به قوچي كه گفتم دو شاخ داشت و در كنار نهر بود سپس با شدت و نيروي هر چه بيشتر دويده، خود را به قوچ 

رسانيد با او در آويخت و او را زد و هر دو شاخش را شكست، و ديگر تاب و تواني براي قوچ نماند، بي اختيار در برابر نر بز 
 .توانست از دست او بگريزد، و نر بز بسيار بزرگ شدزد و او را لگدمال كرد، و آن حيوان نمي ايستاد. نر بز قوچ را به زمين

گويد: جبرئيل را ديدم و او رؤياي مرا تعبير كرده به طوري كه قوچ داراي دو شاخ با كورش و دو شاخش با دو آن گاه مي
 .ندر مقدوني منطبق شدمملكت فارس و ماد منطبق شد و نر بز كه داراي يك شاخ بود با اسك

كرد  "ليديا "و اما سير كورش به طرف مغرب و مشرق: اما سيرش به طرف مغرب همان سفري بود كه براي سركوبي و دفع
آمد، و آمدنش به ظلم و طغيان و بدون هيچ عذر و مجوزي بود. كورش به طرف او لشگر كه با لشگرش به طرف كورش مي

پايتخت كشورش تعقيبش كرد، و پايتختش را فتح نموده او را اسير نمود، و در آخر او و ساير كشيد و او را فراري داد، و تا 
 .ياورانش را عفو نموده اكرام و احسانشان كرد با اينكه حق داشت كه سياستشان كند و به كلي نابودشان سازد

 وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍحَتَّي إِذا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ  "و انطباق اين داستان با آيه شريفه
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 .7 -1كتاب دانيال، اصحاح هشتم، (1)
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از  "عَذِّبَ وَ إِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْناًوَ وَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلْنا يا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُ -كه شايد ساحل غربي آسياي صغير باشد -
 .اين رواست كه گفتيم حمله ليديا تنها از باب فساد و ظلم بوده

آن گاه به طرف صحراي كبير مشرق، يعني اطراف بكتريا عزيمت نمود، تا غائله قبائل وحشي و صحرانشين آنجا را خاموش 
حَتَّي إِذا بَلَغَ  "تا به اطراف خود هجوم آورده فساد راه بيندازند، و انطباق آيه نشستندكند، چون آنها هميشه در كمين مي

 .روشن است "مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَها تَطْلُعُ عَلي قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِها سِتْراً



هايي كه از درياي خزر شروع شده كوههاي قفقاز، يعني سلسله بايد دانست سد موجود در تنگه كوه :و اما سد سازي كورش
باشد، كه در  "داريول "نامند كه بعيد نيست تحريف شده ازمي "داريال "و تا درياي سياه امتداد دارد، و آن تنگه را تنگه

نامند، و ميان دو شهر يعني دروازه آهني مي "دمير قاپو "زبان تركي به معناي تنگه است، و به لغت محلي آن سد را سد
اي واقع در ميان دو كوه خيلي بلند ساخته شده و جهت شمالي واقع شده سدي است كه در تنگه "والدي كيوكز "ليس وتف

اي كه راه ميان جنوب شد تنها دهانهاش متصل كرده است، به طوري كه اگر اين سد ساخته نميآن كوه را به جهت جنوبي
سلسله جبال به ضميمه درياي خزر و درياي سياه يك حاجز و مانع  و شمال آسيا بود همين تنگه بود. با ساختن آن اين

 .طبيعي به طول هزارها كيلومتر ميان شمال و جنوب آسيا شده

و در آن اعصار اقوامي شرير از سكنه شمال شرقي آسيا از اين تنگه به طرف بالد جنوبي قفقاز، يعني ارمنستان و ايران و 
كردند. و در حدود سده هفتم قبل از ميالد حمله عظيمي دم اين سرزمينها را غارت ميآوردند و مرآشور و كلده، حمله مي

گيريشان عموم بالد را گرفت تا آنجا كه به پايتخت آشور يعني شهر نينوا هم كردند، به طوري كه دست چپاول و قتل و برده
 .رسيدند، و اين زمان تقريبا همان زمان كورش است

اي كه در آن سير كورش را به طرف شمال ايران براي خاموش كردن آتش فتنه -ت يونانينظير هردو -مورخان قديم
رسد كه در همين سفر سد مزبور را در تنگه داريال و با اند. و علي الظاهر چنين به نظر ميور شده بود آوردهنواحي شعله

آن را با سنگ و آهن ساخته است و تنها سدي كه  استدعاي اهالي آن مرز و بوم و تظلمشان از فتنه اقوام شرور بنا نهاده و
فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْماً آتُونِي زُبَرَ  "در دنيا در ساختمانش آهن به كار رفته همين سد است، و انطباق آيه

 .بر اين سد روشن است "الْحَدِيدِ ...

د، و گوينمي "سايروس "كند وجود نهري است در نزديكي اين سد كه آن را نهرتاييد ميو از جمله شواهدي كه اين مدعا را 
 در اصطالح غربيها نام كورش  "سايروس "كلمه
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 ."كر "كند به ناماست، و نهر ديگري است كه از تفليس عبور مي

آورد ذكر كرده است. و گذشت سياحت خود را در شمال قفقاز مي، مورخ يهودي در آنجا كه سر"يوسف "و داستان اين سد را
اگر سد مورد بحث كه كورش ساخته عبارت از ديوار باب األبواب باشد كه در كنار بحر خزر واقع است نبايد يوسف مورخ آن 

وار را به كسري انوشيروان را در تاريخ خود بياورد، زيرا در روزگار او هنوز ديوار باب األبواب ساخته نشده بود، چون اين دي
 .اند در قرن اول ميالدي بوده استزيسته و به طوري كه گفتهدهند و يوسف قبل از كسري مينسبت مي

عالوه بر اين كه سد باب األبواب قطعا غير سد ذو القرنيني است كه در قرآن آمده، براي اينكه در ديوار باب األبواب آهن به 
 .كار نرفته

ود شماجوج: بحث از تطورات حاكم بر لغات و سيري كه زبانها در طول تاريخ كرده ما را بدين معنا رهنمون ميو اما ياجوج و 
است، و معلوم  "منچوك "و يا "منگوك "اند، چون اين دو كلمه به زبان چينيكه ياجوج و ماجوج همان مغوليان بوده

هايي كه به زبان و ماجوج خوانده شده است، و در ترجمه شود كه دو كلمه مذكور به زبان عبراني نقل شده و ياجوجمي
هست  "منگوك "و "ماگوك "شود، و شباهت تامي كه ما بينمي "ماگوك "و "گوك "انديوناني براي اين دو كلمه كرده

اين نيز از آن مشتق و نظائر  "مغول "و "منغول "كند بر اينكه كلمه مزبور همان منگوك چيني است هم چنان كهحكم مي
 .توان شمردتطورات در الفاظ آن قدر هست كه نمي

كنند، و در اعصار قديم امت بزرگي پس ياجوج و ماجوج مغول هستند و مغول امتي است كه در شمال شرقي آسيا زندگي مي



يگر و دشدند و مدتي از طريق داريال قفقاز به سرزمين ارمنستان و شمال ايران ور ميبودند كه مدتي به طرف چين حمله
ان آنها بردند، و اروپائيشدند، و مدتي ديگر يعني بعد از آنكه سد ساخته شد به سمت شمال اروپا حمله مينواحي سرازير مي

ور شدند كه در اين حمله دولت روم سقوط كرد. در سابق گفتيم كه و از اين نژاد گروهي به روم حمله .گفتندمي "سيت "را
 .شود كه اين امت مفسد از سكنه اقصاي شمال بودندمي از كتب عهد عتيق هم استفاده

اي از كالم ابو الكالم، كه هر چند بعضي از جوانبش خالي از اعتراضاتي نيست، ليكن از هر گفتار ديگري اين بود خالصه
 .تر استتر و قابل قبولانطباقش با آيات قرآني روشن

 221، ص: 12ه مطلبي است كه من از يكي از ترجمه الميزان، جاز جمله حرفهايي كه در باره ذو القرنين زده شد -ز

و اين حرف خيلي غريب است، و شايد  "ذو القرنين از انسانهاي ادوار قبلي انسان بوده "گفت:ام كه ميمشايخم شنيده
مردن و زنده  اي حرفها و اخباري را كه در عجائب حاالت ذو القرنين هست تصحيح كند، مانند چند بارخواسته است پاره

شدن و به آسمان رفتن و به زمين برگشتن و مسخر شدن ابرها و نور و ظلمت و رعد و برق براي او و با ابر به مشرق و 
 .مغرب عالم سير كردن

كند، و چون در حسن و معلوم است كه تاريخ اين دوره از بشريت كه دوره ما است هيچ يك از مطالب مزبور را تصديق نمي
 .ر مذكور مبالغه دارد، لذا ناگزير شده آن را به ادوار قبلي بشريت حمل كندظن به اخبا

اند، و مفسرين و مورخين در بحث پيرامون اين داستان دقت و كنكاش زيادي كرده و سخن در اطراف آن به تمام گفته -4
ان اخبار اند، و جمعي از ايشكردهي مياند كه در شمال آسيا زندگبيشترشان بر آنند كه ياجوج و ماجوج امتي بسيار بزرگ بوده

كنند، بر هجوم تاتار در نصف اول از قرن هفتم كنند و در زمين افساد ميوارد در قرآن كريم را كه در آخر الزمان خروج مي
ريزي و ويرانگري زرع و نسل و اند، زيرا همين امت در آن زمان خروج نموده در خونهجري بر مغرب آسيا تطبيق كرده

 .هرها و نابود كردن نفوس و غارت اموال و فجايع افراطي نمودند كه تاريخ بشريت نظير آن را سراغ نداردش

مغولها اول سرزمين چين را در نور ديده آن گاه به تركستان و ايران و عراق و شام و قفقاز تا آسياي صغير روي آورده آنچه 
ساختند، از آن جمله گرفت نابود ميهر و قلعه در مقابلشان قرار ميآثار تمدن سر راه خود ديدند ويران كردند و آنچه ش

سمرقند و بخارا و خوارزم و مرو و نيشابور و ري و غيره بود، در شهرهايي كه صدها هزار نفوس داشت در عرض يك روز 
 .كش را باقي نگذاشتند و از ساختمانهايش اثري نماند حتي سنگي روي سنگ باقي نمانديك نفر نفس

را نابود  "مجر "و بالد "بولونيا "بعد از ويرانگري اين شهرها به بالد خود برگشتند، و پس از چندي دوباره به راه افتاده اهل
ور شده و آنها را ناگزير به دادن جزيه كردند فجايعي كه اين قوم مرتكب شدند از حوصله شرح و كردند و به روم حمله

 .تفصيل بيرون است

اينكه  اند. در حقيقت به خاطراند از قضيه سد به كلي سكوت كردهكه گفتيم اين حوادث را تحرير نموده مفسرين و مورخين
 وَ فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ "اند، زيرا ظاهر آيهاي بوده لذا از زير بار تحقيق آن شانه خالي كردهمساله سد يك مساله پيچيده

 فِي مَئِذٍ يَمُوجُهذا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذا جاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَ كانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَ تَرَكْنا بَعْضَهُمْ يَوْ مَا اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً قالَ
 اند اين است كه اين امت مفسد و به طوري كه خود ايشان تفسير كرده "بَعْضٍ ...
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توانند تا اين سد پاي بر جاست از سرزمين خود بيرون اند و ديگر نميپس از بناي سد در پشت آن محبوس شدهخونخوار 
كند و باز اقوام نامبرده خونريزيهاي خود را از سر شوند تا وعده خداي سبحان بيايد كه وقتي آمد آن را منهدم و متالشي مي

كنند، و اين تفسير با ظهور مغول در قرن هفتم درست آبادي را زير و رو ميگيرند، و مردم آسيا را هالك و اين قسمت از مي



 .آيددر نمي

اند، لذا ناگزير بايد اوصاف سد مزبور را بر طبق آنچه قرآن فرموده حفظ كنند و در باره آن اقوام بحث كنند كه چه قومي بوده
ن و عراق و شام و قفقاز گرفته تا آسياي صغير را لگدمال اگر همان تاتار و مغول بوده باشند كه از شمال چين به طرف ايرا

 .اند از آن عبور نموده و به ساير بالد بريزند و آنها را زير و رو كنند؟كرده باشند، پس اين سد كجا بوده و چگونه توانسته

اين سد در كجا بوده، و سدي اند پس هاي مهاجم در طول تاريخ بشريت نبودهو اين قوم مزبور اگر تاتار و يا غير آن از امت
آهني و چنان محكم كه از خواصش اين بوده كه امتي بزرگ را هزاران سال از هجوم به اقطار زمين حبس كرده باشد به 

طوري كه نتوانند از آن عبور كنند كجا است؟ و چرا در اين عصر كه تمامي دنيا به وسيله خطوط هوايي و دريايي و زميني به 
خوريم و به هيچ مانعي چه طبيعي از قبيل كوه و دريا، و يا مصنوعي مانند سد و يا ديوار و يا خندق برنميهم مربوط شده، 

كه از ربط امتي با امت ديگر جلوگيري كند؟ و با اين حال چه معنا دارد كه با كشيدن سدي داراي اين صفات و يا هر صفتي 
 هاي ديگر قطع شود؟اش با امتكه فرض شود رابطه

به معناي ذلت باشد، هم چنان كه  "دك "از "دكاء "رسد اين است كه كلمهن در دفع اين اشكال آنچه به نظر من ميليك
اين باشد كه آن را  "دك كردن سد "و آن وقت مراد از«. 1»يعني كوهي كه ذليل شود  "جبل دك "در لسان العرب گفته:

اطي و تنوع وسائل حركت و انتقال زميني و دريايي و هوايي ديگر از اهميت و از خاصيت بيندازد به خاطر اتساع طرق ارتب
 .اعتنايي به شان آن نشود

پس در حقيقت معناي اين وعده الهي وعده به ترقي مجتمع بشري در تمدن و نزديك شدن امتهاي مختلف است به 
دنيا به هر طرف ديگر نگيرد، و به  يكديگر، به طوري كه ديگر هيچ سدي و مانعي و ديواري جلو انتقال آنان را از هر طرف

 .هر قومي بخواهند بتوانند هجوم آورند

__________________________________________________ 
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است كه خبر از هجوم ياجوج و  "كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ حَتَّي إِذا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَ مَأْجُوجُ وَ هُمْ مِنْ "مؤيد اين معنا سياق آيه:
 .برددهد و اسمي از سد نميماجوج مي

كه  اين است "دككت الركي "يك معناي ديگر نيز دارد، و آن عبارت از دفن است كه در صحاح گفته: "دك "البته كلمه
است كه كوه به صورت تلهاي خاك در آيد، كه باز  و باز معناي ديگري دارد، و آن اين«. 1»من چاه را با خاك دفن كردم 

 :در صحاح گفته

بنا بر اين ممكن است احتمال دهيم «. 1»آيد مي "دكاء "ها تلهايي از خاك شدند، و مفرد آنيعني كوه "تدكدكت الجبال "
يا سيلهاي مهيب  كه سد ذو القرنين كه از بناهاي عهد قديم است به وسيله بادهاي شديد در زمين دفن شده باشد، و

رفتهايي جديد پديد آورده و باعث وسعت درياها شده در نتيجه سد مزبور غرق شده باشد كه براي بدست آوردن اينگونه آب
ماند، و ليكن با همه اين احوال وجه قبلي حوادث جوي بايد به علم ژئولوژي مراجعه كرد. پس ديگر جاي اشكالي باقي نمي

 .داندمي و خدا بهتر -تر استموجه

__________________________________________________ 
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 444[ ..... ص : 363تا  361(: آيات 33سوره الكهف )]

 اشاره

( 152فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً )( الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ 152قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْماالً )
وَ ( ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا 152ناً )أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فاَل نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْ

 (154( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُالً )155اتَّخَذُوا آياتِي وَ رُسُلِي هُزُواً )

 (155خالِدِينَ فِيها ال يَبْغُونَ عَنْها حِواَلً )

 444ترجمه آيات ..... ص : 

 .(152عمل زيانكارترند خبر دهيم )بگو آيا شما را از آنهايي كه از جهت 

 .(152همان كسان كه كوشش ايشان در زندگي اين دنيا تلف شده و پندارند كه رفتار نيكو دارند )

اند، پس اعمالشان هدر شده و روز قيامت براي آنها ميزاني هاي پروردگارشان را با معاد انكار كردهآنها همان كسانند كه آيت
 .(152كنيم )بپا نمي

 .(155اند )هاي من و پيغمبرانم را به مسخره گرفتهنين است، و سزاي ايشان جهنم است براي آنكه انكار ورزيده و آيتچ

 .(154اند منزلشان باغهاي بهشت است )كساني كه ايمان آورده و كارهاي شايسته كرده

 .(155جاودانه در آنند و تغيير يافتن از آن را نخواهند )
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ه، در پندارند و اعمالشان حبط شدبيان آيات ]معرفي زيانكارترين زيانكاران )اخسرين اعماال( كه كارهاي بي نتيجه خود را نيكو مي

 446قيامت وزني ندارد[ ..... ص : 

ينت حيات دنيا و ز گانه به منزله استنتاج از آيات گذشته در اين سوره است كه دلباختگي مشركين را نسبت بهاين آيات شش
داد. و ركون و اطمينان به اوليائي غير از خدا و ابتالءشان به تاريك بيني و ناشنوايي و آثار اينها در سوء عاقبت را شرح مي

 إِنَّما أَنَا قُلْ "فرمايد:اي است نسبت به آيه آخر سوره كه ميكند، تمهيد و مقدمهگيري ميعالوه بر اينكه از آن آيات نتيجه
 ."... بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

 ."قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا "

كسي  خواهيد بگوييم چهبگو مي "فرمايد:رساند كه خطاب در اين آيه به مشركين باشد، و با لحن كنايه ميظاهر سياق مي
بعد از يك آيه لحن سخن را عوض كرده با اينكه منظور خود مخاطبين است، ولي  "... در عمل خاسرتر از هر كس است

ه كفر شود كه منكرين نبوت و معاد ك. پس معلوم مي"أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ "فرمايد:نزديك به صراحت مي
 .به آيات خدا و لقاء او معرف ايشان است همان مشركين هستند

با اينكه اصل در تميز اين است كه مفرد آورده شود، و با  "باالخسرين عمال "فرمود:اند: اگر ناز مفسرين گفته« 1»بعضي 
شود، براي اين است كه اعالم كند، خسران اختصاص به يك نوع اعمال ايشان اينكه مصدر هم شامل قليل و هم كثير مي

 .ندارد، بلكه تمامي انواع كارهاي ايشان را شامل است



 ."مْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاًالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُ "

دهد از آنهايي كه در عمل از هر زيانكاري زيانكارترند. و آنها كساني هستند كه در آيه قبلي پيشنهاد كرد كه اين آيه خبر مي
هستند كه در زندگي دنيا نيز از عمل خود بهره  فرمايد كسانيكند و ميشان كند و حال معرفي ميبه مشركين معرفي

نَ وَ هُمْ يَحْسَبُو "نتيجگي عمل است، آن گاه دنبالش اضافه فرموده كههمان خسران و بي "ضالل سعي "نگرفتند، چون
يه تماميت ، و همين پندار است كه ما"دهندكنند كه كار خوبي انجام ميدر عين حال گمان مي -أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً

 .خسران ايشان شده است

 گيرد كه به منظورتوضيح اينكه: خسران و خسارت در كسب و كارهايي صورت مي
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يابد كه كاسب از سعي و كوشش خود به غرضي كه داشته، نرسد، خسران تحقق ميشود و وقتي استفاده و سود انجام مي
بلكه نتيجه عمل اين شود كه مثال چيزي از سرمايه هم از بين برود، و يا حد اقل منفعتي عايد نگردد در نتيجه سعيش 

ه ده گم شده، و راهي كه پيموده بخوانده، كانه راه استفا "ضالل سعي "نتيجه شود. و اين همان است كه آيه شريفه آن رابي
ان در شود كه انسگوييم: چه بسيار ميخالف آن هدفي كه داشته است منتهي گرديده. حال كه اين مطلب روشن گرديد مي

شود و به خاطر استاد نبودن در كسب و يا در راه آن و يا به خاطر عواملي ديگر كه احيانا اتفاق كسب و كارش خاسر مي
شود. و اين خسراني است كه اميد زوالش هست، چون معموال پس از يكي دو بار اشتباه، تجربه تيجه بي بهره ميافتد از نمي
گردد ولي به خيال خود نتيجه گرفته است. ضرر شود كه آدمي خاسر ميكند. و چه بسا ميآموزد و ما فات را جبران ميمي
 .و ضرري اميدي به زوال و جبرانش نيست اينچنين خسران .كند و به خيال خود سود برده استمي

كند، و جز كوشش براي رسيدن به چنين هدفي همي ندارد، و آدمي در زندگي دنيا جز سعي براي سعادت خود كاري نمي
اين انسان اگر طريق حق را بپيمايد و به غرض خود نائل شود و سعادتمند بشود كه هيچ، و اگر راه خطا را برود و نفهمد كه 

رود خاسر است ليكن همين خاسر خسرانش قابل زوال است و اميد نجات دارد. اما اگر راه خطا رفت و به غير خطا ميدارد 
حق اصابت كرد و همان باطل را پذيرفت تا آنجا كه وقتي هم كه حق برايش جلوه كرد از آن اعراض نمود، و دلباخته 

تر، هنتيجري خاسرتر است و عملش از عمل هر كس ديگري بياستكبار و تعصب جاهالنه خود بود، چنين كسي از هر خاس
رود كه روزي مبدل به سعادت شود و به همين جهت است كه خداي شود، و اميد نميزيرا اين خسراني است كه زايل نمي

 ."يُحْسِنُونَ صُنْعاًالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ هُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  ":فرمايدتعالي مي

ا و هاي دنيو اينكه كسي با روشن شدن بطالن اعمالش، باز هم آن را حق بپندارد از اين جهت است كه دلش مجذوب زينت
ور گشته لذا همين انجذاب به ماديت او را از ميل به پيروي حق و شنيدن داعي آن و زخارف آن شده، و در شهوات غوطه

و « 1» "وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ "دارد، هم چنان كه در جاي ديگر قرآن آمده:ت باز ميپذيرفتن نداي منادي فطر
 پس پيروي هواي نفس و از در عناد و« 1» "وَ إِذا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ "نيز آمده:
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ق ادامه دادن همان خشنودي از باطل خويش بودن و آن را نيكو پنداشتن استكبار و عشق به شهوات نفس به اعراض از ح
 .است

 ."أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ "

ه به طوري ك -"آيات "و تفسيري بعد از تفسير آن است. و منظور از "بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا "اين جمله تعريف دومي براي
آورند. آيات آفاقي و انفسي خداي تعالي و معجزاتي است كه انبياء براي تاييد رسالت خود مي -كنداقتضاء مياطالق كلمه 

پس كفر به آيات، انكار نبوت است. عالوه بر اينكه خود پيغمبر از آيات است. و مراد از كفر به لقاء خدا، كفر به معاد و 
 .بازگشت به سوي او است

 .تپرستان اسبه اين است كه آنان منكر نبوت و معادند، و اين از خواص بت "خْسَرِينَ أَعْمالًابِالْأَ "پس برگشت تعريف

 ."فَحَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ فَال نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً "

دهند، و ثواب نمي گردد اين است كه آنها هيچ عملي را براي رضاي خدا انجاموجه اينكه چرا اعمالشان حبط )بي اجر( مي
طلبند و محركشان در هيچ عملي ياد روز قيامت و حساب نيست. ما، در جويند و سعادت حيات آخرت را نميدار آخرت را نمي

 .مباحث اعمال در جلد دوم اين كتاب راجع به حبط بحثي ايراد كرديم

يعي است بر حبط اعمال، زيرا سنجش و وزن در روز قيامت به سنگيني تفر "فَال نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَزْناً "و اينكه فرمود:
وَ الْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ  "فرمايد:حسنات است، به دليل اينكه مي

 .«1» "هُمْفَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَ

 .ماند و در نتيجه ديگر وزني معنا نداردو نيز به دليل اينكه با حبط عمل ديگر سنگيني باقي نمي

 ."ذلِكَ جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِما كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آياتِي وَ رُسُلِي هُزُواً "

ه خبر است براي مبتدايي كه حذف شده و اشاره به همان وصفي است كه از اوصاف آنان ذكر كرد، و اين اشار "ذلك "كلمه
سان است كه ما گفتيم. و اين خود تاكيدي است براي يعني حال و وضع ايشان بدين "االمر ذلك "تقدير كالم اين است:

 دهد. و جملهكالمي است نو و تازه كه از عاقبت امر ايشان خبر مي "جَزاؤُهُمْ جَهَنَّمُ "مطلب و جمله
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بما كفروا و ازدادوا كفرا باستهزاء آياتي و  ":در معناي اين است كه فرموده باشد "اتِي وَ رُسُلِي هُزُواًبِما كَفَرُوا وَ اتَّخَذُوا آي "
 .يعني به خاطر كفري كه ورزيدند، و آن را با مسخره كردن آيات و رسوالن من دو چندان نمودند "رسلي

 ."جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ "

 "اي است رومي به معنايگردد و هم مؤنث و به طوري كه گفته شده كلمههم ضمير مذكر برمي "فردوس "به كلمه
اند فتهبوده، و بعضي ديگر گ "فرداس "اي است سرياني به معناي تاكستان و اصل آناند كلمهو بعضي هم گفته "بستان
ت و به معناي اند عربي اساي است حبشي و بعضي گفتهاند كلمهي و به معناي باغ انگور. و بعضي گفتهاي است سريانكلمه

 .باغ پر درختي است كه بيشتر درختانش انگور باشد

 خوانده، آن چنان كه قبال جهنم را براي كافران نزل خوانده بود "نزل "را "جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ "اند از اينكهبعضي خواسته
آيد. و چه بسا اين مفسرين استفاده كنند كه در ما وراي بهشت و دوزخ، ثواب و عقاب ديگري است كه به وصف در نمي



 :استفاده مذكور خود را با امثال

وَ بَدا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  "و آيه« 1» "فاَل تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ "و آيه« 1» "لَهُمْ ما يَشاؤُنَ فِيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ "
 .كنندتاييد مي« 2» "ما لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ

 ."خالِدِينَ فِيها ال يَبْغُونَ عَنْها حِوَلًا "

 .به معناي تحول است. و باقي آيه روشن است "حول "به معناي طلبيدن است. و كلمه "بغي "كلمه

 441([ ..... ص : "جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ "و "بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا "بحث روايتي ])رواياتي در باره

در الدر المنثور است كه ابن مردويه از ابي الطفيل روايت كرده كه گفت: من از علي بن ابي طالب شنيدم كه در پاسخ ابن 
 .«2»فرمود: مقصود فاجران قريش است  پرسيده بود "هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمالًا "الكواء كه از آيه
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رد مرا ك و در تفسير عياشي از امام بن ربعي روايت كرده كه گفت: ابن الكواء در مجلس امير المؤمنين )ع( برخاست و عرض
حضرت فرمود: مقصود اهل كتابند كه به پروردگار خود  "قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ ... صُنْعاً "فرمايد:خبر ده از معناي قول خدا كه مي

 .«1»كفر ورزيدند و در دين خود بدعت نهادند، خداوند هم اعمالشان را حبط كرد و اهل نهروان از ايشان دور نيستند 

و طبرسي هم در « 1»ع( است )شده كه مقصود از آنها نصاري هستند، و راوي آن قمي از ابي جعفر  مؤلف: و نيز روايت
و در الدر المنثور آمده كه ابن منذر و ابن ابي حاتم از ابي «. 2»احتجاج از علي )ع( روايت كرده كه منظور اهل كتابند 

 .«2»ها هستند كه خود را در ديرها حبس كردند هبخميصه، عبد اللَّه بن قيس از علي )ع( روايت كرده كه مقصود را

و همه اين روايات از باب جري است، و دو آيه مذكور در روايات در سياق مفصلي قرار دارند كه روي سخن در آن سياق با 
ها ر وثنيه دومي است انطباقش بكه تفسير آي "أُولئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ وَ لِقائِهِ ... "مشركين است، و آيه سوم يعني

 .تر است تا بر غير ايشانهمانطور كه گذشت روشن

پس روايتي كه از قمي در تفسيرش در ذيل آيه مورد بحث آمده كه در باره يهود نازل شد و در باره خوارج جريان يافته 
 .صحيح نيست

ايت آورده كه فرمود: براي هر چيزي نقطه در تفسير برهان از محمد بن عباس به سند خود از حارث از علي )ع( رو
 .«2»اي است و نقطه برجسته بهشت فردوس است كه اختصاص به محمد و آل محمد )ع( دارد برجسته

 "ص( فرمود:)اند كه گفت رسول خدا و در الدر المنثور است كه بخاري، مسلم و ابن ابي حاتم از ابي هريره روايت كرده
يد فردوس را بخواهيد كه در وسط بهشت و بر نقطه بلند آن قرار دارد كه فوق آن عرش كنوقتي از خدا درخواست مي

 .«5»جوشد رحمان است، و نهرهاي بهشت از آنجا مي

__________________________________________________ 
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و در مجمع البيان است كه عبادة بن صامت از رسول خدا )ص( روايت كرده كه فرمود: بهشت صد درجه است كه ما بين هر 
ين آسمان و زمين است، و فردوس باالترين درجه آن است كه نهرهاي چهارگانه بهشت از آنجا دو درجه آن به قدر ما ب

 .«1»جوشد، پس هر وقت خواستيد از خدا درخواستي كنيد فردوس را بخواهيد مي

 .مؤلف: و در اين معنا روايات ديگري است

ه ي بن ابي حمزه از پدرش از ابي بصير از ابي عبد اللَّو در تفسير قمي از جعفر بن احمد از عبيد اللَّه بن موسي از حسن بن عل
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ كانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ  ")ع( روايت كرده كه در ضمن حديثي گفت از آن جناب از آيه

ياسر نازل شده كه خداي تعالي جنات فردوس را منزل و  پرسيدم، فرمود: در باره ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار بن "نُزُلًا
 .«1»ماواي ايشان كرده است 

مؤلف: جا دارد كه اين روايت را حمل بر جري كنيم و بگوئيم مراد اين است كه آيه شريفه در باره مؤمنين حقيقي نازل شده 
ايشان نازل شده باشد، اين اشكال متوجه  ترين مصاديق آنند، و گرنه اگر بگوييم در خصوصكه چهار نفر مذكور از روشن

شود كه سلمان از كساني بود كه در مدينه ايمان آورد، و آيه شريفه در مكه و قبل از هجرت به مدينه نازل شده، عالوه مي
 .بر اينكه سند حديث هم خالي از سستي نيست

__________________________________________________ 

 [.....] .115، ص 2ج مجمع البيان، (1)

 .25، ص 1تفسير قمي، ج (2)

 221، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 449[ ..... ص : 361(: آيه 33سوره الكهف )]

 اشاره

 (109)ثْلِهِ مَدَداً قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنا بِمِ

 449ترجمه آيه ..... ص : 

ظير تمامي پذيرد و گر چه نبگو اگر دريا مركب كلمات پروردگار من باشد پيش از آنكه كلمات پروردگارم تمامي گيرد دريا 
 .(157آن را نيز به كمك آوريم )



 449بيان آيه ..... ص : 

 اشاره

اين آيه بيان مستقلي است براي وسعت كلمات خداي تعالي، و اينكه كلمات او نابودي پذير نيست، و به همين جهت بعيد 
ضمن آيات ديگري نازل شده باشد، آن وقت نيست كه تنها نازل شده باشد نه در ضمن آيات قبل و بعدش، ليكن اگر در 
 .مربوط به تمامي مطالبي است كه در اين سوره مورد بحث قرار گرفته است

سازد، و نخست پيغمبر خود را كه از اعراض بدين خاطر كه در اول اين سوره اشاره شده كه حقايقي الهي را خاطرنشان مي
نسبت به تنبه به اين حقايق در خواب و غفلتند و به زودي از خواب خود مردم از ذكر ناراحت شده بود تسليت داد كه همگي 

 .شوند، و براي ايضاح اين معنا مثالي از داستان اصحاب كهف آوردبيدار مي

 222، ص: 12آن گاه امور ديگري را خاطرنشان ساخته و براي مزيد ايضاح در ذيل آن، داستان موسي ترجمه الميزان، ج

چگونه موسي از او اعمال عجيبي مشاهده كرد و نتوانست تاويل كند، و ظاهر آن اعمال وي را از باطن و خضر را آورد كه 
آنها غافل ساخت تا آنكه خود خضر تاويل كارهاي خود را شرح داده اضطراب موسي را از بين برد. و سپس داستان ذو 

 .ساخته بيان كرد -ياجوج و ماجوجاز قبيل  -القرنين و سدي كه به امر خدا و براي جلوگيري از مفسدين

كنيد اينها اموري است كه در ذيلش حقايق و اسراري قرار دارد، و در حقيقت كلماتي است و به طوري كه مالحظه مي
و اين آيه،  دارد.كند پرده برميكاشف از مقاصدي، و بياناتي است كه از حقايقي نهفته كه ذكر حكيم به سوي آنها دعوت مي

دهد، و آيه شريفه در دهد و كلمات خدا از مقاصدي كه زوال ناپذير است خبر مير كه كلمات خدا است خبر مياز اين امو
ماند اينكه در جايي قرار گرفته كه غرض سوره استيفاء شده و بيانش تمام گشته و مثالهايش زده شده نظير گفتار كسي مي

دا داناتر و خ -كنيمي ندارد لذا به همين مقدار كه گفتيم اكتفاء ميكه خيلي حرف زده و در آخر گفته باشد حرفهاي ما تمام
 .است

 441و بيان مقصود از اينكه اگر درياها مركب باشد كلمات خدا را با آن نتوان نوشت[ ..... ص :  "كلمه خدا "اشاره به معناي]

 ."... قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي "

قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلي كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ  "شود و هم بر مفرد نظير آيه شريفهبر جمله اطالق مي هم "كلمة "لفظ
كَ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّ "و در قرآن كريم بيشتر در گفتار خدا و حكم او استعمال شده مانند آيه« 1» "بَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ

 "و آيه« 2» "كَذلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَي الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ ال يُؤْمِنُونَ "و آيه« 1» "الْحُسْني عَلي بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا
 .قبيلو آيات بسيار زياد ديگري از اين « 2» "وَ لَوْ ال كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ

و معلوم است كه خداي تعالي تكلمش به دهان باز كردن نيست، بلكه تكلم او همان فعل او است و افاضه وجودي است كه 
 .«2» "ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُإِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ "كند، هم چنان كه فرموده:مي

__________________________________________________ 

بگو اي اهل كتاب همه بيائيد بر يك كلمه اتفاق كنيم و آن كلمه عبارت است از اينكه جز خدا را نپرستيم. سوره آل (1)
 .52عمران، آيه 

 .124كلمه حسناي پروردگارت بر بني اسرائيل تمام شد چون صبر كردند. سوره اعراف آيه (2)

 .21آورند. سوره يونس آيه ني كه فسق كردند مسلم شد كه ايمان نمياين چنين كلمه پروردگارت عليه كسا(3)



 .17شد. سوره يونس، آيه اگر كلمه از پروردگارت نگذشته بود كار ايشان يكسره مي(4)

 .25شود. سوره نحل آيه قول ما به هر چيزي كه بخواهيمش اين است كه بگوييم بباش و او بدون درنگ موجود مي(5)

 222، ص: 12ج ترجمه الميزان،

كند. از همين جا است كه مسيح، ناميده براي اين است كه فعل او بر وجود او داللت مي "كلمه "و اگر قرآن فعل خدا را
اينجا و نيز از « 1» "إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَي ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ "فرمايد:شود، و قرآن كريم ميكلمه خدا ناميده مي

آيد مگر آنكه از اين جهت كه بر ذات اي از وقايع به وجود نميشود كه هيچ عيني از اعيان خارجي و هيچ واقعهروشن مي
خداي تعالي داللت دارد، كلمه او است. چيزي كه هست در عرف و اصطالح قرآن كريم مخصوص اموري شده كه داللتش 

« 1» "وَ الْحَقَّ أَقُولُ "ش خفاء و بطالن و تغييري نباشد، هم چنان كه فرموده:بر ذات باري عز اسمه ظاهر باشد، و در داللت
و چنين موجودي مثال روشنش عيسي بن مريم )ع( و موارد قضاي حتمي خدا  «2» "ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ "و نيز فرموده:

را حمل بر معلومات و يا مقدورات و يا  در آيه "كلمات "«2»شود اينكه مفسرين است. و نيز از همين جا روشن مي
 .اند، صحيح نيستميعادهايي كه به اهل ثواب و اهل عقاب داده شده نموده

اين است كه اگر درياها مركب باشد و با آن، كلمات خدا را  "قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي "پس معناي اينكه فرمود:
 .شودشود و كلمات پروردگار تمام نميبنويسم هر آينه آب دريا تمام مي كنندكه داللت به خدا مي

اين است كه حتي اگر غير درياهاي دنيا درياي ديگري هم تهيه كنيم آن نيز خشك خواهد  "وَ لَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً "و معناي
 .شد، قبل از اينكه كلمات پروردگار من تمام شود

هر وقت اضافه به اصل  "مثل "جنس مثل است، نه يك مثل، چون كلمه "بمثله "اند: مراد ازهاز مفسرين گفت «2»بعضي 
د غير توانغير متناهي است، لذا متناهي نمي -يعني معلوماتش -رود، و چون كلمات خداي تعاليشود از تناهي بيرون نمي

 .اين خالصه گفتار مفسر مذكور است -متناهي را ضبط كند

بلكه به  .خود صحيح است ليكن نه به خاطر تناهي و عدم تناهي، و اينكه كلمات خدا غير متناهي است اين گفته در جاي
كند از حيث داللتش غلبه بر مقادير دارد، و چگونه چنين نباشد با اين جهت است كه حقايقي كه كلمات بر آن داللت مي

 ت كه داللتهايش را بر جمال و جالل خدا در طولاينكه هر ذره از ذرات دريا هر قدر هم بسيار فرض شود وافي نيس

__________________________________________________ 

 .141جز اين نيست كه مسيح، عيسي بن مريم رسول اللَّه و كلمه او است. سوره نساء، آيه (1)

 .52سوره ص، آيه (2)

 .17شود. سوره ق، آيه گفتار نزد من دگرگونه نمي(3)

 .275، ص 5لبيان، ج مجمع ا(4)

 .21، ص 15روح المعاني، ج (5)

 222، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 .وجود خودش ثبت كند تا چه رسد به اينكه غير درياها از موجودات ديگر هم به درياها اضافه شود

ه كار رفت كه اسم ظاهر است در جاي ضمير به "ربي "در آيه شريفه تكرار شده، و همچنين كلمه "بحر "و اينكه كلمه
ه نيز ذكر شده و به ضمير متكلم اضافه گرديد "رب "رساند. و همچنين اينكه از اسامي خداي تعالي فقطتثبيت و تاكيد را مي

 .دهدرساند به اضافه اينكه به مضاف اليه شرافت هم ميتاكيد را مي



 444بحث روايتي ])روايتي در ذيل آيه گذشته([ ..... ص : 

ه دهم كد خود از ابي بصير از امام صادق )ع( روايت آورده كه در ذيل اين آيه فرموده: به تو خبر ميدر تفسير قمي به سن
 .«1»پذيرد كالم خدا نه آخر دارد و نه غايت، و تا ابد انقطاع نمي

 .كندمؤلف: اينكه كلمات خداي را به كالم تفسير فرموده گفتار گذشته ما را تاييد مي

__________________________________________________ 

 .25، ص 1تفسير قمي، ج (1)

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

 446[ ..... ص : 336(: آيه 33سوره الكهف )]

 اشاره

فَلْيَعْمَلْ عَماَلً صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ قُلْ إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ 
 (115أَحَداً )

 446ترجمه آيه ..... ص : 

شود، حق اين است كه خداي شما يگانه است پس هر كه اميد بگو من فقط بشري هستم همانند شما، كه به من وحي مي
 .(115د و هيچكس را در عبادت پروردگارش شريك نكند )دارد كه به پيشگاه پروردگار خويش رود بايد عمل شايسته كن

 446بيان آيه ]بيان آخرين آيه سوره، كه به سه اصل: توحيد، نبوت و معاد اشاره دارد[ ..... ص : 

گانه دين را كه توحيد و نبوت و كند، و در آن اصول سهاين آيه آخرين آيه سوره است كه غرض از بيان سوره را خالصه مي
 "و جمله "إِنَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ "مساله توحيد را، و جمله "أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ "ت جمع كرده. جملهمعاد اس

 "...فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً 

 .مساله معاد را متعرض است "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ "مساله نبوت را، و جمله

 ."نَّما أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحي إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌقُلْ إِ "

سازد، به طوري كه هيچ چيزي زائد ي اولي رسول خدا )ص( را منحصر در بشريت و در مانندي ساير بشرها مي "انما "كلمه
 ر كنند هقيقت رد پندار مردم است كه خيال ميكند. و اين در حبر آنچه آنان دارند ندارد و هيچ زيادتي براي خود ادعا نمي

 224، ص: 12ترجمه الميزان، ج

د كه هايي دارنكه ادعاي نبوت كرد ادعاي الوهيت و قدرت غيبي كرده است، و بر اساس همين پندار است كه از انبياء توقع
كند، و براي خود اثبات را از خود نفي ميجز خدا كسي علم و قدرت بر آنها را ندارد. در انحصار اول به امر خدا همه اينها 

 .كند مگر تنها و تنها مساله وحي رانمي

 گويد اله تماميكند، و اين همان توحيد است كه ميو انحصار دوم معبود را كه معبود ايشان هم هست منحصر در يكي مي
 .عالم يك اله است



مشتمل بر اجمال دعوت ديني است كه همان عمل صالح براي رضاي خداي  "...فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ  "جمله
واحد بي شريك است، و آن گاه اين معنا را متفرع كرده بر رجاء لقاء پروردگار متعال و بازگشت به سوي او چون اگر حساب 

آوردن اعتقاد و عمل صحيح وادار و جزائي در كار نباشد هيچ داعي و ملزمي نيست كه افراد را به پيروي از دين و به دست 
 "إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ "سازد هم چنان كه خود خداي تعالي فرموده:

«1». 

ت است كه اعتقاد به وحدانيت و اگر عمل صالح و شرك نورزيدن در عبادت رب را متفرع بر اعتقاد به معاد نموده بدين جه
شوند، و با هم متناقضند. پس اگر اله واحد باشد در همه صفاتش كه يكي هم معبوديت است خدا با شرك در عمل جمع نمي

 .واحد است، و در آن نيز شريك ندارد

ت كه مال بودن معاد كافي اسو اگر پيروي از دين را متفرع بر رجاء معاد كرد نه بر يقين به معاد بدين جهت بوده كه تنها احت
اند: كه مراد از لقاء، لقاء ها گفتهآدمي را به پيروي از دين وادار سازد چون دفع ضرر محتمل واجب است، هر چند بعضي

 .كرامت و ثواب است و اين تنها مورد رجاء است نه مورد قطع

كرد بدين جهت بود كه بازگشت بندگان به سوي خداي  "حِدٌأَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ وا "و اگر رجاء لقاي خداي را متفرع بر جمله
سبحان از تماميت معناي الوهيت است، زيرا خداي تعالي هر كمال مطلوب و هر وصف جميلي را دارد كه يكي از آنها فعل 

 م كند همكند كه دوباره بندگان را به سوي خود بازگرداند و ميان آنان حكحق و حكم به عدل است و اين دو اقتضاء مي
 :چنان كه خودش فرموده

__________________________________________________ 

 .15شوند عذابي شديد دارند به خاطر اينكه روز حساب راي از ياد بردند. سوره ص، آيه كساني كه از راه خدا گمراه مي(1)

 225، ص: 12ترجمه الميزان، ج

مَنُوا وَ عَمِلُوا نَ آرْضَ وَ ما بَيْنَهُما باطِلًا ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِيوَ ما خَلَقْنَا السَّماءَ وَ الْأَ "
 .«1» "الصَّالِحاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ

 443ياتي در باره اخالص در عمل و پرهيز از ريا كاري([ ..... ص : بحث روايتي ])روا

و ابن عساكر از طريق سدي صغير از كلبي از ابو صالح از  -در كتاب صحابه -در الدر المنثور است كه ابن منذر و ابو نعيم
دق گرفت يا تصيا روزه مي خوانداند كه گفت: جندب بن زهير را عادت چنين بود كه وقتي نماز ميابن عباس روايت كرده

كرد تا مردم بيشتر شد و به همين جهت اين كارها را بيشتر ميكردند خيلي خوشحال ميداد، و مردم تعريفش ميمي
كْ بِعِبادَةِ رِفَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال يُشْ "تعريفش كنند. خداي تعالي در مذمتش اين آيه را فرستاد:

 .«2» "رَبِّهِ أَحَداً

مؤلف: نظير اين روايت روايات ديگري بدون ذكر اسم شخص معيني وارد شده، و جا دارد كه همه آنها حمل بر انطباق آيه بر 
ي به هاي قرآنرسد كه خاتمه يك سوره از سورهمورد شود نه اينكه نزول آيه را در خصوص مورد بدانيم، زيرا بعيد به نظر مي

 .خاطر سبب خاصي نازل شده باشد

رسول خدا )ص(  :و در همان كتاب از ابن ابي حاتم از سعيد بن جبير روايت شده كه در تفسير آيه مورد بحث گفته است
فرمايد: من بهترين شريكم، پس هر كس در عمل خودش احدي از خلق مرا شريك من قرار دهد فرمود پروردگار شما مي

كنم مگر آنچه را كه ام قبول نمياش مال او باشد و هيچ عملي را از بندهكنم تا همهبه شريكم واگذار مي من همه عمل او را



فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَ ال يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ  ":خالص براي من بياورد، آن گاه اين آيه را خواندند
 .«2» "أَحَداً

 :و در تفسير عياشي از علي بن سالم از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود

__________________________________________________ 

ما آسمان و زمين و آنچه بين آن دو است باطل نيافريديم، اين پندار كساني است كه كافر شدند پس واي بر آنان كه (1)
م با دهيم. و يا مردكنند، مثل مفسدين در ارض قرار ميما كساني كه ايمان آورده و عملهاي صالح ميكافر شدند از آتش. آيا 

 [.....] .15و  14دهيم. سوره ص، آيات تقوي را مانند فجار قرار مي

 .122، ص 2الدر المنثور، ج (2)

 .122، ص 2الدر المنثور، ج (3)

 227، ص: 12ترجمه الميزان، ج

الي فرموده: من بهترين شريكم، هر كس در عمل خويش كسي را شريك من كند من آن را قبول خداي تبارك و تع
 .«1»كنم، مگر آنچه را كه خالص براي من آورده باشد نمي

گويد: در روايت ديگري از آن جناب آمده، كه خداي تعالي فرموده: من بهترين شريكم، هر كس عملي را هم عياشي مي
 .«1»ر من بجا آورد آن عمل مال آن كسي است كه وي با من شريكش كرده براي من و هم براي غي

و در الدر المنثور است كه احمد و ابن ابي الدنيا و ابن مردويه و حاكم )وي حديث را صحيح دانسته( و بيهقي از شداد بن 
رياء كند شرك كرده و هر كه  اند كه گفت: من از رسول خدا )ص( شنيدم كه فرمود: هر كس نماز بخواند واوس روايت كرده

 :روزه بگيرد و رياء كند شرك ورزيده و هر كه صدقه دهد و رياء كند شرك ورزيده آن گاه اين آيه را خواند

 .«2» "فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ ... "

اي عملي كند كه با ودند: اگر بندهاز زراره و حمران از امام باقر و امام صادق )ع( روايت كرده كه فرم« 2»و در تفسير عياشي 
 .آن رحمت خدا و خانه آخرت را طلب كند آن گاه رضاي احدي از مردم را هم در آن دخالت دهد مشرك است

توان شمرد. و البته مراد از شرك در آنها مؤلف: روايات در اين باب از طرق شيعه و اهل سنت آن قدر زياد است كه نمي
ا يُؤْمِنُ وَ م "يمان منافات ندارد بلكه با كمال آن منافي است هم چنان كه خداي تعالي فرموده:شرك خفي است كه با اصل ا

 .شود نه به ظاهرشپس آيه شريفه با باطن خود شامل شرك خفي مي« 2» "أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ هُمْ مُشْرِكُونَ

فرمود: اگر از قرآن  (اند كه گفت: رسول خدا )صكيم روايت كردهو در الدر المنثور است كه طبراني و ابن مردويه از ابي ح
 .«5»غير از آيه آخر سوره كهف بر من نازل نشده بود همان يك آيه براي امت من كافي بود 

 .مؤلف: وجه اين روايت در سابق گذشت

__________________________________________________ 

 .222، ص 1(تفسير عياشي، ج 1و  1)

 .125، ص 2الدر المنثور، ج (3)

 .222، ص 1تفسير عياشي، ج (4)

 .155آورند مگر آنكه بيشترشان مشركند. سوره يوسف، آيه ايمان به خدا نمي(5)

 .124، ص 2الدر المنثور، ج (6)



 اي قائميه اصفهاندرباره مركز تحقيقات رايانه

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 (21نْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )سوره توبه آيه جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَ

با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا )عليه السّالم(: خدا رحم 
.. علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان و برپا( دارد .)اى كه امر ما را زنده نمايد بنده

 نيكوى ما را )بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند( بدانند هر آينه از ما پيروى )و طبق آن عمل( مى كنند

 127ترجمه و شرح خالصه دو جلد بحار االنوار ص -بنادر البحار

رهنگي مذهبي قائميه اصفهان شهيد آيت اهلل شمس آبادي )ره( يكي از علماي برجسته شهر اصفهان بنيانگذار مجتمع ف
بخصوص حضرت علي بن موسي الرضا )عليه السالم( و امام عصر )عجل  (بودند كه در دلدادگي به اهلبيت )عليهم السالم

هجري شمسي بنيانگذار مركز و راهي شد كه  1225اهلل تعالي فرجه الشريف( شهره بوده و لذا با نظر و درايت خود در سال 
 .هيچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوي تر و بهتر راهش را ادامه مي دهند

هجري شمسي تحت اشراف حضرت آيت اهلل حاج سيد حسن امامي )قدس  1252مركز تحقيقات قائميه اصفهان از سال 
تيمي مركب از فرهيختگان حوزه و دانشگاه، فعاليت خود را در زمينه هاي  سره الشريف ( و با فعاليت خالصانه و شبانه روزي
 .مختلف مذهبي، فرهنگي و علمي آغاز نموده است

دفاع از حريم شيعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلين )كتاب اهلل و اهل البيت عليهم السالم( تقويت انگيزه جوانان :اهداف 
مسائل ديني، جايگزين كردن مطالب سودمند به جاي بلوتوث هاي بي محتوا در و عامه مردم نسبت به بررسي دقيق تر 

تلفن هاي همراه و رايانه ها ايجاد بستر جامع مطالعاتي بر اساس معارف قرآن كريم و اهل بيت عليهم السّالم با انگيزه نشر 
غت عالقمندان به نرم افزار معارف، سرويس دهي به محققين و طالب، گسترش فرهنگ مطالعه و غني كردن اوقات فرا

هاي علوم اسالمي، در دسترس بودن منابع الزم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعي: با 
استفاده از ابزار نو مي توان بصورت تصاعدي در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفي عدالت اجتماعي در تزريق امكانات 

 .از از جهتي نشر فرهنگ اسالمي ايراني را در سطح جهان سرعت بخشيدرا در سطح كشور و ب

 : از جمله فعاليتهاي گسترده مركز

 الف(چاپ و نشر ده ها عنوان كتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاري مسابقه كتابخواني

 راهب(توليد صدها نرم افزار تحقيقاتي و كتابخانه اي قابل اجرا در رايانه و گوشي تلفن سهم

 ...ج(توليد نمايشگاه هاي سه بعدي، پانوراما ، انيميشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماكن مذهبي، گردشگري و

جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندين  www.ghaemiyeh.com د(ايجاد سايت اينترنتي قائميه
 سايت مذهبي ديگر

 ه(توليد محصوالت نمايشي، سخنراني و ... جهت نمايش در شبكه هاي ماهواره اي 

 (1225212و(راه اندازي و پشتيباني علمي سامانه پاسخ گويي به سواالت شرعي، اخالقي و اعتقادي )خط 

 ...و SMS، ز(طراحي سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودكار و دستي بلوتوث، وب كيوسك 

ح(همكاري افتخاري با دهها مركز حقيقي و حقوقي از جمله بيوت آيات عظام، حوزه هاي علميه، دانشگاهها، اماكن مذهبي 



 ... مانند مسجد جمكران و

 ط(برگزاري همايش ها، و اجراي طرح مهد، ويژه كودكان و نوجوانان شركت كننده در جلسه

 و دوره هاي تربيت مربي )حضوري و مجازي( در طول سال ي(برگزاري دوره هاي آموزشي ويژه عموم
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و لي جوابگوي حجم رو به رشد و وسيع فعاليت مذهبي و علمي حاضر و طرح هاي توسعه اي فرهنگي نيست، از اينرو اين 
مركز به فضل و كرم صاحب اصلي اين خانه )قائميه( اميد داشته و اميدواريم حضرت بقيه اهلل االعظم عجل اهلل تعالي فرجه 

 .فيق روزافزوني را شامل همگان بنمايد تا در صورت امكان در اين امر مهم ما را ياري نمايندانشااهللالشريف تو

-IR90-0180-0000 : و شماره حساب شبا1742-2522-2221-5142، شماره كارت : 511555722شماره حساب 

 خيابان –ت شعبه اصفهان به نام مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان نزد بانك تجار0000-0621-0609-53
 دسي مسجد

 ارزش كار فكري و عقيدتي

: هر كس عهده دار يتيمي از ما شود كه محنتِ غيبت ما، او را از ما جدا -به سندش، از امام حسين عليه السالم  -االحتجاج 
ده اي بن»فرمايد: او ميكرده است و از علوم ما كه به دستش رسيده، به او سهمي دهد تا ارشاد و هدايتش كند، خداوند به 

فرشتگان من! براي او در بهشت، به عدد هر حرفي كه  .بزرگوار شريك كننده برادرش! من در كَرَم كردن، از تو سزاوارترم
 .«ها، آنچه را كه اليق اوست، به آنها ضميمه كنيدياد داده است، هزار هزار، كاخ قرار دهيد و از ديگر نعمت

تر كدام يك را دوست»مام العسكري عليه السالم: امام حسين عليه السالم به مردي فرمود: التفسير المنسوب إلي اإل
رَهاني، يا مردي ناصبي اراده گمراه كردن مؤمني داري: مردي اراده كشتن بينوايي ضعيف را دارد و تو او را از دستش ميمي

با  دارد وگشايي كه آن بينوا، خود را بِدان، نگاه ميرا بر او مياي ]از علم[ بينوا و ضعيف از پيروان ما را دارد، امّا تو دريچه
 .«شكند؟سازد و او را ميهاي خداي متعال، خصم خويش را ساكت ميحجّت

و هر كه او را زنده »فرمايد: گمان، خداي متعال ميحتماً رهاندن اين مؤمن بينوا از دست آن ناصبي. بي»فرمود:  [سپس]
؛ يعني هر كه او را زنده كند و از كفر به ايمان، ارشاد كند، گويي همه مردم را زنده «را زنده كرده است كند، گويي همه مردم

 .«كرده است، پيش از آن كه آنان را با شمشيرهاي تيز بكشد

جري ، اهر كس انساني را از گمراهي به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت كند»مسند زيد: امام حسين عليه السالم فرمود: 
 .«مانند آزاد كردن بنده دارد

 


