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 های موحدین ی مجموعه کتاب مقدمه

سپاس خداوندی که نعمت اسالم را بر بندگان خود ارزانی داشت و از میان آنان، بهترین و  حمد و

ترین را برای ابالغ پیام آزادی و آزادگی برگزید؛ و درود و سالم پروردگار یکتا بر اهل بیت بزرگوار،  پاک

 قدر پیامبِر دوستی و رحمت.  صحابه کرام و تابعین گران

هاِی مردان خداست؛ آنانی  ها و از جان گذشتگی ن هستیم، ثمره مجاهدتدینی که امروز مفتخر به آ

که در راه حفظ و نشر پیام الهی، خالصانه ِمهر حق در دل و ُمهر نام پاکش بر لب داشتند و در راه 

صیانت از سخن خداونِد سبحان و سنت پیامبر مهربان، جان و مال و ِعرض بر کف نهادند و جز 

 ر، ترسی به دل راه نداند.خشیت و خوف آفریدگا

گونه رشد کرد و بالید و بر بلندای آسمان بانگ یکتاپرستی و برابری سر داد. در  آری، اسالم عزیز این

این میان اما، دست تطاوِل دشمنان قسم خورده و جوِر عالمان ُمتهّتک و جاهالن ُمتنّسک، بر قامت 

چنان طوفانی بر پا کرد که چهره زیبای آیین حق،  رعنای دیِن حق نشست و شرک و غلّو و گزافه و دروغ،

ساالراِن دین فروش در ُمحاق افتاد. این رونِد دوری از حقایق دین و  های غوغا پردازی در پِس دروغ

الله، به ویژه پس از روی کار آمدن پادشاهان صفوی در قرن نهم هجری و زمامداران  سنت حسنۀ رسول

ر صعودی گرفت؛ تا جایی که امروز، مساجد محل سینه زنی و جمهوری اسالمی در عصر حاضر، سی

 و خودساخته، جایگزین  عزاداری است و صدای قرآن بر نمی
ّ
خیزد مگر بر مزار مردگان؛ روایات شاذ

اند؛ تفسیر به رأی  فریب، تبدیل به فرهنگ ناطق دین شده سنت پیامبر شده است و مداحان جاهل و عوام

شد برای جدایی انداختن بین شیعه و سنی؛ و دریغ که ندانستند از این  و روایات مجعول، مستمسکی

 تفرقه و خصومت، بهره و منفعت از آِن کیست؟

دهند، چیزی نیست مگر هیاهوی تبلیغاتی  آنچه امروز به نام تقریب مذاهب اسالمی در ایران سر می

توجه سیاسی و ترسیم  ای گسترده، مقصودش جلب و گرد و خاک سیاسی که در سایۀ پوشِش رسانه

ای مناسب از حکومت شیعی ایران در جهان است. نگاهی به عملکرد سردمداران و روحانیون و  چهره

مراجع شیعۀ ایران، خود گویاِی این حقیقت است که تقریب مذاهب و دوستی و برادری دینی به شیوۀ 

 ».کردار نیستدو صد گفته چون نیم «زمامداراِن ایران، خواب و خیالی بیش نیست و 
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در این میان، موحدان مسلمانی در ایران، از دل جامعه خرافه زدۀ شیعۀ امامیه برخاستند و کمر به 

بستند؛ سراپا شور و شهامت شدند و قلم فرسودند و سخن دردادند و  بیداری جامعۀ غفلت زده خود بر

 د که:پروا فریاد برآوردن زنگار شرک را به صیقِل توحید و سنت زدودند و بی

 برخیز تا یکسو نهیم این دلِق ازرق فام را

 رود پرستی می ای با بت هر ساعت از ما قبله
 

شی دهیم این شرِک تقوا نام را 
ّ

 بر باِد قال

 توحید بر ما عرضه کن تا بشکنیم اصنام را
 

 

اتحاد، علت در کتاب ارزشمند شاهراه  -که از زمرۀ این بزرگواران بود-حیدر علی قلمداران قمی 

یابِی  دانست و کوشید تا با ریشه این تفرقه را در جهل مسلمین نسبت به کتاب خدا و سیره پیامبرش می

های اسالمی، گامی حقیقی و موثر در جهت تقریب مذاهب بردارد. تالش و  دیگر علل جدایِی فرقه

برقعی قمی، سید  جدّیت دیگر علما و دلسوزان اسالم، همچون آیت الله العظمی سید ابوالفضل

مصطفی حسینی طباطبایی، آیت الله شریعت سنگلجی، یوسف شعار و بسیاری دیگر از این مجاهداِن 

پژوهان و جویندگاِن گوهر دین، تا با تأسی از شیوۀ  ست برای حق راه حق، بدون شک، الگویی

های  ر جهت پژوهشهای ناب قرآن و سنت، د پژوهی و عیار سنجِی مدعیان دینی و در سایۀ آموزه دین

گشتگان را مدد رسانند تا ره به ساحِل سالمت برند و از گرداب  های موثری بردارند و گم یکتاپرستانه گام

 شرک و توّهم رهایی یابند.

گذارد که  های خستگی ناپذیِر این رادمرداِن عرصه یکتاپرستی، رسالتی را بر دوش دیگرانی می تالش

بخش اسالم، به ویژه در ایران  های دینِی جامعه و جدایی مسلمانان از تعالیم حیات شاهِد گرفتاری

 هستند. 

در خالل تغییر مذهب  کنیم هایشان را منتشر می گرانی که امروز کتاب که اصالحالزم به ذکر است 

اند و باطل بودن  های متعددی را پشت سر گذاشته اند، مرحله امامی که در گذشته پیرو آن بوده  شیعه

امامی را مانند امامت از دیدگاه شیعه، عصمت، رجعت و غیبت و اختالفاتی که میان  ۀعقاید شیع

اند؛ به همین دلیل عجیب  ف کردهصحابه رخ داده و غیره، را به صورتی تدریجی و در چند مرحله کش

های  اند برخی از اثرات و بازمانده هایی که در ابتدای امر تألیف کرده نیست که در تعدادی از کتاب

  عقاید گذشته به چشم بخورد ولی کتاب
ً
از  های بعدی آنها از این عقاید غلو آمیز رها شده، بلکه کامال

آالیش را در آغوش  پاک اسالمی، توحیدی و بی ۀعقیدبه هدف نزدیک شده و بلکه  ،آن پاک شده است

 .اند کشیده

*** 



 ٣  ی موحدینها مجموعه کتاب مقدمه

 اهداف
های  آنچه امروز در اختیار دارید، تالشی در جهت نشر معارف دین و ادای احترام به مجاهدت

 خستگی ناپذیِر مرداِن خداست. هدف از انتشار این مجموعه، این است که:

اینترنتی، الکترونیکی، لوح فشرده و چاپی مهیا  امکان تنظیم و نشِر آثار موحدین، به صورت -۱

های راستیِن دین، به  شود، تا زمینه آشنایی جامعه با اندیشه و آراء توحیدی آنان فراهم و ارزش

 های بعد منتقل گردد.  نسل

های توحیدی و  های این دانشمندان موحد، چراغی فرا راِه پژوهش با معرفی آثار و اندیشه -۲

 ر گیرد و الگویی شایسته به جامعه اندیشمنِد ایران معرفی شود.جویانه قرا حقیقت

های خود  دوسِت ایران را به تفکر در اندیشه گرا، مرجع محور و مداح جامعۀ مقلد، روحانی -۳

وادارد و ضمن جایگزین کردن فرهنگ تحقیق به جای تقلید، به آنان نشان دهد که چگونه از 

دِل شیعۀ غالِی خرافی، مردانی برخاستند که با تکیه بر کالم خدا و سنت رسول، ره به روشنایِی 

 بردند.  توحید

شائبۀ آنان را از تیغ سانسور و  های بی نهاد، ثمرۀ پژوهش با نشر آثار و افکاِر این موحدیِن پاک -۴

ها به دیگر  ُمحاق جهل و تعصِب زمامداراِن دین و فرهنگ ایران به در آوَرد و با ترجمه این کتاب

های یکتاپرستاِن  دیشهها، زمینه آشنایی امت بزرگ اسالم در دیگر کشورها را با آرا و ان زبان

 مسلمان در ایران فراهم کند.

*** 

 چشم انداز
ای که  ای عاری از خرافه و بدعت و رسیدن به مدینۀ فاضله تردیدی نیست که دستیابی به جامعه

های اصیل و ناب قرآن و  آرامش در جوار رضایت حضرت حق را به همراه دارد، مگر با پیروی از آموزه

مقدور نخواهد بود. هدف غایِی دست اندر کاراِن مجموعۀ  صسنت پاِک پیامبِر مهر و رحمت 

پژوهان و  موحدین، آن است که با معرفی آثار این بزرگاِن جهاِد علمی، الگوی مناسبی برای دین

گیری از فضایل دینی و علمِی این عزیزان، بستر  جویندگاِن راه حق فراهم آورند، تا شناخت و بهره

ادِت مخلوق مناسبی برای رشد و تقویِت جامعه توحیدی و قرآنی در ایران و نیل به رضایت خالق و سع

باشد که خداوند، این مختصر را وسیله علّو درجات آن عزیزان قرار دهد و بر گناهان ما، قلِم عفو باشد. 

 کشد.

 



 
 
 

 ی ناشر مقدمه

ترین  اش را بر ما عرضه کرد و درود و سالم خداوند بر پاک سپاس خداوند بزرگی را که نعمت بندگی

 و خاندان و اصحاب پاک نهادش.  -محمد مصطفی -خلق خدا و آخرین فرستاده پروردگار 

های گذشته، به برکت و موهبت اسالم عزیز و پیروی از کالم گهربار رسول  مسلمانان در طول قرن

در دانش اندوزی و علم آموزی، گوی سبقت از دیگران ربودند، چنان که در پایان خالفت عباسی، خدا، 

که در ، الحکمه بیت ،قمریهجری دوم  قرِن دوم  ۀنیمدانشمندان مسلمان، سرآمد دوران خود شدند و 

 وهشینهاد آموزشی و پژ ترین ه بود، به بزرگالرشید عباسی در بغداد تأسیس شد خالفت هارون ۀدور

 ،ترجمه ،های مختلف تألیف ر عرصهاش د های فرهنگی و علمی به دلیل فعالیتتبدیل شد و  جهان

به عنوان نماد تمدن هنوز  ،های گوناگون پزشکی، انسانی و مهندسی استنساخ و پژوهش در دانش

 شود. میاسالمی شناخته 

آُزرد؛ پس بر  م را میبدون شک، چنین توانمندی و شکوهی همچون خاری در چشم، دشمنان اسال

های اختالف و تفرقه افکنی در میان مسلمین، این شکوه و عظمت را، که  آن شدند تا با ایجاد زمینه

ها  ناشی از اتحاد و یکدلی و برادری میان آنان بود، از بین ببرند و تفرقه را طوفانی بال خیز کنند، تا چشم

بدعت و خرافه پنهان کنند و چنان که شیخ های  ابر را بر زیبایی حق ببندد و خورشیِد دین را در پِس 

 گوید: سعدی می

ــــت، ــــته حقیق ــــت آراس ــــرایی اس  س
 

 گـــــرد برخاســـــته ،هـــــوا و هـــــوس 
 

ــرد ــت گ ــه برخاس ــا ک ــر ج ــه ه ــی ک  نبین
 

ـــر  ـــد نظ ـــرد ،نبین ـــت م ـــه بیناس  گرچ
 

ریزی شده و بلند مدِت مغرضاِن اسالم برای بستن چشِم مسلمانان به حقیقِت دین،  های برنامه تالش

سستی و کاهلی مسلمین در فراگیری و نشر معارف دین و دوری جستن آنان از سنت ناب و هدایتگر 

 رسول خدا، منجر به بروز چنان شکاف و اختالف عمیقی در امت اسالم شد که تبعات شوم آن، امروز

 نیز دامنگیر آنان است. 

های اسالم و  برای به انحراف کشیدن آموزه صهای خصمانه دشمناِن پیامبر خدا  به موازات تالش

نهاد و دلسوز، این خطر را دریافتند و در جهادی  های گوناگون در دین، مؤمنینی پاک وارد کردن بدعت

نظیر، قلم در دست گرفتند و در  جاعتی کممستمر برای احیای اسالم و سنت نبوی، به پا خاستند و با ش



 ٥  ناشر مقدمه

پرست، به اشاعه فرهنگ و اعتقادات اصیل اسالم پرداختند؛ فریاد توحید سر دادند و  دِل شیعیان خرافه

جو، به تأسی از پیامبر شریف  گذاران را آشفته نمودند. این موحدیِن حقیقت فروشان و بدعت خواب دین

و در این راه، جان را تحفۀ بارگاه حق تعالی نمودند، و به  اسالم، حقیقت را فدای مصلحت نکردند

  راستی:

﴿ ٓ�َ
َ
وۡ  إِنَّ  �

َ
ٓ أ ِ ٱ ءَ ِ�َا  .]٦٢[يونس:  ﴾٦٢ َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  �َّ

ست از آثار  ای ست از دریای معرفت الهی و گزیده ای آنچه در این مجموعه آمده است، جرعه

که در آغاز از طایفۀ شیعیان خرافی بودند، تا آنکه نور خدا در دلشان تابیدن گرفت و  موحدین خداجویی

برکتشان قرار دادند. این افراد، که همگی از علما و نویسندگان و محققین   توحید را سرلوحه حیات با

رکتی گام به طراز اول جهان تشیع در ایران بوده و هستند، در سیر تحول فکری (و بالطبع، در آثارشان) ح

گام داشتند؛ به این معنا که نگرششان به مسایل مختلف اعتقادی، به یکباره متحول نشده است؛ بلکه با 

اند. لذا، ممکن  گذشت زمان، مطالعات گسترده و تعامل با دیگر همفکرانشان، به مسیری نو گام نهاده

که در این مجموعه آمده است، کامال ها در آثار این افراد،  است برخی از اظهار نظرها یا نتیجه گیری

اهل سنت و جماعت نباشد؛ با این وجود، به دلیل اهمیت این  های دینی و اعتقادی منطبق با رویکرد

ها و  آثار در هدایت شیعیان ایران و دیگر اقوام پارسی زبان، به انتشار آن اقدام نمودیم. همچنین، دیدگاه

 دیدگاه ها، مواضع فکری مطرح شده در این کتاب
ً
کاران انتشار این مجموعه  های ناشر و دست اندر الزاما

ای است از نفحات حق و نوری است از جانب پرودگار برای هدایت آنانی که  تردید، نفحه نیست، اما بی

 ای و مذهبی، جویای حقیقت هستند.  های تاریخی، فرقه به دور از تعصبات و گمانه زنی

گاهی از دیدگاه توان تنها به مطالعه یک جلد از  های این افراد نمی نکته قابل تأمل این است که برای آ

آثارشان بسنده کرد؛ بلکه نیاز است که زندگی آنان به طور کامل مطالعه گردد، تا چگونگی انقالب 

 شناخته شود. برای مثال، آیت الله سی فکریشان و انگیزه
ً
د ابوالفضل برقعی قمی، ها و عوامل آن کامال

آورده  اش به رشته تحریر در که آن را در اوایل دوران تکامل فکری درسی از والیتکتابی دارد با عنوان 

. او در این کتاب به بحث درباره ائمه و ادعای شیعه درباره والیت و امامِت بالفصِل ایشان پس از است

نفر دانسته و بر وجود و حیات محمد بن حسن  پیامبر خدا پرداخته است. او عدد ائمه را دوازده

عسگری، به عنوان دوازدهمین امام، صّحه گذاشته و آن را پذیرفته است. اما چند سال بعد، کتابی با نام 

دهد، که  هایش را در اختیار خواننده قرار می نویسد و نتایج پژوهش تحقیق علمی در احادیث مهدی می

های تاریخی مرتبط با والدت و وجود امام  احادیث، اخبار و گزاره حاکی از جعلی و دروغ بودن تمام

آید که اطالع از حوادث و رویدادهای زندگی  زمان است. از این مثال و موارد مشابه دیگر، چنین برمی
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گاهی  موحدین و مطالعه مجموعه آثار آنان، با در نظر گرفتن تقدم و تأخر نگارش آنها، بهترین راه برای آ

 و آثار ایشان است.  تحول اندیشهاز سیر 

ای برای بازگشت به مسیر امن الهی  های متولیان نشر آنها، زمینه امید است آثار این بزرگواران و تالش

و عبادت خالصانه خالق باشد. تا اینکه خداوند بزرگ، این مختصر را موجب بخشش گناهان و 

 مهر و بخشش خود گیرد.های ما قرار دهد و روح آن عزیزان را در جوار  لغزش

 توجه:
 :خوانندگان محترمقابل توجه 

ترجمه نکرده بودند، که ترجمۀ آن را از ترجمۀ  /تعدادی از آیات قرآنی را آیت الله برقعی  -۱

 ایم. خود ایشان در همین تفسیر [تابشی از قرآن]، در پاورقی نقل کرده

 یم.ا هکه همه را ترجمه نمود تعدادی از احادیث و متون عربی به فارسی ترجمه نشده بود، -۲

دکتر سعد رستم (مترجم عربی کتاب حاضر)، عالوه بر ترجمۀ کتاب به زبان عربی،  -۳

و هر کدام را در  هها را به فارسی ترجمه کرد اند که ما اکثر آن پاورقی هایی بر کتاب افزوده پاورقی

اصل چون  ذکر شده است،ی ایشان بدون قید (مصحح) ها پاورقی .ایم مناسب آن قرار داده مکان

 .کتاب بدون پاورقی است

های دیگری توسط ُمصحح کتاب جهت توضیح حقیقت بعضی مسایل، نوشته شده که  پاورقی -۴

 ذکر شده است. (ُمصحح)کلمه در مقابل آن 



 
 
 

  پیشگفتار

 نام او... ستهاجان یادگار ها وبه نام او که زینت زبان

 نام او... ستآرایش کارها ها وبه نام او که آسایش دل

 نام او... ستهامفتاح فتوح ها وحوح ُروبه نام او که ر

 ها بر نظام، از نام او...حال ها روان وبه نام او که فرمان

ها نگاشته، بس  در سینهت که به این نام های محبّ ها برداشته، بس رقمها که به این نام از دلبس قفل

 بیگانگان که به وی آشنا گشته، بس غافالن که به وی هشیار شده، بس مشتاقان که به این نام دوست را یافته...

 هم یادگار، به نازش می دار تا وقت دیدار... هم یاد است و

لپــــوش کنــــد
ُ
 ِگــــل را اثــــر روی تــــو گ

 

ــد ــوش کن ــو ن ــل ت ــراب وص ــه ش ــش ک  آت
 

 

 مــدهوش کنــدجــان را ســخن خــوب تــو 
 

 از لطـــف تـــو ســـوختن فرامـــوش کنـــد!
 

دنیایی از معانی نهفته است که از پشت  معجزاتی و صبار رسول اکرمدر هر سخنی از سخنان گهر

فلك کشیدۀ زمان یک به یک طلوع می کنند. از آنجمله است؛ آن سخن گرانبهایی که  کوههای سر به

افتخار بورزند و آن را چون تاج برسرخویش بدارند !  درحقیقت نشان فخری است برای ایرانیان؛ که بدان

ّ�ا «: روزی که پیام آور آسمان، به سلمان فارسی؛ پیك هدایت ایران زمین فرمودند
ّ

يُن بالرث ْواَكَن َهَذا ادلِّ
َ
ل

ءِ 
َ

َغُه رَِجاٌل ِمْن َهُؤال
َ
َل را در بود، مردانی از سرزمین فارس آن  اگر این دین در آسمانها می« .»بلَ

میهنان سلمان با پذیرش صمیمانۀ این آیین و تحقیق و تأّمل در آن، به زبان عمل به و هم».  یافتند... می

سولَ اهللاِ« رحمت پاسخ دادند: پیامبر قْتَ يا رَ دَ    »صَ

ا! چه راست گفتاری ای رسول پاك هدایت... سالم و
ّ

-نهایت خدا بر تو بادا به عدد دانهدرود بی حق
 های اقیانوسها تا روز قیامت.قطره های باران و

ای تابان در آسمان دعوت ابتدای طلوع خورشید هدایت بر آن، همیشه چون ستاره سرزمین فارس از

ی کرده است. و و
ّ
  علم اسالمی تجل

َ
ها نیز گمراهی ها وتاز بدعت گاه مورد تاخت و هبر فطرت زمین گ

 «توحید بوده، ولی همیشه پرچم 
َّ
َه إال

َ
 إل

َ
 اللهِ  اللهُ ال

ُ
 َرُسول

ٌ
د پرچمی بوده که سقف این  یگانه» ُمَحمَّ

 سرزمین را زینت می بخشیده...
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خون آشام قزلباشان صفوی  وتنها حدود چهار قرن است که پرچم توحید با آمدن موج تکفیری و

 سرنگون گشته است!..

ی گرا باشد... و
ّ
 چنین است... اّما باید که صدق کالم رسالت همواره تجل

د زمّر  یاقوت وهای تابانی از لعل،  گمراهی همیشه مهره این گرد بادهای هولناك بدعت و در بین

 اند... درخشیده

های تابان آسمان تاریك این سرزمین  برقعی یکی از این ستاره العظمی ابوالفضل الله حضرت آیت

. ولی چون بدعتهای جامعه بسر بردند.. است. ایشان سالهای متمادی عمر خویش را در گمراهی و

ابی و از شهری به قلبی شیدای حقیقت داشتند سلمان گونه در پی حقیقت از کتابی به کت روحی پویا و

ۀ توحید جای گرفتند...  ای دیاری و از آیه
ّ
 به حدیثی پریدند، تا در نهایت شاهین وار بر فراز قل

جویی تحّمل  حقیقت گویی و راستای حق هایی که این امام موّحد ایران معاصر درمرارت  ها و سختی

 .اند داستانها دارد که این کوتاه سخن مجال بیان آن نیست..کرده

کیشان خویش قلم به  شدند در راستای اصالح هم ایشان چون از سرچشمۀ حقیقت توحید سیراب

اصالح را در جامعه شرك آلود  جهادی بزرگ را آغاز نمودند که بر اثر آن موجی از خداپرستی و ،دست

 ایران شاهدیم.

وار   ابراهیم شاهکار علمی ایشان تفسیر تابشی از قرآن است که در آن این مجاهد سبیل توحید،

 کالم پاك یزدان به مسلمانان بفهماند. سعی نموده واقعّیت دین را با سخنان قرآن و

گان قابل مده است. و برای هملهی برای همگان آاگوید که کتاب  به مردم می تفسیر تابشی از قرآن

  فهم،
ّ
شکند و ترس و  ت را درهم میدرك و هضم است. این تفسیر سدهای ساختگی بین قرآن و مل

 برد. ان دارند را به یکباره از بین میای که مردم از کتاب پروردگارش واهمه

جۀ متن جامعۀ تشّیع برخاسته است و تا نیل به در از ـ علیه الرحمه ـاز آنجا که امام ابو الفضل برقعی 

ای که در این جامعه رسوخ پیدا کرده آشنایی کامل ها و تصّورات جاهالنهاجتهاد باال رفته بود، با بدعت

ترین قضایای فساد دینی را با  ن عمدهداشته و در این تفسیر با اسلوبی بسیار شیوا و قابل فهم برای همگا

روایات وارده از ائّمۀ اهل بیت به و  صگهربار پیامبر اکرم های هلهی و فرمودااستناد به کالم پاک 

 بهترین وجهی اصالح می نماید.

 و از آنجا که تهّیۀ یک فهرست تفصیلی برای چنین کتاب تفسیری کاری است بسیار طوالنی و پر

ت با آن دست  ای که جامعۀ تشّیع بهنظر کرده، تنها به مهمترین اشکاالت مذهبیحجم؛ از آن صرف
ّ

شد

 راهبه گریبان است و در 
ّ

دل و دکانداران مذهبی در برابر فهم ی است که منافقین کور واقع این مسائل سد
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اند، در اینجا به برخی از مواردی که در این تفسیر مبارک می توانید آنها را  درست و صحیح دین قرار داده

 بیابید اشاره می کنیم: 

و سورۀ زخرف،  ۴، ج۱۹ آیۀسورۀ ُزَمر  ،۳، ج۲۳آیۀ سبأ سورۀ ،۲۵۴ آیۀ سورۀ بقره شفاعت، -۱

 .۴، ج۸۶آیۀ

 .۵۹و  ۵۸ آیۀ نساء سورۀ األمر، اولوا -۲

 .۳ج ،۱۲کرامات أولیاء، سورۀ کهف آیۀ  -۳

 ۳ج، ۵۵ استخالف ائّمه، سورۀ نور، آیۀ -۴

 .۳ج ،۷۴عدم انحصار امامت، سورۀ فرقان آیۀ -۵

 .۳، ج۲۲۷مفاسد اشعار شعراء، سورۀ شعراء آیۀ -۶

 .۳، ج۲۲آیۀ فاطر و سورۀ ۳، ج۸۰زی بر قبرها ؛ سورۀ نمل آیۀ قبرسا گنبد وشنیدن مردگان و حکم  -۷

 .۳، ج۶۸انتخاب امام از سوی خداست یا مردم، سورۀ قصص آیۀ  -۸

 .۳، ج ۴حکم زکات، سورۀ لقمان آیۀ -۹

 .۳، ج ۳۳اند و طهارت آنها به چه معناست؟ سورۀ احزاب، آیۀ اهل بیت چه کسانی -۱۰

 . ۳، ج۳۸ب آیۀ اإلطاعه هستند؟ سورۀ احزا آیا ائّمه واجب -۱۱

 .۴، ج۱۸شگون، سورۀ یس، آیۀ  حکم تعویذات و -۱۲

 .۴، ج۵۵و سورۀ غافر، آیۀ  ۴، ج۱۳آیا امامان معصومند؟! سورۀ ُزَمر، آیۀ  -۱۳

. و سورۀ ۴، ج۳۹. و سـورۀ  واقعه، آیۀ ۴، ج۲۹و آیۀ  ۱۸آیا صحابه مرتد شدند؟ سورۀ فتح، آیۀ  -۱۴

 .۴، ج ۱۰و ۹سورۀ حشر،آیۀ  . و۴، ج۱۰حدید، آیۀ

 .۲۰. و سورۀ جّن، آیۀ ۳، ج۲۱۳خواندن غیرخدا در دعاء، سورۀ شعراء، آیۀ  -۱۵

 .۴، ج۳وسورۀ غاشیه، آیۀ   ۴، ج۲شفا دهنده تنها خداست! سورۀ عبس، آیۀ  -۱۶

 .۳، ج۴۶ـ۴۴ آیا پیامبران و امامان علم غیب دارند؟ سورۀ قصص، آیۀ -۱۷
ایم متن اصلی تفسیر امام برقعی  مودهه و ترتیب این کتاب سعی ننکتۀ دیگر اینکه ما در طول مسیر تهیّ 

  نده آنچنان که قلم ایشان نقش زدهرا به خوان
ً
ای عربی را مؤلف در  برسانیم، تنها در مواردی که کلمهاند عینا

ایم که فهم آن شاید برای برخی از خوانندگان واضح نباشد  اند و گمان برده دهضمن جملۀ فارسی جای دا

 ایم تا درک جمله برای خواننده آسانتر باشد.  را در بین دو پرانتز آوردهکلمه  تنها مرادف فارسی آن

اشاره به این نکته را الزم می دانیم که امام برقعی در طول مسیر علمی و پژوهشی خود که بدون تعّصب 

اند از بسیاری از خرافات و با چشمانی باز و با قلبی آمادۀ پذیرش حقیقت، طی طریق نموده و توانسته و
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فات ایشان واضح و روشن 
ّ
اجتهادات نادرست و یا ضعیف، خود را سالم بیرون کشند که این نکته در مؤل

است. از جمله مسائلی که شاید عمر بدو اجازه نداده بود که با مداد قرمز بر آنها خط بطالن زند برخی 

نوز بر ذهنشان مانده بود، چون؛ عدم مالقات مؤمنان رسوباتی است که از عقیده اعتزالی پیشین ایشان ه

و تفسیر بی مورد برخی از  اند آنرا دقیقا روشن ساخته صبا پروردگار خویش! که قرآن کریم و پیامبر اکرم 

ی سخنان مؤلف بزرگوار روشن صفات الهی به معانی مجازی آنها! که اینچنین موارد را ما در پاورق

 آشنا گردد. صترم با حقیقت امر از دیدگاه قرآن کریم و پیامبر اکرم ایم تا خواننده مح ساخته

جوی  البّته باز هم جای دارد اشاره کنیم که وجود اینگونه مسائل نه تنها قدحی بر مؤلف حقیقت

و  و سخن هر کس ُجز خدای متعال که انسان جائز الخطا می باشد نیست بلکه به این نکته اشـاره دارد

صاحب مقامات عالیه  چند عالم، دانشمند، و هر انسانی ُجز پیامبران هر پیام آور او قابل بازنگری است

فات بزرگ باشد باز هم ممکن است اشتباه کند و مؤمن همواره در پی حقیقت است نه در پی 
ّ
و مؤل

 حق را با زبان بزرگان!سنجد نه اینکه  ! و او بزرگان را با میزان حق میمردان و یا به اصطالح بزرگان

ش نرا به سایر دوستان و آشنایان خویبا این امید که خوانندۀ محترم پس از خواندن این گنجینه، آ

 ایم. شاید که ما نیز از جملۀ آن کسانیمعّرفی کند، دست به ترتیب و بازنگری این کتاب ارزشمند زده

 هدایت جایی دارند.رسول  باشیم که در زیر چتر آن سخن گهربار و معجزه آسای

ا ال« نَ قّ حقًّ ـاللّهمَّ أرِ نا الباطلَ باطالً و احَ قنَا اتّباعه، وأرِ  .»ارزقنا اجتِنابَهو ارزُ
بار الها! حق را به ما حق نشان ده و پیروی از آن را بر ما روزی گردان و باطل را بر ما باطل نشان ده «

 . »و دوری از آن را بر ما روزی گردان

 إلهی آمین!

 ُمصحح کتاب



 
 
 

 )١(خودنوشت مؤلف ۀزندگینام

 حمد و سپاس خدایی را که به این ناچیز تمیز درک حق و باطل داد و ما را به سوی خود راهنمایی کرد.

احلمدهللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، إهلي أنت دللتني عليك ولوال أنت مل أدر 

وأصحابه وأتباعه الذين اتبعوه بإحسان إىل  صما أنت و درود نامعدود بر رسول حممود حممد مصطفى 

 يوم لقائه.

سید ابوالفضل ابن الرضا  ،فقیر ی از دوستان و همفکران اصرار کردند که این حقیرِ ا هعد ،و بعد

تحریر در آورم و عقاید خود را نیز ضمن ذکر احوال  ۀبرقعی، شرح احوال و تاریخ زندگی خود را به رشت

خرافی  زیرا کسی که با عقایِد  ؛تهمتی جعل نمایند نم تا مفتریان نتوانند پس از موت ،خود بنگارم

شمنانی که چون کسی را مخالف عقاید خود بدانند، از د ؛دشمن بسیار دارد ،مقدس نمایان مبارزه کرده

دانند و البته در  هر گونه تکفیر و تفسیق و تهمت دریغ ندارند و بلکه این کارها را ثواب و مشروع می

آن روایات را  ،کتب حدیث نیز برای این کار احادیثی جعل و ضبط شده است که اگر فردی کم اطالع

 .ا صحیحندپندارد که آنه می ،دیده باشد

ولی برای  ؛دانم که تاریخ زندگانی داشته باشم خود را قابل نمی ،مقدار بی ۀاین ذر ،به هر حال

ام را به اختصار  اجابت اصرار دوستان الزم دانستم که درخواستشان را رد نکنم و بخشی از زندگانی

ام و به لحاظ اهمیت  هذکر نمود هایی از آن را در بعضی از تألیفاتم به اشاره گرچه گوشه ؛برایشان بنگارم

 کنم. ناگزیر در اینجا نیز بعضی از آن مطالب را تکرار می ، آن

 نسب مؤلف
ند و جد اعالیم که در قم وارد ا هو پدرانم تا سی نسل در قم بود [است] که نویسنده از اهل قم  بدان

 بَ موسی مُ  ،شده و توقف کرده
َ
 ÷ع فرزند امام محمد تقی فرزند حضرت علی بن موسی الرضا رق

رسد ما را  و سلسه نسبم چون به موسی مبرقع می ؛باشد که اکنون قبر او در قم معروف و مشهور است می

 شیوای آیت الله العظمی سید ابوالفضل برقعی را از زبان ،مؤلف این کتابکه شایسته دانستیم  ،خوانندگان گرامی -١

که به قلم توانای خود ایشان  یلذا مطالبی را به طور پراکنده از کتاب سوانح ایام یا خاطرات ؛خود ایشان معرفی کنیم

 .انتخاب کردیم است، نگاشته شده

_____________________________ 
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و از همین جهت  ؛خوانند الرضا می رضوی و یا ابن ،رسد و چون به حضرت رضا می ؛گویند برقعی می

 م.ا هگرفت» الرضا ابن«خود را  ۀاست که شناسنام

ذکر شده و در یکی  نامه) ه(شجر م، چنانکه در کتب انساب و مشجراتا هنسب و شجره نام ۀسلسل

بوالفضل بن حسن بن أ«م، چنین است: ا هنیز در باب الف نوشت» تراجم الرجال«از تألیفاتم موسوم به 

بوالقاسم أمريان األول ابن مري صفي الدين بن مري أبن مري مريان بن  ىمحد بن ريض الدين بن مري حييأ

بن السيد حمسن الرضوي الرئيس بمشهدالرضا من أعالم زمانه بن ريض الدين بن فخر  ىبن مري حيي

محد بن حممد األعرج أيب القاسم عيل بن أيب عيل حممد بن أالدين عيل بن ريض الدين حسني پادشاه بن 

 ».مام حممد اجلواد ريض اهللا عن آبائي وعني وغفراهللا يل وهلمابن اإل املربقع ىمحد بن موسأابن 
سید حسن، اعتنایی به دنیا نداشت و فقیر و تهیدست و از زاهدترین مردم بود و در سنین  ،والدم

ولی خوش ؛ کرد حتی در فصل زمستان و در هوای یخبندان کار می ،پیری و در حال ضعف و ناتوانی

ما جد اول احال و سخاوتمند و متواضع بود. و  و اهل عبادت و بسیار افتادهدار  زنده حالت و شاد و شب

صاحب فتوای  ،ریا و از شاگردان میرزای شیرازی رز و بیامجتهدی بود مب ،والدم، سید احمد یعنی والِد 

وی پس از ارتقاء به  ،ما هنیز آورد» تراجم الرجال«و چنانکه در  ؛تحریم تنباکو، و مورد توجه وی بود

از سامراء به قم مراجعت کرد و مرجع امور دین و حل و فسخ و قضاوت شرعی محل بود  ،اجتهاد ۀدرج

 .و زندگی او ساده مانند ابوذر بود و درهم و دیناری از مردم توقع نداشت ،و اثاث البیت او مانند سلمان

 تحصیالت ابتدایی
بلکه به برکت  ؛د، در تعلیم و تربیت ما استطاعتی نداشتبه هر حال چون پدرم فاقد مال دنیا بو

فرستاد و هر طور بود ماهی یک ریال به عنوان شهریه برای  که مرا به مکتب می ،کوشش و جوشش مادرم

 فرستاد، درس خواندم. معلم می

صاحب  ،حاج شیخ غالمرضا قمی ،زنی عابده، زاهده و قانعه بود که پدرش» سکینه سلطان«مادرم 

برادران  ،اب ریاض الحسینی است و مرحوم حاج شیخ غالمحسین واعظ و حاج شیخ علی محررکت

مادرم زنی بود  ،را شیخ غالمحسین نوشته است. به هر حال »فائدة المماة«باشند و کتاب  مادرم می

یعنی در جنگ بین  ،لهی از قحطی نجات داد و در سال قحطیابسیار مدبره که فرزندانش را به توفیق 

 که ارتش روسیه وارد ایران شد، این بنده پنج ساله بودم. ،الملل اول

گوش دادن به درس اطفال  ۀبلکه به واسط ؛هنگام کودکی و رفتن به مکتب مورد توجه معلم نبودم

و در مکاتب قدیمه چنین نبود که یک معلم برای تمام  ؛کم خواندن و نوشتن را فرا گرفتم دیگر، کم



 ١٣  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

بلکه هر کدام از اطفال درس اختصاصی داشتند. نویسنده چون شهریه  ؛شاگردان یک اتاق درس بگوید

فقط در پرتو درس اطفال دیگر توانستم پیش بروم و حتی دفتر  ؛دادم درس خصوصی نداشتم مرتب نمی

استفاده  ،که یک طرف آن سفید بود ،های دکان بقالی و عطاریبلکه از کاغذ ؛و کاغذ مرتبی نداشتم

های خشک و پرخرج به وجود  هولی در عین حال باید شکر کنم که کالسهای جدید با برنام ؛کردم می

هر طفلی باید چندین دفتر و چندین کتاب داشته باشد تا او را  ،های جدید هزیرا با این برنام ؛نیامده بود

چگونه  ،توانستم تهیه کنم که حتی یک قلم و یک دفتر در سال نمی ،اما همچو منی ؛دبه کالس راه بدهن

 ؟توانستم دانش بیاموزم می

 تحصیالت حوزوی
در همان ایام بود که عالمی به نام حاج شیخ عبدالکریم حائری  ،پس از تکمیل درس فارسی و قرآن

به دعوت اهل قم در این شهر  داشت، بنا که از علمای مورد توجه شیعیان بود و در اراک اقامت ،یزدی

تصمیم  ،سال داشتم ١٢ی تشکیل داد. نویسنده که ده سال یا ا هاقامت کرد و برای طالب علوم دینی حوز

ی ا هقم واقع است، رفتم تا حجر ۀرضویه که در بازار کهن ۀگرفتم در دروس طالب شرکت کنم و به مدرس

مادرم  ۀکه پسر خال ،صحاف محمد ی بپردازم. سیدی بنام سیدتهیه کنم و در آنجا به تحصیل علوم دین

، بودم کوچکاما چون  ؛کرد در آن مدرسه تولیت و تصدی داشت و در امور مدرسه نظارت می ،بود

داالن مدرسه واقع بود و  ۀلذا ایوان مانندی که یک متر در یک متر و در گوش ؛ی به من ندادندا هحجر

خادم لطف کرده دری  .به من واگذار شد ،گذاشت خادم مدرسه جاروب و سطل خود را در آنجا می

مادر گلیمی آوردم و فرش کردم و مشغول تحصیل شدم و شب  ۀمن هم از خان ؛شکسته بر آن نصب کرد

زیرا آن در شکاف و  ؛کرد میبودم که مرا از سرما و گرما حفظ ن و کوچک محقر ۀو روز در همان حجر

محقر بودم و گاهی شاگردی عالف  ۀمدتی قریب به دو سال در آن حجر ،خلل بسیار داشت. به هر حال

کردم و از طرف پدر  تحصیل فراهم می ۀمختصری برای ادام ۀو گاهی شاگردی تاجری را پذیرفته و بودج

به کسب علم برایم نبود، تا اینکه تصریف و گونه کمک و یا تشویقی  و یا خویشاوندان و یا اهل قم هیچ

غنی و جامی را خواندم و برای امتحان به نزد حاج شیخ عبدالکریم حائری و یعنی دو کتاب مُ  ،نحو

کردند، رفتم و به خوبی  بعضی از علمای دینی دیگر که طالب در محضر ایشان برای امتحان شرکت می

ولی ماهی  ؛به من بدهند ،که ماهی پنج ریال باشد ،ریمختص ۀامتحان برآمدم. بنا شد شهری ۀاز عهد

لذا چند نفر را واسطه کردم تا با حاج شیخ عبدالکریم  ؛پنج ریال برای مخارج ضروری من کافی نبود

صحبت کردند و قرار شد ماهی هشت ریال برایم مقرر شود. تصمیم گرفتم به آن هشت ریال قناعت 

ماهی چهار ریال به  ،ینکه بتوانم با همین شهریه زندگی را بگذرانمکنم و به تحصیل ادامه دهم و برای ا
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چون نان جو قرصی یک دهم ریال قیمت  ؛دادم که روزی یک قرص و نیم نان جو به من بدهد نانوایی می

شد و  داشت. بنابراین هر روزی سه شاهی برای مصرف نان مقرر داشتم که در ماه چهار ریال و نیم می

ی در ا هدادم و یک من برگه زرد آلوی خشک خریداری کردم و در کیس برای خورش می دو ریال دیگر را

شکم خود را سیر  ،م گذاشتم که روزی یک سیر آن را در آب بریزم و با آب زردآلو و نان جوا هحجر ۀگوش

که گذاشتم  برای مخارج حمام می ،ماند گردانم و یک ریال و نیم دیگر از آن هشت ریال را که باقی می

  ،ماهی چهار مرتبه حمام بروم
ً
 شد. یک ریال و نیم می که هر مرتبه هفت شاهی الزم بود و مجموعا

بدین منوال مدتی به تحصیل ادامه دادم تا به درس خارج رسیدم و فقه و اصول را فرا گرفتم و در 

 ۀین حوزکم در ردیف مدرس کردم و کم خواندند تدریس می ضمن تحصیل، برای طالبی که مقدمات می

های الزم و از حفظ، فقه و اصول و صرف و نحو و منطق را درس  علمیه قرار گرفتم و بدون داشتن کتاب

 گفتم. می

 برقعی از نگاه دیگران 
درس  الله سید کاظم شریعتمداری هم  عالوه بر این چون در جوانی و در دوران تحصیل با آیت •

کردم وی انصاف را زیر پا بگذارد.  ، گمان نمیمداشتبودم و در ایام اقامت در قم با ایشان مراوده 

تر اینکه  کرد و مهم تا حدودی از من حمایت می» درسی از والیت«وی تا هنگام کتاب 

ی برایم نوشته و از من تعریف و تمجید نموده و تصرفات مرا در امور شرعیه مجاز ا هتأییدی

ز تا مدتی سکوت اختیار کرد. من نیز با نی» درسی از والیت«و حتی پس از انتشار  ؛دانسته بود

توجه به سوابقم با وی، جواب او را به استفتایی که در این موضوع از او شده بود، در کارتی 

آمدند، یکی از این  کوچک چاپ و تکثیر کردم و به هر یک از کسانی که به مسجد یا منزل ما می

 ۀال مردم دربارئوه محالتی در پاسخ سهمچنین آیت الله حاج شیخ ذبیح الل دادم. ها می کارت

 نویسد: می» درسی از والیت«کتاب 
عقیده او صحیح  ؛ما هکتاب درسی از والیت حجت االسالم عالم عادل آقای برقعی را خواند«

تهمت به ایشان است. اتقوا الله حق تقاته، ایشان  ،سخنان مردم ؛کند است و ترویج وهابی نمی

 رست نیست:فرماید این قبیل شعر د می

ــا شــود ــاش مــی ،جهــان اگــر فن ــد علــی فن  کن
 

ــود  ــا ش ــت ار بپ ــی ،قیام ــاش م ــی بپ ــد عل  کن
 

 کنم این شعر درست نیست. بنده هم عرض می

 »امضاء: محالتی
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 سد:ینو  یز مین ینجف ینیمشک یعل یآقا •

 اینجانب علی مشکینی کتاب مستطاب درسی از والیت را مطالعه نمودم و از مضامین عالیه آن که«

 مطابق با عقل سلیم و منطق دین است خرسند شدم.

 »امضاء: علی مشکینی
 

 سد:ینو  یم ینجف ین مرعشیدالدید وحیحجت االسالم س یآقا •

، شخصی است مجتهد و عادل و امامی دامت إفاضاته العاليةحضرت آقای عالمه برقعی «

و ایشان  "باشد ش میا هدلیل عقلش و آینه عقید ،کتاب و تألیف شخص"المذهب و بنا به گفتار مشهور 

در کتاب  و سایر ائمه هدی ÷مطالب بسیار عالیه راجع به مقام و شأن حضرت امیرالمؤمنین

ند، و ا هکه تازه به طبع رسیده و در سایر کتابهای دیگرشان نوشت» تراجم الرجال«و کتاب » عقل و دین«

که کتاب مستطاب درسی از  ،مغرض و یا عجول و عصبیجار و جنجال و قیل و قال یک عده اشخاص 

 ،کنند والیت را کامال نخوانده و ایمان خود را از دست داده و قضاوت ظالمانه در حق معظم له می

را که از  وای به حال کسانی که این ذریه طاهر ائمه هدی ؛ترین تأثیری نزد علما و عقال ندارد کوچک

دارد رنجانیده و در عین حال بهتان عظیم و افترای شدید بر یک نفر تصدیق اجتهاد  ،چند نفر مراجع

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ حق تعالی فرموده: !مسلمان عالم فقیه میزنند ن �َِشيَع  �َّ
َ
ِينَ ٱِ�  ۡلَ�ِٰحَشةٱُ�ِبُّوَن أ َءاَمُنواْ  �َّ

ِ�ٞم ِ� 
َ
ۡ�َياٱلَُهۡم َعَذاٌب أ ِ� ٱوَ  �ُّ ُ ٱوَ  �ِخَرة نُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  �َّ

َ
 ] ١٩:  النور[ ﴾َ�ۡعلَُم َوأ

 -١٣٨٩به تاریخ شهر ذی القعده الحرام ، خادم الشرع المبین: سید وحیدالدین مرعشی نجفی

٢٢/١٠/١٣٤٨« 
 

و  ـ کردم  شناخت و به یاد دارم زمانی که در نجف سخنرانی می آیت الله خویی مرا خوب می •

پسندید و برای  ایشان سخنان مرا بسیار می ـ حوزوی مبتال بودمالبته در آن زمان به خرافات 

 بوسید. و اظهار رضایت از حقیر، پس از پایین آمدنم از منبر، دهانم را می قتشوی
ی ا هو حتی زمانی در نجف شعب باطل ؛کرد آقای شاهرودی نیز بسیار مرا تشویق و تمجید می •

اگیری کتب و افکار فالسفه حریص شده بودند و ی از طالب به فرا هاز فلسفه بوجود آمده و عد

 
ً
اطالعی از قرآن و سنت، تضاد  در اثر بی مراجع نجف از من خواستند برای طالب آنجا که اکثرا

آیت الله شاهرودی حیاط  ،و بدین منظور ؛دانند، سخنرانی کنم آنها را با افکار فالسفه نمی

خواست که منبر بروم و مسایل اعتقادی  می نمود و از من منزلش را برای سخنرانی من فرش می
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من نیز درخواست ایشان را اجابت کرده و حقایق را برای طالب بیان  .را برای طالب بیان کنم

 ،ولی در این اواخر ؛نمود کردم و ایشان نیز از من اظهار رضایت و تجلیل و تمجید بسیار می می

مرا  ،دانستند شناختند و سوابق مرا می مرا می همه کسانی که ،که به مبارزه با خرافات قیام کردم

 تنها گذاشتند و سکوت اختیار کردند و بعضی از ایشان نیز به مخالفت برخاستند.
پس از اینکه حکومت شاه سرنگون شد و آقای خمینی به ریاست رسید، خواستم با ایشان  •

وزه بودیم و ایشان زیرا در جوانی حدود سی سال با یکدیگر همدرس و در یک ح ؛تماس بگیرم

و حتی پیش از آنکه به ایران مراجعت کرده و با اوضاع و احوال جدید  ؛شناخت مرا کامال می

آیت  ،مین در ایران آشنا شود، در سخنرانی خود پس از فوت فرزند بزرگشایران و وضعیت معّم 

آبان ماه روزنامه کیهان پنجشنبه اول  ٩الله حاج سید مصطفی خمینی (که متن آن در صفحه 

از آقایان "ولی به اشاره گفته بود:  ،ت نکرد اسمم را بیاوردأهر چند جر ،چاپ شده) ١٣٥٩

ی ا هاز باب اینکه اذهان ساد ؛اینها هم از بسیاری از امور غفلت دارند ؛علمای اعالم گله دارم

ر بزرگی که شوند، تا از ام واقع می ،اندازد که دستگاه راه می ء،دارند، تحت تأثیر تبلیغات سو

یعنی ؛ دارد می غفلت واه همه گرفتار آن هستیم غفلت کنند، دستهایی درکار است که اینها را ب

هایی هست که چیزی درست کنند و دنبالش سر و صدایی راه بیاندازند، هرچند وقت  دست

باید اعالم وقتشان را که و شود و تمام وعاظ محترم و علما  ی در ایران درست میا یکبار مسئله

  ؛کنند در مسایل سیاسی و اجتماعی صرف شود در مسایل جزئی صرف می
ً
 در اینکه زید مثال

کنند. عالمی را که پنجاه سال زحمت  کافر است و عمرو مرتد و آن یک وهابی است صرف می

 .گویند وهابی است باشد می تر می هکشیده و فقهش از اکثر اینهایی که هستند بهتر است و فقی

نگویید این  ؛یکی یکی را کنار نگذارید ؛اشخاص را از خودتان جدا نکنید ؛اه استاین اشتب

برای شما چه  ]اگر این کار را کردید[ .دانم چه هست دین است و آن نمی وهابی است و آن بی

 .»ماند؟ می
با شنیدن نامم، آقای خمینی به دخترم احترام بسیار کرد و نامه را گرفت و با خود برد و دخترم  •

برای خداحافظی به اندرون نزد خانواده وی برگشت. زوجه ایشان به دخترم گفت ما جواب نامه 

آوریم. پس از مدتی خانم ثقفی به تهران آمد و میهمان  گیریم و برایتان به تهران می را از آقا می

 دخترم شد؛ ولی پاسخی همراهش نبود؛ فقط گفت: آقا در جواب نامه پدرتان گفتند آقای برقعی

 دار نیستند. خودشان مجتهد و صاحب نظرند؛ ولی ایشان مردم
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در  .دیگر آیت الله طالقانی که وقتی در اوایل انقالب از زندان آزاد شد و من به مالقاتشان رفتم •

  ؛ایشان سرش را پیش آورد و در گوشم گفت: مطالب شما حق است ،اثنای صحبت
ً
ولی فعال

کنند: پس کی  من مطمئنم در آن دنیا از ایشان سئوال می .صالح نیست که این حقایق را بگوییم

 صالح است که حقایق را بگویید؟
[پس از ترور در ایامی که  ،به هر حال ؛م به دست آقای بازرگان رسیده بود یا نها هدانم اعالمی نمی •

آقای مهندس مهدی بازرگان و دکتر صدر و  ،مدگذران دوره نقاهت را در منزل مینافرجام] 

پرسی، صورتم را نشان دادم و گفتم  مهندس توسلی برای عیادتم به منزل ما آمدند. پس از احوال

کورانه از دیگران  کسی که با من چنین کرده یک مقلد است که کور ؟آیا نتیجه تقلید را دیدید

 از آنها نمی تقلید می
ً
پس شما  ؛برای صدور چنین دستوری چیستپرسد دلیل شما  کند و اصال

 و دوستانتان از تقلید آخوندها دست بردارید.
زمانی که من در  ،شناسد و در دوران جوانی دانست آقای موسوی اردبیلی مرا خوب می پسرم می •

 .رفت وی پس از من به منبر می ،رفتم انزلی منبر می
که قبل از اینکه به مبارزه با خرافات  ،یرونوشت این نامه را خطاب به آقای محمد امامی کاشان •

 کرد، نیز فرستادند. جانب بسیار اظهار ارادت می بپردازم، به این
شهری مدتی همسایه بود و در مدرسه حجتیه  پسرم در دوران طلبگی با محمد محمدی ری •

ی برای عرض ا هاز قضا روز جمع. شناخت شهری او را می هایشان به هم متصل بود و ری حجره

تسلیت به منزل آیت الله فیض، که از اهالی قم و از خویشاوندان ما و مدعی مرجعیت نیز بود، 

گویی خدمت ایشان  چون برای دلداری و تسلیت ؛رفتم. آن روز ایشان مجلس روضه و دعا داشت

ی عبوس با من ا هکرد، این مرتبه با چهر با آنکه همیشه اظهار لطف و خصوصیت می ،رسیدم

عرض کردم آیا اتفاقی افتاده که اوقات شما تلخ  .مثل آنکه به نویسنده اعتراض داشت ؛روبرو شد

شما  :موضوع چیست؟ گفت :من از شما توقع نداشتم. عرض کردم :است؟ در جواب فرمودند

آبروی  ،ید که اگر غیر از بروجردی را برای مرجعیت معرفی کنما هید و مرا تهدید کردا هی نوشتا هنام

 ؟ممکن است نامه را بیاورید ؛من از این نامه خبری ندارم :ریزید. عرض کردم ازار قم میما را در ب

پس  مجعول است و برایشان قسم خوردم تا ایشان سخنم را باور کردند. ،اگر امضا و خط من باشد

زده در این اندیشه بودم که دست مرموزی برای تعیین  از خاتمه مجلس که بیرون آمدم، حیرت

پندارم، ساده نیست. فهمیدم مرجعیت هم  مرجع تقلید در کار است و قضیه آنچنان که من می
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بازی شده برای بازیگرها، و با قضایای بعدی معلوم شد دستی مرموز آقای بروجردی را مرجع کرد 

 ها برد. هز وجود او بهرو ا

شمسی در زمان رئیس الوزرایی احمد قوام، آیت الله کاشانی قصد دخالت در  ١٣٢٨در سال  •

انتخابات کرد تا از تعداد وکالی انتصابی دربار در مجلس بکاهد. نویسنده از دوستان صمیمی 

در همین  .شدم می به منزل ایشان وارد ،آمدم تهران ها که می آیت الله کاشانی بودم و تابستان

 ؛شما بروید یک ماشین دربست کرایه کنید برای سفر به خراسان :سال بود که به من فرمودند

ی و یکی دو نفر ا هاین بنده نیز چنین کردم و مهیای مسافرت شدیم. آقای شیخ محمد باقر کمر

  ،دیگر نیز حاضر شدند با نویسنده و آقای کاشانی و یکی از فرزندانشان
ً
شش نفر  که جمعا

دولت از مسافرت ما وحشت داشت که مبادا در  .به طرف مشهد حرکت کردیم ،شدیم می

شهرهای بین راه، ایشان وکالیی را برای مجلس تعیین و پیشنهاد کند و مردم را ترغیب کند به 

و لذا چون ما از تهران حرکت کردیم،  ؛انتخابات و تعیین نمایندگانی که خیرخواه ملت باشند

های  مورین شهرستانأدولت به م ،و از آن طرف ،شهرهای بین راه مطلع و آماده استقبال شدند

ی بدست دولت بدهند که آیت الله ا هتوانند اخالل کنند و بهان بین راه ابالغ کرده بود که تا می

 کاشانی را به تهران برگردانند.

ید؛ نامه را بردند و فردای آن روز ا همرا دیدند، گفتند: خوب نوشت ۀن نوشتسرهنگ و اطرافیان چو •

 آمدند که شاه دستور داده مالی قمی و همراهانش آزادند.
پیغام دادند که ما  ؛ها محبوس بودند ها و کمونیست یا هی از تودا هدر اتاق متصل به اتاق ما عد •

ی غیر روحانی که با من ا هتشریف بیاورند. عد ؛اشکالی ندارد :گفتم ؛خواهیم فالنی را ببینیم می

 ؟چه اتهامی :ممکن است ما را به کمونیست بودن متهم کنند. من گفتم :بازداشت بودند گفتند

بگذارید بیایند. به هر حال آمدند و اظهار خوشوقتی کردند که یک نفر روحانی شجاع  ؛نترسید

االت و ئوآنها س ؛با ایشان گرم گرفتیم شود که با دیکتاتوری مخالف باشد. ما هم پیدا می

 اشکاالتی به قوانین اسالم داشتند که به آنها جواب گفتم.
 .چون ما را در توپخانه پیاده کردند، با همراهان خداحافظی کردم و رفتم منزل آقای کاشانی •

 ش درا هاگر چه خودش در لبنان تبعید بود، ولی خانواد ؛کاشانی مجتهدی شجاع و بیدار بود

 بسیار خوشحال شدند. ،تهران بودند. چون من وارد شدم
جسـتند و اگـر  در آن زمان تمام اهل علم از سیاست و امور مملکتی برکنـار بودنـد و دوری مـی •

چندان مـورد عالقـه مـردم  ،شدیم کسی مانند کاشانی و یا این بنده وارد مبارزه با دیکتاتوری می



 ١٩  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

 [یی]هـا مانند قبرستانی بود که سرنوشتش به دست گورکننبودیم و اصال مردم ایران و خود ایران 

فردی مانند کاشانی منحصر بـه فـرد بـود و ایشـان  .کنند باشد که هر کاری بخواهند با مرده می

 ۀملـی و جبهـ ۀتا آن زمان جبه .وجود آورده زجر و حبس زیاد دید تا حرکتی و موجی در ایران ب

 
ً
ولی چون کاشانی  ؛شناختند وجود نداشت و مرحوم مصدق را جز معدودی نمی غیر ملی اصال

داد کـه  سعی داشت یک مجلس شورای ملی و وکالی خیرخواه ملت سرکار بیایند، لذا فتوا مـی

جانـب  و لذا در همـان زنـدان لبنـان بـه ایـن ؛بر جوانان واجب است در انتخابات دخالت کنند

مانند آخوندهای دیگـر مسـجد را دکـان قـرار نـده و بپـرداز بـه  ،آقای برقعی :ی نوشت کها هنام

گویند آخوند خوب کسی است که کاری بـه اوضـاع ملـت  بیداری مردم و به سخن مردم که می

تـا آن  .گیر باشد، گوش مده و کاری کنید که مردم مصدق را انتخـاب کننـد هکنار نداشته باشد و

اسـت، کاشـانی بـه تمـام دوسـتانش توصـیه  دانستند مصدق کیست، و چه کاره وقت ملت نمی

 ۀرا انتخـاب کنیـد، پـس بـه واسـط ،جملـه مصـدق  از آن ،کرد که وکالیـی صـحیح العمـل می

[که در رأسشان آیت الله ابوالفضل برقعـی قمـی  های کاشانی و پیروانش سفارشات و سخنرانی

مریدان کاشانی از  ،نتخاباتو در مواقع ا ؛ی شناختندا همردم نام مصدق را شنیدند و تا انداز بود]

خوابیدند کـه مبـادا صـندوق عـوض شـود و کاشـانی و  ها می اول شب تا صبح در پای صندوق

کردیم به رأی دادن به آقای کاشـانی و مصـدق و چنـد  مردم را تحریک می .مصدق وکیل نشوند

ایـن دو نفـر رأی  ،نفری که با این دو نفر همراه بودند، تا اینکه به واسطه فعالیت مریدان کاشانی

 دولت ناچار شد کاشانی را آزاد کند و از لبنان به ایران آورد. .آوردند و وکیل تهران شدند

شـود، لـذا همـان روز ورود ایشـان از  چون ملت خبر شد که کاشانی با هواپیما وارد تهـران مـی •

کردیم  فعالیت میفرودگاه مهرآباد تا درب منزل ایشان مملو از جمعیت بود. ما آن روز در تهران 

 تا استقبال خوبی از ایشان به عمل آید.

 جلوگیری از تجلیل و دفن جنازه رضاشاه در قم
معروف است که در آن جزیره قدم  .چند سال طول نکشید که رضاشاه در جزیره موریس فوت شد

  اعلی« :زده و به خود گفته می
َ
 حضرت، ق

َ
یاد زمان که  !»آی زکی !آی زکی !ر قدرت، قوی شوکت، زکید

اطرافیان او یک مشت مردمان هواپرست متملق  ،کرده و مقصود او این بوده که در ایران سلطنت خود می

  گفتند اعلی بودند که به او می
َ
 حضرت ق

َ
جنازه او را به ایران آوردند و دولت  ،ر قدرت، و چون وفات کردد

تشریفات زیادی جنازه را در قم دفن کنند، و کردند که مردم از جنازه او تجلیل کنند و با  می تشویقو شاه 

که مرجع تقلید  ،آیت الله بروجردی ؛علما و بزرگان قم را دعوت کردند که از جنازه استقبال به عمل آید
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و آقای بروجردی که یکی از علمای  ؛با صفوف طالب بر جنازه او نماز بخوانند [قبول کرد که] بود

به شاه و درباریان  ،کرد و به عالوه حفظ ریاست خود خودداری نمیمآب بود و از هر کاری برای  ریاست

 حاضر گردید تا بر جنازه شاه اقامه نماز کند.[لذا] و وکالی مجلس عالقه داشت، 

تمام کارهای فاسد او امضاء خواهد شد،  ،نویسنده فکر کردم که اگر از جنازه رضاشاه تجلیل شود

لیل جنازه گردد. چند نفر طلبه جوان به نام فداییان اسالم تازه با من درصدد برآمدم کاری کنم که مانع از تج

این فداییان  .در آن زمان تقریبا سی و پنج سال داشتم و از مدرسین حوزه علمیه قم بودم .رفیق شده بودند

ل ما با من مأنوس بودند و پناهگاه ایشان منز ،که سنشان از پانزده الی بیست و پنج سال بیشتر نبود ،جوان

خواندند. با آنان مشورت کردم که در منع تجلیل جنازه  بود، و برخی از ایشان نیز نزد نویسنده درس می

ی نوشتم و در آن تهدید ا هاعالمی دهیم. شما اعالمیه بنویسید ما آن را نشر می :گفتند ؛پهلوی فکری بکنید

او حاضر شود، برخالف موازین دین کردم که هر کس بر جنازه شاه نماز بخواند و یا در تشییع جنازه 

 رفتار کرده و ما او را ترور خواهیم نمود.

این اعالمیه چون منتشر شد، اثر بسیار خوبی داشت و کسانی که برای نماز بر جنازه دعوت شده 

به هراس افتادند که مبادا به ایشان توهین شود و یا مورد حمله واقع  ـ مخصوصا آقای بروجردیـ بودند 

 ؛فداییان که در قم منزل معینی نداشتند .شوند و لذا در صدد بر آمدند که ناشرین اعالمیه را پیدا کنند

 
ً
و از طرفی کمتر احتمال  ؛رفت مقیم تهران بودند و احتمال چنین کاری به ایشان نمی پراکنده و اکثرا

وقت  ،و عالوه بر این ؛ی به آن تندی، سید ابوالفضل برقعی قمی باشدا هدادند که نویسنده اعالمی می

ولی  ؛جنازه بسیار نزدیک و افکار مسئوالن حکومت پریشان بود، تا اینکه جنازه را وارد کردند ورودِ 

د و سیدی به نام ی گرفتنا هتجلیل نشد، و چون در مسجد امام قم مجلس فاتح ،خواستند که می آنچنان

موسی خوئی قصد داشت در آن مجلس شرکت کند، رفقای ما او را گرفتند و کتک زدند به طوری که 

از دفن جنازه در قم منصرف شد و جنازه را به تهران  ،چون دولت چنین دید .خون از سرش جاری شد

 در تهران چه شده، بنده حاضر نبودم. [اینکه] دیگر  .بردند

 ع به مظلومیت خوداشعار مؤلف راج
بسته  نم و کمر به بدنام کردن [شده] نمایان و دکانداران مذهبی علیه من متحد در ایامی که روحانی

تحریک  ][گذِر دفتر وزیر بودند و به دولت شاه و اعمال زور متوسل شدند و عوام را برای غصب مسجد

 سلب شده بود، ابیات ذیل را سرودم: ما کردند و منزلم در محاصره آنان قرار داشت و امنیت از زندگی

ـــود ـــمن نم ـــود دش ـــر خ ـــان را به  گمره
 

 برقعـــی چـــون راه حـــق روشـــن نمـــود 
 

ـــــود ـــــرآزار ب ـــــت و پ ـــــار اس  راه پرخ
 

ـــــــود   آری آری راه حـــــــق دشـــــــوار ب
 



 ٢١  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

ــــق ــــد در راه ح ــــختی کش ــــدش س  بای
 

 هـــر کـــه عـــزت خواهـــد از درگـــاه حـــق 
 

 روضــــه خوانــــان عــــوام بــــی حیــــا
 

 غــــادَ  زیــــن ســــبب عــــالم نمایــــاِن  
 

ـــد ـــش آمدن ـــه کوش ـــود ب ـــران خ ـــا خ  ب
 

 پـــس بـــه همدســـتی بـــه جنـــبش آمدنـــد 
 

ـــــتهم ـــــا را م ـــــد م ـــــه بنمودن ـــــا ک  ت
 

ــــوه  ــــتم رش ــــل س ــــر اه ــــد ب ــــا دادن  ه
 

 بســـته شـــد مســـجد ز اهـــل شـــور و شـــر
 

 پــــس بـــــه زور پاســــبان و ســـــیم و زر 
 

ــــ
ّ

 خــــواب االِن بــــاز شــــد دکــــان نق
 

ــــاهِ   ــــق پایگ ــــراب ح ــــد خ ــــتی ش  پرس
 

 جـــای آن شـــد نقـــل کـــذب هـــر کتـــاب
 

ــــراب  ــــد خ ــــرآن ش ــــن و ق ــــاه دی  پایگ
 

ــار ــار و ب ــن ک ــان زی ــی زی ــدی ن ــود دی  س
 

ـــــیار  ـــــه دل ای هوش ـــــا ب ـــــی گفت  برقع
 

 غـــــم مخـــــور در راه حـــــق پرداختـــــی
 

 دل، آنچــــه اینجــــا بــــاختی گفــــت بــــا 
 

ـــق  ـــیش، ح ـــد پ ـــه آی ـــاز راآنچ ـــاره س  چ
 

 نیســـت بـــازی کـــار حـــق، خـــود را مبـــاز 
 

 صـــاحب مســـجد تـــو را انـــدر دل اســـت
 

 رو کـان گـل اسـت رفـت گـوکه مسـجد  گر 
 

 »نیســت تـو بمـان ای آنکـه چـون تـو پـاک«
 

 »ترو، بــاک نیســ گــو«گرکــه مســجد رفــت  
 

ـــان ـــد دک ـــجد ش ـــه مس ـــا ک ـــرک آن بنم  ت
 

 گشـــــت مســـــجد خانقـــــاه صـــــوفیان 
 

 
ِ

ــع ــای جم ــت ج ــجد اس ــتان مس ــق پرس  ح
 

ــت  ــجد اس ــرآن، مس ــث ق ــای درس و بح  ج
 

ــنان ــمر و س ــر ش ــای ه ــجد ج ــت مس  نیس
 

 و روضــه خــوان نیســت مســجد جــای مــدح 
 

ـه ـه روضـ ــت روضـ ــت خوانس ـوانر خوانس ـه خـ  وضـ
 

 آنکـــه همکـــار اســـت بـــا شـــمر و ســـنان 
 

 دیـــن حـــق را مـــیکن از بـــدعت جـــدا
 

ـــــی  ـــــام الفت ـــــر إم ـــــن ب ـــــدا ک  اقت
 

ـــان ـــن را دک ـــد دی ـــه کن ـــامی ک ـــی ام  ن
 

ــــــــتان  ــــــــارگر در بوس ــــــــام ک  آن ام
 

ـــا شـــر و شـــور ـــی مســـجدی ب ـــی گرفت  ن
 

ـــــل زور  ـــــودی اه ـــــه نب ـــــامی ک  آن ام
 

ـــی  نخـــوردی آن امـــام از ایـــن حـــرام م
 

 گرفتـــی خمـــس یـــا ســـهم امـــام نـــی 
 

ـــــقاِن  ـــــام فاس ـــــی ام ـــــی ن ـــــر ب  خب
 

ـــــر  ـــــل و هن ـــــش و فض ـــــام دان  آن ام
 

 ناخــــــدایان را نخوانــــــدی در دعــــــا
 

 آن امــــامی کــــه نخوانــــدی جــــز خــــدا 
 

ـــت ـــک اس ـــان ی ـــتی امک ـــدای کش  ناخ
 

 قاضـــی الحاجـــات در عـــالم تـــک اســـت 
 

 وســـتا ســـرگردان ،خـــاک و بـــاد و آب
 

 کــه هســتی، نقشــی از فرمــان اوســت آن 
 

ــــــوداِن  ــــــی از حس ــــــی ب ــــــر دن  خب
 

ـــذر  ـــن ح ـــاز و ک ـــق بس ـــا ح ـــی ب  برقع
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 شعری سرودم: »ها رسان پیغام ما را به دشمن«خطاب به دشمنان خود نیز با عنوان 
ــــاد ــــار ب ــــعادت ی ــــا را س ــــمن م  دش

 

 بــاد و شــأنش کــار روز و شــب بــا عــّز  
 

 هــر کــه کــافر خوانــد مــا را گــو بخــوان
 

 میـــــان مردمـــــان دینـــــدار بـــــاداو  
 

ـــی ـــاری م ـــه خ ـــر ک ـــا ه ـــد در راه م  نه
 

ــــــار   ــــــاداب ــــــزار ب ــــــا راه او گل  له
 

ـــی ـــاهی م ـــه چ ـــر ک ـــا ه ـــد در راه م  کن
 

 راه او خـــــواهم همـــــی همـــــوار بـــــاد 
 

 هــر کــه علــم و فضــل مــا را منکراســت
 

ـــاد  ـــیار ب ـــان بس ـــالش در جه ـــک و م  مل
 

ـــت ـــه اس ـــی دیوان ـــد برقع ـــه گوی ـــر ک  ه
 

ـــو  ـــه، او  گ ـــا دیوان ـــه م ـــادک ـــیار ب  هوش
 

ــم و ــی ظل ــگ و ن ــل جن ــه اه ــا ن ــه زور م  ن
 

ــاد  ــار ب ــادر جب ــی ق ــه عقب ــا ب ــواه م  دادخ
 

 مستزاد ذیل را سرودم: ؛ما هلهام حضرت حق واقع شداپنداری مورد  ،همچنین در همان احوال
 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام

 

ــوام  ــوار ت ــس و غمخ ــن ک ــن، م ــس م ــی ک ــده ب  بن
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 ای، غصـــه مخـــور یـــار تـــوام گـــر تـــو تنهـــا شـــده 
 

 بـــــــاز نامیـــــــد مشـــــــو
 

ـــرو  ـــأس م ـــرف ی ـــتت، ط ـــت زدس ـــان رف  گـــر جه
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 بــــاز گــــردان جهــــان مــــن حــــق دار تــــوام 
 

ــــــدوز ــــــده ب ــــــه دی  از هم
 

 وزرگــر تــو را نیســت انیســی بــه جهــان در شــب و  
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 مــــونس تــــو، همــــه جــــا و مــــددگار تــــوام 
 

ــــــدلی  نیســــــت حــــــق را ب
 

ــــی گــــر  ــــازار ول ــــق ب ــــود رون  چــــه حــــق را نب
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 ظهــــر الحــــق، کــــه مــــن رونــــق بــــازار تــــواما 
 

 نیســــــت یــــــک دادرســــــی
 

ــــی  ــــیچ کس ــــود ه ــــایی نب ــــو را کارگش ــــر ت  گ
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 غــــم مخــــور کــــار گشــــا هســــتم و در کــــارتوام 
 

ـــــد ـــــته کن ـــــه شایس ـــــا ک  ت
 

ــد  ــته کن ــتم خس ــج و س ــم، رن ــه و غ ــو را غص ــر ت  گ
 

 مخـــــور یـــــار تـــــوامغـــــم 
 

 رو بــــه مــــن آر کـــــه مــــن دافــــع آزار تـــــوام 
 

ـــــت ـــــت نیس ـــــت از ذل  غم
 

ــی  ــو ب ــای ت ــج و غمه ــت رن ــت نیس ــت و بیحکم  عل
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ـــوام  ـــدار ت ـــش و نگه ـــه بخ ـــین و گن ـــلحت ب  مص
 

ــــــو  مســــــجد و محفــــــل ت
 

 گــــر کــــه اوبــــاش بکندنــــد در منــــزل تــــو 
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ـــار  ـــافظ آث ـــن ح ـــه م ـــاش ک ـــر ب ـــا خب ـــوام ب  ت
 

ــــــــوال  کــــــــان هــــــــذا ل
 

ـــج و  ـــو در رن ـــوت ت ـــنوم ص ـــت دارم ش ـــال دوس  ب
 



 ٢٣  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 طالــــب نالــــه و افغــــان بــــه شــــب تــــار تــــوام 
 

 ُحـــــر ۀبـــــاش یـــــک بنـــــد
 

 گـــر رمیدنـــد ز تـــو مـــردم دون، غصـــه مخـــور 
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ــــوام  ــــار ت ــــاظر پیک ــــم ن ــــو و ه ــــق ت ــــن رفی  م
 

 یــــا دلــــت بریــــان اســــت
 

ـــان   ـــای جه ـــر ز غمه ـــتگ ـــان اس ـــو گری ـــده ت  دی
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ــــوام  ــــار ت ــــده خونب ــــن آن دی ــــی ک ــــن تالف  م
 

ــــت ــــین اس ــــت غمگ ــــا دل  ی
 

 بـــر دلـــت بـــار غـــم و غصـــه اگـــر ســـنگین اســـت 
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ــــوام  ــــار ت ــــوینده زدل ب ــــم و ش ــــر غ ــــع ه  داف
 

ـــــاش ـــــزدان ب ـــــا ی ـــــاز ب  ب
 

ـــو را می  ـــاز ت ـــی ن ـــر کس ـــاش گ ـــدان ب ـــرد خن  نخ
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

 راز بـــا خـــالق خـــود گـــو کـــه خریـــدار تـــوام 
 

ــــو ــــن گ ــــا م ــــود ب ــــم خ  غ
 

ـــدو  ـــور ع ـــتم و ج ـــدی از س ـــوم ش ـــه مظل ـــر ک  گ
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ـــــوام  ـــــدار ت ـــــدل، طرف ـــــم و از ع ـــــر حق  دادگ
 

ــــــــت  در ره ذوالمــــــــنن اس
 

ــــت  ــــن اس ــــر م ــــر به ــــو گ ــــعی ت ــــی س  برقع
 

 غـــــم مخـــــور یـــــار تـــــوام
 

ـــــوام  ـــــو و ناشـــــر افکـــــار ت ـــــل ســـــعی ت  قاب
 

 اوضاع کنونی ایرانشعری درباره 
 م:ا هاوضاع ایران در این زمانه، شعر زیر را سرود ۀاینجانب دربار

ــــــداری ــــــک پن ــــــاه و نی گ ــــــاری آ  ی
 

ــــــاری  ــــــازنین ی ــــــود و ن ــــــی ب  محفل
 

 بـــــــــازگو آنچـــــــــه گفتنـــــــــی داری
 

 اســــــــالم ۀگفــــــــتمش در زمینــــــــ 
 

ـــــاری ـــــیش و احب ـــــر کش ـــــارغ از ه  ف
 

ــــــدون روحــــــانی  ــــــی ب  گفــــــت: دین
 

 مرتضـــــی هـــــم نـــــه مـــــرد بیکـــــاری
 

ــــ  ــــد ن ــــطفی مجته ــــوده، مص ــــی ب  أم
 

 چــــه کــــس از دیــــن کنــــد نگهــــداری؟
 

ــــت؟  ــــردم کیس ــــای م ــــتمش: رهنم  گف
 

ــــداری ــــن نگه ــــرض، دی ــــه ف ــــر هم  ب
 

 گفـــــت: هـــــان! رهنمـــــا بـــــود قـــــرآن 
 

 واجــــب عینــــی اســــت بــــر طالــــب
 

ــــب  ــــود واج ــــن ب ــــم دی ــــه عل ــــر هم  ب
 

 و نــــی کــــه ســــرباری
ّ

 نــــی بــــود کــــل
 

ــــ  ــــد دی ــــا فروش ــــن کج ــــادی دی  ن؟ه
 

ــــــنس  ــــــد ز ج ــــــن نباش ــــــازاریدی  ب
 

 دیــــن فروشــــان نــــه رهنمــــا باشــــند 
 

 کــــــاری دینشــــــان ایمــــــن از دغــــــل
 

ـــــــد  ـــــــن نکنن  کســـــــب روزی ز راه دی
 

 



 تابشی از قرآن    ٢٤

ــــــــداری  دینشــــــــان ایمــــــــن از دکان
 

ـــــــــد  ـــــــــان سیاســـــــــتش نکنن  نردب
 

ــــــــار ــــــــش پ ــــــــواری ۀارزش کف  خ
 

ـــــی  ـــــیش عل ـــــت پ ـــــی نداش  حکمران
 

ــــــاری ــــــد و بلغ ــــــه حجــــــاز و هلن  ن
 

 ملـــــک ایشـــــان قلمـــــرو دلهاســـــت 
 

ـــــق  ـــــر دوش خل ـــــت: ب ـــــرباریگف  س
 

ــــــا  ــــــدم جوی ــــــد را ش ــــــش آخون  نق
 

ــــتاری ــــبس و کش ــــر و ح ــــت: تکفی  گف
 

ـــــردم  ـــــتجو ک ـــــه؟ جس ـــــار او را چ  ک
 

 کـــــی بـــــه عهـــــدش بـــــود وفـــــاداری
 

 او ُبـــــَود مســـــت از شـــــراب غـــــرور 
 

ــــــاری ــــــای رســــــم تات ــــــت: احی  گف
 

 گفــتمش: گــو کــه چیســت حــزب اللــه؟ 
 

ــــــتاری ــــــی پرس ــــــار ب ــــــت: بیم  گف
 

ــــت؟  ــــت چونس ــــال مملک ــــتمش: ح  گف
 

 مــــا چــــه آثــــاری؟ داشــــت از بهــــر
 

 گفــــــتمش: انقــــــالب بهمــــــن مــــــاه 
 

ــــــداری ــــــرای بی ــــــد ب ــــــوجبی ش  م
 

 گفـــــت: آری ضـــــرر فـــــراوان داشـــــت 
 

 کـــــــرد از جــــــــان و دل فــــــــداکاری
 

ـــــــــدر هـــــــــوای آزادی  ـــــــــت ان  مل
 

ــــــاری ــــــدش گرفت ــــــر ش ــــــد براب  ص
 

ــــه چــــاه  ــــاد ب ــــه اوفت  گــــر چــــه از چال
 

ـــــیاری ـــــت و هش ـــــداری اس ـــــاره بی  چ
 

 چـــــون ز غفلـــــت بـــــه دام افتادنـــــد 
 

ــــــــت  ــــــــت وق ــــــــرع و زاریگف  تض
 

ــــد؟  ــــی باش ــــات ک ــــو نج ــــتمش: گ  گف
 

ــــــاری ــــــن ســــــختی و گرفت ــــــع ای  رف
 

ـــــد  ـــــدا خواهن ـــــه از خ ـــــدی جمل  بای
 

 مؤلف درباره آن ۀکتاب الغدیر امینی و نظری همطالع
ها پیش  کتاب الغدیر تألیف عالمه عبدالحسین امینی تبریزی را که سال ،که بودم [زندان] در آنجا

 مطالعه کردم
ً
کار آقای امینی در این «ند ا هآنان که گفت :تعصب بگویم صادقانه و بی .خوانده بودم، مجددا

ند. اگر این کتاب بتواند عوام یا ا هدرست گفت» کتاب جز افزودن چند سند بر اسناد حدیث غدیر نیست

 ؛ولی در نزد مطلعین منصف وزن چندانی نخواهد داشت ،اطالع و غیر متخصص را بفریبد راد کماف

مگر آنکه اهل فن نیز از روی تعصب یا به قصد فریفتن عوام به تعریف و تمجید این کتاب بپردازند. به 

د که چون از بوگو]  [= درستدر این مورد مصیب  ،الله سید ابوالحسین اصفهانی آیت ،نظر من استاد ما

چاپ این کتاب از وجوه شرعیه اجازه خواستند، موافقت نکرد و جواب داد:  ۀاو در مورد پرداخت هزین

 ».برای چاپ کتاب شعر شاید مورد رضایت آن بزرگوار نباشد پرداخت سهم امام«

 ،شدهخذ ا ،که به صدر اسالم اتصال وثیق ندارند ،بسیاری از مستندات این کتاب از منابع نامعتبر

 پاسخ داده شده
ً
ولی ایشان  ؛که این کار در نظر اهل تحقیق اعتبار ندارد. برخی از احتجاجات او هم قبال



 ٢٥  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

 آنها را ذکر کرده است. گمان دارم که اهل فن در
ً
دانند که با  باطن می به روی مبارک نیاورده و مجددا

است که طرفداران و مداحان این توان کار مهمی به نفع مذهب صورت داد و به همین سبب  الغدیر نمی

دهند کتبی از قبیل تألیف محققانه  به هیچ وجه اجازه نمی ،که امروز زمام امور در چنگشان است ،کتاب

که توسط  »باقیات صالحات«یا کتاب » شاهراه اتحاد یا نصوص امامت«آقای حیدرعلی قلمداران به نام 

تحفه اثنی «و یا کتاب  )١(د عبدالشکور لکهنوی، موسوم به محمهند قارهه یکی از علمای شیعه شب

که  »رانبراز دل«مختصر ۀ دهلوی فرزند شاه ولی الله احمد دهلوی و یا جزو تألیف عبدالعزیز »عشریه

در قم نوشته و کتاب » در راه حق و اصول دین«ۀ آقای عبدالرحمان سربازی آن را خطاب به موسس

حقیر و نظایر آنها که برای فارسی زبانان قابل استفاده  اینۀ ترجم »رهنمود سنت در رد اهل بدعت«

در حالی که اگر مغرض  ؛م برسدددهند اسم این کتب به گوش مر بلکه اجازه نمی ؛است چاپ شود

هم ترجمه الغدیر را بخوانند و هم کتب فوق را، تا  ،دادند که مردم اجازه می ،بودند طلب می نبوده و حق

مطالب آنها سئوال کنند و پس از مقایسه اقوال، حق را ۀ ر مقایسه و از علما درباربتوانند آنها را با یکدیگ

ۡ ﴿«: ۀاز باطل تمییز داده و بهترین قول را انتخاب کنند. فقط در این صورت است که به آی  ١٧ ِعَبادِ  فَبَّ�ِ
ِينَ ٱ حۡ  َ�َيتَّبُِعونَ  َل َقوۡ لۡ ٱ َتِمُعونَ �َسۡ  �َّ

َ
بشارت ده بندگانی را که سخن «یعنی:  ]١٨ و١٧: الزمر[ ﴾ۥٓ َسَنهُ أ

دهند که  کنند و نه اجازه می ما نه خود چنین میا ؛ندا هعمل کرد» را بشنوند و نیکوترینش را پیروی کنند

 دهند! بلکه جواب امثال مرا با گلوله و یا به زندانی کردن می ؛گونه عمل کنند دیگران این

_____________________________ 

١-  
ً
آیـات «ترجمـه بخـش اول کتـاب ، در واقـع .»باقیات صـالحات«کتاب .  سهوی است از مؤلف این جمله ظاهرا

حضرت عالمه نواب محسن الملـک « خود زمان در هند علمی شخصیت ترین شاخص شاهکار که باشد می» بینات

جماعت و نجـات  است که پس از هدایت به مذهب توحید و یکتاپرستی اهل سنت و» سید محمد مهدی علی خان

 کیشـان برای قـوم و خـویش و هـم ،برای روشن نمودن چهره حقیقت ،تشیع هاز شرکیات و بدعات مذهب خودساخت

 سـنت اهل برجسته علمای از یکی را بخشی چهار کتاِب  این اول خشب. درآورد تحریر رشته به اردو زبان به پیشینش

 به فارسی برگردانید. سه بخش دیگـر آن تـا» باقیات صالحات«با نام » محمد عبدالشکور فاروقی لکنوی«ه نام ب هند

شیعه نتوانسته توانسته تار و پود شیعه را بیرون ریزد و تا کنون » آیات بینات«کنون به فارسی ترجمه نشده است. کتاب 

مـانع  ،ایـران و پاکسـتان در سیاسـت و مال قدرت از استفاده با اند ردی شایان این کتاب بنویسد. آنها تنها موفق شده

که کتاب سبب هدایت او به نور اسالم و  ،میالدی یکی از اندیشمندان هندی ٢٠٠٦. البته در سال انتشار کتاب شوند

 . [ُمصحح]پ نموددر هند تجدید چااین کتاب را  ،بودشده ی نجات از خزعبالت مذاهب شرکی و بدعت

 :کتابخانه عقیدهدر سایت فارسی لینک کتاب باقیات صالحات 

http://www.aqeedeh.com/book/view/321 
 لینک آیات بینات به زبان اردو:

http://www.aqeedeh.com/book/view/1024 
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 استادان
    حاج شیخ محمدعلی قمی کربالیی، -٢آقای خوانساری نزد شیخ ابوالقاسم کبیر قمی،  -١عالوه بر 

حاجی شیخ عبدالکریم حایری،  -٥آقای سید محمدحجت کوه کمری،  -٤آقای میرزا محمد سامرایی،  -٣

آنان م که تعدادی از ا هآقای شاه آبادی و چند تن دیگر نیز تحصیل کرد -٧حاج سیدابوالحسن اصفهانی و  -٦

مؤلف کتاب » تهرانی سامرایی علی محمد بن رجب« -٨ ند:ا هند که از آن جملا هبرایم تصدیق اجتهاد نوشت

استادش ۀ که ایشان در خاتمه اجاز» مستدرک البحار«و  »اإلشارات و الدالئل فیما تقدم ویأتي من الرسائل«

 .متن اجازه ایشان به این حقیر چنین استو ی نوشت ا هبرایم اجاز

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني والصلوة عىل عباده الذين اصطفى حممد وآله الطاهرين وبعد فيقول العبد 

اجلاين حممد بن رجبعيل الطهراين عفى عنهام وأوتيا كتاهبام بيمينهام قد استجازين السيد اجلليل العامل 

تأييده رواية ما صحت يل  لقمي أدام اهللا تعاىلبوالفضل الربقعي االنبيل فخر األقران واألمائل األ

روايته وساغت يل إجازته وملا رأيته أهالً لذلك وفوق ما هنالك استخرت اهللا تعاىل وأجزته أن يروي 

جازة املذكورة والطرق املذكورة يف املجلد السادس والعرشين كتابنا عني بالطرق املذكورة يف اإل

د جملدات البحار حلربنا العالمه املجليس قدس رسه وأخذت الكبري مستدرك البحار وهو عىل عد

ن ال ينساين يف حيويت وبعد وفايت يف خلواته أعليه ما أخذ علينا من االحتياط يف القول والعمل 

صب من ومظان استجابة دعواته كام ال أنساه يف عرص يوم االثنني الرابع والعرشين من رجب األ

 امئه وألف حامداً مصلياً مستغفراً.شهور سنه مخس وستني بعد الثالث

اجازه زیر را برای این » ةتصانيف الشيع ىلإ ةالذريع«حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف کتاب  -٩

 حقیر نوشته است:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم و به ثقتي

وعىل أوصيائه  ىاحلمد هللا وكفى والصالة والسالم عىل سيدنا وموالنا ونبينا حممد املصطف

 ثني عرش صلوات اهللا عليهم أمجعني إىل يوم الدين.اال ةئمصومني األاملع

و بعد:فإن السيد السند العالمة املعتمد صاحب مفاخر واملكارم جامع الفضائل واملفاخم 

بوالفضل الرضوي نجل املوىل املؤمتن السيد أاملصنف البارع واملؤلف املاهر موالنا األجل السيد 

ضاله وكثر يف محاة الدين أمثاله قد برز من رشحات قلمه الرشيف ما حسن الربقعي القمي دام أف
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لنفسه وملحروسه العزيز  ةيغنينا عن التقريظ والتوصيف قد طلب مني حلسن ظنه إجازة الرواي

الشاب املقبل السعيد السديد السيد حممد حسني حرسه اهللا من رشكل عني فأجزهتام أن يرويا عني 

ول مشاخيي أكافّة مشاخيي األعالم من اخلاص والعام وأخص بالذكر  مجيع ما صحت يل روايته عن

وهوخامتة املجتهدين واملحدثني ثالث املجلسيني شيخنا العالمه احلاج املريزا حسني النوري املتويف 

املسطورة يف  ةفلريويا أطال اهللا بقائهام عني عنه بجميع طرقه اخلمس ١٣٢٠بالنجف األرشف يف سنه 

تدك الوسائل واملشجرة يف مواقع النجوم ملن شاء وأحبّ مع رعاية االحتياط خامتة كتاب مس

 .والرجاء من مكارمهام أن يذكراين بالغفران يف احلياة وبعد املامت

حررته بيدي املرتعشه يف طهران يف دار آية اهللا املغفور له احلاج السيد امحد الطالقاين وأنا امليسء 

  ١٣٨٢آقا بزرگ الطهراين يف سالخ ربيع املولود بمحسن والفاين الشهري ب ىاملسم
 

و کتب کثیره » در فروع علم اجمالی غوالی اللئالی«عبدالنبی نجفی عراقی رفسی مؤلف کتاب  -١٠

 بوده است. برایم متن ذیل را نوشته است:» میرزا حسین نایینی«دیگر که از شاگردان 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

الذي فضل مداد العلامء عيل دماء الشهداء والصالة والسالم عىل حممد احلمد هللا رب العاملني 

 وآله األمناء وعىل أصحابه التابعني الصلحاء إىل يوم اللقاء.
جامع الفضائل والفواضل قدوة الفضالء که جناب مستطاب عالم فاضل  بعد مخفی نماند اما

معتمد الفقهاء والمجتهدین ثقة االسالم  والمدرسین معتمد الصلحاء والمقربین عماد العلماء العالمین

سنین متمادیه در  ،رضوی هعالمه بوالمسلمین آقای آقاسید ابوالفضل قمی طهرانی معروف و ملقب 

حوزه دروس این ه های عدیده ب نجف اشرف در حوزه دروس خارج حقیر حاضر شدند و نیز در قم سال

پس آنچه  ،عیه و مسایل دینیه و نوامیس محمدیهبنده حاضر شدند برای تحصیل معارف الهیه و علوم شر

د قوه اجتهاد و جایز است از ه حتا آنکه بحمد الله رسید ب »فکد وجد واجتهد«توانست کوشش نمود 

نهج معهود بین أصحاب رضوان الله علیهم اجمعین ه برای ایشان که اگر استنباط نمود احکام شرعیه را ب

ه گانه که برای حقیر باشد ب هطرق نُ ه ایشان را که نقل روایه نماید از من باجازه دادم  و ،آنه نمایند ب عمل

را در نقل فتاوی کما اینکه مجاز است که تصرف نماید در امور  یو نیز اجازه دادم و معصومین

جازه مجتهدین و مجاز است در قبض حقوق مالیه و ال سیما ا شرعیه که جایز نیست تصدی مگر با
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الحجه الحرام فی سنه  تاریخ ذیه مراعات احتیاط و تقوی به ام اینها مشروط است بو تم ÷سهم امام 

 من الفانی الجانی نجفی عراقی  ١٣٧٠

 

 نقل می -١١
ً
 کنم: آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی نیز برایم تصدیق اجتهاد نوشت که متن آن را ذیال

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ن جناب العامل إف .عىل رسوله وعىل آله الطاهرين املعصومني وبعداحلمد هللا رب العاملني والصالة 

العادل حجة االسالم واملسلمني السيد ابوالفضل العالمه الربقعي الرضوي قد رصف أكثر عمره 

إىل  ةمن رد الفروع الفقهي ةحتى صار ذا القوة القدسي ةوالفقهي ةالرشيف يف حتصيل املسائل األصولي

جتهده وحيرم عليه التقليد فيام استخرجه وأوصيه بمالزمة التقو ااستنبطه و أصوهلا فله العمل بام

األحقر ابوالقاسم احلسيني . ومراعاة االحتياط والسالم عليه وعلينا وعىل عباد اهللا الصاحلني

 الكاشاين 
 

سید ابوالحسن اصفهانی نیز زمانی که قصد مراجعت از نجف را داشتم، تصدیق زیر را برایم  -١٢

 مرقوم نمود:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة  احلمد هللا رب العاملني والصالة و السالم عىل

ن جناب الفاضل الكامل والعامل العادل إيوم الدين وبعد ف الدائمة عىل أعدائهم أمجعني من اآلن إىل

ة عيني األ رّ ضل الربقعي دامت تأييداته ممن بذل جهده يف حتصيل بوالفأعز السيد مروج األحكام قُ

ساطني برهة من عمره وشطرا من دهره جمدا يف االستفادة من األ ةهليواملعارف اإل ةاألحكام الرشعي

بلغ بحمد اهللا مرتبة عالية من الفضل واالجتهاد ومقرونا بالصالح والسداد وله التصدي فيها  ىحت

ليه السالم بقدر االحتياج و إرسال الزائد منه إىل النجف ورصف مام عوأجزته أن يأخذ من سهم اإل

مقدار منها للفقراء والسادات وغريهم و أجزته أن يروي عني مجيع ما صحت يل روايته واتضح 

ينساين من الدعاء يف مظان  ومراعاة االحتياط و أن ال التقو ةوصيه بمالزمأعندي طريقه و

  .ابواحلسن املوسوي االصفهاين ٦٢ذحيجه  ٢٢رحم الرامحني أ االستجابات واهللا خري حافظاً وهو
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سید شهاب الدین مرعشی معروف به آقا نجفی صاحب تألیفات در مشجرات و انساب برایم  -١٣

 اجازه زیر را نوشت:

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

حممد وآله جماز احلقيقة وحقيقه  ما أساغ من نعمة وأجاز والصالة والسالم عىل احلمد هللا عىل

رسة من آل طه علم املجاز وبعد: فإن السيد السند والعامل املعتمد شم سامء النبالة وضحيها وزين األ

الفخار الشامخ ومنار الرشف الباذخ قاعدة املجد املؤثل وواسطة العقد املفصل جناب السيد 

السيداين دام عالؤه وزيد يف ورعه وتقاه  ابوالفضل ابن الرشيف العابد السيد حسن الرضوي القمي

جداده امليامني ويندرج يف هذا الدرج أأحب ورغب يف أن ينتظم يف سلك املحدثني والرواة عن 

العايل والسمط الغايل وملا وجدته أهال وأحرزت منه علام وفضال أجزت له الرواية عني بجميع ما 

 ةعن مشاخيي الكرام أساطني الفقه ومحلصحت روايته وساغت إجازته تم سنده وقويت عنعنته 

يل مايل من طرق سائر فرق اإلسالم إمضافا  ةتني من أصحابنا اإلماميائاحلديث وهم عدة تبلغ امل

سامعيلية واحلنابلة والشافعية واملالكية واحلنفية وغريها وال يمكنني البسط بذكر متام الزيدية واإل

ة ءا العدد وأقول ممن أروي عنه باالجازة واملناولة والقراالطرق فأكتفي بتعداد مخس منها تربكا هبذ

ئمة الرواية واجلهبذ املقدام يف الرجال أوالسامع والعرض وغريها من أنحاء حتمل احلديث إمام 

ستنادي وعليه اِ ستاذي ومن إليه يف هذه العلوم أجازة مسند اآلفاق عالمة العراق والدراية مركز اإل

بني األنام موالي و سيدي أبوحممد السيد حسن صدرالدين  ت اهللا تعاىلاعتامدي حجة االسالم آي

هذا ما رمت ذكره من الطرق وهي ستة فلجناب السيد أيب الفضل ناله  ١٣٥٤ ةاملوسوي املتويف سن

ئمتنا إىل الرسول أاملعنعنة إىل  ةاخلري والفضل أن يروي عن مشاخيي املذكورين بطرقهم املتصل

احلزم واإلحتياط وغريها  ةا للرشائط املقررة يف حملها من التثبت يف النقل ورعايوسادات الربية مراعي

والسداد يف أفعاله  ويف اخلتام أوصيه دام جمده وفاق سعده وجد جده أن ال يدع سلوك طريق التقو

وأن ال  ص كثر عمره يف خدمة العلم والدين وترويج رشع سيد املرسلنيأوأقواله و أن يرصف 

رف هذه الدنيا الدنية وزبرجها وأن يكثرمن ذكر املوت فقد ورد أن أكيس املؤمنني أكثرهم يغرت بزخا

نه الرتياق الفاروق إذكراً للموت وأن يكثر من زيارة املقابر واإلعتبار بتلك األجداث الدواثر ف

أين  مل يف أهنم من كانوا وأين كانوا وكيف كانوا وإىلأوالدواء النافع للسلوعن الشهوات وأن يت
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استطاع وأن يوقت  صاروا وكيف صاروا واستبدلوا القصور بالقبور وأن ال يرتك صالة الليل ما

حاسبوا قبل أن « :لنفسه وقتاً حياسب فيه نفسه فقد ورد من التأكيد منه ما ال مزيد عليه فمنها قوله

حاسب نفسك حسبة الرشيك رشيكه فانه أدام اهللا أيامه وأسعد أعوامه أن عني هلا  :وقوله »حتاسبوا

وقتامل تتضيع أوقاته فقد قال توزيع األوقات توفريها ومن فوائد املحاسبه أنه أن وقف عىل زلة يف 

 احلساب تداركها بالتوبة وإبراء الذمة وإن اطلع عىل خري صدر منه محد اهللا وشكر له عىل أعامله لد

التوفيق هبذه النعمة اجلليلة وأوصيه حقق اهللا آماله وأصلح أعامله أن يقلل املخالطة واملعارشة ألبناء 

العرص سيام املتسمني بسمة العلم فإن نوادهيم وحمافلهم مشتمله عىل ما يورث سخط الرمحن غالبا إذ 

املغتاب ميتا وإذا كان  أكثر مذاكرهتم االغتياب وأكل حلوم اإلخوان فقد قيل إن الغيبة أكل حلم

املغتاب من أهل العلم كان اغتيابه كأكل حلمه ميتاً مسموماً فإن حلوم العلامء مسمومة. عصمنا اهللا 

وإياك من الزلل واخلطل ومن اهلفوة يف القول والعمل إنه القدير عىل ذلك واجلدير بام هنالك وأسأله 

زر املسلمني آمني آمني وأنا الراجي فضل ربه تعاىل أن جيعلك من أعالم الدين ويشد بك وأمثالك أ

العبد املسكني أبواملعايل شهاب الدين احلسيني احلسني املرعيش املوسوي الرضوي الصفوي املدعو 

عفى اهللا عنه وكان له وقد فرغ من حتريرها يف جمالس أخرها  صبالنجفي نسابة آل رسول اهللا 

 . األئمة حرم، ببلدة قم املرشفه١٣٥٨لثالث مضن من صفر 
 

 شیخ عبدالکریم حائری  -١٤

 

نامه این  هسید محمد حجت کوه کمری نیز برایم تصدیق اجتهاد نوشتند که اصل اجاز آیت الله -١٥

 باید این  ،دو تن را برای تعیین تکلیف در مسئله سربازی به وزارت فرهنگ آن زمان تحویل دادم
ً
که طبعا

اداره مذکور نیز پس از رؤیت این دو تصدیق  .رتخانه موجود باشدنامه در اسناد بایگانی آن وزا هدو اجاز

 آورم: گواهی زیر را صادر نمود که در اینجا رونوشت آن را می

 

 وزارت فرهنگ -١٦

ی از فصول و مواد قانون نظام، مصوب اسفند ا هقانون اصالح پار ٦٢اول ماده ۀ نظریه بند اول و تبصر

شورای عالی فرهنگ،  ١٣٢٣آذرماه  ٢٥رسیدگی به مدارک اجتهاد مصوب و نظر به آیین نامه  ١٣٢١ماه 



 ٣١  زندگینامۀ خودنوشت مؤلف

صادره از  ٢١٢٨٥اجتهاد متعلق به آقای سید ابوالفضل ابن الرضا (برقعی) دارنده شناسنامه شماره ۀ اجاز

 ٧/٨/١٣٢٩شمسی در هفتصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای عالی فرهنگ، مورخ  ١٢٨٧قم متولد 

دکتر شمس  وزیر فرهنگ ه مزبور از مراجع مسلم اجتهاد محرز تشخیص داده شد.مطرح، و صدور اجاز

 .الدین جزائری

 ،ذلک ناگفته نماند با اینکه در قوانین مشروطه دولت حق نداشت متعرض مجتهدین شود، مع

 گرفتاری بسیار برایم فراهم آورد. ،به اصطالح مشروطه حکومِت 

برم که دین اسالم در دو امر خالصه  خواننده محترم به پایان میسخن را با یادآوری این نکته به 

که خالق خود فرموده است. برای همگان توفیق قیام به   آنچنان ؛شود: تعظیم خالق و خدمت به مخلوق می

 وف خواستارم.ئاین دو امر را از درگاه ایزد ر

م و ا هها پیش تألیف کرد که سال» تائیه اوۀ دعبل خزاعی و قصید«در اینجا، چند بیت از آخر کتاب 

آورم و پس از آن نیز این کتاب را با شعری دیگر که خطاب به جوانان  وصف حال اینجانب است، می

والسالم دهم و از خوانندگان التماس دعا دارم.  م، خاتمه میا هاست و آن را هنگام سفر به زاهدان سرود

 من اتبع اهلدي. عىل

 من و دعبل خزاعی
 از صـــــاحب مقـــــامیتشـــــکر دیـــــد 

 

ــــــــامی  ــــــــل را ام ــــــــر زر داد دعب  اگ
 

 کـــــه در آنهـــــا بیـــــان گشـــــته عقایـــــد
 

ــــائد  ــــت و قص ــــاب اس ــــدها کت ــــرا ص  م
 

ـــــاروایی ـــــراد و طعـــــن ن ـــــه جـــــز ای  ب
 

 ندیــــدم یــــک تشــــکر، نــــی عطــــایی 
 

ــــات ــــرا خــــوف اســــت از اهــــل خراف  م
 

ـــــات  ـــــائف از مقام ـــــود خ ـــــر وی ب  اگ
 

 مــــرا گریــــه بــــرای اصــــل دیــــن اســــت
 

ـــه  ـــر  اگـــر وی گری ـــن اســـتاش ب  اهـــل دی
 

 مــــــرا امنــــــی نباشــــــد از مقــــــامی
 

 اگـــــر وی گفـــــت رازش بـــــا امـــــامی 
 

ــت ــول اس ــه پ ــادحین را جمل ــن م ــدف، ای  ه
 

ــــق اصــــول اســــت   اگــــر اشــــعار وی طب
 

 دو ســی ســال اســت مــا را دل پــر از خــوف
 

 اگــر ســی ســال ترســی داشــت در جــوف 
 

 نــــــدارم غیــــــر الطافــــــت پنــــــاهی
 

ـــــواهی  ـــــم گ ـــــم و رنج ـــــر غ ـــــا ب  اله
 

 گشـــــتم بهـــــر کـــــورانچـــــرا مـــــرآت 
 

 الهـــــا مـــــن بســـــی هســـــتم پشـــــیمان 
 

ـــــتال شـــــد ـــــنم رنجـــــور از صـــــد اب  ت
 

ــــد  ــــال ش ــــانم از ب ــــته ج ــــا خس  در اینج
 

ـــرِ  ـــدارد ده ـــیان ن ـــج و عص ـــز رن ـــا ج  م
 

ـــــان   زمـــــان مـــــا زمـــــان کفـــــر و طغی
 

 



 تابشی از قرآن    ٣٢

 نــــه یــــاری نــــی معینــــی نــــه جلیســــی
 

ــــن پیــــری نــــدارم مــــن انیســــی   در ای
 

ــــت ــــا روح و راح ــــا ب ــــرگ م ــــانی م  رس
 

ــــا را   ــــر م ــــتمگ ــــمول رحم ــــی مش  کن
 

 مزیـــد فضـــل خـــود بـــر او عطـــا کـــن
 

 إلهـــــــا برقعـــــــی را بهـــــــا کـــــــن 
 

 خطاب به جوانان
ـــــد  مـــــؤمن و ســـــالم و خـــــوش رفتاری

 

 کر گفتاریـــــدجوانـــــان کـــــه ِشـــــ ای 
 

 از خموشــــــان جهــــــان یــــــاد آریــــــد
 

 چــــون شــــما نــــاطق و گــــل رخســــارید 
 

 محبـــــــــان خـــــــــدا بشـــــــــمارید ز
 

 برقعـــــی را پـــــس مـــــوتش گـــــه گـــــاه 
 

ــــــا ــــــر دع ــــــتی از به ــــــد دس  برداری
 

ـــــد  ـــــاد کنی ـــــرش ی ـــــاهی اگ ـــــاه گ  گ
 

 خــــــدمتش را بــــــه نظــــــر بســــــپارید
 

 برقعـــــی خادمتـــــان بـــــود و برفـــــت 
 

 خســــته از محنــــت ایــــن چــــرخ کبــــود
 

 یــــاد آریــــد از ایــــن خســــته کــــه بــــود 
 

 دل او گشـــــت پـــــر از غصـــــه و خـــــون
 

ــــــــردِم دون  ــــــــس از م ــــــــد آزار ب  دی
 

 خســـــته از تهمـــــت و بهتـــــان و ســـــتم
 

ــــم  ــــم قل ــــان، زخ ــــم زب ــــته از زخ  خس
 

ــــــدل  ــــــه ع ــــــت در محکم ــــــهارف  ل
 

ـــــاه  ـــــا کوت ـــــت ز دنی ـــــتش ار گش  دس
 

 

 . ه2/2/1370 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.
 

 

 

 



 
 
 

 مؤلف مهمقّد 

ِ  ٱۡ�َۡمدُ ﴿ ِيِ�َّ ۡن َهَدٮَٰنا  ٱ�َّ
َ
ُ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا ِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ  . )١(﴾ٱ�َّ

: ای دانیم و چنانچه خود فرموده فقط هدایت تو را هدایت می وگذاریم  تو را شکر و سپاس ،پروردگارا

ِ ٱ ُهَدى إِنَّ ﴿ ۡ ٱ ُهوَ  �َّ ، ما نیز به این نعمت اقرار و اذعان داریم و ]۷۱، األنعام: ۱۲۰[البقرة:  )٢(﴾ُهَدىٰ ل

نَزلۡ  ٌب كَِ�ٰ ﴿ :ای مر تو که فرمودهبه ا و مدانی می ]١٨٥[البقرة:  )٣(﴾ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿ را توکتاب 
َ
 َك إَِ�ۡ  هُ َ�ٰ أ

بَُّروٓ  َركٞ ُمَ�ٰ  َدَّ ِ�ّ ْ رَ  ۦتِهِ َءاَ�ٰ  ا ْ  َوِ�ََتَذكَّ ْولُوا
ُ
 ٱ أ

َ
مبارک و  کتابت تدّبر کرده و آنرا، در ]۲۹[ص:  )٤(﴾٢٩بِ َ�ٰ لۡ ۡ�

رَ ﴿ و طبق دانیم با برکت و خیر می  ه ب ﴾َوِ�ََتَذكَّ
ّ
تا از  ،اندازیم کار میه رات کتابت فکر خود را بتذک

عدم تدّبر در کتابت برای  ۀصاحبان اندیشه و خرد محسوب شویم و قفل جهالت و سفاهتی که بواسط

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱلۡ ﴿ :ۀدلیل آیه دیگران فراهم آمده ب
َ
مۡ  ُقۡرَءانَ أ

َ
ٰ  أ ٓ  قُلُوٍب  َ�َ ۡ�َفالَُها

َ
 ]۲۴محمد: [ )٥(﴾٢٤ أ

 و دانیم می روشن ۀموعظ و پند ،کمتح ، هدایت،برهانو ما قرآن تو را شفاء، نور، رحمت،  .شکنیم می

ُِل ﴿ :ۀآی به َها ٱ�َّاُس قَۡد ﴿ :ۀآی و ]۸۲ :اإلسراء[ )٦(﴾َورَۡ�َةٞ  ِشَفآءٞ  ُهوَ  َما ٱۡلُقۡرَءانِ  ِمنَ  َوُ�َ�ّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بِيٗنا  نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ �ُِر ﴿ :ۀو آی ]١٧٤النساء [ )٧(﴾١٧٤َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ َ�َٰذا بََ�ٰٓ

َو لَۡم ﴿: ای و چنانچه فرمودهایمان داریم  ]٢٠الجاثیة: [ )٨(﴾٢٠لِلنَّاِس وَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن 
َ
أ

نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب 
َ
آ أ َّ�

َ
ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ﴿: ای و فرموده ]٥١العنکبوت:  )٩(﴾يَۡ�فِِهۡم � َونَزَّ

 ». خود و اگر هدایت او نبود ما هدایت نشده بودیمدین ه را که ما را هدایت کرد ب یحمد خدائ« -١

 هدایت خدا فقط هدایت است« -٢
ً
قا

ّ
 ».بگو محق

 ».مردم یاست برا یتقرآن هدا« -٣

 ».را تدبر کنند و تا صاحبان خرد پند گیرندتو نازل کردیم با برکت است تا آیات آن یکه بسو یکتاب« -٤

 ».دلها قفل زده شده است آیا چرا در قرآن تدّبر ندارند بلکه بر« -٥

 ».کنیم از قرآن آنچه را که آن شفا و رحمت استمیو نازل « -٦

 .»را یور روشنن یمشما نازل کرد یاز پروردگارتان و بسو یشما آمد برهان یبرا یقمردم به تحق یا« -٧

 ».یقیناهل  یو رحمت است برا یتاست و هدا ینائیمردم وسائل ب یقرآن برا ینا« -٨

 ».شان نیست که ما این کتاب را بر تو نازل کردیمآیا کفایت« -٩

_____________________________ 



 تابشی از قرآن    ٣٤

ءٖ  ۡ�َ ِ
 دانیم. مور دینی کافی و جامع میای را برای راهنمای آن ]٨٩النحل: [ )١(﴾ّلُِ�ّ

یافتگان   تباع او که راهااهل بیت و  ، یاران،صبر پیروان کتاب تو حضرت محّمدو صلوات و سالم 

 باشند. راه هدایت می

و آسمانی خود اند از کتاب دینی  ل زمان ما که نام مسلمانی برخود گذاشتههچون اکثر ا ؛و بعد

ت نفاق و تفرقه گرفتار شده و برای تم ۀد متفرقعقایه بخبرند و لذا  بی
ّ
ه ین حق و باطل بب زییباطله و ذل

دین تقلیدی تحقیقات دینی را جائز  ۀواسطه ی رفته و به دنبال هر عالم نمایهر کس ب ؛اند میزانی چنگ نزده

جدا  از ناحقرا  که حق و اگر گاهی به فکر تحقیق افتاده معیاری باشد و درصدد تحقیق نمی شمرد نمی

سوز خیرخواه بیداری که از نمایان دل و سرگردانند و راهران توان گفت در امر دین حی ندارند و میرا د ساز

گاه باشند ندارندمیزا  دنیا ن و معیار دین آ
ً
اند. و عالم و  ن ایشان سوار بودهنام دین برگرده طلبانی ب و غالبا

شایسته از آن  ۀو آنرا مهجور و متروک نموده و بهرکتاب إلهی ندارند ه جاهل توّجهی که شاید و باید ب

که خدا و رسول و سایر های علمی دینی تدریس آن جزء برنامه نیست، در صورتی حّتی در حوزه ؛اند نبرده

 قرآن را میزاِن حّق و باطل و رهنمای سعا
ً
پیشوای  دت و برای همه آنرا امام، حّجت وپیشوایان اسالم تماما

اند. متأّسفانه علل فراوانی  کرده قرآن را معّرفی: حقایق دین از خرافات ۀخود و سایرین دانسته و برای تصفی

امور دین و دنیا  ی قرآن دراز راهنمای اند، و خبر داشته بی وباعث شده که مردم را از این واقعّیات دور 

روز قیامت در  صذکر شده که رسول خدا ۳۰ ۀفرقان آی ۀمین جهت است که در سورهند. و بهااطالع بی

  :فرقان فرموده ۀکند، در سور عوض شفاعت شکایت می لهی از قوم و از أّمت درشگاه عدل ایپ

َُذواْ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َمۡهُجوٗر� ﴿  .]٣٠فرقان: ال[  ﴾٣٠َوقَاَل ٱلرَُّسوُل َ�َٰرّبِ إِنَّ قَۡوِ� ٱ�َّ
 ».قوم من این قرآن را متروک نمودند ،پروردگارا :رسول خدا گوید«

حشت و توسط قرآناز بیداری مردم  د کهناهمانا کسانیخبری مردم از حقائق قرآنی  یکی از علل بی

اند. همان گویندگانی که گاهی خود را  و برای حفظ خرافات خود مردم را از فهم قرآن دور داشته دارند

 مب
ّ
باید امام بیاید و : گویند دانند و می قرار خود قرآن را قابل فهم نمیا هکه بدانند، در صورتی غ قرآن میل

و اگر  ؟!و یازده امام بیان نکردند صپس چرا رسول خدا: کند. کسی نیست به آنان بگوید را بیان آن

 ت یهود امّ ه تعالی ب  خدای فهمیم؟ ید نمیگوی فهم شده چرا میبیان کردند پس قابل 
ّ

عی که به دروغ مد

  :فرموده ۵ ۀجمعه آی ۀگفتار آن اعتنا نداشتند در سوره بودند و ب یپروی کتاب تورات

 ».)ی(از امور دین یهر چیز یو این کتاب را بر تو فرود آوردیم که بیانست برا« -١
_____________________________ 
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ۡسَفاَرۚۢ� بِۡئَس َمَثُل ٱۡلَقوۡ َمثَ ﴿
َ
ِيَن ُ�ِّلُواْ ٱ�َّۡوَرٮَٰة ُ�مَّ لَۡم َ�ِۡملُوَها َكَمَثِل ٱۡ�َِمارِ َ�ِۡمُل أ ِم ُل ٱ�َّ

بُواْ � ِيَن َكذَّ ٰلِِمَ� ٱ�َّ ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ ِۚ َوٱ�َّ   .]٥: ةجمعال[ ﴾٥َ�ِٰت ٱ�َّ
 ن کتابآ مانند خری باشند که باره اند ب توراتند سپس حامل آن نشدهعی حمل آنانکه مّد «

 ».کند نمی اند و خدا این قوم ستمگر را هدایت لهی تکذیب کردهکه به آیات ال آنانثَ است َم  باشد، بد
که -کسانیه ؛ باین صورت در این آیه خدا ایشان را خر و ستمگر و محروم از هدایت خوانده. در

 
ّ

خبرند چه باید گفت؟ و آیا نباید ایشان را ستمگر و دور از هدایت و  و از آن بی عی حمل قرآنمد

 سعادت دانست؟ بی

ی قرآن ایشان را هشیار ه راهنمایدینی و وجدانی بر آن شدیم که مردم را بیدار و ب ۀرحال ما برای وظیفه به

ت و بیچارگی و ایه مردم خود اعالن نمب ؛با دلیل و برهان و با قلم ساده و روان و سازیم
ّ
یم که این ذل

  بی ۀواسطه سرگردانی شما ب
ّ

ه اشاره و مشورت دوستان ب هالعی و عدم تدّبر در آیات قرآن است و لذا باط

شاید  قرآن داریم. ۀکنند جر از پروردگار جهان و نازلابشی از قرآن) پرداختیم. و امید انوشتن کتاب (ت

پرچمدار هدایت دیگران یک خود  ایی شده و بدین وسیله هرهنمآن را ۀوسیله جو ب جوانان روشن دِل حق

مات مفیدشوند. در این 
ّ

روانی از قرآن و توضیحاتی از بعضی از نکات  ۀ، ترجمکتاب پس از چند فصل مقد

مات الزمه که دانستن آن بر هرشود. و م آن نگاشته می
ّ

 ذکر می مسلمانی واجب میقد
ً
  :شود باشد ذیال

 صآن از رسول خداقرآن و تواتر  -۱
دالئل بسیاری موجود است بر اینکه قرآن معمولی در بین مسلمین، همان قرآنی است که به رسول 

تنظیم و  آوری، دستور او جمعه و در حضور او و ب آن بود ِن و خود آن حضرت مدِوّ  زل شدهنا صخدا

 اند وردهمین ترتیب درآه هب ش زیر نظر ایشانیشده و بعد به صورت فعلی درآمده و اصحاب گرام  تدوین

   :و آن جناب تصویب نموده و برای أّمت خود گذاشته

اصحاب خود قرائت  شد برای چه نازل میکه هر احادیث و روایات بسیاری رسیده: دلیل اول

 سیوطی،» تقاناإل«بسیاری از این روایات در کتاب  بنویسید و آن را حفظ کنید.: فرمود نمود و می می

خوئی » البیان«تفسیر ،»صحیح بخاری« ،»البیان مجمع«تفسیر  ،۳۵زنجانی ص  »القرآن تاریخ«کتاب 

از  من هفتاد و چند سوره: اند از عبدالله بن مسعود که گفت و سایر کتب آمده. از آن جمله روایت کرده

 در صرسول خدا: گفت اند که ابن مسعود و نیز روایت کرده .)١(گرفتم فرا صدهان مبارک رسول خدا
 

_____________________________ 

َخْذُت ِمْن يِف رَُسوِل اِهللا « نص روایت: -١
َ
بخدا سوگند که هفتاد و اندی «: »بِْضًعا وََسبِْعَ� ُسوَرةً  صَواِهللا لََقْد أ

 ). ۲۴۶۲(صحیح مسلم  ) و۴۷۱۴( یصحیح بخار متفق علیه.  »آموختم ج ه را از زبان مبارك رسول اللهسور
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اند از ابوعبیده،  نیز روایت کرده. و )١(گرفتم المرسالت بر او نازل شد و من از او فرا ۀغاری بود که سور 

: عمر بن خطاب قرائت کرد :تویه از عمر بن عامر انصاری که گفابن مرد ابن جریر، ابن منذر و

نَصارِ َوٱ﴿
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� ِيَن ٱ�ََّبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰنٖ َوٱل�َّ و  .]۱۰۰ ة:توبال[ )٢(﴾�َّ

 ٱوَ ﴿ ۀکلم
َ
ِينَ ٱ﴿ ۀقبل از کلم »واو«رفع خواند و بدون ه را ب ﴾نَصارِ ۡ�  :، زید بن ثابت گفت﴾�َّ

ِينَ ٱ﴿  بن کعب را بیاورید، چون  بّی أ ست، عمر گفت برویدا» واو«با  ﴾�َّ
ُ
بی آمد عمر از او سؤال کرد أ

ِينَ ٱ﴿ ؛که  است یا خیر؟ » واو«با  ﴾�َّ
ُ
برای من قرائت کرد » واو«آنرا با  صخدا بلی رسول: گفت  بیأ

اند  اند و روایت کرده نوشته و خاّصه . و باز عاّمه)٣(م بودی. عمر قبول کردکه تو مشغول فروش گندوقتی

ه تو قرائت نمایم و ب برمر کرده که قرآن را خدا مرا ا :من فرموده ب صبّی بن کعب گفت رسول خداکه أ

 
ُ
پروردگار جهان تو را بلی : فرمود صآیا خدای تعالی مرا نام برده؟ رسول خدا :بی گفتتو یاد دهم، أ

 یاد نموده. 
ُ
 . )٤(بی از شوق چشمهایش پر از اشک شدأ

خت. و من شنیدم وی از قرآن به من آمهای سوره صرسول خدا: اند که عمر گفت باز روایت کردهو

که او . من گوش دادم دیدم آن طوریخواند می صخدافرقان را در زمان رسول ۀبن حکیم سورکه هشام 

: داء او را گرفتم و گفتمته. صبر کردم تا نمازش تمام شد، ربه من نیاموخ صخداکند رسول قرائت می

ی، چون گوی دروغ می: گفتم .صرسول خدا :آموخته؟ گفتتو ه بی را چنین قرائت یچه کس

خوانی، پس با او به خدمت رسول  این سوره را به من آموخته نه این چنین که تو می صخدا رسول 

من ه خواند که ب ای می فرقان را به لهجه ۀاین سور الله  یا رسول: من عرض کردم ،رفتیم صخدا

که من از او  بخوان. پس او همانطوری: شام فرمودهاو را رها کن و به : ای؟ حضرت فرمود نیاموخته

هشام من  ازپس  خواند این چنین نازل شده! صحیح می: فرمود صشنیده بودم قرائت کرد. رسول خدا

ُْن َمَع رَُسوِل اِهللا «نص روایت:  -١
َ

يْنَاَها ِمْن ِ�يِه َو�ِنَّ فَاُه  ﴾َوٱلُۡمۡرَسَ�ِٰت ﴿ يِف اَغٍر إِْذ نََزلَْت َعلَيْهِ  صبَيْنَا � َ�تَلَقَّ
را همانطور که از زبان نازل شد. آن» مرسالت« رۀبودیم که سو یدر غار ص همراه رسول الله: «»لََرْطٌب بَِها

بخاری  صحیح)، و در روایت دیگری از ۴۶۵۰(صحیح بخاری  »م.یکردیحفظ م ،میشنیدی(مبارکش) م

 ) آمده که غار در منا قرار داشت.۱۷۳۳(

 ».پیرو آنان شدند یو نیکوکار یآنانکه به نیکآهنگان نخستین از مهاجرین و انصار و   و پیش« -٢

 ).۴/۲۶۸( الدّر المنثورو سیوطی،  )۶۴۲-۱۱/۶۴۱( جامع البیانطبری،  -٣

) و این حدیث را "حسن صحیح" شمرده ۳۷۹۳( یسنن ترمذ)، و ۸۲۳۹) و(۸۲۳۸( ینسائکبری، سنن نگا:  -٤

 .  )۵/۱۳۱( مسند أحمداست. و 

_____________________________ 
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ی که نازل شده هر طور و هر لهجه که نقرائت تو نیز صحیح است، قرآ: قرائت کردم، حضرت فرمود

برای تشویق اصحاب خود به  صاند که رسول خدا . و باز روایت کرده)١(برای شما آسان است بخوانید

کس به قرائت قرآن و حفظ آن بهتر وارد در نمازها هر« :. یعنی)٢(»�مؤ�م أقرفليؤمّ « :حفظ قرآن فرمود

. و )٣(»�مؤأقر أيب«: فرمود صو باز روایت مشهور آمده که رسول خدا »است برای شما امامت کند.

ه ۀسور ۱۲ ۀاند که آی نیز عامه و خاصه روایت کرده
ّ
 : الحاق

ُذٞن َ�ِٰ�َيةٞ ﴿
ُ
 .]١٢: ةالحاق[  )٤(﴾١٢َوتَعَِيَهآ أ

 یکردند. از این قبیل اخبار متواتر حفظ می راشد آن نازل میکه چون قرآن نازل شد در مدح کسانی 

داده و  قرآن را به بزرگ و کوچک اصحاب خود یاد می صاست که داللت دارد بر اینکه رسول خدا

ا درک راو چون عرب فصیح بودند و لطافت معانی قرآن  گماشته که از حفظ کنند و اصحاِب  هّمت می

کوشیدند و آیات قرآن در مذاق ایشان بسیار  ف زیادی به حفظ آن میکردند و لذا با شوق و شع می

  شیرین و دل
ّ

گرفتند   می ای را که فرا آیه صاند که اصحاب رسول خدا ادی نوشتهزی ۀنشین بود. و باز عد

 اهللایا رسول: کردند و عرض می ایشان بماند ۀخواندند تا در حافظ می صآمدند نزد رسول خدا می مکّرر

و حفظ ایشان  بلی: فرمود می صام یا خیر؟ تا اینکه رسول خدا کردهکه نازل شده آیا من حفظ آن طوری

در زمان خالفت خود در  چنان بودند که حضرت علی صنمود. اصحاب رسول خدا را تقریر می

خورد و آرزوی مالقات ایشان را داشت و  یادی از ایشان نمود و بر فقدان ایشان تأّسف می ۱۲۱ ۀخطب

وا إِ «: فرمود می عُ ينَ دُ مُ الَّذِ وْ نَ الْقَ بِلُوهُ أَيْ قَ مِ فَ الَ سْ ِ وهوَ  ىلَ اإلْ مُ كَ أَحْ آنَ فَ رْ وا الْقُ ءُ رَ کجایند آن « :. یعنی» قَ

 
ّ

 . »ای که به اسالم دعوت شده و آنرا پذیرفتند و قرآن را قرائت نموده و محکم کردند هعد

ثین ر
ّ

 صرسول خدا: که گفت از خارجه بن زید از پدرش،اند  وایت کردهبسیاری از موّرخین و محد
خواندم،  صهفده سوره قرائت کرده و از حفظ داشتم و بر رسول خداکه من وارد مدینه شد در حالی

 ای زید نوشتن یهود را یاد بگیر زیرا من از یهود بر این قرآن، ایمن نیستم. : و فرمود )٥(آمد حضرت را خوش

_____________________________ 
 ).۸۱۸(و صحیح مسلم ) ۲۲۸۷( یصحیح بخار  متفق علیه. -١

 .۴/۴۰۹و مسند أحمد )، ۵۸۵(سنن أبي داود  -٢

 .»ترین شما ابی بن کعب استقاری« -٣
 ».دارد یها را نگه منگهدارنده آن یهاو گوش« -٤

و  ؛۱۹/۳۰۲)، ۴۴۵۲، تحقیق علی شیری، بیروت، دار الفکر، حدیث شماره (تاريخ دمشقنگا: حافظ ابن عساکر،  -٥

 ).۲/۴۲۸( سري أعالم النبالءو حافظ ذهبی،  )؛۵۶۱/ ۱( يف متييز الصحابة صابةاإلحافظ ابن حجر عسقالنی، 
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 . )١(من نوشتن یهود را در نصف ماه به خوبی یاد گرفتم: زید گفت

گرفتند، به دیگران تعلیم  را عادت چنین بود که چون قرآن را یاد می صداخو اصحاب رسول 

که وقت نزول حاضر نبودند از اهل مدینه و مکه و اطراف آن و به همه والد خود و به کسانیا بهنمودند،  می

 اشخاص بسیاری آنرا درشت مگر اینکه گذ ای نمی پس یک روز و یا دو روز از نزول سوره ،کردند قرائت می

مر او کردند و به ا قرائت می صآمدند نزد حضرت رسول های خود حفظ کرده بودند و می سینه

اند که  نقل کرده ـ م دیگرانو هـ باشد  علما می که یکی از بزرگان »دیآمِ «کردند.  خواندند و ختم می می

ن بود بر آن حضرت عرضه و قرائت شده بود و آخری صی که در دست اصحاب رسول خداهای قرآن

تا اینکه  .خواندند حضرت عرضه شد قرآن عثمان بود و نماز را طبق قرآن عثمان می هایی که بر آنقرآن

است  سلمانی که از ثقات اصحاب امیرالمؤمنین علی ۀوفات نمود. و نیز از عبید صرسول خدا

 صکه به رسول خداکنند همان قرآنی است  قرآنی را که امروزه مردم قرائت می: اند که گفته روایت کرده
در : اند از زید بن ثابت که گفت . و نیز روایت کرده)٢(که آن حضرت وفات نمود عرضه شد در سالی

عرضه شد من حضور داشتم و در حضور آن حضرت استنساخ  صکه قرآن به رسول خداای آخرین مرتبه

قرائت کردم و مردم  نوشتم و بر آن حضرتقرآنی  صمن برای حضرت رسول خدا: شد. و خود زید گوید

. و لذا این زید مورد اعتماد خلفاء و )٣(کردند تا آنکه حضرت وفات نمود طبق همان قرائت، قرائت می

 دیگر به تصویب امیرالمؤمنین علی ۀه خواهد آمد، یک مرتبکحّتی برای عثمان چنان سایر مردم بود و

زمانیکه  صاند که رسول خدا قرآنی نوشت، و چندین قرآن دیگر طبق همان نوشت. و باز روایت کرده

ه بود جماعتی را به سوی مدینه فرستاد تا به اهل مدینه قرآن بیاموزند. از جمله کسانی و
ّ
جوانانی که  مک

ده است، به خاطر وجود عبد ) وسند حدیث را حسن شمر۲۱۶۱۸با تحقیق شعیب األرنؤوط، شماره ( مسند أمحد -١

 تارخيشوبخاری  در کتاب  ؛۳۵۹-۲/۳۵۸]، الكربالطبقات بن أبي الزناد در سند حدیث. و ابن سعد در [ الرحمن

)۳/۳۸۰-۳۸۱( 
م، أثر ۲۰۰۶هـ/۱۴۲۷، ۱، جدة، دار القبلة، طمحمد عوامة تحقیق، املصنف يف األحاديث واآلثارکوفي،    ۀابن أبي شیب -٢

 للتراثقاهرة، دار الریان ی، قلعج یتحقیق: د. عبد المعط، دالئل النبوة ی،بیهق. و۱۵/۵۶۰)، ۳۰۹۲۲شماره (

)۷/۱۵۵-۱۵۶.( 

، محمد زهیر شاویشوتحقیق شعیب األرنؤوط ، رشح السنة، سین بن مسعود البغويحالسنة أبو محمد  یمحی افظح -٣

الربهان يف علوم زرکشي،  نگا :و. )۵۲۶-۴/۵۲۵( م۱۹۸۳هـ /۱۴۰۳، ۲، طالمکتب اإلسالمي ،بیروتودمشق 

 .)۱/۲۳۷( القرآن

_____________________________ 



 ٣٩  مقدمه

ه را فتح و پس از هجرت بس )١(ار، بالل و ابن اّم مکتوم بودعّم  فرستاد مصعب بن عمیر،
ّ
وی مدینه چون مک

ه گذاشت برای اینکه قرآن به مردم یاد دهد کرد معاذ بن جبل را در
ّ
و هر کس به سوی مدینه هجرت  )٢(مک

 . )٣(سپرد، که به او قرآن تعلیم دهد او را به یکی از حافظین قرآن می صکرد رسول خدا می

در شب و روز به  نزن و کوچک و بزرگ آمختصر اینکه شهر مدینه مانند دانشگاهی شده بود که مرد و 

م و یا کتابت آن مشغول بودند، یکی می
ّ
نوشت. و درس  گفت دیگری می قرائت قرآن و یا تعلیم و یا تعل

قاری قرآن بوجود آمد.  ز قرآن تا اینکه صدها و هزارها حافظ قرآن ودیگر و حدیث دیگر و علم دیگر نبود ُج 

مکتب قرآن. بود که افتخار داشت به شاگردی  مانند أمیرالمؤمنین علیو در این دانشگاه شاگرد مکتبی 

خواهد آمد. کار به » قرآن از نظرعلی«نام ه دانست چنانچه ب وحّتی آن حضرت قرآن را امام خود می

حافظان و قاریان قرآن بودند و  ،شد که تمام افراد آن سپاه ی رسید که برای جهاد سپاهیانی تشکیل میجای

آء«تر و شجاعتر بود و  بود از تمام سپاهیان کاری »آءرّ القُ  ةتيبك«نام ه که بسپاهی  رّ که پرچم آن  »كتيبة القُ

آء ةتيبك«  بود بر سایر سپاهیان افتخار و مزّیت داشت.  »القرّ

هفتاد نفر  )٤(کوچکی بود ۀبئر معونه است که غزو ۀاند غزو خین نوشتهیکی از غزوات چنانکه تمام موّر 

بودند و در آن سال قاریان کمتر بودند در آن غزوه شهید  صکه اصحاب رسول ناء و حافظان قرآاز قّر 

ر شد، در حالی صو لذا رسول خدا .)٥(شدند
ّ
بئر معونه در سال چهارم هجرت بود و  ۀکه غزو بسیار متأث

_____________________________ 

 )؛۴/۲۰۶، و۱/۲۳۴( م۱۹۶۸، ۱، طدار صادر، بیروت، إحسان عباس، تحقیق الكربالطبقات نگا : محمد بن سعد،  -١

 سري أعالم النبالءو رجال آن ثقه  هستند. و ذهبي،  )۳/۶۳۴( املستدرك عىل الصحيحنيو حاکم نیشابوری، 

)۱/۳۶۱.( 
 .)۲/۳۴۸( الطبقات الكربنگا : محمد بن سعد،  -٢
قاهرة، چاپ عیسی بابی ، يف علوم القرآن مناهل العرفان، زرقاني محمد عبد العظیم ونگا:  )؛۵/۳۲۴( مسند امحد -٣

: كان الرجل إذا هاجر تقال عبادة بن الصامت نص روایت عبارت است از:  و )؛۱/۲۴۱( و شریکانش حلبی

رسول خدا کرد چون کسی هجرت می«گوید: می س بن صامت عبادة». إىل رجل منا يعلمه القرآن صدفعه النبي 

البيان يف تفسري و همچنین نگا: سید أبو القاسم موسوی خوئی، » فرستاد تا به او قرآن بیاموزد.او را نزد یکی از ما می

 .۲۷۴م، ص ۱۹۷۹هـ/۱۳۹۹، کویت، دار التوحید، القرآن

در آن شرکت نداشته است بلکه در چنین مکانی به مسلمانانی  ص غزوه نبوده و رسول الله  »بئر معونة«در حقیقت  -٤

به سوی نجد فرستاده بود، توسط عامر بن طفیل » مالعب االسنه، نیزه باز«ها را با حمایت ابوبراء که رسول خدا آن

 ها کشته شدند.  خیانت شد و همگی آن
 .)۳/۱۳۹( رية النبوية، السوابن کثیر )؛۱۸۵-۲/۱۸۴( السرية النبويةنگا : ابن هشام،  -٥

 



 تابشی از قرآن    ٤٠

سال قاریان و حافظان قرآن کمتر بودند، در این سال که چنین باشد باید فهمید سالهای بعد که اسالم  ندر آ

  منتشر شده و مسلمین یک به صد برابر زیاد شده
ً
اهل حجاز که آنجا هوای  اند چگونه بود، خصوصا

 هره شنیدن یخواندن و یا به ست که با اهالی آن بسیار خوب ۀگرمی دارد و حافظ وخشک 
ً
 ک مرتبه اکثرا

لذا آن را  شد وکردند و خدا خواسته بود که کتاب او محفوظ بماند و از کم و زیاد مصون با چیز را حفظ می

 حافظه نازل فرمود.در میان مردمی قوی

 نام و نشان حافظ قرآن بودند از صحابهه کسانی که ب -۲

 .قرآن را حفظ کرده بود ابوبکر بود صداکه در زمان رسول خاند یکی از کسانی در کتب فریقین نوشته

 برده شده که تمام قرآن را حفظ دو ازجمله کسانی
ً
اند، از مهاجرین اصحاب  اشتهکه نام ایشان مخصوصا

، طلحه، زبیر، سعد بن وقاص، ابن مسعود، حذیفه بن یمان، حضرت امیر علی بن ابیطالب رسول؛

عبدالله بن عمر بن خطاب، عبدالله بن عمرو بن عاص، عثمان بن سالم، ابوهریره، عبیدالله ابن السائب، 

 بالل و ابن اّم مکتوم. ار،عّم  عفان، عایشه، حفصه، اّم سلمه، مصعب بن عمیر،

بی ی به أمعاذ مکنّ  بن الصامت، ةعباد: اند از جمله و أما از انصار نیز کسانی را به خصوصه نام برده

که نام ایشان ذکر نشده و ا کسانیمّ . و ا)١(ید و مسلمه بن مخلدحلیمه، مجمع بن جاریه، فضاله بن عب

ا نه تمام آن و پس از رسول اند چه بسیار بوده و بسیاری از افراد که حافظ قرآن بودند أمّ  حافظ قرآن بوده

و هزاران نفر از  )٢(اند داری و عقبه بن عامر را نوشته  تمیم: آنرا کامل نمودند از آن جمله صخدا

مله جکردند. و از  های قرآن را حفظ داشته و در نمازها قرائت می اصحاب بودند که بعضی از سوره

 موّر  ی که تمام قرآن را حفظ داشته وکسان
ّ

نام اّم ورقه بنت ه اند زنی بود ب ثین از او نام بردهخین و محد

او تمام  و خواندند رفته و او را شهیده می یر به زیارت او ممکّر  صعبدالله بن الحارث که رسول خدا

. و چنانچه )٣(ات تو امامت کن برای خانواده: به او فرمود صقرآن را جمع کرده بود. رسول خدا

 اند آن قدر  خین نوشتهموّر 
ّ
های مجاهدین قّراء که  شد از صف ب میحافظ قرآن زیاد شد که سپاهیان مرت

أبوبکر  )؛۲/۴۲۴( مجال القراء وكامل اإلقراءسخاوي،  )؛۱/۱۹۵( اإلتقان يف علوم القرآننگا : جالل الدین سیوطي،  -١

 فتح الباري برشح صحيح البخاريوابن حجر عسقالنی،  )؛۷۰-۶۷ :ص( نكت االنتصار لنقل القرآن، باقالنی

)۸/۶۶۸(. 
 .)۱/۱۹۵( القرآن اإلتقان يف علومسیوطي،  -٢
أرنؤوط گفته: سندش ضعیف است .  ؛ و۲۵۵/ص۴۵)، ج۲۷۲۸۳، تحقیق شعیب األرنؤوط، شماره  (مسند إمام أمحد -٣

 .)۱/۱۹۶( اإلتقان يف علوم القرآنوسیوطي، 

_____________________________ 



 ٤١  مقدمه

ه، شهید زیادی در جنگ قادسیّ  ۀو عد قاری قرآن شهید شد ذاب هفتصد نفرک ۀدر جنگ یمامه با مسیلم

 های پی کتیبه در   و پی .شدند
ّ
ه و ارمنیّ  ان، شامات،ایریان قرآن بود به طرف آذربایجان، ب از قاری که مرک

عظمت و پیروزی دنیا و آخرت  آن بود که ایشان را به اوج عّزت،سایر بالد در حرکت بودند و همان قر

 رسانید.

 صکتابت قرآن در حضور رسول خدا -۳
 ۴۲نمودند. ابوعبدالله زنجانی در ص  که کتابت قرآن میند نویسندگانی بود صبرای رسول خدا

اند که نویسندگان  و جمع دیگری نوشته ۷۳تا ص  ۵۷ص  »تقاناإل«و سیوطی در کتاب  »نتاریخ القرآ«

را که نام   ن بودند. از جمله کسانیمأمور به نوشتن قرآ صنفر بودند که از طرف رسول خدا ۴۳وحی 

  ،طالب علی بن أبی: اند برده
ّ

یزید  بی سفیان،أان، ابوبکر، عمر، ابوسفیان، معاویه بن عثمان بن عف

أبان بن سعید، خالد بن سعید، زید بن ثابت، زبیر بن : شدسعید بن عاص و دو فرزن سفیان، بیأن ب

بن  دعبدالله بن سعبن رواحه،  عبداهللاقاص، عامر بن فهیره،  عوام، طلحه بن عبیدالله، سعد بن أبی و

لّربیع، شرحبیل بن حسنه، عالء حنظله بن ا ، أبّی بن کعب، عبدالله بن األرقم، ثابت بن قیس،رحأبی الّس 

وسی، حذیفه بن یمعیق الحضرمی، خالد بن ولید، عمرو بن عاص، مغیره بن شعبه،
ّ

ب بن أبی فاطمه الد

بودند و کتابت  صآنان که بیشتر مالزم رسول خدا ۀعبدالعزیز العامری، و از جمل حویطب بنیمان و 

 کاتبان،)١(بود طالب کردند یکی زید بن ثابت و دیگری علی بن ابی می
ً
قاریان و حافظان  . البته بعدا

م و  ندقرآن در میان اصحاب و تابعین به قدری زیاد شد
ّ
که مساجد اسالمی شب و روز پر بود از متعل

م و استاد و شاگرد و نویسنده و گویند
ّ
صد شاگرد قاری قرآن  چهارکه بن خشیم  مانند ربیع قرآن. همعل

 داشت چنانکه اکثر موّر 
ّ

 اند. ثین نوشتهخین و محد

 ددادن هّمّیت میبه نوشتن قرآن ا -۴
و اصحاب او و همچنین تابعین بعدی به  صخدا شود که رسول تاریخ و روایات معلوم می از

شد، فوری  ای نازل می دادند و هر وقت آیه و یا سوره العاده می و فوق نوشتن قرآن اهّمّیت بسیار

�َسۡ ﴿ه که چون دنوشتند چنانکه در خبر آم می به  :فرمود صنازل شد، رسول خدا ﴾عُِدونَ َ�ٰ لۡ ٱ َتوِي�َّ

و  ص. رسول خدا)٢(بنویس :کاغذ و دوات بیاورد، پس به او فرمودید بیاید و زید بن ثابت بگوی

_____________________________ 

 .)۲۱ -۲۰ :ص( م۱۹۳۵هـ/۱۳۵۴هران، مکتبة الصدر، ، تتاريخ القرآنأبو عبد الله زنجانی،  -١
 ).۴۳۱۸کتاب التفسیر، حدیث (، صحيح  بخاري -٢

 



 تابشی از قرآن    ٤٢

اصحاب او از اّول بعثت در این کار سعی داشتند چنانکه در اخبار آمده که عمر بن خطاب در اوائل 

او وارد شد، دید  ۀچون شنید خواهرش مسلمان شده به حالت غضب به خان صول خداسبعثت ر

دیگری دید که  ۀو صفح حدید نوشته شده ۀدر آن از آیات قرآن سورست و ا  ای ای از خانه صفحه گوشه

ّیت داشتند شود در طه نوشته شده. معلوم می ۀدر آن سور
ّ

و قاریان به این  یو حّتی کاتبان وح این کار جد

کردند. هر کس کاغذ داشت در کاغذ و هر کس نداشت در کتف گوسفند و یا پوست آهو  کار افتخار می

 :انعام ۀسور ۷ ۀنوشت. از آی و یا برگ و یا سنگ صاف می

يِۡديِهمۡ ﴿
َ
ۡ�َا َعلَۡيَك كَِ�ٰٗبا ِ� قِۡرَطاٖس فَلََمُسوهُ بِ�  .]٧نعام: األ[  )١(﴾َولَۡو نَزَّ

 ۹۱ ۀرطاس به معنی کاغذ است و همچنین از آیشود کاغذ در دسترس ایشان بوده، چون قِ  معلوم می

 :همان سوره که فرموده

 .]٩١نعام: األ[  )٢(﴾َ�َۡعلُونَُهۥ َقَراِطيَس ُ�ۡبُدوَ�َها َوُ�ُۡفوَن َكثِٗ��﴿
 تفسیر ۱۶۹خوئی در ص دادند تا آنجا که آقای  کتابت و حفظ قرآن اهمّیت میه به هر حال آنقدر ب

م سور ۀزنان مسلمه مهریّ  ؛نویسد که می» البیان«
ّ
لمین ع. و م)٣(دادند قرآن قرار می ۀخود را تعلیم و تعل

عرضه شده بود  صصدر اسالم مواظب بودند که قرآنهای خود را مطابق قرآنی که به رسول خدا

کردند که مستطیل  آنها مواظبت میای تاء مستطیل داشت  ند، پس اگر قرآن عرضه شده در کلمهبنویس

 نوشته شود و اگر تاء مُ 
َ

 اگر بعد از واو جمع هر جا ک ّور بود مواظبت مید
ً
ردند مدّور نوشته شود. و مثال

اصحاب که قرآن یجای مگر )٤(گذاشتند از واو مفرد الف نمیگذاشتند. و بعد  الف بود همه الف می

سعی و کوشش در ضبط  . چنان)٥(بودند که الف داشته باشداّولّیه، الف داشته باشد، آنجا را مواظب 

 :تعالی وعده فرموده کّمّیت و کیفّیت آن داشتند که در هیچ کتابی چنین مواظبت نشده. چون حق

 ».خودشان لمس کنند یهاکه بدست یرا در کاغذ یاو اگر نازل کنیم بر تو نوشته« -١

 .»کنیدیرا پنهان ماز آن یبسیار کنید ویرا آشکار ماز آن یدهید مقداریقرار م یرا اوراقشما آن« -٢

 و یترمذ أبو داود و شيخان ورا مشخص كرده:   -مصدر خرب -؛ و در حاشيه  گفته٢٧٤، البيان يف تفسري القرآنخوئي،  -٣

 .۳۳۲ص/ ۲ج الجامع لألصول في أحادیث الرسول، علی منصور ناصف، التاج[نگا:  اند.وایت کردهی رنسائ
 .تبوءو -باءو -فاءو-جاءوهایی از افعال جمع که واو جمع بدون الف نوشته شده است: مثال -٤

٥-  
َ
ْ َ�عۡ  َما﴿بینیم: فی که در مصاحف امروزی در آخر کلمه میلِ مانند ا ِ ٱتَ ﴿ -]٧٧[الفرقان: ﴾ َبُؤا ﴾ َتُؤاَ�فۡ  �َّ

نََّك ﴿ -]٨٥يوسف:[
َ
ْ َ�ظۡ  َ�  َو� ْ َ�بۡ ﴿  ]١١٩[طه: ﴾ َمُؤا ن َ�بۡ ﴿ -]٣٤و  ٤[يونس: ﴾ قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا مَّ

َ
ْ أ ﴾ قَ لۡ ٱ�َۡ  َدُؤا

ْ َ�بۡ ﴿ -]٦٤[النمل:   ].٢٧و  ١١[الروم: ﴾ قَ لۡ �َۡ ٱ َدُؤا

_____________________________ 



 ٤٣  مقدمه

ۡ�َ  نُ إِنَّاَ�ۡ ﴿ او خواست که چنین مواظبتی از قرآن و   .]۹[الحجر:  )١(﴾٩ فُِظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

گویند این قرآنها  عمل آید، ناگفته نماند چه بسیار عوام و نفهمند بعضی از گویندگان مذهبی که می هب

ب است و قرآن حقیقی خود رسول و یا 
ّ
اند  ود امام است. اینان ندانستهخاهمیت ندارد، زیرا کاغذ و مرک

 : خدا به او فرمود تابع همین قرآنهای کاغذی بود که روی کاغذ نوشته بودند، صکه خود رسول خدا

ۡجَر ٱلُۡمۡصلِِحَ� ﴿
َ
لَٰوةَ إِنَّا َ� نُِضيُع أ قَاُمواْ ٱلصَّ

َ
ُكوَن بِٱۡلِكَ�ِٰب َوأ ِيَن ُ�َمّسِ   )٢(﴾١٧٠َوٱ�َّ

 .]١٧٠األعراف: [  
مصداق یؤمنون بالکتاب باشد. و کتاب إلهی  و خود رسول باید به همین قرآن ایمان آورد تا

کند و  که روی کاغذها نوشته شده. همین گوینده که توهین به قرآن می ها عبارتست از همین قرآن

ب است برود در دادگستری حضور دادستان و بگوید این کتاب قانون را دور  می
ّ
گوید کاغذ و مرک

ب است او را زنجیر و زندانی خواهند کردندازید، زیابی
ّ
فهمانند که هر قانونی در  و به او می را کاغذ و مرک

دشمن  ۀست، نه در جای دیگر. حال ببینید چه قدر نادانست آن گویندا صفحات کتابکاغذ و 

عی دوستی اوست و می علی
ّ

ین چون  که مد
ّ

ها را سرنیزه کرد،  عاویه قرآنمگوید در جنگ صف

را به آن امام نسبت  دروغ به این بزرگی مرکب است! ها کاغذ و الله این قرآننعوذ ب: فرمود علی

 :فرمود البالغه موجود است که آن امام اند حّتی در نهج که تمام موّرخین نوشتهحالی دهند، در می

اند که  فرموده ‡أئّمهیم و اجابت کنیم. و تمام فقها و ه دعوت به قرآن لّبیک بگویما سزاوارتریم که ب

  کس به همین قرآن هر
ّ
 است و در هیچهای معمول در کاغذ و مرک

ّ
تاریخی  ب توهین کند، کافر و مرتد

و ما  »بمتابعة القرآن قُّ نحن أحَ «: ذکر نشده که آن حضرت چنین توهین کرده باشد، بلکه حضرت فرمود

عیان دوستی او که دشمن  ،گوید چنین می . علی)٣(از این دعوت به قرآن سرپیچ نیستیم
ّ

ولی مد

_____________________________ 
 .»یمرا نگهبانکه ما البته آن گمان یو ب یمقرآن را نازل کرد ینکه ما خودمان ا یدرسته ب« -١

 ».کنیم مزد اصالح کنندگان رایکه ما ضایع نم یزنند و نماز را برپا دارند براستیو آنانکه به کتاب خدا چنگ م« -٢

و هنگامی که شامیان ما را دعوت کردند تا قرآن را میان خویش داور «... نص عبارت نهج البالغة چنین است:  -٣

 تََ�ٰزَۡ�ُتمۡ  فَإِن﴿فرمود:  وند متعالکه خداگردانیم، ما گروهی نبودیم که به کتاب خدای سبحان پشت کنیم، درحالی
ءٖ  ِ�  ِ  إَِ�  فَُردُّوهُ  َ�ۡ باز گرداندن آن به  »را برگردانید به خدا و رسولنزاع کردید آن یپس اگر در چیز«﴾: َوٱلرَُّسولِ  ٱ�َّ

این است که سّنت او را انتخاب کنیم،  صخدا این است که کتاب او را به داوری بپذیریم و باز گرداندن به پیامبر

 ).۱۲۵(نهج البالغة، خطبۀ  .»پس اگر از روی راستی به کتاب خدا داوری شود، ما از دیگر مردمان به آن سزاوارتریم
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در  .ها پاک خواهیم کرد تهمتاند. و ما آن حضرت را از این  او بستهه ها ب اسالم و قرآنند چنان نسبت

 ».قرآن از نظر علی« ذیل عنوان

 عرضه کردند صنویسندگانی که قرآن خود را به رسول خدا -۵
ثین از آن جمله ابوعبیده در کتاب     

ّ
و ابوعبدالله زنجانی در » القراءات« بسیاری از موّرخین و محد

و  »تقانإلا«جدید و سیوطی در کتاب  »األنوار بحار« ۹۲ج ، ۷۷صو مجلسی در  »تاریخ القرآن«

 صاند که در زمان رسول خدا خود و بخاری در صحیح خود نوشته »فهرست«د بن اسحق در محّم 
داشتند، از آن جمله  بعضی از اصحاب او قرآن را در حضور او جمع کرده و به آن حضرت عرضه می

د بن النعمان، ابوالدرداء، معاذ بن جبل، ابوزید ثابت بن زید، أبّی بن یسعد بن عب ،علی بن ابیطالب

 .)٢(و زید بن ثابت )١(ویهاعبید بن معکعب، 

 صخادم رسول خداسؤال کردم از انس بن مالک  :روایت کرده که گفت از قتاده جابخاری در یک
بّی بن أ -۱: ه همه از انصار بودند؟ او چهار نفر را نام برد ککرد جمعرا قرآن که در زمان پیغمبر چه کسی 

. و در جای دیگر نقل کرده که یکی از )٣(زید ابو -۴ زید بن ثابت -۳معاذ بن جبل  -۲کعب 

سیوطی روایت کرده » تقانإلا« و در کتاب )٤(ابوالدرداء بود صزمان رسول خدا کنندگان قرآن در جمع

 
ّ

ابوالدرداء و  معاذ، عبادة بن الصامت، أبی بن کعب،: ای بودند و پنج نفر را نام برده هکه جامعین قرآن عد

عثمان شمرده و  صکنندگان قرآن را در زمان رسول خدا اّیوب انصاری. و جای دیگر یکی از جمع ابو

که ذکر شد اند و اضافه بر کسانی داود و شعبی شش نفر را نام برده بیداری را نام برده. بیهقی، ا تمیمدیگر 

 نشمرده. و خوارزمی در کتاب مناقب خود روایت کرده و دو نفر را نام برده که زمامجمع بن جاریه را 

 و أبّی بن کعب. علّی بن ابیطالب: قرآن را جمع کردند صرسول خدا

 
ّ
   شود که م میبه هر حال از مجموع اخبار و روایات مسل

ّ
نویسنده و  صای در زمان رسول خدا هعد

 ها و حضور هزاران نفر اصحاب او. و همان قرآن صقرآن بودند در حضور رسول خدا ۀکنند جمع

ه چو  صچه اصحاب رسول ها هر یک از مسلمان ۀتدریج زیاد شد که در خان هط رونویس بتوّس 

و گفته  ؛عبید بن معاویة؛ و گفته شده: عبید بن معاذ): «۲۵تاریخ القرآن گفته (حاشیه ص  درأبو عبد الله زنجانی  -١

 »ه در أسد الغابة آمده است.بن معاذ جزری، چنانک کشده: عتی
 .)۲۵ -۲۴ص ( تاريخ القرآننگا : أبو عبد الله زنجانی،  -٢
 ).۴۷۱۷حدیث (، کتاب فضائل القرآن -۶۹، صحيح بخاری -٣
 ).۴۷۱۸کتاب فضائل القرآن، حدیث ( -۶۹، صحيح بخاری -٤

_____________________________ 



 ٤٥  مقدمه

بن خثیم چهار صد نفر شاگرد  مانند ربیع ک قرآن یا بیشتر موجود بوده، تا جایی که یک نفرتابعین، ی

های  مأمور سرحد قزوین شد. و آن قدر نسخه داشت، و او بود که از طرف حضرت أمیرقاری قرآن 

مین صورت ه د که در دسترس تمام مسلمین بود و بهوقرآن در عصر صحابه و تابعین زیاد شده ب

تا زمان ما که و مسلمین از پدران خویش گرفتند و به فرزندان خود رسانیدند  ها رو به ازدیاد بود سخهن

سابقین و الحقین راویان و ناقالن و   و نشر شده و تمام مسلمینها قرآن نوشته و یا به چاپ رسیده لیونمی

و هیچ کتابی این چنین  رسیده تواتر هب صاند، از زمان ما تا زمان رسول خدا کاتبان این قرآن بوده

ه باشند که قرآن سند دین و متوّج را بدانند و  خود ندیده. متأسفانه مسلمین که باید تواتر قرآنه تواتری ب

که اند تا جایی  ه نشدهخبری مانده و متوّج  مدرک رسالت پیغمبر و سند شریعت ایشان است، در عین بی

باشد، غافل از آنکه  یکی از اصحاب و راوی آن عثمان می ۀاند این قرآن نوشت خیال کرده ایشان بعضی از

اصحاب رسول مشهور بود و به  ی که بیننهم قرآ به قرائت واحد دعوت کرد، آن عثمان مردم را

 ببا تأیید علی بن ابیطا صقبول اصحاب رسول عرضه شده بود، و این عمل مورد صخدا رسول

خیر چنین نبوده،  !زور بر سایرین تحمیل کرده باشد هخود را که مدّون کرده ب بود نه اینکه عثمان قرآِن 

 لِكِ َ�ٰ ﴿ بسیاری از کلمات قرآن اختالف بود مثال یکیدر کیفّیت قرائت  صس از رسول خداپچون 
یگری د تخفیف و  هب ﴾نَ ُهرۡ َ�طۡ ﴿ یکی .واندخمی ﴾٤ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ  َملِكِ ﴿ دیگریو  ﴾٤ّ�ِينِ ٱ مِ يَوۡ 

روز زمامدار مسلمین بود اصحاب  سوم که آن ۀ. خلیف)1(نمود طاء قرائت میتشدید  هب ﴾نَ ُهرۡ َ�طّ ﴿

 رب خواست را صرسول خدا
ً
 : شود بیان می ای رفع اختالف چنانکه ذیال

 قرائت مشهور را انتخاب کرد ،عثمان به رأی اکثرّیت -۶

سیوطی در  ،۶۵ص » تاریخ القرآن« ابوعبدالله زنجانی در ،۱۷۱ص» البیان«کتاب  آقای خوئی در

اند که  بخاری در صحیح خود و هم دیگران نوشته ،»الفهرست«صاحب کتاب فهرست در  ،»تقانإلا«

_____________________________ 

ه عنوان باشد و همواره بهای متواتر میاز قرائت اند، کردهدر مورد این دو کلمه نقل  /لف ؤهایی را که مقرائت -١

 ند. وشبخشی از قرآن قرائت می

نَ « راابوعمرو، ابن عامر و عاصم در روایت شعبه آن قابل ذکر است که رْ اند. اما حمزه، با سکون طاء خوانده »يَطْهُ

نَ « راکسائی و عاصم در روایت حفص آن رْ طَّهَّ الكِ يومِ « راقراء سبعه آن» َ�ٰلِِك « اند. و در لفظبا تشدید خوانده »يَ مَ

نِ  يْ  ،این قراءات یتمام بنابراین،خوانده است. » َمِلِك یوِم الدیِن «را آن اند جز روایت قالون از نافع کهخوانده »الدِّ

 [مُصحح]ها بر این مبنا که بخشی از قرآن کریم هستند، واجب است. متواتر است و ایمان به آن
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هم در صدر اسالم زیاد موجب  قرائت در بعضی از کلمات قرآن آن اختالف صپس از رسول خدا

ت پیدا کرد، بعضی از مسلمین مآلتشتّ 
ّ

اندیش به فکر رفع  ت و نفاق بود تا زمان عثمان این اختالف شد

مین قرآن با شاگردان خود به نزاع و 
ّ
د و قّراء و مشاجره پرداختناختالف افتادند، کار به جائی رسید که معل

مجاورت عرب با  ۀواسط هکنده شدند و براآذربایجان و ارمنستان پ حافظان قرآن در شام، یمن، عراق،

ر یک نفر مسلمان فهمیده که باعث تأثشد به طوری زیادتر میعجم و اختالط لغات، این اختالف 

بود از استمرار این  صاب رسول خداشد. در این هنگام حذیفه بن یمان که یکی از بزرگان اصح می

اختالف احساس خطر کرد و او با اهل شام در فتح ارمنّیه و آذربایجان شرکت کرده بود و اختالف و 

اء را اعالم و اظهار وحشت کرد و اء را دیده بود، چون وارد بر عثمان شد عاقبت سوء اختالف قّر جدال قّر 

دریاب، پیش از آنکه مانند یهود ونصاری در کتاب آسمانی رسول، أّمت اسالمی را  ۀفریاد زد ای خلیف

که نزد او بود خواست، سپس  و قرآنی فرستاد نزد حفصهشخصی را خود اختالف کنند. لذا عثمان 

زید بن ثابت، : جملهوان و با سواد بودند خواست از آندوازده نفر از مهاجر و انصار را که اکثرشان ج

 ۀچند نسخبا مر کرد که قرآن را و پس از آن ا .عاص و عبدالرحمن بن حارثسعید بن  عبدالله بن زبیر،

موافق یکدیگر استنساخ کنند و دستور داد اگر در کیفّیت نوشتن یک کلمه اختالف کردید آن طوریکه در 

کرد  و خود عثمان نیز نظارت می )١(یرا قرآن به زبان ایشان نازل شدهزبان قریش معمول است بنویسید ز

شود نظارت کنید و آن قرائتی که  گفت آنچه نوشته می را نیز خواست و صو سایر اصحاب رسول خدا

ق باشد که همان 
ّ

فاق و مشهور بین اصحاب و محق
ّ
 ات

ّ
باشد درج کنید. تا اینکه  می» ما أنزل الله«محل

عرضه داشتند، و طبق همان قرائتی که به حضور اصحاب رسول  قرآن موافق یکدیگر در ۀچهار نسخ

بصره و یکی به کوفه و یکی به شام ه عرضه شده بود تهّیه کردند. و سپس یک نسخه ب صرسول خدا

کند،  کس در هر شهری قرائت و استنساخ می مدینه گذاشتند و مقّرر شد که هر را درفرستادند و یکی 

زنجانی  »تاریخ القرآن«ین مسلمین نباشد. در خ باشد که دیگر اختالفی بَس باید مطابق همان نُ 

 به  ای نویسد نسخه می
ً
که به شام فرستادند تا قرن هشتم هجری در مسجد دمشق باقی بود و بعدا

 .)٢(راد و سپس به جای دیگر نقل شدگلنین

سنن )؛ و همچنین در ۴۷۰۲کتاب فضائل القرآن، ح ( -۶۹اصل واقعه را بخاری در صحیح خود آورده است:  -١

 اند. را روایت کرده) و دیگران هم آن۷۹۸۸( الكرب ئیسنن نسا ) و۳۱۰۴(ترمذی 
 .)۴۶ -۴۵( تاريخ القرآنزنجانی،  -٢

_____________________________ 



 ٤٧  مقدمه

 انجام داد عثمان کار واجبی را به تأیید علی -۷
و  »سعدالسعود«مسطور شده و ابن طاوس در کتاب  ٦٨زنجانی ص» القرآن  تاریخ«چنانکه در 

  »تقاناإل«سیوطی در 
ّ

 ی امیرالمؤمنین علیأره بعثمان : اند تفسیرخود نوشته ۀمو شهرستانی در مقد

از . کتب ای مانند یکدیگر به وجود آورد های مّتحده ها را جمع و نسخه او قرآن ۀو به تأیید او و به اشار

خود  ۀدر خطابه و خطب شنیدم علی بن ابیطالب :اند که گفت روایت کردهمذکوره سوید بن علقمه 

، اَ «: فرمود می ا النَّاسُ َ مْ هللاَ هللاَ، اَ أَهيُّ اكُ وَّ ، إِيَّ لُ الْغُ : حَ وَ مْ لُكُ وْ قَ ، وَ نَ ثامَ رِ عُ فِ  اقُ رَّ يفِ أَمْ احِ وَ املَصَ ا ا ، فَ هَ قَ رَ ا حَ هللاِ مَ

و سُ ابِ رَ حَ نْ أَصْ ٍ مِ ألَ نْ مَ لِّمْ  لِ إِالَّ عَ سَ آلِه وَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ َ )١(اهللاِ صَ ولُونَ يفِ عَ ، مجَ قُ ا تَ : مَ الَ قَ ةِ نَا، وَ اءَ رَ هِ القِ ذِ هَ

ا، يُ اِ الَّتِي  تَلَفَ النَّاسُ فِيهَ لَ فَ  يقِ لِ خْ جُ لُ الرَّ جُ نْ قِ  ريٌ خَ  يتِ رائَ قِ  :ولُ قُ يَ الرَّ ُرُّ  كَ تِ رائَ مِ ا جيَ ذَ هَ رِ  إِىلَ  وَ فْ نَا: . الكُ لْ قُ فَ

: أُ  الَ ؟ قَ أْيُ ا الرَّ َعَ النَّاسَ  أَن دُ يْ رِ مَ دٍ  یلَ عَ  أَمجْ احِ فٍ وَ حَ صْ مْ إِنْ مُ إِنَّكُ تُمْ اليوماْ فَ فْ تَلَ انَ  خْ مْ كَ كُ دِ نْ بَعْ دُّ  مِ أَشَ

نَا: نِعْ  لْ قُ ا. فَ فً تِالَ ا رَ اخْ لَ إيْ أَ مَ مَ سَ أَرْ . فَ عِيدِ بْنِ الْعَاصِ  ىلتَ سَ ابِتٍ وَ دِ بْنِ ثَ يْ : يَ زَ الَ قَ امَ ويُ  بُ تُ كْ وَ كُ دُ يلِ أَحَ مْ

رُ  لَ )٢(اآلخَ ْ  مْ ، فَ ءٍ فا يفِ لِ تَ خيَ ْ دٍ يفِ   يشَ احِ فٍ وَ رْ ةِ  إِالَّ يفِ حَ ورَ دُ الْ  سُ الَ أَحَ قَ ةِ فَ رَ ابَقَ َ رُ » التَّابُوتُ « :مهُ الَ اآلخَ قَ  وَ

تَارَ قراءةوَ  »وةَ ابُ التَّ « ابِت زيد اخْ تَبَ  بِنْ ثَ هُ كَ َنَّ خدا را مالحظه کنید  ،ای مردم« :. یعنی فرمود)٣(»يَ حْ الوَ  ألِ

 ۀاو خودداری کنید و از گفتن سوزانند ی بهروی در امر عثمان و بدگوی   ادهو از خدا بترسید و از زی

گروهی از  ۀاز اشار پس قسم عثمان این کار را نکرد مگر ید، زیرا به خدامصاحف به او خودداری نمای

در این قرائت که مردم  ید درگوی چه می :ه ما گفت. عثمان ما را جمع کرد و بصاصحاب رسول خدا

گوید قرائت من بهتر از قرائت تو است و  کند و می اند، این مرد آن مرد را مالقات می آن اختالف کرده

خواهم مردم را جمع کنم و  می :گفترأی خود را بگو.  :شود؟ پس ما گفتیم این کار منجر به کفر می

مّتحد نمایم بر مصحف واحد و قرائت واحد، زیرا گر شما امروز (که صدر اسالم است) اختالف کنید، 

پس از شما اختالف شدیدتر خواهد شد؟ ما گفتیم این رأی خوبی است، همین کار را بکن. پس عثمان 

یکی از شما بنویسد و دیگری بخواند.  :گفت فرستاد و زید بن ثابت و سعید بن عاص را حاضر کرد و

باشد،  می ٢٤٨ ۀبقره آی ۀپس این دو نفر اختالفی نکردند در کتابت قرآن مگر در یک حرف که در سور

رائت زید قتاء مستدیر. و هب» ةتابو« :تاء مستطیل و دیگری گفته ب» تابوت« :پس یکی از ایشان گفت

_____________________________ 

؛ و مصدر روایت را به ابوبکر انباری نسبت داده )۱/۲۶۲(است  را ذکر کردهآنمناهل العرفان تا اینجا زرقانی در  -١

 است. 
 ). ۶۲ن أبي داود، آمده، اثر شماره (ابالمصاحف کتاب  کل روایت تا اینجا در  -٢

  ).۵۶مرجع قبلی، اثر شماره ( -٣

 



 تابشی از قرآن    ٤٨

 .»تاء مستطیل نوشته شد)ه (و ب صنزد رسول خدا بن ثابت انتخاب شد زیرا کاتب وحی بود
 در دسترس هشتصد میلیون مسلمابنابر آنچه ذکر شد قرآنی که ف

ً
است همان قرآن  )١(نعال

 و تصویب و تأیید و اصحاب او است و قرآنی است که به نظارت امیرالمؤمنین علی صخدا رسول

 
ُ

 او تهّیه شده و آن حضرت در خ
َ

قرآن معمول را حّجت بر خلق و امام همه دانسته البالغه همین  ب نهجط

باع از آن نموده، چنانکه خواهد آمد. و اگر کم و یا زیاده شده بود بر آن حضرت ه و أمر ب
ّ
انتفاع و ات

 گوشزد کند زیرا این کار از هر کاری واجب
ّ

تر و  واجب بود در زمان خالفت خود آنرا تصحیح و یا الاقل

زان حّق و باطل بود. اضافه بر اینکه آن حضرت اشکالی نکرده در زمان موجب حفظ سند شریعت و می

باع و کافی دانسته و فرموده در ستمعین خود همین قرآن را واجب االدر حضور م خالفتش، بلکه
ّ
ت

چنانچه کلمات او در فصل دهم خواهد آمد. بنابراین برای احدی  ،اختالفات دینی باید به آن رجوع کنند

متواتره  ۀی پذیرفته نخواهد بود در ترک تمّسک به قرآن. و این حّجت باقیه و معجزاز مسلمین عذر

 موجود مانده بدون نقص و تحریف. 

دادن جمع قرآن را به خلفاء امر موهومی  نسبت :نویسد می» البیان«کتاب  ۱۷۰آقای خوئی در ص 

یم یاگر بگو و باشد  و اجماع أّمت و مخالف عقل می صاست که مخالف کتاب خدا و سنت رسول

قرآن ابوبکر بوده در أّیام خالفتش، چنین بوده که ابوبکر همان قرآن مشهور بین اصحاب را  ۀکنند جمع

  ده. وبرای خود رونویسی کرده و تدوین نمو
ّ
در ی نیست که عثمان نیز قرآن را جمع و مدّون نموده شک

این ه خود جمع کرده باشد، خیر، بلکه ب ۀسلیق هرا ب آن رِ َو معنای اینکه آیات و ُس  هزمان خالفتش، أما نه ب

در قرائت  ۀمتواتر بین اصحاب و از تشّتت و تفرق معنی که مسلمین را جمع نموده بر یک قرائت مشهورِ 

مسلمین را از اختالفات در قرائت بازداشته. و گفتار آقای خوئی را جمعی از بزرگان  و جلوگیری کرده

 اند. دیگر نیز نوشته

مشهور بین مردم این است که قرآن را عثمان جمع نموده، ولی چنین نیست، : حارث محاسبی گفته

اشاره  ااصلی و مدرکی ندارد فقط عثمان مردم را بر قرائت به طریق واحد وادار کرد و آنهم بو این شهرت 

همان  ،قرائت واحدهعثمان مردم را وادار کرد به  :نویسد . آقای خوئی می)٢(و اختیار مهاجرین و انصار

گرفته بودند و این کار عثمان کار خوبی بود و  صقرائتی که متعارف بین مسلمین بود و از رسول خدا

ما انتقادی که بر او داشتند این بود که چرا . ا)٣(ی از مسلمین بر او انتقاد نکردخدمتی بود که احد

 احتماال جمعیت مسلمانان در زمان نویسنده این اندازه بوده اما امروزه جمعیت مسلمانان به یک میلیارد رسیده است.  -١

 . ۱۰۳/ص ۱، ج۱۸، نوع اإلتقان يف علوم القرآن، نگا: سیوطي -٢

 . )۲۷۷-۲۷۶ :ص( ، طبع کویتتفسري القرآن البيان يفسید خوئی،  -٣

_____________________________ 



 ٤٩  مقدمه

کنند. و چرا بعضی از قرآنهای  ف و میل میالمال را حی والیات را به بستگان و فامیل خود سپرده و بیت

ن معمولی طبق اگر قرآنی برخالف قرآ: نویسد می ۱۷۳. و در ص الف قرائت مشهور را از بین بردمخ

شود که آن قرآن کمتر و یا زیادتر از این قرآن  بوده، دلیل بر این نمی روایات آحاد نزد امیرالمؤمنین

و ممکن است در مورد نزول  و مورد نزول و یا شرح مراد بوده تأویلاز  معمولی بوده، بلکه در آن چیزی

ه آنرا از جامعه برکنار داشته. ب نام بعضی از منافقین بوده که انتشار آنرا مصحلت ندانسته، ولذا علی

منافات داشت با اینکه اسماء منافقین را در کتاب خدا  او سن اخالقو ُح  صاضافه روش رسول خدا

ش کند و ت خدا نیز بر این جاری نشده که اسرار و نفاق بندگان را فا. و سنّ )١(ن ذکر کندیعنی در ذیل آ

جان هم بیفتند، پس اگر اسماء ه لمین را وادار کند که به یکدیگر فحش و سّب و لعن کنند و بسم

بر کسی و دانستن آن هم  عنوان توضیح بودهه بوده در متن آن قرآن نبوده بلکه ب علیمنافقین در قرآن 

 الزم نبوده است.

 صدالئل دیگر بر جمع قرآن زیر نظر حضرت رسول -۸

 
ّ
 جمع و مُ شکل کتابی  بهقرآن  صشود که در زمان رسول خدا م میاز تواریخ و روایات مسل

َ
ن وَّ د

 )٢(:باشد اضافه بر دالئلی که ذکر شد دالئل دیگری نیز در اینجا می ،شده

_____________________________ 
 . )۲۴۴ -۲۴۳ :ص(مرجع قبلی  -١
باشد. حقیقت آن است که جمع چنین دیدگاهی نادرست بوده و بلکه بر خالف روایات حدیثی و تاریخی صحیح می -٢

و خلفای راشدین؛ و جمع قرآن در هریک  صقرآن کریم در طول مدت دو دوره صورت گرفت. در عهد رسول خدا 

ی های خاص خود را داشته است. در توضیح این مسأله به مطالبی که برخی از علماها مزایا و ویژگیاز این دوره

و دکتر صبحی » علوم القرآن«کنیم. (علمایی چون محمد علی صابونی در اند اشاره میدر این زمینه ذکر کرده معاصر

 »):باحث فی علوم القرآنم«صالح در کتاب 

إِنَّ ﴿الف) منظور از جمع قرآن و کتابت آن: جمع قرآن به دو معنا در نصوص وارد شده است: چنانکه در این آیه: 
جمع به معنای حفظ و به حافظه » ما است جمع و قرائت آن هبر عهد« ]١٧[القيامة:  ﴾١٧ۥَوقُۡرَءانَهُ  ۥَعلَۡيَنا َ�َۡعهُ 

باشد. و معنای دوم جمع قرآن، کتابت آیات و به معنای حافظان قرآن می» جماع القرآن«باشد. و سپردن می

ای جدا یا باشد یا فقط به معنای مرتب کردن آیات و نوشتن هر سوره در صحیفههای آن به طور پراکنده می سوره

 ه باشد.  باشد. چنانکه هریک پس از دیگری مرتب شدها در یک مصحف میمرتب کردن آیات و سوره

ها به وسیله حفظ و به جمع قرآن در عصر نبوت به دو صورت بوده است: جمع در سینهب) مجع قرآن در عهد نبوت: 

 خاطر سپردن آن و جمع در سطرها از طریق کتابت و نوشتن. 

 



 تابشی از قرآن    ٥٠

سپردن قرآن نازل شد. تالش رسول خدا متوجه حفظ و به خاطر ص قرآن کریم بر پیامبر امی  ها:مجع قرآن در سينه

را حفظ نموده و به خاطر بسپارند. و این خواند تا آنرا با درنگ بر مردم مینازل شده، بود؛ سپس آن ی به همان شیوه

چنان  -عادتا –روش ضرورتی برای پیامبر امی بود که خداوند او را به سوی اعراب امی فرستاده بود. و شرایط امی 

تواند بنویسد. تواند بخواند و نه میه دارنده ذهن خود اعتماد کند. چرا که نه میکند که به حافظه و قوه نگایجاب می

دارنده های نژاد عرب به طور کامل برخوردار بودند. از جمله حافظه نگهامت عرب در زمان نزول قرآن، از ویژگی

ها را به انست و آندکرد و احساب و انساب را میقوی و سرعت حفظ؛ شخص عربی صدها هزار بیت شعر حفظ می

یافتی که از حسب و نسب بیگانه باشد یا ها کمتر کسی را میشناخت. و در میان آنسپرد و تاریخ را میخاطر می

ها نازل شده را با وجود اشعار زیاد آن و دشواری حفظ آن، حفظ نباشد!! اما قرآن در میان آن» المعلقات العشر«اینکه 

ها را به خود و شعور و احساس آنها را شگفت زده کرده برهانش آن احکام و عظمت دلیل وو با قوت بیان و زیبایی 

جلب نموده و بر عقل و فکر و اندیشه آنان چیره شد. چنانکه تالش آنان را متوجه کتاب مجید نمود و بدان روی 

ها کردند. چرا که در قرآن روح زندگی های قرآن را به خاطر سپرده و شعر را ررا حفظ نموده و آیات و سورهآوردند و آن

از حرص شدیدی که نسبت به حفظ قرآن داشت شب را با تالوت قرآن در نماز و  صرا یافتند. اما رسول خدا 

ها در راستای کرد و همه اینگذراند چنانکه پاهایش از کثرت قیام ورم میعبادت و تالوت و تدبر در معانی آن می

َها ﴿بود که فرمود:  عمل به امر خداوند متعال ُّ�
َ
� ّمُِل َ�ٰٓ َۡل قُِم  ١ٱلُۡمزَّ وِ  ۥٓ نِّۡصَفهُ  ٢إِ�َّ قَلِيٗ�  ٱ�َّ

َ
ِمۡنُه  ٱنُقۡص أ

ۡو زِۡد َعلَۡيهِ َوَرتِِّل  ٣قَلِيً� 
َ
گلیم بر خود پیچیده و یا بار رسالت  یا]: «۴ -۱[المزمل:  ﴾٤تَۡر�ِيً�  ٱۡلُقۡرَءانَ أ

و ترتیب  یو یا بر آن بیفزا و قرآن را به تأن ؛کمتر از آن یاز آن و یا اندک ینیم ی،شب را قیام کن مگر اندک ،متحمل شده

در قلب شریف  ی قرآن همهبر این اساس عجیب نیست که رسول خدا سرور حافظان باشد و  .»کامل یقرائت نما بتأن

 رساند. ها یاری میقرآن باشد که به آن امری از در هراو جمع شده باشد و نیز مرجع تمام مسلمانان 

دادند و تمام تالش خود را در جهت حفظ صحابه نیز چنان بودند که در تالوت قرآن و تکرار آن با یکدیگر مسابقه می

را در نمازهای فرض شب و روز، به صورت سری و جهری بردند تا اینکه بتوانند آنو به خاطر سپردن آن به کار می

را به همسران و فرزندان خود در خانه بیاموزند. حتی اگر کسی در نیز در نوافل از آنها غافل نشده و و آن بخوانند. و

شنید که چنین به تالوت ها میهای آنگذشت صدای وزوزی چون وزوز زنبور از خانهنیمه شب از کنار خانه آنان می

ها گذشت و نزد برخی از آنهای انصار میار خانهدر تاریکی شب از کن صقرآن مشغول بودند. چنانکه رسول خدا 

روح عنایت به  صشنید. بسیاری از صحابه به حفظ قرآن کریم مشهور بودند. و رسول خدا توقف کرده و قرآن می

فرستاد تا به آنها قرآن بیاموزند و دمید و کسانی از حافظان قرآن را به شهرها و روستاها میقرآن را در وجود آنها می

رای آنها قرآن بخوانند. چنانکه قبل از هجرت، مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم را به مدینه فرستاد تا به ساکنان مدینه ب

و تعلیم به  آموزش حفظاسالم را بیاموزند و بر ایشان قرآن را بخوانند و نیز پس از هجرت، معاذ بن جبل را به قصد 

فرستاد او را نزد یکی از ما می صکرد رسول خدا سی هجرت میچون ک«گوید: بن صامت می ةمکه فرستاد. عباد

کرد تا آمد که رسول خدا صحابه را امر میتا به او قرآن بیاموزد. و از مسجد رسول خدا چنان صدای تالوت قرآن می

 »تر تالوت کنند که دچار اشتباه نشوند.آرام

                                                                                                                                                         



 ٥١  مقدمه

ها همین کافی است نبود و برای اطالع از تعداد آنتعداد حافظان قرآن مشخص  صاز این جهت در زمان رسول خدا 

که بدانیم تعداد کسانی که در جنگ یمامه شهید شدند حدود هفتاد نفر از حافظان بزرگ بودند. چنانکه به همین تعداد 

از حافظان در زمان رسول خدا در واقعه بئر معونه کشته شدند. واالترین ویژگی  امت محمدی این است که این کتاب 

-ها اعتماد میها و نه فقط به کتابت و نوشتن در مصحفها محفوظ است و در نقل آن به حفظ سینهمقدس در سینه
یابیم تورات و انجیل را حفظ باشد. بلکه در حفظ ها را نمیشود... بر خالف پیروان تورات و انجیل که هیچیک از آن

خوانند و به همین دلیل است که تحریف را میو نه برخاسته از قلب آنتوجه ها تنها به آنچه نوشته شده تکیه دارند و بیآن

را برای حفظ آسان ها وارد شده است. اما خداوند متعال خود حفظ قرآن کریم را به عهده گرفته است و آنو تبدیل در آن

نَا ﴿و میسر نموده است:  ۡ كِرٖ  ٱلُۡقۡرَءانَ َولََقۡد �َ�َّ دَّ و بتحقیق آسان نمودیم این « ]۱۷[القمر: ﴾١٧لِّ�ِۡكرِ َ�َهۡل ِمن مُّ

ها را از تحریف و تبدیل به وسیله حفظ آن در سطرها و سینهو نیز آن.» هست یاقرآن را براي یادگرفتن پس آیا یاد گیرنده

ۡ�َا ﴿فرماید: حفظ کرده است. و این مصداق کالم الهی است که می  ﴾٩لََ�ٰفُِظونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ٱّ�ِۡكرَ إِنَّا َ�ُۡن نَزَّ
  .»نگهبانیم راکه ما البته آن گمان یو ب یمقرآن را نازل کرد ینکه ما خودمان ا یبدرست« .]۹[الحجر: 

تردید این، عنایت و توجه خاص خداوند به قرآن مجید است و بلکه شرف بزرگی است که خداوند متعال تنها بی

ها قرار داده و کتاب را فرستاده که با آب را در سینههای مختلف آنبخشنصیب امت محمدی کرده است چنانکه 

 شود. شسته نمی

و  صخدا  در سینه رسول –بینیم ها میرا در مصحفبه ترتیبی که امروزه آن –این توضیح در مورد جمع کامل قرآن 

، سه مرحله را پشت سر گذرانده است. مرحله اول در زمان رسول مجع قرآن به معنای كتابت آناصحابش بود. اما 

 بوده است.    تو در وهله آخر در دوران عثمان ت و پس از آن در عهد ابوبکر صخدا 

افرادی به عنوان کاتبان وحی در خدمت رسول خدا بودند : ص ها در عهد رسول خدامجع قرآن در قالب نوشته -١

کرد و این در راستای مبالغه در ثبت و ضبط ها را به نوشتن این آیات امر میشد آنزل میکه هرگاه آیاتی از قرآن نا

های ثبت شده، به حفظ آیات و کسب اطمینان و احتیاط بیشتر در مورد کتاب خداوند بود. چنانکه نوشتن و نوشته

های اصحاب بودند که رسول بهترین کند... اما کاتبان وحی ازها جای داده کمک میآیاتی که خداوند متعال در سینه

زید بن ثابت،  ها عبارتند از: خلفای راشدین،آنان را برای این امر مهم انتخاب کرده بود... مشهورترین آن صخدا 

ها مصحفی هریک از آن. ش و افراد دیگری از صحابه بزرگوار سفیانوبن أب ةأبّي بن کعب، معاذ بن جبل، معاوی

مصحف و  صحف ابن مسعودنمود چون مکرد، در آن ثبت میشنید یا از رسول خدا حفظ میداشته و آنچه را می

نوشتند. های نازک و پوست یا برگ و استخوان و... میهای نخل و سنگ... قرآن را بر شاخهو همصحف عائش و یعل

م وجود داشت. اما در های دیگر چون فارس و رونبود بلکه در میان امت شناخته شدهچراکه صنعت کاغذ نزد عرب 

نوشتند. از زید میان آنها منتشر و رایج نبود. بنابراین بر روی هرچیزی که در دسترس بود و قابلیت کتابت داشت، می

لیف أما نزد رسول خدا قرآن را (با نوشتن آیات) بر روی پوست یا برگ ت«گوید: روایت است که میتبن ثابت 

ترتیب آیات بر حسب دستور رسول خدا و به امر خداوند متعال بود. و بر این  لیف شاملأکردیم. و این ت(جمع) می

باشد. به این معنا که ترتیبی را که امروزه در میان اساس است که علما اتفاق نظر دارند که جمع قرآن امری توقیفی می
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شد با آیه یا آیاتی نازل میآیات شاهد هستیم به امر و وحی خداوند بوده است. چنانکه روایت است که چون جبرئیل 

ای محمد، خداوند تو را امر کرده است که این آیه را در فالن قسمت از فالن سوره «فرمود: می صبه رسول خدا 

شد را در فالن جای قرآن قرار دهید. و هرآنچه نوشته میفرمود: آنچنین رسول خدا به صحابه میو این». قرار دهی

های کاتبان گونه نسخهکردند. و اینشده و هریک از کاتبان وحی از آن نسخه برداری میدر خانه رسول خدا گذاشته 

سواد، به حفظ قرآن کمک نمود و در و صحف موجود در خانه رسول خدا به همراه حافظه صحابه با سواد و بی

 راستای صیانت از آن دست به دست هم داد.  
ز اینکه رسالت را ادا نمود و امانت را ابالغ کرد و امت را نصیحت بسیار زود رسول خدا به جوار حق شتافت، پس ا

تمام قرآن در . ها با ترتیب و صورتی که امروز در مصاحف شاهد هستیم، جمع نمودقرآن کریم را در سینهنمود و 

پراکنده بر های آن به صورت عهد رسول خدا نوشته شد اما هنوز در یک مصحف جمع نشده بود و بلکه آیات و سوره

 های نخل نوشته شده بود.ها و شاخهها و استخوانها و برگروی پوست

دار امر خالفت گردید با مشکالت و مصایب بزرگی چون ابوبکر صدیق عهده: تمجع قرآن در عهد ابوبكر  -٢

یمامه که در آن های رده که بین مسلمانان و پیروان مسیلمه کذاب روی داد و جنگ سخت مواجه شد. از جمله جنگ

ترین حافظان قرآن کشته شدند. چنین شرایطی مسلمانان را بسیاری از قاریان صحابه شهید شدند و هفتاد نفر از بزرگ

نگران کرده و نیز این وضعیت بر عمر بن خطاب گران آمد پس نزد ابوبکر رفته او را در غم و اندوه دید و با وی در 

اینکه مبادا با مرگ حافظان ضایع گردد. ابوبکر در ابتدا نسبت به جمع قرآن  مورد جمع قرآن مشورت کرد. از ترس

اش را تردید داشت اما پس از اینکه عمر با وی مشورت کرد و مصلحت این امر برای وی آشکار شد و خداوند سینه

را با او در میان  برای این عمل بزرگ گشود و برای وی شرح صدر حاصل شد در پی زید بن ثابت فرستاد و این مسأله

گذاشت و از او خواست که به جمع قرآن در یک مصحف بپردازد. زید نیز در ابتدا دچار تردید بود اما خداوند متعال 

 سینه وی را برای این مهم گشود...

 نَّ [أَ  کنیم:نص روایت را نقل می ،امام بخاری در صحیح، داستان این جمع را روایت کرده است که به خاطر اهمیت آن

دَ  يْ يَّ  ثَابِتٍ  بْنَ  زَ ارِ انَ  -ت األَنْصَ كَ َّنْ  وَ تُبُ  ممِ يَ  يَكْ حْ لَ : قَالَ  -الوَ سَ َّ  أَرْ رٍ  أَبُو إِيلَ تَلَ  بَكْ قْ لِ  مَ ةِ  أَهْ مَ  استشهاد عقب أي( اليَامَ

هُ )  الياممة معركة يف السبعني احلفّاظ نْدَ عِ ، وَ رُ مَ الَ  عُ رٍ  أَبُو فَقَ رَ  إِنَّ : بَكْ مَ ، عُ الَ  أَتَاينِ قَ تْلَ  إِنَّ : فَ رَّ  قَدْ  القَ تَحَ ) واشتدّ  كثر أي( اسْ

مَ  وْ ةِ  يَ مَ ، اليَامَ إِينِّ  بِالنَّاسِ ى وَ شَ رَّ  أَنْ  أَخْ تَحِ سْ تْلُ  يَ اءِ  القَ رَّ ، يفِ  بِالقُ اطِنِ بَ  املَوَ هَ يَذْ ريٌ  فَ
ثِ نَ  كَ آنِ  مِ رْ ، أَنْ  إِالَّ  القُ وهُ عُ ْمَ إِينِّ  جتَ  وَ َرَ  أَنْ  ألَ

عَ  مَ ْ ، جتَ آنَ رْ رٍ  أَبُو قَالَ  القُ لْتُ : بَكْ رَ  قُ مَ يْفَ : «لِعُ لُ  كَ يْئًا أَفْعَ ْ  شَ لْهُ  ملَ عَ فْ ولُ  يَ سُ ِ  رَ الَ  ؟ص ا�َّ رُ  فَقَ مَ وَ : عُ ِ  هُ ، َوا�َّ ٌ ريْ لْ  فَلَمْ  خَ زَ  يَ

رُ  مَ نِي عُ عُ اجِ رَ تَّى فِيهِ  يُ حَ  حَ َ ُ  رشَ لِكَ  ا�َّ ي، لِذَ رِ دْ أَيْتُ  صَ رَ ي وَ أَ الَّذِ ، رَ رُ مَ الَ  عُ دُ  قَ يْ رُ : ثَابِتٍ  بْنُ  زَ مَ عُ هُ  وَ نْدَ الِسٌ  عِ  الَ  جَ

، لَّمُ تَكَ الَ  يَ رٍ  أَبُو فَقَ لٌ  إِنَّكَ : بَكْ جُ ابٌّ  رَ ، شَ اقِلٌ الَ  عَ ، وَ كَ مُ نْتَ « نَتَّهِ تُبُ  كُ يَ  تَكْ حْ ولِ  الوَ سُ ِ  لِرَ تَتَبَّعِ  ،»ص ا�َّ آنَ  فَ رْ ، القُ هُ َعْ  فَامجْ

اهللاَِّ وْ  فَوَ نِي لَ لَّفَ لَ  كَ بَلٍ  نَقْ نَ  جَ بَالِ  مِ ا اجلِ انَ  مَ لَ  كَ َّ  أَثْقَ يلَ َّا عَ ينِ  ممِ رَ نْ  بِهِ  أَمَ ْعِ  مِ ، مجَ آنِ رْ لْتُ  القُ يْفَ : قُ الَنِ  كَ عَ يْئًا تَفْ ْ  شَ هُ  ملَ لْ عَ فْ  يَ

الَ  ؟صالنَّبِيُّ  رٍ  أَبُو فَقَ وَ : بَكْ ِ  هُ ، َوا�َّ ٌ ريْ لْ  فَلَمْ  خَ هُ  أَزَ عُ اجِ تَّى أُرَ حَ  حَ َ ُ  رشَ ي ا�َّ رِ دْ ي صَ حَ  لِلَّذِ َ ُ  رشَ هُ  ا�َّ رَ  لَ دْ رٍ  أَيبِ  صَ  بَكْ

، رَ مَ عُ تُ  وَ مْ تَتَبَّعْتُ  فَقُ آنَ  فَ رْ هُ  القُ َعُ نَ  أَمجْ اعِ  مِ قَ ، الرِّ تَافِ األَكْ بِ  وَ سُ العُ ورِ  وَ دُ صُ الِ  وَ جَ انَتِ  .....، الرِّ كَ فُ  وَ حُ تِي الصُّ ِعَ  الَّ  مجُ
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ا آنُ  فِيهَ رْ نْدَ  القُ رٍ  أَيبِ  عِ تَّى بَكْ اهُ  حَ فَّ ُ  تَوَ نْدَ  ثُمَّ  ،ا�َّ رَ  عِ مَ تَّى عُ اهُ  حَ فَّ ُ  تَوَ نْدَ  ثُمَّ  ،ا�َّ ةَ  عِ صَ فْ ]: بِنْتِ  حَ رَ مَ از زید بن ثابت « عُ

گوید: پس از کشته شدن سربازان اسالم در جنگ یمامه (شهید روایت است که می –یکی از کاتبان وحی  –انصاری 

که عمر نیز نزد او بود. پس حافظان قرآن در جنگ یمامه) ابوبکر کسی را به دنبال من فرستاد درحالی شدن هفتاد نفر از

گوید: کشتار مردم در جنگ یمامه بسیار شدید بود، بیم آن دارم که کشتار حافظان ابوبکر گفت: عمر نزد من آمده و می

برد مگر آنکه قرآن را جمع کنید و مصلحت را در آن های زیادی از قرآن را از بین بهای مختلف، بخشقرآن در جنگ

را انجام نداده گوید: به عمر گفتم: چگونه کاری را انجام دهم که رسول الله آنبینم که قرآن را جمع کنید. ابوبکر میمی

ام د سینهاست. عمر گفت: به خدا سوگند که این کاری نیک است. عمر پیوسته در این مورد اصرار داشت تا اینکه خداون

گوید: و عمر نزد ابوبکر نشسته بود و را برای انجام این مهم گشود و رأی و نظر عمر را مصلحت دیدم. زید بن ثابت می

کاری در این امر) گفت. ابوبکر گفت: تو (ای زید) مردی جوان و هشیار هستی و ما تو را (به دروغ و فراموشسخن نمی

را جمع کن. زید بن های قرآن را) جستجو کن و آننوشتی. پس (نسخهوحی را میکنیم. تو برای رسول خدا متهم نمی

کرد برایم دشوارتر از این نبود که مرا به ها مکلف میگوید: به خدا سوگند اگر ابوبکر مرا به انتقال یکی از کوهثابت می

ه است؟ ابوبکر گفت: به خدا که این دهید که پیامبر نکردجمع قرآن دستور دهد. من گفتم: چگونه کاری را انجام می

ام را برای پذیرش و انجام این امر گشود. کردم تا اینکه خداوند سینهکاری نیک است. من پیوسته با وی مناقشه می

های مختلف چنانکه برای ابوبکر و عمر در این مورد شرح صدر حاصل شده بود. سپس برخاستم و در جستجوی نسخه

های مردم جمع کردم... های درخت خرما و سینههای کاغذ و چرم و استخوان شانه و برگاز روی پارهرا قرآن برآمدم و آن

هایی که جمع شده بود نزد ابوبکر بود تا اینکه به جوار حق شتافت و پس از او نزد عمر بود تا اینکه او نیز به جوار صحیفه

 »شد.نگه داری میحق شتافت. و پس از آن نزد (ام المومنین) حفصه بنت عمر 

ای در نهایت دقت و استواری انتخاب نمود که در واقع در روند جمع قرآن شیوه ت زید بن ثابتروند مجع قرآن: 

ضمانت وجود این کتاب را به دنبال داشت. روشی که شایسته و سزاوار چنین امری است و الزمه آن ثبت و ضبط 

ف تنها به آنچه خود حفظ داشت و خود نوشته بود و آنچه از رسول خدا باشد. زید بن ثابت در ادای این تکلیدقیق می

شنیده بود اکتفا نکرد بلکه به تحقیق و بررسی در این زمینه پرداخت و خود را مکلف نمود تا در جمع قرآن به دو 

باید  نوشته شده است. و ص ها حفظ شده است. ب) آنچه نزد رسول خدامصدر اعتماد کند: الف) آنچه در سینه

بودند. و حتی از شدت حرص و احتیاطی که در این امر داشت هیچ همراه می» حفظ و کتابت«هردوی این امور 

نوشته شده است. حدیثی  ص دادند که آن نزد رسول خداپذیرفت تا اینکه دو شاهد عادل گواهی میمکتوبی را نمی

عمر آمد و گفت: هرکس بخشی از «گوید: که ابوداود در سنن روایت کرده بر این مطلب داللت دارد. آنجا که می

های ها و شاخه ها و استخواندریافت کرده با آن بیاید. و در آن زمان قرآن را در صحیفه ص قرآن را از رسول خدا

و از این قبیل است » دادند. پذیرفت مگر اینکه دو شاهد به آن گواهی میرا نمی کس چیزینوشتند. و از هیچنخل می

ابوبکر به عمر و زید گفت: کنار در مسجد بنشینید و هرکس با دو گواه در «روایت دیگری که ابوداود ذکر کرده است: 

-گواه، حفظ و کتابت میمنظور از دو «گوید: ابن حجر می» را مکتوب کنید.مورد بخشی از کتاب الله آمد، آن
نوشته شده  صدو گواهی دهند که این مکتوب نزد رسول خدا منظور این است که آن«گوید: سخاوی می» باشد...

 را برای زید بن ثابت ترسیم نمود.باشد که ابوبکر صدیق آنو چنین روشی در نهایت استواری و دقت می .»است
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 مزايای مصحف ابوبكر صديق:

هایی ممتاز بود که مهمترین (در یک مصحف) گردآوری شد با ویژگی ت در عهد ابوبکر صدیقهایی که صحیفه

 ها عبارتند از: آن

 الف) تحقیق و بررسی دقیق و استواری کامل؛    

 ب) در این مصحف جز آنچه عدم نسخ تالوتش ثابت نشده بود، ثبت گردید.

 گردید.ج) اجماع امت بر آن و تواتر آیاتی که در آن ثبت 

ها باعث شد تا صحابه از ابوبکر صدیق به نیکی یاد کنند چرا که باعث حفاظت قرآن کریم از ضایع شدن این ویژگی

ها بیشترین در جمع مصحف«گوید: می تگردید. و البته این به توفیق خداوند متعال و یاری و مدد او بود. علی 

براستی جمع » کند او اولین کسی بود که کتاب الله را جمع کرد.پاداش از آن ابوبکر است؛ خداوند ابوبکر را رحمت 

 نظارتباشد که به خاطر آن تاریخ پیوسته از ابوبکر به سبب توجیه و قرآن افتخاری جاویدان برای ابوبکر صدیق می

 و عمل، به نیکی یاد خواهد کرد. اجراو از زید بن ثابت به دلیل 

های دیگری که مصحف به این معنا نیست که در آن زمان نزد صحابه مصحفاما جمع قرآن در زمان ابوبکر در یک 

های خاص خود را ها قرآن را بنویسند وجود نداشته است و این امر با اینکه بعضی از صحابه مصحفتر در آنپیش

هایی چون را نداشت ویژگی ت های مصحف ابوبکر صدیقها ویژگیداشتند منافاتی ندارد. اما این مصحف

دقت و بررسی و تحقیق و اکتفا به آنچه تالوتش منسوخ نشده و متواتر بودن آن و اجماع امت در مورد آن و شامل 

 بودن حروف سبعه؛ 

 در يک مصحف مجع نشد؟  صسوال: چرا قرآن كريم در زمان رسول خدا 

 زيرا؛

نازل نشد بلکه به صورت پراکنده نازل شد و جمع کردن آن قبل از کامل  همزمانباره و به صورت الف) قرآن به یک

 شدن نزول آن ممکن نبود.

شد و زمانی که برخی از آیات در معرض نسخ باشند چگونه ممکن است در یک ب) برخی از آیات نسخ می

 مصحف جمع شوند. 

های نزول وحی نازل آیات در آخرین سالها بر مبنای زمان نزول نبود چنانکه برخی از پ) ترتیب آیات و سوره

 ها بود و این مقتضی تغیر مکتوب بود.ها در اوایل سورهکه ترتیب آنشد درحالی می

بسیار کوتاه بود چنانکه آخرین بخشی که از  ص ت) فاصله زمانی بین آخرین آیات نازل شده و وفات رسول خدا

ْ ٱوَ ﴿ قرآن نازل شد: ِ ٱيَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ�  �َُّقوا ُنه شب پس  ص که رسول خدابود درحالی ]٢٨١: البقرة[ ﴾�َّ

 از نزول آن به جوار حق شتافت. و این مدت بسیار کوتاه بود و نیز امکان جمع قرآن قبل از کامل شدن نزول آن نبود. 

 ص شد در زمان رسول خدااحساس می ت ح) نیاز به جمع قرآن در یک مصحف چنانکه در زمان ابوبکر
بردند و قاریان بسیار و از فتنه در امان بودند بر خالف وقایعی که مسلمانان در خیر و امنیت به سر می مطرح نبود چرا

 قرآن محسوس بود.    رفتن از بینرخ داد و بسیاری از حافظان کشته شدند و ترس  ت که در دوران ابوبکر

                                                                                                                                                         



 ٥٥  مقدمه

-شد هرگاه نسخ یا امری رخ مینین شرایطی که ذکر نمودیم قرآن در یک مصحف جمع میاگر در چخالصه مطلب: 
داد پیوسته قرآن در معرض تغییر و تبدیل بود و این درحالی بود که ادوات کتابت چنان که باید در دسترس نبود. و 

این امکان وجود نداشت  ای بود که امکان ترک مصحف قدیمی و اعتماد به مصحف جدید نبود چراکهشرایط به گونه

در هر ماه یا هر روز مصحف جدیدی دربرگیرنده تمام آیات نازل شده تهیه گردد. اما زمانی که نزول قرآن به اتمام 

فوت نمود و بحث نسخ آیات منتفی گردید و ترتیب قرآن به طور کامل دانسته شد امکان  ص رسید و رسول خدا

 را انجام داد.آن ت کاری بود که خلیفه راشد ابوبکر صدیقجمع آن در یک مصحف میسر گردید و این 

اما سبب جمع قرآن در زمان عثمان با شرایط بوجود آمده در زمان ابوبکر  :ت مجع قرآن در عهد عثامن -٣

ها مختلف پراکنده متفاوت بود. فتوحات اسالمی در زمان عثمان گسترش یافته بود و مسلمانان در شهرها و سرزمین

آموخت مشهور شده بود. چنانکه ها قرآن میای که به آنهای اسالمی قرائت صحابهو در هریک از سرزمینبودند 

را به قرائت عبدالله بن مسعود و دیگران به قرائت اهل شام قرآن را بر مبنای قرائت ابی بن کعب و اهل کوفه آن

وجوه قراءات اختالف وجود داشت چنانکه نزدیک و  ها در زمینه حروف اداخواندند. و میان آنابوموسی اشعری می

ها یکدیگر را (به سبب اختالف قرائت) تکفیر کنند. از ابوقالبه بود کار به نزاع و تفرقه کشیده شود و برخی از آن

ها در مالقات آموختند. بچهگوید: در زمان خالفت عثمان هریک از قاریان قرائتی را به مردم میروایت است که می

کردند و این اختالف تا حد معلمان و قاریان باال گرفت چنانکه برخی یکدیگر را ر سر این مسأله اختالف میهم ب

شما نزد من اختالف «از این مسأله اطالع یافت به خطبه ایستاده و فرمود:  تکردند. چون عثمان تکفیر می

از این جهت و با ». ش از این خواهد بودشان بیکردید پس کسانی که در شهرهای دیگر از من دور هستند اختالف

مشاهده این شرایط، عثمان با دیدگاه خوب و نافذ خود تصمیم گرفت تا شکاف ایجاد شده را قبل از اینکه بیش از 

رو بزرگان پیش رشد کند، مانع شود و بیماری بوجود آمده را قبل از اینکه درمان آن دشوار شود از ریشه درآورد. از این

ها در جهت ریشه کن نمودن فتنه و اختالفی که برپا ها را جمع نمود و با آننظران و دانشمندان آنصاحبصحابه و 

برداری کند و به هر شده بود مشورت کرد. پس همگی به این نتیجه رسیدند که امیر مومنان چند مصحف نسخه

های دیگر امر کند تا اینکه در باب را بفرستد. و مردم را به سوزاندن مصحفسرزمین و شهری یک مصحف از آن

به تنفیذ این تصمیم حکیمانه همت  تهای مختلف، نزاع و اختالفی میان مسلمانان نباشد. بنابراین عثمان قرائت

 عبد الله بن زبیر و زید بن ثابت و گمارد. و این کار را به چهار نفر از بهترین اصحاب و حافظان مورد اطمینان سپرد:

ها از مهاجرین و قریش بودند جز زید بن ثابت که از انصار که همگی آن عبد الرحمن بن هشام سعید بن عاص و

ها دچار هجری اتفاق افتاد. و به این چهار نفر دستور داده شد چون در مورد قرائت ۲۴بود. این عمل بزرگ در سال 

 بنت عمر هحفصزل شده است. و عثمان از ها نااختالف شدید بر مبنای زبان قریش بنویسید چرا که قرآن بر زبان آن

را جمع کرده بود تا از آن ای که ابوبکر آنخواست تا مصحفی را که در اختیار دارد به او بدهد، یعنی همان نسخه

های اسالمی فرستاده شود. نسخه برداری کند و سپس به او بازگرداند. و او نیز چنین کرد تا اینکه به تمام سرزمین

 در قرائت قرآن بود. »اختالف قاریان«در زمان عثمان  آوری قرآن سبب جمعبنابراین 

ها بر حفظ و عدم تکیه به و عثمان برای اینکه مردم را به دریافت قرآن از طریق نقل سینه به سینه و اعتماد آن

به  برداری و کتابت تشویق کند، همراه هر مصحف حافظی را که قرائت وی با مصحف همخوانی داشت نسخه

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٥٦

 تَارٌِك «: اند که فرمود روایت کرده صمسلمین از رسول خداق َر که فِ  خبر متواتری: دلیل اول
ِّ

إِ�

 ِ�ْ
َ
ِ وَ كَِتاَب  :�ِيُ�ُم اثلََّقل ْهَل بَييِْت ا�َّ

َ
ِ� أ را  بها . یعنی من دو چیز گران)١(»يِت اهللا وسنَّ  كتاَب « و یا » ِعرْتَ

رسول  ،بنابراین .که آن بزرگتر است »ربكقل األالثِّ « َو گذارم یکی کتاب خدا و ُه  در میان شما می

شود که قرآن  و چنین استفاده می موجود بوده که در دسترس و میان اّمت گذاشته کتابی داشته و صخدا

ها باشد. و دیگر ها و پوستسنگ ها، ای در احجار، برگ قهبه شکل کتابی بوده مدّون، نه اینکه آیات متفّر 

د بوده، 
ّ

 و اه باشد که در دسترس هماینکه متعد
ّ
خود در  هم تحت نظر وصِیّ  اگر یک قرآن باشد، آن ال

 میان صندوقی مُ 
َ

 ق
َّ

 کند. فیکم نمی دق تارٌک ل بگذارد ِص ف

شکل کتاب مدّون نبود  هر اطالق کتاب بر قرآن شده و اگر بآیات خود قرآن که مکّر : دلیل دوم

 در آیاطالق کتاب 
ً
 : آل عمران فرموده ۀسور ۱۱۹ ۀبر او صحیح نبود، مثال

فرستاد. چنانکه زید بن ثابت قاری مصحف مدینه و عبدالله بن سائب قاری مکه و مغیره های مختلف میسرزمین

 بن شعبه قاری شام و ابوعبدالرحمن سلمی قاری کوفه و عامر بن عبدالقیس قاری بصره بود. 

چنانکه در  –ها رتیب آیات و سورهجمع قرآن کریم به معنای حفظ و به خاطر سپردن کامل آن به تکوتاه کالم اینکه 

و قبل از وفاتش اتفاق افتاد. اما جمع به معنای کتابت  ص زمان رسول خدادر  –های امروزی شاهد هستیم مصحف

؛ چنانکه تمام قرآن در عهد و زمان رسول خدا نوشته ص آن در سه مرحله انجام شد. مرحله اول در زمان رسول خدا

های  شاخه های کاغذ، پارچه آن به صورت پراکنده در وسایل رایج کتابت در آن زمان بود مانندهای آیات و سوره شد اما

بود. او اولین کسی بود که قرآن را در  مرحله دوم در زمان ابوبکر صدیقها؛ اما استخوان کتف و پوست ،درخت خرما

بود، جمع آوری کرد. و این با اعتماد  روایت شده ص های آن چنانکه از رسول اللهیک مصحف با ترتیب آیات و سوره

و مرحله . شد انجامهای اصحاب حفظ شده بود، که پراکنده بود و آنچه در سینه ص به قرآن مکتوب نزد رسول خدا

ای بود که برداری از نسخه . و این مرحله از جمع قرآن در قالب نسخهسوم جمع به معنای کتابت در عهد عثمان بود

  های اسالمی فرستاده شود. [ُمصحح]مع شده بود تا اینکه به سرزمینج ت در عهد ابوبکر

باب من فضائل  -۴کتاب فضائل الصحابة/ -۴۴، صحيحش به مانند همین لفظ یا الفاظ نزدیک به آن: امام مسلم در -١

، ۶/۱۳۳، املصنَّف ابن أبی شیبة در ؛۱کتاب فضائل القرآن/ باب  -۲۳، مسندش در یدارم ؛)۳۷علي بن أبي طالب، (

)، ونَساِئی در ۳۷۸۸) و(۳۷۸۶( سننش در یْرِمذتِ  )؛۲/۱۹۴( الطبقات الكربابن سعد در  ؛)۳۰۰۸۱شماره (

۱۱۱۴۸، (۳/۱۷) و۱۱۱۲۰، (۳/۱۴)، و۹۵۲، (۱/۱۱۸، مسندشامام احمد در  ؛)۸۴۱۰) و(۸۰۹۲( السنن الكرب (

روایت  هاو غیر از این ؛)۱۰۲۱، شماره (۲/۲۹۷، مسندشوابو یعلی در  ؛)۱۱۵۸۲، (۳/۵۹) و۱۱۲۲۹، (۳/۲۶و

حدود بیست و چند صحابی از  را بدان حدیث تمسک (به  ثقلین): «گویدمیاند. و حافظ ابن حجر هیثمی کرده

 ).۱۵۰، ص الصواعق املحرقة( ».اند روایت کردهطرق مختلف 

                                                                                                                                                         



 ٥٧  مقدمه

 .]١١٩آل عمران: [  )١(﴾َوتُۡؤِمُنوَن بِٱۡلِكَ�ِٰب ُ�ِّهِ ﴿
شکل کتابی که خدا ایمان به تمام آنرا  هن بوده بکه این صریح است تمام قرآن مجموع و مدوَّ 

  :فرموده ۲ ۀبقره آی ۀو در سور؛ خواسته

 .]٢البقرة: [  )٢(﴾َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ﴿
 :آل عمران فرموده ۷ ۀو در آی

َخُر ﴿
ُ
مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

 .]٧آل عمران: [  ﴾ُمتََ�ٰبَِ�ٰتٞ 
ست و ا است که نازل کرده بر تو این کتاب را که قسمتی از آن آیات محکمات یخدا خدایآن«
 ».ستا و قسمت دیگر از آن متشابهات است اصل کتاب و بالکتا اّم ن آ

شود که کتاب مدّون مجموعی باشد دارای دو قسمت، سپس  می هی گفتو چنین سخنی در جای

 : فرموده ۸۹ ۀنحل آی ۀست. و مانند آنکه در سورا بگوید قسمتی از آن چنین و قسمت دیگر چنان

ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب ﴿ ءٖ َونَزَّ ۡ�َ ِ
 .]٨٩النحل: [  )٣(﴾تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ

آل  ۀو مانند آنکه در سور باشد چیزی میشود که در آن بیان هر نی گفته میکه به کتاب مدّون معیّ 

 : فرموده ۳ ۀعمران آی

ِ�يَل ﴿ نَزَل ٱ�َّۡوَرٮَٰة َوٱۡ�ِ
َ
نَزَل  ٣َوأ

َ
 .]٤-٣آل عمران: [ )٤(﴾ٱۡلُفۡرقَانَ ِمن َ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ

و انجیل کتاب مدّونی نبوده بلکه پس از موسی و  تورات توان گفت مقصود از ه نمیچنانچ

از فوت او  نبوده بلکه پس صتوان گفت کتابی مدّون نزد محمد مدّون شده همینطور نمی إعیسی

کتابی مدّون در زمان خودشان نازل نبوده  إحضرت عیسی ه حضرت موسی وب مدّون شده، اگر

ذکر شده نعوذ بالله غلط است. پس همانطور که  ۵۳ ۀبقره آی ۀکه در سور )٥(﴾َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُموَ�  َناَءاتَيۡ ﴿

_____________________________ 
 ».آوریدیکتاب ایمان م هو شما به هم« -١

 ».آن شکی نباشداین است کتابی که در « -٢

 ».و این کتاب را بر تو فرود آوردیم که بیانست برای هر چیزی (از امور دینی)« -٣

 ».از پیش برای هدایت مردم و نازل نمود فرقان را*  فرستاد تورات و انجیل را فروو « -٤

 ».حق و باطل را عطا کردیم ۀو جداکنند کتاببه موسی « -٥

 



 تابشی از قرآن    ٥٨

طور نسبت به قرآن  کتابی نبوده و پس از فوت او کتابی شده، همین توان گفت در زمان موسی نمی

 : فرموده ۳۸ ۀانعام آی ۀتوان چنین سخنی گفت. و اینکه خدا در سور نمی

ءٖ ﴿ ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ا فَرَّ  .]٣٨األنعام: [  )١(﴾مَّ
و همه  بوده  صرسول خدادست  هباشد که ب که الف و الم الکتاب اشاره به همان کتاب مدّونی می

 :که فرمودهو همچنین آیات دیگری کو آن کتاب؟: کردند و اگر چنین نبود مردم سؤال می چیز در آن ذکر شده

نَزۡلَ�ُٰه ُمَباَرٞك فَٱتَّبُِعوهُ ﴿
َ
 .]١٥٥[األنعام:   )٢( ﴾َوَ�َٰذا كَِ�ٌٰب أ

 : و فرموده

نَزَل ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ﴿
َ
ِٓي أ ُ ٱ�َّ  .]١٧الشوری: [  )٣(﴾َوٱلِۡمَ�انَ ٱ�َّ

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس ﴿ :و
َ
آ أ  .]۱۰۵[النساء:  )٤(﴾...إِ�َّ

 : فرموده ۳۷ ۀیونس آی ۀو در سور

ِ َوَ�ِٰ�ن تَۡصِديَق ﴿ ٰى ِمن ُدوِن ٱ�َّ ن ُ�ۡفَ�َ
َ
ِي َ�ۡ�َ يََديۡهِ َوَما َ�َن َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاُن أ ٱ�َّ

 .]٣٧یونس: [   )٥(﴾َوَ�ۡفِصيَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ� َرۡ�َب �ِيهِ 
 چند آی ،مدّونی بوده به شکل کتاب ۀاین اطالقات و موارد مقصود مجموع تمامکه در 

ّ
متفّرقه  ۀو إال

 صشود. و اگر کسی بگوید چنین کتابی در زمان رسول خدا میزان صّحت و سقم تمام مطالب دینی نمی
 ب

ً
دست عثمان مدّون  هو یا ب دست علی هآمده، یعنی پس از وفات آن حضرت ب وجود هنبوده و بعدا

 ۀتفرقه و نفاق ریش ،امید. آریتوان مسلمان ن شده، تمام این آیات قرآن را تکذیب کرده و چنین کسی را نمی

دست خود احادیث  هلهی آنان را برده و خودشان بو آبرو و حیثّیت مسلمین و کتاب ا اسالم را متزلزل کرده

 قرآنی جعل کردند و گویا خواسته
ّ

 :قرآن بزنند، اگرچه خدا فرموده اعتبار هاند که لطمه ب ضد

 

 ».چیزی را فروگذار نکردیم ما در این کتاب« -١

 ».را پیروی کنیدرا پس آنو این (یعنی قرآن) کتابی است که با برکت نازل کردیم آن« -٢

 ».که نازل کرده این کتاب را بحق و نازل کرده میزان را خداست« -٣

 ».به تو حکم کنی براستی که ما نازل کردیم بسوی تو این کتاب را بحق تا بین مردم به آنچه خدا ارائه داده« -٤

باشد، و بیان این کتاب  افترائی غیرخدا نبوده ولیکن تصدیق آن چیزی است که جلو او بوده و می ۀو این قرآن ساخت« -٥

 ».بدون اینکه شکی در آن باشد

_____________________________ 



 ٥٩  مقدمه

ِ  ُٔ يُرِ�ُدوَن ِ�ُۡطِ� ﴿ ِ واْ نُوَر ٱ�َّ ُ ُمتِمُّ نُورِه ۡفَ�ٰهِِهۡم َوٱ�َّ
َ
 .]٨الصف: [  )١(...﴾بِأ

شیعه و سّنی آمدند هر یک برای اعتبار خود و کوبیدن طرف اخباری جعل  ۀمالحظه کنید دو فرق

 ذکر شد و اصل
ً
 تمام آن آیاتی که فوقا

ّ
ن را تضعیف آمدرک اسالم و سند شریعت خود قر کردند ضد

خانه نشست و قرآن را جمع کرد و  ، علیصکه پس از رسول خداکردند. یکی خبری جعل کرد 

 صندوقی مُ  درو قرآنی را که خدا برای هدایت جهانیان نازل فرموده نزد خود  شکل کتاب نموده هب
َ

 ق
ّ

ل ف

مخفی کرد و مسلمین را از فیض قرآن محروم کرد. باید  خود امام حسن گذاشت و آنرا نزد وصِیّ 

در زمان خالفت خود در باالی  خدا و اسالم و قرآن عقیده نداشته زیرا علیراوی این خبر به : گفت

  البالغه و نهج ۱۳۳ ۀت و امام دانسته و در خطبمنبر همین قرآن معمولی را حّج 
ُ

 سایر خ
َ

ب خود مردم را ط

لمین ای مس : ر در قرآن فرمودهتعالی مکّر  و خود از قرآن مخفی نام نبرده به اضافه حق به آن ترغیب کرده

 : نساء ۀسور ۱۷۴ ۀسوی شما و برای شما نازل شده مانند آی هن بآقر

بِيٗنا ﴿ نَزۡ�َآ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ
َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ َها ٱ�َّاُس قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ٢(﴾١٧٤( 

 .]۱۷۴النساء: [ 
 : فرموده ۱۳۶ ۀبقره آی ۀو در سور

نزَِل إَِ�َۡناقُولُٓواْ َءاَمنَّا ﴿
ُ
ِ َوَمآ أ  .]١٣٦البقرة: [  )٣(﴾بِٱ�َّ

 : فرموده ۱۸۵ ۀو در آی

نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى ّلِلنَّاِس ﴿
ُ
ِٓي أ  .]١٨٥البقرة: [   )٤(﴾َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

 : فرموده ۴۱ ۀزمر آی ۀو در سور

نَزۡ�َا َعَلۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب لِلنَّاِس ﴿
َ
آ أ  .]٤١زمر: ال[   )٥(﴾إِ�َّ

و پس از  کتابی نبوده صنعوذ بالله تمام این آیات دروغ است، زیرا زمان رسول خدا :باید گفت

ل شده و مردم مسلمین همه بی صخدارسول 
ّ

پس  کتاب بودند تا علی هم کتابی در صندوقی مقف

تی آمده چنین و چنان کرده. 
ّ

 از مد

_____________________________ 
 ».نور خویش است ۀدهانهایشان خاموش کنند و خدا کامل کننده خواهند نور خدا را ب می« -١

 ».ور روشنی رانبرای شما آمد برهانی از پروردگارتان و بسوی شما نازل کردیم ای مردم به تحقیق « -٢

 ».یمدار یمانما نازل شده ا ربه خدا و آنچه ب یدبگوئ« -٣

 ».مردم یاست برا یتقرآن هدا یکهن، در حالآماه رمضان که نازل شده در آن قر« -٤

 ».یممردم بر تو بحق نازل کرد یکتاب را برا ینما ا« -٥
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که  و جعل فضیلت برای ایشان آمدند اخباری جعل کردند بردن خلفاء طرف سّنیان برای باالاز آنو 

و  مسلمین نمود ۀابوبکر بود و او بود که چنین خدمتی به جامع صقرآن پس از رسول خدا ۀکنند جمع

  کتابی نجات داد آنان را از بی
ِ

دوم عمر بود و در بعضی  ۀقرآن خلیف و در بعضی از اخبار دیگرشان جامع

این  »تقاناإل«و  »البیان« و هم سیوطی در کتاب قای خوئیآ، )١(عثمان بوده از اخبار دیگر جامع قرآن

ها در گوید اهل سنت به وضع و جعل احادیثی مبنی بر باالبردن مقام خلفا و اثبات نقش آنمی / لفؤاینکه م -١

 زیرا: ؛خدمت به اسالم و قرآن دست زدند، نادرست است

یم روایت حدیث موضوع و عمل به آن اجماع دارند چنانکه روایت چنین حدیثی برای  الف) علمای اهل سنت بر تحر

را بیان کند. امام داند حالل نیست مگر اینکه درجه و مرتبه حدیث و موضوع بودن آنرا میموضوع بودن آنکسی که 

دیدگاه  اهل حل و عقد بر تحریم دروغ بستن به مردم اجماع دارند پس«گوید: نووی در شرح بر صحیح مسلم می

ی و دروغ بستن به او در واقع دروغ بستن به آنان در مورد دروغ بستن به کسی که قول او شریعت است و کالم وی وح

إِۡن ُهَو إِ�َّ وَۡ�ٞ  ٣ٱلَۡهَوىٰٓ َوَما يَنِطُق َعِن ﴿ فرماید:خداوند متعال می ؟!چگونه خواهد بود، خداوند است
و .» شودیم یکه وح ینیست این قرآن جز وحی ید.نفس سخن نگو یو از هوا« ]٤-٣[النجم:  .﴾٤يُوَ�ٰ 

 َمْقَعَدهُ ِمَن انلَّارِ «فرمودند:  ص خدا رسول
ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
ًدا، ف َّ ُمَتَعمِّ َذَب يلَعَ

َ
َحٍد، َمْن ك

َ
ِذٍب ىلَعَ أ

َ
ك

َ
يَْس ك

َ
َّ ل ِذبًا يلَعَ

َ
 .»إِنَّ ك

دروغ بستن به من همچون دروغ بستن به دیگران نیست، هرکس عمدا به من دروغ ببندد باید جایگاه «[متفق علیه] 

ا�ِ�َ «و فرمودند: » اده ببیند.خود را در آتش آم ذَّ
َ
ك

ْ
َحُد ال

َ
ِذٌب، َ�ُهَو أ

َ
نَُّه ك

َ
َث حِبَِديٍث َوُهَو يََرى � [مسند  ».َمْن َحدَّ

این وعید  »داند، وی یکی از کذابان است.می رارا روایت کند که دروغ بودن آن هرکس حدیثی« ]، وهو صحیحأحمد

و به طریق اولی در حق آنکه حدیثی را دروغ است؛  داندکند و میکه حدیثی را روایت می است شدید در حق کسی

گوید مصداق دارد. براستی چگونه کسی که این احادیث داند و از آن سخن نمیرا میکند که دروغ بودن آنروایت می

 ها را بین مردم نشر میکند و آنرا روایت می
ً

 بندد!!.دروغ می صا به رسول خدا دهد عمد

که در برابر جعل و جعل کنندگان  متعال تعداد زیادی از افراد امین و مخلص امت اسالمی را توفیق دادب) خداوند 

ای وقفهو اخبار و روایات صحیح و سقیم را از یکدیگر جدا نموده و تالش بی ها بپردازندعقیب آنبه پا خاسته و به ت

بخشی از تالش و عملکرد علمای اهل سنت در  به اصول آن از خود نشان دهند. اینکدر راستای حفظ شریعت و 

 پردازیم: برابر جعل و جعل کنندگان می

ها نوشته شده بود. و این احادیث های راویان مدون و در البالی کتاباحادیث ثابت در سینهمجع احاديث ثابت:  -١

و احادیث ساختگی و جعلی و موضوع و آن راویان در سراسر عالم پراکنده بودند. زمانی که قرن فتنه وارد شد و اخبار 

انتشار یافته و افزایش یافت، علمای غیور اسالم نسبت به ضایع شدن سنت ترسیدند پس به سوی صحابه شتافتند تا 

ها ها روی آورده و به حفظ آنهای آنها سوال کنند چنانکه به کتابها بشنوند و از آنروایات و احادیث را از آن

ها به نوشتن احادیث و روایات که وضع و جعل احادیث رو به افزایش نهاد و زنادقه و امثال آنپرداختند. و زمانی 

ها را در میان احادیث صحیح جای دادند، فکر جمع حدیث در طبقه امام زهری و پس از آن موضوع روی آوردند و آن

_____________________________ 



 ٦١  مقدمه

کردند پرداختند آن دست پیدا می چون ابن جریج و سفیان ثوری و مالک ظهور کرد. پس به تدوین حدیث چنانکه به

شد، کنار  برایشان آشکار میها پرداخته و روایاتی را که موضوع بودن آن تسپس به جستجوی احوال روایا

گوید: بسیار اجتهاد نموده و به کمتر از هزار حدیث مرفوع متصل دست . و چنان بودند که ابوداود میگذاشتند می

ها موطا ت و معاجم و ... تالیف کردند. از مشهورترین این کتابآح و مسانید و موطهایی را در صحایافتند. و کتاب

گونه احادیث صحیح گردآوری شد و از باشد. و اینامام مالک و صحیح بخاری و صحیح مسلم و سنن اربعه می

 پلیدی وضع و جعل و ملحقات آن پاک گردید.

وایات و احادیث را درک نمودند بنابراین به محافظت از سنت علما خطر ویرانگر وضع و جعل رتوجه به اسناد:  -٢

ها روایت نده و پس از توثیق کسانی که برای آروی آورده و تالش خود را متوجه سنت نمودند. پس به اسناد روی آور

سند برای کردند. چرا که را درخواست مییان پرداخته و قبل از متن روایت، اسناد آنواند به جستجوی احوال راکرده

پرسیدند اما ها از اسناد نمیآن«گوید: خبر همچون نسب برای انسان است. امام محمد بن سیرین در این زمینه می

چون فتنه رخ داد گفتند: راویان خود را برای ما نام ببرید. پس بعد از بررسی راویان احادیث اهل سنت پذیرفته شده و 

 ةکردند. هشام بن عروکدیگر را به توجه به سند و سوال از آن توصیه میو ی» شد.احادیث اهل بدعت پذیرفته نمی

چون کسی حدیثی را برای تو روایت کرد، پس بگو این » هذا من عن فقل بحدیث، رجل حدثك إذا«گوید: می

 ».ت شده استحدیث از چه کسی روای

چون پدیده وضع و جعل احادیث ظهور کرد علما تالش و فعالیت  فعاليت علمی مضاعف در قواعد حديث: -۳ 

ها خود را به طور یکسان در بحث روایت و درایت مضاعف نمودند. چنانکه قوانینی را بیان داشتند که بوسیله آن

استوار کردند تا اینکه  ها را بر اصولی که تاسیس نمودندشد. و آناحادیث و روایات صحیح از سقیم مشخص می

تا اینکه از این طریق تاریخ راوی و وفات وی مشخص  فن تاريخ: الف)ها بنا کنند. از جمله: احکام خود را بر آن

چون راویان به کذب و دروغ »: «التاریخ لهم استعملنا الکذب، الرواة استعمل لما«گوید: گردد. سفیان ثوری می

توانستند احوال به این وسیله می ب) فن جرح و تعدیل:». ها تاریخ را مشخص نمودیمروی آوردند، ما نیز برای آن

یافت راویان از راویان را بشناسند و وضع و جعل کنندگان را مشخص کنند.  پ) بررسی کیفیت تحمل حدیث و در

در حد توان انسانی در دادند. و نیز قواعد دیگری از این طریق علما اتصال و انقطاع روایات را تشخیص می یکدیگر؛

ترین قواعد را ترین و دقیقگونه صحیحشان احتیاط الزم را رعایت کرده باشند. و ایناین زمینه برشمردند تا در دین

  برای اثبات تاریخی بیان داشتند.  

بررسی راویان های زیادی را برداشت نمودند. و به براستی در نقد راویان سختینقد راويان و تعقيب دروغگويان:  -٤

ترسیدند و به مالمت ها پرداختند و در این زمینه از کسی نمیو زندگی و تاریخ و سیرت و امور آشکار و نهان آن

ها را از جرح وی بازنداشت. امام نووی مشهور بودن راوی به ورع و تقوی، آنمالمت کنندگان توجهی نداشتند و 

به اتفاق واجب است. چراکه در راستای حفظ و صیانت از شریعت، نیاز بدان که جرح راویان جایز بلکه «گوید:  می

به آن ضروری است. جرح راویان از مصادیق غیبت حرام نیست و بلکه از مصادیق نصیحت برای الله و رسولش و 

دست و و چنانکه با سالح فکر و اندیشه به جنگ با راویان دروغگو و کذاب رفتند نیز با سالح » باشد.مسلمانان می

ها را از روایت گویان و کذابین برخاسته و آنها به جنگ با قصهها برخاستند. چنانکه برخی از آنزبان به  پیکار با آن
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بیند که به قصه پردازی گویی را میشود و قصهحدیث بازداشتند. این عبدالله بن عمر است که چون وارد مسجد می

کنند. و نتیجه چنین د بیرون کنند و آنان نیز او را بیرون میجرا از مسخواهد که او مشغول است از مسئولین می

فراری شدن بسیاری از کذابین بود و  این باعث بوجود آمدن بینشی در میان عموم مردم شد که بوسیله آن  دعملکر

 دادند.  میان محدثین و کذابین تشخیص می

پس از  دیگراناند تا اینکه ات خود به وضع کنندگان پرداختهلیفأعلما در تتأليف در مورد جعل كنندگان حديث:  -٥ 

لیفاتی در این زمینه به ویژه در باب راویان أها دوری کنند. بسیاری از علما به تناسند و از احادیث آنها ایشان را بشآن

ها و جرح آن ها به ذکر اسامی وضع کنندگان و اوصاف و اقوال علما در نقدضعیف و متروک پرداختند. و در آن

لیف امام بخاری، نسائی، ابوحاتم، ابن حبان، عقیلی، ابن أت »الضعفاء«های پرداختند. و از این قبیل است کتاب

های تاریخی که در اند. کتابهای تاریخ درج کردهعدی جرجانی و... و همچنین اسامی وضع کنندگان را در کتاب

اند. مانند تاریخ کبیر و اوسط و صغیر بخاری، تاریخ بغداد خطیب ها تصنیف شدهباب اسامی راویان و اخبار آن

تبریزی، تاریخ اصفهان ابونعیم اصفهانی، تاریخ جرجان سهمی، تاریخ دمشق ابن عساکر، المنظم ابن جوزی و ... و 

این کتاب که لیف نمود. محتوای أرا ت» الرجال نقد في االعتدال میزان«حافظ ذهبی آمده و کتابش  ،پس از این علما

باشد و پس از آن به کسانی که به وضع در چهار جلد ضخیم به چاپ رسید، شامل ذکر اسامی کذابین و وضاعین می

مطالب مهمی را بر » لسان المیزان«، و پس از ایشان، حافظ ابن حجر با کتاب حدیث متهم هستند پرداخته است

 . کتاب میزان االعتدال ذهبی افزودند

های پیشینیان را جمع بسیاری از علما احادیث و روایات موضوع پراکنده در کتاب اب موضوعات:تأليف در ب -٦

 »الموضوعات تذکرة«ها عبارتند از: رسد که از مهمترین و مشهورترین آنلیف میأاند. که به حدود چهل تکرده

لئ«هـ)،  ۵۹۷ (ت الجوزی ابن ابوالفرج »الموضوعات«هـ)، ۵۰۷مقدسی (ت طاهر ابن ابوالفضل  المصنوعة الآل

 قاری (ت علی مال» الموضوع الحدیث معرفة في المصنوع«هـ)،  ۹۱۱(ت سیوطی امام »الموضوعة األحادیث في

 الضعیفة األحادیث سلسلة«هـ)، ۱۲۵۰ (ت شوکانی» الموضوعة األحادیث في المجموعة الفوائد«هـ)،  ۱۰۱۴

هایی در باب احادیث و روایات موضوع جلد و دیگر کتاب ۱۴آلبانی، در  الدین ناصر محمد شیخ »والموضوعة

 نوشته شده است.

یز تألیفاتی در مورد احادیث منسوب به اند نهایی که علما به طور خاص در باب موضوعات نوشتهعالوه بر کتاب

 يف التذكرة«اند که از مهمترین آنها عبارتند از: که در میان عموم مردم شایع است، تألیف کرده صخدا رسول

حافظ ابن حجر عسقالنی » املشهورة األحاديث يف املنثورة الآليل«هـ)،  ٧٩٤( زركشی الدين بدر »املشتهرة األحاديث

هـ)، و  ٩٠٢حافظ سخاوی (ت  »األلسنة عىل املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصد«هـ)،  ٨٥٢(ت 

 يف العلامء وجهود النبوي احلديث يف للوضع السيئة اآلثار« [نگا:. شده استها نوشته  های که در این زمینهکتاب دیگر

 .الشقاري] نارص بن اهللا دكرت عبد مجع آوری:» مقاومته

هایی که در باب احادیث و روایات موضوع نوشته شده، هرکس به دقت و با تحقیق و بررسی به مطالعه کتابپ) 

مورد خلفای ثالثه و دیگر صحابه را شاهد خواهد بود که علما به ضعف و بپردازد انبوهی از احادیث وضع شده در 

                                                                                                                                                         



 ٦٣  مقدمه

 بی اند، ولی آقای خوئی می اخبار را ذکر کرده
ً
اعتبار است و گویا  گوید این اخبار؛ اخبار آحاد و تماما

 »البیان«کتاب  ۱۷۱اند. آقای خوئی در ص  بوده و اینان متوجه نشدهاسالم در کار  دست دشمِن 

خدا و  بدادن جمع قرآن به هر یک از خلفا امر موهومی است که مخالف است با کتا  نسبت :گوید می

 .)١(و عقل و اجماع مسلمین صسنت رسول

 صنشینی قرآن محّرک آن بوده که اصحاب رسول فصاحت و بالغت و شیرینی و دل: دلیل سوم
 
ُ

 آنرا جمع کنند، عربی که اشعار و خ
َ

کرده، چگونه ممکن است قرآنی را  فصیح جاهلّیت را جمع می ِب ط

 خواستند جایگاه و مقامند. اگر علمای اهل سنت میاها برحذر داشتهوضع آن اشاره کرده و مردم را از تمسک به آن

ها بودن این روایات و انکار آن ، ساختگی و ضعیفبه موضوع ، هرگزی باال برندگها را با احادیث موضوع و ساختآن

منزلت و جایگاه واال و خدمات خلفای راشدین به اسالم با احادیث و روایات  ،کردند. گذشته از ایناشاره نمی

 صحیح زیادی ثابت شده است چنانکه نیازی به احادیث ضعیف و موضوع در این باب نیست.

-از هدایتش به سوی حق و توحید اعتقاد داشته است، چرا که کتاببه این مسأله در آغ -رحمة الله علیه-شاید مؤلف ت) 
داللتی بر خالف این دیدگاه دارند. وی در نسخه ویرایش شده » عرض اخبار اصول بر قرآن و عقول«های اخیر وی چون 

 –سنی های حیات به ویرایش مجدد آن پرداخته است، به نقل از هاشم بن معروف حاز کتاب مذکور که در آخرین سال
کند به تالش اهل سنت در مبارزه با وضع و وضع کنندگان حدیث اشاره نموده و بیان می –یکی از علمای معاصر شیعه 

 که محدثین اهل سنت بیش از محدثین شیعه متوجه خطرهایی بودند که حدیث شریف را احاطه کرده بود... 

اولین کسی بود که به جمع قرآن  تکه بر حسب روایات صحیح و متواتر، ابوبکر صدیق شويم در پايان يادآور می

های نخل و استخوان و... ها و شاخههای حافظان قرآن کریم و از میان آیاتی که در پوست دستور داد. جمع قرآن از سینه

و این مهم را  –ن مطلب گذشت تر تفصیل ایچنانکه پیش –نوشته شده بود  صبه صورت پراکنده در عهد رسول خدا 

برداری از به مشورت عمر بن خطاب و اجرای زید بن ثابت انجام داد. اما جمع قرآن در زمان عثمان عبارت بود از نسخه

های اسالمی فرستاده شوند و تمام مردم پیرامون را جمع آوری کرده بود تا اینکه به سرزمینآن تمصحفی که ابوبکر 

 ابت گرد آیند و اختالف موجود میان مسلمانان در این امر برچیده شود. والله تعالی اعلم. [ُمصحح]قراءات متواتر و ث

توان گفت: قرآن در زمان ؛ بر اساس روایات صحیح و اجماع مورخین به طور اختصار میچنانکه قبال مفصل بیان شد -١

های صحابه محفوظ بود. و  شود، در سینه به همین ترتیب که در حال حاضر در مصاحف چاپ میص رسول خدا 

کید بیشتر بر روی سنگ و پوست و ... به امر رسول خدا  شد اما توسط کاتبان وحی نوشته می صهمچنان برای تأ

آوری و کتابت شده باشد، چنین نبود. قرآن به طور  به صورت یک مصحف جمع صاینکه در زمان رسول خدا 

مان ابوبکر صدیق جمع آوری شد. سپس در زمان عثمان، مسلمانان بر یک کامل و یکجا برای اولین بار در ز

در هفت نسخه  تاتفاق نمودند و پس از آن عثمان تمصحف و بر اساس نسخه جمع شده توسط ابوبکر

را تهیه نموده و به مناطق مختلف خالفت اسالمی فرستاد. و این مهم توسط این دو خلیفه با مشورت بزرگان آن

 انجام شده است. (ُمصحح) تمله علیصحابه از ج

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٦٤

آن بودند، مؤمن عرب  ۀو حال آنکه تمام عرب دلباخت کرده بود جمع نکند که هر فصیح و بلیغی را عاجز

 برای ایمانش و کافر عرب برای معارضه و آوردن مثل آیاتش.

و حفظ و نوشتن آن. اگر  رآنو میل و رغبت او به ق صزعامت و سلطنت رسول خدا: دلیل چهارم

تش به آن رغبت پیدا می
ّ
 سلطنتی که عنوان  سلطان قومی به چیزی متمایل شد، تمام مل

ً
کنند، خصوصا

دنیا و دین به قرآن راغب بودند و حافظ قرآن مانند   دینی نیز داشته باشد، در این صورت مردم برای طلب

و اگر نباشد مگر همین علل برای  غبت است.کس مورد ر اشت که برای هراستاد دانشگاه مقامی د

 ، کافی خواهد بود.صتدوین قرآن در زمان رسول خدا

 برای قرائت، حفظ، صکه برای قرآن ذکر شده، رسول خدا یهای اجرها، ثوابها و بهره: دلیل پنجم

 صروایت کرده از رسول خدا» خبارجامع األ« جمع و کتابت آن چقدر بیانات دارد، شیخ صدوق در
َمان يا«: که فرمود

ْ
  !َسل

َ
ء َ�ْعد يسل َحبُّ  يمعلِ تَ  يَشْ

َ
م أ

ْ
و نیز  .)1(»الُقْرآن قراءةِ ِمْن  اىلعَ �َ  اهللاِ  إىل الِعل

ِم «: فرمود
َ

الَك
ْ
ُقْرآِن ىلَعَ َسائِِر ال

ْ
ْضُل ال

َ
ِقهِ ف

ْ
ِ ىلَعَ َخل َفْضِل ا�َّ

َ
َضُل لُكِّ يَشْ «: و فرمود .)2(»ك

ْ
ف
َ
ُقْرآُن أ

ْ
ٍء  ال

ْ�َطاهُ «: و فرمود .)3(» ا�َّ ُدوَن 
َ
َر  اهللاُ َمْن أ ْعِطَي َ�َقْد َصغَّ

ُ
ا أ َضَل ِممَّ

ْ
ف
َ
ْعِطَي أ

ُ
 أ

ً
نَّ رَُجال

َ
ى أ

َ
رَأ

َ
ُقْرآَن ف

ْ
ال

َم َصِغ�ا  وََ�ظَّ
ً
ُقْرآَن وَ «: و فرمود .)4(»َعِظيما

ْ
َرُءوا ال

ْ
 وَ  ،اْسَتْظِهُروهُ اق

ً
با

ْ
ل
َ
ُب ق  ُ�َعذِّ

َ
 ال

َ
َ َ�َعاىل إِنَّ ا�َّ

َ
ىَع ف

ُقْرآن
ْ
را  کند دلی تعالی عذاب نمی گاه خود قرار دهید زیرا خدای قرائت قرآن کنید و آنرا تکیه«: . یعنی» ال

از آیات قرآن «: یعنی »ارقأو أقراِ « :قاری قرآن گفته شوده روز قیامت ب: و فرمود ».که ظرف قرآن باشد

ای عنایت  ر آیه درجهه قرآن است که به آیات ۀزیرا درجات بهشت به مقدار شمار »بخوان و باال برو.

البالغه نقل خواهیم کرد و لذا حفظ و جمع  از آن را از نهجو هزاران حدیث دیگر که مقداری  شود می

از عبدالله بن سند صحیح ه ب» البیان« کتاب ۱۶۵قرآن مورد رغبت جوانان بود. آقای خوئی در ص 

رسید،  صخواندم، خبر من به رسول خدا شب میو هر جمع کردم قرآن راکه گفت: نقل کرده  )٥(عمر

 تر نیست. ای سلمان، بعد از فراگیری علم چیزی از خواندن قرآن نزد خداوند متعال محبوب -١
 باشد.فضل خداوند متعال بر خلقش می همچونفضل قرآن بر سخنان دیگر  -٢
 قرآن برترین چیز جز خداوند متعال است. -٣
ارزانی داشته باشد و وی گمان برد که به دیگری چیزی بهتر از آنچه به او داده شده،  هرکس خداوند نعمت قرآن را به او -٤

 عطا شده است درحقیقت نعمت بزرگی را کوچک و امر کوچکی را بزرگ پنداشته است.
را ذکر کرده و درحقیقت صاحب قصه عبد الله بن عمرو بن عاص است، به همین صورت سیوطي در اإلتقان آن -٥

) وسنن ابن ماجه آمده ۲۹۴۶) وسنن ترمذی (۱۳۹۰) وسنن ابي داود (۴۷۶۷در صحیح بخاری (همچانکه 

تُُه لُكَُّه يِف «) ولفظ آن در نزد ابن ماجه: ۱۳۴۶(
ْ
ُقْرآَن َ�َقَرأ

ْ
ْلَةٍ  مَجَْعُت ال ْن  إِ�ِّ : صاِهللا َ�َقاَل رَُسوُل  ،يلَ

َ
ْخىَش أ

َ
أ

_____________________________ 



 ٦٥  مقدمه

ن و قرائت آن یکی آجمع قر صو برای اصحاب رسول خدا .)١(قرآن را ماهی یک مرتبه ختم کن: فرمود

قاریان قرآن در  ۀآنقدر صدای زمزمه و ضّج : ها بود، چنانکه کلیب اسدی گوید از بزرگترین عبادت

و  »!خوشا به حال این قوم« :یعنی)٢(»الءؤطوبی هل«: مودفر می مسجد رسول خدا بلند بود که علی

صداهای خود را کوتاه  ؛مر نمود کهتالوت قرآن دید، اه قاریان را ب ۀچون کثرت ضّج  صرسول خدا

 کنید تا یکدیگر را به غلط نیفکنید.

جمع و  صیم قرآن پس از رسول خداویّمت بر اینکه قرآن متواتر است و اگر بگاجماع ا: دلیل ششم

  دست دو نفر، برخالف اجماع سخن گفتهه مدّون شده ب
ّ

زیادی  ۀایم و این باطل است. پس چنانکه ذکر شد عد

و در  اند فر از اصحاب او این قرآن را جمع، مدّون و نشر نمودهو در محضر صدها ن صدر حضور رسول خدا

  نظارت وه کس قرآن را نوشته بو خلفای پس از او هر صزمان رسول خدا
ً
تأیید سایر اصحاب بوده و خصوصا

قاریان  اند و اکثر اصحاب حضرت امیر و خانواده و اصحاب او نیز در آن نظارت داشته امیرالمؤمنین

 بیان خواهد شد. ۱۷از کم و زیاد مصون مانده است، چنانچه در فصل اند و لذا قرآن  قرآن بوده

 صترتیب قرآن فعلی زیرنظر رسول خدا -۹
انجام  صفصول گذشته ظاهر شد تدوین و تنظیم این قرآن فعلی زیر نظر رسول خداچنانکه از 

ان بکاته ب صشد، رسول خدا ای نازل می کثرت روایات نقل شده که هر آیه و سورهه شده و از فریقین ب

ْن َ�َملَّ فَ 
َ
َماُن َوأ ُه يِف َ�ُطوَل َعلَيَْك الزَّ

ْ
ِ�  َدْعِ�  :َشْهٍر. َ�ُقلُْت  اقَْرأ ْستَْمِتْع ِمْن قُوَّ

َ
ُه يِف : . قَاَل وََشبَايِب  أ

ْ
ٍة.  فَاقَْرأ َعرْشَ

ِ�  َدْعِ�  :قُلُْت  ْستَْمِتْع ِمْن قُوَّ
َ
ُه يِف  :. قَاَل وََشبَايِب  أ

ْ
ِ�  َدْعِ�  :َسبٍْع. قُلُْت  فَاقَْرأ ْستَْمِتْع ِمْن قُوَّ

َ
ىَب . فَ وََشبَايِب  أ

َ
. قرآن را »أ

ترسم که زمان بر تو بگذرد و خستگی بر می«را در یک شب خواندم. پس رسول خدا فرمودند: جمع کرده و و تمام آن

را در ده روز تو غلبه کند پس قرآن را در یک ماه بخوان. پس گفتم: بگذارید از توان و جوانیم بهره ببرم. فرمود: آن

را در هفت روز بخوان. گفتم: بگذارید از توان و جوانیم جوانیم بهره ببرم. فرمود: آن بخوان. گفتم: بگذارید از توان و

 »ورزید. بهره ببرم. پس رسول خدا (از اینکه قرآن را کمتر از هفت روز بخوانم) ابا
 .)۱/۱۲۴( في معرفة حفاظه ورواتهبیستم  نوع ، اإلتقان يف علوم القرآنسیوطي،  -١
را روایت کرده است، مسند علي گویم: و بزار در مسندش آن. می)۱۰۷ :ص( يف آداب محلة القرآنالتبيان نگا: نووي،  -٢

َْمْسِجِد «)، و لفظ آن چنین است: ۸۷۴بن أبي طالب، ح ( ُّ يِف ال �ِيِه، قَاَل: اَكَن يلَعِ
َ
َ�ْن اَعِصِم بِْن لُكَيٍْب، َ�ْن أ

ُكوفَِة، فََسِمَع 
ْ
ْحِسبُُه، قَاَل: َمْسِجِد ال

َ
ْو َ�تْلُوَن أ

َ
ُقْرآَن أ

ْ
َل َما َهُؤالِء؟ َ�َقالُوا: قَْوٌم َ�ْقَرُؤوَن ال

َ
ًة َشِديَدًة، فََسأ َضجَّ
 رَُسوِل اهللاِ 

َ
َحبُّ انلَّاِس إىِل

َ
ُهْم اَكنُوا أ َّ�

َ
َما �

َ
ُقْرآَن، َ�َقاَل: أ

ْ
. از عاصم بن کلیب از پدرش روایت است که »ص ال

ای هستند که قرآن ندی را شنید. پس از آن پرسید؟ پس گفتند: عدهگوید: علی در مسجد بود که صدای بلمی

 »ترین مردم نزد رسول خدا بودند.بوبها محخوانند. پس فرمود: آن می
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آنرا در کجای قرآن و آیه را در کدام سوره قرار دهید، و فالن سوره را پس از فالن سوره : فرمود وحی می

 قرار دهید، 
ّ

 صالبیان طبرسی و سایر کتب وارد شده که رسول خدا مجمع ۀممانند حدیثی که در مقد
ی ها جای زبور سورهه من عطا شده و به های طوالنی که اول قرآن است ب سوره توراتجای ه ب: فرمود

های  و با سوره من عطا شدهه باشد که در وسط قرآن است ب که دارای صد آیه می هائی ئین یعنی سورهمِ 

های  و سوره یونس ۀباشد تا سور های طوالنی از بقره می ، سوره)١(برتری یافتم بر سایر أنبیاءمفّصل، 

گذار شود، هزاران مردم وانظر ه های کوچک است، و اگر بنا بود ترتیب و تنظیم قرآن ب مفّصل، سوره

ه شود ب و حال آنکه نیامده، پس معلوم می آمد وجود میه اختالف ذوق ها به الّترتیب ب های مختلف قرآن

ب  ورهس صشود که زمان رسول خدا نظر مردم نبوده. از خود قرآن استفاده می
ّ
های قرآن معّین و مرت

  بوده
ّ

 ﴿ :یک سوره مانند آن بیاورید و فرمودهتوانید  ار مبارزه کرده که اگر میو لذا با کف
ۡ
ْ فَ�  ّمِن �ُِسوَر�ٖ  تُوا

نَزلۡ  ُسوَرةٌ ﴿ :نور فرموده ۀو در سور )٢(﴾لِهِ ّمِثۡ 
َ
ره بودن را نیز خدا تعیین شود سوره سو معلوم می ﴾َهاَ�ٰ أ

م فرموده
ّ

قلین«و تفسیر » صافی« اّول تفسیر ۀو نیز در مقد
ّ
آل عمران از  ۀسور ۷ ۀدر تفسیر آی »نورالث

ْرَ�عَ  الُقْرآِن ِمائَةٌ  مَجيُع ُسَورِ «: فرمود که میروایتی نقل شده  صرسول خدا
َ
ة ُسوَرة ومَجيُِع َعرشَ  وَأ

ف آيات الُقْرآن
َ

وَن آية َوِسّت  آية َوِمائٌَة آية ِستَُّة آال
ُ
ث

َ
ال

َ
  .)٣(»َوث

است که خود  صزمان ما، همان قرآن زمان رسول خدا کند که قرآن معمولِی  این روایت روشن می

و  ۱۱۴های آن  تنظیم نموده و در زیر نظر آن حضرت ترتیب و تدوین یافته و مقدار سوره صرسول

این  صها در زمان رسول خدا عدد بوده است. دلیل دیگر بر تنظیم سوره ۶۱۳۶آیاتش چنانکه فرموده 

هود  ۀدانستند سور اکثر اصحاب می )٤(»ودهُ  ُسوَرة تِ� بَ يَ شَ «: فرمود می صاست که چون رسول خدا

دخان  ۀروم وعنکبوت بخوانید و یا سور ۀفرمود در شب قدر سور و چون می .کدام و کجای قرآن است

 .۱۴/ص۱جزء]، ج ۵هـ، [۱۴۰۳، قم، منشورات مکتب آیت الله مرعشي، جممع البيان يف تفسري القرآنطبرسي،  -١

 »د.ای بمانند آن بیاوری پس سوره« -٢

جممع البيان يف تفسري طبرسی، » باشد.آیه می ۶۱۳۶باشد و تعداد آیات قرآن سوره می ۱۱۴های قرآن تمام سوره« -٣

 سوره انسان. ۱۱ -۵، در توضیح تفسیر آیات ۴۰۹/ص۵، جالقرآن

؛ ۱۹۹، ص ۱، جاخلصالقسمتی از حدیث را ابن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق در ». سوره هود مرا پیر کرد« -٤

و  السنناند. و این حدیث در مصادر اهل سنت هم  آمده است، ترمذی در روایت کرده) ۱۳۳: ص( األمايلو

شرط بخاری؛ و طبرانی  گوید: صحیح است برو می املستدركگوید: این حدیث حسن غریب است. و حاکم در  می

 در الـمعجم و همچنین دیگران.

_____________________________ 



 ٦٧  مقدمه

پرسیدند یا رسول الله  ها کدام و کجای قرآن است، و نمی دانستند این سوره قرائت کنید اهل مدینه می

 روم یعنی چه؟ ۀسور

 †ئمه و أ نظر علی از قرآن -۱۰
باشد  و اصحابش می صرسول خداچون در فصول گذشته ثابت شد که قرآن زمان ما همان قرآن      

یم تا برای پیروان آور ) می‡ه (البالغه و سایر سخنان أئّم  ما رسیده، اکنون مدارکی از نهجه تواتر به که ب

م ایشان عذری نماند و از توّج 
ّ
 میرو عمل به آن کوتاهی نکنند. حضرت اه به قرآن و تعلیم و تعل

 در ک
ً
 ه مر بحّجت برای همه دانسته و مردم را ات را امام و مّ لمات خود همین قرآن بین اصریحا

ّ
باع آن ات

ْ وَ «: فرموده ۱ ۀنموده، در خطب ا إِذْ ملَ ِهَ بِيَاءُ يفِ أُممَ َنْ تِ األْ لَّفَ ا خَ مْ مَ لَّفَ فِيكُ َ  خَ مْ مهَ كُوهُ ُ حٍ يَرتْ اضِ يقٍ وَ ِ طَرِ الً بِغَريْ

مْ مُ وَ  بِّكُ ائِمٍ كِتَابِ رَ لَمٍ قَ لَهُ وَ الَ عَ الَ هُ بَيِّناً حَ امَ رَ در را از دنیا برد و  چون خدایتعالی رسول خود« :. یعنی»حَ

مهمل و بالتکلیف  مم خود راء انبیا؛ زیرا اگذاشتمیان شما آنچه پیغمبران در میان امم خود گذاشتند 

که حالل و حرام حالیشما کتاب پروردگارتان را در، گذاشت میان نگذاشتند بدون راه روشن و نشانۀ برپا

قرآن را در دسترس أّمت خود  صشود که رسول خدا . از این خطبه معلوم می»آن روشن و بیان شده بود

       خود سپرده باشد. وصّی ه گذارده و رفته نه اینکه فقط ب

ينِ « :فرموده ۲ ۀدر خطب هُ بِالدِّ لَ سَ هُ الْـمَ أَرْ لَمِ شْ الْعَ الْكِتَابِ الْـمَ ورِ وَ اطِعِ الْـمَ أْثُورِ وَ النُّورِ السَّ طُورِ وَ سْ

عِ وَ  مِ يَاءِ الالَّ الضِّ اوَ رِ الصَّ َمْ اجاً بِالْبَيِّنَاتِ وَ األْ تِجَ احْ اتِ وَ بُهَ ةً لِلشُّ احَ ادِعِ إِزَ يَ يراً بِاآلْ ذِ ْ خدا « :یعنی .»تِ حتَ

مأثور و کتاب نوشته شده و نور درخشان و روشنی نورافشان و امر  ۀدین مشهور و نشانه را ب ودرسول خ

یات آ ۀواسط هبها  انسان کردن حذربر آوردن به آیات روشن و  آشکار برای برطرف کردن شبهات و حّجت

  شده).یعنی قرآن که کتابی بود در زمان رسول نوشته (» است. فرستاده

قُولُ  اهللاُوَ «: فرموده ۱۸ ۀدر خطب هُ يَ انَ بْحَ ۡطَنا ِ� ﴿ :سُ ا فَرَّ ءٖ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱمَّ فِيهِ وَ  ]۳۸[األنعام:  ﴾ِمن َ�ۡ

لِ  ْ   تِبْيَانُ كُ هُ بَعْضاً ءٍ وَ  يشَ قُ بَعْضُ دِّ رَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَ كَ هُ وَ  ذَ انَ بْحَ الَ سُ قَ فَ فِيهِ فَ تِالَ هُ الَ اخْ َولَۡو َ�َن ِمۡن ﴿ :أَنَّ
ِ ٱِعنِد َ�ۡ�ِ  ْ �ِيهِ  �َّ هُ أَنِيقٌ وَ  ]٨٢[النساء: ﴾٨٢َكثِٗ�� ۡختَِ�ٰٗفاٱلَوََجُدوا رُ اهِ آنَ ظَ رْ مِ وَ   إِنَّ الْقُ اطِنُهُ عَ يقٌ الَ بَ

ائِبُهُ وَ  جَ نَى عَ فْ نْقَيضِ تَ ائِبُهُ الَ تَ رَ این قرآن  ما فروگذار نکردیم در« :فرماید نه میخدای سبحا« :. یعنی»غَ

دیگر را  یبعضی از آن بعضبیان هر چیزیست و ذکر نمود که این کتاب  ،و در این کتاب »چیزی را

و اگر قرآن از نزد غیرخدا بود در آن « :فرمود سبحان یکند و اختالفی در آن نیست، پس خدا تصدیق می
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میق است. عجائب آن از قرآن ظاهرش زیبا و باطنش عکه و به تحقیق  »کردند اختالف بسیاری پیدا می

 .»شود ها جز با آن برطرف نمی شود تاریکی رود و مطالب بلند آن تمام نمی بین نمی

ً خَ و اً جيجَ حَ  ابِ تَ كِ الی بِ فَ كَ وَ «: فرموده ۸۳ ۀدر خطب ت و بحث در این قرآن برای حّج « :، یعنی»صيامَ

 »مقابل دشمن کافی است.

لَ «: فرموده ۸۶ ۀدر خطب ْ وَ أَنْزَ لِّ يشَ مُ الْكِتَابَ تِبْياناً لِكُ لَيْكُ بِيَّهُ وَ  ءٍ  عَ مْ نَ رَ فِيكُ مَّ لَ لَهُ أَزْ   عَ مَ تَّى أَكْ اناً حَ مَ

لَ وَ  مْ فِيامَ أَنْزَ نْ كِتَابِهِ دِينَهُ  لَكُ است و  هر چیزی ۀکنند خدا این کتاب را بر شما نازل نمود که بیان«: یعنی .»مِ

 »که نازل نمود دین خود را کامل نمود.داد، تا برای او و شما در کتابی پیغمبر خود را در میان شما عمر

تَمَّ بِه«: فرموده ۹۱ ۀدر خطب ائْ تِهِ فَ فَ نْ صِ يْهِ مِ لَ آنُ عَ رْ لَّكَ الْقُ امَ دَ ی را راهنمای . یعنی آنچه را که قرآن تو» فَ

تعالی به آن اقتدا کن و کرده از
ّ

 را امام قرار ده. او صفت حق

مُ وَ «: فرموده ۱۱۰ ۀدر خطب لَّ عَ كَ وَ  اهللاِوا كِتَابَ تَ بَارَ اىلَ فَ تَ عَ نُ اتَ سَ هُ أَحْ لَغُ الْـحَ إِنَّ أَبْ يثِ وَ ظَةِ لْـمَ دِ عِ وْ

إِ وَ  وا فِيهِ فَ هُ قَّ فَ لُوبِ وَ تَ بِيعُ الْقُ هُ رَ هُ نَّ إِنَّ هِ فَ وا بِنُورِ فُ تَشْ ورِ وَ  اسْ دُ فاءٌ ملِا يفِ الصُّ هُ فَ شِ تَ وَ نُوا تِالَ سِ نُ أَحْ سَ هُ أَحْ إِنَّ

ص قرآن را فرا گیرید زیرا قرآن نیکوترین حدیث است و در قرآن فقیه شوید، زیرا قرآن « :. یعنی» الْقَصَ

ها است و آنرا نیکو تالوت کنید که  ید زیرا شفاء سینهه نور قرآن شفا جویدلها است و ب ۀکنند زنده

 »ها است. ترین قّصه نافع

مَ «: فرموده ۱۲۷ ۀدر خطب كِّ إِنَّامَ حُ نِ لِيُحْ لْـحَ ا فَ امَ آنُ وَ كَ رْ يَا الْقُ ا أَحْ مِ يِيَا مَ آنُ وَ يُ رْ اتَ الْقُ ا أَمَ هُ يتَا مَ يَاؤُ إِحْ

عُ  تِامَ جْ يْهِ وَ االِ لَ نْهُ إِ عَ اقُ عَ َ رتِ فْ تُهُ االِ اتَ ین) برای آنکه آنچه قرآن « :. یعنی»مَ
ّ

همانا دو نفر حاکم شدند (در صف

میرانیدن قرآن و احیاء قرآن اجتماع بر آن است و  انیده بمیرانندرو آنچه را قرآن می ده کنندزنده کرده زن

  »جدا شدن از آن است.

شود قرآن در دسترس مردم  در این خطبه مردم را ترغیب کرده که بر قرآن اجتماع کنند، معلوم می

 بوده نه آنکه در صندوق مخفی باشد.

مْ نَ  اهللاِكِتَابُ وَ «: فرموده ۱۳۳ ۀدر خطب كُ رِ هُ َ أَظْ هُ وَ بَنيْ انُ يَا لِسَ عْ يْ اطِقٌ الَ يَ هُ وَ بَ انُ كَ مُ أَرْ دَ ْ مُ تٌ الَ هتُ زَ ْ زٌّ الَ هتُ عِ

انُه وَ بین شما است (نه اینکه در صندوقی مخفی باشد) کتاب خدا ناطقی در کتاب خدا «: . یعنی» أَعْ

و عّزتی است که یارانش شکست  گردد ای است که خراب نمی و خانه شود است که خسته نمی

 همان قرآنی که بین مردم بود »خورند. نمی
ً
 کند). توصیف می را (در این خطبه صریحا
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ونَ بِهِ وَ  اهللاِابُ كِتَ «: فرموده ۱۳۳ ۀدر خطب ُ
بْرصِ نْطِقُونَ تُ هُ بِبَعْضٍ وَ  تَ نْطِقُ بَعْضُ يَ عُونَ بِهِ وَ مَ تَسْ دُ يَ بِهِ وَ هَ شْ

ىلَ بَعْضٍ  هُ عَ تَلِفُ يفِ  بَعْضُ ْ الَ خيَ َ وَ  اهللاِ وَ نِ اهللاَّالَ خيُ بِهِ عَ احِ بینید و به  کتاب خدا قرآن را می«: . یعنی»الِفُ بِصَ

 
ّ
واه است، در شناسانیدن دیگر گبعض ه شنوید و این کتاب بعضی از آن ب کنید و به آن می م میآن تکل

 »او اختالف ندارد و رفیق خود را دور نگرداند.خدا و راه 

عْطِفُ «: فرموده ۱۳۸ ۀخطبدر  ىلَ الْـهَ يَ  عَ طَ الْـهُ وَ ا عَ  إِذَ وا دَ ىلَ الْـهُ فُ  عَ  وَ الْـهَ دَ أْيَ وَ عْطِفُ الرَّ يَ

أْي ىلَ الرَّ آنَ عَ رْ وا الْقُ طَفُ ا عَ آنِ إِذَ رْ ىلَ الْقُ گرداند  دار، میل خود را بر هدایت می مرد عاقل دین« :. یعنی» عَ

کند  ود را تابع قرآن میخگرداند، یعنی رأی  و رأی خود را بر قرآن برمی ندرو می هویمردم به که وقتی

 »گردانند. که دیگران قرآن را بر رأی خود برمیوقتی

مْ بِكِتَابِ وَ «: فرموده ۱۵۶ ۀدر خطب يْكُ لَ هُ افَ  اهللاِعَ النُّورُ لْـمَ بْلُ الْـحَ إِنَّ اءُ النَّافِعُ الْـمُ تِنيُ وَ فَ الشِّ يُّ بِنيُ وَ الرِّ وَ

ةُ النَّاقِعُ وَ  مَ كِ وَ  الْعِصْ سِّ تَمَ لِّ لِلْمُ تَعَ مُ اةُ لِلْ تَبَ وَ النَّجَ تَعْ يُسْ يغُ فَ زِ الَ يَ امَ وَ يُقَ جُّ فَ وَ عْ دِّ قِ الَ يَ ةُ الرَّ ثْرَ هُ كَ لِقُ ْ  الَ خيُ

لُوجُ السَّ وَ  نْ وُ عِ مَ قَ وَ  مْ دَ الَ بِهِ صَ بَققَ لَ بِهِ سَ مِ نْ عَ زیرا که آن  ؛کتاب خداه د ببر شما با«: . یعنی» مَ

ای کند، بر ریسمانی است محکم و نوری است روشن و شفائی است نافع، از عطش سیراب می

و منحرف  ویز، کج نشود تا آن را راست کنندآ و نجاتی است برای دست زننده دستگیری است چنگ

 قرآن سخن گوید گفتارش راست باشد که بر طبقنکند تا مورد عتاب گردد، به شنیدن کهنه نشود، کسی

 »که به آن عمل کند پیشی گرفته است.و کسی

هِ «: فرمود ۱۵۸ ۀدر خطب يْ دَ َ يَ ي بَنيْ يقِ الَّذِ دِ مْ بِتَصْ هُ اءَ وهُ الْـمُ النُّورِ وَ  فَجَ تَنْطِقُ اسْ آنُ فَ رْ لِكَ الْقُ  بِهِ ذَ تَدَ  قْ

نْطِقَ وَ  نْهُ أَالَ وَ  لَنْ يَ مْ عَ كُ ُ ربِ أْيتِ لَكِنْ أُخْ ا يَ مَ مَ لْ نِ لْـحَ اوَ  إِنَّ فِيهِ عِ يثَ عَ مْ وَ  يضِ الْـامَ دِ ائِكُ اءَ دَ وَ ا وَ  دَ نَظْمَ مَ

م يْنَكُ پس از زمان فترت، خدا او را فرستاد کتابی آورد که تصدیق کتب گذشته و نور مورد « :. یعنی» بَ

گاه باشید در اوست بان سخن نگزه ، از او سخن بخواهید و او هرگز بن قران استآاقتدا باشد،  وید، آ

 »سامانی شما. سرو علم آنچه بیاید و خبر از آنچه گذشته است، در اوست دواء درد شما و نظم بی

 :فرموده ۲۹ ۀجاثیه آی ۀسور ناطق خوانده، دررا اعمال و کتب آسمانی  ۀتعالی ناممؤلف گوید خدای

 .]٢٩: ةجاثیال[  )١(﴾َ�َٰذا كَِ�ُٰبَنا يَنِطُق َعلَۡيُ�م بِٱۡ�َقِّ ﴿

_____________________________ 
 »گوید. ن میا علیه شما طبق واقع سخاین کتاب م« -١
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 و حضرت امیر ناطق گفته شود مانند قرآن که مطالب آن روشن باشد پس ممکن است به کتابی

اعتباری ه زبان گوشتی ندارد بقرآن را ناطق خوانده و چون مانند انسان  ۱۳۱و خطبۀ  ۱۸۱، ۱۴۵ در خطبۀ

 .۱۸۱و  ۱۴۵ ۀخطبآنرا صامت خوانده در 

وَ الوَ «: فرموده ۱۷۶ ۀدر خطب آنَ هُ رْ ا الْقُ ذَ وا أَنَّ هَ لَمُ غُشُّ وَ اعْ ي الَ يَ حُ الَّذِ لُّ الْـهَ نَّاصِ ي الَ يُضِ ادِي الَّذِ

بُ وَ الْـمُ وَ  ذِ كْ ي الَ يَ ثُ الَّذِ دِّ دً حَ ةٍ يفِ هُ ادَ يَ انٍ زِ قْصَ ةٍ أَوْ نُ ادَ يَ نْهُ بِزِ امَ عَ دٌ إِالَّ قَ آنَ أَحَ رْ ا الْقُ ذَ الَسَ هَ ا جَ  أَوْ مَ

ا ى وَ نُقْصَ مً نْ عَ ةٍ نٍ مِ اقَ نْ فَ آنِ مِ رْ دَ الْقُ دٍ بَعْ ىلَ أَحَ هُ لَيْسَ عَ وا أَنَّ لَمُ نْ الَ وَ  اعْ آنِ مِ رْ بْلَ الْقُ دٍ قَ َحَ اسْ  ألِ نًى فَ وهُ غِ فُ تَشْ

مْ وَ  ائِكُ وَ نْ أَدْ مْ مِ ائِكُ ْوَ ىلَ ألَ ينُوا بِهِ عَ تَعِ إِنَّ فِيهِ شِ   اسْ وَ فَ هُ اءِ وَ ِ الدَّ ربَ نْ أَكْ اءً مِ الْغَيُّ وَ فَ اقُ وَ النِّفَ رُ وَ فْ الَ الْكُ لُ الضَّ

أَلُوا  اسْ بِّهِ وَ تَ بِهِ وَ  اهللاِفَ وا إِلَيْهِ بِحُ هُ جَّ بَادُ إِىلَ وَ هَ الْعِ جَّ ا تَوَ هُ مَ هُ إِنَّ قَ لْ أَلُوا بِهِ خَ ثْلِهِ وَ  اهللاِ الَ تَسْ اىلَ بِمِ عَ مُ تَ لَ هُ اعْ وا أَنَّ

قٌ  دَّ صَ ائِلٌ مُ قَ عٌ وَ فَّ شَ افِعٌ مُ عَ وَ  شَ فِّ ةِ شُ يَامَ مَ الْقِ وْ آنُ يَ رْ عَ لَهُ الْقُ فَ نْ شَ هُ مَ َلَ فِيهِ وَ   أَنَّ نْ حمَ ةِ   مَ يَامَ مَ الْقِ وْ آنُ يَ رْ بِهِ الْقُ

لَّ حَ  ةِ أَالَ إِنَّ كُ يَامَ مَ الْقِ وْ نَادٍ يَ نَادِي مُ هُ يُ إِنَّ يْهِ فَ لَ قَ عَ دِّ ثِهِ وَ صُ رْ بْتَىلً يفِ حَ ثٍ مُ لِ ارِ مَ اقِبَةِ عَ آعَ رْ ةِ الْقُ ثَ رَ َ حَ ريْ نِ هِ غَ

هِ وَ  بَاعِ أَتْ تِهِ وَ ثَ رَ نْ حَ ونُوا مِ كُ مْ وَ افَ بِّكُ ىلَ رَ لُّوهُ عَ تَدِ تَ سْ مْ وَ اسْ كُ سِ فُ ىلَ أَنْ وهُ عَ حُ ِ نْصِ مْ اهتَّ كُ اءَ يْهِ آرَ لَ وا عَ مُ

موَ  كُ اءَ وَ وا فِيهِ أَهْ تَغِشُّ زند و  گول نمی ی است کهویگ بدانید که این قرآن همان نصیحت«: یعنی .» اسْ

و کسی با آن ننشست مگر اینکه  گوید ای است که دروغ نمی گوینده و کند رهنمایی است که گمراه نمی

که برای  و نقصان از کوری و بدانید برخاست، زیادتی در هدایتزیاده و یا نقصان ه پس از کنار آن، ب

(یعنی به هیچ کتابی محتاج نخواهد ماند  ی با آن، احتیاجی و کمبودی نمیاحدی پس از قرآن و آشنای

نیازی نیست (یعنی اگر هزاران کتاب بخوانی بدون قرآن فقیر خواهی  بود) و برای احدی پیش از قرآن بی

ء است ید، زیرا در آن شفاها، به آن یاری جویو بر سختی ید برای دردهای خودشفا بجوی بود)، از قرآن

و به برکت قرآن از خدا درخواست کنید (یا  .و ضاللت است گمراهی از بزرگترین درد و آن کفر، نفاق،

و با بودن قرآن از مخلوق چیزی  سوی خدا توجه کنید)ه یاری او ب دستور او و با دوستی قرآن وه ب

دستور چیزی مانند قرآن، بدانید که این قرآن ه سوی خدا به اند ب ه نکردهنخواهید، زیرا بندگان توّج 

  ست مورد تصدیقا ای گوینده شافعی است مورد قبول و
ّ

ه را قرآن شفاعت کند پذیرفته قا هر کو محق

 و کسی شود
ّ

گاه باشید هر که قرآن علیه او بگوید تصدیق گردد، محق قا روز قیامت منادی ندا کند که آ

دل خود بذر قرآن کاشته باشند، از  ز آنانکه درباشد ُج  زراعت و عاقبت عمل خود میه زارعی مبتال ب

خود را  ددهید و از آن پند بخواهید، و عقاین و پیروان قرآن باشید و او را دلیل و راهنمای خود قرار حافظا

 »را در قرآن تصفیه کنید.خود آن عرضه بدارید و آراء رمّتهم بدانید و بر ق



 ٧١  مقدمه

إِنَّ  اهللاَإِنَّ وَ «: نیز فرموده ۱۷۶ ۀدر خطب آنِ فَ رْ ا الْقُ ذَ ثْلِ هَ داً بِمِ عِظْ أَحَ ْ يَ هُ ملَ انَ بْحَ بْلُ سُ بَبُهُ لْـمَ ا اهللاِهُ حَ سَ تِنيُ وَ

نَابِيعُ الْعِلْمِ وَ  يَ لْبِ وَ بِيعُ الْقَ فِيهِ رَ نيُ وَ َمِ هاألْ ُ ريْ ءٌ غَ الَ لْبِ جِ قَ ا لِلْ حدی پند نداده ا هخدای سبحانه ب«: یعنی .» مَ

زندگی دلها و  و در آن تآور اوس امن ۀو سبب و وسیل ، زیرا قرآن ریسمان محکم خداقرآنمانند این  هب

  »ی نیست.ز قرآن جالیو برای دل ُج  های دانش است چشمه

وا بِبَيَانِ «: و در صدر همین خطبه فرموده عُ تَفِ ظِ  اهللاِانْ اعِ وَ اتَّعِظُوا بِمَ ةَ  اهللاِوَ يحَ بَلُوا نَصِ اقْ إِنَّ  اهللاِوَ دْ  اهللاَفَ قَ

مْ بِ أَعْ  رَ إِلَيْكُ مُ وَ  لِيَّةِ الْـجَ ذَ يْكُ لَ ذَ عَ َ ] اختَّ ذَ ةالْـحُ [أَخَ و نصایح خدا را  بیان خدا بهره بریده ب«: یعنی .»جَّ

(و اگر این  »بگیرید و پندهای خدا را بپذیرید، زیرا خدا راه عذر را بر شما بسته و بر شما حّجت گرفته.

 ه آنرا حّجت خوانده و فرموده از آن بهره برید).قرآن میان مردم صحیح نبود چگون

رٌ وَ «: فرمود ۱۸۳ ۀو در خطب اجِ رٌ زَ آنُ آمِ رْ الْقُ ةُ فَ جَّ اطِقٌ حُ تٌ نَ امِ مْ  اهللاِصَ هُ يثَاقَ يْهِ مِ لَ ذَ عَ هِ أَخَ قِ لْ ىلَ خَ عَ

مَ بِ  رَ أَكْ هُ وَ مَّ نُورَ مْ أَتَ هُ سَ مْ أَنْفُ يْهِ لَ َنَ عَ هتَ ارْ بَضَ وَ  هِ دِينَهُ وَ بِيَّهُ قَ غَ إِىلَ وَ  صنَ رَ دْ فَ امِ الْـخَ قَ كَ نْ أَحْ  بِهِ الْـهُ لْقِ مِ دَ

كْ  ُ ْ يَرتْ ملَ نْ دِينِهِ وَ يْئاً مِ مْ شَ نْكُ ْفِ عَ ْ خيُ هُ ملَ إِنَّ هِ فَ سِ فْ نْ نَ ظَّمَ مِ ا عَ هُ مَ انَ بْحَ نْهُ سُ وا مِ ظِّمُ عَ هُ إِالَّ فَ هَ رِ يَهُ أَوْ كَ ضِ يْئاً رَ شَ

امً  لَ لَ لَهُ عَ عَ جَ و إِلَيْه وَ عُ نْهُ أَوْ تَدْ رُ عَ جُ زْ ةً تَ مَ ْكَ ةً حمُ آيَ ادِياً وَ لی عَ  هُ طَ خَ سَ  یءٍ شَ م بِ كُ نی عَ رضَ ن يَ لَ  هُ نَّ وا أَ مُ لَ عاوَ  . بَ

َّ يَ ضِ رَ  یءٍ شَ م بِ كُ يْ لَ عَ  طَ خِ سْ يَ  نْ لَ وَ  مكُ لَ بْ قَ  انَ كَ  نمَ  کننده  مری است نهیآن پس قرآ«: . یعنی»مكُ لَ بْ قَ  انَ كَ ن ه ممِ

از ایشان پیمان گرفته و خودشان را بر آن گرو  قرآنو ساکتی است گویا، حّجت خدا است بر خلق او، بر 

-و دین خود را به آن کامل نموده و پیغمبر خود را از دنیا برد، درحالی رفته است، نور خود را به آن تمامگ
نچه او بزرگ شمرده شما بزرگش شمارید، آپس  فارغ شده بود، قرآن ۀواسط هکه از احکام هدایت ب

بدرستیکه از شما پنهان نکرده چیزی از دین خود را و فروگذار نکرده چیزی را که مورد رضایت و کراهت 

ند و محکمی قرار داده، تا از آن مکروه را نهی ک تظاهری و آی ۀاو باشد، مگر آنکه برای آن در قرآن نشان

که بر چیزی ۀواسط هکه خدا هرگز خوشنود نشود از شما ب و بدانید دبه آن مورد رضایت را بخوان

که از گذشتگان خوشنود بوده چیزی ۀواسطه شود بر شما ب و غضبناک نمی گذشتگان غضب نمود

 ».است

يْهِ الْكِتَابَ نُور«: فرموده ۱۹۸ ۀدر خطب لَ لَ عَ زَ مَّ أَنْ هُ وَ ثُ ابِيحُ صَ أُ مَ َ اً الَ تُطْفَ هُ وَ اجاً الَ رسِ دُ قُّ وَ بُو تَ ْ راً الَ بَ خيَ حْ

هُ وَ  رُ عْ كُ قَ رَ دْ نْ يُ هُ وَ مِ ْجُ لُّ هنَ اجاً الَ يُضِ وْ هَ ظْلِمُ ضَ اعاً الَ يُ عَ تِبْيَاناً الَ شُ هُ وَ انُ هَ رْ دُ بُ ْمَ خيُ اناً الَ قَ رْ فُ هُ وَ ْ ؤُ هُ هتُ انُ كَ مُ أَرْ دَ

فَ وَ  هُ وَ شِ امُ قَ ى أَسْ شَ ْ زّ اءً الَ ختُ اعِ مُ أَنْصَ زَ ْ هُ وَ اً الَ هتُ هُ رُ انُ وَ لُ أَعْ ذَ ْ اً الَ ختُ قّ تُهُ وَ  حَ بُوحَ بُحْ نِ وَ يامَ ِ نُ اإلْ دِ عْ وَ مَ هُ نَابِيعُ فَ يَ

مِ  ةُ ا الْعِلْ دِيَ أَوْ هُ وَ نْيَانُ بُ مِ وَ الَ سْ ِ ُّ اإلْ ايفِ أَثَ هُ وَ انُ رَ دْ غُ لِ وَ دْ يَاضُ الْعَ رِ هُ وَ ورُ بُحُ هُ وَ لْـحَ وَ يطَانُ غِ رٌ الَ يَ قِّ وَ هُ بَحْ فُ نْزِ
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فُونَ وَ مُ الْـ تَنْزِ يُونٌ الَ سْ ا اعُ بُهَ نْضِ ونَ وَ لْـامَ  يُ ُ دُونَ حتِ ارِ ا الْوَ هَ غِيضُ لُ الَ يَ نَاهِ لُّ وَ  مَ لُ الَ يَضِ نَازِ ا  مَ هَ ْجَ ونَ الْـمُ هنَ افِرُ سَ

مٌ الَ يَ وَ  الَ ونَ وَ أَعْ ائِرُ ا السَّ نْهَ ى عَ مَ هُ عْ لَ عَ ونَ جَ دُ اصِ ا الْقَ نْهَ ُوزُ عَ امٌ الَ جيَ ءِ وَ  اهللاُ آكَ لَامَ اً لِعَطَشِ الْعُ يّ بِ رِ يعاً رَ

اءِ وَ  هَ قَ لُوبِ الْفُ اءِ لِقُ لَحَ قِ الصُّ َاجَّ لِطُرُ هوَ  حمَ دَ عْ اءً لَيْسَ بَ وَ روته، عُ  ثيقاً وَ  بالً حَ و ة،لمَ عه ظُ يس مَ لَ  نوراً و اء،دَ   دَ

ا ملَِنْ تَ  روته،ذِ  منيعاً  الً عقَ ومُ  زَّ عَ ، وهَ وَ وَ هُ لَ لامً ملَِنْ دَخَ ، وَ ذرَ بِهِ وعُ  ملَِنْ ائتمَّ  یدالّه، وسِ هُ لَ تَحَ اناً ملَِنْ بُرهَ اً ملَِنْ اِنْ

، وَ  مَ بِهِ لَّ مَ بِهِ وفَ دَ اهِ شَ تَكَ اصَ اجَّ بِهِ لجَ اً ملَِنْ خَ  تا آخر. »...اً ملَِنْ حَ

فروغ آن و سپس نازل نمود بر او کتابی را که نوریست خاموش نشدنی و چراغی است که «یعنی 

و پرتوی است که  آن گم نشود ۀو راهی است که روند دریایی است که قعر آن ناپیداستو شود  محو نمی

بیانی است که ارکانش  و و باطلی است که برهانش سست نباشدحق  ۀشعاع آن برطرف نشود و جداکنند

و  رندست نخوکو عّزتی است که یارانش ش است که از امراض ترس نباشدی خراب نگردد و شفاءا

ی است که
ّ

های علم و  س قرآن معدن ایمان و مرکز آن است و چشمهوب نگردند، پیاران آن منک حق

 آن و وادی اسالم و بنیان آن ۀو باغهای عدالت و منابع آنست و ریش دریاهای آنست
ّ

های حّق و محل

ی است کمش نکنند، نهرهایی که نوشندگان های ه برندگان تمامش نکنند و چشمهی است کدریایاست، 

ی است که های و تّپه رکنندگان گمش ننمایندهای راهی است که سی و نشانه ین بر آن، از آن نکاهندواردکه 

کننده برای تشنگی علما و زندگی برای قلوب  قاصدین از آن نگذرند، خدای تعالی قرار داد آنرا سیراب

و  با آن ظلمتی نباشدکه  و نوری آن دردی نباشد که پس از یگشاده برای صلحا و دواءا فقها و راه

و عّزتی است برای  روی آن بلند استو پناهگاهی است که با آن محکم ۀریسمانی است که رشت

و عذر است برای  روندگان و امام هدایت است برای مأمومینش دوستانش و نردبانی است برای باال

کنندگان و  و شاهد پیروزی است برای بحث ان و برهانی است برای سخن گویانشزنندگ  چنگ

 .تا آخر» آورندگانش...  رستگاری است برای حّجت

بَعَثَ «: فرموده ۱۴۵ ۀدر خطب داً  اهللاُفَ َمَّ َ لـحبِا صحمُ ةِ األْ بَادَ نْ عِ هُ مِ بَادَ جَ عِ رِ تِهِ وَ قِّ لِيُخْ بَادَ انِ إِىلَ عِ ثَ نْ وْ مِ

تِ  اعَ يْطَانِ إِىلَ طَ ةِ الشَّ اعَ يَّنَهُ وَ طَ دْ بَ آنٍ قَ رْ ىلَّ لَ هِ بِقُ تَجَ هُ فَ مَ كَ هُ بِامَ ـأَحْ أَوْ ونُوا رَ ِ أَنْ يَكُ ريْ نْ غَ هُ يفِ كِتَابِهِ مِ انَ بْحَ مْ سُ  هُ

تِهِ وَ  رَ دْ نْ قُ مْ مِ اهُ وَّ أَرَ تِهِ خَ طْوَ نْ سَ مْ مِ هُ ْ   فَ انٌ لَيْسَ فِيهِ يشَ مَ ي زَ نْ بَعْدِ مْ مِ يْكُ لَ يَأْيتِ عَ هُ سَ إِنَّ نَ ا وَ ى مِ فَ قِّ لـحءٌ أَخْ

الَ أَ  نَ الْبَاطِلِ وَ وَ رَ مِ هَ ثَرَ ظْ ىلَ الَ أَكْ بِ عَ ذِ نَ الْكَ ولِهِ وَ  اهللاِمِ سُ رَ نَ وَ رَ مِ وَ ةٌ أَبْ عَ لْ انِ سِ مَ لِكَ الزَّ لِ ذَ نْدَ أَهْ لَيْسَ عِ

تِهِ وَ الْكِتَابِ إِ  وَ قَّ تِالَ َ حَ ا تُيلِ نْهُ إِ ذَ قَ مِ فَ عِهِ وَ الَ أَنْ اضِ وَ نْ مَ فَ عَ رِّ ا حُ دِ ذَ ْ  الَ يفِ الْبِالَ نَ ا ءٌ  يشَ رَ مِ وفِ وَ لْـمَ أَنْكَ رُ الَ عْ

نَ  فَ مِ رَ دْ الْـمُ أَعْ قَ رِ فَ تُهُ وَ نْكَ لَ َ بَذَ الْكِتَابَ محَ ظَ نَ فَ اهُ حَ نَاسَ ئِذٍ وَ تَ مَ وْ الْكِتَابُ يَ يَّانِ وَ أَهْ تُهُ فَ نْفِ انِ مَ يدَ رِ هُ طَ بَانِ لُ احِ صَ
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ؤْ  دٍ الَ يُ احِ يقٍ وَ بَانِ يفِ طَرِ طَحِ صْ هيِامَ مُ مُ الْكِتَابُ وَ وِ وٍ فَ هُ يفِ ذَ ؤْ لُ مْ أَهْ هُ عَ مَ مْ وَ ا فِيهِ لَيْسَ انِ يفِ النَّاسِ وَ مَ لِكَ الزَّ

الَ وَ  َنَّ الضَّ مْ ألِ هُ عَ ا مَ افِقُ لَيْسَ وَ  وَ الْـهُ لَةَ الَ تُ عَ دَ تَمَ اجْ ا فَ عَ تَمَ ةِ وَ  إِنِ اجْ قَ رْ ىلَ الْفُ مُ عَ وْ نِ الْقَ وا عَ قُ َ رتَ ةِ الْـجَ افْ عَ امَ

أَ  ُ كَ ةُ الْكِتَابِ وَ هنَّ نْ مْ أَئِمَّ بْقَ عِ مْ يَ لَ مْ فَ هُ امَ هُ وَ لَيْسَ الْكِتَابُ إِمَ مُ نْهُ إِالَّ اسْ مْ مِ هُ طَّهُ دَ فُونَ إِالَّ خَ رِ عْ هوَ  الَ يَ رَ بْ  .» زَ

سوی عبادت  هها ب از عبادت بت را بحّق فرستاد تا اینکه بندگانش را صپس خدا محّمد«: یعنی

که آن را روشن و محکم نمود. پس قرآنی ۀوسیله بکشاند ب طاعت خودش هو از اطاعت شیطان ب خودش

ی نمود بد خدای
ّ
ابش از آنچه در کت ۀواسطه ن آنکه او را ببینند بوتعالی برای بندگاش در کتابش تجل

 پس از من زمانی خواهد آمد که دکوقدرت خود نشان داد و از ش
ً
قا

ّ
ر آن زمان ت خود ترسانید. و محق

بیشتر  صو چیزی از دروغ بر خدا و رسول تر و چیزی از باطل آشکارتر نیست چیزی از حّق مخفی

و  باید خوانده شودقرآن نخواهد بود هرگاه چنانچه تر از  ارزش  زمان بی و متاعی نزد اهل آن نباشد

کار  و در جوامع چیزی ازتر از قرآن نباشد هرگاه معنی آنرا از موضع خود تحریف کنند  یزی با ارزشچ

 حاملین قرآن آنرا فراموش کرده خوب زشت
ً
قا

ّ
اند (یعنی  تر و چیزی خوبتر از کار زشت نباشد، پس محق

غین قرآن و مراجع مسلمین ب
ّ
ی از آن بیهمبل

ّ
عی نشر قرآنند چ کل

ّ
 نین باشند) پس قرآن وخبرند آنان که مد

راهند کسی ایشان را جا ندهد.  و ایشان دو رفیق هم سفر در یک رود و از مردم دورنداهلش هر دو مط

زمان میان مردمند ولی گویا نیستند زیرا گمراهی با هدایت موافق نباشند اگرچه  پس قرآن و اهل آن در آن

 ب با
ً
حاد کنند و تماما

ّ
مام و تفرقه خوش باشند، گویا ایشان اه هم در یکجا باشند، پس مردم بر تفرقه ات

د از قرآن مگر وای قرآنند و قرآن امام ایشان نیست (در حالیکه باید قرآن امام باشد) پس باقی نمانَ پیش

 
ّ

 ».و حروفش نامش و نشناسند از قرآن مگر خط

 
ً
عزیز مالحظه کن مصداق این  ۀ. خوانندکلمات آن حضرته کنیم ب تا همینجا اکتفا می ما فعال

غین و مراجع اسالمی هستی بیدار شو و خودت را آشنای باشند. تو اگر از  خطبه اهل زمان ما می
ّ
مبل

 در تمام منابر و در تمام مطبوعات آنچه وجود ندارد مفاهیم قرآن است، و
ً
گویندگان و  قرآن کن. فعال

 قرآنی و ایجا
ّ

حنویسندگان برای حفظ خرافات ضد
ّ
 ب این است که علیاد دارند، تعّج د نفاق ات

دانند،  عکس قرآن عمل نموده، قرآن را امام خود نمی و امام خود، ولی اینان برهمه دانسته  قرآن را اماِم 

 !اعداءالقرآن شده است اماِم نعوذ بالله آن حضرت 

ند، ذکر خواهیم کرد ا را که در حّق قرآن فرموده ‡أئّمهدر فصول بعد کلمات حضرت زهرا و سایر 

 .است دانسته ه قرآن را امام خودعلویّ  ۀدر صحیف میرو حّتی حضرت ا
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 باقیه و امام است ۀقرآن حّجت کافیه و معجز -۱۱
 :گفته» عمر« اینکه ۀبهانه خبران فوری او را ب اگر کسی بگوید قرآن کتابی است کافی، بعضی از بی

رسول و  کنند، در صورتیکه خدا، اعراض می کوبند و به این بهانه از سخن حّق  ، می»حسبنا کتاب الله«

 ُه  ۀأئم
ً
چنین گفته باشد » عمر« اند. حال اگر ّمت اسالمی کافی شمرده و دانستهقرآن را برای ا دی تماما

رحال ما در اینجا ه من مسلمانم نباید کسی از مسلمانی فرار کند. به :گفت »عمر«چه ضرر دارد، اگر 

  :آوریم برای اتمام حّجت رسول و ائّمه را می کلمات خدا،

و هدایت را منحصر به آن دانسته و چیز دیگری را هادی  افیدر بسیاری از آیات قرآن را ک خدا -۱

 : فرموده ۱۲۰ ۀبقره آی ۀو سور ۷۱ ۀانعام آی ۀمردم قرار نداده. در سور

ِ ُهَو ٱلُۡهَدىٰ ﴿  .]٧١، األنعام: ١٢٠البقرة: [ ﴾قُۡل إِنَّ ُهَدى ٱ�َّ
 ».محّققًا هدایت خدا فقط هدایت است :بگو«

 : رسول خود فرمودهه قصص ب ۀسور ۵۶ ۀو در آی بر حصر است ن آیات ضمیر فصل دلیلدر ای

َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآءُ ﴿ ۡحَبۡبَت َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
 .]٥٦قصص: ال[ ﴾ إِنََّك َ� َ�ۡهِدي َمۡن أ

کند هر که را  لیکن خدا هدایت می کنی و محّققًا تو هر کسی را که بخواهی هدایت نمی«
 ».بخواهد

 فرموده:  ۹ ۀإسراء آی ۀقرآن قرار داده، در سورو خدا هدایت خود را در 

 .]٩اإلسراء: [  )١(﴾إِنَّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاَن َ�ۡهِدي﴿
 : بقره فرموده ۀسور ۲۷۲ ۀو در آی

 .]٢٧٢البقرة: [ ﴾ لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهمۡ ﴿
 ».تو نیست ۀهدایت مردم بر عهد«

  :فرموده ۵۳ ۀروم آی ۀو در سور

نَت ﴿
َ
 .]٥٣روم: ال[ ﴾ بَِ�ِٰد ٱۡلُعۡ�ِ َعن َضَ�ٰلَتِِهمۡ َوَمآ أ

 ».ای گمراهان از ضاللت نبوده ۀکنند تو هدایت«

 ».کند تر است هدایت می ه آنچه درستبدرستی که این قرآن ب« -١
_____________________________ 
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و اگر در  امام یا کس دیگر را هادی بدانیم؟! هادی نباشد آیا ممکن است صکه پیغمبر پس جایی

هدایت  ۀکنی و وسیل قرآن هدایت می ۀوسیله را هادی دانسته، فرموده تو ب صبعضی از آیات پیغمبر

 :شوری ۀسور ۵۲ ۀست، مانند آیا خود تو و دیگران قرآن

ََّشآُء ِمۡن ِعَبادِنَا﴿ يَ�ُٰن َوَ�ِٰ�ن َجَعۡلَ�ُٰه نُوٗر� �َّۡهِدي بِهِۦ َمن �  ﴾َما ٱۡلِكَ�ُٰب َوَ� ٱۡ�ِ
 .]۵۲شوری: ال[ 

سبب آن هر کس از ه قرار دادیم که بنوری  دانستی کتاب و ایمان چیست ما قرآن را تو نمی«
 ».بندگان را که بخواهیم هدایت کنیم

  میرو لذا حضرت ا
ّ
کرده،  قرآن هدایت می ۀوسیله ب صر داده که رسول خدادر خطب خود تذک

ند، دآور او ایمان میه شدند و ب قرآن هدایت می ۀواسطه را قبول نداشتند ب صیعنی عربی که رسول خدا

  ۱۴۷ ۀو خطب ۸۶ ۀبخط ،۲ ۀچنانکه در خطب
ّ
بَعَثَ « ؛ر داده کهتذک داً  اهللاُفَ َمَّ هُ لـحبِا صحمُ بَادَ جَ عِ رِ  ...قِّ لِيُخْ

د بَ   بتعالی در خدای –به فصل سابق مراجعه شود  – »...يَّنَهُ بِقُرآن قَ
ّ
ر داده که هدایت او و سیاری از آیات تذک

 :فرماید میمائده که  ۀسور ۱۶و  ۱۵ ۀسبب قرآن است مانند آیه ن رسول او بدبو  هادی

بِٞ� ﴿ ِ نُورٞ َو�َِ�ٰٞب مُّ ُ  ١٥قَۡد َجآَءُ�م ّمَِن ٱ�َّ  .]١٦-١٥: ةالمائد[ ﴾ َ�ۡهِدي بِهِ ٱ�َّ
 ».آن هدایت می کند ۀوسیله برای شما از طرف خدا نور و کتاب روشنی آمد که خدا ب«

 : فرموده ۵۰ ۀسبا آی ۀدر سور. قرار داده صو حّتی قرآن را هادی برای خود محّمد

﴿ ٓ ٰ َ�ۡفِ�� �ِن ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِ�ٓ إَِ�َّ َرّ�ِ ِضلُّ َ�َ
َ
َمآ أ  .]٥٠: سبأ[ ﴾ قُۡل إِن َضلَۡلُت فَإِ�َّ

و اگر هدایت یابم پس به آن چیزی  وم پس همانا گمراهیم بر ضرر خودماگر گمراه ش :بگو«
 ».کند است که پروردگارم وحی می

 کافی أحال اگر قرآن که کالم خدا است برای هدایت کافی نباشد کالم پیغمبران و 
ً
وصیا یقینا

ن خنخواهد بود، سخن خدا که نور مبین و هدایت روشنی است اگر برای طالب هدایت کافی نباشد س

 هاد
ً
 نخواهد بود. یمشکل دیگران یقینا

هیعج
ّ

دانند ولی  و کتاب خدا را کافی نمی زنند در زمان ما دم از اسالم می ای ب این است که عد

  نند، کتاب کلینی که صدها خرافات،دا کتاب کلینی را برای هدایت کافی می
ّ

و نقیض و مطالب  ضد

رحال این سخنان در ه . به)1(»لشيعتنا افٍ ك ايفكال«: و به دروغ جعل کردند که !دانند باطله دارد کافی می

_____________________________ 
 کافی برای شیعیان ما کافی است. -١
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 کتاب خود را کافی و  کافی و کامل ندانسته باشد؛ ت که خدا کتاب خود رای اسجای
ً
ولی خدا صریحا

 : فرموده ۵۱ ۀعنکبوت آی ۀکامل دانسته، در سور

نَزۡ�َا َعَلۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيِهمۡ ﴿
َ
آ أ َّ�

َ
َو لَۡم يَۡ�فِِهۡم �

َ
 .]٥١عنکبوت: ال[ ﴾ أ

 ».کتابی نازل نمودیم تا بر ایشان تالوت شودآیا کفایت ایشان نکرده که بر تو «
اند کتاب خدا از جهت  بعضی گفته را کافی دانسته و ه طور اطالق کتاب خودب پس خدا بدون قید و

نازل شده؟ جواب این و خواستند  بودن کافی است، زیرا این آیه در جواب یهودیان که معجزه می  معجزه

 : است که
ً
  شود. رد نزول مخّصص آیه نمید و موآیه اطالق دار ؛اّوال

ً
اگر شما قبول دارید که از  ؛ثانیا

آیا خدا که  اید؟! نقل کرده صبودن کافی است پس چرا صدها معجزه برای رسول خدا  جهت معجزه

و برای رسول خود معجزات دیگری  قول خود عمل نکردهه فرموده قرآن از جهت معجزه کافی است ب

 ید گوی ده و یا میایجاد کر
ً
بوده خود  یکه از جهت اعجاز کاف کتابی ؛معجزات منقوله دروغ است. ثالثا

 : فرموده ۳۸ ۀانعام آی ۀچنانکه در سور ،کس بیانم و برای هر چیز و هر مگوید من هدایت می

ءٖ ﴿ ۡطَنا ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِمن َ�ۡ ا فَرَّ  .]٣٨ام: عناأل[ )١(﴾مَّ
 :فرموده ۸۹ ۀنحل آی ۀو در سور

ءٖ ﴿ ۡ�َ ِ
ۡ�َا َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب تِۡبَ�ٰٗنا ّلُِ�ّ  .]٨٩النحل: [ ﴾ َونَزَّ

 ».ما این کتاب را بر تو نازل نمودیم که برای هر چیزی بیان است«
پرسیم بیان هر چیزی شده برای که و برای چه  قانونی. حال ما می بته برای هر چیزی از امور دینی وال

 : فرموده ۱۳۸ ۀآل عمران آی ۀاز آن جمله در سور .مردم ۀبیان برای هم ؛قرآن جواب داده که ؟کسانی

 ]١٣٨آل عمران: [ )٢(﴾١٣٨َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس َوُهٗدى َوَموِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقَِ� ﴿
ای مردم نداند قرآن را تکذیب کرده و به خدا ایمان رن را بیان کافی و هادی بآپس اگر کسی قر

ت خود می .نیاورده
ّ
 و و امام صت است که کسی قرآن را که رسولنپرسیم آیا از عقل و دیا ازمل

مسلمین باید از آن پیروی کنند، کافی نداند، ولی کتاب یک نفر آخوند را کافی بداند، آیا این از  ۀهم

تو عدالت و وجدان است؟!! یعنی بگویانصاف 
ّ
  کتاب کفایت صاسالم و خود رسول خدا یم مل

کننده را آورد،   و کتاب کافی کفایت د بن یعقوب از کلین آمده نداشت تا پس از سیصد سال محّم کنند

 ».ما در این کتاب چیزی را فروگذار نکردیم« -١

 ».این کتاب بیانی است برای مردم، و برای پرهیزکاران هدایت و پندی است« -٢

_____________________________ 



 ٧٧  مقدمه

 محّم  مسلمانی که چنین می
ّ

داند،  افضل و برتر می صمحّمد بن عبدالله د بن یعقوب را ازگوید البد

شان همه ایدی است، ُه  ۀو أئمَّ  صحال باید دید این مسلمان تابع کیست، اگر پیرو خدا و رسول خدا

 که کتاب و آیات مربوط به آن ذکر شد. ؛ خدا همّما خداا اند. قرآن را کافی دانسته

در بسیاری از اخبار وارده فرموده قرآن امام همه و حّجت کافیه برای همه  صّما رسول خداو ا

ِفنَتُ «: فرموده ۱۷بحار جدید ص  ۹۲باشد، در جلد  می
ْ
ْيُ�ُم ال

َ
َبََسْت َعل

ْ
إَِذا اتل

َ
ُمْظلِِم ف

ْ
ْيِل ال

َّ
ِقَطِع الل

َ
ك

َنَّةِ   اجلْ
َ

اَدهُ إىِل
َ
َماَمُه ق

َ
ُه أ

َ
ُقْرآِن َمْن َجَعل

ْ
ْيُ�ْم بِال

َ
يِلُل يَُدلُّ ىلَعَ َخْ�ِ َسبِيلوَ  َ�َعل هرگاه «: یعنی .» ُهَو ادلَّ

آنرا امام و های شب تاریک بر شما مشتبه کرد بر شما باد به قرآن، هر کس  های دینی راه را مانند پاره فتنه

 ۱۹و در ص ». ی است برای بهترین راهبرد و قرآن راهنمای را به بهشت مین او آپیشوای خود قرار دهد، قر

: که فرموده صاند از رسول خدا القرآن روایت کرده قراءةل همان جلد و در وسائل الشیعه باب اّو 

َاٌة و هدَ عْ �َ  رٌ قْ �َ  اله وَ ونَ � دُ الغِ  ِ�ٌّ غَ  رآنُ القُ «
َ

نیازی است و پس  قرآن سبب بی«: یعنی .)١(» لَِمْن تَبَِعه�

همان جلد  ۱۳و در ص ». ستا از قرآن هیچ احتیاجی به چیزی نیست و برای پیروان خود نجات

ْ�َط «: فرموده صخدا رسول
َ
عْ اهُ اهللاُ َمْن أ

ُ
ا أ َضَل ِممَّ

ْ
ف
َ
ْعِطَي أ

ُ
 أ

ً
نَّ رَُجال

َ
ى أ

َ
رَأ

َ
ُقْرآَن ف

ْ
َر ِطَي َ�َقْد  ال َصغَّ

 وَ 
ً
َم َصِغ�اً َعِظيما ْن مَ «: که فرمود صهمان جلد روایت کرده از رسول خدا ۱۴و در ص  .)٢(»َ�ظَّ

ُهَدى 
ْ
َب ال

َ
ُقْرآن  َ�ْ�ِ ِمْن َطل

ْ
ُه اهللاُ  ال

َّ
َضل

َ
قرآن طلب کند خدا او را به  کس هدایت را در غیر هر«: یعنی .»أ

 ».گمراهی خودش واگذارد
و سایر  ۱۵۹ ۀوخطب ۸۳ ۀو در خطب که کلمات او در فصل سابق ذکر شد ّما علّی بن ابیطالبو ا

 ميكُ لَ إِ  یلقَ أَ فَ «: فرموده ۸۶ ۀو هم حّجت و کافی دانسته و همچنین در خطبن را هم امام آخطب قر

ة رَ ذَ ااملَعْ ذَ عَ ، وَ َ ةَ لـحا ميكُ لَ ختَّ باقی نگذاشت و حّجت را پس خدا با قرآن جای عذر برای شما «: . یعنی»جَّ

_____________________________ 

 ‡یت بتحقیق مؤسسة آل ، إىل حتصيل مسائل الرشيعةوسائل الشيعة هـ)، ۱۱۰۴شیخ محمد بن حسن حر عاملی (ت  -١
شماره حدیث  ،اب قراءة القرآن ولو في غیر الصالةاز ابوباب اول / ۶ ج جزء]، ۳۰هـ، [۱۴۱۴، ۲، قم، طإلحیاء التراث

)۷۶۴۶.( 

شیخ محمد بن علی بن بابویه قمی معروف به  معاين األخبارتر ترجمه شده است. بحار األنوار نقل از کتاب پیش -٢

ی طبرانهـ). این حدیث با لفظی مشابه در ضمن حدیث أکمل در مصادر اهل سنت آمده و ۳۸۱شیخ صدوق (ت 

سماعیل ا در سند این حدیث: گویدی مییثمه) ۷/۱۵۹( آمده است جممع الزوائدهمچنان که در  را ذکر کرده استآن

شماره ، ۲/۵۲۲را تخریج کرده است: آن شعب اإليامنی دربیهقو همچنین  . ک استمترو جود دارد وبن رافع و

 .)۹/۳۹۶( تاريخ بغداد، خطیب بغدادی در )۲۵۹۱(

 



 تابشی از قرآن    ٧٨

ا حّجت خداوند رسول خود را ب: یعنی .»ةٍ يَ افِ كَ  ةٍ جَّ حُ ه بِ لَ رسَ أَ «: فرموده ۱۶۱ ۀو در خطب» تمام کردبر شما 

دٍ «: فرموده ۹۰ ۀو در خطب .کافیه که قرآن است فرستاد َمَّ َّتْ بِنَبِيِّنَا حمُ تُهصمتَ جَّ  ۹۲و در جلد  ؛)1(» حُ

ى«: خود فرمود ۀدر خطب ۲۶بحار ص  جَ رْ ٍ يُ ريْ لَّ خَ هِ كُ بَاعِ عَلَ يفِ اتِّ فْ  ،فَجَ رَ نَ اراً أَمْ ذَ ينُ إِعْ عَ فِيهِ الدِّ ِ هِ رشُ سِ

هِ وَ  قِ لْ ىلَ خَ ةً عَ جَّ و در قرآن دین را تشریع  خیری که امید باشد قرار داد هر نخدا در پیروی قرآ«: . یعنی»حُ

 ».کرد برای آنکه عذر را تمام و حّجت را بر خلق برساند

يِّ  اهللاِكِتَابُ «: ذکر شده فرمود ۱۳بحار ص  ۹۲خود که در ج  ۀدر خطب ‘ما حضرت زهراو ا نَةٌ بَ

ائِرُ  هُ    هابَصَ ائِرُ ا وَ آ] وَ  [بَصَ هَ ائِرُ َ ةٌ رسَ فَ شِ نْكَ يَةٌ ظَوَ يٌ مُ لِّ تَجَ انٌ مُ هَ رْ عُ بُ تِامَ ةِ اسْ يَّ ِ يمٌ لِلْربَ دِ هُ مُ رُ ] إِ  قائداً هُ وَ اهِ ائِدٌ ىلَ [قَ

هُ وَ  بَاعَ انِ أَتْ وَ ضْ هُ فِيهِ تِبْيَانُ  مؤدياً الرِّ يَاعَ اةِ أَشْ ] إِىلَ النَّجَ دٍّ ؤَ افِ [مُ لِهِ الكَ َ ةِ ومجُ ريَ
نِ جِ اهللاِ الْـمُ جَ : یعنی .»يَةِ حُ

ی است که ظواهر آن رهانکه رازهای آن آشکار است و بکتاب خدا روشن است دالئل آن و آیاتی است «

کشاند و  سوی خوشنودی خدا میه و پیروی از آن ب همواره آنرا استماع کنند هویدا است، مردم باید

 ». های نورانی و جمالت کفایت کننده تست بیان حّج ا  ساند، درآنر به نجات می پیروانش را

  ؛‡هأئما امام باقر و صادق و سایر مّ و ا
ّ

القرآن از امام  یعه در باب اول از ابواب قراءةوسائل الش

آید و  یلهی معدل ا ۀروز قیامت قرآن به نیکوتر صورتی در محکم: روایت کرده که فرمود باقر

تُ ا نَ أَ وَ  ينِ بَ ذَّ كَ وَ  يقِّ حَ بِ  فَّ خَ تَ اسْ وَ  ينِ عَ يَّ ضَ  نْ مَ  مْ هُ نْ مِ « کند پروردگارا عرض می جَّ لْقِكَ حُ ىلَ خَ . )٢(» كَ عَ

حّق من استخفاف کردند و مرا تکذیب کردند و ه خدایا بعضی از این مردم مرا ضایع گذاشته و ب: یعنی

 حال آنکه من حّجت تو بر بندگانت بودم.

مَ «: که فرموده در همان باب روایت کرده از امام صادق ى بِابْنِ آدَ عَ يُدْ نِ لِ الْـمُ فَ مِ مُ لـحؤْ دَّ يَتَقَ ابِ فَ سَ

آنُ  رْ يَقُولُ  الْقُ ةٍ فَ ورَ نِ صُ سَ هُ يفِ أَحْ امَ آنُ وَ  أَمَ رْ ا الْقُ بِّ أَنَ ا رَ كَ يَ بْدُ ا عَ ذَ مُ هَ يتِ الـْ وَ هُ بِتِالَ سَ تْعِبُ نَفْ انَ يُ دْ كَ نُ قَ مِ . )٣(» ؤْ

آید در بهترین صورتی،  پس قرآن جلو او میشود فرزند آدم برای حساب،  یعنی روز قیامت دعوت می

 رنج افکنده.ه تالوت من ب ۀواسطه مؤمن تو است که خود را ب ۀمنم قرآن و این بندگوید پروردگارا  سپس می

آنِ «: که فرمود م روایت کرده از امام صادقو در باب سّو  رْ مْ بِالْقُ يْكُ لَ عَ نْ  ،فَ هُ إِىلَ مَ ادَ هُ قَ امَ هُ أَمَ لَ عَ جَ

 با پیامبر ما محمد حجت خداوند تمام شد.. -١
يْنًا،  -۱/ ۶، ج وسائل الشيعةحر عاملی،  -٢ بَابِهِ عَ تِحْ اسْ ايَةً وَ هِ كِفَ لِيمِ تَعْ آنِ وَ رْ لُّمِ الْقُ وبِ تَعَ جُ  ).۷۶۳۶حدیث (بَابُ وُ

هِ  -۱/ ۶مرجع قبلی، ج  -٣ لِيمِ عْ تَ آنِ وَ رْ قُ لُّمِ الْ عَ وبِ تَ جُ  ).۷۶۳۸، ح (بَابُ وُ

_____________________________ 



 ٧٩  مقدمه

قرار دهد، قرآن او را به سوی بهشت سوق امام خود  کس او را  قرآن، هره بر شما باد ب«: یعنی .)١(»نَّةالْـجَ 

 »دهد. می

ا «: که روایت کرده از امام رضا ۱۴بحار ص  ۹۲و ج  ضَ رَ الرِّ كَ آنَ  ذَ رْ ماً الْقُ وْ ظَّمَ ا يَ عَ ةَ لـحفَ جَّ

يَ فِيهِ وَ  الَ هُ الْـمُ ةَ وَ اآلْ هِ قَ ةَ يفِ نَظْمِ زَ بْلُ عْجِ قَى لْـمَ ا اهللاِوَ حَ ثْ هُ الْوُ تُ وَ رْ عُ تُهُ وَ تِنيُ وَ يقَ رِ دِّي إِىلَ الْـمُ ثْىلَ الْـمُ طَ ؤَ

نَ النَّارِ الَ الْـمُ نَّةِ وَ الْـجَ  ي مِ نَةِ وَ نْجِ مِ َزْ ىلَ األْ ْلُقُ عَ انٍ بَلْ خيَ مَ انٍ دُونَ زَ مَ لْ لِزَ ْعَ ْ جيُ هُ ملَ َنَّ نَةِ ألِ َلْسِ ىلَ األْ غِثُّ عَ  الَ يَ

انِ وَ  هَ ْ لِيلَ الْربُ عِلَ دَ لِّ ـُ احلْ جُ ىلَ كُ ةَ عَ ان جَّ یاد قرآن نمود و حّجت در آن  روزی امام رضا«: یعنی .» إِنْسَ

آویز محکم  و دست قرآن ریسمانی است متین: ست بزرگ شمرد و فرمودا نظم آن که دراعجازی ۀو نشان

دهد، به  برد و از آتش دوزخ نجات می سوی بهشت میه سوی خدا است. او است که به بو بهترین راه 

انسانی دلیل،  ن نیامده، بلکه قرآن برای هرکهنه نشود زیرا قرآن برای این زمان و آن زماگذشت زمانها 

 ».است برهان و حّجت قرار داده شده

 قرآن امام هر مسلمان و پرچم هدایت است -۱۲
در فصل سابق ذکر شد که قرآن برای همه  ‡هأئمو سایر  صرسول خدا های کلمات و خطبه در

تی مامقتدا و هدایت است. اکنون در اینجا نیز دالئل و کل امام، هدی ۀو أئم صحّتی برای رسول خدا

 : شود ذکر می

 : و قرآن را امام نامیده و فرموده تورات ،۱۷ ۀهود آی ۀدر قرآن سور

ّ�ِهِۦ َوَ�ۡتلُوهُ َشاهِٞد ّمِۡنُه َوِمن َ�ۡبلِهِۦ كَِ�ُٰب ُموَ�ٰٓ ﴿ ٰ بَّيَِنةٖ ّمِن رَّ َ�َمن َ�َن َ�َ
َ
إَِماٗما أ

 .]١٧هود: [ ﴾ َورَۡ�َةً 
اضافه در  هآیا آنکه بر دلیل روشنی از پروردگارش باشد (یعنی قرآنی به او نازل شده باشد) و ب«

 ».امام و رحمت بود توراتپیروی قرآن شاهدی از خود داشته باشد و از پیش کتاب موسی یعنی 
ولی ورات امام و رحمت باشد، به طریق اتکه یجای ،خوانده  را امام و رحمت توراتخدا در اینجا 

 : به رسول خود فرموده قرآن امام و رحمت است. خدایتعالی مکّرر

ّ�َِك ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن رَّ
ُ
 .]١٠٦األنعام: [  )٢(﴾ٱتَّبِۡع َمآ أ

 

_____________________________ 

آنِ  -۳/ ۶مرجع قبلی، ج  -١ رْ قُ اينِ الْ عَ رِ يفِ مَ كُّ بَابِ التَّفَ تِحْ  ).۷۶۵۷ح ( ،بَابُ اسْ

 ».شود از پروردگارت پیروی کن آنچه به سوی تو وحی می« -٢
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  :فرموده ۲ ۀاحزاب آیسورۀ و در 

ّ�َِك ﴿  .]٢األحزاب: [  )١(﴾َوٱتَّبِۡع َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َۡك ِمن رَّ
 : فرمود ۲۰۳ ۀو در اعراف آی

﴿ ِ�ّ تَّبُِع َما يُوَ�ٰٓ إَِ�َّ ِمن رَّ
َ
َمآ �  .]۲۰۳األعراف: [  ﴾قُۡل إِ�َّ

 ».کنم شود پیروی می من وحی میه بگو فقط من از آنچه از طرف پروردگارم ب«
 :فرموده ۴۳ ۀزخرف آی ۀو در سور

وِ�َ إَِ�َۡك ﴿
ُ
ِٓي أ  .]٤٣الزخرف: [ ﴾ فَٱۡسَتۡمِسۡك بِٱ�َّ

 .»شود چنگ بزن به آنچه به تو وحی می«
 به حکم آی صپس چون به رسول خدا

ً
 :ۀواجب شده پیرو قرآن باشد یقینا

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ﴿
ُ
ِ أ  .]٢١[األحزاب:   )٢(﴾لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

 ّمت واجب است پیرو قرآن باشند. و سایر افراد ا بر تمام امامان

 : فرموده ۳ ۀبر عموم مسلمین واجب فرموده پیروی قرآن را و در آیاعراف  ۀتعالی در سور اضافه حّق به 

ّ�ُِ�مۡ ﴿ نِزَل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 .]٣األعراف: [ ﴾ ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

  ».پیروی کنید آنچه را به سوی شما از پروردگارتان نازل شده«
 فرمودهنقل کبسیار  ‡أئّمهو سایر  اگرچه در فصول سابق از کلمات علی

ً
اند  ردیم که صریحا

ه در دعای بعد علویّ  ۀدر صحیف یم حضرت علیگوی باشد، اکنون می مقتدای همه میمام و قرآن ا

َمَّ «: کند عرض می تسلیم الّصالة ولَكَ حمُ سُ ىلَّ أَنَّ رَ بِيِّي وَ  اهللاُداً صَ آلِهِ نَ يْهِ وَ لَ ينَ عَ ي أَنَّ الدِّ تَ لَهُ الَّذِ عْ َ رشَ

يدِينِي وَ  امِ يْهِ إِمَ لَ لْتَهُ عَ زَ ي أَنْ  صدهم که پیغمبرت محّمد خدایا من شهادت می«: یعنی .» أَنَّ الْكِتَابَ الَّذِ
 
ّ

قا آن کتابی که به او نازل پیغمبر من است و محق
ّ

قا آن دینی که برای او تشریع کردی دین من است و محق

قرآن  ؛و سایر خطب خود فرمودند که ۱۸۰ ۀالبالغه در خطب در نهجاضافه ه و ب ».من است مامانمودی 

 ُح «
ُ

ت  َع  اللهِ  جَّ
َ
  یل

َ
قِ خ

ْ
و  و خود او از این حّجت پیروی کرده ن را برای تمام خلق حّجت دانستهآو قر »هل

یعه باب سّوم از 
ّ

مْ الَ أَ «: روایت کرده از آن حضرت که فرمود »ءةأبواب القرا«در وسائل الش كُ ُ ربِ أُخْ

 ».شود پیروی کن آنچه از پروردگارت به تو وحی می« -١

 ».بتحقیق برای شما به رسول خدا اقتدای نیکو نمودن است« -٢

_____________________________ 



 ٨١  مقدمه

قًّ  يهِ حَ قِ ه ابِالْفَ ِ ريْ نْهُ إِىلَ غَ بَةً عَ غْ آنَ رَ رْ كِ الْقُ ُ رتْ ْ يَ نْ ملَ دهم شما را به فقیه حقیقی، آن  آیا خبر« :. یعنی)١(» مَ

 »را رها نکند در حالیکه از آن اعراض کند و به غیر قرآن توّجه نماید. قرآناست که 

ین به قرآن و  داند قرآن را هم امام و هم حّجت می پس چنانکه ذکر شد آن حضرت
ّ

و خود متد

ه
ّ

خبر و بلکه به آن  دانسته و از قرآن بی ای از عوام خود را پیرو علی احکام و آیات آن بوده، چگونه عد

گویند قرآن کافی نیست، آن وقت همان عوام چون بخواهند اثبات امامت آن  و میکنند  توهین می

در صورتیکه تأویل  کنند امامت میه ل خود تأویل بمیبه  زنند، آیاتی را آن چنگ میحضرت کنند به قر

ی دوست اّدعای :گفت ست چنانچه در بحث تأویل خواهد آمد. حال بایدنیخدا جائز  قرآن برای غیر

 دشمن علیرفتار و عقای ،خبر و برخالف آیات آن قرآن بی که از علی
ً
است. و  دی دارد قطعا

چیزی بیان شده  هراگر پیغمبری از طرف خدا کتابی آورد و در آن کتاب ذکر شده باشد که در این کتاب 

  ّمتم کافی است،ای رسالت من و تکالیف ارو ب
ّ

کتاب  ند و بگویند اینای بیای هسپس بعد از هزار سال عد

 توان آنان را پیرو او شمرد؟  ّمتش کافی نیست، آیا میبرای ا

خدا و برای خود  تز قرآن، قرآن را امام و حّج صدر اسالم که هیچ کتابی نبود ُج  ، چگونه درهللاوا ال

ط شدند، ولی پس از آنکه  دانستند کافی می
ّ
ی نموده و بر تمام جهان آن روز مسل

ّ
و به همین جهت ترق

ت ه روز در انحطاط، پستی، هزار کتاب دینی پیدا شد مسلمین روز ب
ّ
روند. آیا  خرافات فرو میو ذل

تی پیدا کرد ُج  می
ّ
ی نموده و به عّزت اّولّیه برسند، نز دوری از قرآن؟ پس مسلمین اگر بخواهتوان عل

ّ
د ترق

 روز ب
ّ

 مراجعه به متن قرآن نمایند و إال
ً
بیچارگی ایشان افزون خواهد پراکندگی و  روز جهل،ه باید تماما

َنَّة«: که در فصل سابق فرمود صیا کلمات رسول خداشد. آ  اجلْ
َ

اَدهُ إىِل
َ
َماَمُه ق

َ
ُه أ

َ
و  )2(»َمْن َجَعل

  که حضرت أمیر ۱۹۸و  ۱۴۵ ۀخطبات دیگر برای بیداری مردم ما کافی نیست؟ آیا به خطب
ً
صریحا

 :فرموده ۱۷۰ ۀاعراف آی ۀمام هدایت است نباید اعتنا کرد؟ خدا در سورقرآن ا: فرماید می

ِينَ ٱوَ ﴿ َّ�  ِ ُكوَن ب قَاُمواْ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱُ�َمّسِ
َ
لَٰوةَ ٱَوأ ۡجَر  لصَّ

َ
 ﴾١٧٠ لُۡمۡصلِِح�َ ٱإِنَّا َ� نُِضيُع أ

 .]۱۷۰[األعراف:  

گذاریم  نمی به تحقیق ما ضایع ،اند کتاب إلهی تمّسک جویند و نماز را به پاداشتهه آنانکه ب«
 ».جر اصالح کنندگان راا

_____________________________ 

آنِ  -۳/ ۶ج ، وسائل الشيعة، حر عاملی -١ رْ قُ اينِ الْ عَ رِ يفِ مَ كُّ بَابِ التَّفَ تِحْ بَارِ  )، نقل از کتاب۷۶۶۱ح ( ،بَابُ اسْ اينِ األَخْ عَ  مَ
 ابن بابویه  قمي.

 کند.  هرکس قرآن را پیشوای خود قرار دهد، او را به سوی بهشت رهبری می -٢

 



 تابشی از قرآن    ٨٢

شان تنظیم شود، باید همه یتا امور دین و دنیا لهی تمّسک جویندبق این آیه باید مسلمین به کتاب اط

و مانند بعضی از  به آن مجّهز سازند تا نجات یابندرا بفهمند و خود را  قرآن را امام خود بدانند و آیات آن

اند نباشند، زیرا اگر امام و مصلحی بیاید  پرداختهنافراد که اصالح را از دیگران خواسته و به اصالح خود 

قرآن پیروی کند، و برخود او نیز واجب است از همین  یروی همین قرآن دعوت خواهد کردپ مردم را به

  در اینجا روایتی از حضرت عسکری
ّ

 الَ قَ «: ل تفسیر صافی که فرموداّو  ۀموارد شده در مقد

رْ :صاهللا ولسُ رَ  ا الْقُ ذَ وَ النُّورُ إِنَّ هَ االْـمُ آنَ هُ اءُ تِنيُ لْـمَ بْلُ الْـحَ بِنيُ وَ فَ الشِّ يَا وَ لْ ةُ الْعُ جَ رَ الدَّ قَى وَ ثْ ةُ الْوُ وَ رْ الْعُ وَ

 وَ  َ ربْ ةُ الْكُ يلَ ضِ الْفَ ى وَ فَ َشْ نْ األْ ى مَ ظْمَ ةُ الْعُ ادَ عَ تَ  السَّ هُ اسْ رَ وَّ اءَ بِهِ نَ دَ بِهِ وَ  اهللاُضَ قَ نْ عَ هُ  مَ مَ صَ هُ عَ ورَ نْ وَ  اهللاُأُمُ مَ

َسَّ  هُ متَ ذَ قَ ْ وَ  اهللاُكَ بِهِ أَنْ نْ ملَ قْ  مَ ارِ فَ هُ يُ عَ فَ هُ رَ امَ كَ نِ اسْ وَ  اهللاُأَحْ اهُ مَ فَ ى بِهِ شَ فَ اهُ وَ  اهللاُ اهللاُتَشْ وَ ا سِ ىلَ مَ هُ عَ رَ نْ آثَ مَ

اهُ  دَ نْ طَلَبَ وَ  اهللاُهَ  يفِ الْـهُ مَ هُ  دَ لَّ هِ أَضَ ِ ريْ هُ وَ اهللاُغَ ارَ عَ هُ شِ لَ عَ نْ جَ مَ هُ دِ ، وَ دَ عَ هُ أَسْ ارَ هُ ، وَ اهللاُثَ لَ عَ نْ جَ هُ مَ امَ إِمَ

ي بِهِ  تَدِ قْ ي يَ اهُ وَ  -الَّذِ ، أَدَّ ي إِلَيْهِ نْتَهِ ي يَ لَهُ الَّذِ وَّ عَ نَّاتِ النَّ  اهللاُمُ : فرمود صرسول خدا«: یعنی .)١(»عِيمإِىلَ جَ

 این قرآن همان نور روشن و ریسمان متقن و طناب محکم
ً
قا

ّ
باال و شفاء بهتر و فضیلت  ۀو درج محق

که به آن و کسیاستفاده کند خدا او را حفظ کند نور او  که از تر است، کسی و سعادت عظیم بزرگتر

از آن شفاجوید  و آنکه دباال بَر  احکام او جدا نگردد خدا او را به چنگ زند خدا نجاتش دهد، آنکه از

س هدایت را در و هر ک یت کندقرآن ترجیح دهد خدا او را هدا را بر غیر و آنکه قرآنخدایش شفا دهد 

-باطن خود قرار دهد خدا او را نیککه قرآن را ظاهر و و کسی آن جوید خدا به گمراهیش واگذارد غیر
مام و پیشوای خود کند که مقتدا و مرجع او باشد خدا او را به سوی بهشتهای را ا که آنو کسی بخت کند

هَ وَ «: دهرموفالبالغه  نهج ۹۸ ۀدر خطب میرحضرت ا نعمت خود بکشاند. و أَنَّ نَشْ هُ وَ ُ ريْ دُ أَنْ الَ إِلَهَ غَ

هُ وَ  بْدُ داً عَ َمَّ ولُهُ أَ حمُ سُ ادِعاً وَ رَ هِ صَ رِ هُ بِأَمْ لَ سَ هِ رْ رِ كْ يداً وَ  بِذِ شِ ىضَ رَ مَ يناً وَ أَدَّ أَمِ اطِقاً فَ ةَ انَ ايَ لَّفَ فِينَا رَ قِّ لْـحَ خَ

قَ وَ  رَ ا مَ هَ مَ دَّ قَ نْ تَ ا مَ نْهَ لَّفَ عَ َ نْ ختَ قَ وَ زَ مَ قَ هَ ِ ا حلَ هَ مَ نْ لَزِ خدا  ی غیرحاجت ۀندکه برآورما گواهیم «: یعنی .»مَ

تا آشکار کند و به یاد او نطق کند،  مر خود فرستاداو و رسول او است، او را به ا ۀبند صو محّمد نیست

 گذاشت؛ در میان ما پرچم حّق (قرآن) را و به امانت انجام داد و در حال کمال رفت خود را ۀپس وظیف

م جوید
ّ

و هر کس الزم  هر کس از آن عقب مانده هالک شده و از دین خارج شده هر کس بر قرآن تقد

 »آن باشد به مقصد رسد.

، تهران، مکتبة ۲ی، طشیخ حسین اعلم، تحقیق تفسري الصايفـ)، ه۱۰۹۱نی (تفیض کاشابه  لقبممحسن مولی  -١

 . ۱/۱۷جزء]،  ۵الصدر، [

_____________________________ 



 ٨٣  مقدمه

هُ وَ «: که القرآن روایت کرده از امام رضا ۀقرائ ۲۷و کتاب وسائل الشیعه باب  لُّ هُ كُ مُ الَ انَ كَ كَ

هُ وَ  ابُ وَ جَ نَ وَ اتٍ مِ اعَ تِزَ هُ انْ َثُّلُ آن متَ رْ چنین بود که سخن او و جواب او  عادت حضرت رضا«: یعنی ،» الْقُ

 »و استشهاد او در مطالب، جمالتی از قرآن بود.

ز خودشان با این همه کلمات ایشان باز اگر مردم از خواب غفلت و جهل بیدار نشوند دیگر کسی ُج 

 مسئول نخواهد بود.

 ن استقرآن رافع اختالفات و دافع گمراهی مسلمی -۱۳
  مسلمین اگر بخواهند به عّزت،

ّ
خود برسند، باید اختالفات خود را  ۀاز دست رفت ۀبرتری و دولت حق

 
ّ

  حل
ّ

ن را رافع آبه قرآن، زیرا خدایتعالی قر ۀاختالفات ایشان ممکن نیست مگر با مراجع کنند و حِل

 قرآن را قبول دارند، اگرَر اختالف آنان قرار داد، و فِ 
ً
زبان باشد، اگر کسی ایمان به ه چه ب ق مسلمین تماما

نحل  ۀخدا دارد باید سخن خدا را بپذیرد و برای رفع اختالف و دفع عداوت رجوع به قرآن کند، در سور

 : فرموده ۶۴ ۀآی

﴿ ِ ِي ٱۡختَلَُفواْ �ِيهِ َوُهٗدى َورَۡ�َٗة لّ َ لَُهُم ٱ�َّ نَزۡ�َا َعلَۡيَك ٱلِۡكَ�َٰب إِ�َّ ِ�ُبَّ�ِ
َ
َقۡوٖ� َوَمآ أ

 .]۶۴النحل: [  ﴾٦٤يُۡؤمِنُوَن 
کنی آنچه را در آن اختالف دارند و این  بیان ما نازل نکردیم این کتاب را مگر برای ایشان«

 ».ت و رحمت است برای مردم با ایمانیکتاب هدا
  به توّسط قرآن رفع اختالف می صاسالمپس پیغمبر

ِ
 اختالف قرآن است.  کرده، پس مرجع

ّ
حل

ان اخبار است و آن ع خود اخباری دارند که مرجع ایشان همفنه فرقه ب ق اسالمی هرَر فانه فِ متأّس 

ید  د میزند و زیا و عداوت را دامن می نفاق، شقاق اخبار اختالف، گرداند. اگر کسی بگو

  ؛رفع اختالف کنند، جواب او این است کهباید  و یا امام صخدا رسول
ً
و  صرسول: اّوال

  ا قرآن را رافع اختالف قرار داده.و خد هر دو تابع قرآنند امام
ً
ما نه رسولی و نه امامی زمان : ثانیا

 هیچ کس و هیچ چیز  حاضر است
ً
 ۲۱۳ ۀو در آی ز قرآن رارا رافع اختالف قرار نداده ُج و خدا صریحا

  :هبقره فرمود ۀسور

ُ ٱ�َّ ﴿ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�بََعَث ٱ�َّ مَّ
ُ
نَزَل َمَعُهُم  ۧبِّ�ِ َ�َن ٱ�َّاُس أ

َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

ِيَن  ْ �ِيهِ� َوَما ٱۡختَلََف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ ّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما ٱۡختَلَُفوا ٱلِۡكَ�َٰب بِٱۡ�َ
ۢ� بَيۡنَُهمۡ  وتُوهُ مِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغيَ

ُ
 .]٢١٣البقرة: [ ﴾ أ
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وحدت اختالف  فرموده پس از ۱۹ ۀیونس آی ۀاند (و چنانچه در سور  ّمت بودهمردم یک ا«
و با ایشان  درا برای بشارت و انذار فرستا هوس) پس خدا پیغمبرانو  کردند، روی هوی

اند و  ن اختالف کردهآکم کند بین مردم در آنچه در طبق واقع کتاب فرستاد تا آن کتاب ُح 
که کتاب به ایشان داده شده بود، پس از آنکه کتاب نکردند مگر کسانی اختالف در آن

 ».آیات روشن برای ایشان آمد برای ستم بین خودشان اختالف ایجاد کردند
که فاعل آن  ﴾ُ�مَ َ�ۡ ﴿ رافع اختالف نموده، زیرا ضمیر قرآن را حاکم وتعالی آیه حّق  در این

أنبیاء  زیرا .گردد و به انبیا برنمی ترین مرجع است نسبت به آن نزدیک گردد به کتاب که باشد برمی

که خود الف قرار داده و کسیرا موجد اخت هل قرآنخدا در این آیه ا و جمع ولی ضمیر مفرد است

ِينَ ٱ إِ�َّ  �ِيهِ  تَلََف خۡ ٱ َوَما﴿ :دلیل اینکه فرمودهه شود ب موجد اختالف باشد، رافع اختالف نمی َّ� 
وتُوهُ 

ُ
آیات بیان شد.  ۀپس به خود قرآن باید رجوع داده شود نه به اهل آن چنانکه در ترجم ،﴾أ

این کتاب خواهد آمد و سایر  ۲۱البالغه در فصل  نیز چنانچه در نهج حضرت امیرالمؤمنین

 : نفرموده ۳۱ ۀروم آی ۀاند. آیا خدا در سور از اوالدش قرآن را رافع اختالف خوانده ‡أئّمه

يِۡهۡم  ٣١َوَ� تَُ�ونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ﴿ قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما َ�َ ِيَن َفرَّ ِمَن ٱ�َّ
 .]٣٢-٣١الروم: [ ﴾ ٣٢فَرُِحوَن 

نباشید از مشرکین، آنانکه تفرقه آوردند در دین خود و شیعه شیعه شدند و هر دسته و حزبی «
 ».ایشان است خوشندبه آنچه نزد 

حال تفرقه ایشان را مشرک  تعالی بیدار باش به مسلمین زده و در آری این آیه معجزه است که حقِّ 

بینیم در زمان ما هر شیعه و هر دسته به شعائر و مطالب من درآوردی خود خوشند، ولی  و ما می خوانده

 : ودهفرم ۱۳ ۀشوری آی ۀدر سور خبرند. آن و شعائر اسالمی بیاز قر

قُواْ �ِيهِ ﴿ �ِيُمواْ ٱّ�ِيَن َوَ� َ�َتَفرَّ
َ
 .]١٣الشوری: [ ﴾ أ

 ».نیدفکدین را بپا دارید و در آن تفرقه نی«
 : فرموده ۱۰۵ ۀآل عمران آی ۀو در سور

قُواْ َوٱۡخَتلَُفواْ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت ﴿ ِيَن َ�َفرَّ  .]١٠٥عمران: آل [ ﴾ َوَ� تَُ�ونُواْ َكٱ�َّ
 ».که ایجاد تفرقه کرده و اختالف نمودند پس از آنکه برای ایشان آیات روشن آمدنباشید مانند آنان«

و تا مسلمین رجوع به قرآن  یز دیگراختالف قرار داده، قرآن است نه چ پس آن چیزی را که خدا رافع

اند هر مطلب دینی را با  فرموده ‡أئّمهو  صلذا رسول خداکنند همواره در ضاللت و گمراهیند؛ ن
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 و یم به قرآن رجوع کنید مقصود ما این نیست که در مجالِس قرائت و تجویدگوی می هقرآن بسنجید. ما ک

ضبط  ،خوشی صوت برایها  و یا در ضبط صوت هاقرآن را بیاورند و یا سر قبر ،فاتحه بدعِت  یا مجالِس 

 اختالف کردننمودن و  کنند، بلکه مقصود ما فهمیدن و عمل
ّ

مام خود است که قرآن را ا با آیات آن حل

ت از اسالم بیقرار دهند. امروزه 
ّ
دینی هجوم  خبر و فرقه فرقه از اسالم بیزارند و به کفر و بی اکثر مل

 از قرآ آورده
ً
غین ما اکثرا

ّ
سین ما غرق خرافات و مبل

ّ
خبرند، مجالس  بی ناند، برای اینکه متدّینین و مقد

 .)١(قرآنفهمیدن ز مدارس ما همه چیز دارد ُج  دینی ما و

 : فرموده ۱۰۱ ۀآل عمران آی ۀدر سور

﴿ ِ نُتۡم ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ُٰت ٱ�َّ
َ
 .]١٠١آل عمران: [ ﴾ َوَ�ۡيَف تَۡ�ُفُروَن َوأ

 ».شود شوید و حال آنکه کتاب خدا برای شما تالوت می و چگونه کافر می«
تی که قرآن دارد، 

ّ
 نباید کافر شود، پس آیات قرآن ناجی از کفر و تفرقه است.یعنی مل

 اطالعی از قرآن است هر گمراهی از بی
 : فرموده ۱۴۶ ۀاعراف آی ۀتعالی در سور حق

﴿ ْ ْ َسبِيَل ٱلرُّۡشِد َ� َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ� �ن يََرۡوا ْ بَِها �ن يََرۡوا ْ ُ�َّ َءايَةٖ �َّ يُۡؤِمُنوا  �ن يََرۡوا
بُواْ � ُهۡم َكذَّ َّ�

َ
ِ َ�تَِّخُذوهُ َسبِيٗ�ۚ َ�ٰلَِك بِ�  ﴾١٤٦َ�ٰتَِنا َوَ�نُواْ َ�ۡنَها َ�ٰفِلَِ� َسبِيَل ٱۡلَ�ّ

 .]۱۴۶األعراف: [  
ای را ببینند به آن ایمان نیاورند و اگر راه رشد و سعادت را ببینند برای خود آنرا  آیه و اگر هر«

گیرند، این گمراهی برای این  خود راه می یضاللت را ببینند آنرا براگر راه گیرند و ا راه نمی
 ».است که به آیات ما تکذیب کرده و از آن غافلند

نام ه ق مسلمین بَر پس خدا گمراهی را در اعراض از قرآن و غفلت از آن دانسته، زمان ما هر فرقه از فِ 

رگان دین و مذهب را زاشیده و معرفت بخوابها و کرامات تر مذهب و بزرگان مذهب، قّصه، معجزات،

احی ونوحهخبر  دانند، از اسالم بی تر از خود دین می واجب
ّ

کنند، اینان معرفت  ی میسرای و از بزرگان آن مد

است  طور شده، جواب اینچرا ایندانند و بلکه از خود دین بیزارند.  متدّینین را کافی از شناخت دین می

سر  شناسی است، هزار سال است بر  شناسی غیر از دین  دانند متدّین اینان نمی خبرند، که از آیات قرآن بی

_____________________________ 
وضعیت امروز با آن  قبل تألیف کرده و چهار دههتفسیرش را  /عی برق رسد کهیادآوری این نکته ضروری به نظر می -١

دینی و   حافلمی از برنامه درسی مدارس و ئتفسیر و حفظ قرآن جز ،زمان متفاوت است زیرا  امروزه تدریس تالوت

 شرعی است.

 



 تابشی از قرآن    ٨٦

باید به ایشان فهمانید اظهار ارادت به  دانند! دین این و آن چه بوده نمی ّماخالفت این و آن نزاع دارند، ا

الع ک متدّینین صدر اسالم کافی از شناخت اسالم نیست و شناخت
ّ

امل از آن اسالم به شناخت قرآن و اط

 اثبات خالفت برای کسی
ّ

 در دنیا است و إال
ً
 ده دارد. نیست و هزار سال قبل بوده، چه فایکه فعال

  در
ّ

ُقْرآنُ «: که فرمود صتفسیر صافی روایت کرده از رسول خدا ۀممقد
ْ
ِة،  ال

َ
ل

َ
ال ُهًدى ِمَن الضَّ

َع�
ْ
ةِ، اسْ ، وَ  َوتِبَْياٌن ِمَن ال َ َعرثْ

ْ
ٌة ِمَن ال

َ
ِة، تَِقال

َ
ك

َ
َهل

ْ
ْحَداِث، َوِعْصَمٌة ِمَن ال

َ ْ
َمِة، َوِضَياٌء ِمَن األ

ْ
ل َونُوٌر ِمَن الظُّ

، وَ  ِفنَتِ
ْ
َغَوايَِة، َوَ�َياٌن ِمَن ال

ْ
ْ�يَ َوُرْشٌد ِمَن ال  ِمَن ادلُّ

ٌ
غ

َ
َماُل ِدينُِ�ْم، وَ َ�ال

َ
ِخَرةِ، َو�ِيِه ك

ْ
 اآل

َ
َحٌد ا إىِل

َ
َما َعَدَل أ

 َعِن ا
َ

 إىِل
َّ

ُقْرآِن إِال
ْ
و دستگیر از لغزش،  یی از گمراهی و بیان نجات از کوریقرآن رهنما«: یعنی .» انلَّارِ ل

-راه آخرت ۀو زاد و توش ها از هالکت و نجات از گمراهی و بیان فرار از فتنه ۀنور از ظلمت و نگهدارند
 ». شدی نکرد مگر به سوی آتش رهسپار و هیچ کس از قرآن سرپیچ ست و در آن کمال دین شما استا

ه ب صدستور رسول خداه باگر هست پس باید  ؟!گمراهی و لغزش و فتنه نیست ،آیا نفاق و شقاق

 آقر ۀواسط
ً
ما

ّ
 ّمت او حّجت است.برای ا صدستور رسول خدا ن از اینها نجات یافت، مسل

 ن مجمالت قرآن استمبیِّ  صسّنت رسول خدا -۱۴
باع از سّنت را نیز دادهستور باشد د چیزی می تبیان هر قرآن که در او     

ّ
تعالی برای مسلمین و حّق  ات

 : فرموده ۲۱ ۀاحزاب آی ۀسّنت رسول خود را حّجت قرار داده و فرموده به آن رجوع کنید، در سور

ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ﴿
ُ
ِ أ  .]٢١األحزاب: [ ﴾ لََّقۡد َ�َن َلُ�ۡم ِ� رَُسوِل ٱ�َّ

 ».خدا تأّسی کنید، تأّسی نیک به طور تحقیق بر شما الزم است که به رسول«
روش آنان ه را مورد تأّسی مسلمین قرار داده که باید ب ءنبیااخدای تعالی اعمال و افعال تمام  اگرچه

 :فرموده ۴ ۀممتحنه آی ۀو سّنت به فارسی به معنی روش است، در سور تأّسی کرد

﴿ ِ ۡسَوةٌ َحَسَنةٞ ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َوٱ�َّ
ُ
ۥٓ قَۡد َ�نَۡت َلُ�ۡم أ  .]٤: ةممتحنال[ ﴾ يَن َمَعُه

 ».نانکه با او بودندی نیکو کنید در ابراهیم و آتحقیق برای شما سزاوار بوده که تأّس ه ب« 
 : فرموده ۹۰ ۀانعام آی ۀو در سور

﴿ ۗ ۖ فَبُِهَدٮُٰهُم ٱۡ�َتِدۡه ُ ِيَن َهَدى ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
 .]٩٠األنعام: [ ﴾ أ

 ».هدایتشان کرده، پس به هدایت ایشان اقتدا کن که خداایشانند آنان«
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یکی از دو چیزی است که در روایات و آیات به متابعت آن أمر  صحال سّنت رسول خدابه هر

ِ «: فرموده صشده، رسول خدا ْ�ِ كَِتاَب ا�َّ
َ
 تَارٌِك �ِيُ�ُم اثلََّقل

ِّ
ْهَل بَيْيِت وَ  إِ�

َ
ِ� أ ، و در بعضی )1(» ِعرْتَ

ِ� «: روایات آمده ِ َوِعرْتَ نیز تابع سّنت  صولی مخفی نماند عترت رسول خدا ،»كَِتاَب ا�َّ

چه  اگرن مجمالت قرآن است مبیِّ  صو سّنت یعنی روش رسول خدا اند بوده صخدا رسول

ْ ﴿ :مجمالت قرآن قابل فهم است، ولی تفصیل آن در سّنت است یعنی اگر خدا فرموده �ِيُموا
َ
 أ

لَوٰ ٱ عمل خود کیفّیت و حدود نماز را  اباید ب صاین جمله قابل فهم است ولی رسول خدا )٢(﴾ةَ لصَّ

ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿ :خود فرمودهخدا به رسول  ،که به تصریح قرآنمعّین کند و در خارج نشان دهد، وقتی وِ�َ  َما
ُ
 أ

راوی سّنت او باشند، پس ذکر  و و رسول او تابع قرآن است، عترت او نیز باید تابع قرآن )٣(﴾َك إَِ�ۡ 

که از قرآن و سّنت جدا عترت در بعضی از روایات مقصود تمام افراد عترت نیست، بلکه همان افرادی

تواند در دین خدا  نمی صکه رسول خدا طوریرآن و سّنت رسول عمل نکنند، هماننشوند و مخالف ق

و خود عترت در صدها روایت  سّنت اضافه کنند چیزی به قرآن و توانند نمی کند عترت او نیز کم و زیاد

اند. ما در اینجا بعضی از کلمات  سّنت را حّجت قرار داده و خود را پیرو سّنت معّرفی کرده

 : آوریم البالغه آمده می سّنت در نهج ۀرا که دربار امیرالمؤمنین

مْ وَ «: فرموده ۱۰۸ ۀدرخطب بِيِّكُ يِ نَ َدْ وا هبِ تَدُ لُ اقْ هُ أَفْضَ إِنَّ يِ وَ الْـهَ فَ نَندْ  السُّ دَ َا أَهْ إِهنَّ نَّتِهِ فَ تَنُّوا بِسُ  .» اسْ
و به سّنت و روش او عمل کنید  تان زیرا که آن بهترین هدایت استاقتدا کنید به هدایت پیغمبر«: یعنی

 ».ترین سّنت است که آن روشن

تُ إِىلَ كِتَابِ اهللاِ«: فرموده ۲۰۳ ۀدر خطب ا بِ  ،نَظَرْ نَ رَ عَ لَنَا، وأمَ ضَ ا وَ تَنَّ الْـحُ ومَ ا اسْ ، ومَ تُهُ بَعْ اتَّ مِ بِهِ فَ كْ

تُه يْ تَدَ اقْ کتاب خدا و آنچه برای ما مقّرر نمود که به آن ه نظر کردم ب«: . یعنی» النَّبِيُّ صىل اهللا عليه وآله فَ

 . »کردم سّنت او اقتداه عمل نموده ب صحکم دهیم پیروی کردم و به آن چه رسول خدا

يصاً «: اس فرمودهو در وصّیت خود به ابن عبّ  ِ ا حمَ نْهَ وا عَ ِدُ ُمْ لَنْ جيَ إِهنَّ نَّةِ فَ مْ بِالسُّ هُ جْ اجِ با «: یعنی .»حَ

 ».تای نیس زیرا ایشان را از سّنت رسول چاره صسّنت رسوله خوارج احتجاج و استدالل کن ب

_____________________________ 
 بها به جای گذاشتم: کتاب الله و اهل بیتم را. در میان شما دو چیز گران -١
 ».نماز را به پا دارید« -٢

 ».شود پیروی کن آنچه به سوی تو وحی می« -٣
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يقُ اوَ «: فرموده ۱۶ ۀدر خطب يَ الطَّرِ طَى هِ سْ ةُ الْـجَ لْوُ ا ادَّ يْهَ لَ ةِ وَ  عَ ارُ النُّبُوَّ آثَ اقِي الْكِتَابِ وَ ذُ بَ نْفَ ا مَ نْهَ مِ

نَّة ست که تمام کتاب خدا و آثار نبّوت بر آن ا ای راه میانه که راه نجات باشد همان جاّده«: یعنی .»السُّ

 ».شود آن استخراج می از صاست و روش رسول خدا

ِ «: ودهفرم ۱۰۳ ۀدر خطب هِ اإلْ بِّ رِ رَ نْ أَمْ ِّلَ مِ ا محُ امِ إِالَّ مَ مَ ِ ىلَ اإلْ غُ يفِ الَيْسَ عَ ظَةِ وَ لْـمَ بْالَ عِ ادُ يفِ االِ وْ تِهَ جْ

نَّةِ وَ  يَاءُ لِلسُّ حْ ِ اإلْ ةِ وَ يحَ ةُ النَّصِ امَ ىلَ الْـحُ إِقَ ودِ عَ ا وَ دُ يهَ قِّ تَحِ سْ ن مُ امَ هْ ارُ السُّ دَ  ۀبر عهد«: یعنی .»هالِ هْ ی أَ لَ عَ   إِصْ

و در  رسانیدن موعظه: است و آن پنج چیز آمده وا ۀامام نیست مگر آنچه از امر پروردگارش بر عهد

ین جاری ساختنو حدود را ب کردن و سّنت رسول را زنده نصیحت کوشش نمودن
ّ

 و سهم هر ر مستحق

 ».المال رسانیدن کسی را از بیت

نْبَغِي أَنْ «: فرموده ۱۲۹ ۀدر خطب ونَ الَ يَ اءِ وَ  يَكُ مَ الدِّ وجِ وَ رُ ىلَ الْفُ ايلِ عَ مَ االْوَ كَ لـْ َحْ األْ انِمِ وَ ةِ غَ امَ إِمَ امِ وَ

مُ  نيَ الـْ لِمِ الَ  سْ مُ  وَ ةالـْ ُمَّ لِكَ األْ يُهْ نَّةِ فَ ی بر فروج، سزاوار نیست که زمامدار«: یعنی .»عَطِّلُ لِلسُّ
ّ
دماء و  و متول

 ».رساند ّمت را به هالکت میرا تعطیل کند که ا صت رسولغنائم و امامت مسلمین آن کسی باشد که سنّ 

ىلَ «: فرماید و می و اصحاب بزرگوار او صخدا خورد از فراق رسول ف میتأّس  ۱۸۰ ۀدر خطب هْ عَ أَوِّ

لَوُ  ينَ تَ َ الَّذِ اينِ وَ ! وَ إِخْ وهُ مُ كَ أَحْ آنَ فَ رْ بَّ ا الْقُ دَ ا تَ يَوُ أَحْ ! وَ وهُ امُ أَقَ ضَ فَ رْ وا الْفَ نَّةَ وَ رُ ةَ السُّ عَ اتُوا الْبِدْ آه «: یعنی .»أَمَ

و در واجبات تدّبر و آنها را به پا داشته، سّنت  آن را تالوت و آن را محکم نمودندی برادرانم که قراز جدای

 ».دندانیرمی میرسول را زنده و بدعت را 

مْ أَنْ الَ «: فرماید می )۲۳(ر ملجمضربت ابن از فرزندانش پس وصّیت خود به در يَّتِي لَكُ صِ وَ

وا بِ  كُ ِ دٌ يْئاً وَ شَ  اهللاِتُرشْ َمَّ نَّتَه صحمُ وا سُ يِّعُ وصّیت من به شما این است که شریک برای «: یعنی .» فَالَ تُضَ

 ».را ضایع نکنید صخدا قرار ندهید و سّنت و روش محّمد

دُ وَ «: فرموده صدر تعریف رسول خدا ۹۲ ۀدر خطب هُ الْقَصْ تُ ريَ
نَّ سِ لُ تُهُ الرُّ سُ صْ هُ الْفَ مُ الَ كَ دُ وَ شْ

لُ وَ  دْ هُ الْعَ مُ كْ ی او میانه ۀسیر«: یعنی .»حُ
ّ
حّق و  ۀکنند و سخن او جدا روی و معتدل و روش او موجب ترق

 ».و فرمان او عدالت بود باطل

دْ إِىلَ « :فرماید ) می۵۳ ۀمالک اشتر نخعی(ره) (نامه ب ای هدر عهدنام دُ ارْ لِعُكَ وَ  اهللاِ وَ ا يُضْ ولِهِ مَ سُ نَ   رَ مِ

خُ  ورطُوبِ وَ الـْ ُمُ نَ األْ لَيْكَ مِ تَبِهُ عَ الَ ، يَشْ دْ قَ قَ انَهُ  اهللاُ فَ بْحَ م [سُ ادَهُ شَ بَّ إِرْ مٍ أَحَ وْ اىلَ لِقَ َهاَ�ٰٓ ﴿ : ] تَعَ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ� 

ْ َءاَمُنوٓ  ْ  ا ِطيُعوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن ِمنُ�ۡمۖ  رِ مۡ ۡ� َّ� 



 ٨٩  مقدمه

دُّ إِىلَ  .]۵۹[النساء:  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  الرَّ مِ كِتَابِهِ  اهللاِفَ كَ حْ ذُ بِمُ َخْ نَّتِهِ وَ    األْ ذُ بِسُ َخْ ولِ األْ سُ دُّ إِىلَ الرَّ جَ الرَّ ةِ غَ الـْ عَ ِ امِ ريْ

مُ  ةِ الـْ قَ رِّ به کتاب خدا  ی که بر تو مشتبه گرددمشکلی که موجب درماندگی و کارهای در کارهای«: یعنی .»فَ

فراد ای ا ( :را خواسته، فرموده است که هدایت ایشان ، که خداوند سبحان برای قومیو سّنت رسول بازگرد

 و اطاعت کنید پیغمبر و صاحبان فرمان از خودتان را، پس اگر در چیزی با با ایمان اطاعت کنید خدا را

، گرفتن کردن و برگرداندن به خدا  س مراد از ردّ پ )یکدیگر نزاع نمودید آنرا به خدا و رسول بازگردانید

پیغمبر (سّنت  ۀسّنت جامع نکردن و بازگشت به رسول، گرفت و مقصود از ردّ  محکمات کتاب او است

 
ّ
حاد و رافع اختالف) که باعث تفرقه نیست، میمورد ات

ّ
 ».باشد فاق و موجب ات

 وقتی ۱۲۳ ۀو در خطب
ّ

 ها را بر سر نیزه کردند و بنا بر نصب َح  ین قرآنکه در جنگ صف
َ
ین شد که َم ک

و هر چه صالح باشد اظهار بدارند،  الفت طبق قرآن و سّنت قضاوت کنندخمر دو نفر بنشینند و در ا

يقَ  لَـامَّ وَ «: فرماید می رِ نِ الْفَ ْ نَكُ آنَ ملَ رْ يْنَنَا الْقُ مَ بَ كِّ مُ إىلَ أَنْ نُحَ وْ ا الْقَ انَ عَ نْ كِتَابِ الْـمُ دَ َ عَ يلِّ هُ  اهللاِتَوَ انَ بْحَ سُ

اىلَ وَ  عَ تَ الَ وَ دْ قَ ائِلٍ  اهللاُقَ نْ قَ زَّ مِ اىلَ عَ عَ هُ  [تَ انَ بْحَ ءٖ فَُردُّوُه إَِ� ﴿ :] سُ ِ ٱفَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ  ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ

هُ إِىلَ  دُّ رَ مَ بِكِتَابِهِ وَ  اهللاِفَ كُ ولِ أَنْ نَحْ سُ هُ إِىلَ الرَّ دُّ قِ يفِ كِتَابِ  ص رَ دْ كِمَ بِالصِّ ا حُ إِذَ نَّتِهِ فَ ذَ بِسُ أْخُ نُ فَ  اهللاِأَنْ نَ نَحْ

قُّ النَّاسِ بِهِ وَ  ولِ أَحَ سُ نَّةِ رَ كِمَ بِسُ قُّ ا اهللاِإِنْ حُ نُ أَحَ نَحْ اوَ  لنَّاسِ فَ َ مْ هبِ هُ الَ  .»أَوْ
ما را دعوت کردند به اینکه بین خودمان قرآن را حاکم قرار  ـمعاویه لشکر ـو چون این قوم،«: یعنی

اگر در (: کننده از کتاب خدا نبودیم و حال آنکه خدای سبحانه و تعالی فرموده دهیم، ما گروه اعراض

ن است کتاب او را پس ارجاع به خدایتعالی ای )دهیدچیزی نزاع کردید آن را به خدا و رسول مراجعه 

پس  .یم و ارجاع به سوی رسول این است که سّنت او را بگیریمایمو طبق آن حکم ن حاکم قرار دهیم

و اگر به  باشیم به آن و قبول آن ن مردم مین حکم شود ما سزاوارتریآچون براستی در کتاب خدا و طبق 

  . باشیم سّنت میه سزاوارترین مردم و اوالی ب حکم شد باز ما صسّنت رسول خدا

نیزه کردن لشکر  حکمین و هنگام قرآن سر ۀدر قّص  عزیز مالحظه کن امیرالمؤمنین هخوانند

 گوید و خود را در قبول َح  میمعاویه چنین 
َ
ه روضه مّیت قرآن پیشقدم میک

ّ
خوان  شمارد، ولی یک عد

الع بی بی
ّ

نعوذ بالله آن حضرت : گویند زده و می به آن حضرت خبر از دین باالی منبر تهمت اط

  فرمود من قرآن ناطقم و آن قرآن
ّ
ها را پاره کنید. آیا هیچ  ب، نعوذ بالله نعوذ بالله قرآنها کاغذ و مرک

ن وقت مسلمین و پیروان آ !دینداری چنین جسارتی به قرآن کرده و چنین کفری به امام خود نسبت داده؟

ر روحانی نمایی در گدهند و بلکه ا اشخاص را که باید ببرند در عوض مزد منبر می ان چنینآن امام زب

 گوید. ب الله هم میو طیّ زیر منبر باشد به ا

 



 تابشی از قرآن    ٩٠

باع می نیز خود را تابع سّنت رسول دانسته و آنرا واجب و اما سایر امامان
ّ
 چنانکه در: دانند االت

ا وَ «: که فرمود ز امام صادقروایت کرده ا ۶۲حدیث  ۲۹م باب کتاب بحار جلد دّو  يْنَا مَ لَ بَلُوا عَ قْ الَ تَ

الَ  اىلَ وَ خَ نَا تَعَ بِّ لَ رَ وْ دٍ فَ قَ َمَّ بِيِّنَا حمُ نَّةَ نَ نَا  صسُ لْ نَا قُ ثْ دَّ ا حَ ا إِذَ إِنَّ الَ فَ وَ  اهللاُقَ زَّ لَّ وَ عَ ولُ جَ سُ الَ رَ  .»ص  اهللاقَ

را از قول ما نپذیرید زیرا  صمحمدحدیث مخالف قول پروردگارمان و سّنت پیغمبرمان «: یعنی

و  »».فرمود صخدای عزوجل فرمود و رسول خدا«: یمگوی هرحدیثی که ما بگوییم چنین است که می

نَا «: که فرمود در همانجا روایت کرده از امام رضا ثْ دَّ نَا حَ ثْ دَّ َ ا إِنْ حتَ إِنَّ آنِ فَ رْ فَ الْقُ الَ يْنَا خِ لَ بَلُوا عَ قْ فَالَ تَ

آنِ  رْ ةِ الْقُ قَ افَ وَ نِ وَ  بِمُ ا عَ نَّةِ إِنَّ ةِ السُّ قَ افَ وَ ثُ اهللاِ وَ مُ دِّ ولِهِ نُحَ سُ نْ رَ حدیثی که مخالف قرآن باشد از «: . یعنی»عَ

م زیرا ما از قرآن و از رسول گویی یم، بر طبق قرآن و سّنت میقبول نکنید چون اگر ما حدیثی گوی قول ما

: فرماید می نقل کرده که امام صادق ۱۷۵ ۀم بحار صفحجلد دّو در  و »کنیم. نقل قول می صخدا

» ْ نَّةءٌ إِالَّ يفِ الْكِتَابِ وَ  لَيْسَ يشَ (از امور دین) نیست مگر اینکه یا در کتاب است و یا  هیچ چیز« :. یعنی»السُّ

  :شود سؤال می از امام صادق: و در حدیثی که بعد از حدیث فوق آورده »در سّنت

ونُ « ْ يَكُ و يشَ نَّةِ وَ  نُ يفِ الْكِتَابِ ءٌ الَ يَكُ الَ ؟السُّ آیا چیزی (از امور دین) هست که در کتاب «: یعنی .»الَ  :قَ

 ۲۶۲و هم بحار جلد دوم ص  ۷۰و در کتاب کافی جلد اول ص  ».نه: فرماید و سّنت نباشد؟ امام می

الَفَ كِتَابَ « :که فرمود اند از امام صادق روایت کرده نْ خَ دٍ  اهللاِمَ َمَّ نَّةَ حمُ سُ فَ صوَ دْ كَ قَ : یعنی »ر، فَ

و در همان صفحه از بحار روایت ». مخالفت کند کافر است صکس با کتاب خدا و سّنت محّمد هر«

ْجُر ِمائَِة َشِهيد«: که فرمود صکرده از رسول خدا
َ
ُ أ

َ
يِت اَكَن هل مَّ

ُ
ِف أ

َ
َك �ُِسنَّيِت يِف اْختِال : یعنی .»َمْن َ�َمسَّ

. و در »ّمت من برای او اجر صد شهید خواهد بودزند به سّنت من در مورد اختالف ا کس چنگ هر«

نَّ « :فرمود روایت کرده که علی ۲۶۶ ۀصفح ولُ السُّ سُ نَّ رَ ا سَ هوَ  اهللاِ ةُ مَ نْ بَعْدِ ثَ مِ دِ ا أُحْ ةُ مَ عَ . » الْبِدْ

است که پس از د و بدعت چیزی عمل نموده باش صسّنت آن است که رسول خدا«: یعنی

ثُ « :روایت کرده که فرمود . و از امام کاظم»پیدا شده باشد صخدا رسول وبِقَاتٌ نَكْ ثٌ مُ ثَالَ

نَّةِ وَ الصَّ  كُ السُّ تَرْ ةِ وَ قَ اقُ فْ جَ فِرَ ةالـْ عَ  شکستن پیمان،: سه چیز موجب هالک و نکبت است«: یعنی .)١(»امَ

َمْن َرِغَب « :اند که فرموده روایت کرده صو فریقین از رسول خدا ».شدن از جماعت جدا و ترک سّنت

يَْس ِم�ِّ 
َ
ل
َ
و در جلد اّول سفینه  »هر کس از سّنت من اعراض کند از من نیست.«: یعنی .» َ�ْن ُسنَّيِت ف

 شیخ ابن بابویه قمی معروف به صدوق. اخلصال،برقی و کتاب  الـمحاسن، نقل از کتاب )۲/۲۶۶( بحار األنوار -١
_____________________________ 



 ٩١  مقدمه

يْ « :که به اصحاب خود فرمود روایت کرده از امام صادق ۶۶۵البحار ص  لَ ولِ عَ سُ مْ بِآثَارِ رَ  اهللاِ كُ

نَّتِهوَ  و صدها روایت دیگر.  ».و سّنت او را صبر شما واجب است که بگیرید آثار رسول خدا«: ، یعنی» سُ

بودن قرآن که خدا فرموده در آن است تبیان هر چیزی، این است که هر مطلبی را   پس معنی کافی و جامع

 و بخصوص تمام عقایدی را که مسلمان باید داشته باشد در قرآن ذکر شده است. قرآن بیان فرموده 

رسول را حّجت  ه طور اجمال سّنتو أّما سّنت یعنی روش، که عملکردهای پیغمبر است و قرآن ب

و در سّنت رسول، هزاران دستور است. چون قرآن سّنت رسول را حّجت قرار داده و فرموده به  قرار داده

ی، این حکم شامل هر سّنتی از رسوآن عمل ک
ّ
و گویا تمام دستورات سّنت  گردد ل مینید. به طور کل

جزئی از احکام عقل  قرآن حکم عقل را تصویب کرده و هردر قرآن است، چنانکه  صرسول خدا

ی هرا بآن ست، زیرا قرآن تمام ا گویا تمام آن در قرآن حّجت است؛
ّ
. پس است تصویب کرده طور کل

ی هر هقرآن ب
ّ
و سایر دانشمندان  صآن، کار رسول خدا ات برچیزی را بیان کرده و تفریع جزئیّ  طور کل

تفصیل آن به سّنت  این اگر چیزی از آیات قرآن مجمل باشد، باید در جزئیات و اسالمی است. بنابر

را باید از سّنت گرفت. پس در کتاب خدا آنچه  کّمّیت و حدود آن و کیفّیت، رجوع کرد صرسول

 احتیاج بشر بوده 
ّ

ی محل
ّ
بیان شده و دیگر ناقص نمانده تا علمای بشری تکمیل نمایند، به طور کل

ولُ «: فرمود که امام کاظم ۱۷۰بحار جدید ص  ۲چنانکه روایت کرده در ج  سُ مْ رَ اهُ بِامَ  اهللاِأَتَ

سْ  هِ يَ دِ هْ نُونَ بِهِ يفِ عَ هِ وَ تَغْ دِ عْ نْ بَ ونَ بِهِ مِ تَفُ كْ ا يَ بِيِّهِ وَ  اهللاِكِتَابِ  :مَ نَّةِ نَ برای  صرسول خدا«: یعنی .)٢()١(»سُ

 ؛و آنچه به آن اکتفا کنند پس از زمان خودشآورد نیاز گردند  نچه را که به آن بیآدر زمان خودش مردم 

 »را به ارمغان نهاد.صکتاب خدا و سّنت رسول

  :فرموده ۱ ۀحجرات آی ۀدر سور

ِ َورَُسوِ�ۦِۖ ﴿ ُمواْ َ�ۡ�َ يََدِي ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ َ� ُ�َقّدِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
�  . ]١الحجرات: [ ﴾ َ�ٰٓ

 ».از خدا و رسول او جلو نیفتید ،ای مؤمنین«
 : فرموده ۸۰ ۀنساء آی ۀو در سور

﴿ ۖ َ َطاَع ٱ�َّ
َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َ�َقۡد أ  .]٨٠النساء: [ ﴾  مَّ

 ».هر کس رسول خدا را اطاعت کند پس به تحقیق خدا را اطاعت کرده«

_____________________________ 

 برقی. الـمحاسن، نقل از )۱۷۰/ ۲( بحار األنوار -١
 .)۱/۴۰۰( الكايفکلیني، -٢
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باع از آن. در کافی جلد  و همین آیات دلیل است بر تصویب سّنت
ّ
م ۶۰۶ص  ۲و لزوم ات

ّ
 ۀو مقد

قُ  يَا«: فرمود صکه رسول خدا اند روایت کرده امام باقراز  اّول تفسیر صافی
ْ
رَّاءِ ال

ُ
ْرآِن َمَعارِشَ ق

وَ  ا�َُّقوا َ َعزَّ ُ�ْم ِمْن ا�َّ
َ
 َمْسُئوٌل وَ َجلَّ �ِيَما مَحَّل

ِّ
إِ�

َ
 َمْسُئوٌل كَِتابِِه ف

ِّ
وَن إِ�

ُ
َ�ْن َ�ْبلِيِغ  �ِنَُّ�ْم َمْسُئول

ِة وَ 
َ
ُتْم ِمْن كَِتاِب الرَِّسال

ْ
ا مُحِّل وَن َ�مَّ

ُ
ل
َ
تُْسأ

َ
ْ�ُتْم ف

َ
ا أ مَّ

َ
بترسید و  ای گروه قاریان از خدا«: یعنی .» ُسنَّيِت وَ  اهللاِ أ

، من مسئولم اید از کتاب او زیرا که من مسئولم و شما مسئولید خدا را مالحظه کنید در آنچه حمل کرده

و این فرمایش  .»اید ّما شما مسئولید از آنچه از کتاب خدا و سّنت من فرا گرفتهاز رسانیدن رسالت و ا

شود. پس او نیز مسئول است نزد خدا از سّنت که به آن  نیز می شامل امیرالمؤمنین صرسول خدا

و  ی ندارداز رسول در دین اسالم سنتّ  هیچ کس غیر وعمل نموده و تمام مسلمین همین حکم را دارند،  

 منین از خودمؤباشد. پس نه امیرال صد طبق سّنت رسول خدایاگر روش و یا سّنتی داشته باشد با

 اند. بوده صخداهمه تابع سّنت رسول مان دیگر وسّنتی آورده و نه اما

 ل فهم استبقرآن برای همه قا -۱۵
یم همه کس گوی آسان باشد، ما نمی که خواندن و فهم آن سهل و ه کتابی گویندقرآن در لغت عرب ب

 غیرعرب قرآن را نمی فهمد، البته پر قرآن را می
ً
فهمند، ولی هر کسی  واضح است که هر کسی خصوصا

فهمد.  تدّبر نماید، آنرا میدر قرآن ت عرب آشنا گردد و ازبان عرب و ادبیّ ه زحمت بکشد و مقداری باگر 

تعلیم و  بل فهم باشد، البّته پس از زحمت،پس هر کسی ممکن است قرآن را بفهمد و قرآن برای او قا

م. زیرا فراگرفتن اسالم و قوانین آن باید از قرآن باشد و یا از
ّ
موافق قرآن باشد. حدیث اگر  تعل

جمعه، و اگر قرآن قابل فهم نباشد  ۀسور ۲ ۀمأمور آموختن قرآن به مردم بوده طبق آی صخدا رسول

 های بسیار روشنی داریم بر اینکه تمام قرآن قابل فهم است.اینجا دلیل و در چگونه به مردم بیاموزد

 مبودن آن که حّس  حّسی -ل دلیل اّو 
ً
 را می فهمند و از آن بهره می برند. بینیم اشخاصی را که آن یا

ث از قرآن است و باید احادی تر مشکلاگر قرآن قابل فهم نباشد، به طور یقین احادیث  -م دلیل دّو 

عَب  دِيثنَااحَ أَ «: اند فرموده   †ئّمهنیز قابل فهم نباشد، زیرا خود ا تَصْ سْ عْبٌ مُ احادیث ما «: یعنی .» صَ

پس بنابراین نه قرآن قابل فهم است و نه احادیث و باید دور دین را قلم کشید،  .»سخت و مشکل است

اند، ولی قرآن را روشن و واضح، احادیث را مشکل خوانده †زیرا مدرک آن قابل فهم نیست. أئّمه

قمر چهار  ۀدر سور ،سان خواندهآچنانکه در فصل ده مدارک آن گذشت. و خدایتعالی قرآن را سهل و 

  :کّرر فرمودهمرتبه م

ۡ  َولََقدۡ ﴿  . »به تحقیق ما قرآن را آسان نمودیم«: یعنی .﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ



 ٩٣  مقدمه

 : فرموده ۵۸ ۀدخان آی ۀو سور ۹۷ ۀمریم آی ۀو در سور

ُروَن ﴿ َ�ُٰه بِلَِسانَِك لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ ۡ  .]٥٨الدخان: [ ﴾ ٥٨فَإِ�ََّما �َ�َّ
 ».عربی) تا شاید این مردم متذّکر شوند نتو (یعنی به زبا ما قرآن را آسان نمودیم به زبان«

ٓ ﴿و یا  ﴾ّلِلنَّاس ىُهدٗ ﴿و یا  ﴾ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ ﴿ :که فرموده آیاتی -دلیل سّوم   ﴾لِلنَّاِس  �ِرَ بََصا
 : هبقره که فرمود ۀسور ۲۲۱ ۀو آی ۱۸۷ ۀمانند آی

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس ﴿ ُ ٱ�َّ  .]٢٢١و  ١٨٧البقرة: [ )١(﴾يُبَّ�ِ
 : فرموده ۱۰۶ ۀإسراء آی ۀو در سور

ُهۥ َ�َ ٱ�َّاِس ﴿
َ
 .]١٠٦اإلسراء: [ ﴾ َوقُۡرَءاٗنا فََرۡقَ�ُٰه ِ�َۡقَرأ

 ».که جزء جزء فرستادیم تا برای مردم قرائت کنیو قرآنی«
 :فرموده ۵۷ ۀیونس آی ۀو در سور

وِۡعَظةٞ ﴿ َها ٱ�َّاُس قَۡد َجآَءتُۡ�م مَّ ُّ�
َ
� ّ�ُِ�مۡ َ�ٰٓ  .]٥٧یونس: [ ﴾ ّمِن رَّ

 ».ای از پروردگارتان آمد مردم به تحقیق برای شما، موعظه آهای«
ی مردم است. و ت و اگر نفهمند چگونه بینایمردم اس عظه و بیناییوپس چنانکه فرموده، این قرآن م

ازل کند که نفهمند آیات بسیاری آمده که قرآن برای عموم مردم نازل شده، اگر خدا چیزی را برای مردم ن

 کار لغوی کرده نعوذ بالله. 

و این  فهمید می صو رمزی است که فقط رسول خدا اّم َع اند که قرآن و آیات آن مُ  بعضی خیال کرده

ا يا أهيُّ «خیال باطلی است و مدرکی ندارد. به اضافه اگر فهم آن منحصر به رسول و یا امام بود باید 

 ۀرسول خود در سوره نکه نفرموده بلکه بآو حال  »إلماملِ  بيانٌ « یا و »إلمامی لِ دً هُ «بگوید و یا  »اإلمام

 : دهد که دستور می ۱۰۹ ۀانبیاء آی

ٰ َسَوآءٖ ﴿  .]١٠٩األنبیاء: [ ﴾ َ�ُقۡل َءاَذنُتُ�ۡم َ�َ
 ».طور یکسان و بدون فرقه کنم شما را ب و اخبار می بگو که من اعالم«

  :فرموده ۱۹ ۀانعام آی ۀنیست، در سورپس قرآن و اسالم که دین سّری 

وِ�َ ﴿
ُ
نِذَرُ�م َءانُ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  إَِ�َّ  َوأ

ُ
 .]۱۹األنعام: [ ﴾ بَلَغَ  َوَمنۢ  ۦبِهِ  ِ�

 ».آن بترسانم شما و هر کسی را که به او برسد ۀواسطه سوی من وحی شد این قرآن تا به ب«
_____________________________ 

 ».کند خدا برای مردم آیات خود را چنین بیان می« -١

 



 تابشی از قرآن    ٩٤

 شود باید به قرائت آیات باشد. از این قبیل آیات استفاده می صشود انذار رسول خدا که معلوم می
 

یات متشابهاتش نیز قابل فهم مردم است چنانکه در آکه قرآن برای همگان و عموم مردم است حّتی 

 شود. بیان می ۲۰فصل 

ترین سخن و قابل فهم مردم است و  اخبار و احادیث داللت دارد که قرآن واضح -دلیل چهارم 

ا «: الغه فرمودبال نهج ۱ ۀدر خطب رمزی نیست. علیسّری و  ِهَ بِيَاءُ يفِ أُممَ َنْ تِ األْ لَّفَ ا خَ مْ مَ لَّفَ فِيكُ خَ

مْ  بِّكُ م كِتَابِ رَ لَهُ  فِيكُ الَ بَيِّناً حَ هوَ  مُ امَ رَ   .)1(» حَ
ُ

 و هم در سایر خ
َ

گذشت. در ص  ۱۰ب خود که در فصل ط

ُمبِ�«: که فرمود صروایت کرده از رسول خدا ۹۲بحار جلد  ۳۱
ْ
ُقْرآَن ُهَو انلُّوُر ال

ْ
 آن مَ   إِنَّ َهَذا ال

َ
 رهُ ث

  نور روشنی است، هرکس آنرا بر غیرمحقق بدانید که این قرآن «: یعنی .»اهللا اهُ دَ هَ  واهُ اسِ  مَ ىلَع 
َّ

م آن مقد

َمِن اْ�َتىَغ «: که فرمود صروایت کرده از رسول خدا ۲۷و در ص ». بداند و بدارد خدا او را هدایت کند

ُه 
َّ
َضل

َ
َم يِف َ�ْ�ِهِ أ

ْ
ِعل

ْ
َِكيُم وَ  اهللاُ ال ُر احلْ

ْ
ك ُمبِ�َوُهَو اذلِّ

ْ
قرآن  هر کس دانش خود را در غیر«: یعنی .» انلُّوُر ال

و عّیاشی روایت ». گذارد و قرآن ذکر با حکمت و نور روشنی است  جوید، خدا او را به گمراهیش واب

 « :فرمود صکرده که رسول خدا
ْ
ِة وَ ال

َ
ل

َ
ال َع�ُقْرآُن ُهًدى ِمَن الضَّ

ْ
 یقرآن راهنمای«: یعنی .» تِبَْياٌن ِمَن ال

هُ ظُ نُوراً «: فرموده ۱۹۶ ۀدر خطب و علی ».از کوری است ۀکنند از گمراهی و بیان عَ ـمَ لَيْسَ مَ ةٌ لْ

تَمَّ بِهوَ   ملَِنِ ائْ دً برای کسی است که او را امام  ست که ظلمت ندارد و هدایتا قرآن نوری«: یعنی .» هُ

 ».خود قرار دهد و به آن اقتدا کند

َهاَ�ٰٓ ﴿ :آن است که مکّرر فرمودهقرات خطاب -دلیل پنجم  ُّ�
َ
 و ﴾َءاَدمَ  َبِ�ٓ َ�ٰ ﴿ و ﴾�َّاُس ٱ �

َهاَ�ٰٓ « ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ قابل فهم نباشد  برای مخاطب، و مخاطب آن مردمند و مردم باید بفهمند و اگر  »َءاَمُنوا

 پس چه کسی باید بفهمد؟ 

وطِبَ بِه«: فرموده امام صادق نْ خُ آنَ مَ رْ فُ الْقُ عْرِ را مخاطب همانا قرآن «: . یعنی)٢(» إِنَّامَ يَ

  :گویند قرآن را فقط امام باید بفهمد و بیان کند، در جواب او باید گفت ، بعضی از مردم عوام می»شناسد می

را به جای گذاشتند. کتاب های خود آنچیزی را رسول خدا در میان شما به جای نهاد که پیامبران برای امت -١

 پروردگارتان در میان شماست و بیان کننده حالل و حرام است. 
آنِ إِال ، وسائل الشيعة. وحر عاملی )۸/۳۱۱( ، الكايفکلیني -٢ رْ قُ رِ الْ اهِ نْ ظَوَ ةِ مِ يَّ امِ النَّظَرِ كَ تِنْبَاطِ األَحْ ازِ اسْ وَ مِ جَ دَ بَابُ عَ

ا مِ  هَ ريِ سِ فْ ةِ تَ فَ رِ عْ دَ مَ عْ ةِ بَ  .)۲۴/۲۳۷( بحار األنوارو مجلسی،  )۳۳۵۵۶، حدیث (۱۸۵/ ص ۲۷، ج ‡نَ األَئِمَّ

_____________________________ 



 ٩٥  مقدمه

  
ً
  امام نیست.خطاب به : اّوال

ً
مردم بیان کند، پس  ربرای اینکه ب ؟!باید امام بفهمد برای چه: ثانیا

چرا بیان نکردند؟ آیا رسول خدا و یازده امام بیان کردند یا خیر؟ اگر  ‡أئّمهسایر  و صرسول خدا

بخل ئّمه به مردم نفهمانیدند و بیان نکردند آیا و ا صبیان کردند پس مردم فهمیدند و اگر رسول خدا

  ؟!کردند و چرا انجام وظیفه نکردند
ً
اند که قرآن  شما اگر قول رسول و امام را قبول دارید آنان فرموده: ثالثا

 بیان روشن و واضح و قابل فهم است.

تمام علمای مسلمین قرآن را حّجت دانسته به آیات آن در مطالب خود استدالل  -دلیل ششم 

 کنند و چگونه خودشان فهمیدند. به آن استدالل می کنند و چگونه آن را حّجت دانسته و می

قرآن دلیل بر رسالت و حّجت بر صدق نبّوت است و اگر مردم دلیل و حّجت را  -دلیل هفتم 

و دلیل و حّجت که بدون فهم باشد دلیل و حّجت  رسالت پیغمبر اسالم را قبول کنندنفهمند چگونه 

طلبیدن  قرآن معّما و مبهم و قابل فهم نبود دیگر مبارز و اگر گردد شود و باعث ایمان مردم نمی نمی

د یک سوره مانند آن بیاورید، پس یفرماید اگر می توان طلبد و می معنی ندارد، قرآن که مکّرر مبارز می

ه و بنویسد یک میلیون پول بدهید بد آنرا بیاورند؟ اگر زیدی به عمرچیزی را اگر نفهمند چگونه مانن

دهد؟  ا یک میلیون پول مینامه را آورد برای عمرو، او نفهمد و نداند چه نوشته، آیو چون  حامل نامه

جان و عمر خود را باید برای من بدهید ولی  ای برای بندگانش فرستاده که مال، که نامه یحال خدای

 بندگان نفهمند او چه خواسته، چگونه جان و مال خود را بدهند؟.

اند احادیث ما را به قرآن عرضه بدارید و  فرموده‡هدی  ۀئّم و ا صرسول خدا -دلیل هشتم 

بسنجید، اگر موافق قرآن بود، بپذیرید و اگر مخالف آن بود نپذیرید، پس مردم باید قرآن را بفهمند تا به آن 

نمایان قرآن را با  روحانی که قابل فهم نباشد، چگونه بسنجند، بعضی از نه با چیزی گر عرضه بدارند و

 فهمیم. در جواب گویند ما نمی نه می گر و پذیرند سنجند، پس اگر موافق خبر امام شد می م میخبر اما

اند خبر را با قرآن  ئّمه فرمودهبا خبر بسنجید، ولی رسول خدا و اهیچ کس نگفته قرآن را  :گفت ایشان باید

 نازل شد خبری نبود که به آن بسنجند. و به خبر عرضه نکرده فهمیدند. ناضافه آن وقت که قرآه بسنجید، ب

ار قریش قرآن را می -دلیل نهم 
ّ

فهمیدند با اینکه خبر رسول خدا را قبول نداشتند و به برکت فهم  کف

گفتند به قرآن گوش ندهید و یا پنبه در  و ابوسفیان که به مردم میل هقرآن هدایت شدند و حّتی ابوج

فهمید  سواد قرآن را می بی ۀبرهن فهمیدند. آن عرب پا شود آن اعراب می معلوم می د بگذاریدگوش خو

عیان دانش می
ّ

و نباید مردم به آن تمّسک جویند، زیرا اگر مردم  ؟!گویند قرآن قابل فهم نیست چگونه مد

ان ایشان کساد خواهد شد
ّ
وغهای ساخته ایشان ه کنند دراگر مردم به قرآن توّج  و متوّجه قرآن بشوند دک

 کسانی ،بیان کند باید امام بیایدگویند قرآن قابل فهم نیست و  یو لذا م آشکار خواهد شد.
ً
که مثال

 



 تابشی از قرآن    ٩٦

 صقرآن بر ضرر ایشان خطاب به رسول خدا ۀاند آی زاده از نور خلق شده  گویند امام و امام می

ِيٱ ُهوَ ﴿ :فرماید می  نَ �َ�ٰ ۡ�ِ ٱ َناَخلَقۡ  إِنَّا﴿ :فرماید و یا می ،)١(﴾َفةٖ �ُّطۡ  ِمن ُ�مَّ  تَُراٖب  ّمِن َخلََقُ�م �َّ
 . »را از نطفه آفریدیم ما انسان« :یعنی .﴾َفةٍ �ُّطۡ  ِمن

شود و لذا  شود هر انسانی و حّتی رسول و امام از نطفه خلق شده و دروغگو رسوا می پس معلوم می

 گویند قرآن قابل فهم نیست. ناچاری میه ب

 
ً
ه ،ثانیا

ّ
خورند و روایات نامعقولی در تفسیر قرآن از قول امام  ای که از روایات مجعوله نان می عد

ا مردم مجعوالت گویند قرآن قابل فهم نیست ت سازد ناچار می ن نمیآاند که با قر پیش خود جعل کرده

 در  عن میریزند و جاعل آن را ل و اگر قرآن را بفهمند آن مجعوالت را دور می ایشان را بپذیرند
ً
کنند. مثال

�ۡ ٱوَ  ّ�ِ�ِ ٱوَ ﴿ :ۀتفسیر آی است که خدا به  اند که تین امام حسن و زیتون امام حسین نوشته ﴾ُتونِ لزَّ

ی است و آن وقت که این سوره)٢(ایشان قسم خورده
ّ
نازل شد نه امام حسنی  ، در صورتیکه این سوره مک

 در جلد اول کافی ص  نه امام حسینی!بوده و 
ً
نور در  ۀامام که مقصود از کلماند از قول  نوشته ۱۹۵مثال

نَزۡ�َ ﴿ :فرمودهکه باشد، حال اگر کسی بگوید خدا  جای قرآن، أئّمه میهر
َ
ٓ َوأ بِينٗ  �نُورٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا ، )٣(﴾امُّ

فهمیم، باید از  نمیگویند ما قرآن را  صریح آیات، قرآن است که نازل شده نه امام، در جواب می هب

 ایشان پرسید چگونه اگر برخالف لغت عرب، نور به معنی امام باشد و یا تین به معنی امام حسن

ّما اگر طبق لغت و عرف عرب، نور به معنی فهمید و ا معنی عمر باشد قرآن را می باشد و یا لیل به

إِنْ إِ « ؟!هم نیستروشنی و یا تین به معنی انجیر و یا لیل به معنی شب باشد قابل ف جاب وَ ءٌ عُ ْ ا لَيشَ ذَ  نَّ هَ

وَ إِالَّ قَ  ورِ  ولُ هُ داند لیل به معنی شب است نه به معنی خلیفه، حال اگر به معنی شب  . هر کس می)4(»الزُّ

 باشد قبول نیست و اگر به معنی خلیفه باشد چگونه قبول است!!

قرآن نور مبین و در نورانّیت و روشنی و واضحی باالترین کالم است و کالم بزرگان  - دلیل دهم

آیا از  ،دستی و یا شمع است نسبت به خورشید بشر چه امام و چه پیغمبر نسبت به کالم خدا مانند چراغ

 ».شما را از خاک آفرید سپس از نطفهاوست خدائی که « -١

. ۵۷۹ -۵۷۸، چاپ تهران، ص تفسري فرات الكويف)، ی (ت قرن چهارم هجریراهیم کوفابوالقاسم فرات بن ابشیخ  -٢

 .۵/۶۰۷جزء]،  ۵، [تفسري نور الثقلني هـ)،۱۱۱۲(ت  یویزحی عروس ۀبن جمعی شیخ عبد علو 
  ».روشنی را ه سوی شما نازل کردیم نورو ب« -٣

 ا« -٤
ً
 .»ای است بلکه سخنان باطل و بیهوده است. یزانگ یرتتعجب آور و ح یار) بسزنند یکه م یهای(حرف ینواقعا

_____________________________ 
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کلمات دیگران بفهمد، در  ۀواسطه جهالت نیست که کسی کالم روشن خدا را نفهمد و بخواهد ب

  :خواهید با شمع خورشید را پیدا کنید یکه کالم خدا نور مبین و نور یقین است. باید گفت شما میصورت

ـــید تابـــان ـــه او خورش ـــادان ک ـــی ن  زه
 

 شــــمع جویــــد در بیابــــان بــــه نــــور 
 

مطلبی ‡ئّمهو یا ا صوقت رسول خدا ینکه قرآن قابل فهم است اینکه هربرای ا -دلیل یازدهم 

گفت  کس به ایشان می و هر آوردند آیات قرآن دلیل می ازای  ند برای اثبات مطلب خود آیهدکر می را بیان

  ای را نشان می مدرک شما در فالن حکم چیست؟ ایشان فوری آیه
ّ

یعه دادند، مانند اینکه در وسائل الش

سر باید کشید،  بعضه بمسح را  ؛گوید می زراره شنید که امام صادق ،در باب مسح سر در وضوء

ْ مۡ ٱوَ ﴿در آیه  »باء«دلیل ه ب: ید؟ امام فرموداز چه مدرك می فرمای: زراره پرسید  )١(﴾بُِرُءوِسُ�مۡ  َسُحوا

قول نّمام گوش مده زیرا ه ب: به منصور دوانقی فرمود است. و مانند اینکه آن امام که برای تبعیض

ٓ  إِن﴿ :خدا در قرآن فرموده ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا  و منصور این آیه را شنید و ]٦[احلجرات:  )٢(﴾ا

نشست برای استماع صوت زنان مغنیه  می ءدر بیت الخال کهیبه کس  فهمید و مانند اینکه آن امام

مۡ ٱ إِنَّ ﴿ :آیا نشنیدی که خدا در قرآن فرموده: فرمود ْوَ�ٰٓ  ُ�ُّ  ُفَؤادَ لۡ ٱوَ  َ�َ ۡ�َ ٱوَ  عَ لسَّ
ُ
 هُ َ�نۡ  َ�نَ  �َِك أ

این آیه را فهمید و از نشستن در آنجا خودداری کرد و مانند اینکه ، و او ]٣٦[اإلرساء:  )٣(﴾٣٦ وٗ�  ُٔ َمۡ� 

ه نزد تو شهادت دادند ایشان را تصدیق کن ب ناسماعیل فرمود هرگاه مؤمنی زند خودبه فر امام صادق

 :دلیل اینکه خدا فرموده

﴿ ِ  ]٦١[التوبة:  )٤(﴾َوُ�ۡؤِمُن لِۡلُمۡؤِمنِ�َ يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
  د اینکه آن امامنو مان

ّ
ای نکاح کند و او را طالق دهد برای شوهر سابق  ثالثه را بنده ۀقفرمود اگر مطل

ٰ ﴿: دلیل اینکه در قرآن فرمودهه شود ب او به عقد جدید حالل می ، و بنده هم )٥(﴾هُ َ�ۡ�َ  ًجاَزوۡ  تَنِكحَ  َح�َّ

که زمین خورده بود و ناخن او کنده شده بود و بر دست به کسی  و مانند اینکه آن امام )٦(زوج است

شود که  خود دوا گذاشته بود و عرض کرد در وضوء چه کنم؟ فرمود این و امثال این از کتاب خدا دانسته می

_____________________________ 
 ».سرهای خود را مسح کشید و« -١

 ».خبری آورد به تحقیق پردازیداگر فاسقی برای شما « -٢

 ».ها مورد پرسش خواهد بودزیرا گوش و چشم و دل هر یک از این« -٣

 ».آورد آورد و برای مؤمنین ایمان می به خدا ایمان می« -٤

 ».تا اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند« -٥

 .یدینور  ۀ، ابي حنیفدعائم اإلسالم) نقل از کتاب ۱۸۴۰۶، ح (۳۳۰/ ١٥، مستدرك الوسائلنوری طبرسی،  -٦
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مانند آنکه کتاب کافی و تفسیر و  .)١(]٧٨[احلج:  ﴾ِمۡن َحَرٖج  ّ�ِينِ ٱَوَما َجَعَل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ﴿ :فرموده

 
ّ

مْ بِش«: که به اصحاب خود فرمود هفتم کتابش روایت کرده از امام باقر ۀمصافی در مقد تُكُ ثْ دَّ ا حَ  یءٍ إِذَ

نْ كِتَاب اهللا ينَ أَ  وينلُ فَاسئَ  وَ مِ ن حدیث از هرگاه من برای شما حدیثی بیان کردم از من بپرسید ای«: ، یعنی»هُ

سؤال،  تکثر نهی نمود از قیل و قال و فساد مال و صرسول خدا: سپس فرمود »شده. کجای قرآن استفاده

از کجای قرآن استفاده شده؟ فرمود از  صآن جناب عرض کرد این حدیث رسول خدا یکی از اصحاِب 

 : ۀآی

وۡ ﴿
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ  ]١١٤النساء: [  )٢(﴾إِۡصَ�ٰ� �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِ�ٖ ّمِن �َّ

 : ۀو آی

ۡمَ�ٰلَُ�مُ ﴿
َ
َفَهآَء أ  .]٥النساء: [ )٣(﴾َوَ� تُۡؤتُواْ ٱلسُّ

 : ۀو آی

ۡشَيآَء إِن ُ�ۡبَد لَُ�ۡم �َُسۡؤُ�مۡ  َٔ َ� �َۡ� ﴿
َ
 .)٥(]١٠١المائدة: [ )٤(﴾لُواْ َ�ۡن أ

و اگر  ودخاند برای مطالب  به آیات قرآن استدالل و استشهاد کرده† ئّمهدیگر که ا موردو هزاران 

 فهمیدند این استشهاد صحیح نبود. یات قرآن را نمیآمردم 

ر در قرآن نموده، اگر قابل فهم نبود ت قرآن که مردم را ایاآخود  – دلیل دوازدهم
ّ
مر به تدّبر و تفک

 : و فرموده نموده مر به تدّبرا ۸۲ ۀنساء آی ۀچگونه خدایتعالی در سور

فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءانَ ﴿
َ
 .]٨٢النساء: [ ﴾ أ

 ».کنند تدّبر نمی نآیا چرا در قرآ«
  :فرموده ۲۴ ۀآی صمحّمد ۀو در سور

ۡ�َفالَُهآ ﴿
َ
ٰ قُلُوٍب أ ۡم َ�َ

َ
فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَن أ

َ
 .]٢٤محمد: [ ﴾ ٢٤أ

 ».بلکه بر دلها قفل زده شده استآیا چرا در قرآن تدّبر ندارند «

 ).۳۳/ ۳( الكايفکلیني،  -١
 ».بدهد در بسیاری از نجوای ایشان خیری نیست مگر نجوای آنکه امر به صدقه و یا کار نیک و یا اصالح« -٢

 ».مدهیدکه خدا آن را قوام کار شما قرار داده به سفهاء  راو اموال خود « -٣

 ».رای شما آشکار شود شما را بد آیدکه چون باز چیزهائی سؤال مکنید « -٤

 .)۶۰/ ۱( الكايفکلیني،  -٥

_____________________________ 
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 : فرموده ۲۹ ۀص آی ۀو در سور

بَُّرٓواْ َءاَ�ٰتِهِۦ﴿ َدَّ نَزۡلَ�ُٰه إَِ�َۡك ُمَ�َٰرٞك ّ�ِ
َ
 .]٢٩ص: [ ﴾ كَِ�ٌٰب أ

 ».کتاب با برکتی نازل نمودیم برای آنکه تدّبر کنند در آیاتش«
حتی آیات متشابهاتش قابل تدّبر و قابل  یات. پس در تمام آیات إلهی باید تدّبر نمود وآو مانند این 

 خواهد آمد و تدّبر در آیات قرآن واجب است. ۲۰ه در فصل کچنان ،فهم است

بود کسی نفهمد چگونه مر شده به پیروی قرآن و اگر بنا قرآن اکه در  ستا امری او – دلیل سیزدهم

باع آن فرموده، مانند آیه مر بخدای تعالی ا
ّ
  :اعراف ۀسور ۳ ۀات

ّ�ُِ�مۡ ﴿ نِزَل إَِ�ُۡ�م ّمِن رَّ
ُ
 .]٣األعراف: [ ﴾ ٱتَّبُِعواْ َمآ أ

 ».سوی شما نازل گردیده از پروردگارتانه پیروی کنید آنچه ب«
 : ۱۵۷ ۀو آی

ْوَ�ٰٓ�َِك ﴿
ُ
ۥٓ أ نزَِل َمَعُه

ُ
ِٓي أ ْ ٱ�ُّوَر ٱ�َّ َبُعوا وهُ َوٱ�َّ ُروهُ َونََ�ُ ْ بِهِۦ وََعزَّ ِيَن َءاَمُنوا ُهُم فَٱ�َّ

 .]١٥٧األعراف: [ ﴾ ١٥٧ٱلُۡمۡفلُِحوَن 
که به او نازل نوری نپس آنانکه به این رسول ایمان آورند و او را بزرگ شمرند و یاری کنند و آ«

 ».شده پیروی کنند ایشان رستگارند
 : ۱۷۰ ۀبقره آی ۀو در سور

ُ قَالُواْ ﴿ نَزَل ٱ�َّ
َ
ٓ �َذا �ِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعواْ َمآ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
 .]١٧٠البقرة: [ ﴾ بَۡل نَتَّبُِع َمآ �

کنیم  و چون به ایشان گفته شود پیروی کنید آنچه خدا نازل نموده گویند بلکه پیروی می«
 ».ایم آنچه را که پدران خود را بر آن یافته

 : فرموده ۱۳۴ ۀطه آی ۀو در سور

رَۡسۡلَت ﴿
َ
 .]١٣٤طه: [ ﴾ إَِ�َۡنا رَُسوٗ� َ�َنتَّبَِع َءاَ�ٰتَِك َر�ََّنا لَۡوَ�ٓ أ

 ».را ت توپروردگارا چرا نفرستادی به سوی ما رسولی که پیروی کنیم آیا«
. پس تمام مسلمین باید است فرموده ۲۱ ۀلقمان آی ۀو در سور ۴۷ ۀقصص آی ۀو همچنین در سور

ید پیروی قرآن کنیم، گویی بیایبشیعه و یا سّنی ه ب تابع آیات کتاب خدا باشند، ولی متأّسفانه زمان ما اگر

ار جاهلّیت می
ّ

ه اند. پس بعد از ورود این هم ما چنین و چنان گفته یگویند پدران و علما ایشان مانند کف

دنبال افکار خود و یا ه مر به پیروی قرآن و تدّبر در آن شده، اگر مسلمانی ندیده بگیرد و باز بآیات که ا

ت 
ّ
ار جاهلّیت قرآنی نداشتند و چون آمد افکار مل

ّ
ار جاهلّیت بدتر است، زیرا کف

ّ
خود برود از کف
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 ۀبهانه ولی مردم ما بفهمیم،  پذیرفتند و مّتحد شدند و از نفاق و عداوت دست برداشتند و نگفتند ما نمی

از سّنی و سّنی از ی رسیده که شیعه ه جایباند و در نتیجه کار  فهمیم از کالم خدا اعراض کرده اینکه نمی

ه ب شیعه وحشت دارد و دشمن جانی یکدیگرند.
ّ

خوان شب و روز در گویندگی خود  نام روضهه یک عد

خود خوشنود و کنند و شیطان و استعمار و دشمنان دین اسالم را، از  فساد و دشمنی را زیاد می ۀمادّ 

ب علوم ه های علمّیه ب که در حوزهها این است ها و زیانمنشإ تمام این بدبختی گردانند؛ مسرور می
ّ

طال

الل دینی تزریق می
ّ

الله است و حدیث قطعّی  هکنند که قرآن ظّنّی الد
ّ

ب ساد الد
ّ

باور خبر  خوش ۀو طال

و این کالم باطلی  این کالم را به میان ایشان آوردهام دشمن که این سخن از کجا پیدا شده و کد ندارند

ندانستن مفاد   جمله عدم توّجه محصلین به آیات قرآن و قطعیاز آنی دارد، ا و نتایج بسیار سوء است

تر است، شما یک خط  کالمی بهتر و قطعی آن از هر  لت آیات قرآن بر معانیکه دالآن، در حالی

فهمد که آیات قرآن  یک آیه از قرآن، هر کم سوادی میالبالغه را که حدیث است بگذارید در جنب  نهج

 : ۀآیوتر است، آیا داللت جمله  تر و داللتش بر معنی قطعی ضحالبالغه وا از نهج

ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل ﴿
َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
 )١(﴾أ

 .]١٢، و التغابن: ٣٣، و محمد: ٥٤، و النور: ٩٢، و المائدة: ٥٩النساء: [ 
 : ۀو یا آی

ُمُر بِٱۡلَعۡدِل َوٱۡ�ِۡحَ�ٰنِ ﴿
ۡ
َ يَأ  .]٩٠النحل: [ )٢(﴾إِنَّ ٱ�َّ

که قطعی نیست، اگر بگویند داللت قرآن بر مطالب آن قطعی است ولیکن مطالب آن اجمالی است 

ا «: هم مجمل دارد، آیا حدیث یم باشد اخبار نیز چنین است، اخبارتفصیل آن در آیه ذکر نشده، گوی مَ

بِيّاً  اهللاُبَعَثَ  قِ  نَ دْ ةِ  يثدِ احلَ  إِالَّ بِصِ انَ اءُ األَمَ أَدَ مطلب آن مجمل نیست و تفصیل موارد صدق ذکر شده،  ،»وَ

 : ۀالبّته مجمل است، حدیث فوق با آی

ۡهلَِها﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
واْ ٱۡ� ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ  .]٥٨النساء: [ )٣(﴾إِنَّ ٱ�َّ

گاهی به اجمال سخن گفته و  هکه قرآن گاهی بتر است، همانطوری هیچ فرقی ندارد، بلکه آیه روشن

تفصیل، اخبار و احادیث نیز چنین است، کالم اجمالی داللت قطعی بر معنی اجمالی دارد و کالم 

  مفّصل
ّ

سوادان چون تزریقات سوء  ای از بی هتر داللت بر معنی تفصیلی، چه قرآن باشد و چه خبر. عد

 ».خدا را و اطاعت کنید رسول را کنیداطاعت « -١

 ».کند درستی و تحقیق که خدا به عدل و احسان و بخشش به خویشان امر میه ب« -٢

 ».کند که امانات را به أهل آن برسانید به تحقیق خدا شما را أمر می« -٣

_____________________________ 



 ١٠١  مقدمه

ْ ﴿ ۀگویند در جمل در آنان اثر کرده، می �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ أ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا آداب و کیفّیات  چون شرائط )١(﴾ةَ لزَّ

اللة(ذکر نشده و مجمل است پس 
ّ

: ۀداللت جمل :باشد، در جواب ایشان باید گفت می )ظّنّی الد

﴿ ْ �ِيُموا
َ
َلوٰ ٱ أ ُم  بُِ�َ «: بر معنی اجمالی باشد مانند داللت حدیثاینکه  قطعی است ولو ﴾ةَ لصَّ

َ
اِإلْسال

ٍْس  ىلَع  ة مخَ
َ

ال  که تفصیل در این حدیث نیز ذکر نشده است. )2(»َوالّزاكة َو... الصَّ

های علمّیه  تر است، پس حوزه تر و قطعی حال کالم خدا از هر کالمی بهتر و داللت آن واضحبه هر

اند. اگر  تر کرده در عوض اینکه مسلمین را بیدار کنند و به طرف قرآن سوق دهند، خواب آنان را عمیق

 فهمد. جواب این است که  را کسی نمیآن رآن محکم و متشابه دارد و متشابهِ کسی بگوید چون ق
ً
 اّوال

 . خواهد آمد ۲۰متشابه قابل فهم است چنانکه در فصل 
ً
ت ظّنی و قطعّی  ثانیا

ّ
الدالله بودن وجود  اگر عل

 و نقیض دارد، به اضافه بر اینکه  همتشابه است احادیث نیز محکم و متشابه دارد، ب
ّ

اضافه بر اینکه ضد

الله نمی و زیاد شده، در بسیاری از احادیث.کم 
ّ

دانید، اخبار  پس چرا اخبار را بدین واسطه ظّنّی الد

 در ج 
ً
چندین خبر  ۱۸۵بحار ص  ۲بسیاری وارد شده که اخبار دینی محکم و متشابه دارد چنانکه مثال

اهبِ «: که فرمود نقل کرده از حضرت رضا تَشَ ا مُ نَ بَارِ آنِ وَ إِنَّ يفِ أَخْ رْ ابِهِ الْقُ تَشَ مُ آنِ اً كَ رْ مِ الْقُ كَ حْ مُ امً كَ ْكَ حمُ

ا هَ مِ ْكَ ا إِىلَ حمُ هَ َ اهبِ تَشَ وا مُ دُّ رُ  «: یعنی .)٣(»فَ
ّ

 محق
ً
در اخبار ما متشابه است مانند متشابه قرآن و محکم قا

 .»رّد کنید به محکم آناست مانند محکم قرآن، پس متشابه خبر را 

 قرآن احتیاج به تفسیر نداشته و ندارد -۱۶
  ل شد عرب زمان جاهلی آن را فهمیدقرآن چون آیاتش ناز

ّ
ر شد و با شنیدن آیاتش و از آن متأث

د و خرافات پدر و مادری و قومی دست برداشت و به برکت آن بر آن از عقای ۀواسطه و ب مجذوب گشت

ه شد چگونه عرب جاهل آن را فهمید. ب پیدا کرد، اگر قرآن بدون تفسیر فهمیده نمیجهان آن روز تفّوق 

 صنمود و یا رسول خدا اضافه اگر قرآن محتاج به تفسیر بود خدایتعالی تفسیری برای آن نازل می
 وقت داشتند تفسیری بر  ‡هدی ۀئمکه ننوشته و حّتی احالیدر ،نوشت تفسیری بر آن می

ً
که نسبتا

 شود احتیاج به تفسیری نداشته است. وشتند، پس معلوم میقرآن نن

_____________________________ 
 ».نماز را به پا دارید و زکات بدهید« -١

 اسالم بر پنج پایه بنا شده است، نماز و زکات و... -٢
 ).۳۹، ح (۱/۲۹۰، عيون أخبار الرضا، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی -٣

 



 تابشی از قرآن    ١٠٢

 
ً
ست، ا از کالم ایشان تر اند همه کالم بشری است و کالم خدا روشن ی که نوشتهتفسیرهای :ثانیا

ی و فهمانیدن مطالب از هر بشری استادتر است، اگر کسی کالم روشن خدا را گوی واضح تعالی در حّق 

ی که نوشته شده بگذارید ید این تفسیرهاید فهمید، شما بیایطریق اولی نخواه هنفهمد کالم مفّسرین را ب

 ّس کنار قرآن و ِح 
ً
قرآن الزم  ۀجمداند تر تر است، بلی برای کسی که لغت عرب را نمی ببینید کدام مشکل ا

 از تفسیر است و خواهد آمد. است ولی ترجمه غیر

 
ً
  تر کند تاریک ب قرآن را روشنتفاسیری که نوشته شده در عوض اینکه مطال :ثالثا

ً
تر نموده است مثال

اند و  بهترین تفاسیر است برای یک آیه چندین احتمال دادهاز البیان که  و مجمع)١(تفسیر منهج الّصادقین

اند کدام این  اند و نفرموده اند و در ذیل آن چند روایت متعارض آورده برای یک کلمه چند معنی ذکر کرده

  :ۀروند، مثال شما به جملگذارند و می کدام باطل است، خواننده را سرگردان می احتماالت صحیح و

ِيَن يُِطيُقونَُهۥ﴿  .]١٨٤البقرة: [  )٢(﴾َوَ�َ ٱ�َّ
تا صدق گفتار ما روشن شود. اگر کسی این تفاسیر  مراجعه کنید. باشد بقره می ۀسور ۱۸۴ ۀکه در آی

معنی که ظاهرتر و هر را ندیده باشد و خود به قرآن مراجعه کند و به زبان عربی و لغت قرآن وارد باشد

 شود. تر است بگیرد راحت می روشن

 
ً
 آیات قرآن این تفاسیری که نوشته :رابعا

ً
لّوآمیز را در اخبار غ اند و را حمل بر خرافات کرده اند غالبا

د، مثال حّق ان ای از حقائق است فعال مملّو از خرافات کرده اند قرآنی که مجموعه ضمن آیات آورده

و  تثل به پشه زده و بعوضه که حیوان کوچکی اسمَ  ۲۶ ۀبقره آی ۀی خود در سورنمای  تعالی برای قدرت

برای مکیدن خون و هم پر دارد برای ه هم خرطوم دارد کتمام قوای ظاهری و باطنی را واجد است آورده 

برند، آن وقت  اگر تمام علمای بشری جمع شوند به کیفّیت خلقت آن پی نمی هفرار، به طوری ک

  مانند علّی  ـمفسّرین شیعه 
ّ
 ـقلین و مانند آنها به تقلید از یکدیگر بن ابراهیم و تفسیر برهان و نور الث

رسول  »َ�َهافَوۡ  َ�َما« د ازوو مقص بن ابی طالب علّی  "پشه =»َ�ُعوَضةٗ « اند مقصود از گفته

ببرد را  ترسید نام علی توانست و یا می مگر خدا نمی: کسی نبوده به ایشان بگوید !است صخدا

ه مانند دکجای قرآن نام حیوانی آم ذکر کرده، اینان هر پشه ــ  نام بعوضهه حضرت را ب که در عوض آن

 فسرمولی شکر الله کاشانی مولی فتح الله بن این تفسیر به زبان فارسی و نویسنده آن شیخ متفسري منهج الصادقني؛  -١

آقا هـ، نگا: ۹۸۸یا  ۹۹۷باشد. در سالمی شمیرمکان وفات ایشان ک وصفوی بوده  شاه طهماسبدر زمان معاصر 

 .۲۳۴-۲۳۳/ص ۷، ج الذريعة إىل تصانيف الشيعةی، رانگ تهبزر
 ».و بر آنانکه طاقت دارند به زحمت« -٢

_____________________________ 



 ١٠٣  مقدمه

یاتی در آق اسالمی بفهمانند َر برای اینکه به سایر فِ  اند به علی ابل و داّبه همه را تأویل نموده بعوضه،

توهین و با قرآن بازی کرده و آن را  ندانسته به آن امام و به این واسطه !نازل شده شأن علی

جعل  ریسکن عاند، شما اگر تفسیری را که به نام امام حس موهون و مملّو از خرافات نشان داده

باشد از تاریخ و  علم مردم میاگویند  بینید امامی که می کنید و می ید تعّجب میاند مطالعه نمای کرده

الع بوده چنانکه در کتاب  قرآن و سایر امور بی
ّ

خیل«اط
ّ

بعضی از خرافات آن ذکر شده  )١(»هاخبار الد

 است.

 ۲۹در جزء  (دهر) که انسان ۀشما قبول دارید که سور :یکی از گویندگان دینی نزد من آمد و گفت

 ؟نازل شده؟ گفتم بلی من قبول دارم، ولی شما چطور وا ۀاست در شأن امیرالمؤمنین و خانواد قرآن

د و قرآن را هم موهون یدان رو عقل و قرآن نمییرا پ بلکه آن امام ،من معتقدم شما قبول ندارید

اّدعای با دلیل است، حال ثابت  تهمت نیست بلکه: زنید؟ گفتم چگونه تهمت می: اید گفت کرده

طوری که خود شما آن را قبول کنی، آیا شما قبول داری که این سوره از اّول تا به آخر آن در هکنم ب می

 : گوید خیلی خوب در اّول این سوره می: بلی، گفتم: نازل شده؟ گفت شأن علی

�َ�ٰنَ ﴿  .]٢اإلنسان: [ ﴾ إِنَّا َخلَۡقَنا ٱۡ�ِ
 ».ما انسان را خلق کردیم«

: بلی، گفتم: باشد، شما قبول دارید؟ گفت می در تفاسیر شیعه آمده که مقصود از انسان علی

 : بسیار خوب، بعد فرموده

ۡمَشاجٖ ﴿
َ
 .]٢[اإلنسان:  ﴾ ِمن �ُّۡطَفٍة أ

 ».مخلوط آفریدیم ۀما او را از نطف«
بنت اسد خلق شده؟  هحضرت ابوطالب و فاطم ۀاز نطف علیآیا شما طبق این آیه قبول دارید که 

ه و صدها هزار سال قبل از داز نور خلق ش خیر علی: ل کرد و جواب نداد، و سپس گفتدیدم تأمّ 

نازل  پس معلوم شد که شما قبول ندارید که این آیه و این سوره در شأن علی: وجود پدرش بود، گفتم

_____________________________ 
ق آه و مالمایشان ع -١

ِّ
َترِ شوبن شیخ محّمد کاظم  یمحمد تق«الله شیخ  یتحق

ْ
 « یا» یش

ُ
ی معاصر علمااز » یسترت

ْسَتر«درنجف متولد شد. سپس در کودکی به همراه پدرش به  هـ، ۱۳۲۰ه در ایران که در سال مامیا
ُ
در جنوب ایران  »ت

 ز خود به جای گذاشته است کهندی اوفات کرد. آثار ارزشمهـ ۱۴۱۵نقل مکان کرد و در آنجا ماندگار شد و در سال 

به آن  را در سه جلد نام برد که بعدها مستدرکاتش در یک جلد »األخبار الدخيلة«توان از ها میاز مشهورترین  آن

 اضافه کرد.

 



 تابشی از قرآن    ١٠٤

اضافه ه که این سوره در شأن او است؟ ب )١(دای و چرا در تفاسیر خود نوشته دی؟شده، پس چرا اّول اقرار کر

 إسالمتی اینان علی و فاطمهشدند برای بیمار  إدر تفاسیر شیعه آمده که چون حضرات حسنین
ه برای گرفتن روزه سه صاع جو تهیّ  و چون بیماری آنان رفع شد، علی نذر کردند سه روز، روزه بگیرند

نان تهیه کردند. روز اّول موقع افطار  ۀروز برای افطار خود پنج گرد سه روز آرد کردند و هرکرده برای 

ه بدون غذا مانده  را به او دادندنان  ۀمسکینی آمد و هر پنج گرد
ّ

و خود حضرات با حسنین و کنیز ایشان فض

و همچنین  خود گرسنه ماندند ه یتیم دادند و(قرص) نان را ب ۀم نیز هر پنج گردب افطار کردند، روز دّو آبا 

 : ۀین و چنان شدند، پس این آیات و آینم، که از ضعف و گرسنگی چروز سّو 

ِسً�ا ﴿
َ
ٰ ُحّبِهِۦ ِمۡسِكيٗنا َوَ�تِيٗما َوأ َعاَم َ�َ  .]٨اإلنسان: [ )٢(﴾٨َوُ�ۡطِعُموَن ٱلطَّ

ها راست  بنابراین اگر اینخوب : بلی، گفتم: نازل گردید، آیا شما این مطالب را قبول دارید؟ گفت

اند،  اند و برخالف فرمان خدا رفتار کرده از عقل و قرآن پیروی نکرده ‡و اهل بیت او یباشد عل

یتیم یک نصف نان کافی نبود؟ برای یك مسکین ویا یك نفر برای اینکه اّوال مگر : چطور؟ گفتم: گفت

ان نانوای یتیم میمگر آن 
ّ
اضافه گویند چراغی که به خانه روا است به  هی باز کند؟ بخواسته برود دک

دادند و خود برای حفظ  اند نصف یک نان را به مسکین می که خود گرسنهکسانی !مسجد حرام است

 جوع با باقِی الّصّح 
ّ

 ُ�َّ  َهاُسطۡ تَبۡ  َوَ� ﴿ :فرمان خدا که فرمودهه ن بکردند، اینا میها افطارنان ه و سد
و  صیا پیغمبرآعمل نکردند. و از عقل هم که خدا حّجت قرار داده پیروی نکردند،  )٣(﴾ِط بَسۡ لۡ ٱ

ٓ  تَّبِعۡ ٱ﴿ :رسول خود فرمودهه تابع قرآن نیستند؟ چگونه خدا ب امام وِ�َ  َما
ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ از « ﴾رَّ

عقل را  کنند!؟ خدا پیروِی عمل  ﴾..تَّبِعۡ ٱ﴿ مره ااو نباید ب ۀخانوادآیا »وحی شده پیروی کن آنچه به تو

پیروی عقل و قرآن را نکردند؟  ‡و اهل بیت او حّتی بر رسول خود واجب نموده چگونه علی

یا امامی که به وظائف آاهل بیت و اطفال خود را به ضعف و گرسنگی مبتال کرد؟  علیچگونه 

اضافه مگر یتیم ه ی کرده؟ باضافه کنیز بیچاره چه تقصیره عقلی و قرآنی خود آشنا نباشد امام است؟ ب

پس ی گوی راست می :گفت ورفت  دینی به فکر فرو ۀچه قدر شکم داشته؟ پس از این بیان آن گویند

عرب معنی دانیم و این آیه را هم طبق لغت  مقصود از این آیه چیست؟ گفتم ما امام را عالم و عاقل می

 تفاسیر:  -١
ً
حویزی؛ تفسري نور الثقلني شیخ بحرانی؛ و تفسري الربهان و  تفسري فرات الكويفشیخ طوسی؛ التبيان نگا مثال

 سوره انسان. ۸الله ناصر مکارم شیرازي، در ذیل تفسیر آیه  یتآتفسري نمونه و از معاصرین 
 ».کنند بر دوستی او مسکین و یتیم و اسیر را و اطعام طعام می« -٢

 ».و آن را مگشا تمام گشودن« -٣

_____________________________ 



 ١٠٥  مقدمه

ِسً�ا اَوَ�تِيمٗ  اِكينٗ ِمسۡ ﴿ :گوید مینازل شده، آیه  عرب کنیم، چون قرآن به لغت عرِف  می
َ
 و این ﴾٨ َوأ

سه با هم در یک شب  شود که این هر آورده و معلوم می سه را با واو عاطفه که داللت بر جمع دارد

و ایشان یک شب نانهای خود را به آنان داده و البّته برای سحر خود نان تهّیه  علی ۀاند درب خان آمده

مورد است هر کسی ممکن است  صاع جو باقی مانده، بنابراین تفسیر به سه روز بی کردند از همان دو

 یک مرتبه از غذا خودداری کند و در راه 
ً
  ،خدا بدهد، در این آیه مسکینا

ً
  یتمیا

ً
 ﴾ُ�مَّ ﴿ ۀبا کلم و اسیرا

برخالف نیامده تا اینکه به سه روز تفسیر شود، پس آنچه در تفاسیر آمده هم بر خالف قرآن است و هم 

 را جاهل به قرآن نشان داده. صرسول خدا ۀعقل و قرآن را موهون ساخته و خانواد

کند و در مدح  که جاهل به قرآن باشد و از عقل پیروی نکند آیه نازل نمیخدا برای تجلیل کسی

رسول هم عاقل  ۀای از حقائق است و خانواد ما این است که قرآن مجموعه ۀآورد. عقید ایشان سوره نمی

ایشان است، تمام این سخنان وقتی است که گفته شود این ه اند و آنچه شیعه نوشته تهمت ب و عالم بوده

ه نه حسنی  نوشتهرین سوره مدنی است، متأّسفانه بسیاری از مفّس 
ّ
ی است و در مک

ّ
اند که این سوره مک

 و نه نذری تا خدا سوره نازل کند! بوده و نه حسینی

 
ً
طبق مذهب خود مذهبی داشته آیات قرآن را  کس هر اند. هر در این تفاسیری که نوشته: خامسا

و با  و نازل دانسته و حمل به او نمودهستم و نفاق را در شأن اکس بد بوده آیات کفر،  و با هر معنی کرده

اح قرآن را و در مدح او، دانسته و انفاق و نیکی را در شأن او هر کس خوب بوده آیات ایمان،
ّ

یا  نامه و مد

اح
ّ

ه آیات قرآن را دور نموده، اگر جبری بو و جنگ داخلی بین مسلمین شعله اشخاص قرار داده ۀنام قد

خیانت را  ناختیار نموده، سابقین این کار را کرده و ایه حمل به جبر نموده و اگر اختیاری بوده حمل ب

رده و تمام هّمت ایشان لعن و یا مدح نمودن از دل نیز از ایشان تقلید ک  اند و الحقین ساده مرتکب شده

که توان گفت رجوع به تفاسیر برای دانستن مورد نزول و کشف اقوال برای کسی مرو است. میزید و َع 

د نباشد و قّو 
ّ
ممّیزه داشته باشد خوبست تا گول اقوال را نخورد و قولی را که با ظاهر قرآن موافق  ۀمقل

-هرا ب تواند آیات مجمله اینکه انسان میدیگر  و حمل بر رأی ایشان نکندرآن را است انتخاب کند و ق

انُ «: قرآن بفهمد زیرا یات دیگرِ آ ۀوسیل رْ ابَعْضُ  رسِّ فَ يُ القُ چنانکه  صو یا از سّنت رسول خدا )1(»هُ بَعْضً

برای یان روشن و واضحی است بباید دانست که قرآن اگرچه  در فصل سابق ذکر شد بدست آورد. و نیز

برد،  باشد، ولی هر چه داناتر باشد، بیشتر از قرآن بهره می ادبّیات عرب آشنا می ه زبان عرب وکه بکسی

ه و  جزئیات و استخراج قواعد فقهّیه، ات قرآن برتفریع قواعد و انطباق کلیّ  تواند از عالم متبّحر می عقلیِّ

_____________________________ 
 کنند.های مختلف قرآن یکدیگر را تفسیر میبخش -١
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از تقدیم و تأخیر  رد، شخص دانشمندخود و زیادی درک خود بهره ب ۀاستنباط مطالب به قدر حوصل

کند. پس درک جزئیات  کلمه و از فتح و کسر حروف و از سیاق آیات و تناسب آنها چیزها درک می

فهمشان تفاوت دارد و بسیاری از کلمات، یا جمالت قرآن توّسط ه مطالب قرآن برای اشخاص نسبت ب

ر اینکه کتاب خدا کتاب کاملی است و محتاج به صتشود. مخ کلمات مشابه آن روشن می آیات دیگر و

مخلوق است، پس اگر مطلبی از ای آنرا کامل نماید نیست و کتاب خدا از هر جهت مستغنی  اینکه بنده

 را از بندگان نخواسته و یا در سّنت رسول بیان شده است. علم آنو را بیان نکرده یا الزم نبوده 

 و تحریف لفظی نشدهقرآن از کم و زیاد مصون مانده  -۱۷
ر دادیم قرآن متواترکچنان     

ّ
اد یا زیاست، بنابراین اگر یک کلمه کم و ه در فصل تواتر قرآن تذک

لع می می
ّ

خانه و در  اضافه چون قرآن همه جا و در هر هکردند. ب جلوگیری می شدند و شد مسلمین مط

برد کند و اگر یک نسخه را کم یا زیاد  تتمام ممالک دنیا نشر شد، ممکن نبود کسی به تمام نسخ آن دس

اجماع و عقل  از کتاب، سّنت، حال دالئل بسیاریهر به د. وش خ دیگر معلوم میَس با نُ  ۀکرد با مطابق می

  :زیاد نشده یعنی تحریف لفظی نشدهنخورده و کم و   داریم که قرآن دست

  :ّما آیاتا

 : ۹ ۀحجر آی ۀسور  ،لاّو 

ۡ�َا ٱّ�ِۡكَر �نَّا َ�ُۥ لََ�ٰفُِظوَن إِنَّا َ�ُۡن ﴿  .]٩الحجر: [ ﴾ ٩نَزَّ
 ».باشیم آن می ۀرا ما نازل کردیم و بدرستی و تحقیق خود ما نگاهدارند این قرآن«

ْ ﴿ :قبل که فرموده ۀآی ۀقرینه قرآن است ب ذکرو مقصود از  َهاَ�ٰٓ  َوقَالُوا ُّ�
َ
ِيٱ �  رُ ّ�ِكۡ ٱ هِ َعلَيۡ  نُّزَِل  �َّ

قرآن  ۀوعده کرده که خود حافظ و نگهدارند ۹ ۀتعالی در آی حّق . ]۶[الحجر:  )١(﴾٦ ُنونٞ لََمجۡ  إِنََّك 

یا سخن او را دروغ داند  د شده، یا خدا را قادر نمیاست، پس اگر کسی بگوید یک کلمه از آن کم و زیا

 بی می
ً
مسلمین خارج است. حال اگر کسی بگوید  ِق َر از فِ  ودین و خدانشناس  داند و چنین کسی قطعا

این صحیح  ؛یمی مردم، جواب گویبودن آن است از قدح و عیبجوی  مقصود از حفظ قرآن محفوظ

 ؛کردندی جوی و چه قدر از آن عیب جو داشت ب، قرآن هزار عیصنیست زیرا در زمان خود رسول خدا

 و گاهی شعرش گفتند، ولی چون طبق انصا گاهی سحرش خواندند
ً
ر نشد و فعال

ّ
 نصاری و ف نبود مؤث

و حال آنکه هزاران  بگوید چگونه خدا قرآن را حفظ کردکنند. و اگر کسی  ی میجوی یهود نیز از آن عیب

 تو دیوانهو گفتند: ای آنکه ذکر « -١
ً
 ».ای (یعنی قرآن) بر او نازل شده محققا

_____________________________ 
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مقصود از حفظ قرآن حفظ هر : یمده یا به آب و آتش رفته، در جواب گوینسخه از آن پوسیده و پاره ش

فالن : شود، اگر گفتیم و پوسیده می کاغذی دوام ندارد های آن نیست زیرا وجود خارجِی  نسخه از نسخه

از آن  ۀست که هیچ نسخنیفالن شاعر محفوظ مانده و یا فالن کتاب محفوظ مانده مقصود این  ۀقصید

بین نرفته و لو اینکه از از پاره نشده بلکه مقصود این است که از اّول تا به آخر آن مانده و چیزی از آن 

د آ نسخه
ّ

رحال خدا قول داده قرآن را حفظ کند، حال تو ه  ن چند نسخه پاره و یا مفقود باشد. بههای متعد

 بگو از تمام جهات حفظ کرده ما نزاعی نداریم.

  ۀسور: آیة دوم
ُ
 ِصّ ف

َ
 : ۴۲و  ۴۱ ۀت آیل

�ِيهِ ٱۡلَ�ِٰطُل ِمۢن َ�ۡ�ِ يََديۡهِ َوَ� ِمۡن  ٤١�نَُّهۥ لَِكَ�ٌٰب َعزِ�ٞز ﴿
ۡ
َخۡلفِهۦِۖ تَ�ِ�ٞل ّمِۡن �َّ يَأ

 .]٤٢-٤١فصلت: [ ﴾ ٤٢َحِكيٍ� َ�ِيٖد 
نازل شده از جانب  که از جلو و عقب آن باطلی نیاید، به تحقیق این قرآن کتابی است عزیز«

 ».نیاز خدای حکیم بی
باطلی است که بر  چیزهایاین آیه داللت دارد که هیچ باطلی بر قرآن وارد نشود و تحریف یکی از 

قرآن وارد نشده. اگر کسی بگوید مقصود از باطل در این آیه این است که تناقض وکذب و بیهوده در 

که قبل یا بعد از آن بیاید و آن را باطل سازد وجود نداشته و ندارد،  شود و کتابی مطالب قرآن وارد نمی

شود، چنانکه شامل  ذکر شد شامل می باطل عاّم است و تمام آنچه را که ۀجواب این است که کلم

تحریف نیز می شود، پس چنین باطلی بر قرآن وارد نشده، البته آیات دیگری نیز در قرآن وجود دارد که 

 ۀسور ۷۸و  ۷۷ ۀچه صریح نباشد و به اشاره داللت کند مانند آی بر بطالن تحریف داللت دارد اگر

 :واقعه

ۡكُنونٖ  كَِ�ٰبٖ  ِ�  ٧٧ َكرِ�مٞ  إِنَُّهۥ لَُقۡرَءانٞ ﴿   .]٧٨-٧٧الواقعة: [ ﴾ ٧٨ مَّ
 ».قرآنی است بزرگ در کتاب محفوظ ،به تحقیق این کتاب«  

 قدرت حق مصون است.   یعنی در پناه

 : بروج ۀسور ۲۲و  ۲۱ ۀآی 

ِيٞد ﴿ ُۡفوظِۢ  ٢١بَۡل ُهَو قُۡرَءاٞن �َّ  .]٢٢-٢١البروج: [ ﴾ ٢٢ِ� لَۡوٖح �َّ
 ».در لوحی مصون خواهد بود و قرآنی است دارای مجد ،کتاب بلکه این«

 : انعام ۀسور ۳۴ ۀو آی
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َبإِْي ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿ ِۚ َوَلَقۡد َجآَءَك ِمن �َّ َل لَِ�َِ�ِٰت ٱ�َّ  .]٣٤األنعام: [   )١(﴾٣٤َوَ� ُمَبّدِ
 : همین سوره ۱۱۵و  ۱۱۴ ۀو آی

نَزَل إَِ�ُۡ�ُم ٱۡلِكَ�َٰب ﴿
َ
ِٓي أ ٞل وَُهَو ٱ�َّ نَُّهۥ ُمَ�َّ

َ
ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعَلُموَن � ٗ�ۚ َوٱ�َّ ُمَفصَّ

� فََ� تَُ�وَ�نَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَ�ِ�َن  ّ�َِك بِٱۡ�َّقِ ۡت َ�َِمُت َرّ�َِك ِصۡدٗقا وََعۡدٗ�ۚ �َّ  ١١٤ّمِن رَّ َوَ�مَّ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  َل لَِ�َِ�ٰتِهِۦۚ وَُهَو ٱلسَّ  .]١١٥-١١٤نعام: األ[ )٢(﴾١١٥ُمَبّدِ

  :کهف ۀسور ۲۷ ۀو آی

َل لَِ�َِ�ٰتِهِۦ َوَلن َ�َِد ِمن ُدونِهِۦ ُمۡلَتَحٗدا ﴿ وِ�َ إَِ�َۡك ِمن كَِتاِب َرّ�َِكۖ َ� ُمَبّدِ
ُ
ٓ أ َوٱتُۡل َما

 .]٢٧الکهف: [  )٣(﴾٢٧
 می

ً
 کند و یا عوض نماید.تواند تبدیل  گوید کلمات قرآن را کسی نمی که در تمام این آیات صریحا

ْ�ِ كَِتاَب « :فرموده صاخبار ثقلین است که رسول خدا یکی: ّما سّنتو ا
َ
 تَارٌِك �ِيُ�ُم اثلََّقل

ِّ
إِ�

ِ� وَ  َوُهَو اثلِّْقُل األ�رب اهللاِ  ْصَغر ِعرْتَ
َ
َّ  َوُهْم اثلِّْقُل األ ا َحىتَّ يَرِد ىلَعَ

َ
ْن َ�ْفرَتِق

َ
احَلْوُض، إِنَّ تمّسكتم بِِهَما  ل

وا بَ 
ُّ
ْن تَِضل

َ
بَد يعدِ ل

َ
 تر یعنی موافق با قرآن تی که صحیحکتاب الله و سنّ  :و در بعضی روایات .)٤(»اً أ

و باید تا قیامت به آن متسّمک  گذارم این قرآن را میان شما می: رمودهف صخدااست، آمده. پس رسول

 چنانوباشید، و اگر تحریف در آن شده باشد، قابل تمّسک نخ
ّ

ه کاهد بود. قرآن حّجتی است مستقل

  و سّنت نیز ذکر شدمدارک آن 
ّ

و هر یک از این دو داللت بر مطلبی کرد آن مطلب  حّجتی است مستقل

 یک حّجت باشند، یعنی هر باشند نه اینکه میصحیح است، پس قرآن و سّنت دو حّجت 
ً
یک  مجموعا

بودند همواره  صکه عترت رسول خدا‡ئّمهست و لذا اداللت بر مطلبی کند کافی و الزم األخذ ا

استدالل  صگاهی نیز به سّنت رسول کردند و ن استدالل به ظاهر قرآن میآدر مطالب خود و اثبات 

 ».و محقق است که برای تو آمد بعضی از اخبار پیامبران ؛فرمان خدا ای برای کلمات و کننده نیست تبدیل و« -١

ازل دانند که این ن ایم می و اوست آنکه نازل کرده بسوی شما این کتاب را به تفصیل: و آنانکه به ایشان کتاب داده« -٢

و سخن پروردگار تو از جهت راستی و عدالت تمام  ؛کنندگان مباش از شک ،پس ،شده است از پروردگارت به حق

 ».دانا   ۀکننده برای سخنان او نیست و اوست شنوند است، هیچ تبدیل

  کننده نیست و آنچه را به سوی تو وحی شده از کتاب پروردگارت بخوان و در آن تدبر کن، برای کلمات او تبدیل« -٣

 ».و پناهی جز او هرگز نیابی

: کتاب الله و اهل شویدیهرگز گمراه نم ییدها تمسک جوگذاشتم که اگر به آن یبها به جاگران یزشما دو چ یاندر م« -٤

 .»ندوارد شوبر من حوض  در کنارتا  شوندیجدا نم یکدیگرمن که از  یتب

_____________________________ 
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 در مو می
ً
ذکر شد. از  ۵۳ ۀو نام ۱۲۳ ۀدر خطب یرنزاع که در کلمات حضرت ام رداکردند، خصوصا

م می
ّ
 از حّجّیت ساقط  ،نخورده  شود که این حّجت یعنی قرآن دست این تمّسک و استدالل مسل

ّ
و إال

 ّمت خود گذاشته. کتاب مدّونی بوده که میان ا ؛شد و به اضافه می

م: دوم
ّ

نْ «: دسؤال کردن از أمیرالمؤمنین: چهارم تفسیر صافی نقل کرده ۀدر مقد مْ مِ كُ نْدَ لْ عِ هَ

وَ  يِ سِ حْ نْ الوَ ءٌ مِ ْ ولِ اهللاِ يشَ سُ الَ  یرَ ؟ قَ آنِ رْ ةَ إِالَّ أَنْ القُ مَ أَ النَّسَ رَ بَ بَّةَ وَ لَقَ الْـحَ ي فَ الَّذِ عْطَی: الَ وَ بْدٌ  يُ عَ

امً يف كِتَابِهِ  هْ : غیر از قرآن چیزی از وحی مانده است؟ فرمود صاز رسول خداآیا نزد شما «: یعنی ،)١(»فَ

ای فهم در کتاب خودش را  ز اینکه خدا به بندهکرد ُج  جان را ایجاد قسم به آنکه حّبه را شکافت و ،نه

از قرآن معمولی چیزی  شود غیر از این خبر معلوم می ».بدهد (که بتواند از قرآن چیزی استخراج کند)

 عنوان دیگر.ه عنوان قرآن و چه به ب نزد آن حضرت از وحی نبوده چه

 دیگر بر نفی تحریف لفظی ۀأدلّ 
شده باشد، یا   قرآن میزان صّحت و سقم و کم و زیادی مطالب اسالمی است، اگر میزان خراب -۱

سنجید، پس اگر قرآن توان با آن میزان درست  اشد، نمییکی از ابزار و اساس آن کم شده ب

را میزان قرار  نمیزان قرار داد و نعوذ بالله خدا اشتباه کرده که آ را شود آن تحریف شده باشد نمی

 .ز نیستو این سخن کفر و زندقه است و جای و یا نتوانسته میزان دین خود را حفظ کند داد

قرآن خوانده  رِ َو تاّمه از ُس  ۀحمد باید در نماز یک سور ۀگویند پس از سور تمام فقهای شیعه می -۲

و هر سوره  تاّمه بر پنج رکوع تقسیم شود ۀیک سور آیات پس از قرائت حمد باید ةصالشود و در 

 دانند و هر آن را تاّم و تمام میهای قر سوره شود اند. پس معلوم می ر قرآن را کافی دانستهَو از ُس 

 کافی نمی ای را از کم و زیاد مصون می سوره
ّ
  دانستند. دانند و إال

عِی  .دلیل بر عدم تحریف استتحریف، خود  نبودن دلیلی بر -۳
ّ

تحریف است، یا  زیرا آنکه مد

گوید گذاشته ولی  رفته و یا می ت خود قرآنی نگذاشته وبرای امّ  صگوید رسول خدا می

قرآنی نگذاشته  صپس از او و یا دیگران کم و زیاد کردند، پس اگر بگوید رسول خدا یخلفا

د سخن  خالف اجماع است که سخن او بر
ّ

 ،گوید و اگر می خدا و رسول استو هم بر ض

_____________________________ 

را ذکر ی در مسندش آنَمْیدحدیث در کتب اهل سنت روایت شده است. ح. و )۱/۳۱( تفسري الصايففیض کاشانی،  -١

 در مسندش مدو اح) ۶۹۱۵(، ۹/۱۶ و ) ۳۰۴۷(، ۴/۸۴ و، )۱۱۱( ،۱/۳۸ی در صحیحش، خارو بُ  )۴۰(نموده 

 ی در السننسائ) و ن۱۴۱۲( ی در السننرِمذ) و ت۲۶۵۸( ه در السننابن ماج و) ۲۳۵۶( ی در سننشداِرمِ و  )۱/۷۹(

 ).۶۹۲۰(الکبری در  و )۸/۲۳(
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گذاشته باید معلوم کند چه کس آنرا تحریف کرده، در صورتیکه دلیلی بر تحریف شخص 

یم چگونه و برای چه. قرآنی را گوی می »شیخین« :اطالعی بگوید معّینی نیست، اگر شخص بی

برای حفظ آن کوشیدند و آن همه  که تمام اصحاب رسول و سایر مسلمین در حفظ و نشرش می

نشد کم و زیاد کردند که هیچ کس مطلع  »شیخین«کردند چگونه  فشانی می  ت داشته و جانهّم 

 
ّ

گذشتند و در راه آن از خانه و  لع شد و اعتراضی نکرد، قرآنی که برای آن از جان میو یا مط

د که نمودند چه ش را نثار آن می کردند و تمام هستی خود نظر می صرفخانواده و مال خود 

عّمار و سایر  ، ابوذر،ی اشخاصی مانند علیتحریف و محّرف آن نکردند، حتّ ه اعتنا ب

 
ّ

نفر از عوام زمان ما برای کتاب آسمانی خود  قدر یکه ت ایمان، بفدائیان اسالم با آن شد

  ؟!دلسوزی نکردند
ً
از عقل تهی است، به اضافه  آن ۀباطل و گویند پس این مطلب یقینا

ه ا کم و زیاد کردند؟ آیاتی که مربوط بیدام یک از آیات قرآن دست بردند و یم در کگوی می

 کم نکرده
ً
و کسی هم چنین نبوده  زیرا برای این کار غرضیاند   ریاست ایشان نبوده که قطعا

که در بعضی از  بن ابیطالب ی علّی ض آن نشده، حتّ ی نکرده و هیچ تاریخی متعّر ادعای

ا عا و اعتراض ننموده، امّ از چنین موضوعی یاد نکرده و ادّ  )١(کلمات خود گله از خلفاء داشته

اند، خواهیم گفت حضرت  بوده کم کردهزعامت و حکومت ه که مربوط ب اگر بگویی آیاتی

در امر  صخالفت پس از وفات رسول خدا و سایر دوستان او که در ابتدای امرِ  امیر

این موضوع در احتجاجات خود ه ع باند چنین سخنی راج سخن گفته» شیخین« فت باخال

خالفت و زعامت حضرت ه نگفتند و نامی از کم کردن آیات قرآن نبردند. اگر آیاتی راجع ب

  بود باید خود آن امیر
ّ
-ر دهند و برای آنحضرت و سایر معترضین که اعتراض داشتند تذک

  کنند و حال آنکه چنین کاری نکردند، اگر چنین آیهجناب استدالل و استشهاد 
ّ
ر آن ای بود تذک

  بر
ّ

خالفت چنین صحبتی نشده و  خالفت قبل از استقرار ل امرم بود، پس در اّو هر سخنی مقد

چنین کاری نبود زیرا پس از ه ا زمان خالفت عثمان پس او محتاج بمیان نیامده. امّ ه سخنی ب

چنین آیاتی بود  عثمان منتقل شد اگره سالها که خالفت باستقرار خالفت شیخین و گذشت 

کنند نه پس از گذشت سالها، آیاتی که برای خالفت   خالفت کم یا تحریف باید در اول امر

اضافه زمان عثمان ه طریق اولی ضرر نداشته. به شیخین ضرر نداشت برای خالفت عثمان ب

از خلفای قبل از  تکه بیانگر نارضایتی علی  از روایات صحیحی معتبر اهل سنت، هیچ اثری حدیثی در کتب -١

دهندۀ محبت، صمیمیت، تعاون و  خود باشد، وجود ندارد. بلکه روایات صحیح و معتبر زیادی وجود دارد که نشان

 (ُمصحح) کرد. ها به خیر و نیکی یاد میباشد و ایشان همیشه از آن میهمکاری ایشان با خلفای قبل از خود 

_____________________________ 
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اضافه ه ثمان کم و زیاد آن امکان نداشت. بقرآن در شرق و غرب جهان منتشر شده بود و برای ع

او اجتماع کردند برای قتل او، باید  ۀخان ه دورکرد قاتلین او که ب اگر عثمان چنین کاری می

او ایراد کنند و حال آنکه چنین ایرادی نکردند. و ه مرتبه ب این کار کنند، و الاقل یکه تجاج بحا

او اشکالی کرده ه برای تحریف ب صداخدهد که اصحاب رسول ریخی نشان نمیهیچ تا

ال و نصب مأمورین ناالیق بود، الم حیف و میل بیته عثمان راجع به باشند، بلکه ایراد ایشان ب

واجب بود که اگر عثمان  بن ابیطالب  اضافه بر علّی ه که امر قرآن مهمتر بود، بحالی در

گرداند و کامل نماید و قرآن  اصل آن بره قرآن را کم یا زیاد نموده در زمان خالفت خود قرآن را ب

که در خالفت خود  کامل را نشان دهد نه اینکه سکوت کند و الاقل اشاره هم نکند، علی

 .صاحبانش برگرداننده ف مأمورین عثمان بود بتصّر  که در تل عثمان فرمان داد امالکیپس از ق

هُ قَ لَ  اهللاِوَ «: فرموده ۱۵البالغه در خطبه  ی در نهجو حتّ  تُ دْ جَ اءُ وَ وْ وَ جَ بِهِ النِّسَ وِّ زُ اءُ دْ تُ مَ ِ لِكَ بِهِ اإلْ مُ

ةً  عَ لِ سَ دْ إِنَّ يفِ الْعَ هُ فَ تُ دْ دَ امالک زنانی تزویج شده و  آن اخدا قسم اگر بیابم که به ب«: یعنی .»لَرَ

. »گردانم زیرا در عدالت وسعتی است که در جور نیست کنیزانی خریده شده هر آینه آن را بر

المال این همه دلسوزی کرده و از دست مأمورین عثمان  کسی که برای یک وجب زمین بیت

ه ب ؟!ای نگوید روی خود نیاورد و کلمهه شود و ب گرفته چگونه ممکن است ببیند قرآن کم می

 را امام و حّج  قرآن معمولی و آنه اضافه مردم را امر کند به رجوع ب
ّ
ه م بت بخواند. پس مسل

و پس از او که دیگر برای احدی چنین احتمالی داده  ان چنین عملی انجام نشدهدست عثم

محافل حافظ و قاری زیاد شده بود که برای  مساجد و قدر در بالد اسالمی در نشده، زیرا آن

ه داشتند که اگر در قرآن زمان قرآن توّج ه احدی دسترسی به تمام آنان امکان نداشت و چنان ب

در جایی از کلمات قرآن بود، یا پس از واو الفی بود همه خود را  یک واو صرسول خدا

ور بود همه اگر تاءا و ها بگذارند الف را در سایر قرآن دانستند که آن واو یا موظف می
ّ

ی مد

ور باشد سعی داشتند که در تمام نسخه
ّ

برداری قرآن شده در هیچ   مواظبتی که در نسخه .ها مد

 اآری خد .ن است کسی در قرآن دست برد و کسی مطلع نشودکتابی نشده، پس چگونه ممک

ه عوام برای ایجاد تفرقه و  روی جهل و نادانی را سیاه کند که پس از هزار و سیصد سال یک
ّ

عد

سفیه آمدند اخباری را برای اثبات  ۀمسلمین چند نفر اخباری کج سلیق ِق َر فِ ه عناد و بدگویی ب

کردند که همان اخبار نیز داللت بر تحریف ندارد، مگر آوری  تحریف از کتب مجعوله جمع

گذاریم تا خود  باشد، ما آن اخبار را در نظر خواننده می خبر برای کسی که از همه جا بی

 قضاوت کند. 
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  :اقوال بزرگان و علمای فریقین و تصریح ایشان بر عدم تحریف -۴

 : کنیم در اینجا ما کلمات بعضی را از باب نمونه ذکر می
ّ
: گوید طبرسی در مجمع البیان می ۀمعال

اجماع مسلمین بر این است که بر قرآن چیزی زیاد نشده، اما اینکه کم شده یا خیر، نظر صحیح 

چند موضع  در نیز چنین فرموده و )١(مرتضی دنشده. و سیّ  کم از مذهب ما این است که چیزی

و زیاد و کم نشدنش مانند علم ما است به  صصّحت نقل قرآن از رسول خداه علم ب: فرموده

کتب مشهوره، زیرا عنایت مسلمین شدید و دواعی  ه وقایع تاریخی وشهرها و مانند علم ما ب

رسالت و مأخذ علوم شرعّیه و  ۀ، زیرا قرآن معجزهبسیاری بر نقل و حفظ قرآن از کم و زیاد بود

 ۀحتی شمار ،اند  و حراست آن کوشیده نهایت در حفظه ه بوده و علمای مسلمین باحکام دینیّ 

: اند (تا کم و زیاد نشود) و در جای دیگر فرموده  کرده را حفظسکنات آن و حروف و اعراب

که تفصیل  )٢(و امثال آن "سیبویه"فه مانند کتاب کتب مصنّ ه همانطوری که ما علم بدیهی داریم ب

شود  فصول و ابواب آن معلوم است و اگر کسی چیزی به آن بیفزاید و یا کم کند. معلوم و مّمیز می

ضبط قرآن بیشتر از ه که عنایت بحالی ز اصل کتاب، همانطور است قرآن درکه ملحق است و یا ا

د ماننه جمع و مدون شده ب صقرآن در زمان رسول خدا: نویسد د میو نیز سیّ )٣(کتب دیگر بوده

و جماعتی از صحابه بر او  عرضه شده صر به رسول خداّر همین قرآن که نزد ما است، و مک

یه و بعضی از اخباریّ  اند، و اگر عده تالوت کرده اند، اعتنایی به  خالف این گفتهه برای از حشّو

اند که علم  استناد کرده ضعیفه گمان خود به بعضی از اخباره سخنان ایشان نباید کرد، زیرا اینان ب

 این اعتقاد ما این است که: اند شیخ صدوق در کتاب خود فرموده . )٤(خالف آنها استقطعی بر

قرآن میان جلد همان قرآنی است که خدا به رسول خود نازل نموده و زیادتر از این نبوده و کسی 

همچنین  هـ) و۴۳۳-۳۵۵( هستند تضی علم الهدیمرسید به شهور مسین بن موسی حبن ی علسید مرتضی: ایشان  -١

و  داشته را بر عهده مامیباشد. و ایشان در زمان خود ریاست امی» غهنهج البال«گردآورنده  یریف رضش برادر

َرر «کتاب  و» تنزیه األنبیاء واألئمة«و» الشافي« :هاتألیفاتی از خود به جای گذاشته است که از مهمترین آن
ُ

الغ

َرر
ُّ

 .توان نام بردرا می »االنتصار«کتاب  و» مرتضیـأمالي ال«ه بـکه مشهور است » والد
 و در آن  است مشهور معروف و» المختصر« شکتاب فتاوی ایشان بود.ناشر ی و شافعمزنی؛ وی شاگرد امام سماعیل ا -٢

 .وفات نمود هـ ۲۵۶ در سال  ی به همراه تعلیقاتش ذکر شده استفقه شافع فتاوی هخالص
 .آمده است »أصدق«ه بیروت کلمدر نسخه چاپ شده در  -٣

 هـ).۱۳۷۹سال بیروت  از چاپ  ۱/۱۵ یا( ۳۱-۱/۳۰ ،بیروت، چاپ کتاب)ه (مقدم ،جممع البيانشیخ طبرسی،  -٤

_____________________________ 
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البالغه به  در نهج از امیرالمؤمنین(چنانکه  )١(ما نسبت دهد دروغ گفته استه که غیر از این ب

و سخن گفتن در زیاده  :همین مضمون نقل شد). و شیخ طوسی در تفسیر تبیان خود فرموده

ب صحیح ست و مذها الئق زیرا اجماع بر بطالن زیادتی در قرآن نقصان قرآن سخنی است غیر

 عای اجماع نموده بران ادّ کتاب بی آقای خوئی در . و)٢(آن کم نشده ما بر این است که چیزی از

نقصان  که در زیاده و اخباری :)٣(و شیخ طوسی فرموده ،نقصان در آن عدم زیاده و قرآن و تواتر

  وارد
ً
بسیاری از شود. و  آنها پیدا نمیت صّح ه قابل تأویل است و علمی ب واحد و خبر شده تماما

 جمله شیخ بهائی، محقق کلباسی،دم تحریف، از آن اند بر ع عای اجماع نمودهاعالم دیگر ادّ 

و اجماع علماء و فضالی اهل سّنت نیز همین را  )٤(محقق کرکی وافیه، محقق بغدادی شارح 

 اند.  گفته

 گنجد.  نمیمختصر  این های دیگری نیز برعدم تحریف هست که دره دلیلالبتّ و

 اند کرده  قائلین به تحریف، با کتاب خدا بازی -۱۸
ند و فاسد المتن و یا مخدوش اند که تماما ضعیف الّس  روایاتی استدالل کرده مدعیان تحریف، به

جهت صحیح باشد، در میان آنها نیست. متن تمام  باشد. یک روایت که از هر أویل میالمتن و یا قابل ت

آوریم تا خواننده  آنها داللت بر جعل و غرض و عداوت دارد. ما مقداری از آن روایات را در اینجا می

یاری است که تمام علمای رجال بن محمد الّس   ناقل بسیاری از آن روایات، احمد ،خود قضاوت کند

المذهب و قائل به تناسخ بوده. یا از علی احمد الکوفی نقل شده که علمای رجال او را  او فاسد: اند گفته

 
ّ

نام علی : گوید آنها می ای از باشد. دسته دانند. این روایات بر چند دسته می المذهب می اب و فاسدکذ

  آن بوده، راویان این دسته ازیا نام منافقین در قر‡هو أئّم 
ُ

 باشد و  کنندگان) می (غلو الةغ
ُ

از اسالم  ةالغ

 د بن فضیل و جابر بن یزید و امثال ایشان.خارج و محکوم به کفر و شرکند، مانند محّم 

 کافی از محّم : لروایت اّو 
ُ
 د بن ف

َ
روایت کرده که والیت علی بن  یل از حضرت رضاض

بْعَثِ « :ۀدر جمیع کتب انبیاء و از آنجمله در قرآن مکتوب بوده در جمل ابیطالب ْ يَ والً إِالَّ  اهللاُوَ ملَ سُ رَ

_____________________________ 

ص  به همراه شرح باب یازدهم  چاپ شده هحجری (یا چاپ ، )۵۹ :ص( االعتقادات يف دين اإلماميةشیخ صدوق،  -١

۹۳(. 
 .۱/۲، جنآالتبيان يف تفسري القر، یطوسشیخ   -٢
 است.» شیخ مفید«در اصل  اینگونه  آمده و احتمال صحیح آن  -٣

 )ز۲۵۳ -۲۵۲ :ص( البياننگا: سید  خوئی،  -٤
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دٍ  َمَّ ةِ حمُ يلِ وَ  بِنُبُوَّ يَّةِ عَ صِ ُ ٱ َعَث َ�بۡ  لَن﴿: ۀ، حال شما بروید آی)١(» وَ ِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ  ۀسور را در )٢(﴾رَُسوٗ�  ۦِده

قرآن بازی کرده، این آیه را خدا از  ۀمالحظه کنید تا ببنید چگونه این راوی خدانشناس با آی ۳۴ ۀغافر آی

  قول
ّ

 َوقَاَل ﴿ :گوید میدر آنجا که مؤمن آل فرعون فرعون در مقابل مؤمن آل فرعون نقل کرده،  ار قومکف
ِيٓ  ٓ  َ�َٰقۡومِ  َءاَمنَ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ

َ
ۡحَزاِب  يَۡومِ  ّمِۡثَل  َعلَۡيُ�م أ

َ
بِ  ِمۡثَل  ٣٠ٱۡ�

ۡ
 َوَ�ُمودَ  وََ�دٖ  نُوحٖ  قَۡومِ  َدأ

ِينَ  ُ  َوَما َ�ۡعِدهِمۚۡ  ِمنۢ  َوٱ�َّ ٓ  مِ َقوۡ َوَ�ٰ  ٣١ّلِۡلعَِبادِ  ُظۡلٗما يُرِ�دُ  ٱ�َّ َخاُف  إِّ�ِ
َ
 مَ يَوۡ  ٣٢ �ََّنادِ ٱ مَ يَوۡ  ُ�مۡ َعلَيۡ  أ

ِ ٱ ّمِنَ  لَُ�م َما بِرِ�نَ ُمدۡ  تَُولُّونَ  ُ ٱ لِلِ يُۡض  َوَمن َ�ِصٖ��  ِمنۡ  �َّ  َولََقدۡ  ٣٣ َهادٖ  ِمنۡ  ۥَ�ُ  َ�َما �َّ
 ٓ ِ  ُل َ�بۡ  ِمن يُوُسُف  َءُ�مۡ َجا ا َشّكٖ  ِ�  مۡ زِۡ�ُ  َ�َما تِ ّيَِ�ٰ ۡ�َ ٱب ٓ  ّمِمَّ ٰٓ  ۦۖ بِهِ  َءُ�مَجا  ُتمۡ قُلۡ  َهلََك  إَِذا َح�َّ
ُ ٱ َعَث َ�بۡ  لَن ِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ ُ ٱ يُِضلُّ  لَِك َكَ�ٰ  رَُسوٗ�ۚ  ۦِده رۡ  ٞف ُمۡ�ِ  ُهوَ  َمنۡ  �َّ  .]۳۴-۳۲[غافر:  ﴾٣٤ تَاٌب مُّ

ترسم عذابی بر شما نازل شود مانند روز احزاب، مثل  ای قوم من، من می: مؤمن آل فرعون گفت«: یعنی

ای قوم  .کند یستم نم ۀبندگان اراد یبودند. و خدا برا یشانکه پس از ا یکسان قوم نوح و عاد و ثمود،

روزی که برای فرار از  ].یامتروز ق[ زنند، یرا صدا م یکدیگر(مردم)  که یاز روزترسم بر شما  می ،من

 با دلیل
ً
های روشن آمد و  عذاب پشت کنید و هیچ پناهی شما را از عذاب خدا حفظ نکند، یوسف قبال

س از او پیغمبری نخواهد خدا پ: شما همواره در شک بودید تا وفات کرد، چون از دنیا رفت، گفتید

ُ ٱ َعَث َ�بۡ  َلن﴿: فرستاد ِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ خدای تعالی اهل شک و اسراف را اینطور گمراه  .﴾رَُسوٗ�  ۦِده

 . »کند می

ُ ٱ َعَث َ�بۡ  لَن﴿ :قوم کافر فرعون گفتند ،در این آیه ِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ ، خدا این گفتار را از ﴾رَُسوٗ�  ۦِده

 اند و در کتب ا نبیاء نگفتهجمله را خدا و اایشان شمرده، این ضاللت 
ّ

ار است، نبیاء نبوده بلکه سخن کف

این قول نموده و با کتاب  ۀد و علی را نیز ضمیممحّم  کتب انبیاء بسته وه باطل را ب این قوِل  ،ویاولی ر

ِ َ�عۡ  ِمنۢ ﴿ نعوذ بالله و خدا بازی کرده،  ف کرده است. را حذ ﴾ِده

بر محمد را  ]ۀسوره بقر ۲۳ ۀآی این آیه [یعنی باقر روایت کرده که جبرئیل کافی از امام: مروایت دّو 

 : چنین نازل کرد

نْتُمْ يفِ « إِنْ كُ يْبٍ   وَ ىل  رَ لْنا عَ زَّ َّا نَ نا   ممِ بْدِ ٍّ يفِ عَ يلِ ثْلِه عَ نْ مِ ةٍ مِ ورَ أْتُوا بِسُ  .)٣(»فَ

 .)۱/۴۳۷( کافی اصول .»خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر با نبوت محمد و وصیت علی« -١

 ».او هرگز پیامبری را نخواهد فرستاد ازخدا پس « -٢

 .)۱/۴۱۷( كافی اصول -٣

_____________________________ 



 ١١٥  مقدمه

ای  سوره خود نازل کردیم در شک و تردید هستید، ۀاگر شما در حق علی از آنچه بر بند« :یعنی
 ».مانند آن بیاورید

  ۀخوانند
ّ

را قبول داشتند نه قرآن را،  صاری که نه رسول خدابا انصاف مالحظه کن خدا به کف

ای مثل آن بیاورید و هرگز نخواهید آورد. این چه ربطی  این قرآن اگر شک دارید، سوره ۀدربار: گوید می

 باید پرسید آن آیاتی که خدا راجع به علی نازل کرده و ا ؟!به علی دارد
ّ

د ار خواسته مانند آن را بیاورنز کف

 
ّ

قول شما قرآنی را که ه علی بیاورند. ب ۀکه خدا را قبول ندارند چگونه یک سوره دربار یارکجاست؟ کف

روایت عقل و ادراک را داند چگونه کفار فهمیدند درباره علی نازل شده؟ آیا راوی این  ز امام نمیکسی ُج 

 قرآن بازی کرده است.  ۀنداشته که چنین دروغی جعل کرده و با آی

ةٗ  ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :سوره بقره ۱۴۳ ۀدر تفسیر آی: روایت سوم مَّ
ُ
ْ  اَوَسطٗ  أ َُكونُوا ِ�ّ  ٓ  ءَ ُشَهَدا

طًا« ،اند که فرموده این آیه روایت کرده از امام صادق .]۱۴۳[البقرة:  )١(﴾�َّاِس ٱ َ�َ  سَ ةً وَ  !بوده »أَئِمَّ

ةٍ  َخۡ�َ  ُكنُتمۡ ﴿ :سوره آل عمران ۱۱۰ۀهمچنین آی مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  لِلنَّاِس  رَِجۡت أ

ۡ
ِ  ُمُرونَ تَأ  ٱب

ۡ  )٢(﴾ُروِف َمعۡ ل

ٍة « ]۱۱۰عمران:  آل[ ِئمَّ
َ
یَر أ

َ
 بوده و تحریف شده.  )٣(»خ

داند و  ت معتدل نمیت اسالمی را دین معتدل و امّ اسالم و امّ شود راوی این روایت دین  معلوم می

داند  صف به این صفت میه را متّ ئّم داند و فقط ا میمر به معروف و نهی از منکر را بر مسلمین واجب نا

 ئمه خطاب کرده. سایرین، که خدا این آیات را به ا مر به معروف و نهی از منکر کنند، نهکه باید ا

و  ﴾ُكنُتمۡ ﴿ و ﴾ُ�مۡ َ�ٰ َجَعلۡ ﴿ وقتی این آیات نازل شد، مخاطب: ان این راوی پرسیدباید از طرفدار

﴿ 
ۡ
ولی  !؟دنیا نیامده بودند چگونه مخاطب شدنده ئمه که هنوز بآن ا اند؟! کدام اشخاص بوده ﴾ُمُرونَ تَأ

و  ﴾ُهمۡ َ�ٰ َجَعلۡ ﴿ :اند، خوب بود خدا بفرماید مخاطب نبوده صمسلمین حاضر و خود رسول خدا

 ﴿ و ﴾َوَ�نُوا﴿
ۡ
 ۀاستقبال نه صیغ ۀحاضرین، آنهم به صیغ که بر غائبین صدق کند نه بر ﴾ُمُرونَ يَأ

 ند!!! نک نام امام با قرآن بازی میه ماضی. شما مالحظه کنید این دشمنان دین چگونه ب

 ۸۹نوار از امام باقر روایت کرده که آیه بحاراأل ۹۲جلد  ۶۴ ۀمجلسی در صفح: روایت چهارم

َ�ٰٓ ﴿: سوره إسراء
َ
�ۡ  فَ�

َ
ُكُفورٗ  �َّاِس ٱ َ�ُ أ أَ «: چنین بوده. ]۸۹اإلسراء: [ )٤(﴾٨٩ �إِ�َّ ثَرُ النَّاسِ   بَىفَ   أَكْ

_____________________________ 
 ».رو قرار دادیم تا اینکه شما گواهان بر مردم باشید و بدینگونه شما را أمت میانه« -١

 ».کنید شما بهترین أمتی بودید که برای مردم انتخاب شدید، أمر به معروف می« -٢

ْیِه . از )۶۱-۸۹/۶۰( بحار األنوارمجلسی  -٣ َو
َ
ول

ُ
ِد ْبِن ق ر ْبن ُمَحمَّ

َ
َعِريِّ از  َجْعف

ْ
ي َسْعٍد اش مِّ

ُ
 نقل کرده است.  ق

 ».پس بیشتر مردم نخواستند مگر کفران را« -٤
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وراً  فُ ٍّ إِالَّ كُ يلِ ةِ عَ يَ الَ   ۀوی پرسید سوراباید از ر !)١(»بِوَ
ّ
ی است و در اوائل بعثت نازل شده، آن إسراء که مک

اضافه در ه والیت علی نبوده تا اکثر مردم به والیت او کافر شوند، بو وقت صحبت و بحثی از خالفت 

 آن زمان مردم ایمان نیاورده بودند تا اکثر ایشان کافر شوند. 
 از حق تعالی نترسیدند. اند، چگونه  شما مالحظه کنید این نویسندگان کتب حدیث چه بر سر اسالم آورده

: بحار (چاپ آخوندی) روایت شده از امام صادق که فرمود ۹۲جلد  ۶۱در صفحه : روایت پنجم

ٰ  ُكنُت  تَِ� لَيۡ َ�ٰ  َ�فِرُ لۡ ٱ َوَ�ُقوُل ﴿ :در سوره عّم جمله ۢ تَُ�  یعنی »ارابيًّ تُ «آنچه نازل شده:  )٢(﴾٤٠ �بَ

 ـاین س :بوده است. باید گفت )٣(»اً يّ وِ لَ عَ «
ّ
مردم مشرک بودند و  ـ شدهدر مکه نازل  ـی است وره مک

یعنی ای کاش من علوی  يتنیيا لَ ا کنند و بگویند ی ابوترابی در کار نبوده تا مشرکین تمنّ مذهب علو

تحریف ه ای کاش ما علوی بودیم؟ آیا قائلین ب: گویند بودم، کسانی که اسالم را قبول نداشتند چگونه می

  ۀروایاتی قّو و نویسندگان چنین 
ّ

شود که نام علی و  ل نداشتند؟ آیا با چنین روایات موهوم ثابت میتعق

 علوی در قرآن بوده؟ 

در این روایات را تکذیب کرده و  ۀمطالب مندرج بینیم فرزند همین علی یعنی امام صادق ما می

روایت کرده و  وبصیرروایت صحیح از ابه چنانکه کافی ب و اوالدش در قرآن نبوده نام علی: گوید می

ْ ﴿ :ۀآی ۀدربار گوید از امام صادق آقای خوئی در کتاب البیان آن را روایت کرده که ابوبصیر می ِطيُعوا
َ
 أ

َ ٱ َّ�  ْ ِطيُعوا
َ
ْوِ�  لرَُّسوَل ٱ َوأ

ُ
 ٱ َوأ

َ
گویند چرا نام  ال کردم و گفتم مردم میؤس .]۵۹[النساء:  )٤(﴾ِمنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

همانطوری که نام سه رکعت و : یدبه مردم بگوی: در قرآن ذکر نشده؟ فرمود ‡ علی و حسن و حسین

را هم قرآن  ‡ قرآن نیاورده تا رسول او بیان کند همانطور نام علی و حسنیندر چهار رکعت نماز را خدا 

در روایت به تصدیق امام صادق نام علی و اهل بیت او  ،این . بنابر)٥(بیان کند ص نیاورده تا رسول خدا

اضافه دلیل ه مردود و مجعول است. ب ،گوید نام علی در قرآن بوده قرآن نبوده و نیامده و تمام روایاتی که می

به امر خدا علی را  صغدیر و حدیث غدیر است که رسول خدا ۀقّص   بر اینکه نام علی در قرآن نبوده

ْیِني -١
َ
ل

ُ
 .)۲۳/۳۷۹( بحار األنوارو مجلسی،  )۴۲۵ -۱/۴۲۴( الكايف، ک

 ».و کافر بگوید ای کاش من خاک بودم« -٢

ْیِه . از )۶۲ -۸۹/۶۱( بحار األنوارمجلسی،  -٣ َو
َ
ول

ُ
ِد ْبِن ق ر ْبن ُمَحمَّ

َ
َعِريِّ از  َجْعف

ْ
ي َسْعٍد اش مِّ

ُ
 . است نقل کرده  ق

 ».را اطاعت کنید خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان فرمان از خود« -٤

 .)۶۳ :ص(ما نص الله ورسوله علیهم  ۳۰باب  /۲ج فیض کاشانی  الوافي)، نقل از کتاب ۲۵۱(ص:  البيانسید خوئی،  -٥

_____________________________ 



 ١١٧  مقدمه

هُ فَ مَ « :فی کرده و فرمودهمعّر  الَ وْ نْتُ مَ ّ عَ نْ كُ هُ  يلِ الَ وْ  معّر »مَ
ً
فی شده ، و اگر نام علی در قرآن مذکور بود قبال

   فی و اعالم نبود و آنبود و همه مسلمین دانسته بودند و محتاج به معّر 
ّ

مات و اجتماع در بیابان همه مقد

اضافه ه . ب)١(کند گوید نام علی در قرآن بوده حکم می الزم نبود، حدیث غدیر به کذب تمام روایاتی که می

و  و قبل از استقرار حکومت بر ابوبکر، باید خود علی صوفات حضرت رسول خداپس از 

در آن بوده بر  دوستانش که به مسجد آمدند و با ابوبکر محاّجه کردند قبل از هر چیز آیاتی که نام علی

نیم خوب مردم بخوانند زیرا در آن روز که هنوز قرآن تحریف نشده بود، اگر قول قائلین به تحریف را قبول ک

 
ّ
کردند، در صورتی که چنین گفتگو و استداللی از کسی  دادند و به آن استدالل می ر میبود آن آیات را تذک

 شود که چنین آیاتی در کار نبوده است.  نشده، پس معلوم می

وفات  صروایت کرده که چون رسول خدا ۴۲ ۀبحار صفح ۹۲مجلسی در جلد : روایت ششم

موده و به مسجد رفت و به اصحاب رسول خدا عرضه کرد، همانطور که قرآن را جمع ن کرد، علی

های خودشان  لین صفحه رسوائیت کرده بود. پس ابوبکر چون قرآن را باز کرد در اّو رسول خدا به او وصیّ 

قرآن تو احتیاج نداریم. بعد زید بن ثابت را خواند  یا علی آن را برگردان ما به : را دید، عمر برخاست و گفت

نیم که قرآنی دا باشد، ما چنین صالح می علی قرآنی آورده که رسوائی مهاجرین و انصار در آن می: و گفت

کرد قرآنی نوشت ... تا  ی مهاجرین و انصار را از آن ساقط سازیم. زید اجابتتألیف کنیم، و رسوای

این قرآن، : علی فرمود که: بحار نقل شده ۹۲جلد  ۶۰ ۀ. مانند این روایت، روایت دیگری در صفح)٢(آخر

ها را پاک  آن قرآنی که نازل شده نیست، زیرا در آن قرآن، نام هفتاد نفر از منافقین با نام پدرانشان بوده که آن

  . )٣(ت رسول خدا گذاشتند، زیرا ابولهب عموی رسول خدا بوداند و نام ابولهب را برای اذیّ  کرده

  :عزیز مالحظه نما و ببین ۀخوانند

 ّو أ
ً
ه ک نیآیم نام منافقین در قراست بگویاین دو روایت داللتی بر تحریف ندارد، زیرا ممکن : ال

عنوان تأویل بوده، این چه ربطی به خود قرآن دارد ه عنوان تفسیر یا مورد نزول یا به گوید ب می علی

_____________________________ 

و به طور خالصه: بررسی حدیث غدیر بیانگر دروغ بودن «گوید: ،  آنجا که می)۲۵۱ :ص(، البياننگا : سید خوئی،  -١

 »اند.اسامی ائمه در قرآن ذکر شدهگویند: باشد که میروایاتی می
احمد بن علی  طبرسی (و ایشان » االحتجاج عىل أهل اللجاج«نقل از کتاب  )۸۹/۴۲( بحار األنوارمجلسی،  -٢

 طبرسی دیگری غیر از طبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان است).

 نعمانی. الغيبة، نقل از کتاب )۸۹/۶۰( بحار األنوارمجلسی،  -٣
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 ۀبر این، سیر، اضافه )١(کتاب البیان مرقوم داشته ۱۸۴ ۀچنانکه همین مطلب را آقای خوئی در صفح

خوبی ه معاشرت او با اصحاب خود چه مؤمن چه منافق یکسان بوده و با همه ب و صرسول خدا

 کند.  کرده و بنای او بر تألیف قلوب بوده و بنا نبوده نفاق کسی را ظاهر معاشرت می

چگونه  ی کند،العیوب است، بنا نبوده اسرار درون بندگان را بگوید و در کتاب خود علنارخدا هم ستّ 

جان یکدیگر بیندازد ه العیوب اسماء منافقین را در کتابش بگوید و مسلمین را بممکن است خدای سّتار

 
ً
 که یکدیگر را سّب و لعن کنند و ایشان را بر اختالف و تشّتت تحریک کند، در حالی که اگر کسی واقعا

او در کتاب آسمانی بماند  منافق هم باشد ممکن است در آخر عمر توبه کند، در این صورت اگر نام

نشر آن منافقین از  ۀواسطه در قرآن بود، ب صصحیح نیست، اگر نام منافقین در زمان رسول خدا

 ه ماندند و ب و اصحابش نمی صشدند و دیگر از خجالت نزد رسول خدا ق میاطراف پیغمبر متفّر 
ّ
ی کل

غدیر نبود، آیا هیچ مسلمان  غیرحتیاجی به سفارشات در غدیر و و دیگر ا شدند از مسلمین جدا می

 اردهد که خدای ستّ  عاقلی چنین احتمالی می
ّ

اف العیوب شود و میان مسلمین تفرقه اندازد، العیوب، کش

 : رسول خود فرمودهه توبه بسورۀ  ۱۰۱ ۀاگر چنین بود پس چرا در آی

ۡهِل ٱلَۡمِديَنةِ َمَرُدواْ َ�َ ٱ�َِّفاِق َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ ﴿
َ
 .]١٠١: ةالتوب[ ﴾ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهمۡ  َوِمۡن أ

یم آنان را یشناسی، ما که خدا بعضی از اهل مدینه منافقند، تو ای رسول ما، آنان را نمی«
 ».شناسیم می
شناسد،  قرآنش بوده، آنها را نمی ه قول شما نام منافقین درکه ب صحال چگونه رسول خدااین در

شناسند؟ آیا این تکذیب قول خدا نیست؟ آیا نباید  می را آنهاسال  از هزار ه تحریف پسولی قائلین ب

نَةُ اهللاِ«: گفت َ عَ   لَعْ مصحفی داشته، متن آن، با سایر  اضافه اگر حضرت علیه ب .»نيبِ اذِ الكَ  ىلَ

این ه اند ب حضرت را دیدهاشخاصی که قرآن آن مسلمین هیچ اختالفی نداشته است وهای رایج بین  قرآن

هیچیک از این روایات بر این مسأله داللت ندارد که این زیادات جزئی از قرآن باشند. و ذکر اسامی «گوید: آنجا که می -١

تر ذکر شد بر عدم سقوط چیزی از . و دالیل قطعی که پیشاز این قبیل است منافقین در مصحف امیرالمومنین 

ها منافات دارد چراکه برخورد با منافقین با ذکر اسامی آنکند. عالوه بر این سیرت رسول خدا در آیات قرآن داللت می

شان بود. و این برای کسی که کمترین آگاهی از ها در راستای تالیف قلوب آنان و پنهان کردن نفاقعدم ذکر اسامی آن

اسامی سیرت رسول خدا و اخالق نیک و واالی او داشته باشد، واضح و آشکار است. با وجود این چگونه ممکن است 

ها امر کرده و شب و روز ها را به لعن خودشان امر کرده و نیز سایر مسلمانان را به لعن آنها در قرآن آمده باشد و آنآن

» ها را به این امر تشویق کرده باشد. آیا احتمال این مسأله وجود دارد تا  صحت و فساد آن مورد بررسی قرار گیرد؟!آن

 چاپ کویت. )۲۴۵ -۲۴۴ :ص( البيانالسید الخوئي، 

_____________________________ 
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حضرت را دیده، ابن ندیم است که در کتاب از جمله کسانی که مصحف آناند. و   داشتهمطلب تصدیق 

 ه الفهرست نوشته است که قرآنی را که ب
ّ

امام  معمول اوالدِ  بوده و مطابِق  حضرت علی خِط

یکی از فرزندان امام )١((ره)الحسنی ةحمزبردند، در نزد ابی یعلی  ارث میه را از یکدیگر ب آن حسن

 دیده است. حسن

سایر دشمنان اسالم  دست یهود و ۀتحریف مردمانی احمق یا مغرض و ملعبه پس باید گفت قائلین ب  

اعتبار کنند. راستی  سخنان پوچ و روایات جعلی بی اند کتاب خدا و سند اسالم را با این  اند و خواسته بوده

 ت انام حّج ه شرمندگی است که چند نفر آخوندی ب باعث خجالت و
ّ

ث ثقه خود را عالم السالم و محد

 تاب ربِّ كحتريف  فصل اخلطاب يف«: نامه بطال سند اسالم کتابی بإکتاب خدا بتازند و برای ه نامیده و ب

 ه دست یهود وچاپ کرده ب و آن جمع کنند ت و خزعبالت را دربنویسند و این روایات و خرافا »األرباب

ه تصدیق شیخ رخ مسلمین بکشند که هان این مسلمین به آن را بر چاپ کرده و نصاری بدهند تا آنان مکّر 

 مخاتم ال العلماء و
ّ

قول ایشان ه اعتبار است و ب ثین خودتان کتاب آسمانی شما تحریف شده و بیحد

اعتبار  ما بی  و انجیل تتوراجزء است) و قرآن مانند   شصت جزء قرآن ساقط شده (قرآن موجود سی

ی که چنین اشخاصی توان گفت و کتاب دعای م اسالمی میعال مسلمان و ست. آیا به چنین افرادیا

الله. ما چون طرفدار حق و حقیقتیم و این موهومات را توان بدست مؤمنین داد؟ نه و  د مینویسن می

بینیم، ناچار باید با ایشان پیکار کنیم و مسلمین را بیدار و از شّر آنها و از خواندن کتاب پر از شرک و  می

 خر
ّ

  خبر یا ترسو که از عوام بی نمایان بی  ای از روحانی هافات آنان برهانیم. اگر چه عد
ّ

الع و گمراه اط

د شیعیان صفویّ ه ی کنند. بهترسند از ترس عوام از ما بدگوی می
ّ
ه شود رحال محال است خدای تعالی مقل

رسول خدا را منافق بگذارد و و تمام اصحاب رسول خدا را مرتد بخواند و رسوا کند و نام بزرگان اصحاب 

جنگ داخلی بین مسلمین ایجاد کند، ولی  صدر کتاب آسمانی خود بیاورد و در زمان حیات رسول خدا

  سد و همه بیسماء منافقین را نداند و نشناو ا کسی از مسلمین این آیات
ّ

ز و ُج  ز علیالع بمانند ُج اط

ل بگذارد و پنهان کند تا شیعو علی هم کتاب خدا را د حاجی نوری پس از هزار سال
ّ

 ۀر صندوقی مقف

 صفویّ 
ّ

 لع شوند و آن را بیان کنند. ه پس از هزار سال مط

 
ً
بوده، باید خدا آن را نازل  صت رسول خدااگر ذکر ابولهب در قرآن مانده و موجب اذیّ  – ثانیا

 
ً
نکرده باشد تقصیر اصحاب رسول خدا چیست؟ دیگر اینکه ابولهب کافر بوده، کافر از دنیا رفت و علنا

_____________________________ 

اع للقرآن مَّ الُج م، بخش (۱۹۷۸هـ /۱۳۹۸معرفة، ـدار ال، بیروت، الفهرست، بو فرجاسحاق امحمد بن  ابن ندیم -١

 .۴۱ :)، صصعلی عهد النبي 
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کرده، این چه ربطی به سایر مؤمنین دارد؟ آیا شما که اصحاب رسول خدا را  می صتکذیب رسول خدا

 
ً
است از کجا خودتان منافق نباشید و نخواهید ت شما اثبات تحریف قرآن دانید و هّم  منافق می اکثرا

 اسالم بزنید؟ ۀتیشه به ریش

 :اند سوره مائده روایت کرده ۶۷ ۀتفسیر صافی و بسیاری از کتب دیگر در تفسیر آی: روایت هفتم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ٓ  بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ � نزَِل  َما

ُ
ّ�َِكۖ  ِمن َك إَِ�ۡ  أ ُ ٱوَ  ۥۚ رَِساَ�َهُ  َت بَلَّغۡ  َ�َما َعۡل َ�فۡ  لَّمۡ  �ن رَّ  ِصُمَك َ�عۡ  �َّ

َ ٱ إِنَّ  �َّاِس� ٱ ِمنَ  ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ ِديَ�هۡ  َ�  �َّ لِّغْ « :نازل شده و آیه چنین است خّم  در غدیر )١(﴾٦٧ فِرِ�نَ َ� بَ

ا أُ  زِ مَ بِّكَ يفِ  يكَ لَ إلَ نْ نْ رَ يلٍّ  مِ ْ « ۀو کلم  )٢(»عَ  مَ َقوۡ لۡ ٱ﴿ ۀو کلم ناس ۀو مقصود از کلم اند را انداخته »يلٍّ عَ  يفِ
ٰ لۡ ٱ از ایشان در مورد اظهار خالفت  صو رسول خدا اصحاب رسولند که همه کافر بودند ﴾فِرِ�نَ َ�

 معنی آیه چنین است: وترسید.  می علی

 از طرف پروردگارت به تو نازل شده به مردم برسان و اگر این علی ۀآنچه دربار ،هان ای رسول«

کند، خدا قوم  ای، خدا ترا از مردم (یعنی از اصحابت) حفظ می رسالت خود را نکردهکار را نکنی تبلیغ 

 ».کند کفار (یعنی اصحابت) را هدایت نمی

 : باید گفت

  
ً
سفارش نموده، ولی این  نسبت به علی صخّم رسول خدا ما قبول داریم که در غدیر: اوال

يلٍّ « ۀگوید کلم روایت را که می ْ عَ  آن را حذف کرده در آیه بوده »يفِ
ً
اند قبول نداریم و آن را دروغ  بعدا

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿ :و خدا فرموده دانیم، زیرا خدا راستگو است ض میمح  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
 »علی« بودن کلمه و قول داده که قرآن را از کم و زیاد شدن حفظ کند و امام صادق ﴾٩فُِظونَ لََ�ٰ 

 را در قرآن تکذیب نموده چنانکه در ذیل روایت پنجم فرمایش او ذکر شد. 

 
ً
ٰ لۡ ٱ مَ َقوۡ لۡ ٱ﴿ ۀو کلم ﴾نَّاِس ﴿ :ۀاگر مقصود از کلم: ثانیا باشد و  صاصحاب رسول خدا ﴾فِرِ�نَ َ�

ایم، آیاتی از اصحاب رسول  ز سه نفر همه کافرند با آیات قرآن مخالفت کردهیم اصحاب رسول ُج بگوی

ر در قرآن از ایشان مدح کرده. کرده و ایشان را مؤمن صادق و مورد رضایت خدا خوانده و مکّر تعریف 

 : فرموده ۱۰۰ ۀتوبه آی ۀدر سور

، وخدا تو را از یپس تبلیغ رسالت نکرده ا یتو از پروردگارت نازل شده واگر نرسان یاي پیغمبر برسان آنچه بسو« -١

 ».کند یکند، زیرا خدا قوم کافرین را هدایت نم یحفظ م مردم

 .)۲۰۴ -۳۷/۲۰۳( بحار األنوارومجلسی،  )؛۱/۱۰( تفسیر قمی -٢

_____________________________ 
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﴿ ُ ِيَن ٱ�ََّبُعوُهم �ِإِۡحَ�ٰٖن رَِّ�َ ٱ�َّ نَصارِ َوٱ�َّ
َ
لُوَن ِمَن ٱلُۡمَ�ِٰجرِ�َن َوٱۡ� وَّ

َ
ٰبُِقوَن ٱۡ� َوٱل�َّ
 .]١٠٠التوبة: [ ﴾ ....ُه َ�ۡنُهۡم َورَُضواْ َ�نۡ 

خدا از مهاجرین و انصاری که در ایمان بر دیگران سبقت گرفتند و اول ایمان آوردند و « :یعنی
 ».ت کردند، راضی استکسانی که با نیکوکاری از ایشان تبعیّ 

  :فرموده ۲۹فتح آیه  ۀدر سور

ۥٓ ﴿ ِيَن َمَعُه ِۚ َوٱ�َّ ٞد رَُّسوُل ٱ�َّ َمَّ ارِ رَُ�َآُء بَۡيَنُهۡمۖ �ُّ آُء َ�َ ٱۡلُكفَّ ِشدَّ
َ
ِيَن  ...أ ُ ٱ�َّ تا وََعَد ٱ�َّ

ۡجًرا َعِظيَمۢ� 
َ
ۡغِفَرٗة َوأ ٰلَِ�ِٰت ِمۡنُهم مَّ  .]٢٩الفتح: [ ﴾ ٢٩َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ

 ار سختگیر و میان خود بسیار مهربان محمد رسول خدا و کسانی که با او هستند بر کّف «: یعنی
 

 ۀرا که ایمان آورده و عملهای شایسته انجام دادند وعد هستند ... و خدا وعده داده ایشان
 ».آمرزش و پاداش بزرگی

تمام اصحاب رسول که در حدیبّیه زیر درختی با آن حضرت ه فتح راجع ب ۀهمین سور ۱۸ ۀو در آی

 : بیعت کردند فرموده

ِ لََّقۡد رَ ﴿ َجَرة ُ َعِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� إِۡذ ُ�َبايُِعونََك َ�َۡت ٱلشَّ  .]١٨الفتح: [ ﴾ ِ�َ ٱ�َّ
 ».کنند راضی است خدا از مؤمنین که زیر درخت با تو بیعت می«: یعنی

نْزَِل إَِ�َْك ﴿ ۀو در آیات دیگر ایشان را مؤمن خوانده. پس آی
ُ
با این همه آیات منافات  ،﴾...بَّلِْغ َما �

ز سه نفر که اصحاب را کافر خوانده ُج  ۀرسول هم کند، مگر اینکه خدا پشیمان شده و آخر عمرِ  پیدا می

یم خدا از باطن ایشان وعاقبت امر ایشان اطالع نداشته، ودند و نه از انصار، یا باید بگوینه از مهاجرین ب

 نفاق است.  چنین سخن عین کفر و

 
ً
ز سه نفر، دیگر بودند ُج  همه کافر صاصحاب رسول اگر روایات شیعیان صفوی راست باشد و :ثالثا

  ی نمیبرای اسالم آبروی
ّ

اسالمی که  ؟!ار نقل شده چه اعتبار داردماند، اسالمی که تمام مطالبش از این کف

و  ت نیستحّج ی داشته باشد اخبارش خبر واحد است و خبر واحد در اصل دیانت اوفقط سه یا چهار نفر ر

شود و از سه نفر مانند  و مطالب نصاری و یهود می کتاب اسالم و مطالب اسالمی مثل انجیل عیسی

ت خود یکی از علمای امّ  ۀاندازه رفت و ب از دنیا صگفت پیغمبر توان مرقس و لوقا نقل شده، آیا می ا،یوحنّ 

یم اصحاب رسول یکردنی است که بگو باور دین بودند؟ آیا این پیرو و ارادتمند نداشت و تمام اصحابش بی

مصر و روم نشر دادند همه کافر بودند، ولی چند  کسانی که اسالم را در عربستان، ایران، یعنی حامیان قرآن و

 کنند آن را از حّجت بودن بیندازند) مسلمانند!؟  تحریف (که مخالف قرآنند و سعی میه آخوند قائل ب
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ً
قبل و بعد است که خدا به اهل کتاب اعالن خطر داده و طرف شده و این آیه ردیف آیات : رابعا

هۡ َ�ٰٓ  قُۡل ﴿ :گوید به یهود و نصاری بگو بعد به پیغمبر می ۀایشان را کافر خوانده، در آی
َ
 بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ َل أ

ٰ  ُتمۡ لَسۡ  ٰ  ءٍ َ�ۡ  َ�َ ْ  َح�َّ ٰ �َّوۡ ٱ تُقِيُموا   فََ� ﴿ :فرماید و در آخر می ﴾ِ�يَل ۡ�ِ ٱوَ  ةَ َرٮ
ۡ
 مِ َقوۡ لۡ ٱ َ�َ  َس تَأ

ٰ لۡ ٱ و انجیل را اقامه کنید...  توراتد تا موقعی که بگو ای اهل کتاب بر چیزی نیستی«: . یعنی﴾فِرِ�نَ َ�
  .»ای نخور ار غّصهبرای قوم کّف 

ً
نصاری را کافر خوانده نه اصحاب رسول را،  یهود و در این آیه صراحتا

َهاَ�ٰٓ ﴿: همانطور که در آیهآنها را با الف والم کافر خوانده  ُّ�
َ
با الف و الم کافر  ﴾...بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �

ٰ لۡ ٱ﴿ و خوانده قوم «و  »ناس«و مقصود از  استبا الف و الم اشاره به همان کافرین معهود  ﴾فِرِ�نَ َ�

یهود و نصاری است که این سوره برای مبارزه با ایشان و اعالم خطر به ایشان نازل شده و در  ،»افرينك

اگر آنها تورات و «: گوید می ۶۶آیات قبل نیز صحبت از یهود و نصاری است، همانطور که در آیه 
  .»های آسمانی که به آنها نازل شده اقامه کنند... انجیل و کتاب

نه از اهل حجاز وحشت داشت، نه از اصحاب خود  صزل شد رسول خدادر وقتی که این سوره نا

فشانی  زیرا اسالم تمام حجاز را فرا گرفته بود و اصحاب آنحضرت تمام برای اسالم و نشر آن جان

 ُج  صکردند و رسول خدا می
ّ

 و سطوت بودند ترسی نداشت ار که دارای قدرت وز از امپراطوری کف

﴿ ٓ نزَِل  َما
ُ
آن را برسان، همان آیات ّرد بر یهود و نصاری بوده که در  هکه در این آیات خدا فرمود ﴾َك إَِ�ۡ  أ

 یات قبل و بعد. آ ۀاین سوره (مائده) نازل شده به قرین

 
ً
ٓ ﴿گوید  کسی که می: خامسا نزَِل  َما

ُ
راجع به ابالغ آیاتی است که مربوط به خالفت  ﴾َك إَِ�ۡ  أ

آنها را رسانید،  صفرماید آن آیات را برسان و رسول خدا مینازل شده بوده و خدا در اینجا  علی

مائده است؟  ۀما نشان بدهد، این آیات کدام است، در کجای قرآن است؟ در کجای سوره آن آیات را ب

هم  ما نشان بدهد تا ما هم بدانیم و امام صادقه ای در قرآن ندیدیم، اگر کسی دیده ب ما که چنین آیه

ای در قرآن نیست،  آید. چون چنین آیه د و از اشتباه دررآن نبوده نیز بداندر ق گوید نام علی که می

ٓ  بَّلِغۡ ﴿ پس نزَِل  َما
ُ
 راجع به آن نیست.   هم ﴾َك إَِ�ۡ  أ

 
ً
ٓ ﴿ ۀجمل: سادسا نزَِل  َما

ُ
ٓ  ِمُنونَ يُؤۡ ﴿ بقره ۀل سورجمله در اّو  ر آمده از آندر قرآن مکّر  ﴾َك إَِ�ۡ  أ  بَِما

نزَِل 
ُ
آنها مربوط به خالفت نبوده و فقط این جمله مربوط به خالفت است!؟ کدام  چگونه هیچ. ﴾َك إَِ�ۡ  أ

 «از کجای 
َ

نِزل
ُ
بات شود راجع به خالفت چیزی نازل شده؟ آن کسی که روی تعّص  معلوم می »َما أ

را تحریف کند و آن را محّرف  زور نام علی را در آیه داخل کند، ناچار است قرآنه خواهد ب جاهالنه می
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شود خدا را نشناخته  بخواند و با قرآن بازی کند و خدا را قادر بر حفظ قرآن نداند، چنین کسی معلوم می

  و به کتاب او ایمان ندارد و بیهوده برای علی سینه می
ً
که به قرآن ایمان داشت، از او و  علی زند. یقینا

نام او قرآن را تخریب و ه بیزار است از آنکه ب زار است، علیکند بی قرآن میه باو از خیانتی که 

َهاَ�ٰٓ ﴿ :ۀتحریف کند و بگوید آی ُّ�
َ
و حق تعالی  بطی به آیات قبل و بعد خود نداردر ﴾...بَّلِغۡ  لرَُّسوُل ٱ �

را از تناسب آیات بیندازد  حرف خود قرآن و با این ،هگفتنامربوط  -باللهنعوذ -اورده و آن را مربوط بهم نی

 فصاحت آن را منکر شود.  و

 
ً
بالغت و تناسب آیات آن است.  همین قرآن و فصاحت، صت محمددلیل بر رسالت و نبّو : سابعا

را  ماند، پس آنکه نام علی دلیل می اگر کسی قرآن را از تناسب و فصاحت بیندازد، اصل اسالم بی

ت اندازد، دوس بالغت و تناسب می صاحت،ه کند و قرآن را از فخواهد وارد آی ب جاهالنه میروی تعّص 

. وقتی که خود  )١(احتیاجی به چنین دوستانی ندارد و علی اسالم نیست، یا دوست نادان است

طلحه و زبیر یاری نکردند. حال که  ن نادانی او را در مقابل معاویه،آنحضرت زنده بود چنین دوستا

  علی
ّ

اند، الزم  شده  ها بر ممالک اسالمی چیره ار سالاز دنیا رفته و خالفت و زعامتی باقی نمانده و کف

 نیست که ما قرآن و اسالم را از اعتبار بیندازیم برای خالفت که امروز موضوعی ندارد. 

خدمت امام : ) که راوی گفت۴۸ ۀبحار جدید صفح ۹۲مجلسی روایت کرده (جلد : روایت هشتم

نَّمُ « :سوره الرحمن چنین بود ۴۳ ۀبودم، آن امام قرآن خود را باز کرد، در آن قرآن آی دقصا هَ هِ جَ ذِ هَ

لِيَا  اصْ انِ فَ بَ ذِّ ا تُكَ َ نْتُامَ هبِ ا وَ الَّتِي كُ انِ فِيهَ ُوتَ ا الَ متَ لَنيْ فِيهَ َوَّ نِي األْ عْ . يَ يَيَانِ ْ این دوزخی است که «یعنی  ».! الَ حتَ

 »!مانید ای دو خلیفه میرید و نه زنده می کردید، پس در آیید در آن نه می تکذیب میشما آن را 

) چون قبل از این آیه هللاآیا خدا اشتباه کرده (نعوذبا ،حال باید مالحظه کنید در این آیه و روایت

در صورتیکه باید گفته باشد )٢(﴾�ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿ :و انس کرده و فرموده خطاب به گروه جّن 

 َ�َ َمعۡ َ�ٰ ﴿ آیه صدر از دانسته و عربی نمی که با ذیل آن جور بیاید، یا امام صادق )يخانا الشّ يا أهيّ (
یا راوی خواسته قرآن را مسخره کند و به بازی بگیرد، یا آن کسانی که این  ؟!خبر نداشته ﴾�ِس ۡ�ِ ٱوَ  نِّ �ِۡ ٱ

اند که خدا در  قدر مهم بوده اند، یا دو خلیفه آن اند دشمن اسالم بوده روایات را در کتب خود آورده

 
ّ
ی است و در آن زمان شیخان عوض جّن و انس به ایشان خطاب نموده است. به اضافه این سوره مک

 اند تا آیه نازل شود.  ن نبودهخلیفتا

_____________________________ 
 ، بهتر از دوست نادان  است.دانادر ضرب المثل: دشمن  -١

 ».ای گروه جن و انس« -٢
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به ابن  بحار روایت کرده است که امام صادق ۹۲جلد  ۵۰ ۀمجلسی در صفح: روایت نهم

تْ نِسَ «: سنان فرمود حَ ابِ فَضَ زَ َحْ ةَ األْ ورَ نَانٍ إِنَّ سُ ا ابْنَ سِ بِ وَ يَ رَ نَ الْعَ يْشٍ مِ رَ ةِ اءَ قُ ورَ نْ سُ لَ مِ انَتْ أَطْوَ كَ

ةِ وَ  رَ ا وَ نَ  لَكِنْ الْبَقَ وهَ اقَصُ فُوهَ رَّ را رسوا کرد و این سوره  احزاب زنان قریش ۀای پسر سنان سور«: یعنی .»حَ

 .»تر بوده ولیکن آن را کم و تحریف کردند بقره طوالنی ۀاز سور

خدا چه دشمنی با زنان قریش داشته که احدی از مردان را رسوا : پرسیم از راویان چنین روایت می

کرده؟ به اضافه زنان ممالک دیگر که بدتر از زنان  کار نهی کرده ولی زنان را رسوا ایننکرده و خود از 

اند رسوا نکرده و زورش به زنان عرب (آنهم قریش) رسیده؟ به اضافه خلفا و اصحاب رسول  عرب بوده

د شدند ُج 
ّ
 ز سه نفر طبق خبر جّع بد کردند (که همه مرت

ّ
رسوا شوند؟ ابین) چرا زنان قریش باید الین و کذ

ی زنان قریش کم و تحریف نموده؟ چگونه احدی از این س قرآن را برای خاطر رسوایبه اضافه چه ک

ز ابن سنان؟ شما مالحظه کنید با چنین روایات و اخبار آحاد که کذب از سر و قضایا خبر نداشته ُج 

ن اخباری ثابت کنند و خواهند نقص قرآن را با چنی بارد، اینان به جنگ قرآن آمده و می روی آن می

ۡ�َ  نُ َ�ۡ  إِنَّا﴿: قدرت خدا را که فرموده  منکر شوند. )١(﴾٩ ِفُظونَ لََ�ٰ  ۥَ�ُ  �نَّا رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ

مُ الْكِتَ «: روایت کرده که به سعد الخیر نوشت کافی از امام باقر: روایت دهم هِ بْذِ نْ نَ انَ مِ ابَ أَنْ كَ

هُ وَ  وفَ رُ وا حُ امُ وا أَقَ فُ رَّ هُ وَ حَ نَ وْ عَ رْ الَ يَ هُ وَ ونَ وُ رْ مْ يَ هُ هُ فَ ودَ دُ بُهُ الْـجُ حُ جِ عْ الُ يُ ةِ وَ هَّ ايَ وَ مْ لِلرِّ ظُهُ فْ ءُ مْ حِ لَامَ الْعُ

ْزُ  ةِ حيَ ايَ عَ مْ لِلرِّ هُ كُ رْ ُمْ تَ انداختند این است که حروف آن را  معنی اینکه کتاب را پشت سر«: یعنی .»هنُ

نگاشتند (یعنی در ضبط حروف و کلمات و آیاتش سعی کردند) ولی حدود آن را تحریف کردند (یعنی 

 به پشت سر انداختند) پس ایشان متن کتاب را روایت می
ً
کردند  حدود الهی و اوامر و نواهی آن را عمال

اند خوششان آید و  اینکه آنان متن کتاب را حفظ کردهها از  کردند، نادان ولی احکام آن را رعایت نمی

بیان آورده  ۱۳۶ ۀاین روایت را آقای خوئی در صفح .»کنند، محزون شوند طبق آن عمل نمیعلماء چون 

شود که مقصود از ترک، ترک عمل به حدود قرآن است و  این روایت استفاده می از«: فرماید و می

 ». کلمات و آیات نیستمقصود از تحریف، کم و زیاد کردن 

شود اینان روایت قرآن را خوب حفظ کردند و به کلمات و آیات آن دست نزدند، لذا  پس معلوم می

 کالم خدا مصون و محفوظ مانده است. 

روز عاشورا  البیان روایت کرده که امام حسین ۱۷۶ ۀآقای خوئی در صفح: روایت یازدهم

ُ فَ «: خطاب به مردم فرمود خطبه خواند و يتِ األْ اغِ وَ نْ طَ تُمْ مِ نْ امَ أَ ةِ وَ إِنَّ ةِ الْكِتَ مَّ بَذَ بَةِ نَ صْ عُ يْطَانِ وَ ثَةِ الشَّ فَ نَ ابِ وَ

 ».آن را نگهبانیمگمان که ما البته  درستی که ما خودمان این قرآن را نازل کردیم و بیه ب« -١
_____________________________ 
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امِ وَ  ثَ يفِ الْكِتَاباآلْ َرِّ کنندگان کتاب (قرآن) و  ت و رهاهای امّ  شما مردم کوفه از طاغوت«یعنی  ،)١(» حمُ

یم این در تمام گوی حال می». کنندگان کتابید حریفگناهان و ت ۀشدگان شیطان و جرثوم برانگیخته

 
ّ
کتاب این   م است که لشکر کربال قرآن را کم و زیاد نکرده بودند و مقصود امام از تحریفتواریخ مسل

 آیات جهاد را منطبق با قتل آل 
ً
است که معنی آن را تغییر دادید و در عمل به قرآن اشتباه کردید، مثال

  رسول الله نمودید. پس
ّ
حمل کردن معانی «: معنیه رین بفاق اهل لغت و مفّس تحریف در اینجا به ات

 در آیات ربا حیل: گویند و این را تحریف معنوی می» آن ۀقرآن است برخالف مقصود گویند
ً
 ۀمثال

شرعی تراشیدن و آن را حالل نمودن و امثال آن. این چنین تحریفی را بسیاری از مردم مرتکب شده و 

 گویندگان و عالمشوند، خ می
ً
و مخصوص به صدر اسالم نیست و بسیاری از روایاتی  نمایان ما  صوصا

اند مقصود تحریف معنوی است که به آن عمل نکرده و معنی آن را  گویند قرآن را تحریف کرده که می

 بر تحریف لفظی ندارد. اند و داللتی   تغییر داده

روایت کرده که در  ریز از امام صادقاد از َح حّم  بن ابراهیم از پدرش از علّی : روایت دوازدهم

ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ ﴿ :)٢(حمد ۀسور آٱ َوَ� ﴿ قرائت کرده و کلمه »متَ ن أنعَ مَ  اطَ رصِ «نبوده بلکه  ﴾�َّ  ﴾ّلِ�َ لضَّ

 خوانده است.  »نيالّ الضّ  ريِ وغَ «را 

 : باید گفت

 اّو 
ً
 : ال

ً
 .مجهول الحالند راویان این روایت اکثرا

 
ً
آنند که  ها مسلمان راوِی  که میلیون متواتر قرآِن  ،این خبر، خبر واحد است و در مقابل آن: و ثانیا

 
ً
که  صمتواتر تا زمان رسول خدا ه طور مسلسل واند ب دانشمندان خود نقل کرده اجداد و از آباء و تماما

ِينَ ٱ َط ِصَ�ٰ ﴿ همه آٱ َوَ� ﴿ و ﴾�َّ حمد بر تمام مسلمین  ۀسور نو خواند .اند خوانده و نوشته ﴾ّلِ�َ لضَّ

خوانند و تواتری  ق مسلمین آنرا خوانده و میَر کبیر تمام فِ  در نماز، واجب بوده و عالم و جاهل و صغیر و

بن ابراهیم چنین قرآن متواتری را باطل  تر نیست، اگر کسی به خبر واحد علّی  از این شدیدتر و محکم

اسالم را بخواند و  ۀرآن را با خبر تخریب کند و فاتحتواند تمام مطالب اسالمی و آیات ق سازد، می

 شود.  تکلیف از مردم ساقط می

بر کن ببین ناقلین چنین اخباری خیر ۀخوانند: حاصل
ّ

ب اند یا مخِرّ  خواه اسالم بوده  عزیز خوب تد

ه
ّ

اقا در زمان ما و در همسایگی ما عد
ّ

 دِل  ای ساده اسالم و قصدشان از ذکر چنین روایتی چه بوده است؟ اتف

_____________________________ 

 چاپ کویت. )۲۴۸-۲۴۷( البيانسید خوئی،  -١

ي از ، نقل)۲۴/۲۰( بحاراألنوار، یجلسم-٢  .تفسري عيلّ بن إبراهيم القمّ
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ان تفرقه و نفاق باز کردهه اند و ب خبر پیدا شده از اسالم بی گول بخورِ 
ّ
نام ه و ب .اند نام همین روایت دک

اطَ « َ
تَ عَ  رصِ نْ أَنْعَمْ اند و نماز همه را  و از سایر مسلمین جدا شده برای خود حزبی درست کرده  »ميهِ لَ مَ

اطَ « و در نمازشان  دانند ز نماز خود باطل میُج  َ
تَ  رصِ نْ أَنْعَمْ  نوشتن تفسیر علّی  ۀخوانند. یک نتیج می »مَ

ان
ّ
ان بر دک

ّ
 پس از هزار سال یک دک

ً
 شده است.  تفرقه افزوده های  بن ابراهیم این است که فعال

) روایت شده که ۶۳۴ ۀدر کافی کتاب فضل قرآن در باب النوادر (جلد دوم صفح: روایت سیزدهم

آنَ الّذِ «: امام صادق فرمود رْ اءَ بِهِ جِ  يإِنَّ القُ دٍ  یلإِ  يلربئجَ َمَّ َ أَلْف حمُ رشْ ةَ عَ بْعَ قرآنی که «: یعنی .»ةيَ آ سَ

 ». آورد هفده هزار آیه بود صجبرئیل برای محمد

) از قرآن ربوده شده و ه: مسلمان در اینجا کلینی خواسته بگوید ۀخوانند
ً
یچ یازده هزار آیه (تقریبا

ه شده و فقط او متوّج  تابعین تا زمان کلینینه  نه أنصار و اصحاب رسول، نه أعوان،کس مطلع نشده، نه 

) ربوده شده، آیا کلینی روی سادگی چنین روایاتی را آورده یا جهت دیگری هللااکه دو ثلث قرآن (نعوذ ب

 دانم.  داشته؟ من نمی

 
ّ
شوکت و قدرت مسلمین را م این است که دشمنان اسالم که در صدر اسالم بودند اتّحاد و ولی مسل

 با جعل چنین احادیث و
ً
اخباری مسلمین را از قرآن جدا کردند  دیدند و ناچار تسلیم شدند. ولی بعدا

ت و روز سیاهی انداختند و 
ّ
(چون قرآن سبب رفعت و شوکت مسلمین بود) و مسلمین را به چنین ذل

 
ّ
ثین و مفّس مل

ّ
کنند چنین احادیثی  ین دل بسته و خیال میرت بیچاره ما هنوز به چنین کتب و به این محد

 برای ایشان مفید سعادت و نجات است. 

 
ّ

تراشی وجود ندارد و   فروشی و شفیع  بینند که در آیات قرآن مطابق میل آنها بهشت دیگر می ۀعد

اند، همانطور که  عمل به قرآن زحمت دارد، لذا به چنین احادیثی رو آورده و دین خدا را عوض کرده

روایت کرده که آنجناب از سلمان روایت  از امام باقر ۳۸۵ ۀبحار جدید صفح ۲۲سی در جلد مجل

ا دَ  رآنَ القُ  مُ دتُّ جَ ، وَ حاديثِ األَ  ىلَ إ رآنِ القُ  نَ م مِ بتُ رَ هَ «: گفت ر میکرده که سلمان مکّر  بْتُمْ فيهِ قِ كِتَابً وسِ يقاً حُ

لَی النَّقريِ  تيلِ ريِ والقِطمِ  عَ بَّةِ   والفَ حَ لٍ  وَ دَ رْ يكُ  ،خَ لَ اقَ عَ تُمْ إلَی األَ فَضَ بْ رَّ هَ لِكَ وَ عَتْ حَ م ذَ ادِيثِ الَّتی اِتَّسَ

يكُ  لَ یافتید که شما را بر شما از قرآن گریختید و به احادیث رو آوردید، زیرا قرآن را کتابی «: یعنی .»معَ

کشد) این بر  کند (مو را از ماست می خردلی محاسبه می ۀی و حبّ خرمای ۀپوست هست پوست پیازی،

یعنی چیزی که جلوی ». کند گریختید شما سخت آمد، لذا به سوی احادیثی که جلوی شما را باز می

بهشت  ۀشما وعده باری شما را تأیید کند و ب بند و بی رد و کارها را بدون حساب بداند وشما را باز بگذا

 ل احادیثی که این کار را بکند، رفتید. خواستید و دنبا بدهد می
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خدا رحمت کند سلمان را، زمان او که چنین بوده وضع زمان ما روشن است، لذا : نویسنده گوید

ها چنان رغبتی دارند  فضایل و قّصه نمایان) زمان ما به احادیث، حانیبینی گویندگان و روحانیون (رو می

 که صد یک آن را به قرآن ندارند. 

 شابهات قرآن چه آیاتی است؟مت -۱۹
 َوَلَقدۡ ﴿ :و قابل فهم باشد و اطالقات آیات ةءسهل القراقرآن در لغت عرب کتابی را گویند که 

 ۡ ل اّو  ۀناول است و از آیو سهل التّ  ةرساند که تمام قرآن سهل القرآء میو مانند آن  )١(﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ

 : سوره هود که فرموده

لَۡت كَِ�ٌٰب ﴿ ۡحِكَمۡت َءاَ�ُٰتُهۥ ُ�مَّ فُّصِ
ُ
 .]١هود: [  )٢(﴾أ

و معنی محکم فصیح المعانی  .شود که تمام آیات قرآن محکم و آیات محکماتست استفاده می

  هباشد و ب می
ّ
در  و نکه ذکر شد تمام آن قابل فهم استم تمام آیات قرآن چنین است و چناطور مسل

 : فرموده ۲۳ ۀر آیمَ سوره ُز 

تََ�ٰبِٗها﴿ ۡحَسَن ٱۡ�َِديِث كَِ�ٰٗبا مُّ
َ
َل أ ُ نَزَّ  .]٢٣الزمر: [ ﴾ ٱ�َّ

 ».کتابی است متشابهکه خدایتعالی نازل نموده بهترین حدیث را «
و متشابه تشابه  فصاحت، زیرا متشابه از باب تفاعل یعنی آیات آن شبیه به یکدیگر است در زیبایی و

ه کد چناننباش با یکدیگر شبیه می آن رآن را متشابه خوانده یعنی آیاتطرفین است، در این آیه خدا تمام ق

  :فرموده ۲۵های بهشت در سوره بقره آیه  خدایتعالی در وصف میوه

تُواْ بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗها﴿
ُ
ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو�  ﴾ُ�ََّما ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُواْ َ�َٰذا ٱ�َّ

 .]۲۵قرة: بال[ 
چه روزی داده شوند از میوه گویند این است آنچه از قبل روزی ما شده بود و آورده شوند هر«
 ».ت و منظره)شبیه یکدگر (در طعم ولّذ  ۀمیوه ب

ت معنی و زیبایی شبیه یکدیگرند، پس قرآن در عین به این معنی تمام آیات قرآن در فصاحت و صّح 

 مان حال تمامش متشابه است، یعنی در زیبایی شبیه همدگر است. حال که تمام آیاتش محکم است در ه

_____________________________ 
 ».بتحقیق این قرآن را آسان نمودیم و« -١

 ».کتابی است که آیات آن محکم شده سپس تفصیل داده شده« -٢
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تعالی گاهی تمام قرآن را محکمات و گاهی متشابه و گاهی تقسیم حال باید دانست چگونه حق

  :فرموده ۷کرده آنرا به محکم و متشابه و در سوره آل عمران آیه 

نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب ِمۡنُه َءاَ�ٰ ﴿
َ
ِٓي أ َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ ُهَو ٱ�َّ

ُ
مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ ٞت �ُّ

وِ�لِ 
ۡ
َبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغآَء ٱۡلفِۡتَنِة َوٱبۡتَِغآَء تَأ ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�ٰ ا ٱ�َّ مَّ

َ
هۦِۖ َوَما فَأ

ِٰسُخوَن  ۗ َوٱل�َّ ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناَ�ۡعلَُم تَأ  ﴾ِ� ٱۡلعِۡلِم َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُ�ّ

 .]۷ :آل عمران[ 
ی است که نازل نموده بر تو این قرآن را که بعضی از آن آیات محکماتی است آن خدا خدای«

که در دلشان میل به باطل انا آنست، اّم ا آن متشابهات که آنها اصل کتابند و بعضی دیگرِ 
داند تأویل آنرا  و نمی ی و برای جستن تأویل آنجوی بهات را پیروی کنند برای فتنهمتشااست 

 ».ایم به آن، تمام آن از نزد پروردگار ما است گویند ما ایمان آورده و ثابتان در دانش می ز خداُج 
ذکر  یم همانطور کهاین تقسیم چیست؟ گوی دو قسم کرده پس مقصود ازه در اینجا آیات را چگونه ب

 
ً
الله می شد چون آیات قرآن تماما

ّ
  فصیح و روشن و واضح الد

ً
و  محکم است باشد به این اعتبار تماما

 ه چون در فصاحت شبیه ب
ً
  یکدگر است تماما

ّ
ق و وقوع خارجی بعضی از آیات متشابه است، ولی تحق

خدا  این جهت ز خدا، ازت و کمّیت وجود آنها در خارج چون معلوم کسی نیست ُج در خارج و کیفیّ 

ق یِّ آنها را متشابه خوانده و مم
ّ

زی که خدا برای فرق بین محکم و متشابه قرار داده همین است که اگر تحق

همان آیه روشن باشد،  ۀترجم اینکه معنی و ای را کسی نداند آن آیه متشابه است و لو وجود خارجی آیه

 : که فرموده عمَّ  ۀسور ۱۸مثال آیه 

ۡفَواٗجا يَۡوَم يُنَفُخ ﴿
َ
تُوَن أ

ۡ
ورِ َ�َت�  .]١٨النبا: [ ﴾ ١٨ِ� ٱلصُّ

 ».آیید روزی که دمیده شود در صور، پس شما فوج فوج می«
ق و وجود خارجی آن را که در خارج به چه  معنی این آیه واضح است و همه کس می

ّ
فهمد، ولی تحق

گونه است و چگونه در آن ت آن چصور چیست، و عرض و طول و کیفیّ  ۀداند که مادّ  کیفیتی است نمی

یر کتب و سایر امور آخرت، تطاآیند و همچنین است میزان قیامت و  شود مردم از کجا می دمیده می

  خدایتعالی هر آیه
ّ

ق آن را کسی نداند به این نظر متشابه خوانده، زیرا ای که چنین باشد و تأویل یعنی تحق

 ه تأویل بمعنی اول و برگشت از ظاهر ب
ّ

خواب  ق در خارج است چنانکه حضرت یوسفواقع و تحق

يۡ  إِّ�ِ ﴿ :گفت دید و
َ
َحدَ  ُت َر�

َ
مۡ ٱوَ  اَكبٗ َكوۡ  َعَ�َ  أ �ۡ  َقَمرَ لۡ ٱوَ  َس لشَّ

َ
من در : یعنی ﴾٤ ِجِدينَ َ�ٰ  ِ�  ُتُهمۡ َر�

عالم رؤیا دیدم که یازده ستاره با خورشید و ماه برایم سجده کردند، این خواب را فهمید و هر کس بشنود 

 و حضرت یوسف داند آن چگونه خواهد بود کسی نمیفهمد ولی تأویل آن یعنی وقوع خارجی  می



 ١٢٩  مقدمه

ظیم او شرکت کردند، پس از چهل سال که سلطان مصر شده بود و پدر و مادر و برادرانش آمدند و در تع

بَِت َ�ٰٓ ﴿ :را بیان کرد وگفتخواب  وقوع خارجی یعنی تأویل آن
َ
  َذاَ�ٰ  �

ۡ
: یعنی ،﴾ُل َ�بۡ  ِمن يَ َ�ٰ رُءۡ  وِ�ُل تَأ

» 
ّ

ست که ا ای ا آیات محکمات به این نظر هر آیهو امّ  »ق خارجی آن خوابمای پدر این است تأویل و تحق

 
ّ

کس وجود خارجی نماز که هر»ةالَ وا الصَ يمُ قِ أَ «کس دانستنی باشد مانند  ق خارجی آن برای هروقوع و تحق

لهی وارد شده اگر چه برای همه کس قابل فهم إکه در وقایع آخرت و در صفات  را درک کرده. بنابراین آیاتی

آنها را متشابه باید  ،صی رسول خداداند حتّ  وجود خارجی آن کسی پی نبرده و نمیه چون بولی است، 

که حّق تعالی ذکر نموده موافق  چون با مّمیزیولی متشابهات ذکر شده،  ۀه نظرهای دیگر دربار. البتّ گفت

 : کنیم تا خواننده خود قضاوت کند باشد ما آنها را ذکر می نظر ما صحیح نمیه نیست ب

   ستا متشابه آن -۱
ّ

ده داشته باشد شبیه به یکدگر که که مجمل باشد یعنی یک آیه معانی متعد

  دمعلوم نباشد کدام مرا
ّ
در قرآن  ایم است. بطالن این قول واضح است زیرا چنین آیهمتکل

ل و قائل این قوزی برای آیات متشابه ومحکم مدرك ندارد. به اضافه چنین ممیِّ وجود ندارد، 

 معنی مجمل نیامده است. ه و حال آنکه در لغت متشابه ب اشتباه کرده متشابه را به مجمل

باشد و متکلم  حنظر عقل مرجو که از ییظاهر الفاظ آن داللت کند بر معناکه  ستا متشابه آن -۲

 
ّ
 راجح است، ولی لفظ ظهور در آنرا قصد نکرده باشد بلکه مقصود متکل

ً
م معنایی باشد که عقال

 آن نداشته باشد. 

۳-  
ّ

ن و حم، زیرا ای الم: قرآن است مانند رَو اوائل ُس  ۀعمتشابه حروف هجا یعنی حروف مقط

حساب ابجد و یا ه کردند که این حروف اشاره ب گفتگو می حروف یهود را به اشتباه انداخت و

  حساب دیگر است و می
ّ

 ت بقاء دولت اسالم را استخراج کنند. خواستند از این حروف مد

ه پذیر نباشد مانند منع ظلم و امر ب محکمات آیاتی است که احکام مندرجه در آنها تغییر -۴

قابل تغییر باشد مانند نماز و  ،تکالیف مندرجه در آنابه آیاتی است که احکام و . و متشعدالت

 روزه که در هر شرعی اختالف دارد با شرع دیگر. 

 محکمات آیات ناسخه و متشابهات آیات منسوخه.  -۵

 ه ست که دلیل روشنی از عقل داشته باشد که در فهم آن محتاج با ای محکم آیه -۶
ّ
ل ت و تأمّ دق

ۡ ٱ ِمنَ  َناوََجَعلۡ ...﴿ :مانند آیهنباشد  ٓ ل که در فهم آن  و متشابه آنست ،)١(﴾...َ�ٍّ  ءٍ َ�ۡ  ُ�َّ  ءِ َما

 ر باشد مانند آیات جبر و قدر و آیات قیامت. احتیاج به تاّمل و تدبّ 

_____________________________ 
 ».و از آب هر چیز زنده را قرار دادیم« -١
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که علم و  خدا ممکن باشد و متشابه آنستت که علم و معرفت به آن برای غیرسا ای محکم آیه -۷

 قایع قیامت. خدا مسدود باشد مانند آیات و آن برای غیرمعرفت به 

 و اگر موافق شد محکم.  ده شخص سازش نداشته باشد، متشابههر آیه که ظاهر آن با عقی -۸

ه
ّ

و اند   ر آیه که رسیدهه که عربّیت و ادبّیت کامل ندارند و زبانشان عربی نبوده به ای از کسانی عد

نظر ایشان  یز نداده و چیز قطعی نفهمیده همان را متشابه دانسته و درظاهر تم معنی ظاهر آن را از غیر

فهمیم و باید رسول خدا و یا امام بیاید برای ما  گویند ما قرآن را نمی و لذا می تمام قرآن متشابه است

بلکه معنی کند و اگر پیغمبر و امام نیامد باید قرآن مهجور و متروک بماند. و این نظر از جهل و نادانی و 

 قرآن تزریق شده است.  اسالم و از دشمنان

زاتی یّ کردند و مم مدرکی داشتند ذکر می نظر ما هیچ یک از این اقوال مدرکی ندارد و اگره هرحال به ب

ت نیست. ما باید اند از نظر خودشان بوده و برای دیگران حّج  که ایشان بین محکم و متشابه ذکر کرده

عنی پروردگار جهان برای آیات محکم و متشابه چه چیز را مّمیز و فارق بدانیم نظر خود قرآن چیست ی

 لهی کافی است. إقرار داده همان مّمیز 

  لَمُ َ�عۡ  َوَما﴿ :قرآن ممّیز متشابه را چنین بیان کرده که
ۡ
ُ ٱ إِ�َّ  ۥٓ وِ�لَهُ تَأ آیه که تأویل یعنی  ، هر﴾�َّ

 
ّ

ق آیه واینکه معنی و مفهوم و منط متشابه است و لوز خدا نداند ق و وجود خارجی آن را کسی ُج تحق

 : فرموده ۵۳واضح باشد مانند آیات قیامت چنانکه در سوره اعراف آیه 

ِيَن �َُسوهُ ِمن َ�ۡبُل َقۡد َجآَءۡت رُُسُل ﴿ وِ�لُُهۥ َ�ُقوُل ٱ�َّ
ۡ
ِ� تَأ

ۡ
وِ�لَُهۥۚ يَۡوَم يَأ

ۡ
َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ تَأ

َا ِمن ُشَفَعآءَ َرّ�َِنا بِٱۡ�َّقِ �َ   .]٥٣األعراف: [ ﴾ َهل �َّ
آنانکه از پیش آنرا  ،که تأویل آن بیاید (روز قیامت)روزی ،آیا ایشان منتظرند تأویل قرآن را«

آمدند، پس آیا برای ما  تحقیق رسوالن پروردگار ما بحّق ه بگویند  میفراموش کرده بودند 
 ...».باشد  شفیعانی می

  تأویل آیات روز قیامت میگوید  که این آیه می
ّ

ه وجود خارجی آیات راجع ب ق وآید یعنی تحق

 : فرموده ۳۹ س آیۀو در سوره یون کند نظر ما را این آیه تأیید می آید. پس قیامت، در روز قیامت می

وِ�لُُهۥۚ ﴿
ۡ
تِِهۡم تَأ

ۡ
ا يَأ بُواْ بَِما لَۡم ُ�ِيُطواْ بِعِۡلِمهِۦ َولَمَّ  .]٣٩یونس: [  )١(﴾بَۡل َكذَّ

 ند نظر ما را. ک این آیه نیز تأیید می

 ».ای به علم آن ندارند وهنوز تأویل آن برای ایشان نیامده بلکه تکذیب کردند به چیزی که احاطه« -١
_____________________________ 
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راسخون در علم فرموده ممکن  ۀشود که دربار نهج البالغه که در فصل بعد بیان می ۸۹ ۀو از خطب

 يََداهُ ﴿ ۀاست استفاده شود آیاتی که در اوصاف حقتعالی وارد شده نیز از متشابهات است مانند آی
ٰ  َ�ٰ َحۡ�َ َ�ٰ ﴿ ۀو آی )١(﴾ُسوَطَتانِ َمبۡ  ِ ٱ بِ َج� ِ�  َفرَّطُت  َما َ�َ ق وو مانند آنَیا )٢(﴾�َّ

ّ
وجود  ، که تحق

ز خدا، اگر چه معنا و مقصود از این صفات ممکن خارجی واقعی این صفات را کسی احاطه ندارد ُج 

با مراجعه به آیات دیگری که در آنها  ید اللهخود آیات معلوم شود چنانکه مقصود از ه ه باست با توّج 

 ا شود. و امّ  ذکر شده، دانسته می »ید«کلمه 
ّ

عه را متشابه دانسته صحیح قول آنکه حروف هجا و مقط

 
ّ

فاء و الم وضع نشده برای معنی تا اینکه متشابه باشد و یا  عه مانند الف، باء،نیست، زیرا حروف مقط

 
ّ

 محکم، حروف مقط
ّ

ی تأویلی داشته باشد بلکه این حروف را اق خارجی و معنعه معنی ندارد تا تحق

مه جمله بسازند یکدیگر کلمه بسازند و از کله اینها ب ۀه از ترکیب و ضمیماند برای ترکیب ک  ه کردهتهیّ 

و خدایتعالی آنها  سازند کتاب را می ۀکنند و کلم ب مییکدگر ترکیه الف و باء را ب ،تاء ،مانند اینکه کاف

که خواسته عظمت قرآن را بیان کند و از آن  یهای ر ذکر کرده یعنی در سورهَو را در صدر بعضی از ُس 

 
ّ

ظ و ترکیب آنها تمجید نماید و بگوید کلمات و جمالت قرآن از همین حروف متداول بین شما که تلف

توانید  ست، شما اگر میامین حروفل جمالت قرآن هبرای شما بسیار آسان است ساخته شده و آجر اّو 

 مانند جمالت قرآن از همین حروف بسازید و بیاورید. 

 متشابهات، قابل درک و فهم است -۲۰
توان فهمید  ات را مییم تمام آیات متشابهگوی شابهات را تعیین کردیم حال میپس از آنکه ما آیات مت

تعالی آیات متشابهه را لغو و حّق  ل و آسانستترجمه و مفهوم آنها سهقابل درک و  و همه فصیح، روشن،

و  قرآن تمّسک جویده کس بخواهد ب بعضی از مردم نادان و یا مغرض هرقرار نداده که کسی نفهمد، 

قرآن ه اینکه قرآن متشابه دارد و نباید ب ۀدارند به بهان میات مطلبی ذکر کند فوری او را بازای برای اثب آیه

 : یمگوی ن شدن مطلب و دفع ایشان میروشتمّسک جست، ما برای 

متشابهات قرآن قابل درک و فهم است و کسی نگفته متشابهات قابل فهم نیست، نه خدا چنین 

تأویل متشابه را : فرموده ،که در فصل سابق ذکر شد ،۷ ۀآل عمران آی ۀدر سور .صفرموده و نه رسول

ما قبول داریم تأویل متشابه را  .فهمد کسی نمی را ی آناو نفرموده ترجمه و معن ز خداداند ُج  کسی نمی

مفهوم و منطوق آنها  ا ترجمه، تفسیر،فهم تأویل آن آیات نیستیم. امّ ه داند و ما مأمور ب ز خدا نمیکسی ُج 

_____________________________ 
 ».دستهای او باز است« -١

 ».ای دریغا بر آنچه قصور کردم در أمور إلهی« -٢
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از ترجمه و تفسیر است،  فهمانید که تأویل غیررا چرا ندانیم، پس به آن شخص نادان و یا مغرض باید 

کند. ما  شود و خدای حکیم کار لغو نمی ت متشابهه را نفهمد نزول آن آیات لغو میاگر بنا باشد کسی آیا

 : ستا ها داریم بر اینکه آیات متشابه قابل فهم و درک دلیل

ۡ  َولََقدۡ ﴿ :قمر فرموده ۀتعالی مکّرر در سور حّق : لدلیل اّو   ما قرآن را قاً محّق «: یعنی ﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ
متشابه نیز قرآن و سهل  ۀشود زیرا آی و این آیه اطالق دارد و شامل آیات متشابهه نیز می »آسان قرار دادیم

ْ يَ  دْ قَ لَ وَ «: فرمود و اگر آیات متشابهه آسان نبود می است ناولالتّ   و حال آنکه نفرموده! »!!رآنالقُ  ضَ عْ ا بَ نَ رسَّ

بَُّروٓ ﴿ :آیاتی که فرموده: مدلیل دّو  َدَّ ِ�ّ ْ این آیات نیز اطالق دارد و شامل تمام آیات قرآن  )١(﴾تِهِ َءاَ�ٰ  ا

 کرد و فهمید.  رتدبُّ  است، پس باید در آیات متشابهه نیز

و مانند اینها،  ﴾ِعَظةٞ َوَموۡ ﴿ و ﴾ّلِلنَّاِس  َ�َيانٞ ﴿ و ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ ﴿ :آیاتی که فرموده: مدلیل سّو 

پرسیم آیات متشابه  شود. به اضافه ما می نمی ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ ﴿ متشابهه قابل فهم نباشدو اگر آیات 

ید متشابه است، گذاریم برای اثبات مطلبی شما بگویای را ما دست ب آیه هر کدام است ممکن است

ده دانست، اگر چنین باشد دشمنان فای شود و باید آنرا مهجور و بی یبنابراین تمام آیات قرآن متشابه م

  شد اهندخو قرآن مانند نصاری و یهود خوشحال
ّ

 اکثر عداوت با قرآن همین است. و حد

در علم منحصر فهمند و راسخون  گویند قرآن را فقط راسخون در علم می بعضی از دشمنان قرآن می

  :سوره آل عمران است که ذکر شد، جواب ایشان چند چیز است ۷ ۀو دلیل ایشان آی نفر امام است ۱۲به 

مؤمنین یهود را از  ۱۶۲نفر ننموده زیرا در سوره نساء آیه ۱۲خدا راسخون در علم را منحصر به  -۱

 : راسخون در علم شمرده و فرموده

نزَِل ِمن ﴿
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم ِمۡنُهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِما ِٰ�ِن ٱل�َّ َّ�

 .]١٦٢النساء: [ ﴾ ....َ�ۡبلَِك 
ه و تو نازل شده آورند به آنچه ب یهود و ایمان آورندگانشان ایمان می لیکن راسخون در علم از«

 ».به آنچه پیش از تو نازل شده
 مطالب دینی دانا باشد راسخ در علم است ولو یهودی باشد. ه پس طبق این آیه هر کس ایمان آورد و ب

نادانی ه اقرار بکه  ستا راسخ در علم آن: نام اشباح فرمودهه ب ۸۹ ۀدر خطب امیرالمؤمنین -۲

نِ «: فرماید می امور غیبی و درخود کند  مْ عَ نَاهُ ينَ أَغْ مُ الَّذِ نيَ يفِ الْعِلْمِ هُ خِ اسِ مْ أَنَّ الرَّ لَ اعْ وَ

 ».تا آیات آن را تدبر کنند« -١
_____________________________ 
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دِ  دَ امِ السُّ تِحَ يْبِ الْـمَ ا اقْ نَ الْغَ هُ مِ ريَ
سِ فْ لُوا تَ هِ ا جَ ةِ مَ لَ مْ ارُ بِجُ رَ قْ ِ يُوبِ اإلْ ةِ دُونَ الْغُ وبَ ُ ولْـمَ رضْ جُ بِ حْ

حَ  دَ مَ ْ  اهللاُفَ قَ فِيامَ ملَ مُّ مُ التَّعَ هُ كَ رْ ى تَ مَّ سَ امً وَ لْ ِيطُوا بِهِ عِ ْ حيُ ا ملَ لِ مَ نَاوُ نْ تَ زِ عَ مْ بِالْعَجْ هُ افَ َ رتِ اىلَ اعْ عَ  تَ

لِك ىلَ ذَ ْ عَ
تَرصِ اقْ وخاً فَ سُ هِ رُ نْهِ نْ كُ ثَ عَ مُ الْبَحْ هُ فْ لِّ كَ  که راسخون در علم آنانند و بدان«: یعنی » يُ

ه نیازشان نموده که ب  های مسدود، بی دانند از غیب جهل آنچه تفسیرش را نمیه که اقرارشان ب

ها وارد شوند، پس خداوند اعتراف آنان را به عجز و ناتوانی از دست  نزد غیب ۀدرهای بسته شد

نچه ق و کنجکاوی آنان را در آعلمی به آن ندارند، مدح نموده و ترک تعّم  ۀیافتن به آنچه احاط

 
ّ
باره چنین  نیز در این ادو حضرت سّج » ف به بحث از کنه آن نیستند رسوخ نامیدهمکل

سوره  ۵۲ ۀنکات ذیل آیه که هر کس کلمات آنحضرت را بخواهد، در همین تفسیر ب: فرموده

به عجز و جهل  شوری مراجعه کند. بنابراین هر کسی که در مطالب غیبی وارد نشود و اقرار

 ، ازبه قول حضرت امیر یچنین کس ،تحقیق نیسته که مأمور ب ردیخود کند در موا

  .راسخین در علم است
ّ

ع قول حضرت را ندیده برخالف آن امام عیان تشیّ پس چگونه مد

 اند.  راسخون را منحصر به دوازده نفر نموده
و هر کس در علم خود  معنی استواری و محکمی در آنسته اینکه رسوخ در علم در لغت ب -۳

توان او را راسخ نامید و این انحصاری نیست و  معلومی استوار و محکم باشد، مینسبت به هر

جا صفت خوب و یا ک و هر نکوب و منحصر کنیم برای اشخاص معیّ  توان قرآن را میخ نمی

احنی است، کسانییم مخصوص اشخاص معیّ صفت بدی است بگوی
ّ

اح و یا قد
ّ

 که قرآن را مد

لهی را از عمومّیت او قانون  اند  اند کتاب خدا را کوچک شمرده  اشخاص مخصوصی شمرده

 اید آنان را عاقل نامید. بن اند و  انداخته

: یم، در جواب باید گفتکه امام فرموده راسخون در علم مایاگر کسی بگوید حدیثی وارد شده 

و اگر حدیثی  وده کس دیگر از راسخون نیستنفرم ااز راسخون باشد، ما منکر نیستیم امّ  ماما ؛باشد

 قرآن و باطل است. جایز امام، کس راسخ در علم نیست ُج  بگوید هیچ
ّ

یهود  یکه علمایآن حدیث ضد

نیز از  ه فالن امام، البتّ )١(آورند خدا آنان را از راسخون شمرده باشد صداگر ایمان به محّم 

_____________________________ 

ِٰ�نِ ﴿ فرماید:اشاره دارد به اینکه خداوند متعال می -١ ِٰسُخونَ  �َّ ٓ  يُۡؤِمُنونَ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَ  ِمۡنُهمۡ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  ٱل�َّ نزَِل  بَِما
ُ
 أ

ٓ  إَِ�َۡك  نزَِل  َوَما
ُ
شان آورندگان لیکن ثابتان و استواران در علِم از ایشان و ایمان. «]۱۶۲: [النساء  ﴾...َ�ۡبلَِك  ِمن أ

 ....»تو نازل شده و آنچه قبل از تو نازل شده یآورند به آنچه به سویایمان م
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شود. به اضافه چون قرآن مطلبی را روشن و واضح کرد ما  راسخون است، ولی این دلیل بر انحصار نمی

 حدیث زید و عمرو رجوع کنیم. ه نباید از آن اعراض کنیم و ب

ر شود مطلب روشن خواهد شد، زیرا خدا سوره آل عمران تدبّ  ۷ ۀاینها گذشته اگر در همین آی ۀاز هم

ٰ ٱوَ ﴿ دانند، زیرا متشابهات را مخصوص خود نموده و نفرموده راسخون در علم میتأویل   اوِ و ﴾ِسُخونَ ل�َّ

شود، زیرا در صورت آن استیناف است نه واو عاطفه، و اگر واو عاطفه بدانیم موجب کفر و شرک می

  خدا و راسخون می«شود  عطف معنی چنین می
ً
دگار ما از نزد پرور گویند ما ایمان آوردیم تماما

تمام از نزد پروردگارماست، : گوید می خدا ایمان آورده و: نباید گفت و این غلط است زیرا» باشد می

علیه در حکم  آورد، پس اگر واو عاطفه باشد معطوف و معطوف خدا پروردگاری ندارد و ایمان نمی زیرا

که » راسخون«معطوف علیه باشد و که » الله«واحد و باید هر دو ایمان بیاورند به پروردگار خود یعنی 

سوادی که آنرا واو عاطفه گرفته و  ست. حال شما مالحظه کنید بیا و این کفر و شرک ،معطوف باشد

حال هر باشند چگونه برای تعّصب مذهبی در کفر افتاده. به تأویل متشابه میه م بعالِ  ،گوید راسخون می

 فهمد.  ب را کنار نگذارد آیات الهی را نمیتاکسی تعّص 

 در میان بشر نیستند  ۱۲ز داند ُج  ما از آنکه بگوید متشابهات قرآن را کسی نمی -۴
ً
نفر و آنان فعال

نی داشته باشد و شما آیات متشابه را نشان دهید، اگر بگوید هر آیه که معنی معیّ : پرسیم می

زیرا ندارد،  ای در قرآن وجود یم چنین آیهنرود محکم است و باقی متشابه، گویآن  احتمال غیر

 این تمام آیات قرآن متشابهاتشود. بنابر معنی ظاهری آن داده می هر آیه امکان احتمال غیردر 

 ه ب ست وا
ّ

قول او باید قرآن را کنار گذاشت تا خوب به استعمار سواری دهند و خرافات ضد

را از خود خورسند گوید شیطان و استعمار  دانیم قرآن چه می بهانه اینکه نمیه قرآن را بپذیرند، ب

 ِمّ فقط َه  و از متشابهات تمیز دهند اند، پس اینان نرفتند آیات محکمات قرآن را بفهمند و  کرده

 است.  نایشان دور کردن مردم از قرآ

۵-  
ّ

اند   متشابهات قرآنند برای مردم بیان کردهه نفر که عالم ب ۱۲پرسیم آیا این  عیان میما از این مد

ید قابل فهم گوی ، پس چرا میشود فهمید و می ابل فهم شدهاند پس ق  کردهبیان یا خیر؟ اگر 

آیا آنان بخل کردند و یا  ؟اند چرا بیان نکردهیم یگو اند می  نفر بیان نکرده ۱۲و اگر آن  نیست؟

نفر هم به کسی  ۱۲نفر کسی نفهمد و آن  ۱۲ز که ُج را نازل نموده  آیاتی لغوی کرده و خدا کار

انحصاری کنند، پس خدا خودش فکری کند و آیات کتاب خود را از انحصار در یاد ندهند و 

 .بعصّ باهللا من اجلهل والتّ  نعوذ ،آورد
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 ت و بطالن مطالب اسالمی قرآن استمیزان صّح  -۲۱
ان  سنجند و معلوم می هر متاعی در جهان میزانی دارد که کم و زیاد آن را با آن میزان می

ّ
گردانند، دک

کنند و دکان بّزاّزی  جنس را با آن معلوم می ی دارد که کم و زیادِ فروشی میزان یعنی ترازویبار وخوار

جهان برای دین اسالم گردانند، آیا پروردگار ای را با آن متر معلوم می هر پارچه متری دارد که کم و زیادِ 

آنرا کم و زیاد کند و از  کس امت بماند و کم و زیاد نشود هرمیزانی قرار نداده، اسالمی که باید تا قی

ای برای اسالم نگذاشته  قوانین آن کم نماید نباید میزانی باشد که آنرا معلوم کنند، آیا خدا دستگاه تصفیه

حیات است چندین  ۀکه حقائق اسالم را از خرافات وارده در آن تصفیه کنند؟ اگر آب زالل صافی که مای

-هدش کند و هر گونه آشغال و کثافات در آن وارد کنند بفرسخ در هزار و چهار صد کوچه و خیابان گر
بیماری و بیچارگی گردد آیا نباید آن  ۀزندگی باشد مای ۀکه آب مضاف شود و در عوض اینکه مایطوری

آب را پس از تصفیه آشامید؟ دین اسالم که هزار و چهار صد سال است میان بشر آمده، دسترس 

خواهی مطالبی  عنوان خیره نام اسالم و یا امام و رسول به توانسته بکس تا  منافق و کافری شده و هرهر

 
ّ

چه بکند؟ آیا  ،اسالم در آن وارد کرده. حال اگر کسی بخواهد بفهمد این مطالب از اسالم است و یا ضد

 خدای جهان برای دین خود میزان و معیاری قرار داده و یا هرج و مرج گذاشته؟ 

ت و بطالن مطالب اسالمی را بتواند با میزانی گذاشته که هر کس صّح  باید فهمید که خدا برای دین

و  صقرآن است که خدا در کتاب خود ذکر کرده و رسول خدا ،آن میزان معلوم کند و آن میزان

 ‡هائّم 
ً
  :اند بیان کرده نیز صریحا

 : فرموده ۱۷ ۀشوری آی ۀدر سور :ا آیات قرآنمّ ا

نَزَل ﴿
َ
ِٓي أ ُ ٱ�َّ  .]١٧الشوری: [ ﴾ ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ َوٱلِۡمَ�انَ ٱ�َّ

 .»این قرآن را و این میزان را بحقکه فرو فرستاد  ستا خدا آن«
 : فرموده ۲۵حدید آیه  ۀو در سور

نَزۡ�َا َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱلِۡمَ�اَن ِ�َُقوَم ٱ�َّاُس ﴿
َ
رَۡسۡلَنا رُُسلََنا بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوأ

َ
 ﴾بِٱۡلقِۡسِط لََقۡد أ

 .]۲۵الحدید: [  
های روشن و نازل کردیم با ایشان کتاب و  بتحقیق که ما فرستادیم رسوالن خود را با دلیل«

 ».عدالت قیام کننده میزان را تا مردم ب
یزان آیات عطف م در این و است حق و باطلشناخت لهی میزان برای اصریح قرآن این کتاب ه پس ب

  :ل سوره فرقان فرمودهو حق تعالی قرآن را فرقان نامیده در اّو  بر عامبر کتاب عطف خاص است 
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ٰ َ�ۡبِدهِۦ﴿ َل ٱۡلُفۡرقَاَن َ�َ ِي نَزَّ  .]١الفرقان: [ ﴾ َ�َباَرَك ٱ�َّ
 ».خود فرقان را ۀکه نازل کرده بر بندیبا برکت است آن خدای«

آیاتش حق از ناحق جدا و  ۀواسطه و فرقان یعنی جداکننده حق از باطل و صحیح از سقیم، یعنی ب

  نه باطل استچه موافق قرآن باشد حق و گر گردد. پس هرمعلوم می
َ
صل و همچنین خدا قرآن را ف

 .و فصل جداکننده حق است از باطل. ﴾١٣ لٞ فَۡص  لٞ لََقوۡ  ۥإِنَّهُ ﴿ :سوره طارق فرموده ۱۳در آیه نامیده، 

 و امام صو اما روایات رسول اکرم
 تواتره ب

ّ
ه، قّص  ت و بطالن هر دعا،وارد شده که قرآن میزان مطالب اسالمی است و معیار صّح  حد

یک از  باید با قرآن سنجید، اگر قرآن هرچیز دیگر است و همه را  روایت و هرشعر، فضیلت، حکم، 

  این
ّ
  :آوریم باطل است. ما بعضی از روایات را در اینجا می ها را تصدیق کرد صحیح و إال

 روایت  -۱
ّ

 صاز رسول خدا از امام جعفر صادق ۷۸ص  ۱۸یعه ج کرده کافی و وسائل الش
ُخُذوهُ، َوَما  اهللاِ لُكِّ َصَواٍب نُوراً، َ�َما َواَ�َق كَِتاَب   لُكِّ َحقٍّ َحِقيَقًة، َوىلَع   إِنَّ ىلَع «: که فرمود

َ
ف

َف كَِتاَب 
َ
َدُعوه اهللاِ َخال

َ
 «: یعنی » ف

ّ
 محق

ً
ی برای هر قا

ّ
حقیقتی و برای هر صوابی نوری  حق

و » است پس آنچه موافق کتاب خدا شد بگیرید و آنچه با کتاب خدا مخالف شد واگذارید

 اند.  برقی در محاسن و صدوق در امالی همین روایت را نقل کرده

مْ «: که فرمود اند از امام صادق کافی و وسائل در همان صفحه روایت کرده -۲ يْكُ لَ دَ عَ رَ ا وَ إِذَ

نْ كِتَابِ حَ  داً مِ اهِ مْ لَهُ شَ تُ دْ جَ وَ ، فَ يثٌ زَّ  اهللاِدِ ولِ وَ  عَ سُ لِ رَ وْ نْ قَ ، أَوْ مِ لَّ ىلَّ  اهللاِجَ يْهِ  اهللاُصَ لَ ، وَ  عَ آلِهِ

ىل مْ بِهِ أَوْ كُ اءَ ي جَ الَّذِ إِالّ فَ گاه حدیثی بر شما وارد شد پس شاهدی از کتاب هر«: یعنی » بِه  وَ

بر آن یافتید بپذیرید و إال آنکه برای شما آن حدیث را آورده  صخدا و یا از قول رسول

  »خودش سزاوارتر است به آن حدیث.

نَ «: که فرمود اند از امام صادق  کافی و وسائل در همان صفحه روایت کرده -۳ افِقْ مِ وَ ْ يُ ا ملَ مَ

فلْـحَ ا رُ خْ وَ زُ هُ ، فَ آنَ رْ يثِ الْقُ   ».ستا فشد مزخرنبا قرآن آن حدیثی که موافق«: یعنی » دِ

ْ «: فرمودکه می روایت کرده از امام صادق ۱۸جلد  ۷۹کافی و وسائل ص  -۴ لُّ يشَ ءٍ  كُ

افِقُ كِتَابَ  وَ يُ يثٍ الَ دِ لُّ حَ كُ ، وَ نَّةِ السُّ ودٌ إِىلَ الْكِتَابِ وَ دُ رْ فاهللاِمَ رُ خْ وَ زُ هُ هر چیزی « :یعنی » ، فَ

 . »ستا که موافق کتاب خدا نباشد مزخرف ت برگردانیده شود و هر حدیثیکتاب و سنّ به باید 
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۵-  
ّ

طَبَ «: که فرمود روایت کرده از همان امام ۷۹یعه همان جلد ص کافی و وسائل الش خَ

الَ أَيُّ  صالنَّبِيُّ  قَ نًى فَ افِقُ كِتَابَ ـبِمِ وَ نِّي يُ مْ عَ كُ اءَ ا جَ ا النَّاسُ مَ َالِفُ  اهللاِهَ مْ خيُ كُ اءَ ا جَ مَ تُهُ وَ لْ ا قُ أَنَ فَ

لْه اهللاِكِتَابَ  مْ أَقُ لَ مردم آنچه از  ای: نی خطبه خواند و فرموددر مِ  صرسول خدا«: یعنی .» فَ

ام و آنچه از قول من آمد  قول من برای شما آمد که موافق کتاب خدا باشد پس من آن را گفته

 . »ام گفتهبرای شما که مخالف کتاب خدا بود من ن

الَفَ «: فرمود که می اند از همان امام  روایت کرده ۷۹ص  ۱۸کافی و وسائل جلد  -۶ نْ خَ مَ

دٍ اهللاِ كِتَابَ  َمَّ نَّةَ حمُ سُ ر صوَ فَ دْ كَ قَ  صمبرات پیهر کس مخالف کتاب خدا و سنّ «: یعنی .»فَ
 . »بگوید کافر است

ا «: که فرمود د باقراند از امام محّم  روایت کرده ۸۰ص ۱۸کافی و وسائل جلد  -۷ إِذَ وَ

نْ كِ  نِ مِ يْ دَ اهِ داً أَوْ شَ اهِ يْهِ شَ لَ تُمْ عَ دْ جَ وَ يثٌ فَ دِ نَّا حَ مْ عَ كُ اءَ وا بِهِ وَ  اهللاِتَابِ جَ ذُ هفَخُ نْدَ وا عِ فُ قِ  » إِالَّ فَ
هر گاه برای شما از قول ما حدیثی آمد که یک شاهد و یا دو شاهد از کالم خدا برای «: یعنی

 آن یافتید 
ّ
ف کنید آنرا بگیرید و إال

ّ
 . »توق

ا اَ «: که فرمود روایت کرده از موسی بن جعفر ۸۰ص  ۱۸کافی و وسائل جلد  -۸ وهَ ضُ رِ عْ

ىل قَ كِتَابَ اهللاِ كِتَابِ   عَ افَ امَ وَ لَّ  -اهللاِ، فَ جَ وَ زَّ الَفَ كِتَابَ  -عَ ا خَ مَ ، وَ وهُ ذُ وه اهللاِفَخُ دُّ دو «: یعنی » فرُ

 ر کتاب خدا عرضه بدارید، آنچه موافق کتاب خدای عّز خبر مخالف و معارض را ب
ّ

بود  وجل

 بگیرید و آنچه مخالف کتاب خدای عّز 
ّ

 . »بود رد کنید وجل

۹-  
ّ

نْ «: فرمود که امام رضا ۷۲ص  ۱۸یعه جلد روایت کرده وسائل الش مْ مِ يْكُ لَ دَ عَ رَ امَ وَ فَ

ىلَ كِتَابِ  ا عَ َ ومهُ ضُ رِ اعْ ِ فَ نيْ ْتَلِفَ نِ خمُ يْ َ ربَ انَ يفِ كِتَابِ  اهللاِخَ امَ كَ بِ  اهللاِفَ اتَّ اماً فَ رَ الً أَوْ حَ الَ وداً حَ جُ وْ وا مَ عُ

قَ الْكِتَابَ وَ  افَ ا وَ ولِ مَ سُ نَنِ رَ ىلَ سُ وهُ عَ ضُ رِ اعْ نْ يفِ الْكِتَابِ فَ كُ ْ يَ ا ملَ آنچه بر شما «: یعنی ،»اهللاِمَ

در کتاب خدا بود چه  وارد شد از دو خبر مختلف، عرضه بدارید بر کتاب خدا پس آنچه

لهی نبود عرضه إو آنچه در کتاب  کنید آنچه با کتاب خدا موافق استحرام پیروی یا حالل و 

  ».صهای رسول خداتدارید بر سنّ 
۱۰-   

ّ
يثَانِ « :ادقروایت کرده عن الّص  ۸۴ص  ۱۸یعه جلد وسائل الش دِ مْ حَ يْكُ لَ دَ عَ رَ ا وَ إِذَ

ىلَ كِتَابِ  ا عَ َ ومهُ ضُ رِ اعْ انِ فَ ْتَلِفَ قَ كِتَابَ  -اهللاِخمُ افَ امَ وَ الَفَ كِتَابَ  اهللاِفَ ا خَ مَ وهُ وَ ذُ وهُ  اهللاِفَخُ دُّ رُ   .)1(»فَ

_____________________________ 
آنچه با کتاب  ید،ها را بر کتاب خدا عرضه کنشد، آن یتشما روا یتعارض داشتند، برا یکدیگرکه با  یثهرگاه دو حد -١

 .یدرا انکار کنو آنچه با کتاب الله مخالف بود آن یریدرا بگالله موافق بود آن
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قَ كِتَابَ «: که فرمود روایت کرده از امام صادق ۸۶ص  ۱۸وسائل جلد  -۱۱ افَ امَ وَ  اهللاِ فَ

ذُ    .»وهُ فَخُ
که  باقرد محّم امام  اند از  روایت کرده ۸۶ص  ۱۸شیخ طوسی در امالی و وسائل جلد   -۱۲

وهُ ا نّ م عَ كَ اءَ ا جَ مَ وَ  انَ مرَ ا أَ روُ نظُ أُ «: فرمود ِدُ ْ جتَ إِنْ ملَ ، وَ وا بِهِ ذُ افِقاً فَخُ وَ آنِ مُ رْ قُ ُوهُ لِلْ متُ دْ جَ إِنْ وَ فَ

وهُ  دُّ رُ افِقاً فَ وَ آنچه از ما به شما رسید نظر کنید اگر موافق قرآن یافتید  به امر ما و«: یعنی »مُ

 . »د کنیدآن نیافتید آنرا ربگیرید و اگر موافق قر

۱۳-   
ّ

که به اصحاب خود  د باقرمه هفتم کتاب تفسیر صافی روایت کرده از امام محّم در مقد

مْ «: فرمود تْكُ ثَ دَّ ا حَ أَلُوينِ أَ إِذَ اسْ ءٍ فَ ْ نْ كِتَابِ  يْنَ بِيشَ وَ مِ من برای شما  هر گاه«: یعنی »اهللا هُ

 . »وال کنید این حدیث کجای کتاب خدا استحدیثی گفتم از من س

که امام باقر و صادق  ۸۹ص  ۱۸اشی در تفسیر خود و کتاب وسائل جلد روایت کرده عیّ   -۱۴

قَ كِتَابَ «: الم فرمودندعلیهما الّس  افَ ا وَ يْنَا إِالَّ مَ لَ قْ عَ دِّ بِيِّهِ  اهللاِالَ تُصَ نَّةَ نَ سُ  بر ما«: یعنی »صوَ

 . »ت رسول او موافق باشدتصدیق مکن مگر آنچه با کتاب خدا و سنّ 

د بن محّم  که امام علّی  ۲۵۱م احتجاج طبرسی ص ل بحار و جلد دّو روایت کرده جلد اّو  -15

اطِبَةً الَ « :در رساله خود به اهل اهواز مرقوم فرمودند العسکری ةُ قَ ُمَّ عَتِ األْ تَمَ الَ اجْ أَنْ قَ

 َ مجْ ِ الَةِ اإلْ مْ يفِ حَ هُ ا فَ قِهَ ِيعِ فِرَ نْدَ مجَ يْبَ فِيهِ عِ قٌّ الَ رَ آنَ حَ رْ لِكَ أَنَّ الْقُ مْ يفِ ذَ يْنَهُ فَ بَ تِالَ يْهِ اخْ لَ اعِ عَ

لَ  زَ ا أَنْ يقِ مَ دِ ىلَ تَصْ عَ يبُونَ وَ صِ لِ  اهللاُمُ وْ لِقَ ونَ وَ تَدُ هْ َ  صالنَّبِيِّ  مُ ربَ أَخْ لَةٍ فَ الَ ىلَ ضَ تِي عَ عُ أُمَّ تَمِ ْ  الَ جتَ

وَ ا ا بَعْضاً هُ هَ َالِفْ بَعْضُ ْ خيُ ملَ ةُ وَ ُمَّ يْهِ األْ لَ عَتْ عَ تَمَ ا اجْ نَى الْـحَ أَنَّ مَ عْ ا مَ ذَ هَ لَهُ لْـحَ قُّ فَ أَوَّ ا تَ يثِ الَ مَ دِ

الَهُ الْـجَ  ا قَ الَ مَ لُونَ وَ ادِيثِ الْـمُ اهِ َحَ مِ األْ كْ بَاعِ حُ اتِّ مِ الْكِتَابِ وَ كْ نْ إِبْطَالِ حُ مِ ونَ وَ انِدُ ةِ الْـمُ عَ رَ وَّ زَ

اتِ  ايَ وَ الرِّ اءِ الْـمُ وَ وَ َهْ بَاعُ األْ ةِ اتِّ فَ رَ خْ ةِ الْـمُ زَ دِيَ اتِ الْـمُ رْ يَ يقَ اآلْ قِ ْ حتَ الِفُ نَصَّ الْكِتَابِ وَ َ ةِ الَّتِي ختُ لِكَ هْ

اتِ النَّ  حَ اضِ أَلُ الْوَ نُ نَسْ نَحْ اتِ وَ َ دَ  اهللاِريِّ هِ ا شَ إِذَ الَ فَ ادِ ثُمَّ قَ شَ نَا إِىلَ الرَّ يَ ْدِ هيَ ابِ وَ وَ نَا لِلصَّ قَ فِّ وَ أَنْ يُ

 َ هِ األْ ذِ نْ هَ يثٍ مِ دِ تْهُ بِحَ ضَ ارَ عَ ةِ وَ ُمَّ نَ األْ ةٌ مِ ائِفَ هُ طَ تْ رَ أَنْكَ هِ فَ يقِ قِ ْ حتَ ٍ وَ ربَ يقِ خَ دِ ادِيثِ الْكِتَابُ بِتَصْ  حَ

الالْـمُ  الَّ اراً ضُ فَّ ا الْكِتَابَ كُ عِهَ فْ دَ ا وَ هَ ارِ تْ بِإِنْكَ ارَ ةِ فَصَ رَ وَّ ت بدون اختالف تمام امّ «: یعنی .)١(»زَ

اسالمی حق است، پس ایشان  ِق َر در این مطلب اجماع دارند که قرآن بدون شک نزد تمام فِ 

 ، چاپ جدید.۲۲۶ص /۲ج ، بحار األنوارمجلسی،  -١

_____________________________ 



 ١٣٩  مقدمه

نازل نموده به  خدا تصدیق به آنچه ۀواسطه اند و ب صواب رفتهه در حالت اجتماع بر قرآن ب

ت من بر ضاللت اجتماع فرموده امّ  صو برای همین بود که رسول خدا اند هدایت رسیده

ت او اجتماع کرده باشند و بعضی با خبر داده که آنچه امّ  صکنند، پس رسول خدا نمی

انها بعضی مخالفت نکرده باشند، همان حق است، پس معنی حدیث این است، نه آنچه ناد

اند از ابطال حکم کتاب و پیروی احادیث تزویر شده و  تأویل کردند و نه آنچه دشمنان گفته

 
ّ

ق روایات مزخرفه، پس چون کتاب خدا گواهی دهد و خبری را تصدیق نماید و آن را محق

حدیثی از این مجعوالت معارض قرار ه کنند و ب ت آن را انکارای از امّ  شمرد، سپس طائفه

خدا از گمراهان و کافران  کتاِب  کتاب و ترِک  موافِق  خبرِ  انکارِ  ۀواسطه تیجه بدهند، در ن

  ».اند گشته
قرآن میزان  این اخبار  در این مختصر نگنجد. پس بنا بر و صدها خبر دیگر به همین مضامین که

ه ب ت و بطالن روایات اسالمی است و باید هر حدیثی را با قرآن سنجید، ولی در زمان ما کارصّح 

ای موافق  گوید، اگر آیه گویند باید ببینیم حدیث چه می و می سنجند ه، یعنی قرآن را با خبر میعکس شد

کنند و یا چیزی در آیه  زور حمل به آن خبر میه پذیرند و یا قرآن را تأویل و ب حدیث نشد آن آیه را نمی

کنند و لذا  از امامی نباشد آن را ترک می مجعول ای که موافق خبرِ  گیرند تا موافق خبر شود و آیه تقدیر می

  هر
ّ

  قرآن اختراع کرده کس طبق احادیث مجعوله عقیده و مذهبی ضد
ّ

عقائد او است  و آیاتی که ضد

  تأویل می
ّ
تی با کتاب آسمانی خود کنند. راستی عداوتی که مسلمین زمان ما با قرآن دارند هیچ مل

های اسالم را از رخ آن ت و موهومات نجات دهیم و آلودگینداشته. ما اگر بخواهیم اسالم را از خرافا

قرآن ه دشمنان آن جدا سازیم باید پیکار شدیدی نموده تا مردم را ب یم و حقائق آن را از خرافاِت بشوی

قرآن  ۀیم و آب زالل صاف دین را با دستگاه تصفیبا کتاب خدا دین او را تصفیه نمایارجاع داده و 

حق زائل نشود بر باطلها غالب نگردد چون حق  ۀگی از چهر تشنگان برسانیم. تا تیرهاستخراج نموده و به 

را اسالم تیره و تار است باطلها را گرمی بازار است، جوانان ما که به اسالم اعتنا ندارند حق دارند زی

ن و کس حقائق را خریدار است از خرافات دینی بیزار است. اکثر گویندگا اند، هر حقیقی را ندیده

های  بر و به بافتهخ ند و از کتاب آسمانی اسالم بیا مراجع دینی ما مرّوج و ناشر خرافات و موهومات

غ آن می و عجب این است که با بی خیالی مغرورند
ّ
 ،های علمّیه دانند، در حوزه خبری از قرآن خود را مبل

  قرآن تدریس نمی
ّ

تحصیلی حذف شده و  ۀبرنام ست که ازا و سالها بر در آن رسمّیت نداردشود و تد

 قرآن ب
ّ

ب تزریق میه بلکه افکار ضد
ّ
سین می شود طال

ّ
 باشند.  و بدترین دشمن قرآن مقد

 : در مهجور شدن قرآن ما را اشعاری است

 



 تابشی از قرآن    ١٤٠

 أال ای بلـــــــــبالن بـــــــــاغ قـــــــــرآن 
 

ـــــان   ـــــد ایم ـــــات آن گیری ـــــه از آی  ک
 

ــــــزار  ــــــاغ و گل ــــــان ب ــــــما طوطی  ش
 

ـــان زار   ـــد حالت ـــل ش ـــران گ ـــه از هج  ک
 

ــــید ــــور بخش ــــما را ن ــــرآن ش ــــر ق  اگ
 

ـــــاتش شـــــما هشـــــیار گشـــــتید    ز آی
 

 شـــما را گـــر کـــه قـــرآن رهنمـــا شـــد
 

ــت زان جــدا شــد  
ّ
ــف باشــد کــه مل  أس

 

ـــه ـــر نوح ـــل گ ـــر گ ـــما را هج ـــرد  ش  گر ک
 

ــرا گل  ـــم ـــ ــونین جگ ــن خ ـــزار دی  ردـر ک
 

ــــت 
ّ
ــــد مل ــــدا کردن ــــرآن ج ــــو از ق  چ

 

 بیاوردنــــد هــــر کفــــری بــــه راحــــت 
 

 
ّ

ــــــــرآنره در  هــــــــزاران ســــــــِد  راه ق
 

  
ّ

ـــد ـــر س ـــه ه ـــدک ـــان هی ش
ّ
ـــانی و دک  ن

  
ــــم زار کــــرد ــــه و غ ــــن غّص ــــرا ای   هم

 

 دیـــن نـــام دیـــن ابـــزار کـــردهبـــی کـــه  
 

 جنـــگ  حـــق همـــه دارنـــد بـــا قـــرآِن 
 

ــ  ــا الف عرف ــی ب ـــیک ـــد سنـان میزن  گـ
 

 یکــــی بــــا فلســــفه بافــــد در آیــــات 
 

ــــات  ــــر وجوه ــــاری از به ــــی اخب  یک
 

 های جــــور واجــــور یکــــی بــــا روضــــه
 

 کنـــــد از ثقـــــل اکبـــــر خلـــــق را دور  
 

 
ُ
ل

ُ
 نــــــدّو همــــــه گوینــــــدگان انــــــدر غ

 

 نــــــدّو ز قــــــرآن دور و از دانــــــش خل 
 

ـــــات  ـــــده آورده آف ـــــیخی ش ـــــی ش  یک
 

 یکــــی صــــوفی بیــــاورده خرافــــات 
 

 قــــرآن
ّ

اح و بافــــد ضــــد
ّ

 یکــــی مــــد
 ج

 شــــــده از چاپلوســــــی او ثنــــــاخوان 
 

 بــــــــرای حیــــــــدر و اوالد پــــــــاکش 
 

ــــده   ــــه و زارش ــــن گری ــــان ّی دی  و افغ
 

ـــ ـــرآن ُح  هب ـــِمّ ق
ُ
ـــل

َ
ـــوان حِم م یَ وا ل ـــوا خ  ل

 

ـــان   ـــیار و بهم ـــالن بس ـــی ف ـــا بین ـــه ت  ک
 

ــــــــرای ردِّ  ــــــــات  ب ــــــــام و خراف  أوه
 

 ز فهــــم آیــــات ای ُجــــ نباشــــد چــــاره 
 

ــــاس ــــوت ن ــــرک و دع ــــع ش ــــرای دف  ب
  

ـــ  ـــالص ه ب ـــاتی ز اخ ـــد آی ـــت آری  دس
 

 بـــــود الزم شـــــما را حفـــــظ آیـــــات 
 

 ســـالحی بهـــر دفـــع ایـــن خرافـــات 
  

ــــــرای مرده ــــــا  ب ــــــرآنه ــــــد ق  خوانن
 

ــــف  ــــرده را تکلی ــــد م ــــان  نباش  و فرم
 

ــــذار ــــت و ان ــــانون اس ــــده ق ــــرای زن  ب
 

ـــردار  ـــار و ک ـــد رفت ـــل کن ـــا کام ـــه ت  ک
 

ـــد ـــرآن نمودن ـــا ق ـــه ب ـــازی ک ـــن ب  از ای
 

ــر ما  ــه س ــن ن ــل دی ــه اه ــدب ــتار ن ــه دس  ون
 

ــــد ــــات توحی ــــی آی ــــوانی یک ــــر خ  اگ
 

ــــد زان   ــــه دارن ــــراض و إهم ــــار إع  نک
 

ــــالم  ــــن اس ــــند در دی ــــرآن س ــــود ق  ب
 

ــــوان ســــند را کــــرد اظهــــار    ولــــی نت
 



 ١٤١  مقدمه

ـــا هســـتیم ســـاکن ـــه م ـــن شـــهری ک  دری
 

 مقــــ 
ّ

 پیکــــار هاش بــــا قــــرآن بــــه سد
 

ـــــی ـــــند ب ـــــرش باش ـــــه اکث  دین  اگرچ
 

ــ  ــت ُج ــنش نیس ــل دی ــی در اه ــینول  ز ک
 

 جـــا ز دیـــن اســـت اگـــر امـــن و امـــان هر
 

ــــدار   ــــتند دین ــــان هس ــــا موذی  در اینج
 

ـــروک ـــور و مت ـــی مهج ـــرآن هم ـــده ق  ش
 

ـــــــاِن   ـــــــور هوچی ـــــــِل  ز ج  آزار اه
 

 لهــــــی إهمــــــه غافــــــل ز آیــــــات 
 

 بـــه شـــبهه حـــق بپوشـــانند ز اخبـــار 
 

ـــــه  ـــــان و ندب ـــــن زاری و افغ  شـــــده دی
 

ـــــرآن بی  ـــــازار ز ق ـــــتند ب ـــــر هس  خب
 

 انیســــی ز اهــــل قــــرآن نیســــت اینجــــا 
 

 خیـــارأبـــرار و ز أز چنـــدی ز ُجـــهبـــ 
 

ـــــــات  ـــــــر آی ـــــــرای نش ـــــــی إب  له
 

 نـــه یـــاری نـــی طرفـــداری نـــه هوشـــیار 
 

ـــــدالت  ـــــن و ع ـــــاعتی أم ـــــدم س  ندی
 

ــــدار  ــــد پدی ــــدل آی ــــده ع ــــر آین  مگ
 

ــاش ای دل  ــوش ب ــس خ ــو پ ــر ت ــارت ب  بش
 

ـــــمار   ـــــک بش ـــــده را نزدی ـــــرو آین  ب
 

ــــت
ّ
ــــدار مل ــــود بی ــــن زودی ش ــــه ای  ب

 

ــــرآن می  ــــه ق ــــدار  ک ــــراد بی ــــد اف  کن
 

 الّهـــــــتـــــــاب از آزار ُج  مشـــــــو بی
 

ــــار  ــــر ب ــــش دگ ــــرآن آورد دان ــــه ق  ک
 

 بســــــوزد دل نــــــه بتــــــوانم مــــــداوی
 

ــه   ــتک ــر مف ــن ب ــزار دی ــته اب ــواری گش  خ
 

بر نیســــت کــــس رااه بــــ
ّ

 رشــــادش تــــد
 

 همــــه محــــروم از ایــــن نــــور دادار 
 

ــــل  ــــات تنزی ــــر آی ــــس دیگ ــــد ک  ندان
 

 شــــده تعطیــــل ایــــن گــــنج گهربــــار  
 

 هـــــا خـــــالی ز آیـــــات  تمـــــام حوزه
 

ـــــه  ـــــده برنام ـــــوار ش ـــــالی ز ان  ها خ
 

 آیــــــات نباشــــــد در مــــــدارس درِس 
 

 ُهـــ 
ً

 ســـر و کـــاراس نـــی باشـــد لّنـــلِ   ید
 

ــــا ــــد کــــن ت ــــده را تأیی ــــن بن  خــــدا ای
 

 نصــــارأکتابــــت را یکــــی باشــــد ز  
 

 قرآن نباید خیانت کرد در ترجمه -۲۲
عمال إخود لفظی را بدون کم و زیاد بنویسد و از  هر ۀبق لغت عرب ترجمنویس بر قرآن باید ط  ترجمه

نه خیانت کرده، ما در ایران آنچه  گر سلیقه نکند و عقائد خود را چه حّق و چه باطل داخل ترجمه ننماید و

اند، به اضافه  ایم خالی از نقص و یا خیانت نبوده و این گناه بزرگ را اکثر مرتکب شده ترجمه بر قرآن دیده

 در آیه  عبارت مترجم موافقت با قرآن نمی
ً
 :اند بقره نوشته ۵کند و کم و زیاد فاحشی دارد مثال

 

 



 تابشی از قرآن    ١٤٢

 . ]٥البقرة: [ ﴾ ٥ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن ﴿
 ».اند عالم ایشان رستگار«

 آمده.  اند از کجای این آیه در عالم ۀدانیم کلم ما نمی

اند. ما   و معلومات کافی برای ترجمه نداشته اند معنی لغوی کلمات را ندانسته بعضی از مترجمین

تا خواننده آوریم  اند برای نمونه در اینجا می  کرده برای نمونه چند جمله را که مترجمین برخالف ترجمه 

 در ترجمه آیه : خود قضاوت کند
ً
 : سوره انشراح ۷مثال

 .]٧الشرح: [ ﴾ ٧فَإَِذا فَرَۡغَت َفٱنَصۡب ﴿
سواد  ا یک مترجم بیامّ  .»پس چون فارغ شدی خود را به رنج افکن«: که ترجمه آن چنین است

فعل امر از باب  ﴾نَصۡب ٱفَ ﴿ نصب کن، خیال کرده را چون از رسالت فارغ شدی علی :نوشته

آن  و از ثالثی مجرد و به فتح صاد است فعل امر ﴾نَصۡب ٱفَ ﴿ افعال و به کسر صاد است، در حالی که

 اشد، به اضافه متوّج ب  رنج افکن میه معنی به ب
ّ
ه نازل شده و آن ه نشده این سوره در اوائل بعثت در مک

ب داشته خواسته و فراغت از رسالت موضوعّیت نداشته. مترجم چون تعّص  وقت نصب علی

 بر را استخراج کند ولو برخالف لغت و خالفت علی
ً
 ۵۵در ترجمه آیه  خالف نزول باشد. و مثال

 : سوره آل عمران

ُ َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ ﴿  .]٥٥آل عمران: [ ﴾ إِۡذ قَاَل ٱ�َّ
بدرستی که من تو را  ،ای عیسی :وقتی که خدا فرمود« :اش چنین است که ترجمه

 .»برم سوی خود باال میه میرانم و ب می
خود را در ترجمه به زور داخل کرده  ۀوفات نکرده، عقید ا چون مترجم معتقد بوده که عیسیامّ 

 ».من تو را بربایم بدون نقصی و زحمتی که از دشمنان به تو برسد ،ای عیسی« :و چنین ترجمه کرده
ای که معنی آن چنان باشد در آیه  حال باید دید این ترجمه را از کدام جمله بیرون آورده، چنین جمله

در  ».توام و بلندکننده توام ۀای عیسی به درستی که من بردارند« :نیست. دیگری چنین ترجمه کرده

 از این آیه استفاده نمیحالی که این ت
ً
 در آی رجمه ابدا

ً
 : سوره ضحی ۷ ۀشود. و مثال

 َ�َهَدٰى ﴿
ٗ

 .]٧الضحی: [ ﴾ ٧َووََجَدَك َضآّ�
اش  و یافت تو را گمشده پس راه نمود وقتی که حلیمه دایه«: نویسد خود می ۀیاسری نامی در ترجم

 
ّ

ای در  و الهی قمشه» مکه پیغمبر را گم کرده ۀش عبدالمطلب بسپارد نزدیک دروازآورده بود تا به جد

باید گفت این مطلب  »ی کرده ره گم کرده یافت پس راهنمایو تو را در بیابان مکّ «نویسد  آن می ۀترجم
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» گمراه یافت پس او هدایتت کردرا خدا تو «: اند. ترجمه صحیح آیه این است که را از کجای آیه درآورده

رر  صچنانکه رسول خدا
ّ
ِ  ۡ�َۡمدُ ٱ﴿: کرد آیه را تالوت می اینمک ِيٱِ�َّ َهَدٮَٰنا لَِ�َٰذا َوَما ُكنَّا  �َّ

ۡن َهَدٮَٰنا 
َ
ُ ٱِ�َۡهَتِدَي لَۡوَ�ٓ أ دین خود و اگر هدایت او ه ی را که ما را هدایت کرد بحمد خدای«: یعنی ﴾�َّ

و معاد است  ی به مبدأراهنمایهدایت دینی و  ،پس مقصود از این هدایت .»نبود ما هدایت نشده بودیم

ی نیست که خدا به نه گم شدن در کوچه و بیابان در حال طفولّیت، زیرا گم شدن در کوچه چیز مهّم 

ندارد،  صشود و پیدا می شود و این اختصاص به رسول خدا رسول خود مّنت گذارد، هر طفلی گم می

 : به رسول خود فرموده ۵۰آیه  خدا در سوره سبا

ٓ قُۡل إِن ﴿ ٰ َ�ۡفِ�� �ِن ٱۡهَتَديُۡت فَبَِما يُوِ�ٓ إَِ�َّ َرّ�ِ ِضلُّ َ�َ
َ
َمآ أ  .]٥٠: أسب[ ﴾ َضلَۡلُت فَإِ�َّ

چیزی  ۀواسطه ام و اگر هدایت یابم ب  بگو اگر گمراه شوم همانا بر ضرر خودم گمراه شده«
 ».من وحی نمودهه است که پروردگارم ب

ید خدایا مرا هدایت کن به راه راست و هر روزی پنجاه مرتبه عار ندارد که بگو صخود رسول خدا

َ�ٰ ٱ ِدنَاهۡ ٱ﴿ :فرمود ها می در نماز ۡ ٱ َط لّصِ  : گوید می ۱۶۱و در سوره انعام آیه ﴾٦ َتِقيمَ ُمسۡ ل

ۡسَتِقي�ٖ ﴿ ٓ إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ  .]١٦١األنعام: [  )١(﴾قُۡل إِنَِّ� َهَدٮِٰ� َرّ�ِ
 
ُ

 ولی مترجمین غ
ُ
و لذا  نقص است صکنند هدایت الهی برای پیغمبر دارند و خیال می ّو ل

لهی موجب إاش گم شده بود، اینان خبر ندارند که هدایت دینی  د در کوچکی از دست دایهننویس می

 افتخار و امتنان هر کسی است. 

مَ « :فرموده ۲۰۷در نهج البالغه خطبه  علی إِنَّ ْلُ ـفَ بِيدٌ ممَ تُمْ عَ نْ أَ ا وَ ، ا أَنَ هُ ُ ريْ بَّ غَ رَ بٍّ الَ ونَ لِرَ وكُ

نَّا فِيهِ إِىل َّا كُ نَا ممِ جَ رَ أَخْ نَا، وَ سِ فُ نْ أَنْ لِكُ مِ نَمْ ا الَ نَّا مَ لِكُ مِ مْ لَةِ بِ   يَ الَ دَ الضَّ عْ لَنَا بَ دَ أَبْ ، فَ يْهِ لَ نَا عَ لَحْ ا صَ ،  دالْـهُ مَ

دَ الْعَمى عْ ةَ بَ ريَ
ا الْبَصِ طَانَ أَعْ ز او پروردگاری بندگانیم مملوک پروردگاری که ُج من و شما «: یعنی .» وَ

و در تحت ملکّیت ما نیست، او مالک است نسبت به ما آنچه را که ما برای خود اختیاری نداریم 

ه سوی آنچه صالح ما بود در آورد و ب از جهل و نادانی که در آن بودیم که ما را ینیست، آن خدای

 . »ی پس از کوری به ما بخشیدت تبدیل نمود و بینایا را به هدایی کرد و گمراهی مراهنمای
  امام در حّق : نویسنده گوید

ّ
عیان پیروی او حاضر نیستند سخن امام و خود چنین گوید ولی مد

 و او را هادی رسول خود بدانند. دپیغمبر خود را بپذیرند و الأقل سخن خدا را باور کنن

_____________________________ 
 ».بگو براستی که پروردگارم مرا هدایت کرده به راه راست« -١
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 : ۳۳براهیم آیه یاسری نامی که به قرآن ترجمه نوشته در سوره ا

َر لَُ�ُم ٱلشَّ ﴿  .]٣٣ابراهیم: [ ﴾ ۡمَس َوٱۡلَقَمَر َدآ�َِبۡ�ِ وََسخَّ
 .»و خدا مسّخر کرده برای شما خورشید و ماه را که دائما در شتابند« را که معنی آن چنین است:

کرده دائبین از  و قرار داد برای شما خورشید و ماه را مؤّدب بر آداب و رسوم، که خیال: ترجمه کرده چنین

سوره توبه  ۹۴آیه  ۀالعین است. همین مترجم در ترجم ه نشده که دأب مهموزباشد و متوّج  ادب می ۀماد

 : ۀدر جمل

ُ َ�َملَُ�ۡم َورَُسوُ�ُۥ﴿  .]٩٤التوبة: [ ﴾ َوَسَ�َى ٱ�َّ
دانیم توبه  ما نمی »کنید یا نه د خدا و رسولش عمل شما را که توبه میه زودی ببیننب و« :نویسد می

زودی خدا و ه و ب: نویسد این آیه می ۀای نیز در ترجم و الهی قمشه د یا نه را از کجای آیه درآوردهیکن می

کردار  ۀدانیم جمل ما نمی .ها آشکار سازد تا نزد مؤمنان رسوا شوید رسولش کردار و نفاق شما را به دیده

اک د مؤمنان رسوا شوید را از کجای آیه در آورده مگر خدا هتّ تا نز دها آشکار ساز و نفاق شما را به دیده

و به : نویسد این جمله می ۀو اشراقی نامی در ترجم العیوبی دست برداشته؟!ارو از ستّ تور است الّس 

اند و یا  اینان یا از هم تقلید کرده .سازد ها آشکار می دیدهه زودی خدا و رسولش کردار و نفاق شما را ب

 : سوره قدر ۴آیه  ۀای در ترجم لهی قمشهااند، و نیز  اینکه با قرآن بازی کرده

ۡمرٖ ﴿
َ
ِ أ

وُح �ِيَها �ِإِۡذِن َرّ�ِِهم ّمِن ُ�ّ ُل ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوٱلرُّ  .]٤القدر: [ ﴾ ٤َ�َ�َّ
در این شب فرشتگان و روح (جبرئیل) به اذن خدا بر امام عصر از هر فرمان و دستور « :نویسد می

 .»این شب رحمت و سالمت و تهنیت است!الهی و سرنوشت خلق نازل گرداند 
در این شب فرشتگان و روح یعنی جبرئیل به اذن خدا بر امام : نویسد اشراقی نیز به تقلید از او می

 الهی و سرنوشت خلق نازل گردند. عصر از هر فرمان و دستور 

یم اخباری را که جّعالین اند، ممکن است بگوی ی آیه درآوردهها را از کجا دانیم این ترجمه ما نمی

خود شب قدر  صقدر صریح است که رسول خدا ۀاند، زیرا سور اند به حساب قرآن گذاشته جعل کرده

 صشوند و حّتی نفرموده بر رسول خدا نازل میداند و در آیه ذکر نشده که مالئکه بر چه کس  را نمی
شوند، در  اند که مالئکه بر او نازل می شوند، اینان از کجا امام عصر را مورد نزول آیه قرار داده نازل می

 شب به اذن پروردگارشان از هر امری آنرشتگان و روح در ف«: صحیح آیه این است ۀحالی که ترجم

ا نویسندگان ترجمه بدون مراعات آیه هر چه ، امّ »حتا به صب آن تاسسالم و رحمت  ،گردند نازل می

دمه به  نإاند، ولی  در ترجمه کم و زیاد نوشتهطبق عقائد خود اند   خواسته
ّ

شاء الله ما پس از اتمام مق
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 می ۀترجم
ّ

 و غش
ّ

پردازیم. و آنچه ذکر شد یک از هزار و مشتی از خروار است،  ساده و روان بدون غل

خبرند و خود را  چرا مسلمین از قرآن بی حال چگونه امور دین و قرآن درهم و برهم و چنین شده و

م قرآن نمی
ّ
اند تقلید  دم گفتهبه مر ؛نیها این است کهادانند، یکی از علل بزرگ این ناد مسئول تعلیم و تعل

 کند از تعلیم کتاب و سّنت، حال باید دید تقلید چیست و مدارک آن کدام است؟  کفایت می

 تقلید یعنی چه، و چه وقت میان مسلمین آمده؟! -۲۳
د املقلّ  اصطالح أهل العلم قبول قول الغري من غري دليل ألنّ  قليد يفالتّ « :گوید در مجمع البحرین می

تقلید در اصطالح علماء عبارتست : یعنی .»عنقه أو باطل قالدة يف من قول الغري من حقّ جيعل ما يعتقده 

د آنچه معتقد است از قول غیر، چه حق باشد و چه باطل، آنرا در 
ّ
از پذیرفتن قول غیر بدون دلیل زیرا مقل

 دهد.  ای قرار می گردن خود مانند قالده
ای به گردن او  خواهند به دنبال خود ببرند قالده ه میقالده است و حیوانی را ک ۀآری تقلید از ماد

که از بزرگترین مجتهدین بوده در کتاب  »األصول ةکفای«کتاب برند. صاحب   افکنند و همراه می می

ات اإلعتقاديّ  إللتزام به يفات أو لِ الفرعيّ  لعمل به يفرأيه لِ و قليد هو أخذ قول الغريالتّ «: گوید مذکور می

گرفتن قول و رأی غیر است برای عمل به آن در فروع ویا  ،تقلید: یعنی)١(»بالمطالبة دليل علی رأيهدا تعبّ 

 عنوان بندگی بدون خواستن دلیلی برای رأی او. ه برای ملتزم بودن به آن در عقاید ب

کرد، توان تقلید  می یشود که در عقاید نیز بدون مدرک و بدون خواستن دلیل از کالم ایشان معلوم می

باطله که از  های  و این مخالف عقل و قرآن است، زیرا اگر تقلید در عقاید جائز باشد باید تمام فرقه

و لذا و اسالمی معنی ندارد.  رباشند و دیگر کف کنند اهل نجات بزرگان خود در عقاید تقلید می

و در میان عرف  جائز نیستد در اصول دین و عقائد اند که تقلی خود نوشته ۀل رسالمجتهدین دیگر در اّو 

 گویند.  آن را تقلید کورکورانه می

به هر حال ما هر چه تفّحص کردیم در مدارک دینی دلیل محکم قابل قبولی برای وجوب و یا جواز 

تقلید نیافتیم بلکه کتاب خدا و سّنت رسول طبق احادیث معتبره داللت دارد بر تحریم تقلید و وجوب 

م احکام اسالم از 
ّ
و سّنت رسول. در اسالم نهی شدید شده از تقلید چنانچه خواهد آمد.  خدا کتابتعل

شان خود ی که در انجیل وجود ندارد از کشیآری در میان نصاری معمول است که در عقاید و اعمال

نْ  يدُ لِ قاَ والتَّ  يدُ قلِ التَّ «: گوید ه در کتاب المنجد که صاحب آن مسیحی است میککنند، چنان تقلید می دَ عِ

_____________________________ 

 .)۴۷۲ :ص( كفاية األصول، راسانیخ شیخ محمد کاظم آخوند  -١
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ائِدِ أَوْ  يهِ  یصارالنَّ  قَ نْ العَ لَ بِنَا مِ ا اِتَّصَ ةِ دُونَ أَنْ  مَ بَادَ ورِ العِ طَّرَ  أُمُ سِ  الكِتَابِ  يفِ  يُسَ دَّ تقلید نزد : یعنی »املُقَ

 
ّ

لهی ذکر شده اس نصاری عبارتست از آنچه به ما رسیده از عقائد و یا عبادات بدون آنکه در کتاب مقد

ار سال تقلید از نصاری میان مسلمین سرایت کرده، زیرا در صدر اسالم تا هز توان گفت این باشد. می

  یعنی ده قرن تقلید،
ّ
د در میان مسلمین نبودهمقِل

َّ
مین و شاهد بر این مطلب اینکه علما د و مقل

ّ
ی متقد

 شتنده برای تقلید پیروان خود نداعملیّ  ۀد مرتضی و امثال ایشان رسالسیّ  شیعه مانند شیخ صدوق، مفید،

سابق ذکر نشده که تقلید واجب است. از زمانی که صنعت چاپ اختراع و  یو در یکی از کتب علما

  های مجتهدین معمول شد و برای مردم منتشر گردید و گر طبع کتاب آغاز شد کم کم رساله
ً
نه سابقا

و در میان مردم  انست هزارها و صدها رساله بنویسدتو نفر عالم نمی چنین کاری مقدور نبوده، یعنی یک

تقلیدّیه نداشتند و  ۀه و خلفا رسالسایر ائّم  ،امیرالمؤمنین ،صخدای خود رسولو حتّ  منتشر کند

م دین واحکام آن از تقلیدیّ  ۀبرای کسی رسال
ّ
ه ننوشتند، بلکه از صدر اسالم تا هزار سال بعد تعلیم و تعل

مول بوده و لذا مردم به کتاب خدا و ت رسول طبق احادیث معتبره واجب و معروی کتاب خدا و سنّ 

  هسّنت رسول آشنا بودند. ولی از وقتی که رساله تقلیدّیه منتشر شد مردم مسلمان ب
ّ
ی از کتاب خدا و کل

 خبر ماندند. امّ  بی صسنت رسول
ّ

 ،)١(فیض کاشانی، صاحب حدائق ِث ا علمای اخباری مانند محد

 دانستند.  و صدها نفر دیگر تقلید را حرام می)٢(استرآبادی

 ات تقلید و زیانهای آنّر مض
و  ۷۲م سفینه البحار صفحه چیزی که ضرر داشته باشد حرام شده و چنانکه در جلد دّو  در اسالم هر

و  )3(»مِ الَ سْ اإلِ  يِف  ارَ رِضَ الَ و رَ الرَضَ «: اند که فرمود روایت کرده صاز رسول خدا ۵۴ل صفحه جلد اّو 

ات بسیاری دارد . تقلید در دین مضّر )4(»رامٌ حَ  رِضٍّ مُ  لُكُّ «: در همان کتاب و سایر کتب معتبره وارد شده که

  :کنیم ما به برخی از آنها اشاره میاست. مات بیشتر توان گفت ضرر آن از اکثر محّر  که می

هـ)، مؤلف کتاب ۱۱۸۶ی (وفات شیخ یوسف بحراناخباری، امامی:  ،حدثم ،فقیهمنظور از صاحب الحدائق:  -١

 جلد. ۲۵در » الطاهرة احلدائق النارضة يف أحكام العرتة«
مهمان بیت الله الحرام بود که در مکه وفات  هـ)۱۰۳۶وفات سال (ی سترآبادبن محمد شریف این اممحمد ایشان -٢

کرد. وی از افراد سرشناس اخباری شیعه امامیه بود. نقش زیادی در ترویج مذهب اخباری داشت. وی کتابی با 

 ا دارد.ه) در رد اصولیالفوائد الـمدنيةعنوان (
 .در اسالم ضرر رساندن بخود و دیگران جایز نیست -٣
 هر چیز مضری حرام است. -٤

_____________________________ 
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 ممنوع و مورد نهی  که در پیروی ظّن و گمان -لاّو 
ً
 ۳۶است. در سوره یونس آیه لهی ااسالم شدیدا

 : فرموده

نَّ َ� ُ�ۡغِ� ِمَن ٱۡ�َّقِ َشۡ� ﴿ ۡ�َ�ُُهۡم إِ�َّ َظنًّاۚ إِنَّ ٱلظَّ
َ
 .]٣٦یونس: [ ﴾ ا ًٔ َوَما يَتَّبُِع أ

وجه ظّن و گمان کفایت از حق   و به هیچ کنند مگر از ظّن  ایشان پیروی نمیو اکثر «
 ».کند نمی

 : فرموده ۲۸و در سوره نجم آیه 

نَّ َ� ُ�ۡغِ� ِمَن ٱۡ�َّقِ َشۡ� ﴿  .]٢٨النجم: [ ﴾ ٢٨ا  ٔٗ �نَّ ٱلظَّ
نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی گمان و ظّن در هیچ امری از امور دین  »ءيش« ۀکلم

دانند  حق نرساند، در صورتی که عموم فقها و مجتهدین فتاوی خود را ظّنی میه نکند و انسان را ب کفایت

اجتهاد «اند که  و سایر کتب خود در باب حّجّیت ظّن نوشته )٣(و رسائل )٢(و قوانین )١(در کتاب معالم و

فقیه اجتهاد عبارتست از اینکه : یعنی .»حتصيل الظّنّ  استفراغ الفقيه وسعه يف یاو هو استفراغ الوسع

اند حکم ظّنی مجتهد  و باز خود فقها نوشته .حکم شرعیه نیروی خود را مصرف کند در تحصیل ظّن ب

 »م اهللاكفهو ح يی إليه ظنّ ما أدّ  لّ كو يی إليه ظنّ هذا ما أدّ «: باشد و گویند برای مقلد واجب القبول می
یعنی این حکم چیزی است که (مراجعه شود به باب حّجّیت ظّن رسائل و قوانین و سایر کتب اصول) 

من به آن رسیده و هر چه گمان من به آن برسد حکم خدا است. بنابراین تقلید از مجتهد پیروی از  ظِنّ 

 : فرموده ۳۶ۀ یآاسراء  ۀظّن و گمان است و حال آنکه خدا نهی نموده، در سور

_____________________________ 

) مشهور شده واز جمله الـمعامل) در اصول فقه است، که به اسم (مجتهدينـمعامل الدين ومالذ المقصود کتاب ( -١

سن بن زین نویسنده آن فقیه: حکتابهایی بوده که در مراحل سطح در حوزه های علمیه شیعه تدریس می شود، و 

 هـ).۱۰۱۱(وفات  د ثانییمعروف به ابن شهعاملی است،  الدین
یرزا ) مشهور شده، نوشته فقیه اصولی: مالقوانني) در اصول فقه است، که به اسم (قوانني األصولمقصود کتاب ( -٢

ق ق ییالنج یحسن شفت ولیمالقاسم بن ابو
ِّ

ی، معروف به محق از جمله  و ؛هـ) و در قم دفن شده۱۲۳۱ ی(وفاتمقمِّ

که از  اصولیین  کسانی بود که معتقد به تحریف قرآن بود، همانطوریکه در کتابش القوانین آن را ذکر کرده، با وجودی

 .بود
و از  ؛هـ)۱۲۸۱تألیف مجتهد شیخ مرتضی انصاری (ت  »الرسائل«معروف بـه » فرائد األصول«مقصود کتاب  -٣

های درسی اساسی  در علم اصول فقه در مرحله از کتاب و آید؛اصول فقه جعفری به شمار می مهمترین کتابهای

 سطح در حوزه های علمیه شیعه است.
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 .]٣٦ اإلسراء:[ ﴾ َوَ� َ�ۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلمٌ ﴿
 .»مکن از آنچه بدان علم نداریپیروی «

 .و نهی مفید تحریم است

رات تقلید پیروی آراء اشخاص می -پیروی رأی اشخاص -مدّو 
ّ

و آن در اسالم  باشد  یکی از مض

ی خود مقصود رأی در امور دینی است و حتّ ه ز خدا. البتّ باطل است، زیرا کسی حّق صدور رأی ندارد ُج 

 : فرموده ۱۰۵ ۀوحی، در سوره نساء آی ۀمگر طبق ارائ ظهار رأی نداشتإ حِقّ  صرسول خدا

﴿ ُ َرٮَٰك ٱ�َّ
َ
نَزۡ�َآ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس بَِمآ أ

َ
آ أ  .]١٠٥النساء: [ ﴾ إِ�َّ

رائه به تحقیق ما این قرآن را به تو نازل نمودیم بحق تا بین مردم طبق آنچه خدا به تو ا«
 و آنچه خدا ارائه داده قرآنست. »داده حکم کنی

 : فرموده ۴۰در سوره یوسف آیه 

﴿ ِ  .]٤٠یوسف: [ ﴾ إِِن ٱۡ�ُۡ�ُم إِ�َّ ِ�َّ
 .»حّق صدور حکم نیست مگر برای خدا«: یعنی

 : فرموده ۴۴و در سوره مائده آیه 

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ﴿
ُ
ُ فَأ نَزَل ٱ�َّ

َ
 .]٤٤المائدة: [  ﴾ ٤٤ٱۡلَ�ٰفُِروَن َوَمن لَّۡم َ�ُۡ�م بَِمآ أ

 ».هر کس به آنچه خدا نازل نموده حکم نکند کافر است«
ىلَ  اهللاَإِنَّ « :که فرموده صوسائل الشیعه در کتاب قضا روایت کرده از رسول خدا ادَ عَ هَ ِ قَىضَ اجلْ

يالْـمُ  دِ تْنَةِ بَعْ نِنيَ يفِ الْفِ مِ ونَ  -ؤْ دُ َاهِ الَ جيُ الَ إِىلَ أَنْ قَ ينِ وَ أْيِ يفِ الدِّ لُوا بِالرَّ مِ ا عَ ينِ إِذَ اثِ يفِ الدِّ دَ حْ ِ ىلَ اإلْ عَ

ْيُه هنَ هُ وَ رُ بِّ أَمْ نَ الرَّ ينُ مِ امَ الدِّ ينِ إِنَّ أْيَ يفِ الدِّ به تحقیق خدای تعالی جهاد را برای مؤمنین پس «: یعنی .» رَ

ی عمل کنند در پیکار نمایند وقتیکه به رأ ی جهاد ودین ۀاز من واجب کرده که با چیزهای تازه پیدا شد

پس » و حال آنکه رأی در دین نباشد، همانا دین از پروردگار است امر و نهی آن منحصر است به او دین

  :فرموده ۴۸زمان ما باید جهاد و پیکار نمایند تا بدعت تقلید را بردارند. در سوره مائده آیه  مؤمنیِن 

ۡهَوآَءُهمۡ فَٱۡحُ�م بَۡيَنُهم بَِمآ ﴿
َ
ۖ َوَ� تَتَّبِۡع أ ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
 .]٤٨المائدة: [ ﴾ أ

 ».نما و پیروی آراء ایشان مکن  به آنچه خدا نازل نموده حکمبین آنان «
پیروی رأی اشخاص باطل است و باید کوشش کرد تا این  ،آیات صریحه و اخبار صحیحه این بنابر

دور رأی داده شده؟! آیا آراء ایشان از وحی است؟ اگر از ص باطل بر طرف گردد. آیا به مجتهدین حِقّ 
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رود؟ چرا پس از فوت، تقلید از  شود و از بین می وحی است پس چرا به فوت مجتهد آراء او باطل می

کند؟ این آراء اگر از  احکام او باطل است؟ آیا حکم خدا از بین رفتنی است؟ آیا حکم خدا تغییر می

 یگر است؟ خداست پس چرا برخالف یکد

تقلید چنانکه برای هر خردمندی محسوس  ۀنتیج -کفر است سوم ماندن در جهل و ضرر -مسّو 

د به کتاب خدا و سّنت یعنی روش رسول خدا است، بی
ّ
و احادیث دینی  صخبری و جهل مردم مقل

 
ّ
و دعا  ،ز مرا مخوانیدر فرموده ُج ی خدا در قرآن مکّر دین بگویاست. شما اگر به یکی از این مقل

ب بندگان مقّر  :را شرک دانسته و نفرموده ست و خدا آنا خدا در عبادت شرک  و خواندن غیر عبادتست

الم بهشت خواهند رفت و ب خدا پس از مرگ به دارالّس مرا بخوانید، به عالوه طبق آیات قرآن بندگان مقّر 

ما : گویند خوانید؟ در جواب ما می میلس دینی آنان را اخبر است، شما چرا در مج روحشان از دنیا بی

دیم. مالحظه کنید از برکت تقلید در شرک وارد شده
ّ
پرسی آیا خدا که حاضر و  دیگری میاند. از   مقل

شریکند و این  ناظر در هر مکان و شاهد بر هر چیزیست، آیا انبیاء و اولیاء نیز در این صفات با خدا

در  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلِهِ َكِمثۡ  َس لَيۡ ﴿ :به چه دلیل؟ مگر خدا نفرموده پرسی بلی، می: گوید میصفات را دارند؟ 

دیم!: گوید جواب می
ّ
 ما مقل

دیم: به یک مرد شصت ساله گفتم بیا آیات قرآن را بفهم، گفت
ّ
فرموده قرآن قابل فهم  آقا ،ما مقل

  کس بفهمد گمراه مینیست و هر
ّ
بیچاره قرآن کتاب نظر این ه باشم. ب د شش نفر از علما میشود، من مقل

د است، در صورتی ک ؟هدایت نیست و کتاب گمراهی است، چرا
ّ
یوسف  ۀه حق تعالی در سورچون مقل

  :ودهفرم ۱۰۷آیۀ 

َبَعِ� ﴿ نَا۠ َوَمِن ٱ�َّ
َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ۡدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ

َ
 .]١٠٧ :یوسف[ ﴾ قُۡل َ�ِٰذهِۦ َسبِيِ�ٓ أ

ی، من و هر کس سوی خدا با بصیرت و بینایه خوانم ب میکه من راه این است بگو « :یعنی

 .»پیرو من است
 فهم عقلی داشته باشد و نباید کتاب خدا را بفهمد؟  آیا کسی که پیرو پیغمبراسالم است نباید بصیرت و

  :فرموده ۱۰۴ ۀخدا در سوره انعام آی

ّ�ُِ�مۡ ﴿  .]١٠٤األنعام: [ ﴾ قَۡد َجآَءُ�م بََصآ�ُِر ِمن رَّ
 ».باشد که برای شما از پروردگار شما آمده است ها مییاین قرآن بینای«

  -انحطاط فکری -چهارم
ّ
ری کار نینداخته و رشد فکه ت اسالم در اثر تقلید، فکر خود را باکثر مل

 ه قدر فکر خود را ب و عقلی ندارند، زیرا انسان هر
ّ

 کار اندازد و عقل خود را معط
ّ
ی و رشد ل نگذارد ترق
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   کند و فکر او ضعیف نمی پیدا میعقلی 
ّ
کی از مسائل ینیست در  حاضر ما امروزه ۀو تود تماند، ولی مل

 : گوید دینی خود فکر کند، زیرا می
ّ
 « ۀکلم و این دیمما مقل

ّ
اند تا مبادا بیدار  را به ایشان یاد داده» دیممقل

ردم کسی کتاب علمی و یا تحقیقی شوند و به برکت قرآن بصیرت پیدا کنند، تازه اگر برای بیداری این م

ا کتابی که برای خوانند امّ  را می ید، کتاب خرافاتنرا نخوا شود که کتاب او بنویسد فوری فتوی صادر می

 نشر حقائق باشد نباید بخوانند. 

  -عدم تمیز حق از باطل -پنجم
ّ

بینی  و لذا می ثر مردم استابتالی اک عدم تمیز حق از باطل محل

ت جلوگیری و ایراد ندارد گوید و کسی جرأ چه باطل است می رود و به نام دین هر منبر می ای بر گوینده

ها حواله  بخشد و بهشت تراشد و گناه را می دارد، او برای مردم شفیع می های او مشتری بسیارزیرا باطل

گاهی از  لهی است، و عوام هم مشتری همین چیزها است.امردم مطالب او مطالب  دهد و به نظرِ  می

  یک
ّ

نه سئوال دارد  شیعه علی: گوید شود از جمله می قرآنی شنیده می نفر منبری فاضل مطالب ضد

اینها  ال از او ندارد. باید گفتؤت سای جرأ رود و هیچ فرشته سره به بهشت میو یک نه جواب نه حساب

د قرآن
ّ

 : فرموده ۶اعراف آیه  ۀست، زیرا قرآن در سورا ض

رِۡسَل إَِ�ِۡهۡم َولَنَۡ� لَ  َٔ فَلَنَۡ� ﴿
ُ
ِيَن أ  .]٦األعراف: [ ﴾ ٦لَنَّ ٱلُۡمۡرَسلَِ�  َٔ نَّ ٱ�َّ

 ».کنیم ال میه از پیامبران سؤ کنیم و البتّ  ال میها سؤ ته ما از تمام اّم البتّ «
: ت پیغمبر نیست؟ در جواب خواهد گفتشود مگر شیعه از امّ  ال نمیسؤ علی ۀچگونه از شیع

 اینها خریدار دارد ولی سخن حق خریدار ندارد. 

دند. یک نفر جوان فارغ التّ  و باطل بی ن ما از حّق مقدسی
ّ
حصیل دانشگاه خبرند، چرا، برای اینکه مقل

 
ّ
 تهران رفته بود اروپا با یک نفر مبل

ّ
غ مسیحی آیا در اسالم غ مسیحی مذاکره کرده بود که شما مبل

نفر  دهید اسالم حق باشد؟ او در جواب گفته بود خود شما که یک ل نمیاید؟ آیا احتما تحقیقاتی کرده

ما وجوهات خود را به : گوید اید؟ جوان مسلمان می اسالم تحقیقاتی کرده ۀدانشجوی مسلمانید دربار

  یک عده آخوند می
ّ
ف به تحقیق نیستیم زیرا ما مقل

ّ
دیم. مالحظه دهیم تا آنها بروند تحقیق کنند و ما موظ

 ه خبر است ب نفر دانشجوی اسالمی از اسالم بی ید یکیبفرما
ّ
در اثر تقلید  . ود استعنوان اینکه مقل

 د باطله بوده در میان مسلمین وارد شده است. آنچه عقای

  هت تبلیغاتی، از قرآن بگاهی فالن آیت الله که مرجع شده در اثر فعالیّ 
ّ
الع است و  ی بیکل

ّ
اط

 تصّو فالسفه یونان، است از عقاید  معلوماتش عبارت
ُ

د عقایت او و در اثر مرجعیّ  شیعه ةالف و یا کتب غ

الةات فالسفه و کفریّ  ۀباطل
ُ

 و صوفیّ  غ
ّ
د است، ه نشر شده است، ولی عوام بیچاره خبر ندارد، زیرا او مقل

فرموده مرجع  ه حضرت عسکریکپس در اثر جهل مردم و تقلید ایشان بدترین خلق خدا چنان
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که به  روایت کرده از امام حسن عسکری ۵۷ ۀم صفحتقلید شده، چنانکه در سفینه البحار جلد دّو 

هُ « :ابی هاشم فرموده وهُ جُ ىلَ النَّاسِ وُ انٌ عَ مَ يَأْيتِ زَ ةٌ وَ سَ َ
تَبْرشِ سْ ةٌ مُ كَ احِ ةٌ مْ ضَ رَ دِّ تَكَ ةٌ مُ ظْلِمَ ُمْ مُ لُوهبُ نَّةُ  ؛قُ السُّ

ةٌ فِيهِ  عَ نَّةٌ وَ مْ بِدْ مْ سُ ةُ فِيهِ عَ رٌ وَ الْـمُ الْبِدْ َقَّ مْ حمُ يْنَهُ نُ بَ مِ اؤْ رَ رٌ أُمَ قَّ وَ مْ مُ يْنَهُ قُ بَ اسِ ونَ الْفَ ائِرُ لُونَ جَ اهِ مْ جَ هُ ؤُ

ونَ وَ  ائِرُ ةِ [سَ ابِ الظَّلَمَ مْ يفِ أَبْوَ هُ ؤُ لَامَ تَ  عُ مْ يَ هُ رُ اغِ أَصَ اءِ وَ رَ قَ ادَ الْفُ ونَ زَ قُ ِ مْ يَرسْ هُ نِيَاؤُ اءِ قَ ] أَغْ َ ربَ ىلَ الْكُ ونَ عَ مُ دَّ

لُّ وَ  بِريٌ وَ  كُ مْ خَ هُ نْدَ لٍ عِ اهِ مَ جَ ريٌ الَ يُ
قِ مْ فَ هُ نْدَ يلٍ عِ ِ لُّ حمُ َ كُ ونَ بَنيْ لِصِ وَ الْـمُ يِّزُ أْنَ رْ الْـمُ خْ فُونَ الضَّ رِ عْ  تَابِ الَ يَ

لْقِ  ارُ خَ َ
مْ رشِ هُ ؤُ لَامَ ئَابِ عُ نَ الذِّ يلُونَ إِىلَ ا اهللاِمِ مِ ُمْ يَ َهنَّ ضِ ألِ َرْ هِ األْ جْ ىلَ وَ ةِ وَ عَ فَ لْسَ مُ لْفَ ايْ فِ وَ وُّ ُمْ  اهللاِالتَّصَ إِهنَّ

ولِ  دُ لِ الْعُ نْ أَهْ فوَ  مِ رُّ هایشان شاد و  به این زودی زمانی بر مردم بیاید که چهره«: (تا آخر). یعنی » التَّحَ

ت، مؤمن و بدعت نزدشان سنّ  نزدشان بدعت صل خداخندان و دلهایشان تیره و تار است، سّنت رسو

 
ّ

  رنزد ایشان محق
ّ
 ،اند أمراء ایشان ستمگر و علماء ایشان با ستمگران همقدم ر است؛و فاسق نزدشان موق

  فقراء را بدزدند و کوچک ۀثروتمندانشان توش
ّ

ت، اس نادانی نزد ایشان خبیر م شوند، هرها بر بزرگان مقد

ایشان بدترین خلق خدایند بر  یو میش را از گرگ نشناسند، علما نگذارندبین مخلص و منافق فرق 

خدا قسم ایشانند اهل عداوت و انحراف تا آخر ه و ب فروی زمین، زیرا ایشان مایلند به فلسفه و تصّو 

 ». کالم امام

او را  خواندن کتابد بیدار که بخواهد مردم را بیدار کند و کتابی بنویسد دانشمند موّح  امروزه هر

فی کند، همین و اگر عقاید قرآنی را بیان کند و یا یکی از عقاید باطله و خرافات را معّر  کنند تحریم می

  مآب او را می فیلسوفان فلسفه
ّ
 دارند.  ت بیچاره را در کفر و خرافات نگه میکوبند و یا تکفیر کرده و مل

اندازند و او را  گردن حیوانی میه را باز قالده است و قالده  تقلید مشتّق  :پستی و اضمحالل -ششم

  برند، گویا آنکه تقلید را واجب می همراه می
ّ
دین او به چنین پستی داند مردم را حیوان فرض کرده و مقل

و این دلیل بر  اند و خود را از استقالل فکری باز داشته و اطاعت بدون مدرک را انتخاب کرده دهند تن می

 
ّ
مت کرده و لذا تمام اقسام آن را باطل شمرده تی استپستی و اضمحالل مل

ّ
  :و همین را خدا مذ

  :فرموده ۱۰۴ ۀتقلید از آباء و اجداد که در سوره مائده آی -لاّو 

ُ �َ� ٱلرَُّسوِل قَالُواْ َحۡسبَُنا َما وََجۡدنَا َعلَۡيهِ َءا﴿ نَزَل ٱ�َّ
َ
نَاۚٓ بَآءَ �َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َمآ أ

َولَۡو َ�َن َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن َشۡ� 
َ
 .]١٠٤المائدة: [ ﴾ ١٠٤ا َوَ� َ�ۡهَتُدوَن  ٔٗ أ
سوی رسول، گویند ه سوی آنچه خدا نازل نموده و به ید بو چون به ایشان گفته شود بیای«

آیا و اگر چه پدرانشان نادان و از ،ایم برای ما کافی است همان روش پدران خود را که یافته
 کنند).  باشند (باز آنان پیروی می  هدایت دور بوده

 



 تابشی از قرآن    ١٥٢

 ۶۸و  ۶۷و  ۶۶احزاب آیات  ۀه در سورکدینی خود، چنان یآقایان و علما تقلید از بزرگان و -مدّو 

  :فرموده

َطۡعَنا﴿
َ
َطۡعَنا ٱلرَُّسوَ�۠  يَۡوَم ُ�َقلَُّب وُُجوُهُهۡم ِ� ٱ�َّارِ َ�ُقولُوَن َ�ٰلَۡيتََنآ أ

َ
َ َوأ َوقَالُواْ َر�ََّنآ  ٦٦ٱ�َّ

بِيَ�۠  َضلُّونَا ٱلسَّ
َ
آَءنَا فَأ َطۡعَنا َساَدَ�َنا َوُ�َ�َ

َ
آ أ َر�ََّنآ َءاتِِهۡم ِضۡعَفۡ�ِ ِمَن ٱۡلَعَذاِب َوٱۡلَعۡنُهۡم  ٦٧إِ�َّ

 .]٦٨-٦٦األحزاب: [ ﴾ ٦٨لَۡعٗنا َكبِٗ�� 
را و  گویند ای کاش اطاعت کرده بودیم خدا آتش دوزخ بگردد، می روزی که صورت ایشان در«

و گویند پروردگارا ما وآقایان و بزرگان خود را اطاعت کردیم که ما را  بودیم رسول را  اطاعت کرده
 ».و ایشان را لعن نما لعن بزرگی دگارا عذاب ایشان را دو مقابل کنگمراه کردند، پرور 

 ۳۳تا  ۳۱ ۀغافر و آی ۀسور ۴۷ ۀآی ،ابراهیم ۀسور ۲۱ذّم تقلید آمده مانند آیه ه آیات دیگری نیز در البتّ 

 خبرند. مسلمین باید لهی بیااز این آیات  ،فانه ملت ما در اثر تقلید و فقدان تحقیق. متأّس أسب ۀسور

و گمانی. در زمان ما دین  ینه تقلیدی، دین علمی است نه ظنّ  بدانند که اسالم دین تحقیقی است

ی اند. و حتّ  دین تحقیقی را پامال کرده و تمام خرافات و موهومات را به نام دین وارد اسالم کرده قیلدیت

 ه ب
ّ

 قول صاحب معالم تمام مجتهدین متأخ
ّ
 رین خودشان مقل

ّ
 د متقد

ّ
د سابقین مین بوده و خود مقل

 باشند.  می

و  تقلید را کتمان نکنندسند و حرمت امید است دانشمندان بیدار و مجتهدین حقیقی از خدا بتر

 
ّ
 کنند.  سوره یوسف بصیرت پیدا ۱۰۸ ۀم امور دین را اعالم نمایند و مردم نیز طبق آیوجوب تعلیم و تعل

ت گناه بزرگی است. عدم احساس مسئولیّ  :عدم احساس مسئولیت -هشتم تقلید هفتم و ضرر

 
ّ
کنجکاوی و تحقیق او کور  ند و حّس دا داند خود را مسئول تحقیق نمی خود را تقلید می ۀتی که وظیفمل

داند و جلوگیری از  شده است، لذا در زمان ما هیچ کس خود را مسئول فهم حقایق دینی و نشر آن نمی

 کنند و نام دین گفته شود باور میه اند هرچه ب  ه کند. مردمی که در امور دینی تحقیقی نکرد خرافات نمی

  در مقابل آن پول می
ً
ساله میلیونها تومان خرج ترویج خرافات زیر عنوان ترویج هر ایراندر  دهند، فعال

  دین می
ِ

 و مرجع است، اگر مرجع
ّ
باطل ، خرافه واو به کسی که در منبر شود، و نظر مردم به دهان مال

کند تمامش حق بود و اگر کسی اعتراض کند،  ب الله گفت و یا سکوت کرد، او خیال میطیّ  ،بافته

 فهمی و یا آن مجتهدی که در مجلس بود؟ پس چرا او اعتراض نکرد؟  میتو بهتر : گوید می

ی در اصول دین خود برای مردمی که تقلید عادت شده است حتّ  :تقلید در اصول دین -ضرر نهم

  تقلید می
ّ
او گوش به این  دیِن کنند و اگر مجتهد ایشان بنویسد که در اصول دین تقلید جائز نیست، نه مقل

  کند و باز در اصول دین فتوی می نه خود آن مجتهد به این فتوایش عمل می و دهند فتوی می
ّ
 دیِن دهد و مقل
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تقلید در اصول دین جائز نیست و خود فتوی داده : پذیرند. چنانکه یکی از مجتهدین زمان ما نوشته او می

 صد آیه از قرآن که  انند خدا همه جا حاضر و ناظر استکه امام م
ّ

و مجتهد دیگر مانند او فتوی داد بر ضد

ون جهانست و می
ّ
ه او عطا قدرتی که خدا ب ۀتواند چیزی را از عدم بوجود آورد و به واسط امام خالق و مک

ات فتوی داد، عموم عوام پذیرفتند، زیرا ات و شرکیّ و چون ایشان به چنین کفریّ  کرده والیت تکوینی دارد

 
ّ
ه را از روی مدارک نمی دندمقل

ّ
تحقیق ندارند.  ۀاند لذا حوصل دانند و چون به تقلید عادت کرده و عقاید حق

 باشد و از اسالم نیست.  و لذا بیشتر عقاید و اعمالی که دارند موهومات و خرافات می

ان دینی -ضرر دهم
ّ
 عوام و دادن ما به مجتهدین حقیقی ایرادی نداریم ولی در اثر تقلیِد : دک

حال آن وجوهات مدرک افتاده، ت و گرفتن وجوهات اهلی به فکر مرجعیّ  وجوهات، هر طالب دنیا و نا

ت دینی دارد یا ندارد بحثی است جدا، ما کاری نداریم، ولی اکثر در راه هوی وهوس و تحکیم مرجعیّ 

اخته و در هر و درباری سدستگاهی راه انداخته  شود و فرزندان و اصحاب او منزلها خریده و صرف می

ان این و آن و حساب اموال مردم زحمتکش را ی گذاشته که کاری ندارند ُج شهر وکالی
ّ
ز رفتن درب دک

هد تا مال او ریس و فالن بارکش قد خمیده نیز باید مقداری از اموال خود را بد کشیدن، فالن زن چرخ

  هر چه خواست به و آقا هرحالل شود 
ّ
 به متمل

ً
قین و چاپلوسان بدهد، تا آنان در کس میل دارد خصوصا

 و حتّ  بت به او جلب کنندمنبرها تعریف کرده و نظر مردم عوام را نس
ّ

ام آستانه ی در مشاهد پول به خد

مال نزد آقا ببرند. من خود سّیدی را سراغ دارم چون از نجف برگشت و  دهند که زّوار را برای حساِب  می

که ما حاضریم کتب خود را  طالب مشهد پیشنهاد کردند به مشهد آمد، نان خالی نداشت آقایان و

 سال فرزند او میلیونها ملک خریدهو اکنون پس از چند  کنیم که در مشهد بمانید بفروشیم و شما را اداره

 داند و با تاج و تخت می مام و سلطان بیاإل اإلطاعه، نایب ها خود را واجب این خرابکاری و او با

و همواره بر گردن مردم ساده لوح سوار است، با اینکه پیغمبران  ورزد فت میحکومتها در ظاهر مخال

ایتام و  و گرفتن اموال مردم به نام فقرا،ز ریاکاری کردند، اینان کاری ندارند ُج  کار می ‡ خدا و امامان

  کس به مالقات آقا برود اگر وجوهات آورده اذن مالقات می هر و خودتعّینات در  صرف
ّ
فال.  دهد و إال

 و به اضافه هزاران حکم غیر ما أنَز 
َ

  صاند، اگر زمان رسول خدا  الله آورده ل
ً
 مّحرمات صد بوده فعال

    و دین مشکل سنگینی که قرآن مخالف آنست آورده شده زمان ما هزار
ّ
شود و  ت باید بیداراند. پس مل

 : فرموده ۱۵۷ ۀاعراف آی ۀسورزیر بار احکام سنگین ایشان نرود. خدای تعالی در وصف رسول خود در 

ۡغَ�َٰل ٱلَِّ� َ�نَۡت َعلَۡيِهمۡ ﴿
َ
 .]١٥٧األعراف: [ ﴾ َوَ�َضُع َ�ۡنُهۡم إِۡ�َُهۡم َوٱۡ�

ایشان بوده (از طرف  ۀی که بر گردد  از ایشان بارهای سنگین و غلهایدار  این پیغمبر بر می«
 ».پیشوایان و احبارشان)
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ی بر آن افزوده و آن قدر شاخ و برگ ولی اینان آن قدر احوط و اقوده، اسالم دینی سهل و ساده بو

 هاند که ب  برای آن تراشیده
ّ
 ی عوض شده. کل

یکی از زیانهای بزرگ تقلید ایجاد اختالف میان مسلمین است، : ایجاد اختالف -یازدهم ضرر 

می ری است، سّو گوید واجب تخیی گوید نماز جمعه واجب عینی است، مجتهد دیگر می آن مجتهد می

مکروه است. آن مجتهد : مستحب است. پنجمی می گوید: گوید گوید حرام است، چهارمی می می

چنین در اکثر مسائل گوید مبطل نیست. و هم فرو رفتن در آب مبطل روزه است، دیگری می: گوید می

با حواشی آن و یا الوثقی را  ةای است که مورد اختالف نباشد. شما عرو و کمتر مسئله اختالف دارند

را مالحظه کنید تا به اختالف فقها در اکثر مسائل پی  »عالمهالختلف م«یا  و »منهاج الکرامه«کتاب 

و یا خدا از اختالف نهی کرده و اینان  کنند کرده و اینان اطاعت خدا می برید. آیا خدا امر به اختالف

 عصیان خدا کردند.

يَّةُ « :اختالف علماء در فتوی فرمودهدر ذّم  ۱۸ ۀدرخطب امیرالمؤمنین علی مُ الْقَضِ هِ دِ ىلَ أَحَ دُ عَ رِ تَ

كُ  يَحْ هِ فَ ِ ريْ ىلَ غَ ا عَ يْنِهَ يَّةُ بِعَ دُ تِلْكَ الْقَضِ رِ مَّ تَ أْيِهِ ثُ ا بِرَ مُ فِيهَ كُ يَحْ امِ فَ كَ َحْ نَ األْ مٍ مِ كْ لِهِ ثُمَّ يفِ حُ وْ فِ قَ الَ ا بِخِ مُ فِيهَ

لِ  اةُ بِذَ عُ الْقُضَ تَمِ ْ دٌ جيَ احِ مْ وَ بِيُّهُ نَ دٌ وَ احِ مْ وَ هُ إِهلَُ ِيعاً وَ مْ مجَ هُ اءَ بُ آرَ وِّ يُصَ مْ فَ اهُ تَقْضَ ي اسْ امِ الَّذِ مَ ِ نْدَ اإلْ كَ عِ

مُ  هُ رَ أَمَ دٌ فَ احِ ُمْ وَ كِتَاهبُ اىلَ  اهللاُوَ عَ زَ  [تَ هُ أَمْ أَنْ وْ عَصَ نْهُ فَ مْ عَ َاهُ وهُ أَمْ هنَ اعُ أَطَ فِ فَ تِالَ هُ بِاالخْ انَ بْحَ انَهُ  اهللاُلَ ] سُ بْحَ سُ

رْ  يْهِ أَنْ يَ لَ عَ قُولُوا وَ مْ أَنْ يَ هُ لَ اءَ لَهُ فَ كَ َ انُوا رشُ هِ أَمْ كَ َامِ ىلَ إِمتْ ِمْ عَ انَ هبِ تَعَ اسْ اقِصاً فَ لَ دِيناً نَ زَ هُ  اهللاُىضَ أَمْ أَنْ انَ بْحَ سُ

ولُ  سُ َ الرَّ قَرصَّ اً فَ امّ ائِهِ وَ صدِيناً تَ أَدَ هِ وَ بْلِيغِ نْ تَ قُولُ  اهللاُعَ هُ يَ انَ بْحَ ا﴿ :سُ  ﴾ءٖ َ�ۡ  ِمن بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ِ�  َناَفرَّطۡ  مَّ

لِ  فِيهِ [تِبْيَانُ كُ ْ  وَ لِّ يشَ هُ  ] تِبْيَانٌ لِكُ انَ بْحَ الَ سُ قَ فَ فِيهِ فَ تِالَ هُ الَ اخْ أَنَّ هُ بَعْضاً وَ قُ بَعْضُ دِّ رَ أَنَّ الْكِتَابَ يُصَ كَ ذَ  :ءٍ وَ

ِ ٱ َ�ۡ�ِ  ِعندِ  ِمنۡ  َ�نَ  َولَوۡ ﴿ َّ�  ْ ٰ خۡ ٱ �ِيهِ  لَوََجُدوا ای بر یکی از این علماء  هقضیّ «: یعنی. ﴾�َكثِ�ٗ  افٗ تَِ�

ه بعینه بر خود، سپس همان قضیّ  کند به رأی م میه حکشود، او در آن قضیّ  در حکمی از احکام وارد می

ایشان نزد آنکه به ایشان قضاوت  ۀکند، سپس هم لی حکم میشود او به خالف قول اّو  دیگری وارد می

شمرد و حال  ی همه را صواب میأشوند او ر داده (تصدیق اجتهاد و قضاوت ایشان را کرده) جمع می

و دینشان یکی است. آیا خدایتعالی ایشان را امر  خدای ایشان یکی، پیغمبرشان یکی، کتابشان یکی آنکه

از اختالف کرده و آنان  یا خدا ایشان را نهی و ؟!اند  به اختالف کرده است و ایشان از او اطاعت کرده

و یا خدا دین ناقصی فرستاده که به کمک ایشان آن را کامل و تمام کند و یا اینان  اند؟ عصیان نموده

و تمامی  خدای سبحان دین تامّ یا و  !شریکان خدایند برای اتمام دین او، که ایشان بگویند و خدا بپذیرد

گذار ما فرو: و حال آنکه خدای سبحان فرموده است او از رسانیدن کوتاهی نمودهرسول نازل کرده و 
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و یادآوری نموده که  بیان هر چیزی را در این قرآن است: و فرموده است نکردیم در این قرآن چیزی را

و اگر از نزد غیر : و در آن اختالفی نیست، پس فرموده کند یبعضی از آیات آن بعض دیگر را تصدیق م

 .»یافتید اختالف بسیاری در آن می دا بودخ
ب است با این کالم، چگونه شیعیان او بر خالف قول او از چنین مجتهدان تعّج  :نویسنده گوید

گویند اختالف در فروع اشکالی ندارد.  شوند، بعضی از مردم برای عذرتراشی می تقلید کرده و بیدار نمی

مت کرده، زیرا در زمان  جواب این است که اشکال شدید دارد
ّ

و حضرت همین اختالف در فروع را مذ

مت اخ ۀاو مردم اختالف در اصول دین نداشتند. خطب
ّ

و تالف در حکم است نه در اصول دین امام در مذ

 ز خدا. صدور حکم ندارد ُج  حال آنکه کسی حِقّ 

 حق صدور حکم منحصر به خدا است

 : فرموده ۱۷ ۀشوری آی ۀچنانچه در سورقرآن میزان است برای تعیین حق و باطل 

نَزَل ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ َوٱلِۡمَ�انَ ﴿
َ
ِٓي أ ُ ٱ�َّ  .]١٧الشوری: [ ﴾ ٱ�َّ

 ».حّق ه خدا آنست که نازل نموده این قرآن و میزان را ب«
 پس هر

ّ
باطل است، زیرا  مطلب دینی باید با قرآن سنجیده شود، اگر موافق قرآن باشد صحیح و إال

  صرسول خدا
ّ

قرآن  .آن بگویند و یا امام و یا مجتهد حق ندارند چیزی بر خالف کالم خدا و بر ضد

نه برای تقلید و با چشم بسته به دنبال  ؛کردن آمده برای بیدار کردن و هشیار نمودن و چشم بصیرت را باز

  :فرموده ۱۰۸ ۀیوسف آی ۀدر سور ،این و آن رفتن

َبَعِ� قُۡل َ�ٰذِ ﴿ نَا۠ َوَمِن ٱ�َّ
َ
ٰ بَِصَ�ٍ� � َ�َ ِۚ ۡدُعٓواْ إَِ� ٱ�َّ

َ
 .]١٠٨یوسف: [ ﴾ هِۦ َسبِيِ�ٓ أ

 : فرموده ۲۰جاثیه در وصف قرآن در آیه  ۀو در سور

�ُِر لِلنَّاِس وَُهٗدى َورَۡ�َةٞ ّلَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن ﴿  .]٢٠الجاثیة: [ ﴾ ٢٠َ�َٰذا بََ�ٰٓ
د از کلم .بصیرت هر انسانی آمدهیعنی این قرآن برای 

ّ
ناس وانسان خارج باشد.  ۀمگر اینکه مقل

 البتّ 
ّ
دی که بخواهد دست از کوری بردارد و بینا شود، باید گفت خدا در سوره ه او هم انسان است. به مقل

 : فرموده ۴۰ ۀیوسف آی

﴿ ِ  .]٤٠یوسف: [ ﴾ إِِن ٱۡ�ُۡ�ُم إِ�َّ ِ�َّ
 ».ز خداکسی حق اظهار حکم ندارد ُج «

 : فرموده ۲۶و در سوره کهف آیه 
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َحٗدا﴿
َ
 .]٢٦الکهف: [ ﴾ َوَ� �ُۡ�ُِك ِ� ُحۡكِمهِۦٓ أ

 ».خدا هیچ کس را شریک در حکم و وضع قانون قرار نداده«
آن«: گوید پس آنکه به امام می رْ يكَ الْقُ ِ ا رشَ يْكَ يَ لَ مُ عَ الَ مخالفت با قرآن کرده است، شما  )1(»! السَّ

 قرآنی ب
ّ

اند و مردم  وجود آورده همالحظه کنید به استناد روایات مجعوله هزاران حکم و مطالب ضد

ی و یا أصدور ر حّق  صآیا رسول خدا: پرسیم اند. ما می خبر از قرآن در اثر تقلید همه را پذیرفته بی

خیر. در : گوید تواند چیزی را حرام کند یا خیر؟ قرآن می میایجاد حکم از خودش داشت یا خیر؟ آیا او 

  :تحریم فرموده ۀل سوراّو 

ُ لََك ﴿ َحلَّ ٱ�َّ
َ
َها ٱ�َِّ�ُّ لَِم ُ�َّرُِم َمآ أ ُّ�

َ
�  .]١التحریم: [ ﴾ َ�ٰٓ

 ».کنی آنچه را خدایت حالل کرده برای تو هان، ای پیغمبر، چرا حرام می«
وضع حکم ندارد. چگونه دیگران دارند؟ در این صورت چرا برای قبور و  حِقّ  صی که رسول خداجای

گویند دخول حایض در حرم و رواق آنان حرام و  اند و می حرم اوالد او صدها حکم تحریم جعل نموده

 صخدا برای حرم و رواقها در زمان رسول دخول جنب حرام و دخول نفساء حرام است؟ آیا این احکام
سول رساختن حرمها، این احکام نازل شده؟ آیا زنان و کنیزان از  صدها سال پساز  نازل شده و یا پس

شدند و یا فوری امر به اخراج  حائض و نفسا نمی ایشان جنب، ۀالم در خانه علیهم الّس ئّم وأ صخدا

  دیگران؟ مردم نمی ۀشدند؟ آیا این احکام در کتاب خدا و رسول است و یا ساخت می
ّ
د. آیا دندانند زیرا مقل

ٓ  ُ�مَ�ۡ  لَّمۡ  َوَمن﴿ :ۀآی نَزَل  بَِما
َ
ُ ٱ أ َّ�...﴾  

ّ
 م؟ در قرآن نیست؟ آیا در اسالم تقلید واجب شده یا تعلیم و تعل

 تعلیم و تعلم واجب، و تقلید حرام است

 
ّ
ِر�َضٌة ىلَعَ لُكِّ ُمْسلِمٍ «: فرموده صم است. رسول خدااسالم دین تعلیم و تعل

َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
در  )٢(»َطل

  :جمعه حق تعالی فرمودهۀ سور ۲ ۀآی

ّمِّ�ِ ﴿
ُ
ِي َ�َعَث ِ� ٱۡ� ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِۦ َوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم  ۧ ُهَو ٱ�َّ َن رَُسوٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُوا

 .]٢الجمعة: [ ﴾ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمةَ 
که برای ایشان کتاب او را سوادان رسولی از خودشان برانگیخت  خدایتعالی در میان بی«

 ».شان نماید و علم و حکمت به ایشان بیاموزد تالوت کند و پاکیزه

 سالم بر تو ای شریک قرآن؛ -١
 فراگیری علم بر هر مسلمانی فرض است. -٢

_____________________________ 
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اقتدا کنند  صرسول یاد دادن علم وحکمت است، علما نیز باید به رسول خدا ۀطبق این آیه وظیف

 
ّ
، علم است؟ خذ فتوای بدون فهم دلیلأدارند. آیا  م، مردم را به تقلید وانه اینکه در عوض تعلیم و تعل

 أی مجتهد ظّنی است و گرفتن رأر
ّ
عبارتست از یاد گرفتن چیزی از م ی ظّنی علم نیست. تعلیم و تعل

 أرک و دلیل، ولی تقلید گرفتن رمد
ّ
م با تقلید تفاوت بسیار ی است بدون مدرک و دلیل. پس تعلیم و تعل

گیرند و در منزل  هی یک رساله میلا ۀت در قیامت و رفع مؤاخذدارد. بسیاری از مردم برای رفع مسئولیّ 

 نمیمی
ً
دانند در آن رساله چیست، فقط وجدان خود را قانع کرده و از کتاب  گذارند تا ده سال و اصال

  هخدا و سّنت رسول ب
ّ
رسد که  خبر مانده و به آن کاری ندارند. یک مرتبه پس از ده سال خبر می ی بیکل

خورد. اینان چگونه دل خود را خوش  و به درد نمیآن مجتهد صاحب رساله فوت شده و رساله ا

ىلَ «: البالغه فرموده در کلمات قصار نهج اند، امیرالمؤمنین کرده لِّمٌ عَ تَعَ مُ ٌّ وَ اينِ بَّ ٌ رَ املِ ةٌ عَ ثَ النَّاسُ ثَالَ

 ْ يحٍ ملَ لِّ رِ عَ كُ يلُونَ مَ مِ قٍ يَ اعِ لِّ نَ بَاعُ كُ اعٌ أَتْ عَ جٌ رَ َ مهَ اةٍ وَ بِيلِ نَجَ يئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ سَ تَضِ سْ نٍ وَ  يَ كْ ئُوا إِىلَ رُ لْجَ ْ يَ ملَ

ثِيق   انیعالم ربّ : اند مردم سه دسته«: یعنی .» وَ
ّ
ی که با کسب علم راه نجات را م یعنی دانشجویو متعل

  »اند. گاه محکمی پناه نبرده تکیه بهای که به نور علم روشن نشده و م مگسهای آلودهسّو  ۀجوید، دست می

د میح
ّ
باشید؟ پس چرا خود را به نور  پرسیم شما از کدامیک از این سه دسته می ال ما از مردم مقل

 اند؟ آیا قول امام خود را قبول ندارید؟  م ماندهسّو  ۀعلم روشن نکرده و داخل فرق

  :فرموده ۱۹ ۀرعد آی ۀخدا در سور

َ�َمن﴿
َ
ٓ  لَمُ َ�عۡ  أ َما َّ�

َ
نزَِل  �

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ �ۡ  ُهوَ  َكَمنۡ  قُّ �َۡ ٱ رَّ

َ
 .]۱۹الرعد: [﴾ َ�ٰٓ أ

د که آنچه بسوی تو از پروردگارت نازل شده حق است و به آن دانا شده دان آیا آنکه می« :یعنی
 ».مانند کسی است که او کور است؟

مْ «: به اصحابش فرمود ید یا کورید؟ امام صادقاهل تقلید شما به آیات قرآن دانایای  حال يْكُ لَ عَ

هِ يفِ دِينِ  قُّ هْ يفِ دِينِ اهللاِبِالتَّفَ قَّ تَفَ ْ يَ نْ ملَ هُ مَ إِنَّ اباً؛ فَ رَ ونُوا أَعْ الَ تَكُ نْظُرِ اهللاِ ، وَ ْ يَ كِّ لَهُ  اهللاُ، ملَ زَ ْ يُ ملَ ، وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ إِلَيْهِ يَ

الً  مَ  مانند اعراب بیابانی نباشید زیرا بر شما واجب است در دین خدا دانا و فقیه شوید و«: یعنی .)١(»عَ

و صدها ». هر کس به دین خود دانا نشود خدا روز قیامت نظر رحمت به او نکند و عمل او را نپذیرد

روایت دیگر وارد شده که باید دین را تعلم نمود نه تقلید. خدایتعالی تمام جهان را خلق نمود تا بشر 

  :فرموده ۱۲ ۀطالق آی ۀدر سور م گردد، وعالِ 

_____________________________ 
١-  

ُ
ْینِ ک
َ
 .)۱/۳۱( ، الکافيیل

 



 تابشی از قرآن    ١٥٨

﴿ ْ ۡمُر بَۡيَنُهنَّ ِ�َۡعلَُمٓوا
َ
ُل ٱۡ� ۖ يَتََ�َّ �ِض ِمۡثلَُهنَّ

َ
ِي َخلََق َسۡبَع َسَ�َٰ�ٰٖت َوِمَن ٱۡ� ُ ٱ�َّ  ﴾ٱ�َّ

 .]۱۲الطالق: [ 
کند  آسمان را و همچنین زمین را مانند آنها، فرمان را نازل می ۀخدا خلق نمود هفت طبق«

 ».بین آنها، تا دانشمند شوید
 دین 

ّ
خدا و شرک ت کرده و تقلید را عبادت غیرم علم را واجب و در مقابل از تقلید مذمّ اسالم تعل

 : سوره آل عمران فرموده ۷۹در آیه  ،شمرده

ُ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ُۡ�َم َوٱ�ُُّبوََّة ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ ﴿ ن يُۡؤ�َِيُه ٱ�َّ
َ
 َما َ�َن لِبََ�ٍ أ

ٰنِّ�ِ  ِمن ِ َوَ�ِٰ�ن ُكونُواْ َر�َّ ﴾ ٧٩َن بَِما ُكنتُۡم ُ�َعّلُِموَن ٱۡلِكَ�َٰب َو�َِما ُكنتُۡم تَۡدرُُسوَن  ۧ ُدوِن ٱ�َّ
 .]٧٩آل عمران: [ 
بندگان من شوید  ُجز خدا، ت داده حق ندارد بگویدو نبوّ  حکمت کتاب، ه اوبشری که خدا ب«

یاد گرفتن  ۀواسط ه(یعنی احکام مرا بپذیرید بدون اذن خدا) ولیکن بگوید خدا پرست باشید ب
 ».خواندن درس آن ۀواسط هم کتاب خدا و بو تعلّ 

 اخبار متواتره در ّذم تقلید
 ایرسکه ایشان از کتاب کافی و  ۷۰صفحه  )١(مرحوم فیض ۀما چند خبری برای نمونه از کتاب سفین

 : آوریم ت میاند، در اینجا برای اتمام حّج  شیعه جمع نموده ۀکتب معتبر

تِنَا«: فرمود امیرالمؤمنین علی -۱ يعَ َ شِ عْرشَ ا مَ مْ الْـمُ وَ  يَ اكُ نَا إِيَّ تَ دَّ وَ لِنيَ مَ أْيِ وَ  نْتَحِ ابَ الرَّ حَ أَصْ

نَنِ  اءُ السُّ دَ ُمْ أَعْ إِهنَّ دوستی ما بپرهیزید از صاحبان ای گروه شیعیان ما و منسوب به «: یعنی »فَ

 . »تهای اسالمندرأی، زیرا ایشان دشمنان سنّ 

ع«: فرموده ۵۰ ۀالبالغه خطب در نهج -۲ بْتَدَ تَّبَعُ وأحكامٌ تُ تَنِ أهواءٌ تُ ءُ وقوعِ الفِ : یعنی .»   إنّام بَدْ

 . »ها آرائی است که پیروی شود و احکامی است که ساخته گردد آغاز فتنه«

، «: فرموده قرد باامام محّم  -۳ أْيِهِ تَى النَّاسَ بِرَ نْ أَفْ انَ اهللاَ بِامَ الَ مَ نْ دَ مَ ، وَ لَمُ عْ انَ اهللاَ بِامَ الَ يَ دْ دَ قَ فَ

ادَّ اهللاَ؛ دْ ضَ قَ ، فَ لَمُ عْ لَم يَ عْ يَ مَ فِيامَ الَ رَّ حَ لَّ وَ يْثُ أَحَ رأی خود ه هر کس مردم را فتوی ب«: یعنی .» حَ

سال  باشد. متوفایمی» یمحسن فیض بن مرتضی کاشان«امامی حدث تألیف م» سفينة النجاة«منظور کتاب  -١

کرد به ویژه در ها بسیار عیبجویی میگرفت و از آنبود که بر مجتهدان ایراد می یخبارکاشانی افیض  هـ.۱۰۹۱

 ».سفینة النجاة« کتابش

_____________________________ 
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ّ

کس دین خدا را به نادانی آورد داند بدست آورده و هر آنچه نمی هقا دین خدا را بدهد پس محق

ّیت کرده است
ّ

  ».با خدا ضد

انَ «: فرموده امام صادق -۴ نْ دَ رُ  اهللاَمَ هْ لْ دَ زَ ْ يَ أْيِ ملَ َاسبِالرَّ متِ آنکه به رأی خود «: یعنی » هُ يفِ ارْ

 . »داری کند همواره در ضاللت است دین

نَّ لَ «: فرموده باقردامام محّم  -۵ لَ وْ أَ أْيِنَا ضَ نَا بِرَ ثْ دَّ نَانَا حَ بْلَ انَ قَ نْ كَ لَّ مَ امَ ضَ نَا كَ اگر ما «: یعنی .»لْ

 .»باشیم مانند گمراهی پیشینیان یم گمراه میبه رأی خود حدیث گوی

طبق این حدیث جایز نباشد رأی سایر علماء به  ی که رأی امام محمد باقرعزیز جای ۀخوانند     

 طریق اولی گمراهی است. 

ينَ «: فرمود امام جعفر صادق -۶ َاكَ أَنْ تَدِ : أَهنْ الِ جَ لْكُ الرِّ امَ هُ ، فِيهِ ِ تَنيْ لَ صْ نْ خَ َاكَ عَ  اهللاَأَهنْ

تِيَ النَّاسَ بِامَ الَ  فْ تُ ، وَ مُ  بِالْبَاطِلِ لَ ، دو کنم که در آن هی میتو را از دو خصلت ن«: یعنی .»تَعْ

کنم از اینکه دین باطلی به نام دین خدا اختیار کنی و  را نهی می اند، تو مردان بزرگ هالک شده

 . »دانی فتوی دهی یا مردم را به آنچه نمی

كَ كِتَابَ «: فرموده امام موسی بن جعفر -۷ نْ تَرَ مَ لَكَ وَ أْيِهِ هَ نْ نَظَرَ بِرَ رَ  اهللاِ مَ فَ بِيِّهِ كَ لَ نَ وْ قَ  .»وَ
کند هالک شده و آنکه کتاب خدا و گفتار پیغمبرش را رها  کس به رأی خود نظر هر«: یعنی

 . »کند کافر است

نٌ «: فرموده امام جعفر صادق -۸ امِ تٍ ضَ فْ لُّ مُ هر کس فتوی دهد ضامن فتوای «: یعنی .»كُ

 . »خود است

ا وَ «: فرموده امام جعفر صادق -۹ ا إِذَ يِ إِنَّ دَ َ يَ نَا بَنيْ فْ زَّ  اهللاِقَ اوَ  عَ نَا: يَ لْ ، قُ لَّ ا بِكِتَابِكَ  جَ نَ ذْ بِّ أَخَ رَ

أْيِنَاوَ  نَا بِرَ أَيْ : رَ الَ النَّاسُ قَ ، وَ بِيِّكَ نَّةِ نَ ار بایستیم برای چون ما در حضور پروردگ«: یعنی »سُ

رأی خود ه گویند بک جستیم و مردم یم پروردگارا ما به کتاب تو تمّس حساب و کتاب، گوی

 . »عمل کردیم

 : فرمودهسوره توبه که  ۳۱در تفسیر آیه  امام جعفر صادق -۱۰

ْ إِ�َّ ﴿ ِمُرٓوا
ُ
ٓ أ ِ َوٱلَۡمِسيَح ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َوَما ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
ْ أ َُذٓوا  ٱ�َّ

ٓ إَِ�ٰ  ا �ُۡ�ُِ�وَن ِ�َۡعُبُدٓواْ إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗد�ۖ �َّ  .]٣١التوبة: [ ﴾ ٣١َه إِ�َّ ُهَوۚ ُسۡبَ�َٰنُهۥ َ�مَّ
ز خدا گرفتند و حال آنکه مأمور نبودند را ارباب به ُج و مسیح پسرمریم علما و مقّدسین خود «

شود بزرگان دین را در حوائج مقصد قرار  عبادت إله واحد یعنی مقصد واحد (معلوم میه ز بُج 
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ی فِ  یِه إلَ  ُد قَص باشد چون إله به معنی ما یُ  ایشانست و شرک و کفر میعبادت دادن مانند 
 شریک او قرارز او، منزه است از آنچه باشد) نیست معبودی و مقصدی ُج   الحوائج، می

 ».دهند می
 
ّ

یهود و نصاری، ایشان را به عبادت خود دعوت نکردند و اگر  سیِن امام فرموده در اینجا علماء و مقد

و همین کار  داند و ایشان پذیرفتن پذیرفتند ولکن برای ایشان احکامی آورده ند ایشان نمیکرد دعوت می

 ه نشدند. عبادتشان محسوب شده و به شرک وارد شدند، ولی متوّج 

 : نویسنده گوید
ّ

اند و دیگر تقلید از کشیشان و  ای از نصاری بنام ارتدوکس بیدار شده هدر زمان ما عد

 دانند و َع  خود را روا نمی یعلما
َ
انجیل و حضرت  گویند ما خدا، اند و می ه ام کردخرافات کشیشی قی یهِ ل

مسیح را قبول داریم ولی کشیش الزم نداریم. ای کاش مسلمین نیز بیدارشوند و برای حفظ کتاب خدا و 

 
ّ
از آراء بشری از زیر بار احکام و آراء و بلکه خرافات بیرون روند و  ،م آن قیام کنند و به جهاد و پیکارتعل

ه دست از کتاب خدا کشیده و لیّ ت اسالم مانند یهود و نصارای اّو فانه امّ خود را نجات دهند. ولی متأّس 

ست خطاب به ا فوق که در کفر اهل کتاب ۀاند و لذا خدا پس از آی به تقلید بدون مدرک چسبیده

 : فرماید مسلمین نموده برای بیدار کردن آنان می

َها ﴿ ُّ�
َ
� ۡمَ�َٰل ٱ�َّاِس بِٱۡلَ�ِٰطِل َ�ٰٓ

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
ۡحَبارِ َوٱلرُّۡهَباِن َ�َأ

َ
ِيَن َءاَمُنٓواْ إِنَّ َكثِٗ�� ّمَِن ٱۡ� ٱ�َّ

ِ وَ  وَن َعن َسبِيِل ٱ�َّ  .]٣٤التوبة: [ ﴾ َ�ُصدُّ
خورند و از راه  اموال مردم را به باطل می قاً سین محّق آهای مؤمنین، بسیاری از علماء و مقّد «

 ».دارند ا بازمیخد
 
ّ
نام ه خورند، بلکه بعضی ب ب و سرقت نمیغص زمان ما مال مردم را به زور، علمای: ف گویدمؤل

گوید من  کنند. حال کسی که می ه، مال مردم را حیف و میل میشرعیّ  ۀسهم امام و سایر وجوه جعلیّ 

گرفته، باز به دنبال رأی این و آن را ندیده  باشم چگونه این همه آیات و اخبار مسلمان و یا شیعه می

د که برای تقلید هیچ مدرکی دان یگیرد؟ آیا نم ت رسول نمیرود و دین خدا را از کتاب خدا و سنّ  می

 نیست؟ 

 دارد؟ مدرکیآیا تقلید 

 
ّ

 تقلید عیان وجوببا دالئل بسیار ثابت شد که تقلید از آراء امر باطلی است. حال باید دید که مد

 
ّ

اند  عی باید مدرک بیاورد نه منکر. ما مدارک آنان را که به خیال خود نوشتهمدرکی دارند یا خیر؟ زیرا مد

 : آوریم تا خواننده خود قضاوت کند در اینجا می

امام زمان در زمان غیبت نقل کرده و خود  ۀخبر واحدی است که راوی از توقیع یعنی از نام -لاّو 
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ا ا«: ای دیده که در آن نوشته شده امام را ندیده، ولی نامه أَمَّ اةِ لْـحَ وَ وَ ا إِىلَ رُ وا فِيهَ عُ جِ ارْ ةُ فَ اقِعَ ادِثُ الْوَ وَ

يثِنَا دِ این خبر اگر راست ». شود به روایان اخبار ما رجوع کنید ی که واقع میهای آمد  در پیش«: یعنی .»حَ

 
ً
دهد رجوع به  در حوادثی که رخ می: در احکام دین، زیرا فرموده باشد داللت بر تقلید ندارد، خصوصا

و نفرموده در احکام دین، احکام دین که از حوادث نیست، احکام دین ثابت و پا برجا  ویان اخبار کنیدار

 بوده قبل از این توقیع، و تا روز قیامت خواهد بود. 

 
ً
  راویان اخبار مجتهد نبوده: ثانیا

ً
الزم نیست مجتهد باشد، زیرا نامهای راویان  راوی حدیث اند اصال

اخبار در کتب رجال و حدیث ذکر شده هیچ کدام مجتهد نبودند. پس این توقیع که کاتب آن دیده نشده 

 مربوط به اجتهاد و تقلید نیست. 

 
ً
 ادر این توقیع امر شده به ر: ثالثا

ّ
اویان به اضافه ر ،م و تعلیم نه برای تقلیدویان رجوع کنید برای تعل

ید پس از انبیاء حجتی فرما میسورۀ نساء)  ۱۶۵(در آیۀ قرار داده در صورتی که قرآن  تحدیث را حّج 

 . )١(نیست

 : هبقر ۀسور ۷۸در ذیل آیه  خبری مجعول است که در تفسیر جعلی به نام امام حسن عسکری -مدّو 

﴿ ٓ ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ
ُ
َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّوَن َوِمۡنُهۡم أ

َ
 .]٧٨البقرة: [ ﴾ ٧٨أ

و  دانند جز آرزوهای خیالی، چیزی نمیسوادند که از کتاب آسمانی خود  بعضی از ایشان بی«
 ».نیستند جز اهل گمان

مت تقلید عوام یهود است که از کتاب آسمانی خود چیزی نمی
ّ

و  ز آرزوهادانستند ُج  این آیه در مذ

 
ً
  تماما

ّ
است بر اهل  ت ما. پس این آیه ردّ اهل گمان بودند و علمی به مطالب دین خود نداشتند مانند مل

مت می
ّ

خبرند و به دنبال گمان  تقلید، از کتاب آسمانی خود بی ۀواسط هند کسانی را که بک تقلید و مذ

ثْ «: رفتند، در ذیل این آیه گوید نَا مِ امِّ وَ نْ عَ دَ مِ لَّ نْ قَ مَ مُ فَ هُ مَّ ينَ ذَ ودِ الَّذِ ثْلُ الْيَهُ مْ مِ هُ اءِ فَ هَ قَ ءِ الْفُ الَ ؤُ  اهللاُ لَ هَ

طِيعاً  اهُ مُ وَ ىلَ هَ َالِفاً عَ ينِهِ خمُ افِظاً لِدِ هِ حَ سِ ائِناً لِنَفْ اءِ صَ هَ قَ نَ الْفُ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ لِيدِ فَ امِّ أَنْ  بِالتَّقْ وَ عَ لِلْ هُ فَ الَ وْ رِ مَ َمْ ألِ

وهُ  لِّدُ قَ یشان کس از عوام مسلمین از چنین فقهاء تقلید کند مانند یهود خواهد بود، که خدا اهر«: یعنی .»يُ

مت کرده به سبب تقلید
ّ

ا هر کس از فقها که خود را نگهدارد و دین خود را حفظ کند و با هوای و امّ  را مذ

این خبر  »تقلید کنند.مر موالی خود اطاعت کند بر عوام الزم است که از او أنفس مخالفت ورزد و به 

_____________________________ 

ِ�نَ  رُُّسٗ� ﴿فرماید: اشاره دارد به اینکه خداوند متعال می -١ بَّ�ِ ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ  َوُمنِذرِ�نَ  مُّ َّ� �  دَ َ�عۡ  ُحجَّ
پس از  یمردم بر خدا حجت یاینکه نباشد برا یدهنده و ترساننده بودند براکه بشارت یسوالنر. «]۱۶۵: النساء[ ﴾لرُُّسلِ ٱ

 .»آن رسوالن
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 اّو 
ً
ت تقلید از رأی ظّنی، پس صدر حدیث رّد است بر اهل تقلید و موافق همان مّ داللت دارد بر مذ :ال

باشد و  آیه است که این حدیث در ذیل آن آمده، ولی ذیل این حدیث مخالف آیه است و امر به تقلید می

 باشد.  باید ذیل را رها کرد چون مخالف با آیه می

 
ً
م از امام عسکریه تفسیری که این خبر در آن ذکر شده مجعول است و ب: ثانیا

ّ
نیست،  طور مسل

ها و خرافاتی که در این تفسیر وجود دارد ببیند خواهد گفت این چگونه امامی است که  اگر کسی دروغ

  از همه چیز بی
ّ

  اخبار«الع بوده، در کتاب اط
ّ

  »ةخیلالد
ّ
ر آقای حاج شیخ ف آن عالم جلیل متبّح که مؤل

های برخالف های روشن و چیزها و جهالتصفحه دروغ ۸۰تا  ۱۵۲ ۀتقی شوشتری است از صفحدمحّم 

گوید اگر این کتاب راست باشد باید گفت اسالم از ریشه دروغ است و از  تواریخ آن را نشان داده و می

ه راوی این تفسیر ضعیف و غضائری که استاد نجاشی و از بزرگان علم رجال است نقل کرده که او گفت

اب این تفسیر را روایت کرده از دو نفر مرد مجهول و می
ّ

اب است و این کذ
ّ

نویسد در این تفسیر  کذ

یوسف که حاکم از طرف عبدالملک   . از آن جمله در این تفسیر آمده که حّجاج بن)١(منکراتی است

 قتل ه بوده در عراقین، چندین مرتبه خواست مختار را ب
ّ
ق نشد تا اینکه نامه از عبدالملک برساند و موف

  ۶۷ ۀآمد که او را رها کن، در صورتی که مختار در سن می
ّ
ط ابن به دست مصعب بن زبیر در زمان تسل

بر  ۷۵ ۀزبیر بر عراقین کشته شده بود، قبل از آن که نامی از حّجاج باشد، و حّجاج چند سال بعد در سن

  گوید چگونه امام از تاریخ بی یعراقین حکومت پیدا کرد. و م
ّ

، پس ثابت کرده که این تفسیر الع بودهاط

 ا ّو ممل
ّ

که خواهد به کتاب  ست از چنین کتابی. هراز کذب و خرافات است و شأن امام أجل

خیل اخبار«
ّ

توان بر خالف کتاب خدا و سّنت  چنین کتابی می باید دید با روایت مراجعه کند. حال» ةالد

 ه خیر. ل کرد و تقلیدی را که خدا نهی کرده اثبات نمود؟ البتّ استدال صرسول

 
ً
 آن آیه است که در ذیل آن وارد شده: ثالثا

ّ
گوید به دنبال تقلید مرو، ولی این  آیه می: این خبر ضد

 ولی. م بهتر است از عمل به خبر مجعد آیه عمل کنیخوه گوید تقلید روا است. اگر ب میخبر 

 
ً
دانند و از کجا  حواله به مجهول و بلکه حواله به محال کرده، زیرا مردم چه میاین خبر : رابعا

 برای ریا و گول زدن مردم 
ً
بشناسند فقیهی را که مخالف هوای نفس باشد؟ چه بسیار کسانی که ظاهرا

 اند.  زاهد شده

 
ً
ور دین و یا امور این خبر بیان نکرده در چه چیز تقلید کنند در افعال و اعمال او و یا در ام: خامسا

 
ً
اگر او سه زن گرفت تو هم سه زن بگیر یا اگر او به زراعت پرداخت  عرفی؟ این خبر مبهم گذاشته مثال

 در چیزهای
ً
اند تقلید این و آن جا ندارد و موجب  که خدا و رسول بیان کرده یتو هم زراعت کن. اصال

 .۶/۲۵]، جلد ۳در  ءجز ۷هـ، [۱۳۶۴، ۲اسماعیلیان، ط ةقم، مؤسس ،الغضائري ابن   رجال: نگا -١
_____________________________ 



 ١٦٣  مقدمه

  :گویند احزاب می ۀسور ۶۶ ۀپشیمانی و خلود دوزخ است. چنانکه اهل دوزخ در آی

َطۡعَنا ٱلرَُّسوَ�۠ ﴿
َ
َ َوأ َطۡعَنا ٱ�َّ

َ
 .]٦٦األحزاب: [ ﴾ ٦٦َ�ٰلَۡيتََنآ أ

 .رفتیم ل دیگران و اطاعت آنان نمیو دنبا »ای کاش ما خدا و رسول را اطاعت کرده بودیم«

 
ً
گوید این خبر داللت بر وجوب تقلید ندارد و لفظ وجوب در آن  األصول می ةصاحب کفای: سادسا

کند، دیگران  نیامده، به اضافه معنی تقلید قبول احکام او نیست، بلکه تقلید این است که هر کاری او می

 ه ذکر شد. کنیز بکنند چنان

بنشین : بن تغلب فرمودهاخباری که داللت بر جواز فتوی دارد مانند خبری که امام به ابان  -مسّو 

و گویند پیروی ظّن حرام  اند حرمت پیروی ظّن را خصیص دادهو به این خبر ت ی بدهدر مسجد و فتو

شود حرمت پیروی ظّن را همه قبول دارند. جواب این خبر این است  ز در این مورد معلوم میاست ُج 

  :که

 
ً
ین خبر معارض با قرآن است و مردود و و ا ر بسیاری نهی نموده از فتوی دادنقرآن و اخبا: اوال

  :فرموده ۱۲۷ ۀنساء آی ۀمطرود خواهد بود. در سور

ُ ُ�ۡفتِيُ�مۡ ﴿  .]١٢٧النساء: [  )١(﴾َو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ٱلّنَِسآءِ� قُِل ٱ�َّ
 : فرموده ۱۷۶ ۀو در آی

ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱۡلَكَ�ٰلَةِ ﴿  .]١٧٦ النساء:[ )٢(﴾�َۡسَتۡفُتونََك ُقِل ٱ�َّ
دا فتوی بگو خ :خواستند، خدا در جواب فرموده فتوی می صکه در این آیات از رسول خدا

 فتوی ندارد چگونه ابان فتوی بدهد. و امام باقر حِقّ  صکه رسول خدایدهد نه رسول او. جای می

، [ يِهرأَ بِ  النَّاسَ  یفتَ نْ أَ مَ «: فرموده لَمُ عْ انَ اهللاَ بِامَ الَ يَ دْ دَ قَ لَمُ فَ عْ انَ اهللاَ بِامَ الَ يَ نْ دَ مَ ادَّ اهللاَ  ]وَ دْ ضَ قَ پس  .)٣(»فَ

کس فرموده فتوی بده شاید فتوای او با ذکر دلیل بوده که همان تعلیم  ه امام به فالنباید گفت آن خبری ک

 
ّ
 شود.  م میو تعل

_____________________________ 
 ».دهد ایشان فتوی می   ۀزنان، بگو خدا دربار   ۀطلبند دربار و از تو فتوی می« -١

دهد در کالله (کالله به معنی بستگان میت است غیر از أوالد و  خواهند، بگو خدا شما را فتوی می از تو فتوی می« -٢

 ».أبوین)

ی و نظر خود فتوا دهد (درحقیقت خداوند را ندانسته عبادت کرده است و هرکس خداوند را از أهرکس برمبنای ر« -٣

ْیِنی» روی جهل عبادت کند) با خدا ضدیت کرده است.
َ
ل

ُ
 )۱/۵۸( الكايف، یک
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را مهجور  به دنبال فتوی بروند و کتاب خدا گوید مردم علم دین نیاموزند و حال این خبر نمیهر به

ْ ٱ ِ� قَوۡ  إِنَّ  َرّبِ َ�ٰ  لرَُّسوُل ٱ َوقَاَل ﴿ :سوره فرقان ۳۰ ۀمشمول آی گذارند و َُذوا  �ُجورٗ َمهۡ  َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  �َّ
 قرار گیرند.  )١(﴾٣٠

 
ً
شخص او بوده به دیگران چه مربوط است. به  گفته است فتوی بده، این تکلیِف  به او ماما: ثانیا

 شود.  دلیل بر جواز تقلید نمی خبری اضافه به دیگران نفرموده بروید از ابان تقلید کنید. پس چنین

کند  اجتهاد تواند تحصیل گویند چون همه کس وقت ندارد و نمی دلیل عقلی است که می -چهارم

  :را اداره کند. و این دلیل صحیح نیست و چندین جواب دارد ناچار باید تقلید کند، زیرا باید دنیای خود

  هر -۱
ّ

احتیاج خود را  کس وقت ندارد الزم نیست تقلید کند و نه اجتهاد کند بلکه چند مسئله محِل

 
ّ
م کند و از عالم به قرآن و سّنت دلیل بخواهد و یا به کتابی چون احکام القرآن رجوع کند، و تعل

 اعلم، چنانکه بیان خواهد شد.  این آسانتر است از تقلید

گویند در اصول دین و عقاید باید اجتهاد کنید و تقلید جایز نیست. چگونه  مراجع تقلید می -۲

ال یده اقوعق اجتهاد کند با اینکه در هرد و باید به دنیای خود برسد در عقایکسی که وقت ندارد 

د و هر مختلفه وارد شده
ّ

دهد ولی  رد. اینجا وقت او کفاف میفکری و عقلی دا ۀقولی دالئل متعد

 
ّ
م بعضی از مسائل فرعی که آسانتر است وقت ندارد. پس در مسئله فرعی نیز باید تحقیق در تعل

 
ّ
 م نماید. و تعل

 أشما تقلید  -۳
َ
تر  ای مشکل مسئلهتشخیص اعلم اگر محال نباشد از هردانید و  م را واجب میعل

  است
ّ
  مسئله ِم و تعل

ّ
احتیاج از تشخیص اعلم آسانتر است، زیرا مانند زمان ما که ده نفر  ای محل

  مجتهد در بالد اسالمی می
ّ

عی اعلمّیت است، زیرا رساله از خود نشر کرده و باشد و هریک مد

دین نوشته، شود خود را اعلم دانسته که رس داند معلوم می تقلید اعلم را واجب می
ّ
اله برای مقل

 در یک حوزه بودهید این ده مجتحال بگوی
ً
اند که  اند چگونه خودشان ندانسته هد که غالبا

 اعلمشان کیست که باید دیگران تشخیص دهند؟ 

  و اگر خودشان ندانسته
ّ
شتر بدهد او کس شهرّیه بی گویند هر شان بشناسند؟ میانداند چگونه مقل

یم کسی که حقی را کنند، گوی شناسند ولی کتمان می میید این ده نفر، اعلم را اعلم است. و اگر بگوی

  ۀکتمان کند عادل نیست و در نتیجه تقلید او حرام است. حال آن عوامی که وقت اجتهاد ندارد اگر مسئل

 
ّ

احتیاج خود را از روی مدرک تعلیم کند برای او آسانتر است از پیدا کردن اعلم. یک مسئله را با  محل

 ».اعتنائی گرفتند و این رسول گوید پروردگارا براستی که قوم من این قرآن را متروک کردند و آن را به بی« -١
_____________________________ 



 ١٦٥  مقدمه

دون مدرک است. چنین کسی که حکم خدا را از کتاب و تقلیدی ب ۀگرفتن بهتر از هزار مسئل مدرک یاد

ی و نه به اختالف و أشود، نه گرفتار تغییر ر سّنت یاد گرفته نه مبتال به فوت مجتهد و تغییر رساله می

 شود.  میگرفتار سرگردانی 

تقلید او جائز نیست و  رود و ی مجتهد حکم خدا نیست و لذا به مردن او حکم او از بین میأر -۴

مین از علماء حّتی ائّم لذا 
ّ

ه نداشتند و مردم صدر اسالم چه تقلیدیّ  ۀرسال‡دیُه  ۀمتقد

گرفتند،  کردند، این عوام باید همان کار را بکند. آنان از کتاب خدا و سّنت رسول یاد می کارمی

  سواد بودند. به اضافه علم دین مانند علم طّب نیست که یک ولو اینکه بی
ّ
ی نفر دکتر برای محل

 کاف
ّ

احتیاج خود را یاد گیرد.  ی باشد بلکه علم دین بر همه کس واجب است که مسائل محل

ِر�َضٌة ىلَعَ لُكِّ ُمْسلِم«: فرموده صرسول خدا
َ
ِم ف

ْ
ِعل

ْ
ُب ال

َ
گویند باید به متخّصص  می .» َطل

 واجب کفای علم دین بر هر رجوع کرد جواب این است که
ً
نیست و در  یکس واجب است عینا

ص رجوع کرد و به اضافه دلیل بسیاری داریم که مجتهدین ی باید به متخّص واجبات کفای

 صی ندارند. تخّص 

باع ظّن نهی شدید نموده، در سور -۵
ّ
 ۱۴۸انعام آیه  ۀفتوای مجتهد ظّنی است و حق تعالی از ات

  :فرموده

نُتۡم إِ�َّ َ�ۡ ﴿
َ
نَّ �ۡن أ  .]١٤٨األنعام: [ ﴾ ُرُصونَ إِن تَتَّبُِعوَن إِ�َّ ٱلظَّ

 ».د شما مگر اهل حدس و تخمینیز گمان را و نیستکنید ُج  پیروی نمی«
ِينَ ٱ �ََّبعَ ٱ بَلِ ﴿ :و در جای دیگر فرموده ْ َظلَُموٓ  �َّ هۡ  ا

َ
ٓ أ ت کرده از و مذمّ  )1(.﴾�ٖ ِعلۡ  بَِغۡ�ِ  َءُهمَوا

 : فرموده ۳۳و در بسیاری از آیات قول بدون علم را تحریم نموده، در سوره اعراف آیه  پیروی آراء ظّنی

َ ٱۡلَفَ�ِٰحَش ﴿ َم َرّ�ِ ِ َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ....قُۡل إِ�ََّما َحرَّ ن َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ
َ
 ﴾٣٣َوأ

 .]۳۳األعراف: [ 
 ».برخدا دانید فتن آنچه را نمیو حرام کرده گ ... بگو همانا پروردگارم حرام کرده فواحش را«

  ۸۶ ،۸۵، ۱۸، ۱۷ ۀدر خطب و امیرالمؤمنین علی
ُ

 و خ
َ

ی و أب دیگر نهج البالغه از اظهار رط

مت کرده، چگونه پیروان او بر پیروی آن
ّ

ه اظهار ر خالف قول او بلکه برخالف قول خدا یکمذ
ّ

ی و أعد

  دیگر پیروی می ۀعد
ّ
ت کند تا ثواب و سعادت دنیا و آخرت کتاب و سنّ م دین از کنند. پس عوام باید تعل

_____________________________ 
 ».اند های خود ندانسته پیروی کرده بلکه آنانکه ستم کردند از هوس« -١
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م ایشان نوشتیم به آن 
ّ
را ببرد ما کتاب احکام القرآن را برای اتمام حّجت و رفع سرگردانی عوام و تعل

 مراجعه شود. 

م باطل است و ی دّو أی اول ایشان صحیح بوده پس رأدهند اگر ر ی میأغالب مجتهدین تغییر ر -۶

 ل باطل بوده. ی اّو أپس ر م صحیح باشدی دّو أاگر ر

امَ الْـمُ أَنَّ « :نهج البالغه فرموده ۱۷۴ ۀدر خطب علی مُ الْعَ َرِّ حيُ لَ وَ اماً أَوَّ لَّ عَ تَحَ ا اسْ امَ مَ لُّ الْعَ تَحِ نَ يَسْ مِ ؤْ

لَ  اماً أَوَّ مَ عَ رَّ ا حَ لَكِنَّ ا ...مَ لَّ لْـحَ وَ ا أَحَ لَ مَ ا اهللاُ الَ مَ لْـحَ وَ رَّ ا حَ امَ مَ داند آنچه را  مؤمن حالل می«: یعنی .» اهللاُ رَ

َل « :فرموده صو رسول خدا »ل حرام دانسته.داند آنچه را سال اّو  ل حالل دانسته و حرام میسال اّو 
َ

َحال

ِقَياَمة
ْ
 يَْوِم ال

َ
ِقَياَمِة وََحَراَمُه َحَراٌم إىِل

ْ
 يَْوِم ال

َ
ٌل إىِل

َ
ٍد َحال کند. آیا از کسی  یعنی تا قیامت تغییر نمی .)١(»ُ�َمَّ

توان تقلید کرد؟ آیا تقلید از کتاب خدا بهتر نیست؟  داند می که چیزی را گاهی حالل و گاهی حرام می

ۡ  َوَلَقدۡ ﴿ :ها راحت شدن بد است؟ خدا فرموده آیا از تغییر آراء بشری و تبدیل رساله  .﴾َءانَ ُقرۡ لۡ ٱ نَا�َ�َّ
ه از نصاری از حمل بار کشیشان خسته شدند و گفتند ما خدا و  خدا آسان نیست؟ یک ۀآیا رسال

ّ
عد

را قبول داریم و از دستگاه استحمار کشیشی بیزاریم. آیا ممکن است مسلمین نیز بیدار  عیسی

 احتیاج به اجتهاد و 
ً
شوند؟ مسائل اسالمی اکثر ضروری و بدیهی و محل اجماع مسلمین است، اصال

 تقلید 
ّ

د فقهاندارد. این مد
ّ
 مقل

ً
  سابقند در اصل فتوی یعیان اجتهاد تماما

ّ
د عوامند و و در مقام عمل مقل

دهند،  طوری که عوام میل دارد ایشان طبق رضای عوام فتوی می دهد، یعنی هر به میل عوام فتوی می

  باشند. ه بقره میسور ۱۵۹کنند و مشمول آیه  و لذا حقائق را کتمان می انندکه عوام را نربرای این
 : ۀاند که همان آیات رّد است بر اهل تقلید. یکی آی ایشان به آیاتی از قرآن استدالل کرده -پنجم

ۡهَل ٱّ�ِۡكرِ إِن ُكنُتۡم َ� َ�ۡعلَُمونَ  َٔ فَۡ� ﴿
َ
 .]٧األنبیاء: [ ﴾ لُٓواْ أ

 .»ال کنیدسؤ  تتورادانید از اهل قرآن و یا اهل  اگر نمی«
 ست که سؤمفهوم آیه این ا

ّ
م است نه تقلید، مگر ال کنید تا بدانید پس این آیه دلیل بر وجوب تعل

 ب
ً
 ه اینکه تقلید را مجازا

ّ
األصول  ةم بگیریم و چنین مجازی در لغت نیامده. صاحب کفایمعنی تعل

  گوید این آیه ظاهر می
ّ
  ۀدیگر آی. پس این آیه رّد است بر قائلین به تقلید. و )٢(م، نه در تقلیداست در تعل

ْیِنی -١
َ
ل

ُ
 .۵۸ص / ۱، جالكايف، یک

 .)۳۰۰ :ص( كفاية األصولی، شیخ محمد کاظم خراسان -٢

_____________________________ 



 ١٦٧  مقدمه

ْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجعُ ﴿ ْ ِ� ٱّ�ِيِن َوِ�ُنِذُروا ُهوا ََتَفقَّ ِ فِۡرقَٖة ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ
ٓواْ فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ

 .]١٢٢التوبة: [ ﴾ ....إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم 
دین کوچ  م جهاد و فراگرفتن احکامعلّ ت ای برای هر گروهی از ایشان عّده پس چرا از«

 .»کنند برای اینکه چون برگردند قوم خود را بترسانند نمی
ه و تعلم نه در تقلید. و نفرموده قوم ایشان از ایشان تقلید کنند. پس این 

ّ
این آیه صریح است در تفق

اند بر وجوب تقلید و مدرک دیگری هم  آیات رّد است بر اهل تقلید. چگونه به چنین آیات استدالل کرده

 اند؟  ردهکنذکر 

 
ّ
به سخن شود که دلیلی برای تقلید نیست. حال خدا کند حسد و تکّبر را کنار گذارند و  م میپس مسل

  ما گوش دهند و بیدار شوند
ّ
ط احادیث م کتاب خدا و سّنت رسول به توّس و به برکت تعلیم و تعل

گاه ش و از زیان تقلید دوری جویند. چه نیکو  وند و خرافات دینی را دور بریزندصحیحه به حقائق دین آ

  :گفته آنکه گفته

ـــــــــاد ـــــــــزن از رأی رأی و اجته  دم م
 

ــــاد  ــــت و عن ــــر اس ــــات کف ــــر آی  در ب
 

ـــن ـــرع و دی ـــران ش ـــان ای رهب ـــان و ه  ه
 

ـــس خطر  ـــا را ب ـــت م ـــین  هس ـــا در کم  ه
 

 بــس کنیــد ایــن اخــتالف و ایــن نفــاق 
 

ــــــاق 
ّ

 در طریــــــق حــــــق نمائیــــــد اتف
 

ـــــد  ـــــه کنی گ ـــــق آ ـــــق را از راه ح  خل
 

ـــد   ـــره کنی ـــود گم ـــوای خ ـــه از فت ـــی ک  ن
 

ـــاد  ـــن فس ـــان از ای ـــالح جه ـــرط اص  ش
 

ــــاد  ح
ّ
ــــت ات ــــاد اس ح

ّ
ــــت ات ــــاد اس ح

ّ
 ات

 

ــــ ــــود ۀمای ــــه ب ــــا جمع ــــت م  جمعّی
 

ــــت آن را در  ــــون دانس ــــم چ ــــود خص  رب
 

ــــؤمنی ــــت ای م ــــق بگف ــــد نح  ارجمن
 

ـــد  ـــد بلن ـــوتش ش ـــه ص ـــون اذان جمع  چ
 

 نمـــــازجملـــــه بشـــــتابید از بهـــــر 
 

ـــــاز  ـــــد ب ـــــر نمـــــاز جمعـــــه رو آری  ب
 

 لیـــک فتواهـــای صـــد عـــالی جنـــاب
 

ــــاب  ــــرآن و کت ــــر راه ق  ب
ّ

ــــد ــــت س  گش
 

 پیغمبــــــر نمــــــاز جمعــــــه بــــــر 
 

 اهــــل اســــالم اســــت فــــرض و معتبــــر 
 

ـــال ـــن ص ـــرک ای ـــود ت ـــه او بنم ـــر ک  ةه
 

ــــد از   ــــا بع ــــن و ی ــــات م ــــادر حی  ةمم
 

 حـــــق پریشـــــانش کنـــــد در روزگـــــار 
 

ــــوار و   ــــل و خ ــــد ذلی ــــد مان ــــا أب  زارت
 

 ةصـــالنـــی پـــذیرد حـــق صـــیامش نـــی 
 

 ةزکـــانـــی بـــود حّجـــش قبـــول و نـــی  
 

ــت  ــا اس ــع م ــدر جم ــه ان ــانی ک ــن پریش  ای
 

ـــــاء اســـــت  ه زاد   نفـــــرین خـــــتم األنبی
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ـــت  ـــم اس ـــن أعظ ـــالم رک ـــه در اس  جمع
 

ـــتهر  ـــم اس ـــایش ک ـــویم از مزای ـــه گ  چ
 

ــــس  ــــرورّیات، پ ــــد از ض ــــه باش  جمع
 

 نیســــت جــــایز انــــدر آن تقلیــــد کــــس 
 

 مســــلمانان از ایــــن خــــواب گــــرانای 
 

ـــــد   ـــــائید و برخیزی ـــــده بگش ـــــان دی  ه
 

ـــــام  هدور ـــــد تم ـــــوی ش ـــــد و فت  تقلی
 

 بعــد از ایــن علـــم اســت بهــر خـــاص وعــام 
 

 ســــبط پیغمبــــر ز فتــــوی کشــــته شــــد 
 

 آری از فتــــوی بــــه خــــون آغشــــته شــــد  
 

ــق  ــس عمی ــاهی ب ــد چ ــن تقلی ــت ای  هس
 

ـــق  ـــاز ای رفی ـــن ب ـــاز ک ـــت ب ـــم عقل  چش
 

 عـــرض و امتحـــان گـــر کـــه آیـــد روز
 

ــــــان  ــــــد أمّت ــــــال برآرن ــــــگ واوی  بان
 

 کـــای خـــدا ای ملجـــأ هـــر مســـتمند
 

ــــــــد  ــــــــت را زدن
ّ
 پیشــــــــوایان راه مل

 

 مجتهــــد کـــــز رأی خــــود آرد دلیـــــل 
 

ـــــل  ـــــد علی ـــــرآن رأی او باش ـــــیش ق  پ
 

ـــــود هر  کـــــه را تقلیـــــدی از ایشـــــان ب
 

 از بـــــاد شـــــک لـــــرزان بـــــود  
ً
 دائمـــــا

 

ــــّن  ــــد و ظ ــــؤمن از تقلی ــــذر ای م  الح
 

ــــت   ــــنیس ــــن ُج ــــروِیّ ای ــــرمن ز پی  اه
 

ـــــذر ـــــی برح ـــــد باش ـــــد از تقلی  بای
 

 الحــــذر ثــــّم الحــــذر ثــــّم الحــــذر 
 

 گــر تــو خــواهی باشــی از اهــل نجــات
 

 ثبـــــات تـــــرک کـــــن تقلیـــــد رأی بی 
 

 خلـــق چـــون تقلیـــد و نـــادانی گزیـــد 
 

ـــــد  ـــــّوت مزی ـــــتعمار را ق ـــــت اس  گش
 

ــــیر ــــدی اس ــــد تقلی ــــدر بن ــــه ان  ای ک
 

ـــذیر  ـــدی پ ـــن پن ـــوش ک ـــل گ ـــد بگس  بن
 

 مــــا بســــی دیــــدیم قــــرآن و خبــــر 
 

 ز لعــــن و ضــــررنیســــت در تقلیــــد ُجــــ 
 

ـــ ـــاب و ســـّنت از خـــود دور کـــن ُج  ز کت
 

ـــــن  ـــــرور ک ـــــول و آل او مس ـــــم رس  ه
 

ـــــاد داد ـــــر ب ـــــان ب ـــــق را تقلیدش  خل
 

ـــاد  ـــد ب ـــن تقلی ـــر ای ـــت ب ـــد لعن  ای دوص
 

 

 )۱۳۴۴(تاریخ من. هل الزّ أرشور و نتَ نعوذ باهللا من مضالّت الفِ و بع اهلدیالم علی من اتّ و السّ 

 خبری از قرآن ضررهای ماّدی و معنوی دارد بی -۲۴
ای از آنها را  خبری از قرآن به ضرر و زیانهای بسیاری مبتال شده، ما نمونه ت اسالم در اثر بیامّ      

 : نگاریم می

 یشود و بدون استفاده در گودالهای یگاو و شتر قربانی م نی میلیونها گوسفند،در ایام حّج در مِ  -۱

ن آنها. درکنند از ترس ماندن دزیر خاک می
ّ

 یکه بسیاری از فقراحالیر هوای گرم و بوی تعف
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این اسراف  مسلمین در ممالک اسالمی به دو سیر گوشت حالل محتاجند و دسترسی ندارند، آیا

ای بسازند و جلو این اسراف و تبذیر را بگیرند،  ز است؟ باید سردخانهنیست؟ آیا این ضرر جای

  :سوره حّج فرموده ۲۸ ۀرا قرآن در آیزی

ٰ َما َرزََ�ُهم ّمِۢن بَِهيَمِة ﴿ ۡعلُوَ�ٍٰت َ�َ يَّاٖ� مَّ
َ
� ٓ�ِ ِ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ْ َمَ�ٰفَِع لَُهۡم َوَ�ۡذُكُروا ّلِيَۡشَهُدوا

ۡطعُِمواْ ٱۡ�َآ�َِس ٱۡلَفقَِ� 
َ
نَۡ�ِٰم� َفُ�ُواْ ِمۡنَها َوأ

َ
 .]٢٨الحج: [ ﴾ ٢٨ٱۡ�

 های خود را مشاهده کنند و در روزهای معلومی نام خدا شوند به حّج برای اینکه بهرهحاضر «
 ۀرا بیاد آرند بر آنچه روزی ایشان کرده از حیوانات چهار پا که از آن بخورید و به سختی کشید

 ».فقیر اطعام کنید
  :همین سوره فرموده ۳۷و  ۳۶ ۀو در آی

ِ َعلَۡيَها  َوٱۡ�ُۡدَن َجَعۡلَ�َٰها لَُ�م ّمِن﴿ ْ ٱۡسَم ٱ�َّ ِ لَُ�ۡم �ِيَها َخۡ�ٞۖ فَٱۡذُكُروا َشَ�ٰٓ�ِرِ ٱ�َّ
ۡرَ�َٰها لَ�ُ  ۚ َكَ�ٰلَِك َسخَّ ْ ٱۡلَقانَِع َوٱلُۡمۡعَ�َّ ۡطعُِموا

َ
ْ ِمۡنَها َوأ ۖ فَإَِذا وََجَبۡت ُجُنوُ�َها فَُ�ُوا ۡم َصَوآفَّ

َ �ُُ  ٣٦لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن   ﴾وُمَها َوَ� دَِمآؤَُها َوَ�ِٰ�ن َ�َناُ�ُ ٱ�َّۡقَوٰى ِمنُ�مۡ َلن َ�َناَل ٱ�َّ
 .]۳۷-۳۶الحج: [  
لهی قرار دادیم، برای شما در آنها خیر است، پس یاد إحیوانات تنومند را برای شما از شعائر «

فرود  خدا کنید و خدا را نام برید بر ذبح و نحر آنها، در حالی که بر پا باشند، پس چون به پهلو
آیند از آنها بخورید و به فقیر و سائل وارد اطعام کنید، بدین گونه آنها را برای خاطر شما مسخّر 

لیکن پرهیزگاری شما بخدا خدا نرسد وه کردیم و تا شکر گزارید، گوشتها و خون آنها ب
 ».رسد می

و مساکین اطعام  و به فقراء وردنخ د که هدف قرآن از قربانی حیواناتشو از این آیات معلوم می

ن اسراف حرامی را مرتکب بودند چنی خبر نمودن است نه زیر خاک کردن. اگر مسلمین از این آیات با

ای فراهم  و اگر سردخانه انداختند و یا قربانی خود را چون مصرف ندارد دو روز عقب می شدند نمی

 کردند.  پشم و کرک آنها به نفع فقراء استفاده می کردند از گوشت، پوست، می

دست آمده و مدرکی در ه ضرری که از دادن خمس و سهم امام از مالی که از کسب و کار ب -۲

 اجماع نیز ندارد.  ل وو دلیلی از حدیث وعق برای اداء آن نیست رسول سّنتو  خدا کتاب
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  :ۀبه صریح جمل )١(۴۱انفال آیه  ۀیک آیه وارد شده در خمس غنائم جنگی در سور: ا کتاب خداامّ 

 .]٤١األنفال: [  )٢(﴾يَۡوَم ٱۡلُفۡرقَانِ ﴿
 :و

 .]٤١[األنفال:  )٣(﴾يَۡوَم ٱۡ�ََ� ٱۡ�َۡمَعان﴿
 :و

ۡسَفَل ِمنُ�ۡمۚ ﴿
َ
ۡكُب أ ۡ�َيا َوُهم بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱۡلُقۡصَوٰى َوٱلرَّ نُتم بِٱۡلُعۡدَوةِ ٱ�ُّ

َ
 .]٤٢[األنفال:  )٤(﴾إِۡذ أ

ین از مشرکین و برخورد این دو جدا شدن موّحد که روز جنگ بدر روزچیزی  دهد هر که نشان می

 غعنوان ه دست مسلمین آمده به جمع به یکدیگر، ب
ُ

ر مسلمین بین خود و مس آن را زمامدانائم، باید خ

کسب و کار و بازار نیست. و به  ۀایتام و غرباء مسلمین تقسیم کند و مربوط به بهر نزدیکان خود، فقراء،

اسالمی در  یو سایر خلفا ش و همچنین امیرالمؤمنین علیدرتمام عمر صاضافه رسول خدا

 ه درهم ب زمان خالفت خود یک
ُ

اند و  مس ارباح مکاسب از کاسبی نگرفته و مردم هم ندادهعنوان خ

و برادرش عقیل  و گرنه حضرت امیر و خلفاء مطرح نبوده صرسول خدا ۀچنین موضوعی در سیر

ند جعل کرد‡ هپس از یک قرن و دو قرن اخباری به نام ائّم  .شدند صاحب میلیونها درهم و دینار می

ا در مقابل آن، اخبار و احادیث بسیاری وارد شده که که کاسب شیعه باید خمس و سهم امام بدهد، امّ 

 
ُ

خمس را به شیعیان ‡ هز در غنائم جنگی نیست. و اخبار بسیار دیگری نیز آمده که ائّم مسی ُج خ

  اح و حالل کردهخود بخشیده و برای آنان مب
ً
  اند که نپردازند، مثال

ّ
صفحه  ةیعدر جلد ششم وسائل الش

  فرموده ‡هحدیث را روایت کرده که ائّم  ۲۲به بعد  ۳۷۸
ُ

مس را برای شیعیان خود حالل اند که ما خ

ا «: روایت کرده از توقیع امام زمان که فرموده ۱۶و در خبر ایم ده و بخشیدهکر أَمَّ دْ مْ الْـخُ وَ قَ أُبِيحَ سُ فَ

١- ﴿ ْ َما َوٱۡعلَُمٓوا َّ�
َ
ءٖ  ّمِن َغنِۡمُتم � نَّ  َ�ۡ

َ
ِ  فَأ بِيلِ  َوٱبۡنِ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٱلُۡقۡرَ�ٰ  َوِ�ِي َولِلرَُّسولِ  ُ�َُسُهۥ ِ�َّ  إِن ٱلسَّ

ِ  َءاَمنُتم ُكنُتمۡ  ٓ  بِٱ�َّ نَزۡ�َا َوَما
َ
ٰ  أ ُ  ٱۡ�َۡمَعاِن�  ٱۡ�ََ�  يَۡومَ  ٱۡلُفۡرقَانِ  يَۡومَ  َ�ۡبِدنَا َ�َ ٰ  َوٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  ﴾٤١قَِديرٌ  َ�ۡ

 یرسول و برا یخداست و برا یمحققا پنج یک آن برا انید که هر چه غنیمت گرفتید پسبدو « ].٤١[األنفال:

خودمان روز  هاگر مؤمن به خدا هستید و به آنچه ما نازل کردیم بر بند ،یتیمان و مسکینان و راهگذر صاحب قرابت و

 »که دو جماعت بهم رسیدند و خدا بر همه چیز تواناست. یجداشدن روز

 ».شدن روز جدا« -٢

 ».رسیدند روزی که دو جماعت بهم« -٣

 ».تر از شما بود وادی دورتر و قافله پائین   ۀکناره تر بودید و ایشان ب کنار وادی نزدیکه هنگامی که شما ب« -٤

_____________________________ 
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ل نْهُ يفِ حِ عِلُوا مِ جُ تِنَا وَ يعَ دا زیاد کرده و حکمی در طول احکام خ‡هدانیم چگونه ائّم  ما نمی )1(» لِشِ

اند، این کار مشروع نیست. ممکن نیست و از شیعیان خود این حکم را برداشته سپس آنرا برداشته

ن مردم از قرآن و سّنت رسول حال چو نبوده بدین بیفزاید، به هر صحکمی که در زمان رسول خدا

نژاد  که دین مساوات است و دین تبعیضاسالم و در دین  خبرند، این زیان را متحّمل شده یب صخدا

همان خمس غنائم جنگی را بین فقراء و  صاند؟ با اینکه رسول خدا نیست چگونه این تبعیض را آورده

زیرا در جنگ بدر ایتام و مساکین آل محمد وجود د نداده، یتام مسلمین تقسیم کرده و به یتیم آل محّم أ

کرده همان الگو و اسوه است برای تمام مسلمین که باید به  صنداشته است. هر کاری که رسول خدا

ولُ «: رمودهآمده، ف ۲۶۶ص ۲که در بحار ج او اقتدا کنند. و امیرالمؤمنین چنان سُ نَّ رَ ا سَ نَّةُ مَ  اهللاِالسُّ

ا أُحْ  ةُ مَ عَ الْبِدْ هِ وَ دِ عْ نْ بَ ثَ مِ  ارباح مکاسب نیست.  خمس خبری از صدر کتاب خدا و سّنت رسول )2(»دِ

چه دارد از  پیرمرد قد خمیده هر وریس  زن چرخ کند که هر پیر هیچ عاقلی حکم نمی: ا عقلو امّ 

 یپس بدان که بیشتر فقها: ا اجماعامّ لهی. و إمر اکسب و کار خمس آن را به دیگری بدهد بدون 

شیعه در خمس  یدانند. و فقها مذاهب اسالمی قائل به خمس ارباح مکاسب نشده و آن را بدعت می

 
ُ

دانند تمام آن را و  مس ارباح را مخصوص امام میارباح مکاسب اختالف دارند، بسیاری از ایشان خ

 خمس را واجب نمی می
ً
  گویند امام هم به شیعیان بخشیده و بعضی اصال

ّ
از بزرگان ای  هدانند. ما عد

  اند ذکر می شیعه را که خمس را واجب ندانسته یعلما
ّ
  :فاق نیستکنیم تا معلوم شود مسئله مورد ات

 »کتاب مختلف«ابن جنید که از بزرگان علمای شیعه بوده در زمان دیالمه به نقل عالمه در  -لاّو 

 . ۳۱ص  ۲ج

  -مدّو 
ّ

 . »المعاد ةذخیر«ق سبزواری در کتاب مرحوم ابن عقیل به نقل محق

  -مسّو 
ّ

 . ۳۸ص  ۱۲ج  »کتاب حدائق«ث بحرانی در شیخ مفید به نقل محد

که سخنی از ارباح مکاسب  »من الیحضر«ی در کتاب بن بابویه القّم  دشیخ صدوق محّم  -چهارم

اس و خمس تجارت نیاورده، ولی احادیث تحلیل خمس را برای شیعیان آورده. و از کالم حاج شیخ عبّ 

ل کسانی هستند که و اهل قم اّو «: بن آدم که نوشتهت شأن زکرّیا در ذکر جالل »مالاآل یمنته«قمی در 

 شود تا آن زمان خمس معمول نبوده است.  معلوم می» ‡هسوی ائّم ه خمس فرستادند ب

_____________________________ 
 اما خمس برای شیعیان ما مباح شده است و برای آنها حالل شده است. -١
 ا ایجاد شده است.را سنت نهاده و بدعت آن است که بعد از رسول خدسنت همان است که رسول خدا آن -٢
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خمس متاجر را برای ما  †هائّم : فرموده ۱۴۳ص  ۴ج  »تهذیب«کتاب  شیخ طوسی در -پنجم

و در کتاب  ۲۶۳ص  ۱ج  »المبسوط«و نیز در کتاب  شیعه در آن جائز استند که تّصرف ا مباح کرده

 چنین فرموده است.  ۲۰۰ص  »ةهایالنّ «

ر حمز -ششم
ّ
که  ۳۷و  ۳۰ص  ۲ج  »مختلف«بن عبدالعزیز به نقل عالمه در  هشیخ فقیه سال

ا «: راجع به خمس فرموده مً رَ لِكَ كَ نْ ذَ فُ مِ َّ ا نَتَرصَ ا مَ لُّونَ دْ أَحَ الً قَ فَضْ   .)1(»وَ
  -هفتم

ّ
متاجر و مساکن  فرموده خمس مناکح، ۲۶ص » ةکتاب خراجیّ «ق ثانی الکرکی در محق

 برای عموم شیعه حالل است که ندهند. 

  -هشتم
ّ

  هب ۲۷۷ص »شرح ارشاد«و در  ۲۱۰ص »البیان ةزبد«س اردبیلی در کتاب مقد
ّ
ی کل

 خمس را ساقط نموده. 

  -نهم
ّ

شرح داده که خمس  ۱۱۶تا ص  ۱۰۱خود ص  »ةخراجی«یخ الجلیل ابراهیم القطیفی در الش

 اند.  حالل و مباح نموده‡ هبرای شیعه مباح است تا روز قیام قائم و خمس و انفال را ائّم 

ةِ «: ذیل جمله شرائع در )٢(د صاحب مدارکند سید محّم ید الّس الّس  -دهم نَ نْ مؤْ لُ عَ ضُ فْ سُ ما يَ امِ  اخلَ

نَة  . )٣(طور مطلق عفو شده استه این خمس ب: فرموده »السَّ

  -یازدهم
ّ

 . )٤(»المعاد ةذخیر«د باقر خراسانی در کتاب ق سبزواری میرزا محّم مرحوم محق

  -دوازدهم
ّ
سهم امام چون  :فرموده ۴۸ص  ۶ ۀجزو ۲ج  »وافی«محسن الفیض در کتاب مال

  هدسترسی به امام نیست پس ب
ّ
. و شیخ یوسف )٥(»المفاتیح«ی ساقط است و چنین فرموده در کل

 . امام را نسبت به کاشانی داده است سقوط حّق  ۴۴۲ص  ۱۲ج  »حدائق«بحرانی در کتاب 

 .اندکرم و فضل آنچه را ما تصرف کنیم بر ما حالل فرموده یدر این زمان از رو -١
قم ،فقیه »مدارك األحكام يف رشح رشائع اإلسالم«کتاب: منظور مؤلف  -٢

ِّ
ت ( یعاملی وسوی مسید محمد بن عل ،حق

 .هـ)۱۰۰۹

إلحیاء  ‡، قم، مؤسسة آل البیت يف رشح رشائع اإلسالممدارك األحكام ، يسید محمد عاملنویسنده  المدارك   -٣

 .۳۸۴/ شرح ص ۵هـ، ج ۱۴۱۰التراث، 

 چاپ قدیم.، ۴۹۲/ ص  ۳ق  ۱ج  ،ذخرية املعادی، حقق سبزوارم نگا:-٤

از  تحلیل آن برای شیعه و در آناختالف  موضوع خمس و» الرشائع مفاتيح« شکتاب در یمال محسن فیض کاشان -٥

دیدگاه صحیح نزد من این است که تحلیل خمس از «گوید: مطرح کرده است. و در پایان بحثش میسوی ائمه را 

 »برای شیعیان ثابت نیست. ‡سوی ائمه 

_____________________________ 
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  -سیزدهم
ّ

ر  »وسائل الشیعه«العاملی در  یخ الحّر الش
ّ

کتاب الخمس، سهم امام را در صورت تعذ

فرموده او قائل به سقوط  ۴۴۲ص ۱۲ج  »حدائق«ایصال به امام برای شیعه مباح دانسته است. و در 

 سهم امام است. 

به سقوط  قائل ۴۴۸ص  ۲ج »حدائق«شیخ یوسف بحرانی در  »الحدائق«صاحب  -چهاردهم

 سهم امام است. 

ظاهر اخبار این است که جمیع خمس : ب خمس فرمودهدر با »جواهر«صاحب  -پانزدهم

اند (شاه بخشیده  نفله کرده اند، ولی نایبان ادعایی ان بخشیدهمخصوص امام باشد و ایشان هم به شیعی

 . ۱۶۴بخشد) چاپ تبریز ص  شیخ علی خان نمی

ونُ « :شیخ بزرگوار عبدالله بن الصالح البحرانی که فرموده -شانزدهم كُ س اخلُ  يَ َعِ مْ ا  هِ بِأَمجْ بَاحً مُ

مْ اقِ سَ وَ  ةِ عَ يِ لِلشّ  نْهُ   .)1(»طاً عَ
  -هفدهم

ّ
  :که فرموده ۴۴۶ص  ۱ج  »مرآت العقول«مجلسی در  ۀمبه نقل عال

ّ
رین جمعی از متأخ

 دانند.  خمس ارباح را واجب نمی

که قائل به اند تا اجماع ایشان معلوم گردد و تازه آنان به اضافه اکثر علمای شیعه تألیفاتی نداشته

  خمس بوده
ّ

امام بیاید و از دریا  ای از ایشان گفته که باید نصف آن را به دریا بیندازد تا وقتی که هاند، عد

  خارج سازد
ّ

ای معتقد بودند که باید در زمین دفن شود چون امام بیاید زمین گنجهای خود را  هو عد

 ماعی در کار نیست. ریزد در زمانی که معامالت با صلوات است. پس اج بیرون می

و بر  خدا زکات را قرین نماز قرار دادهاند.  ه چیز کردهچنانیکه منحصر به نُ  زیان دیگر در زکات آن -۱

ه چیز نیست و هر مسلمانی الزم است که از آنچه خدا به او روزی کرده انفاق کند و منحصر به نُ 

ْمَوالِِهْم َصَدقَةً ﴿: جمله
َ
ا َرزَْ�َناُهْم يُنفُِقونَ ﴿: و جمله )٢(﴾ُخْذ ِمْن أ : و جمله)٣(﴾ِممَّ

رِْض ﴿
َ
ْخرَْجَنا لَُ�م ّمَِن ا�

َ
ا أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِباِت َما َكَسبُْتْم َوِممَّ

َ
و جمالت دیگر قرآن )٤(﴾أ

داللت دارد که در هر چیزی چه کسب و کار و چه معادن و حبوبات زکات است. و امام 

اةٌ  یءٍ لِّ شِ كُ  يفِ «: نیز فرموده صادق كَ خبری از عمومات قرآن زکات  ا در اثر بیامّ  )5(»زَ

_____________________________ 
 تمام انواع خمس برای شیعه مباح است و از آنها ساقط است. -١
 ».ای بگیر از اموالشان صدقه« -٢

 ».ایم انفاق کنند و از آنچه روزیشان کرده« -٣

 ».ایم انفاق کنید از طیبات آنچه کسب کردید و از آنچه برای شما از زمین رویانیده و خارج کرده« -٤

 در هر چیزی زکات است. -٥
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 در مازندران و گیالن که صدها خه چیز شده و آن نُ منحصر به نُ 
ً
روار ه چیز هم از بین رفته، مثال

ه چیز در آنجا نیست. هر آنجا بیچاره بمانند زیرا آن نُ  یو باید فقرا برنج دارند زکات واجب ندارد

ا اگر صد عدد ماشین داشت زکات ه در تمام سال چریده زکات بدهد امّ کس پنج شتر دارد ک

کنند و از زکات محرومند و دولتها  ندارد و لذا فقرای مسلمین در کمال فقر و بدبختی زندگی می

های نامشروع از قبیل مالیات بر کافی به مالیات الماِل  مملکت و نداشتن بیت ۀبرای ادار

المال و زکات کافی متمایل  شوند و فقراء نیز در اثر نبودن بیت میمسکرات و امثال آن متمّسک 

و این زیانی برای  خبری از قرآن است شوند، این زیانها در اثر بی به رژیمهای غیر اسالمی می

 قرآنی. ای غیرفقراء شده به برکت فتاو

ر از جهت ست. مسلمین چه مقداا که گریبانگیر مسلمین شده نذورات یهای یکی دیگر از زیان -۲

رود، زیرا نذر به  داند، این همه نذورات باطله از جیب ایشان می نذر ضرر مالی دارند، خدا می

چنانکه  باشد ءمعنی پیمان و قرارداد است، باید پیمان و قرارداد با خدا بسته شود تا واجب الوفا

 : فرموده ۹۱نحل آیه  ۀدر سور

﴿ ِ ۡوفُواْ بَِعۡهِد ٱ�َّ
َ
َ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡفَعُلوَن  ... َوأ  .]٩١النحل: [ ﴾ ٩١إِنَّ ٱ�َّ

 ».کنید داند چه می زیرا خدا می ....وفا کنید به پیمان خدا«
 اّو  :اند لغواست زیرا ا نذر و پیمان با اولیاء و بندگان صالحی که از دنیا رفتهامّ 

ً
خدا آن را واجب  ـال

 
ً
 اولیاء خدا از : الوفا قرار نداده. و ثانیا

ّ
نحل ارواح  ۀسور ۳۲ ۀالعی ندارند و طبق آیقرارداد و نذر مردم اط

خبرند، زیرا اگر از دنیا با خبر بشوند  و از دنیا بی الم بهشت خواهند رفتپاکان پس از وفات به دارالّس 

  ناراحت می
ّ

 ۲۷۰ ۀبقره آی ۀلع است، و در سورشوند، ولی خدا حاضر و ناظر و از پیمان بندگان مط

  :فرموده

َ َ�ۡعلَُمهُ ﴿ ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
 .]٢٧٠البقرة: [ ﴾ َوَمآ أ

 ».داند آنچه انفاق و یا نذر کنید خدا آن را می«
 فقهاء اسالمی نذر برای غیر )١(،﴾امٗ َصوۡ  لِلرَّ� ُت نََذرۡ  إِّ�ِ ﴿ :فرماید می‘و لذا حضرت مریم

امام و  ن برای قبور صلحاء،خبری از قرآن همه ساله میلیونها توما ا در اثر بیدانند امّ  باطل میخدا را 

  :رود و این کار زیانهای معنوی دارد شود و از جیب مردم می امامزادگان نذر می

 ».ام ای نذر کرده همانا من برای خدای رحمن روزه« -١
_____________________________ 
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ح قرآن و حکم عقل کار مشرکین یصره دا و حاجت خواستن از غیر او که بغیر خه ه بتوّج  -الف

 است. 

خدا حاضر و ناظر همه کس نیست و در طرفین آن باید حاضر باشند و غیر نذر پیمانی است که -ب

 طرف آن غائب و در دسترس نیست.  حقیقت یک

  نذر برای غیر -ج
ّ
 بند و بار است.  خواران بی خبر از دین و اکثر موقوفه یان بیخدا تقویت متول

 امالک، اموال، مزارع، ،وقف ۀواسط هه بخبری از قرآن، وقف است ک یکی دیگر از زیانهای بی -۳

 خراب مانده نه ساکنین آنها تعمیر میهای باغ کاروانسراها و ،مدارس ،ها خانه
ً
کنند  موقوفه اکثرا

 نه مَ  و
ٌ

 َع  وقوف
َ
 م و نه متیِه ل

ّ
چنین وقفی مدرک قرآنی ندارد. ضرر و زیان دیگر آن این است و یانول

شود که قبور ایشان دارای ضریح  باشد نتیجه چنین میکه اگر وقف بر قبور اولیاء و صلحاء 

در نظر مردم مراقد آنان از مساجد برتر و عظمت مخلوق در  شود و ین میسیمین و گنبد زّر 

اولیاء او در زمان ما عوام ما خدا را مانند گردد، چنانکه  نظرشان از عظمت خالق بیشتر می

 دانند.  بده نمی مهربان و دادرس و شفا

ق َر خبری از قرآن، نصیب مسلمین شده عداوت و نفاق فِ  بی ۀواسط هی که بیها ز زیاندیگر ا -۴

ل و ایشان واحد است، باز از قت ۀاسالمی است، با اینکه کتابشان واحد و دین ایشان واحد و قبل

کند، چه قدر از مسلمین  دیگر می ۀفرقه تکذیب و تکفیر فرق غارت یکدگر دریغ ندارند و هر

ها کردند،  کشت و کشتار جان هم افتاده و جنگها وه نام سّنی و شیعه به ل تاریخ بجهان در طو

 
ّ

 اسالم و مخالف قرآن است.  العی داشتند میولی اگر از قرآن اط
ّ

دانستند که این کارها ضد

 : فرموده ۲۸۵خدای تعالی در سوره بقره آیه 

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِ ﴿  .]٢٨٥البقرة: [  )١(﴾...هِۦ َوُ�ُتبِهِۦَوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ
لهی و رسوالن او داشته باشد طبق قرآن مؤمن است و اکتب  که،مالئ کس ایمان به خدا، پس هر

را خلیفه بداند و  جان و مال و آبروی او محفوظ است چه معتقد به خلیفه باشد و یا نباشد، چه علی

ا متأسفانه مسلمانند. امّ  همق اعتقاد دارند و هم مؤمن وفو ۀی به آی، زیرا تمام شیعه و سنّ چه ابوبکر را

خون یکدگر تشنه بوده و گاه گاهی به قتل و غارت ه خبرند و لذا ب ی از این آیه بیاکثر عوام شیعه و سنّ 

  یکدگر پرداخته
ّ

وزیر با لشکر مغول ساختند و به قتل عام شهر  ق طوسی با ابن العلقمِی اند، چنانکه محق

و شاه  است کشتندی عنوان اینکه خلیفه سنّ ه بغداد پرداختند و دو میلیون و سیصد هزار مسلمان را ب

_____________________________ 
 ».او ایمان دارندیک به خدا و فرشتگان او و کتب مؤمنین هر  و« -١
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اس با لشکر قزلباش خود، شهر هرات را که یک مرکز اسالمی بود قتل و غارت کردند و در چالدران عبّ 

و شیعه خون یکدگر را ریختند و به فرق هم کوبیدند و قریب به هشتاد ی نام سنّ ه تبریز دو لشکر اسالم ب

ت ت یکدگر هّم ی و شیعه به آزار و اذیّ سنّ  ۀهزار از یکدگر کشتند. در طول تاریخ زمانی نبوده که دو فرق

دو مسلمانند و قتل مسلمان یکی از گناهان کبیره است.  شند در حالی که طبق آیات قرآن هرنگماشته با

حاد کرده و فرمودهقرآن 
ّ
اق و ات

ّ
ْ �ۡ ٱوَ ﴿ :دعوت به اتف ِ ٱ لِ ِ�َبۡ  َتِصُموا ْ  َوَ�  اَ�ِيعٗ  �َّ قُوا ، و در )١(﴾َ�َفرَّ

 : فرموده ۳۲و  ۳۱ ۀروم آی ۀسور

قُواْ دِيَنُهۡم َوَ�نُواْ ِشَيٗعاۖ ُ�ُّ ِحۡزبِۢ بَِما ٣١َوَ� تَُ�ونُواْ ِمَن ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� ﴿ ِيَن َفرَّ يِۡهۡم  ِمَن ٱ�َّ َ�َ
 .]٣٢-٣١الروم: [ ﴾ ٣٢فَرُِحوَن 

دینی آورده و شیعه شیعه و دسته دسته گردیده و هر حزبی  ۀکه تفرقاز مشرکین نباشید آنان«
 ».به آنچه نزدشان بوده شاد شدند

ط گردیده و باز  ۀفانه در اثر تفرقمتأّس 
ّ
مذهبی ممالک اسالمی را تجزیه نموده و استعمار بر همه مسل

 قرآن از یکدگر تکذیب و  یک از آنان شب و روز بر و گویندگان مذهبی هر ندمسلمین بیدار نشد
ّ

ضد

ل خواهی خواسته ایشان را بیدار کند و یا مواّد نفاق را بردارد و وسائ کنند و اگر دانشمند خیر ی میبدگوی

 مرحوم آیت الله خالصی اعالم کرد که 
ً
تفرقه را از بین ببرد مورد طعن و لعن خود مسلمین شده مثال

ست و طبق کتب و ا یکی از وسائل تفرقه میان سنّی و شیعه زیاد کردن شهادت بر والیت در اذان

ن نبوده حذف افتراق را که جزء اذا ۀاحادیث شیعه این شهادت در اذان نبوده و بدعت است، این مادّ 

و  ند آمدند از روی حسد او را تکذیبکنید، در عوض اینکه امثال و اقران او، او را تصدیق و یاری کن

 مردم عوام را بر او شورانیدند. 

کنند چاپ  ها خرج میآن پول ۀو دربار اند و ضررها که مسلمین مبتال شدهاز زیان دیگر یکی  -۷

 قرآنی است که مخالف قرآن کتاب
ّ

است بسیاری از مطالبش، مانند کتاب ضرب های ضد

 و امثال آن.  غدیر ۀشمشیر بر منکر خطب

کر دادیم البته زیانهای دیگر نیز هست که نمی   ما برای نمونه این زیان
ّ

توان شمرد، مانند  ها را تذ

 علمها و زنجیرها و مجالس هفتگی و ،ها حجله و ها دسته ،طبل و دهل های معمولهمخارج عزاداری

 قرآنی شر ۀمشروعغیرمشروع و مجالس دعاهای غیر ۀساالن
ّ

-فالن و زیان بی های بی آور و سفره کضد
سلمانی بر سر او بزند باید مطوری که پوست سر را بشکافد، که هر تیغی ولّی طفل و یا ههای قمه زدن ب

 ».خدا و متفرق نشویدو همه چنگ بزنید به ریسمان « -١
_____________________________ 



 ١٧٧  مقدمه

   .)١(نخودی ۱۸یک شتر دیه دهد و یا ده اشرفی طالی 

چنین کاری  صف دستور قرآن است و صدر اسالم نبوده و رسول خدااینها که ذکر شد تمام برخال

ه دشمنان دین و شّیادان و هوس ت به او اقتدا کنند، ولی یکنکرده تا امّ 
ّ

وجود ه رانان این کارها را ب عد

اند که  دین اسالم بستهه ی است ببردار نیستند، زیرا دکانهایی است که بهره دارد، افتراهایآورده و دست

  :ث غرور و غفلت عوام شده و خدا در قرآن هشدار داده است و فرمودهباع

ونَ ﴿ ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ  .]٢٤آل عمران: [ )٢(﴾وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ
دانشمندان بیدار اسالمی باید بکوشند و مردم را بیدار کنند و بفهمانند که آنچه ذکر شد از دین 

حاد و  را خاموش کنند ق بین سّنی و شیعهو آتش نفا .نیست
ّ
و بین این دو دسته برادران اسالمی ایجاد ات

 حسن تفاهم کنند. 

ه روحانی متأّسفانه یک 
ّ

ی امور دین شده عد
ّ

نفاق و غوغای  ۀاند که هر روز معرک نمای نادان متصد

 در کتاب  اختالف را زیادتر می
ً
در روز  خداای را نقل کرده از رسول رسی خطبهطب »احتجاج«کنند، مثال

عید غدیر که آن خطبه مخالف صد آیه قرآن است و یک سند ضعیف بیشتر ندارد، راویان آن عبارتند از 

و او روایت  اند ا ضعیف، جّعال و غالی شمردهد بن موسی الهمدانی که علمای رجال شیعه، او رمحّم 

و صالح بن  اند شمرده لمای رجال شیعه او را نیز مطعون، ملعون و ضعیفکرده از سیف بن عمیره که ع

اب و غالی شمرده و فرموده
ّ

اند اقوال زشت او بسیار و حدیث او مردود است، ما در  عقبه که او را کذ

ه
ّ
 قرآنی را با چنین روایتی رسول خدا مجل

ّ
قرائت نکرده، ولی معلوم  صای ذکر کردیم که این خطبه ضد

ْنُت «: که فرموده را صلمات رسول خداایم، یعنی ک غدیر خّم نشده ۀباشد که ما منکر اصل قضیّ 
ُ
َمْن ك

ُهمَّ َواِل َمْن َواالهُ واََعِد َمْن اَعَداه
َّ
هُ الل

َ
هُ َ�َعِ�ٌّ َمْوال

َ
ه مغرض  وقت یک قبول داریم، آن )٣(» َمْوال

ّ
عد

_____________________________ 
 باشد.نخود: وزن قدیمی برابر با پنج گرم می ۀحب -١

 ».اند گولشان زده است و آنچه به دین خود بسته« -٢

، علی نیز دوست و موالی اوست. پروردگارا، هرکس که او را دوست دارد، هرکس من دوست و موالی او هستم« -٣

 ۱/۱۱۸ ،شمسند درامام أحمد لفظ:  تخریج آن با این» دشمن بدار. کند،دوست بدار و هرکس را که با او دشمنی می

این  سنادا گوید:را تحقیق کرده است. و احمد شاکر میدر چاپی که احمد شاکر آن ۹۵۱و ۹۵۰م ارقه اب ، و۱۱۹و

حدیث  این: گویدسپس می ،)۳/۱۰۹( مرفوعبه صورت رقم ازید بن  ، ازاملستدركدر حاکم  و .است صحیح روایت

 )۳/۵۳۳( دررقم ازید بن  از دیگریطریق را از آن و اند.را تخریج نکردهآن شرط شیخین و است بنا برصحیح 

 تلخيصرا در و ذهبی آن اند.را تخریج نکردهاست و شیخین آنحدیث صحیح  اسناد این: گویدتخریج کرده و می

» عيل بن أيب طالب أمري املؤمننيخصائص «کتابش  را درو  امام نسائی آن كند.ذكر نموده و به صحت آن اشاره می

 



 تابشی از قرآن    ١٧٨

د ی وادار کردنی و مردم را بر علیه ما تحریک نمودن و حتّ نفهمیده و نسجیده بنا کردند بدگویانداز،  نفاق

تی ساده
ّ
ث جلیل است بر ما رّد بنویسدقول خودش ه ای را که ب شیخ پیرمرد محال

ّ
و ایشان تأّمل  محد

و از تهمت و دروغ نوشتهنکرده و با اینجانب تماس نگرفته با یک آب و تابی ک
ّ
و ما را مّتهم  تابی ممل

هام است. شماحالیکه چنین نیست و رنموده به انکار اصل غدیر خّم، د
ّ
ید مالحظه فرمای صرف ات

ث جلیلی خبر از سند رسوای این خطبه ندارد و خطبه را با اصل قضّیه غدیر خّم فرقی 
ّ

چگونه محد

ث جلیل گفت؟ آیا نویسنده و ناشرین چنین کتبی مسلمانند؟  نگذاشته، آیا می
ّ

توان چنین کسی را محد

ه نمای دیگری که خود را راهنمای مردم می روحانی
ّ

قمری  ۱۳۹۴رمضان  ۱۹ال را روز ای از جهّ  داند عد

ما و مرا به قتل برسانند، تا هم کاری خود را با  د در مسجدجماعِت ما بریزن زمود که پس از نماتحریک ن

کرد ثابت کند و با این حال خود را دوست امام المتقّین  ابن ملجم مرادی که در کوفه این کار را

البین و  ز اصالح ذاتگیریم که قصدی نداریم ُج  هد میدانند، ولی ما خدا را شا می المؤمنین  امیر

ُْت �َ�ْهِ ﴿عداوت فریقین رفع  رِ�ُد إِ�َّ اِ�ْصَ�َح َما اْسَتَطْعُت َوَما تَوْ�ِيِ� إِ�َّ بِاّ�ِ َعلَيْهِ تََو�َّ
ُ
إِْن أ

�ِيُب 
ُ
زنند برای حفظ خرافات خود. ما  حال در عوض یاری هزاران تهمت و افتراء به ما میهر و به )١(﴾أ

 از خدا بیداری مسلمین را خواهانیم. 

گاه شوند و بدانند که همانطور که معاویه برای پیشبرد ریاست و  بنابر آنچه ذکر شد مسلمین باید آ

ط پیدا کرد اهداف خود قرآن را سپر کرد و باالی نیزه برد و مسلمین را گ
ّ
ول زد و بدین وسیله بر مردم تسل

ه
ّ

اند برای پیشبرد  ای از مسلمین نام حضرت علی و نام امامان اهل بیت را وسیله کرده همین طور عد

عقل و قرآن را کنار گذاشته و اسالم را  و عشق حسین نام عشق علیه اهداف غلط خود و ب

و شعائری را به  دان اسالم وارد کرده درت دروغی خود خراب کرده و هرچه بدعت بوده در زیر چتر محبّ 

اند  را در میان مردم نشر دادهاند که روح اهل بیت از آنها بیزار است و عقایدی  نام مذهب اهل بیت آورده

اسالم را خراب کند و میان  ،سایر بزرگان دینه نام علی وکه مخالف قرآن و عقل است. مسلمان نباید ب

َمْن «روایت کرده است. اما جمله اول:  ]بیروت چاپ ۳۵الحیدري وص چاپ، ۹۳ص التقدم مصر و چاپ ۲۱ص[
ٌّ َمْوالهُ  ترمذی و ابن ماجه و احمد در جاهای مختلفی از مسندش و حاکم در الـمستدرك  را» ُكنُْت َمْوالُه َ�َهَذا يلَعِ

هایی علم حدیث و محدثین به تواتر آن حکم اند. و بسیاری از استوانهنی در جاهایی از معجمش تخریج کردهو طبرا

التيسري برشح « در یامام مناو و» األزهار املتناثرة يف األخبار املتواترة: «شکتاب در یامام سیوطاند. از جمله: کرده

حدث محمد بن مفقیه  و بالمنح المحّمدیة، قسطالنی؛ نيةمواهب اللدـشارح العالمه زرقانی  و» اجلامع الصغري

 ».نظم املتناثر من احلديث املتواتر« :شکتاب در یکتانه ب مشهور یادریس یجعفر حسن

 ».گردم خواهم مگر اصالح را، و نیست توفیق من جز با خدا، بر او توکل دارم و بسوی او بازمی توانم نمی تا می« -١

                                                                                                                                                         



 ١٧٩  مقدمه

اینکه آنان دشمن علی و ما دوست  ۀگویند به بهان زد. از آن جمله به اهل سّنت بد میمسلمین نفاق اندا

 اهل سّنت دشمن اهل بیت رسول خداعلی هستیم. و این خطا و گناه بزرگی است. زیرا اّو 
ً
نیستند  صال

ان واقعی حضرت علی و سایر افراد اهل بیت رسول را قبول دارند و در کتب ایش بلکه تمام فضائِل 

و  ر میان اوالد اهل سّنت بسیار استجعفر و عباس د سطور است. به اضافه نام علی، حسن، حسین،م

 ن است به صاحبان این اسماء. همین دلیل بر محبت ایشا

 قرآن و از
ّ

هایی است که   همین زیارت قبور امامان اهل بیت و ساختن زیارتنامه ی،جمله اعمال ضد

 
ّ

 در زیارت آن امامان آوردهقرآن است،  جمالت بسیاری از آنها ضد
ً
عُ  كَ نَّ أَ  دُ شهَ أَ « :اند که مثال مَ تَسْ

دُّ جَ  يمِ الَ كَ  رُ تَ قَ  یتَروَ  ايبِ وَ وَ شنوی و  دهم ای بزرگوار که تو کالم مرا می من شهادت می« :یعنی »يامِ مَ

گوید انبیاء پس  می، در حالی که قرآن »بینی دهی و تو محل ایستادن مرا می کنی و می جواب مرا رّد می

العند مانند آیه  از رفتن از دنیا، از دنیا بی
ّ

گوید  و قرآن می )٢(مائدهسوره  ۱۱۷و  ۱۰۹و آیه  )١(بقره ۲۵۹اط

شنوند و جواب  اند بخواند آن کسان نمی خدا را از کسانی که از دنیا رفته و وفات نموده هر کس غیر

  :فرماید فاطر می ۀسور ۱۴و  ۱۳ ۀدهند چنانکه در آی نمی

ِيَن تَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦ َما َ�ۡملُِكوَن ِمن قِۡطِمٍ� ﴿ إِن تَۡدُعوُهۡم َ� �َۡسَمُعواْ  ١٣َوٱ�َّ
 .]١٤-١٣فاطر: [  )٣(﴾ُدَ�َٓءُ�مۡ 

  :فرموده ۶و  ۵ ۀاحقاف آی ۀو در سور

ِ َمن �َّ �َۡسَتِجيُب ﴿ ْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ن يَۡدُعوا َضلُّ ِممَّ
َ
ۥٓ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ وَُهۡم َعن َوَمۡن أ ُ�َ

_____________________________ 

َماتَهُ ...﴿کالم خداوند در مورد عزیر نبی:  -١
َ
ُ  فَأ ۥۖ  ُ�مَّ  َ��ٖ  ِماْئَةَ  ٱ�َّ وۡ  يَۡوًما َ�ِۡثُت  قَاَل  َ�ِۡثَتۖ  َ�مۡ  قَاَل  َ�َعَثُه

َ
 يَۡو�ٖ�  َ�ۡعَض  أ

ِۡثَت  بَل قَاَل  فرمود: چند  پس خدا صد سال او را میرانید، سپس او را زنده نمود و« ]٢٥٩[البقرة:  ﴾...َ��ٖ  ِماْئَةَ  �َّ

 ».یاام. خدا فرمود: بلکه صد سال درنگ نمودهاز روز مانده ییک روز و یا مقدار :؟ گفتیامدت مانده

ُ  َ�َۡمعُ  يَۡومَ ﴿باشد: منظور کالم خداوند در مورد پیامبران در روز قیامت می -٢ ٓ  َ�َيُقوُل  ٱلرُُّسَل  ٱ�َّ ِجۡبُتۡمۖ  َماَذا
ُ
ْ  أ  َ�  قَالُوا

ٓۖ  ِعۡلمَ  نَت  إِنََّك  َ�َا
َ
ٰمُ  أ گوید یکند پس از آن میخدا پیامبران را جمع م یروز« ]١٠٩[الـامئدة:  ﴾١٠٩ ٱۡلُغُيوبِ  َع�َّ

 ینیست زیرا که فقط تو دانا یما علم یکردند) گویند برا یمت شما چه مقدار از شما پیرواچقدر اجابت شدید (

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  َوُ�نُت ...﴿ فرماید:می  و اینکه در مورد مسیح». یهائغیب ا �ِيِهۡمۖ  ُت ُدمۡ  مَّ يۡ  فَلَمَّ  ُكنَت  تَِ� تَوَ�َّ
نَت 

َ
نَت  ِهمۚۡ َعلَيۡ  ٱلرَّ�ِيَب  أ

َ
ٰ  َوأ که در میان  یو من گواه بر ایشان بودم مادام« ]١١٧[الـامئدة:   ﴾َشِهيدٌ  ءٖ َ�ۡ  ُ�ِّ  َ�َ

 »یگواه یو تو بر هر چیز یتو خود مراقب بر ایشان بود یایشان بودم، پس چون مرا وفات داد
 ».دعای شما را نشنوند ﴾ اگر بخوانیدشان١٣خرمائی نیستند ﴿   ۀخوانید مالک پوست هست و آنان را که جز خدا می« -٣
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ۡعَداٗٓء َوَ�نُواْ بِِعَباَدتِِهۡم َ�ٰفِرِ�َن  ٥ُدَ�ٓ�ِِهۡم َ�ٰفِلُوَن 
َ
 ﴾ ٦�َذا ُحِ�َ ٱ�َّاُس َ�نُواْ لَُهۡم أ

 .]۶-۵األحقاف: [ 
قیامت  خواند که جواب او را تا خواند، کسی را می خدا را میتر از آنکه غیر یست گمراهک«

خوانند دشمن  دهد و آنان از دعای ایشان غافلند و چون مردم محشور شوند آنان را که می نمی
 ».باشند ایشان

خبرند. و خدا به  اولیاء پس از مرگ از دنیا بی شود که انبیاء و و همچنین از آیات لبث استفاده می

 : فرموده ۲۲ ۀفاطر آی ۀرسول خود در سور

نَت ﴿
َ
ن ِ� ٱۡلُقُبورِ َوَمآ أ  .]٢٢فاطر: [ ﴾ ٢٢بُِمۡسِمٖع مَّ

 ».توانی بشنوانی نمی ندتو به کسانی که در قبر  )دای محّم («
 خواندن کسی که 

ً
خدا در حوائج و ادعیه که عبادتست، کفر و شرک از دنیا رفته و خواندن غیراصال

  :فرماید جن می ۀشود چنانکه در سور محسوب می

َحٗدا  فََ� تَۡدُعواْ َمعَ ﴿
َ
ِ أ  .]١٨الجن: [ ﴾ ١٨ٱ�َّ

 ».با خدا احدی را مخوانید«
 خواند. را از خدا  ه نباید در عبادات غیرو صدها آیات دیگر در قرآن است ک

 ه ی که بو از جمله چیزهای
ّ

قرآن است ساختن قبور نام سادات اهل بیت میان مردم معمول شده و ضد

ت فقیر وقف بر آن  ونذر و نیاز  سیمین، زرّین،
ّ
قبور است که همه ساله مخارج و پولهای زیادی از این مل

  :فرموده ۵۶ ۀنحل آی ۀشود، خدا در آیات زیادی از این عمل نهی کرده، از آنجمله در سور صرف آنها می

ِ لَتُۡ� ﴿ ا َرزَۡقَ�ُٰهۡمۗ تَٱ�َّ ا كُ  َٔ َوَ�ۡجَعلُوَن لَِما َ� َ�ۡعلَُموَن نَِصيٗبا ّمِمَّ وَن لُنَّ َ�مَّ  ﴾ ٥٦نُتۡم َ�ۡفَ�ُ
 .]۵۶النحل: [ 

ها)، قسمتی از آنچه را روزیشان ها و بارگاه دانند (همچون گنبد برای چیزهای که نمی«
 . »ه مسئول خواهید بودالبتّ د یا ی که بستهخدا قسم از افتراهایه دهند ب ایم قرار می ساخته

ی که و نیاز و وقف شما ندارد و پولهای به نذر باید به مردم عوام فهمانید کسی که از دنیا رفته احتیاجی

 اسراف و حرام است و  کتل و زنجیر خریداری می لم،شود و یا ع در میان ضریح ریخته می
ً
شود تماما

 و فقراء داد.  باید به محتاجان

ندارد، اولیاء و انبیاء اگر از حال و  ناظر نیست و از حال بندگان خبر از خدا کسی حاضر و غیر   

شوند و همواره باید از  مال و افعال بندگان خدا خبردار شوند در عالم برزخ محزون و غمگین میاع

 ﴾َزنُونَ َ�ۡ  ُهمۡ  َوَ�  ِهمۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  �ََ� ﴿ :مردم غّصه بخورند در صورتی که خدا فرموده اعمال و رفتار بِد 
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 ای دارند.  اند که نه ترسی و نه غّصه ی رفتهاولیاء و انبیاء از دنیا به جای: یعنی

اند این است که هر کس گناهی  ه در میان مردم منتشر ساختهجمله بدعتها که زیر نام اولیاء و ائّم  و از

و خالفی و جنایتی مرتکب شود متوّسل به آنان شود که آنان واسطه و یا شفیع شده و ایشان را از قانون 

و این مطلب را در احادیث و زیارات خود  سازند رهانند و وارد بهشت می می کیفری که خدا مقّرر کرده

ةِ «: گویند به او می ماند مانند آنکه در زیارت اما آورده يعَ ذِ الشِّ تَنْقِ سْ ارالْـمُ مُ زَ َوْ ظِيمِ األْ نْ عَ نيَ مِ لَصِ  »خْ
به  ۱۹ ۀر آیمَ ُز  ۀسور شیعیان خالص است از گناهان بزرگ. در حالیکه خدا در ۀدهند امام نجات: یعنی

 : رسول خود فرموده

نَت تُنقُِذ َمن ِ� ٱ�َّارِ ﴿
َ
فَأ

َ
 .]١٩الزمر: [ ﴾ ١٩أ

 ».توانی نجات دهی آنکه را اهل آتش است می تو آیا«
مخلص مرتکب گناهان  ۀتوانی. باید پرسید چگونه شیع است یعنی تو نمی یو این جمله استفهام انکار

لین مخلص است پس تمام جنایتکاران بزرگ اّو  ۀشود شیع شود و آیا کسی که مرتکب گناهان بزرگ می می

 خدایتعالی با عدالت و فرموده !علی هستند ۀشیع
ً
 های خود که در قرآن وعده داده در قیامت رفتار اصال

خود از قول و های خود عمل منما  و به فرموده ن نیست به او بگوید که عدالت مکنکند و کسی ممک می

اولیاء از دنیا رفته و  صرفنظر و خالف وعده کرده و فالنی را برای خاطر من عذاب مکن. به اضافه انبیاء و

دانند چه کسانی چه کرده و چه  خبرند و از حال بندگان خبری ندارند نمی طبق آیات قرآنی از دنیا بی

شناسند و از اعمال و گناه دیگران حّق تجسس ندارند و  رین را نمیمقّص و یا غیررین عقایدی دارند و مقّص 

ونَ  َما لَمُ َ�عۡ  إِنَّا﴿ :خدا فرموده  َوَما ُصُدورُُهمۡ  تُِ�نُّ  َما لَمُ َ�عۡ  َوَر�َُّك ﴿ - )١(﴾لُِنونَ ُ�عۡ  َوَما �ُِ�ُّ
ۢ ﴿ - )٢(﴾لُِنونَ ُ�عۡ  ُدورِ ٱ بَِذاتِ  َعلِيُم ِ َوَ�َ�ٰ ﴿  - )٣(﴾لصُّ  ﴾َخبَِ�ۢ� بَِصٗ�� ۦبَِرّ�َِك بُِذنُوِب ِعَباِده

 پیغمبری که افراد امت خود را »کافی است که خدا به گناهان بندگانش خبیر و بینا باشد و«: یعنی
ً
. اصال

  الهی چه بگوید؟! ۀاند چگونه واسطه و شفیع گردد و در محکم داند چه کاره ندیده و نمی

 ه به
ّ

رات الهی را نادیده گرفته اند و مقّر  ه، دین خدا را عوض کردهو دوستی ائّم ه ای بنام ائّم  هرحال عد

باشد بر قرآن متواتر ترجیح  اند. و از آن جمله اخبار را و اگر چه خبر واحد و هزاران بدعت و باطل آورده

الله و خبر قطعند قرآن ظنّ گوی دهند و می می
ّ

اب خدا ت را از کتو بدین واسطه امّ  الدالله است ّی ی الد

_____________________________ 
 ».کنند کنند و آنچه را که آشکار می دانیم آنچه را که پنهان می ما می کهحقا « -١

 ».داند کنند می کنند و آنچه آشکار می هایشان پنهان می در سینهو پروردگارت آنچه « -٢

 ».ها باشد داناست آنچه در سینه« -٣
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اند. و آنقدری که به اخبار جعل شده عالقه دارند، به آیات قرآن  است دور کرده ﴾ّلِلنَّاِس  ىُهدٗ ﴿ که

 از قرآن بی
ً
اند  چه خواسته گفته و عمل کردهه نام عترت هراعتناء و فقط ب خبر و بی عالقه ندارند. و اصال

نام جعفری، ه اند ب ه، صد مذهب کردهام ائّم نه و مؤاخذه خواهند شد، زیرا اسالم یک دین بوده و اینان ب

  ی،شیخ زیدی، صوفی،
ُ

 . و ... ةالاسماعیلی و غ

 قرآن و کیفّیت آن إعجازجهات  -۲۵
  یکی از نشانه

ّ
ایمان آورد  معجزه را دید، بایدکس  عی نبّوت آوردن معجزه است، پس هرهای صدق مد

باز باید ایمان آورد. معجزات انبیاء زمان سابق را نه کسی تواتر اخبار برای او ثابت شود ه اگر ندیده، ولی ب و

او یعنی قرآن هم متواتر است و  ۀتوان ثابت نمود فقط پیغمبر اسالم است که معجز تواتر میه بیند و نه ب می

شود، زیرا قرآن حاضر و برای همه کس مشهود است. معجزات سایر انبیاء  هم محسوس و مشاهده می

 معجزات ایشان را ثابت کند. پس هرتوّسط قرآن ه احد مجهول ندارد، مگر اینکه کسی بز خبر وناقالنی ُج 

 ل به قرآن ایمان آورد. را ثابت کند، باید اّو  ‡یکی از انبیاء ۀکس بخواهد معجز

یم گوی رد که چگونه معجزه است. پس میست و باید بررسی کا سند نبّوت حال قرآن معجزه وهر به

که بشر را عاجز کند، یعنی علمای بشری نتوانند مانند آن را بیاورند. در این قرآن  ستا معجزه آن چیزی

 اعالم شده
ً
مانند قرآن نیاورند. ه و به یاری یکدگر برخیزند ب که اگر تمام جّن و انس جمع شوند صریحا

 : فرموده ۸۸ ۀدر سوره بنی اسرائیل آی

﴿ ٰٓ نُّ َ�َ �ُس َوٱۡ�ِ تُوَن بِِمۡثلِهِۦ َولَۡو قُل لَّ�ِِن ٱۡجَتَمَعِت ٱۡ�ِ
ۡ
تُواْ بِِمۡثِل َ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َ� يَ�

ۡ
ن يَ�

َ
 أ

 .]٨٨اإلسراء: [ ﴾ ٨٨َ�َن َ�ۡعُضُهۡم ِ�َۡعٖض َظِهٗ�� 
مانند آن نیاورند و اگر ه مانند این قرآن بیاورند به بگو اگر جّن وانس اجتماع کنند بر اینکه ب«

 ».شندچه بعضی پشتیبان بعضی دیگر با
 : فرموده ۲۴و  ۲۳ ۀبقره آی ۀو در سور

ْ ُشَهَدآَءُ�م ﴿ ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعوا تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ �ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

ِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�   ﴾...فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ َولَن َ�ۡفَعلُواْ فَٱ�َُّقواْ ٱ�َّاَر  ٢٣ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
 .]۲۴-۲۳البقرة: [  
آن بیاورید و گواهان  ماننده ایم در شّکید، یک سوره ب خود نازل نموده ۀاگر از آنچه ما بر بند و«

گوئید، پس اگر نیاوردید و نخواهید  از خدا بخوانید تا گواهی دهند اگر راست میخود را غیر 
 ».... آورد پس از آتش دوزخ بترسید
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 : طور نیز فرموده ۀسور ۳۴ ۀچنانکه در آی تواند بیاورد کس سخنی مانند قرآن نمی بنابراین هیچ

تُواْ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِۦٓ ﴿
ۡ
 .]٣٤الطور: [  )١(﴾فَۡلَي�

 
ّ
کمال اطمینان ابالغ نموده  با کمال جرأت و صر داده و پیغمبر اسالمقرآن این مطلب را مکّرر تذک

و بدانند در محیط  دوره و زمانی اهل آن بشنوند و عجز بشر را در مقابل قرآن مشاهده کنند تا هر

 با قرآن و آوردن مانند آن را نداشتند چه رسد به دیگران.  ۀان که کانون فصاحت بود یارای معارضتعربس

ت ست که مقام شامخ نّبوت و سفارا آنلزوم معجزه برای : یمگوی پس می: ت اعجاز قرآنا کیفیّ امّ 

ن دین و راهزنان نتوانند اّدعای نّبوت طلبان نباشد و دزدا لهی دستخوش اغراض کسان و مورد طمع جاها

دیگران خارج و گواه  ۀکه از عهد باشد الزم است امری بیاورد خدا می ۀکنند، برای کسی که فرستاد

فردی از افراد ممکن است به اّدعای نّبوت برخیزد و  و اگر چنین امری معجزه نباشد هر راستی او باشد

شقاوت گردد. لزوم معجزه  سعادت موجب ضاللت و ت وجای هدایه تفرقه و اختالف شود و ب ۀمای

نّبوت در پیشگاه عقل چیزی  ز معجزه مدرکی برای صّحت دعوتُج ه امری است طبیعی و فطری و ب

 و برای غیر انبیاء معجزه الزم نیست.  نباشد

 :معجزه بر سه قسم است

، یعنی و مجرای طبیعت را تغییر دهد الف قوانین و مقّررات طبیعت باشدامری که بر خ -لاّو 

را گواه صّحت  این جریان را از هم بگسلد و آن ۀی که خالق و موجد مجرای جهان است. رشتخدای

 خود قرار دهد مانند آنکه آب را بشکافد و آتش را سرد کند.  ۀاّدعای فرستاد

عی باشد ولی بشر آن را امری که برخالف طبیعت نباشد و وقوع آن معلول یکی از عوامل طبی -مدّو 

 ۀدرک نکرده و از نظر بشر مستور باشد و حقیقت آنرا درک نکند، ولی ممکن باشد روزی برسد که در نتیج

شمار آید، معلوم نیست  هخالف طبیعت ب نظار اهل زمان براا در کشف گردد. امّ آن پیشرفت علوم راز 

 هباشد زیرا جریان قوانین عالم طبیعت ب اقسام میمعجزاتی که برای پیامبران اجرا شده از کدام یک این 

 دست نیست.  ف و یا موافق طبیعت کدام است، درقدری مرموز و پیچیده است که راهی برای اینکه مخال

 کمال در علمی است که بشر بعضی از مراتب آنسر هاز اقسام اعجاز رسیدن ب -مسّو 
ّ

را  حد

آنرا به توّسط رسول خود  ۀنرسیده و خدایتعالی آخرین درجتواند برسد، ولی به آخرین درجات آن  می

 طوری که خرق طبیعت نباشد و جریان عالم اسباب را قطع نکند.  هاظهار کند، ب

_____________________________ 
 ».ای مانند آن بیاورند پس سخن تازه« -١
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 قوانین آن چیزی نیستم است که در آن مخالف قرآن و اعجاز آن از قسم سّو 
ّ

ه و ب طبیعت و ضد

بشری و معارف حقیقی فطری در آن مراعات شده، ی لفظی و لغوی زیبای کامل، قواعد فصاحت و ۀدرج

 بشر خارج است.  ۀای که از عهد به درجه

گواهی خدا  و باید گواهی دهد به صدق رسول خود تمام این اقسام مذکور، کار خدا است زیرا خدا

 رُ َناَ�ٰ  َناقُلۡ ﴿ :هدهمان ایجاد معجزه است. پس کار معجزه کار پیغمبر نیست طبق آیات قرآن که فرمو
ٰٓ  ًماَوَسَ�ٰ  ادٗ بَرۡ  ُكوِ�  حۡ ٱ بِهِ  ُتمِجئۡ  َما﴿ :فرموده حضرت موسی ۀو در قّص  )١(﴾هِيمَ َ�ٰ إِبۡ  َ�َ ۖ لّسِ  إِنَّ  ُر

َ ٱ   إِ�ََّما﴿ :فرموده حضرت نوح قّصۀو در  )٢(﴾ِطلُهُ َسيُبۡ  �َّ
ۡ
ُ ٱ بِهِ  �ِيُ�ميَأ  قّصۀو در  )٣(﴾�َّ

 إِنَّا﴿ :فرموده حضرت داود قّصۀدر  و )٤(﴾�َّاقَةَ ٱ َ�ُمودَ  َناَوَءاتَيۡ ﴿ :فرموده حضرت صالح
رۡ  َ�َّا﴿ و )٥(﴾َمَعهُ  َباَل �ِۡ ٱ نَاَسخَّ

َ
ٰ  ُكنَّا﴿ و)٦(﴾ِديدَ �َۡ ٱ َ�ُ  َو�  نُ َ�ۡ ﴿ :قرآن فرموده راجع به و)٧(﴾ِعلِ�َ َ�

 َ�ۡ تعالی ایجاد معجزه میه ، البتّ صو قرآن معجزه و کالم خدا است نه کالم رسول ﴾رَ ّ�ِكۡ ٱ انَزَّ
ّ

کند  حق

 ایم مراجعه شود.  نمودهدین ذکر  ا با شرایطی که ما در کتاب عقل وامّ 

 هر پیغمبری باید مناسب زمان او باشد ۀمعجز -۲۶
ی زمان او کارهای ۀرَح عصا را اژدها کرد به مناسبت اینکه َس  خدایتعالی برای حضرت موسی

 مَ  یشفا حضرت عیسی ۀشبیه به آن داشتند و معجز
َ

موات بود، به مناسبت اینکه احیاء ای و رض

های مزمن را معالجه نکردند. عالی رسیده بودند، ولی مرض ۀدکترهای زمان او در فّن معالجه به درج

خود  ۀداد و اکمه و ابرص را به اراد خدا برای صدق اّدعای او چنین امراض سخت را به دعای او شفا می

ی استاد بودند، پروری و زیباگوی سخن فّن خطابه، مردم در صحمدکرد. زمان حضرت م خوب می

تر باشد، به  تر و دلنشین خدا برای صدق نّبوت او کتابی به او نازل کرد که از هر کالمی زیباتر و شیرین

 طوری که سخنرانان در مقابل آن عاجز باشند. 

 ».گفتیم: ای آتش سرد و سالمت باش بر ابراهیم« -١

 ».آنچه آنرا آوردید سحر است، محققا خدا آن را باطل خواهد کرد« -٢

 ».آورد آنرا میهمانا خدا « -٣

 ».ماده شتر دادیم به قوم ثمود« -٤

 ».که با او ها را بتحقیق ما مسخر نمودیم کوه« -٥

 ».و آهن را برای وی نرم کردیم« -٦

 ».اعل بودیمما ف« -٧

_____________________________ 
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 امتیاز قرآن از سایر معجزات

  :دارد قرآن از جهاتی با سایر معجزات فرق

این بهتر از معجزاتی است که  در قرآن و ترتیب حروف و کلمات آن خرق قوانین طبیعی نشده و -۱

طبیعت که آتش را گلستان و یا چوب را  نخرق نوامیس طبیعت در آن باشد زیرا بهم زدن قوانی

 
ُ

 اژدها کردن موجب غ
ُ
از  صمو لذا پیغمبر اسال شود آن می ۀت آورندمردم و اعتقاد به الوهیّ  ِوّ ل

کرد و مردم را به اعجاز قرآن و نظر در  خواستند خودداری می معجزات خارق العاده که از او می

ب شده چنان معارف و فصاحت  آن دعوت می
ّ
نمود، تا ببینند کالمی که از حروف معمولی مرک

 ۀرباردارد که همه را متّحیر ساخته، با اینکه برخالف طبیعت کالمی در آن نیست، تا بنگرند و د

  صدمحّم 
ُ

 غ
ُ
 العاده.  و لذا به بندگی همواره افتخار داشت نه به کارهای خارق نکنند ّو ل

ر در آن آشنا به تدبّ  ۀامتیاز دیگر آنست که پیروان اسالم به واسط -۲
ّ
 و تفک

ّ
ر در امور تأمل

ّ
ر و تفک

ل ایشان زیاد شودمعنوی و قضاوت ف
ّ

خالف سایر  هو از تقلید اجتناب کنند ب کری شوند و تعق

 معجزات که چنین فائده نداشت. 

خردانه کنند و مقام  های بی شود که مردم درخواست العاده باعث می آوردن معجزات خارق -۳

و به  دا را متّهم به سحر و شعبده کنندو در نتیجه رسول خ ّبوت دستخوش اوهام این و آن گرددن

 د، به خالف قرآن که چنین نیست. اضافه یک رشته افسانه و خرافات در پیرامون آن جعل کنن

عای پیغمبر استّو ت و نبّو قرآن این است که قرآن دلیل بر نبامتیاز دیگر  -۴
ّ

و بین دلیل و  ت مد

ع
ّ

تناسب و ارتباطی است یعنی نبّوت برای تربیت و قرآن دستور تربیت است، به خالف  امد

 ت ندارند. ّو ایر معجزات که چنین تناسبی با نبس

م و سهلامتیاز دیگر ای -۵
ّ
بشر است، با این حال اگر بشر نتواند  ترین کارِ  نکه قرآن از جنس تکل

شود، ولی معجزات دیگر از جنس کارهای سهل  خوبی اعجاز آن ثابت می همانند آن را بیاورد، ب

 بشری نیست. 

و نیز ا ۀدائمی و آئین او جاویدان است، معجز صت پیغمبر اسالمّو امتیاز دیگر اینکه چون نب -۶

زات که خالف سایر معجرت او باقی باشد بّو دوره دلیلی بر اثبات نب ید ماندنی باشد که در هربا

تواند وقوع آنها را انکار  کس می تاریخ ثابت شود و هر ۀوسیل هباید بباقی نمانده و وجود آنها 

 کارهای فوکن
ً
 مردمی که  العاده را زود انکارمی خارقالعاده و  ق د، مخصوصا

ً
کنند، خصوصا

 ندارند.  یلهی سر و کاراماّدی باشند و با معنوّیات و تأثیر عالم غیب 
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  ۀاعجاز قرآن و عظمت آن به واسط -۷
ّ
ۀ شود و به واسط ی علوم و افکار در هر دوره بهتر ثابت میترق

و راههای جدیدی برای اعجاز  شود یت آن افزوده میّ آن بر اهّم  ۀدوره از معارض عجز مردم هر

شود، ولذا اعجاز قرآن از نظر علوم جدیده یکی از وجوه اعجاز آن شمرده  آن کشف می

 و فیزیولوژی و از نظر علم هیئت، نجوم، طبیعی ر علوم فّنی،شود، اعجاز آن از نظ می

امروزه که ما  علوِم ت خلقت آسمان و زمین و سایر کیفیّ  شناسی، تلقیح بادها،  شناسی، گیاه جنین

 آیات مربوط به آن اشاره خواهیم نمود.  ۀإن شاء الله در ضمن ترجم

 و جواب آن اشکال

ا برای دیگران چگونه اعجاز آن کند اعجاز قرآن را امّ  به لغت عربی درک می ِم اگر کسی بگوید عالِ 

به اهل زبان و از ایشان نظر  اساتید این فّن و یاست که دیگران باید رجوع کنند به ا ثابت شود؟ جواب آن

اند  نظر داده اند و ها نوشتهه اساتید فّن عربّیت به قدر کافی در اثبات اعجاز قرآن کتابو البتّ  بخواهند

  بانی، رافعی مصری،رزابوعبدالله زنجانی، ابوعبدالله م: مانند
ّ
سیوطی، عبدالقادر جیالنی،  ۀمعال

  جاحظ، باقالنی،
ّ
  اکی، واسطی، رمانی،سک

ّ
شیخ مجتبی  ین رازی، ابن أبی األصبح، زملکانی،فخرالد

 .قزوینی و صدها نفر دیگر

 در اینجا ده وجه از وجوه اعجاز قرآن را ذکر می ما    
ً
  :کنیم فعال

 قرآن از جهاتی معجزه است -٢٧
  هدایت: وجه اول

و در  بر وفق عقلارف فطری و علوم حقیقی دارا بودن آن بر مع  یکی از جهات اعجاز قرآن از جهت

و احدی از علمای بشری چنین معارفی را  نین علومی در تمام روی زمین نبودزمانی که نازل شد چ

رر خود را  هشود که عمد دانست. از قرآن استفاده می نمی
ّ
اعجازش از همین جهت بوده، زیرا قرآن مک

 ﴿: حکمت و بصیرت و نیز فرموده ایت،هد فی کرده به علم، نور،معّر 
ۡ
ْ فَ� ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  تُوا َّ� 

هۡ  ُهوَ 
َ
» هدایت بیشتری باشد ید از جانب خدا کتابی بیاورید که دارایگوی اگر راست می«: ، یعنی﴾َدىٰ أ

ی بشری چنین و به طور قطع قبل از نزول قرآن علما و غیر قرآن را گمراهی، ضاللت و ظلمات خوانده

های خیالی فالسفه در تاریکی و ضاللت بودند که  و در ظلمات اوهام و بافته علم و حکمتی نداشتند

لَبَ «: مکّرر فرموده صو لذا رسول خدا چنین استنیز بعد از قرآن  نْ طَ  مِ الْـهُ مَ ِ ن غِ دَ هُ  رآنالقُ  ريِ لَّ أَضَ

 میرالمؤمنینا ».گمراهی رهایش نماید به هرکس از غیر قرآن هدایت جوید، خدا او را«: یعنی .»اهللاُ 
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ح« :فرموده ۱۹۴ ۀدر خطب اضِ جٌ وَ نْهَ الَ مَ اطِعٌ وَ نَارٌ سَ الَ مَ ائِمٌ وَ لَمٌ قَ نيَ الَ عَ ثَهُ حِ عَ رسول  اخد«: یعنی .» بَ

 . »ای از هدایت و نه نور روشنی و نه راه واضحی بود خود را فرستاد وقتی که نه نشانه

هُ «: فرموده ۸۷ ۀو در خطب لَ سَ ورِ أَرْ رُ ةُ الْغُ رَ اهِ ةُ النُّورِ ظَ فَ اسِ يَا كَ نْ نَارُ  ،...الدُّ تْ مَ سَ رَ دْ دَ  الْـهُ قَ دَ

َد مُ الرَّ الَ تْ أَعْ رَ ظَهَ حالی که دنیا نور هدایتی نداشت و علومی  خدا رسول خود را فرستاد در: یعنی .»وَ

 پستی هویدا بود.  های نور و هدایت مندرس و عالئم نشانه ز غرور نبود، غرور دنیا آشکار،ُج 

ع خواهد شد که تمام ملل و دانشمندان ایشان 
ّ
آری اگر کسی به تاریخ دنیای آن روز نظر کند مطل

پرست  و گاو  پرستستاره پرست، پرست، بت راه بودند، ملل بزرگی مانند هند، ایران، روم و چین آتشگم

ائج به هر چیزی توّسل داشتند به بودند. یهود و نصاری برای خدا دختر و پسر قائل بودند و در حو

ها، علمی نداشتند، علم ایشان  یونان جز اوهام و خیاالت و بافندگی ۀخرافات دیگر. و فالسف ۀضمیم

 حّق و قِ هعبارت بود از وحدت وجود و وصل ب
َ

در تمام روی زمین  .م عقول عشره و ماند این خرافاتد

منّزه از صفات مخلوق قائل باشد و عقائدشان برخالف عقل سلیم و  کسی نبود که به خدای حقیقِی 

فطرت پاک بود، علم نجوم و هئیت ایشان عبارت بود از زمین و آسمان پوست پیازی. در این هنگام خدا 

 
ّ

و حدود و سایر صفات  کتابی فرستاد روشن ساده دارای توحید فطری و شناخت خدای منّزه از حد

قواعد و قوانین  ملکوت و قیامت، به انضمام اخالق،و حقائق عوالم ملک و امکانی و سایر معارف 

خالف تمام افکار بشر آن روزی بود و این حقائق بر نداردهمگانی به نام قرآن که بهتر از آن کتاب امکان 

بگوید نزد اساتید  اگر کسی بگوید درس خوانده باید و سواد درس نخوانده ط یک مرد بیآن هم به توّس 

 او
ّ
می که واجد آن باشد هام وخرافات درس خوانده، زیرا در تمام جهان تدریس علوم حقیقی نبود، معل

گاهی  :خود قرآن خود را به اوصاف ذیل معرفی کردهو و لذا باید قرآن را نور هدایت خواند  شد پیدا نمی

َ�َمن﴿ :خود را نور الهی خوانده و فرموده
َ
حَ  أ ُ ٱ َ�َ ٰ  َ�ُهوَ  مِ َ�ٰ سۡ لِۡ�ِ  ۥَرهُ َصدۡ  �َّ ّ�ِهِ  ّمِن نُورٖ  َ�َ و  )١(﴾ۦۚ رَّ

نَزۡ�َ ﴿ یا
َ
ٓ َوأ بِينٗ  �نُورٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  ا نزَِل ﴿ :حقیقت گویدو ، گاهی خود را حّق )٢(﴾امُّ

ُ
ّ�َِك  ِمن َك إَِ�ۡ  أ  رَّ

ُِل ﴿ »گاهی خود را شفاء و رحمت نامیده )٣(﴾قُّ �َۡ ٱ ٓ  ُهوَ  َما َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ ِمنَ  َوُ�َ�ّ . )٤(﴾ةَورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا

_____________________________ 
او را برای اسالم وسعت داده پس او به نور هدایت پروردگارش روشن است (او مانند کسی    ۀآیا کسی که خدا سین« -١

 ».است که دلش تنگ و مهر شده)؟

 ».و بسوی شما نازل کردیم نور روشنی را« -٢

 ».آنچه به سوی تو از پروردگارت نازل شده حق است« -٣

 .»کنیم از قرآن آنچه را که آن شفا و رحمت است و نازل می« -٤
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ْ ذۡ ٱوَ ﴿ :گاهی خود را حکمت و نعمت نامیده ِ ٱ َمَت نِعۡ  ُكُروا ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  �َّ نَزَل  َوَما
َ
 ّمِنَ  ُ�مَعلَيۡ  أ

َهاَ�ٰٓ ﴿ :رهان و بصیرت وصف کرده، گاهی خود را بُ )١(﴾َمةِ كۡ ۡ�ِ ٱوَ  بِ ِكَ�ٰ لۡ ٱ ُّ�
َ
ٓ  قَدۡ  �َّاُس ٱ �  َءُ�مَجا

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن نٞ َ�ٰ بُرۡ   :، گاهی خود را راه رشد و صراط مستقیم خوانده)٣(﴾لِلنَّاِس  �ِرُ بََ�ٰٓ  َذاَ�ٰ ﴿ .)٢(﴾رَّ

نَّ ﴿
َ
 ،)٥(﴾دِ لرُّشۡ ٱ إَِ�  ِديٓ َ�هۡ  ١ اَعَجبٗ  َءانًاقُرۡ  َناَسِمعۡ  إِنَّا﴿ .)٤(﴾تَّبُِعوهٱفَ  اَتِقيمٗ ُمسۡ  ِ� ِصَ�ٰ  َذاَ�ٰ  َوأ

وۡ ﴿ :گاهی خود را روح و حیات گفته
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
ۚ أ ْ سۡ ٱ﴿ .)٦(﴾رِنَا ِ  َتِجيُبوا  إَِذا َولِلرَُّسولِ  ِ�َّ

قرآن علم و نور و  شود که معلوم می ه. و از این قبیل اوصاف ذکر نمود)٧(﴾يِيُ�ۡمۖ ُ�ۡ  لَِما َدَ�ُ�مۡ 

 ی است که بر قامت علوم وفصاحت و بالغت و زیبایی الفاظ آن مانند لباس زیبایچه حکمت است، اگر

ِی 
ّ

قرآن به فصاحت تنها نیست، زیرا عاجز ساختن چهار  معارف آن پوشانیده باشد، ولی مفاخره و تحد

و تمام هدف قرآن این نیست، بلکه هدف قرآن آوردن  تی نداردیّ نفر عرب فصیح مانند امرء القیس اهّم 

یقی است برای تمام اهل جهان. 
ّ

 کماالت و علوم حق

ضه با اوهام و خرافات و شرک بشریست که نام آنها را علم و معار صبزرگترین شأن رسول خاتم

سال قبل از مسیح بوده و معتقد بوده که  ۶۰۰حکمت گذاشته بودند مانند افکار برماتیدس حکیم که 

سال قبل از هجرت بوده و قائل  ۴۰۰و یا پلوش حکیم که  اصلی و آن خدا است تمام جهان یک جوهر

ت بوده و قائل به سال قبل از هجر ۳۰۰و مانند پورفیر حکیم که  بودهبه وحدت انسان با خدای حکیم 

و مانند فیثاغورث و جالینوس و امثال آنان که افکار و مذاهبی اختراع کرده بودند که  وحدت وجود بوده

 گیج
ً
به آن اوهام معتقد و نمایان اسالمی  کننده و گمراهی بود. و هنوز پس از صدها سال فیلسوف تماما

 کنند، ولی تدریس قرآن جزء برنامه نیست. بطلمیوس  و در مدارس دینی آنها را تدریس می دارند عالقه

 

 ».و از نعمت خدا بر شما و آنچه بر شما نازل نموده از کتاب و حکمت یاد کنید« -١

 ».ای مردم به تحقیق برای شما آمد برهانی از پروردگارتان« -٢

 ».این قرآن برای مردم وسائل بینائی است« -٣

 ».و محققا این است راه من در حالیکه راست است پس آنرا پیروی کنید« -٤

 ».کند راستی و کمال دعوت می که به سوی * ایم شنیدهعجیب  قرآنیما « -٥

 ».بسوی تو وحی کردیم قرآنی را از فرمان خودمان« -٦

 ».کند اجابت کنید خدا و رسول را در وقتی که شما را دعوت کنند به آنچه شما را زنده می« -٧

_____________________________ 
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اسالمی آن را  ۀپیازی از خود تراشید که صدها سال فالسف  علم هئیت و آسمان و زمین پوست  )١(حکیم

کردند  خواند باور نمی و اگر کسی آنها را ظلمات اوهام می خبر بودند بی کردند و از قرآن تدریس می

ه روحانی وهنوز زمان ما یک
ّ

، دانند. بنابراین را علم می خبرند آنها ع دینی که از قرآن بینما و مراج عد

های بشری برهاند و راه ه و او را از اوهام و خیالبافییّ خدا خواست بشر را راهنمایی کند به فطرت اّول

و حکمت  ر مقابل جهلسان را به او بنمایاند، چنین کتابی به نام قرآن فرستاد که علم باشد دسهل و آ

 در مقابل بافندگی و چاپلوسی شعرا و هدایت باشد در باشد در مقابل اوهام فالسفه و حقیقت باشد 

لَُ�ٰ ٱ ّمِنَ  رَِجُ�مِ�ُخۡ ﴿ فرستادممردم اعالن نمود که این را  ۀو به هم مقابل ضاللت  إَِ�  تِ لظُّ
نجات او از خرافات آمده و از این جهت معجزه کرده،  پس قرآن برای رفع سرگردانی بشر و ،)٢(﴾�ُّورٱ

گفتند این  ن بودند میآچگونه معجزه نباشد که اوهام و خرافات در آن راه ندارد لذا کسانی که دشمن قر

ٓ َ�ٰ  إِنۡ ﴿ همان خرافات سابقین است ٓ  َذا َ�ٰ  إِ�َّ
َ
 ٱ ِط�ُ أ

َ
لِ�ۡ� ولی چون سخنان ایشان نزد عقال و  ،)٣(﴾وَّ

 دروغ و عداوت نبود رسوا و مغلوب شدند.  مت،ز تهمراجعین به قرآن ُج 

 قرآن دانش جدید و راه نوی آورد
حیات بخشم که بهتر از  ۀگوید من حدیث وعلم تاز نامد، قرآن می و تازه را عرب حدیث می خبر نو

ُ ٱ﴿ :آن خبری نیست و فرموده َل  �َّ حۡ  نَزَّ
َ
 »را خدا نازل نمود بهترین خبر تازه« :یعنی ،﴾ِديثِ �َۡ ٱ َسنَ أ

يِّ ﴿ :و فرموده
َ
ِ ٱ دَ َ�عۡ  َحِديثِۢ  فَبِأ لهی إای پس از خبر  به کدام خبر تازه« :، یعنی﴾ِمُنونَ يُؤۡ  ۦتِهِ َوَءاَ�ٰ  �َّ

 : فرموده ۳۴، در سوره طور آیه »آورند میو آیات او ایمان 

تُواْ ِ�َِديٖث ّمِۡثلِهِۦٓ إِن َ�نُواْ َ�ِٰد�َِ� ﴿
ۡ
 .]٣٤الطور: [ ﴾ ٣٤فَۡلَي�

 ».ای مانند قرآن بیاورند گویند سخن تازه اگر راست می«
_____________________________ 

و نظریه  )م۱۵۱ـ  ۱۲۷(دان یونانی بود که در اسکندریه متولد شد. یکی از دانشمندان اخترشناس و جغرافیبطلیموس  -١

وی به نظریه بطلمیوسی یا نظام بطلمیوس در عالم نجوم مشهور شد. دیدگاه وی حاکی از این بود که: زمین مرکز 

های رنها همگی به دور آن در حال چرخش هستند. کنیسه قباشد و خورشید و ماه و ستارگان و سیارهثابت هستی می

خاست و او را اعدام کرد، به مبارزه برمیزیادی این نظریه را مالک خود قرار داده بود و با هرکس که با آن مخالفت می

شناس ایتالیایی گالیله و امثال وی را اعدام کردند. و علم حدیث این نظریه را از اساس باطل کرد. چنانکه ستارهمی

 اعالم نمود.  

 ».ها بسوی نور بیرون برد اریکیتا شما را از ت« -٢

 ».های پیشینیان نیست این جز افسانه« -٣
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 : و در جای دیگر فرموده

  قُۡل ﴿
ۡ
ْ فَ� ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  بٖ بِِ�َ�ٰ  تُوا هۡ  ُهوَ  �َّ

َ
 .]۴۹القصص: [ ﴾ َدىٰ أ

 ».دیتر باشد بیاور کننده گوئید از جانب خدا کتاب بهتری که هدایت بگو اگر راست می«
های یونان را  سفه و بافتهچه آورده یا فل ست هرا قرآن از آنکه پیرو اند زیرا غیر حال که نیاورده هتا ب  

ی آوردند که در همان قواعد ا فالسفه یک مشت قواعد حدسی و گمانآورده و یا الفهای عرفان را. امّ 

و معلوم است  صّحت و سقم اقوال خود را بسنجند اختالفاتی دارند و میزانی هم در فلسفه نیست که

 و نقیآور نیست. و امّ  مطالب مورد اختالف قطع
ّ

ض یکدگر و باطل است، ا الفهای عرفان، آن نیز ضد

دانند و کشفّیاتی دارند مخالف  فان میو هر دو را عر یگدای  فو دیگری ال زند ی مییکی الف خدای

و اگر نفهمیده باشد  فهمد میده باشد بطالن آنان را مییکدگر. پس اگر کسی مطالب فلسفه و عرفان را فه

یم چون گوی ء و قرآن کریم نیامده. حال میخورد. پس علوم و معارفی مانند وحی انبیا گول ایشان را می

 قرآن معارف تازه و علوم حقیقی را آ
ّ
پرست یا یک  ت نادان بتورده محال است چنین معارفی را یک مل

 فردی از آنان بیاورد مگر اینکه از وحی باشد. 

 افکار اوست ۀلغت هر کس نمایند

ر ۀقّو  ۀلغت و الفاظ نمایند
ّ
مردی پنهان است زیر زبانش و از سخن او  باشد، هر افراد می ۀمتفک

اخالق و افکار  ثر دست و پا و صورت پی به اسرار،از ا هوّیت او پیدا است. چنانکه در علم قیافه

  از گفتار و تعبیرات هر ،توان برد صاحبش می
ّ
کس  ات آنان پی برد، فکر هرتوان به افکار و روحیّ  تی میمل

 ۀقرآن و کلمات آن با وضع عرب دور: مورد رافعی گویدۀ الفاظش باید خواند. در اینرا در صحیف

 ۀرا نمایند بی ندارد، یعنی اگر بخواهیم روش قرآن و ترکیب کلمات و مطالب آنجاهلی و افکارشان تناس

خوبی  هآن دوره را، ب اگر مقایسه کنیم وضع عرب ایم، وجاهلی بدانیم بسی خطا رفته فکر یک عرب

و اگر کسی بخواهد قرآن را کتابی آسمانی نداند ناچار  د که قرآن مولود افکار آنان نیستشو معلوم می

کافی از  ۀکمال بوده و بهر ۀدرج عتقد شود که عرب آن دوره در منتهیست که تاریخ را تکذیب کند و ما

مدنّیت و مقام شامخی در علوم و معارف داشته که فردی از آنان توانسته چنین کتاب جامع پر از علوم و 

 معارفی بیاورد، زیرا این نظم و اسلوب دقیق قرآن و معانی و ِح 
َ
آن و از طرفی کشف حقائق  ۀم بلند پایک

 مشکالت اجتماعی و سیاسی که در قرآن وجود دارد 
ّ

آسمانی و دقائق علوم طبیعی و اسرار جهانی و حل

پرستی، نزاع، جدال، غارت،  از مردمی که فقط با بت ،ت بیابانی صادر شودمحال است از جمعیّ 

  هر داشته و بفال و تطّیر سر و کا کشی، زورگویی، تفاخر، تبختر، حّق  عداوت،
ّ
ی از شرائع حقیقی و کل
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کس در قرآن نظر کند و معارف و معانی آن را درک کند و  . و هر)١(علمی دور بوده، صادر گردد قوانین

 ۀبیند که وضع دور دارای ذوق سالم و نظر صحیح باشد از خالل کلمات و دستورات آن نوری می

 کر مردم آن دوره ندارد. بیند قرآن تناسب با ف می جاهلیت را نشان داده و

 ۀایمانی سالها فرو رفته و جرثوم رذائل اخالقی و بی پرستی، پا در شهوت اگر کسی با ملل امروزه که سرا

ست روبرو شود، ا ایمان در نظرشان یکسان امراض در آنان منتشر شده به طوری که خوبی و بدی و کفر و

رساتر و بهتر از آیات قرآن  محال است بیاناتی زیباتر، اد کندو به آنان خطاب کند و بخواهد نصیحت و ارش

بار ایشان را به ایشان  برای آنان بگوید، به طوری که صورت حقیقی اخالق آنان را مجّسم و وضع نکبت

آن  ۀنشان دهد و راه اصالح و دفع مفاسدشان را بگوید. اگر کسی از تاریخ قرآن و نزول آن و محیط آورند

کند این آیات از طرف یکی از بزرگترین مصلح دنیا برای این قرن صادر شده.  می خبر باشد، خیال بی

ست که عالم ا خوبی فهمید یا باید اعتراف کند که قرآن از طرف خدای سبحانهبنابراین کسی که قرآن را ب

ب در منتهای شده که عرای نازل  به اسرار و احوال بشر بوده نازل شده و یا باید معتقد شود که قرآن در دوره

کرده، این معنی را  کمال و صالح بوده و در عین حال آمیخته به مفاسد اخالق زندگی می درجات علم،

 کند ناچار باید شکل اول را که از طرف خدا نازل شده بپذیرد.  چون تاریخ رّد می

 باشد علوم می سرچشمه قرآن

هآن  دی پیدا کرده و تمام شعب گوناگونعلوم اسالمی شعب زیا
ّ

ای  از قرآن سرچشمه گرفت. عد

متّوجه به ضبط لغات و کلماتش شدند و برای شناختن حروف و مخارجش کوشش کردند تا علم قرائت 

و تجوید و علم حروف پیدا شد، دسته دیگر در اطراف اعراب حرکاتش و تغییر کلماتش و در الزم و 

-ت کتابت ورسمدیگر از کیفیّ  ۀشد، دستمّتعددی و مواّد کلماتش بحث کردند تا علم نحو و صرف پیدا 
 

ّ
دیگر به معانی محتمله و ترجیح این  ۀالفاظ آن بحث کردند تا علم رسم الخط پیدا شد، دست الخِط

دیگر در قواعد عقلی وشواهد توحیدی و  ۀمعنی بر آن معنی پرداختند تا از آن علم تفسیر پیدا شد، دست

  همودلهی که در قرآن بود بحث نإدر ذات و صفات 
ّ

ت دیگر در کیفیّ  ۀتا از آن علم کالم پیدا شد، عد

ن قرآن مجمل و مبیّ  اط احکام و بحث در حقیقت و مجاز، عام و خاّص، نّص و ظاهر،استنب استخراج و

ه
ّ

فین و صّح  بحث کردند تا علم اصول پیدا شد، عد
ّ
ت و بطالن آن تفّحص ای در فروع و افعال مکل

  دکردن
ّ

س کردند تا علم تاریخ مرتب آثار و اخبار قرآنی تجّس  دیگر در قصص، ۀتا علم فقه پیدا شد، عد

_____________________________ 

 :ص( م۲۰۰۵هـ /۱۴۲۵، ۸لکتاب العربي، ط، بیروت، دار اإعجاز القرآن والبالغة النبوية، یمصطفی صادق رافع -١

۵۵- ۵۶(. 
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ّ

بیان شده در قرآن تفّحص کردند تا علم  ۀصفات حسنه و سیئ دیگر در مواعظ، وعد و وعید، ۀشد، عد

 
ّ

  در خطابات و دیگر ۀاخالق پیدا شد، عد
ّ

 ۀاقتضای مقامات بحث کردند تا علم خطابه پیدا شد، عد

  فرائض و تقسیمات قرآن تحقیق کردند تا علم حساب در در سهام، دیگر
ّ

دیگر در  ۀاسالم پیدا شد، عد

گردش کواکب و انجم پرداخته و از آن علم هیئت در  ت ایجاد شب و روز،طبیعی قرآن و کیفیّ  علوم

 
ّ

ایجاز و اطناب آن  دیگر در اطراف سالمت و روانی الفاظ قرآن، حسن نظم، سیاق، ۀاسالم پیدا شد، عد

سایر علوم که قواعد و  وجود آمد، و همچنین علم ُزُبر و بّینات و هحث کردند تا علم معانی و بیان بب

یک از دانشمندان علوم فوق برای اثبات  و هر اند از آن استخراج کرده و قوانین تمام آنها را از قرآن گرفته

کوشش دانشمندان شرق و  ۀسطسپس به وا و کردند و استشهاد به آیات قرآن میخود استدالل  ۀنظریّ 

نباید ا تمام این علوم قرآن بوده، امّ  ۀمنشأ و سرچشم در این علوم پیدا شد، ولی ماّده،اتی غرب ترقیّ 

ّمِیّ 
ُ
نما کرده ممکن نیست چنین  سوادان نشو و سوادی که میان جمعی از بی بی فراموش کرد که یک نفر ا

 گر آنکه از طرف خدایتعالی به او تعلیم شده باشد. این علوم بوده بیاورد، م ۀهم ۀکتابی که مادّ 

 قرآن و امتیاز آن خصائص

این است که اگر کسانی نغز و شیوا سخن و یا اشعار دلربا یکی از امتیازات قرآن از سخنان دیگر 

ت، عادات، خرافات، یا شهوات، یا عشق، اند گفته
ّ
دلباختگی و یا تقلید از  کالم آنان در پیرامون تخیال

ق و اعراق بوده که دلیل بر پستی فکر است، ب و یا مدح، ثنا، اندیگر
ّ
خالف قرآن که حقائق محض را هتمل

و از عشق و عاشقی و رموز عشق دم نزده و  ات نداردخرافات و یا تقلیدیّ  ت،الای از تخیّ  و جمله آورده

 بافی در آن نیست و در ف پیچ وخم فکری و فلسفه
ّ

  مات نداردهم معانی احتیاج به مقد
ّ
 و دق

ّ
ر در ت و تفک

و الفاظ آن با معانی مطابق و رسا است، یعنی نه کوتاه است و نه  آن موجب خستگی و ماللت نیست

افکند و برای فهم معانی انسان را  و قوای فکری را به زحمت می دتر، ولی گفتار دیگران چنین نیستبلن

 تر است، به تر و یا وسیع معانی و مقاصد یا تنگ ۀالفاظ دیگران از دائر ۀدائرکشاند، زیرا  به خیاالت می

آور است،  آور نیست، بلکه نشاط مین جهت برای کسی که قرآن را بفهمد، کثرت و تکرار آن مالله

 و این مزایا باالترین فصاحت است.  ب دیگران که جامع این مزایا نیستخالف گفتار و یا کت هب

 فصاحت و بالغت: وجه دوم

 و فصاحت این است که کالم رسا و روان باشد و از ی از جهات اعجاز قرآن فصاحت آنستیک

پیچ و مشکل خالی باشد و به اضافه زننده نباشد، یعنی داللت آن بر  کلمات زیبا تنظیم شده و از گره،

 اعلی کهه ت در فّن فصاحت بمعنی طبیعی باشد، عرب زمان جاهلیّ 
ّ

ممکن باشد رسیده  برای بشر حد
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ی بر زبانشان جاری بود و به فصاحت ۀ مقصودشان بود به آسانی و زیبایو الفاظی که شایست بودند

نقص و عیبی مّبرا  ن کالم خدا، زیرا کالم خدا از هرا شده بود برای آمدو زمینه مهیّ  کردند افتخار می

گونه که در ایجاد موجودات دیگر هیچ ورطای مخلوق امکان ندارد، زیرا همانتر از آن بر حیو فص است

مانند آن کسی  هو ب داشته عطا کرده یو به هر موجودی آنچه لوازم و احتیاجات وجود عیبی نیست

آن موجود است،  ی ایجاد کند تمام کماالت لفظی درطور کالمی را که حقتعالتواند ایجاد کند همان نمی

غیر برای هر کسی آسان نیست، باید اشخاصی در  ولیکن شناختن و تمیز دادن کالم حّق از کالم

 
ّ
نات ی کالم واقف باشند، تا محّس ج باشند تا به رموز فصاحت و زیبایسن و سخن ی کنندفصاحت ترق

که خود را در مقابل  آورد د وجوه و لذا چون قرآن نازل شد در میان عرب مهابتی ب م خدا را بشناسندکال

آن  ۀو چنان مجذوب و دلباخت آوردن چنین کالمی اعتراف کردند رو همه به ضعف خود د قرآن باختند

قرآن برخیزند و  معارضه باه و فهمیدند که اگر ب دندشدند که یارای مقاومت و یا کتمان حق در خود ندی

عجز خود اقرار و از ه و لذا فصحای عرب ب شوند یت آن بکاهند رسوا میدسائس و حیله از اهّم  هیا ب

 دست برداشتند.  معارضه و تفاخر

 کالم فصحاء، جای معارضه و اختالف است در

و لذا  راه داردرات ایشان نقص و سستی بیو در تع کالم فصحاء تفاوت داردترتیب حروف و ترکیب 

شاعر و یا دو نویسنده در  باشد. ممکن است دو نفر خطیب و یا دو مجال معارضه و تفاخر و ایراد می

زیبای خود  گوینده به سخِن  ت کاری بوده معمولی و هرچنانکه زمان جاهلیّ مقام برتری در سخن برآیند 

زیبائی لفظی تصّور شود لطائف و  بیانی، ا در قرآن آنچه دقائقکرد. امّ  و با دیگران معارضه می بالید می

کلمات قرآن را عوض  و لذا اگر کسی یک کلمه از ماند  و مجالی برای معارضه باقی نمی موجود است

ای بیاورد که معنی  تواند بهتر از آن و یا مساوی آن کلمه از لطافت و دقائق کمالی آن کاسته و نمی کند،

قرآنی باشد. ما برای نمونه یک آیه از آیات  ۀو به فصاحت و تناسب کلم محذوف را بدهد ۀهمان کلم

دیگری مانند آن  ۀیا کلم آن را عوض کرد و ۀشود جای یک کلم آوریم تا ببینیم آیا می قرآن را در اینجا می

 ۀو به دریای حیرت فرو رود. حق تعالی در آخر سور خواننده به عظمت کالم حق پی برد را گذاشت، تا

 : لقمان فرموده
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اَذا﴿ رَۡحاِم� َوَما تَۡدرِي َ�ۡفٞس مَّ
َ
ُِل ٱۡلَغۡيَث َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱۡ� اَعِة َوُ�َ�ّ َ ِعنَدُهۥ ِعۡلُم ٱلسَّ  إِنَّ ٱ�َّ

َ َعلِيٌم َخبُِ�ۢ  �ٖض َ�ُموُتۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ّيِ أ

َ
 .]٣٤لقمان: [ ﴾ ٣٤تَۡ�ِسُب َغٗد�ۖ َوَما تَۡدرِي َ�ۡفُسۢ بِأ

 کند باران مفید ست که نازل میت دانش ساعت قیامت و اومحقق بدان که فقط نزد خدا اس«
کند و کسی خود  داند فردا چه کسب می و کسی خود نمی داند آنچه در ارحام است را و می

 .»خدایتعالی دانا و آگاه به ظواهر و بواطن امور است قاً میرد محّق  داند به کدام زمین می نمی
مشابه جای آن بگذاریم از  ۀدر این آیه کلماتی است که اگر بخواهیم یکی از آنها را برداریم و کلم

رود، در این آیه خدا علم پنج چیز را اختصاص به  مقصود از بین می شود و معنی لطافت آن کاسته می

نهج  ۱۲۸ ۀدر خطب و علی این پنج چیز را احدی جز او نداردخود داده و خواسته بفهماند که علم 

 .»دانند ی انبیاء و اوصیاء نمیعلم این پنج چیز اختصاص به خدا دارد و احدی حتّ «: البالغه فرموده

  :حال شما در کلمات این آیه دقت کنید

 اّو 
ً
  »هُ ندَ عِ «خدا  -ال

ّ
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ ﴿ م داشته بررا که خبر است مقد ر که مبتداء است ﴾لسَّ

ّ
 و اگر مؤخ

َما﴿ ۀکلم، جای تقدیم و تأخیر مبتداء و خبره و اگر ب داشت مفید انحصار نبود می یح حآورد ص می ﴾إِ�َّ

غیب نزد  آنکه تمام مفاتیح علوم غیب و غیرشد به این پنج چیز و حال  نبود زیرا علم حق منحصر می

و کجا  بزرگ شن در طوفان نوح کجا بوده ۀداند یک شن کوچک میان تپّ  خدا است، خدا است که می

ات مچنین تمام ذّر و ه حال چندین مرتبه تغییر مکان داده هشن از اول خلقت تا ب ۀات هر تپّ رفته و ذّر 

 و لذا م خدا منحصر به این پنج چیز نیستپس عل .ها و سایر مخلوقات را خاک ها، بخارها، غبارها،آب

 نیاورده بلکه به تقدیم خبر اکتفا کرده تا حصر علم این پنج چیز را برای خود بیان کند.  ﴾إِ�ََّما﴿

 
ً
اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ ﴿ :فرموده -ثانیا اَعةِ ٱ﴿ ۀو اگر کلم ﴾لسَّ را جای آن  ﴾َمةِ قَِ�ٰ لۡ ٱ﴿ را برداریم و کلمه ﴾لسَّ

علم و ایمان به  صرود، چرا برای اینکه رسول خدا بگذاریم معنی مقصود و لطافت آن از بین می

ا و امّ  مان به قیامت داشته باشدمؤمن باید علم و ای ۀقیامت دارد و منحصر به خدا نیست، بلکه هر بند

اَعةِ ٱ﴿ز خدا و لذا تعبیر فرموده به کلمه داند ُج  نمی ساعت وقوع قیامت را احدی   .﴾لسَّ

 
ً
ُِل ﴿ :فرموده -ثالثا اَعةِ ٱ مُ ِعلۡ ﴿ ۀو آن را عطف کرده به جمل ﴾َث َغيۡ لۡ ٱ َوُ�َ�ّ ه فعلیّ  ۀعطف جمل ﴾لسَّ

 به اسمیّ 
ٌ

 َع  ه که همان حصری که در معطوف
َ
شد،  و اگر نه اختصاص افاده نمی یه است در معطوف بیایدل

َطر﴿ ۀجای آن کلمه را برداریم و ب ﴾َث َ�يۡ ﴿ را انتخاب کرده و اگر يثغَ  ۀو کلم  و یا ﴾َوابِلٞ ﴿و یا  ﴾مَّ

ٓ ٱ ِمنَ ﴿ ۀو یا کلم ﴾َطل﴿ َما ٓ  ءِ لسَّ ه و امثال این کلمات که همه به معنی باران است ب ﴾َق َودۡ ﴿ و یا ﴾ءٗ َما
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رود، زیرا ممکن است  از بین میو معنی مقصود و لطافت کالم  بگذاریم صحیح نیست »َث َ�يۡ «جای 

 ۀ مهندس هواشناسی به واسطهر
ّ

آید و خبر دهد و خبر او صدق  مات علمی بداند فردا مثال باران میمقد

 َ� ﴿ مفید معنی باراِن ه را آورده که ب »َث َ�يۡ « ۀا خدا کلمباشد، پس این علم اختصاص به خدا ندارد، امّ 
، پس علم نزول تواند علم پیدا کند که باران فردا مفید است و یا مضّر  و هیچ مهندس نمی است ﴾يَُ�ّ 

 
َ

 یث غیر از علم نزول مَ غ
َ

مشابه  ۀر است، و لذا خدا این کلمه را انتخاب کرده، اگر عوض شود با کلمط

 صحیح نیست. 

 
ً
 ٱ ِ�  َما لَمُ َوَ�عۡ ﴿ :فرموده -رابعا

َ
 ٱ ِ�  َما﴿ :و معنی ﴾َحامِ رۡ ۡ�

َ
هوّیت  ااین است که خد ﴾َحامِ رۡ ۡ�

شود و به سعادت  آن را که بشر می تکوین تا انتهای امرِ  یهای زنان است از ابتدامآنچه در رِح  ۀتامّ 

داند. و  شود و یا بهشتی، تمام مراحل را می شود و یا طالح، دوزخی می رسد و یا شقاوت، صالح می می

معنی عوض  ی األرحامن فِ مَ یم بگذاریم و بگوی »نمَ «جای آن کلمه ه را برداریم و ب »امَ « اگر کلمه

 و یا دختر، در این صورت ها است پسر می باشد داند آنکه در رحمشود که؛ خدا می ، چنین میشود می

مات علمی و یا اشّع  ۀتواند به واسط شناسی می جنین شود که کسی بگوید هر دکترِ  اشکالی پیدا می
ّ

 ۀمقد

تعالی م فالن زن پسر است و یا دختربرق بفهمد که در رِح 
ّ

 و این علم اختصاص به خدا ندارد، ولی حق

 ٱ ِ�  َما﴿
َ
 فرموده تا چنین اشکالی نشود.  ﴾َحامِ رۡ ۡ�

 
ً
اَذا ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َما﴿ :فرموده –خامسا اغَ  عُ قَ ماذا يَ ونفرموده  ﴾اَغدٗ  ِسُب تَ�ۡ  مَّ ، زیرا منظور دً

ولی از کار أداند، پس به طریق  این بوده که آنکه کسب فردای خود را نداند، چگونه سایر امور را می

و اگر آن را برداریم و بجای آن فعل دیگری  آورده ﴾ِسُب تَ�ۡ ﴿ ۀو لذا کلم خبر است دیگران بی

 رود.  از بین می مطلب بگذاریم لطافت

 
ً
یا  دٌ أحَ جای آن ه را انتخاب کرده و اگر ب ﴾ٞس َ�فۡ ﴿ ۀو کلم ﴾ٞس َ�فۡ  رِيتَدۡ  َما﴿ :فرموده -سادسا

ٌ بَ  ۀکلم وحی و یا  ۀبگذاریم صحیح نیست، زیرا هر فردی و یا بشری ممکن است به واسط انسانٌ و یا  رشَ

خود  ا هیچ کس به خودی خود و از پیشکند، امّ  خبردادن رسول از وحی بداند فردا چه می ۀبه واسط

فهماند که  باشد، این معنی را می معنی خودش میه که در لغت عرب ب ﴾ٞس َ�فۡ ﴿ ۀداند، و کلم نمی

 کند و این علم اختصاص به خدا دارد.  فردا چه می ددان احدی خودش نمی
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ً
يِّ  ُسۢ َ�فۡ  رِيتَدۡ  َما﴿ :فرموده -سابعا

َ
� بِأ

َ
را آورده که مفید این  ﴾ٞس َ�فۡ ﴿ باز کلمه ﴾َ�ُموُت  ٖض أ

 وحی میرد، امّ  داند به کدام زمین می خودی خود نمیه است که احدی ب
ّ

لهی إا ممکن است به توسط

 شود.  لهی نقض میإدیگری جای آن بگذاریم هدف  ۀا اگر کلمو امّ  شود بداند و مقصود نقض نمی

 
ً
کیدرا مکّر  ﴾...رِيتَدۡ  َوَما﴿ ۀجمل -ثامنا وت« دفرمو و اگر می ر کرده برای تأ به  »وَ بِأیِّ أرضٍ متَ

ي«  معمول بدون تکرارِ  عطف معمول بر رِ ا تَدْ کید نبود.  »مَ  مفید تأ

 
ً
اَذا﴿ -تاسعا طور هب »هِ دِ غَ  سبَ ك«فرمود  جای آن میه باشد و اگر ب ه میاسمیّ  ۀجمل ﴾ِسُب تَ�ۡ  مَّ

 
ٌ

 إ مضاف و مضاف
َ
 ه داللت بر استمرار و دوام دارد. اسمیّ  ۀه را نداشت، زیرا جملاسمیّ  ۀلطافت جمل ،یهل

فرموده  ﴾رِيتَدۡ  َما﴿ه اهل ادب نکات بیشتری ممکن است از آیه استفاده کنند مانند اینکه و البتّ 

ي والَ « رِ ا﴿ ۀنیاورده که نفی به کلم نافیه الءبا  »تَدْ  َما﴿ و از آن جمله ری بر نفی داردداللت بیشت ﴾مَّ
نظر و استدالل و حیله  ۀعلم پیدا کردن به وسیل ،نفرموده زیرا درایت »مُ علَ تَ  وما«فرموده  ﴾رِيتَدۡ 

 تواند علم به مذکورات پیدا کند.  باشد و خدا خواسته بفرماید به هیچ حیله و نظر و وسائل کسی نمی می

ی اعالم نموده که اگر می بنابر آنچه ذکر شد بی
ّ

د یتوان جهت نیست که خدا در مقام معارضه و تحد

کوچکی مانند قرآن بیاورید، با اینکه تمام فصحای عرب دشمن او بودند، این کار را نتوانستند  ۀسوریک 

  و اگر آورده بودند در تاریخ ثبت می
ُ
قرآن محال است، با اینکه  حا فهمیدند که جمالتی بهتر ازَص شد، ف

 کردند، چنانکه  به کلمات مخلوقی مانند خود ایرادها می
َ

 اِن ّس َح دو شعر ه که زن فصیحی بود ب نساءخ

  :ان گفتّس ل شاعر عرب بود، چون َح ان اّو ّس هشت ایراد کرد در حالی که َح  تثابِ  بِن 

ـــــ ـــــ نـــــاتُ فَ ا اجلَ لنَ ـــــبِ  عـــــنَ لمَ يَ  رُّ الغُ  حیالضُّ
 

 

ــــــ رنَ قطِــــــنا يُ وأســــــيافُ   مــــــاً دَ  ةٍ جــــــدَ ن نَ مِ
 

ــــــدُ وُ  ــــــنا بَ ل ــــــاءی العَ نِ ــــــبَ و نق ــــــی حمُ  قٍ رِ ن
 

 

ـــــ ـــــاالً م بِ رِ كأفَ ـــــا خ ـــــأو ن ـــــا اِ م بِ رِ ك ـــــن  اً بن
 

چکد از  های ما خون می و از شمشیر دهد می ست که در روز نورا ی های سفیدما را قدح«: یعنی

ان حّس ». ی و پسران بزرگواری داریمند چه دایامحرق بنی ۀالعنقاء و طائف بنی ۀبزرگواری، فرزندان ما طائف

 این دو شعر را در مقام مفاخره گفت، سپس به خنسا گفت ا
َ

در  :نسا گفتین اشعار چگونه است؟ خ

  :هشت مورد آن نقص است

ه و داللت برناتفَ اجلَ  :گفتی -لاّو 
ّ
است  گفتی جمع کثرت می فانِج کمی دارد و اگر  ، و آن جمع قل

 بهتر بود. 



 ١٩٧  مقدمه

 ن و أوسعأحَس  ،يضالبِ گفتی  و آن سفیدی پیشانی و کم و منحصر است و اگر می رّ الغُ  :گفتی -دوم

 بود. 

بود زیرا شب بیشتر  أبلغ و أحسن العشیبِ گفتی  و آن روز است و اگر می حیالضُّ بِ  :گفتی -سوم

 شود و احتیاج به روشنی دارد.  مهمان وارد می

  و آن جمع ناسيافُ أو :گفتی -چهارم
ّ
 باشد، بهتر است. که جمع کثرت نايوفُ سُ ه است و قل

 تر بود.  مناسب ينَ جيرِ گفتی  و قطره داللت بر کمی دارد و اگر می رنَ قطِ يُ  :گفتی -پنجم

تری است بهتر  که روشنی با دوام قنَ رشِ يُ گفتی  آنی است و اگر می و آن روشنِی  عنلمَ يَ  :گفتی -ششم

 تر بود.  و مناسب

 آوردی بهتر بود.  جمع می ماءدِ  مفرد آوردی و اگر دماً  -هفتم

 گفته بودی افتخار به پدر بهتر بود.  ابوناو این افتخار به اوالد است و اگر  ولدنای تفگ -هشتم

ی که به قرآن ه و تحسین کردند به خالف ایرادهایپذیرفت گرفته تمام فصحی ءو این ایرادها را که خنسا

 دانست.  جا میکه هر کس اهل زبان بود آن را بی گرفتند می

سنجی دقیق بودند در مقابل قرآن اقرار و اعتراف به  سخن قدر در فرمایید کسانی که این مالحظه

  ۀی مانند مسیلمای برای طمع ریاست، پیشوائی و خودنمای ا عدهامّ  .فصاحت آن کردند
ّ

اب، آمدند کذ

کلماتی برای مقابله با قرآن گفتند و خود را رسوا و مفتضح کردند و اگر خواستند چیزی مانند قرآن 

و لذا فصحای عرب به آنان  رآن ضمیمه کردند یعنی سرقت کردنداز ق بگویند، مقداری از آن را

 ۀخندیدند، مسیلمه با اینکه اهل یمامه و از عرب خالص و از فصحا بود در مقابل سوره کوثر که سور

و حماقت خود  خالی و دروغ، خالی از فصاحتای آورد تقلیدی تو باشد سوره می کوچک و دارای سه آیه

ل هر سه جمله اّو  »رٌ افِ ك لٌ جُ رَ  كضَ بغِ مُ  نَّ إر جاهِ و كبِّ رَ لِ  لِّ صَ ر فَ امهِ اجلَ  كيناعطَ أا نّ إ«: ترا ثابت کرد و گف

را  كئَ شانِ و کلمه  طلبی دارد آورده داللت بر ریاست را که رجاهِ  و اهرمجَ را از قرآن سرقت کرده و لفظ 

 ٱ ُهوَ  َشانَِئَك ﴿ ۀرا جای آن گذاشته و از لطافت انداخته، زیرا جمل رافِ ك كضَ بغِ ومُ برداشته 
َ
�ۡ ۡ� ُ�َ﴾ 

 ٱ﴿ خبری از آینده و معجزه است، و
َ
الف و الم داللت  ۀنی است که به واسطاشاره به دشمن معیّ  ﴾َ�ُ �ۡ ۡ�

 افرٌ ك رجلٌ  كضَ بغِ مُ دارد ولی 
ً
 : ، اوال

ً
 : خبر غیبی نیست. ثانیا

ٌ
معلوم و خبر دادن مجهول و غیر ٌر کافِ  رجل

 کیست.  رجل كافراز مجهول لغو است، زیرا معلوم نکرده 
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در این اواخر یک نفر مسیحی آمده به یاری مسیلمه و خواسته عیب کالم او را بپوشاند و کالم او را 

گذاشته و بدتر و  رجواهِ جای آن ه جماهر را برداشته و ب ۀزینت دهد و تا معارضه با قرآن کند و کلم

به آن افتخار کند و آیه نازل نماید و افتخار  یپرستانست، نباید پیغمبر تر شده زیرا جواهر مال دنیا مسخره

 كضَ بغِ مُ  نَّ إبه جواهر نیست و خدا انبیاء را به جواهر مدد نکرده است. این مسیحی آمده دیده ‡أنبیاء

و به  ترش کردهو خنک رٍ ساحِ  ولَ د قَ مِ عتَ التَ وَ  فتهجای آن گهکالم خنک و مهملی است، ب افرٌ ك رجلٌ 

قول ساحر اعتماد نکرده که خدا او را نهی کند مگر ه ترش کرده. زیرا هیچ رسولی ب خیال خود خوب

 تر شده.  ه آورده که مهملمسیلمه باشد، آن هم ساحر را نکر اینکه رسول دروغی مانند

 گونه عداوت، و دشمنان اسالم که از هر گذرد یقرآن مو چهارصد سال از نزول  و اکنون که هزار

 
ّ
چه  و هر اند مسلمین خودداری نکرده خونریزی و تهمت نسبت به اسالم و ت و آزار،اذیّ  ب، تزویر،تقل

ند که قرآن بیاور ۀکوچکی مانند سور ۀاند یک سور ا نتوانستهاند امّ  توانسته در محو اسالم کوشیده

 آن با قرآن اعتراف کنند. ی دانشمندان دنیا به تساو

 کند و هر یاز فصاحت قرآن همین بس که هر عجمی بشنود امتیاز آن را از سایر سخنان عرب درک م

ها دهد و مانند جواهری در میان ریگ کتابی باشد آن کتاب را زینت می ای از قرآن در هر جمله

 درخشد.  می

 سه دارای علم، نفر دیگر از دانشمندان عرب که هرکه یکی از علمای ماّدی بود با سه  ءوجابی الَع أابن 

 ال و فصاحت بودند همدست و همکم
ّ
یک کتابی به قدر  د شدند که هره با هم متعّه داستان شدند و در مک

 ُر 
ّ

م در راالح ت یک سال و در مقابل قرآن بگذارند. چون سال دیگر شد در مسجدبع قرآن بیاورد تا مد

�َ�ٰٓ ﴿ :ۀایشان  رفقا من چون آی ای جمع شدند، یکی از گوشه
َ
ستم را از قرآن شنیدم، دان )١(﴾...لَِ� بۡ ٱ ُض أ

ا﴿ :ۀمن چون به آی :و لذا دست از معارضه برداشتم. دیگری گفت که معارضه با قرآن ممکن نیست  فَلَمَّ
ْ  َٔ َتۡ� سۡ ٱ ْ  هُ ِمنۡ  ُسوا معارضه ناامید شدم، در این گفتگو بودند که امام  رسیدم از)٢(﴾...اَ�ِيّٗ  َخلَُصوا

  از مقابل ایشان گذشت صادق
ّ

 �ُس ۡ�ِ ٱ َتَمَعِت جۡ ٱ لَّ�ِنِ  قُل﴿ :لع شد و فرمودو از سخنان ایشان مط
ٰٓ  نُّ �ِۡ ٱوَ  ن َ�َ

َ
  أ

ۡ
ْ يَ�   َ�  َءانِ ُقرۡ لۡ ٱ َذاَ�ٰ  لِ بِِمثۡ  تُوا

ۡ
ُبِهُتوا، ]٨٨[اإلرساء:  )٣(﴾...ۦلِهِ بِِمثۡ  تُونَ يَ�

َ
 .)٤(»ف

 ».ای زمین آب خود را فرو بر« -١

 ».پرداختندپس چون از عزیز ناامید شدند در کناری به نجوی « -٢

 ».بگو اگر جن و انس اجتماع کنند بر اینکه بمانند این قرآن بیاورند بمانندش نیاورند« -٣

 .، به نقل از کتاب الخرائج والجرائح۲۱۳/ ۱۷، بحار األنوارمجلسی،  -٤

_____________________________ 
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  :موجه سّو 
ّ

 ت و نفوذ قرآن استابیّ جذ

 
ّ

 کلمات بسیاری از نویسندگان و گویندگان، جذ
ّ
 اب و مؤث

ّ
ت و سبب ر است، ولی نه مانند قرآن، عل

  بی ۀاسالم آوردن تود
ّ

رف شنیدن ِص  هطوری که ب ت و تأثیر آن بود، بهابیّ سواد مشرکین همانا قرآن و جذ

امالک و عالئق  داشتند، بلکه دست از زن، فرزند، طائفه، میدست از عداوت برشدند و  تسلیم میقرآن 

  شدند داشتند و پیرو قرآن می برمیدیگر خود 
ّ

 و این موضوع محق
ّ
که عارف به  م است برای کسیق و مسل

و لذا دشمنان اسالم در این اواخر کوشیدند که تدریس زبان عربی را از فرهنگ  زبان و لغت عرب باشد

به آن  نشوند و مردم به رموز و حقائق قرآن آشنا مراتی خود حذف کنند و یا فورمالیته نمایند تامستع

آن در  فتوای به وجوب تقلید و اکتفاءِ  ۀو مراجع اسالمی نیز به استعمار کمک کرده و به واسط نگروند

 
ّ
 إلهی بازم آیات امور اسالمی مردم را از تعل

ّ
تاب آسمانی خود ت از کداشتند به طوری که اکثر مل

عند. و امّ  بی
ّ
 ا عرب که لغت قرآن زبان مادری ایشانست ممکن نیست دست از قرآن بردارند. اطال

  ةبن مغیر ولید
ّ
کرد، چون آیات قرآن را  استهزاء می صه بود و به رسول خدااز مشرکین بزرگ مک

  ۀشنید متزلزل شد، در مورد نزول سور
ّ

 مد
ّ
الحرام و قرآن  ر مسجدنشست د می صر آمده که رسول خداث

د کالمش چیست آیا شعر است یا محّم  :قریش اجتماع کردند نزد ولید و گفتند ۀکرد، طائف تالوت می

 :رفت و گفت صبگذارید من کالم او را بشنوم، پس نزدیک رسول خدا :حکایت یا خطبه؟ ولید گفت

قرائت کرد، بدن » حم سجده« ۀشعر نیست و چند آیه از سور: فرمود صاز شعرت بخوان، رسول خدا

خود رفت و نزد قریش مراجعت نکرد، قریش  ۀو برخاست و به خان لید لرزید و مو بر تن او راست شدو

او آمد و گفت ما را سرشکسته  میل کرد. ابوجهل نزد صدولید به دین محّم : گفتند ابوجهل رفتند و نزد

لرزاند، ابوجهل  بدن را می و شنیدم که پوستمن کالمی از ا: گفت .د نمودیکردی و میل به دین محّم 

د صلی است، ولی قرآن محّم خطابه کالم متّ  :کالم او چیست شعر است یا خطابه؟ ولید گفت :گفت

ام، کالم او شعر نیست، بگذارید فکر کنم و فردا جواب گویم،  چنین نیست و انواع شعر عرب را شنیده

د شنیدم که نه کالم بشر است و نه کالم کالمی از محّم .)١(»رؤثَ يُ  حرٌ سِ  إن هذا إالّ «: چون فردا شد گفت

و سخنان دیگر را درهم  ئد و نتایجی دارد که مافوق نداردفوا ، سخن او شیرینی و حالوتی،جّن 

 . )٢(شکند می

_____________________________ 

 . به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی.)۲۴۶ -۲۴۵/ ۹( بحاراألنوارمجلسی،  -١

 .)۱۶۷/ ۹( بحاراألنوارمجلسی،  -٢
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شود، بر آن شدند که گوش خود و  دن قرآن مجذوب میینحال مشرکین چون دیدند توده به شره به

خواهند خرافات دینی خود را حفظ  دیگران را ببندند تا قرآن به گوشها نخورد، مانند زمان ما آنان که می

فهمیم. و انگشت در گوش  گویند به مطالب قرآن گوش ندهید چون ما و شما آن را نمی کنند به مردم می

کس  آهنگی دارد که هرنهادند. قرآن و اسلوب نظم آن  پنبه در گوش خود می بردند و گاهی خود فرو می

دهد، اسلوب قرآن موجب پیدایش آهنگی شد که درعرب  نوع وجد و شعفی به او رخ می بشنود یک

 سابقه نداشت. 

 
ّ
بن مغیره و اخنس بن قیس و ابوجهل که در بالغت  ولید ؛هدر خبر است که سه نفر از فصحای مک

 پشت خان کسی مانند ایشان بود نیمه شبی هرر سخن کمت
ً
آمدند برای شنیدن  صپیغمبر ۀیک منفردا

و از همدیگر خبر نداشتند، چون از کمین بیرون آمدند  دادند ه قرائت او در نماز گوش میو بات قرآن آی

دیگر بر این م گفتند اگر کسان ه به یکدگر رسیدند، معلوم شد هریک پنهانی برای استماع قرآن آمده، به

 
ّ

د شوند و این کار منجر به ایمان توده به محّم  لع شوند، مانند ما برای شنیدن قرآن جمع میکار ما مط

 ار نکنند، ولی چون شب دیگر شد هرخواهد شد، پس با یکدگر تعّهد کردند که دیگر این کار را تکر

صبح نخوابید از کثرت اثر و  و تا گوش فرا داشت صکدام از ایشان پنهانی آمد و به قرآن رسول خدا

 
ّ

ت، چون صبح شد یکدگر را دیدند و تعّهد نمودند که این کار تکرار نشود، چون روز باال آمد ولید ابیّ جذ

  :ی؟ گفتگوی د چه میسخنان محّم  ۀدربار :گفتنزد اخنس رفت و 
ّ

لب چه بگویم، فرزندان عبدالمط

 :د سقایت کعبه از ما است، تصدیق کردیم، گفتندگوین گویند دربانی کعبه از ما است، پذیرفتیم می می

را ما تصدیق   ما است، این ۀت و رسالت در خانگویند نبّو  اکنون می پذیرفتیم، حفظ کعبه نیز از ما است

ایشان از ایمان و قبول اسالم خودخواهی و شود تنها مانع  . از این سخن اخنس معلوم می)١(نخواهیم کرد

  ۀسور ۲۶ ۀه در آیکگفتند به این قرآن گوش ندهید و چنان به مردم میب قومی بوده و لذا تعّص 
ُ
 ِصّ ف

َ
ت ل

 : گفتند آمده می

 .]٢٦فصلت: [ ﴾ َ� �َۡسَمُعواْ لَِ�َٰذا ٱۡلُقۡرَءاِن َوٱۡلَغۡواْ �ِيهِ َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡغلُِبونَ ﴿
 ».کنیدد تا شما غلبه یگوش به این قرآن فرا ندهید و غوغا کنید و صدا در صدا بینداز«

د تا بر آن غالب شوید. و حتی واردین یهای خود را در میان قرائت قرآن بینداز یعنی صداها و آواز

 
ّ
کردند  آواز فراهم میط کنیزان خوشهای خود و برای آنان ساز و موسیقی به توّس  بردند در خانه ه را میمک

لف این واقعه را با اندکی اختالف روایت کرده است چنانکه به جای ؤم ).۳۱۶-۱/۳۱۵( السرية النبويةابن هشام،  -١

را به شکل صحیح آن، چنانکه در سیره ابن هشام آمده است، ذکر ابوسفیان از ولید نام برده است پس ترجیح دادم آن

 کنم.

_____________________________ 



 ٢٠١  مقدمه

 ۶ ۀو لذا آی .و به دعوت پر زحمت او اعتنا نکنید قرائت محمد ندهیده نمودند که گوش ب و سفارش می

 : سوره لقمان

﴿ ِ  .]٦لقمان: [  )١(﴾َوِمَن ٱ�َّاِس َمن �َۡشَ�ِي لَۡهَو ٱۡ�َِديِث ِ�ُِضلَّ َعن َسبِيِل ٱ�َّ
 مانند زمان ما که یک

ً
  نازل شد، عینا

ّ
 عد

ّ
خوان خوش آواز مردم را از مطالب قرآن  اح و روضهه مد

 بازداشته و 
ّ

اسالم را پذیرفتند. قرآن  ،شنیدن قرآن ۀا مردم به واسطکنند. امّ  قرآنی تزریق می مطالب ضد

 لرزانید. آری  داد، و می بود که دل آنان را تکان می
ّ
تی دارای عصبّیت و دیده نشده و نخواهد شد که مل

، عادات و افکار خود ا دعوت کنند به اینکه از زندگی، فامیل، عقائد، عالئقحمّیت بسیار باشد و آنان ر

و با کمال خلوص و رغبت تسلیم حق شوید نه به اکراه و زور، بلکه به شوق و عالقه،  دست بردارید

ی ه جایی کار بو حتّ  و نفوذ کلمات آن این کار را کرد ممکن نیست چنین دعوتی استقبال شود، ولی قرآن

خالقی و عملی یکجا با هم صورت ا ر و زبر شدند، یعنی انقالب فکری، دینی، علمی،رسید که زی

بد حاملی برای قرآنم و این را  گفت من گرفت، تا اینکه هر یک از عرب که متّهم به فساد اخالق بود می

  خود می در ذِمّ 
ً
  ۀدر جنگ یمامه با مسیلم گفت. مثال

ّ
ترین جنگهای اسالمی بود،  سخت اب که ازکذ

خواهید بگویم برای چه این پرچم را به  می :گفت بود به لشکریان)٢(پرچم به دست سالم مولی حذیفه

 بد :اند برای اینکه من حامل قرآنم و مانند صاحب قرآن ایستادگی دارم، سپس گفت دست من سپرده

هنگام بر مسلمین بانگ زد و همه را مضطرب کرد حاملی برای قرآنم اگر تا آخر استقامت نکنم، در این 

  .ن را به عمل، سپس حمله افکند و دشمن را مغلوب ساختای اهل قرآن زینت دهید قرآ :و گفت

  ۀاگر کسی قّص 
ّ
به برکت شنیدن قرآن، ه و اسعد بن زراره و ذکوان بن قیس را که از مدینه آمدند مک

ساختند، بخواند، تعّجب خواهد مسلمان شدند و سپس به برکت قرائت قرآن اسالم را در مدینه منتشر 

تمام آیات قرآن  ۀو به واسط حبشه باعث میل نجاشی به اسالم شده در و همین آیات قرآن بود ک کرد

چشمان اهل مجلس را جاری ساخت و  اشِک  کرد و لوله بپاوو غلغله و  مجلس سلطان به گریه افتادند

_____________________________ 
َرد تا ندانسته مردم را از راه خدا گمراه کند می و بعضی از مردم حدیث بازیچه را« -١

َ
 ».خ

؛ وی از پیشگامان نخستین« -٢
َ
ة

َ
ْیف

َ
ِبي ُحذ

َ
ی أ

َ
ِلْ�َ ﴿ َساِلٌم َمْول وَّ

َ
ابِِقْ�َ األ و از اهل بدر و علمای صحابه بود. از ابن عمر  ﴾السَّ

در مسجد قبا مهاجرانی را که از مکه به  گوید: سالم مولی ابی حذیفه زمانی که به مدینه هجرت کردن،روایت است که می

محمد بن «و در روایت واقدی آمده است: » ترین آنها بود.. چراکه وی قاریکرد مدینه هجرت کرده بودند، امامت می

ما همراه «سالم مولی ابی حذیفه گفت:  ،که مسلمانان در جنگ یمامه در گیر و دار جنگ بودند زمانی ثابت قیس گفت:

که پرچم مهاجران را به همراه داشت و کردیم. پس گودالی برای خود حفر کرد و در آن ایستاد درحالی نین میرسول خدا چ

 ].۱۶۹-۱/۱۶۸[به طور مختصر از سیر أعالم النبالء، ذهبی،  »سپس جنگید تا اینکه کشته شد.

 



 تابشی از قرآن    ٢٠٢

  ها را منقلب و پوست بدن را می اسالم در حبشه نفوذ کرد. قرآن دل
ّ

ت قرآن، ابیّ لرزاند و شیرینی و جذ

 سلمین شد و آن را با کمال شوق حفظ و نشر دادند. موجب رغبت م

 معجزات علمی قرآن: وجه چهارم

قدر مجهوالت بشر کشف شود و اکتشافی رخ ربوط به آن اشاره خواهیم کرد، هرم ۀ آیاتما در ترجم

شود، علوم جهانی یگانه وسیله و کمک به کشف حقائق قرآن و  دهد حقائق علمی قرآن بیشتر نمایان می

قدر راه فکر باز شود و حقائق زیر طبقات زمین و یا باالی آسمان جستجو شود،  ات آنست، هرمعجز

شود و قدر آن شناخته  برند که در قرآن و مطالب صحیح آن خلل وارد نمی پس از کشف آن، پی می

نُفِسِهمۡ  َوِ�ٓ  فَاقِ �ٱ ِ�  تَِناَءاَ�ٰ  َسُ�ِ�ِهمۡ ﴿ :گردد، چنانکه در قرآن فرموده
َ
ٰ  أ َ  َح�َّ نَّهُ  لَُهمۡ  يَتََب�َّ

َ
� 

ست. یکی از جهات اعجاز ا علوم طبیعی ظهور حقائق قرآنحقائق گویا منظور از کشف  )١(،﴾قُّ �َۡ ٱ

مل است بر بسیاری از ست که قرآن مشتا آنشده، کنونی پرده از روی آن برداشته  ۀقرآنی که در دور

دوره که اسباب  در آن آخرین اکتشافات علمی منطبق است، اطبیعی و فیزیولوژی که ب حقائق فّنی،

زمین و    اسرارای از پارهاز  ههای دقیق علمی و اکتشافی وجود نداشت قرآن خبر داد  وآالت و ابزار

هیئت و نجوم و همچنین  ۀق بیان شدیحقا و زمین و سایر کواکب و حرکت ماه ،عجائب خلقت، آسمان

و فسیل موجودات  نینجسیر  ماده داشتن موجودات و تکامل و و حیوانات و نباتات و نر از آثار و خواِصّ 

ر در آفرینش چنانکه  همر نمودانیز . و ت خلقت جهانو کیفیّ 
ّ
ْ ٱ قُلِ ﴿ :فرمایدمیبه تفک  ِ�  َماَذا نُظُروا

َ�ٰ ٱ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
َولَمۡ ﴿ :و یا )٢(﴾ِض �ۡ�

َ
ْ  أ َ�ٰ ٱ َملَُكوتِ  ِ�  يَنُظُروا ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
ُ ٱ َخلَقَ  َوَما ِض �ۡ�  ِمن �َّ

ْ ﴿ :یا و )٣(﴾ءٖ َ�ۡ   ٱ ِ�  ِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ِض �ۡ�   َف َكيۡ  نُظُروا

َ
  اینها. از غیر و .)٤(﴾قَ لۡ �َۡ ٱ بََدأ

یخ و اخبار غیبی قرآن: وجه پنجم و ششم  تار

و در  واقع بدون خلط خرافات بیان کرده یکی از وجوه اعجاز قرآن اخبار تاریخی آنست که طبق 

 شود، قرآن در ذکر تاریخ هدفش پند و عبرت و اخبار آن با کتب عهدین صدق آن معلوم می ۀمقایس

 
ّ
بیند که  و انجیل مراجعه کند می توراتم بوده به خالف کتب دیگر، اگر کسی به موعظه و تعلیم و تعل

 ».برای ایشان روشن گردد که او حق استهای قدرتمان را به ایشان بنمایانیم در آفاق و در خودشان تا  بزودی نشانه« -١

  ».؟!است یزهائیچه چ، ها و زمینبگو نظر کنید که در آسمان« -٢

 ».ها و زمین و آنچه خدا خلق کرده از هر موجودیآیا نظر نکردند در فرمانروائی آسمان« -٣

 ».در این زمین سیر کنید پس بنگرید که چگونه خلق را پدید آورد« -٤

_____________________________ 



 ٢٠٣  مقدمه

ای بدون ذکر هدف بسیار است چنانچه در  ر آنها مطالب افسانهتوان با آنها قیاس کرد، زیرا د قرآن را نمی

 جای خود بیان خواهد شد. 

درست آمده، این اخبار  داده راست و آنچه خبر ست وا غیبی فراوان آن قرآن اخبار زاعجا وجه دیگر

و این اخبار بر دو قسم  کند آن می ۀگوئیهای آن که به صّحت مقرون شده کشف از صدق آورند و پیش

آیات  ۀواقع شده و قسم دیگر پس از وفات او، که در ترجم صیک قسم آن در عصر خود پیغمبر: است

 ایم.  قرآن را ما در کتاب دیگر ذکر نموده ۀمربوطه خواهد آمد. و قسمتی از اخبار غیبیّ 

 شکال و جواب آنا

 
ّ

  هاگر کسی بگوید عد
ّ

ای از مرشدان  ار و اهل باطلند و هم عدهای از جوکیان هند که همه از کف

  دهند، پس خبر عتند خبر از غیب میه که اهل بدصوفیّ 
ّ

ت و صدق نبّوت انیّ دادن از غیب دلیل بر حق

 غیب ماضی،: شود و آن را از معجزات قرآن نباید شمرد. جواب آنست که غیب بر سه قسم است نمی

 وسایلی بداند، مثال غیب ماضیه ن است کسی بحال را ممک و غیب حال و غیب استقبال. غیب ماضی

 : ۱۲۱ ۀانعام آی ۀو غیب حال را از وحی شیاطین چنانکه قرآن خبر داده در سور را از تاریخ

ۡوِ�َآ�ِِهمۡ ﴿
َ
َ�ِٰطَ� َ�ُوُحوَن إَِ�ٰٓ أ  .]١٢١األنعام: [ )١(﴾�نَّ ٱلشَّ

  :فرموده ۲۲۲و  ۲۲۱ ۀشعراء آی ۀو در سور

َ�ِٰطُ� َهۡل ﴿ ُل ٱلشَّ ٰ َمن َ�َ�َّ نَبِّئُُ�ۡم َ�َ
ُ
�ِيٖ�  ٢٢١�

َ
فَّاٍك أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ ُل َ�َ  .]٢٢٢-٢٢١الشعراء:[  )٢(﴾٢٢٢َ�َ�َّ
ان بعضی از 

ّ
چنین اخبار  ۀوکیان و مرشدان را به واسطجکه شیاطین برای اغفال و گول زدن مردم، دک

و نه استاد ایشان  داند و نه مرشد وکی میجا غیب استقبال را نه کنند تا مردم به آنان رو آورند. و امّ  گرم می

توان  علل و معلول و وسائل علمی می ۀی را به واسطا کسوف و خسوف و سایر اخبار جّو شیطان. و امّ 

 دانیم پس از زمستان بهار است و این را نباید غیب گفت.  حساب کرد و خبر داد، ما می

 وجه هفتم و هشتم اعجاز قرآن

ٓ ﴿ :ر آنست که خود فرمودهَو یکی از وجوهی که از اعجاز قرآنست خواّص آیات و ُس   ةٞ َورَۡ�َ  ءٞ ِشَفا
ست از جهل ا ر در آن، موجب شفای قلوبخواندن و تدبّ  ، چه آثار و برکاتی دارد نوشتن،)٣(﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ّلِلۡ 

_____________________________ 
 ».کنند به دوستان خودشان راستی که شیاطین وحی میه و ب« -١

 ».شوند یشه نازل میپ ساز گنه هر دروغ ﴾ بر٢٢١شوند ﴿ میآیا خبرتان دهم که شیاطین بر که نازل « -٢

 ».شفا و رحمت است برای مؤمنین« -٣

 



 تابشی از قرآن    ٢٠٤

وساوس شیطانی به برکت آن ست از امراض، چه دردها و خیاالت نفسانی و ا بدانأو خرافات، و شفای 

ر در آن زدوده گردد. خود نگارنده پس از فراغ از تحصیالت و دفع شده، قساوت دل و غفلت باطل به تدبّ 

  ۀرسیدن به درج
ّ

ر بات مذهبی بودم و به برکت تدبّ تی از آن، غرق در خرافات و تعّص اجتهاد تا پس از مد

 در قرآن نجات یافتم. 

آن در تساوی، سیاست، تجارت و  وانین عدالت و احکام صحیحۀاعجاز قرآن ق وجه دیگر از

معامالت و نکاح و جهاد و دیات و آنچه مورد نیاز بندگان و صالح ایشان  زراعت، قصاص و عبادات،

 بهبوده 
ّ
ر ندارد. و دشمنان قرآن نتوانستند در یکی از مسائل آن ی بیان شده که بهتر از آن تصّو طور کل

مسیحی و ماّدی به این  ی بزرگانی شنیدند، حتّ فدشه و اعتراض کردند جواب کاخدشه کنند، و اگر خ

ی سال نازل شده به یک مرد امّ  ۲۳اند. عجب اینکه تمام این قوانین در یک شب و یا  مطلب اعترف کرده

اجتماع آراء قوانین جعل  درس نخوانده، در صورتی که عقال و بزرگان ملل صدها سال با تبادل افکار و

  کنند می
ّ

کنند، ولی در قرآن  و یا تبصره به آن ملحق می تی نقص آن را مشاهده کرده تبدیلو پس از مد

قوانینی آمده که تا هزاران سال برای تمام مجامع بشری و ملل مختلفه کافی است، چنانکه رسول 

ٍد إىل«: فرموده صخدا ُل ُ�َمَّ
َ

برای اعجاز  :توان گفت می .)١(»َيامةالقِ  يَومِ  وََحَراُمُه إىل َياَمةِ القِ  يَومِ  َحال

ی بسیاری از حتّ  ل استعماری و دشمنان داخلی وخارجی وَو فانه دُ ت کافی است، متأّس هقرآن همین ج

ّیت انداخته و قوانین دیگری که از دماغهای انین قرآن را تبدیل و یا از رسماند تا قو مجتهدان دینی کوشیده

  همین سبب بیچارگی و بیو اند خارج شده رسّمّیت داده بشری
ّ
ت اسالم شده، پس نه تنها بند و باری مل

ز آنکه ای ندارند ُج  مسلمین بلکه تمام اهل جهان اگر بخواهند به راحتی و رفاه عمومی نائلی شوند چاره

 قوانین قرآن را اجراء نمایند. 

 وجه نهم و دهم از اعجاز قرآن

 : فرموده ۸۲ آنست چنانکه خدا در سورۀ نساء آیۀختالف در یکی از وجوه اعجاز قرآن عدم وجود ا

ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ�� ﴿ فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
َ
 ﴾٨٢أ
 .]۸۲[النساء:   
 ».یافتند آن می کنند و اگر از نزد غیرخدا بود محقّقا اختالف بسیاری در نمیتدّبر در قرآن آیا «

  :دباش عدم اختالف از دو جهت می

ْیِنّي، » حالل محمد تا روز قیامت (حالل است) و حرام محمد تا روز قیامت (حرام است).«-١
َ
ل

ُ
 .۵۸ص / ۱، جالكايفک

_____________________________ 



 ٢٠٥  مقدمه

۱-  
ّ
ی و نه ظّنی، که آیات از جهت فصاحت و بالغت و محکمی و داشتن مطالب قطعی نه شک

 اعالی زیبایل تا باشد و از اّو  قرآن در این جهت یکنواخت می
ّ

ولی در  ی است،به آخرش در حد

زیبا، گاهی  فصیح و غیر گاهی غیرجمالت فصیح زیبا دارد و کتب دیگر چنین نیست، گاهی 

ا خدایتعالی چون باشند، امّ  فات میحوال والّص راألقطعی، گاهی ظّنی، زیرا صاحبان آنها متغیّ 

 در ذات و صفات تغییری ندارد در کالم او نیز تغییری ندارد. 

 و نقیض ویکی دیگر از جهات عد -۲
ّ

تنافی و تباین در قرآن یافت  م اختالف این است که ضد

 یکدگر می کدام آنها مطالب مختلفۀ رخالف کتب بشری که در هرشود، ب نمی
ّ

 باشد.  ضد

  هر ،عموم و خصوصی از آن است ا وجه دهم از اعجاز قرآن استفادۀو امّ 
َ
م نوشته شده کتابی در عال

 و هر عموم طبقات مفید استبرای  نن مفید بوده نه برای عموم، ولی قرآک طبقه و یا طبقاتی معیّ یبرای 

 بَر  هن بهرتواند از آ کس می
ً
 ِن و کتاب قوانی ی سینا برای دکتران فقط مفید استکتاب قانون ابوعل د، مثال

 
ّ

از عوام از آن ا قرآن چنین نیست، منتهی دانشمندان بیش قمّی فقط برای اصولیّین مفید است، امّ  ِق محق

برند، اهل قانون از قوانین آن، اهل تاریخ از تواریخ آن،  از آن بهره می حالیکه عوام نیزبرند، در بهره می

 ...و سوادان از نصایح آن، و و و فقهاء از فقه آن، طالبین توحید از توحید آن، بازاریان از معامالت آن، بی

 م و چه بیگانگان، اگر کسی اقرارباشد چه دانشمندان اسال این سخن مورد تصدیق همگان می

 ما مراجعه کند.  کتب دیگر را بخواهد به ندان بیگانهدانشم

 مصـــطفی را وعـــده داد الطـــاف حـــق
 

 گــــر بمیــــری تــــو نمیــــرد ایــــن ورق 
 

ــــافظم ــــزت را ح ــــاب و معج ــــن کت  م
 

ـــم  ـــرآن رافض ـــن را ز ق ـــم ک ـــیش و ک  ب
 

ــــدر دو عــــالم رافعــــم ــــو را ان  مــــن ت
 

ــــــم  ــــــت دافع ــــــان را از کتاب  طاغی
 

ـــردن درو ـــم ک ـــیش و ک ـــد ب ـــس نتان  ک
 

ـــر  ـــو بهت ـــر مج ـــافظی دیگ ـــن ح  از م
 

ــــــی ــــــزون م ــــــت را روز اف  کنم رونق
 

ـــی  ـــا م ـــیم و زره ـــر س ـــو ب ـــام ت  زنم ن
 

ـــ ـــو  ّب ت حـــدر محّب  مـــن شـــد مهـــر ت
 ج

ــو  ــر ت ــد قه ــن ش ــر م ــم قه ــب ه  در غض
 

ــــه میخ ــــ فی ــــت را ب ــــد نام  زور هگوین
 

ــــور  ــــد ظه ــــدر اذان آی ــــو ان ــــام ت  ن
 

ــــــاق را ــــــر کــــــنم آف ــــــت پ  از اذان
 

ــــاق را  ــــم ع ــــردانم دو چش ــــور گ  ک
 

ــــاه ــــد و ج ــــهرها گیرن ــــت ش  چاکران
 

 مـــاهه دیـــن تـــو گیـــرد ز مـــاهی تـــا بـــ 
 جج

ــر ــرآن م ــت ق ــا هس ــون عص ــو را همچ  ت
 

  
ُ
ــــاک ــــون اژده ــــد چ ــــا را در کش  فره

 

 ای تــــو اگــــر در زیــــر خــــاکی خفتــــه
 

ــه  ــه گفت ــو آنچ ــایش دان ت ــون عص  ای چ
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 اهــــل عــــالم از کهــــین و از مهــــین
 

ــــلین  ــــی مرس ــــه حّت ــــغ جمل  از نواب
 

ـــ ـــم ک ـــد و ه ـــم آین ـــر به ـــدگ  اری کنن
 

 بـــر کالمـــی همـــدگر یـــاری کننـــد 
 

 چـــون کـــالم حـــق ســـخن نـــی قادرنـــد
 

 مــــی نــــه بتواننــــد و هرگــــز ناورنــــد 
 

 هســـت قـــرآن ســـهل و آســـان ای پســـر
 

 ر فـــرد بشـــرهـــ تـــا شـــود حّجـــت بـــه 
 

ـــو  ـــیَ «رو ت ـــر» رناسَّ ـــدر قم ـــوان ان  بخ
 

ــــر  ــــاتش نظ ــــدر آی ــــا ان  خــــوب بنم
 

  در خاتمۀ
ّ

ر دهم که به توفیق مقد
ّ
ود به خود لهی شروع خواهیم نمإمات تابشی از قرآن باید تذک

ست با ذکر نکات و توضیحاتی در ذیل ترجمه. و دیگر اینکه ما روزی که ا آیات تابشی از قرآن که ترجمۀ

 آمد و بدآمد و به خوش ظری نداشتیمز رضای خدا نقدم به میدان مبارزه با شرک و خرافات نهادیم ُج 

 تکلیف دینی ما بود، ولی اگر جامعۀی و تهمت فراوان آنان اعتنا نکردیم، زیرا این مبارزه کسان و یا بدگوی

  ب،متعّص ت هم نادان، امّ 
ّ
 د بودند ممکن بود مأیوس شویم، امّ خرافی و مقل

ّ
ای از  ها احساسات پاک عد

عمل و کارمان امیدوار نمود  ۀائدشناسان چون گویندگان اشعار ذیل ما را به نتیجه و ف جویان و حق دانش

ما ه های بسیاری که ب دو نفر از میان نامه است، لذا به درج نامۀ که باز هم در جامعه طرفدار حق زیاد

  :اند برای نمونه اقدام گردید نوشته

و  شی دامت برکاته از نمین اردبیلد شافی قرمحّم دم آقای سیّ عالد األدانشمند محترم سیّ  نامۀ -لاّو 

  :هو هذا

 محضر شریف حضرت آیت الله العظمی برقعی دامت برکاته 

 اته كبرو اهللا ةرمحو مكالسالم علي
کتاب مستطاب (احکام القرآن و تابشی از قرآن) را مالحظه و مطالعه نمودم، انصاف و وجدانم به 

اسالم و  جناب نسبت بهآن کوشش و خدمات شایستۀن همه تالش، من اجازه نداد که در مقابل آ

 
ّ
شعری را که همین امروز  ه، قطعهر و قدردانی و دعوات خیریّ اسالمیان خاموش بمانم، ضمن عرض تشک

  :دارم حضور مبارک تقدیم میه ام ب جنابعالی سروده حِقّ  در

ــــــــ كطــــــــوبی لــــــــ  محــــــــانالرّ  ةيــــــــا حجّ
 

 اخللــــــق إلــــــی القــــــرآن ييــــــا داعــــــ 
 

ـــــــــــ ـــــــــــا مرشـــــــــــد األمّ ـــــــــــة ي  ةعادللسّ
 

ــــــ  ــــــادی النّ ــــــا ه ــــــی ي ــــــاناس إل  اجلن
 

ــــــــ  دوريــــــــا قــــــــالع اجلهــــــــل مــــــــن الصّ
 

ــــــا جــــــامع احلكــــــم مــــــن الفرقــــــان   ي
 

ـــــــــوّ  ـــــــــن ـــــــــني معش ـــــــــالمر اإلـرت ع  س
 

ــــــــزانبيّ    نــــــــت حكــــــــم أحســــــــن املي
 

ـــــــــــ ــــ  ةضـــــــــــالل ةرت كـــــــــــل بدعـــــــــــدمّ ــــل الش ــــت أص ـــــّأحرق  رانـرک واخلس



 ٢٠٧  مقدمه

ــــــــــرت ظهـــــــــر معشــــــــــّكســـــــــ  الر اجلهّ

 مـــــــــن بـــــــــه عنـــــــــاد جادلـــــــــت كـــــــــلّ 

 كفــــــــــــــــــــرتاق رشن اإلإأعلنــــــــــــــــــــت 

 هـــــــــــــم إخـــــــــــــواناملســـــــــــــلمون كلّ و

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدّ أيّ ـــــــــــــــذا ال  ةعودک اهللا هل

 بــــــــــــــــیّ اهللا مــــــــــــــــع النّ  كرـحيشــــــــــــــــ
 

كان  ــــــــدّ ــــــــر ال ــــــــاب أكث  أغلقــــــــت ب

ــــــــقّ  ــــــــل احل ــــــــان اليقب ــــــــن االنس  م

 الحيســـــــــــن لصـــــــــــاحب اإليـــــــــــامن

ــــــــ  يطانشــــــــقاقهم كــــــــان مــــــــن الشّ

ـــــــــ  ا اهللا باإلحســــــــــانجيزيــــــــــک عنـّ

ــــــــــــــ ــــــــــــــه بحرم ــــــــــــــرآن ةوآل  الق
 

 
 
 
 
 

 

  د احمدجناب آقای سیّ  نامۀ – مدّو 
ّ

 : آموزگار آموزش و پرورش قوچان ،امخد

ضا د ابوالفضل ابن الّر نام خدا، تقدیم به مجاهد راه حق حضرت آیت الله العظمی آقای آقا سیّ ه ب

 
ّ
 برقعی دامت برکاته.  مۀعال

 نام خداه ب

ـــدار ـــالم بی ـــو ای ع ـــه ت ـــدیم ارادت ب  تق

ــگو ــانی خوش ــالم رّب ــو ای ع ــه ت ــن ب  أحس

ــو ــر س ــو ه ــار ت ــی گفت ــران در پ ــن نظ  روش

ــو ــز ســخن ت ــان گــو نی ــه عی  پرور و حــق را ب

 هر خدعه و هـر فلسـفه شـد مـأمن درویـش

 جهالت شـده مغـروق کـم و بـیشه هریک ب

ــ ــرآور ب ــاد ب ــوفی وفری ــر ص ــش ه س  دروی

ــِن  ــِیّ  آن گلش ــت قدس ــان اس ــزار جن ــو گل  ت

 تو چـون داروی جـان اسـت آن مکتب دینِیّ 

 گزان اسـت خلق از تو و از علـم تـو انگشـت

 بـه خـزان شـد رو ای عالم حق گلشـن دیـن

ـــد ـــرزان ش ـــرهن رنگ ـــالن پی ـــار گ  رخس

 بشـر قطـب جهـان شـد الله علـی گشـت و

 فیلسوف بود مرجع و مسـند شـده مغصـوب

 خرافـــات بـــود منبـــر مرغـــوبه ناشـــر بـــ

 تقــدیم تحّیــت بــه تــو ای قائــد غمخــوار 

 ر کـوهـ سان سخنت معرکه کردسـت بـه کاین

ــگ کنــد رو ــر جن ــالی و مشــرک ز س ــا غ  ب

ــه سخن ــو ک ــر گ ــدار ب ــک خری ــود نی ــنج ب  س

 یکـی کـیشه ی بـشـده بـان عامی هر مفلس و

ـــ ـــر عاقب ـــدیشب ـــک بین ـــدا نی ـــق خ  ت خل

 باشــد کــه یکــی را کنــی از خــواب تــو بیــدار

ــتآ و ــان اس ــر ارج جه ــو پ ــرآن ت ــابش ق  ن ت

 آیـــات خـــدا در ســـخنان تـــو عیـــان اســـت

 بیـــدار شـــود از ســـخن و پنـــد تـــو هشـــیار

ــد ــاخ وزان ش ــر ش ــر ه ــر س ــزان ب ــات خ  آی

 خرافــات همــه پیــر و جــوان شــده وارد بــ

ـــ ـــیده ب ـــر برس ـــار دغله بنگ ـــا ک ـــار کج  ک

ــده ــرآن ش ــوب ق ــه معی ــد هم ــور و عقائ  مهج

ــر ــای دگ ــر رض ــوباز به ــده مغض ــق ش  ان ح
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ــه وُج  ــادزنوح ــان نی و فری ــوب فغ ــده مطل  ش

 افســـوس خرافـــات شـــده درج روایـــت

 د عشــق کفایــتانــدر عــوض عقــل بــَو 

 
ُ

ــن و غ ــود دی ــر ب ــر کف ــه
ُ
ــته  ّو ل ــتگش  والی

 خـردان توطئـه کردنـددیدی کـه چسـان بـی

ــد ــه کردن ــان مغلط ــر کس ــو را به ــار ت  گفت

ـــ ـــو همهم ـــت ت ـــد ۀدر غیب ـــده کردن  بیه

 گوینــد چــرا حــق شــده ظــاهر ز بیانــت

ــای ــرور م ــویی س ــه ت ــائن ن ــخ ــته ی ب  دیان

 بگــذار کــه دشــمن بزنــد زخــم زبانــت

ـــــ ـــــال ددان ۀذرّی ـــــنو ق ـــــرا، مش  را زه

 را بــــرچین تــــو دکانــــداری آن پیرمغــــان

 مــرد مجاهــد برهــان خلــق جهــان را ای

 نــان دل و قلبــت بشکســتند افســوس کــه دو

 تــو ببســتنده ایــن خلــق همــان کــآب بــ
ّ

 جــد

 دیــدی کــه چســان عهــد خــدا را بشکســتند

 بسـوزی شمع، تو ای برقعـی از خـویش چون

 فـــام تـــو افـــواه بـــدوزی بـــا منطـــق حـــّق 

ـــ ـــاز آ و ســـرافراز نمـــا تـــا کـــه ب  روزیه ب

ــــودم مــــن مســــتمع دِرّ  ــــو ب ــــات ت  بیان

ــر تــو بشــد گــنج دل و، نــورِ   وجــودم مه

» 
ّ

 َودودم درگــــاهِ  ۀو مــــن بنــــد» اممخــــد
 

ـــ ـــارجّه ـــی دین  ال بســـی ذاکـــر و واعـــظ پ

ــــ ــــانی جّع ــــَو روح  ال ب
ّ

ــــِد ــــدایت د س  ه

 ره کفــر و غوایــته شــاعر شــده هــادی بــ

ــدار ــده دین ــن، آم ــه ز دی ــه بیگان ــوس ک  افس

 صــد حیلــه و تزویــر پــس مقنعــه کردنــد

ــــد  هنگــــام ادای ســــخنت همهمــــه کردن

ــد ــه بتاب ــد ک ــار باش ــب ت ــد ش ــق بع ــور ح  خ

 ای اهـــل خیانـــت ماننـــد همـــه نـــی شـــده

ـــت ـــاک روان ـــود پ ـــی و ب ـــمبل دین ـــو س  ت

ـــق دادار ـــتان از ح ـــادت بس ـــر جه ـــو أج  ت

 را د حـق همـه جـا یـار، کسـانحق گو که بـَو 

 یــالن را حــافظ شــکنی بــاش، بکــن کــار

ـــــ ـــــ ۀاز زندق
ّ
ـــــالی مک ـــــفه و غ  ارفلس

ــ ــاحق ب ــت ن ــد تهم ــو بص ــود ت ــتنده وج  بس

ـــی ع ـــرت و اوالد عل ـــا عت ـــتندب ـــد ببس  ه

ــ
ّ
 تــو گردنــد مــددکاره ع بــدیگــر چــه توق

ــــروزی ــــت بف ــــود راه دیان ــــو خ ــــا پرت  ب

 گردنـــد فـــراری همـــه اهـــریمن مـــوذی

ــ ــادم ب ــه خ ــدوم ب ــو مخ ــوگردیم و ت ــاره ت  اخی

ـــنودم ـــان بش ـــت را، ز دل و ج ـــار خوش  گفت

 تـــو شـــعری بســـرودم چـــون دیگـــر یـــاراِن 

 یــار مــاه کــه قبــول افتــد و گــردی تــو بــ باشــد
 

 شروع می
ً
ساده و روان قرآن مجید با ذکر نکات آیات و توضیح بیانات و کلمات  د به ترجمۀشو فعال

بات مسلکی و موهومات بشری، خالی از تعّص  و های مذهبی  لهی، بدون آوردن خرافات و عقائد فرقهإ

  هلی.إ ةقوّ و بحول

 نرشهو قنا إلمتامهوفّ  همّ اللّ 



 
 
 

 سورة الفاحتة (مكيّة وآياهتا سبع)

و دارای هفت آیه اب، این سوره مکی حمد و یا فاتحه الکت ۀسور
 باشد می

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿  .]١[الفاتحة:   ﴾١� ٱ�َّ
 .فات رحمن رحیمات و الّص نام خدای کامل الّذ ه ب :ترجمه

ه و این جار و مجرور باید ب وده، باء حرف جر، اسم مجرور استسم بإدر اصل بِ  ﴾�﴿: نکات

 
ّ
ت داند در نیّ  فعلی را مناسب می را ذکر نکرده برای اینکه بنده هرو خدایتعالی فعل آن ق گیردفعلی تعل

 
ً
ّ تَ أَ « و یا کار دیگر، مناسب این است که شروع به قرآن گیرد، مثال جویم  یا  می یعنی بنام خدا برکت »كُ ربَ

 کنم، را در نیت گیرد. یعنی مسافرت می» سافرأ«کنم و در مسافرت  عنی ابتدا میی »أُ دِ تَ بْ أَ «

ِ ٱ �﴿ ۀهر سوره جمل یتعالی در ابتدا و حق ای کنفرانسی جدا  را تکرار کرده زیرا هر سوره ﴾... �َّ

عنوان ه هر سوره این جمله را ب یابتدااضافه در ه و ب ل و قواعد و بوستانی است جداگانهو مطلبی مستق

ت و رحمت او است و آیات را ر و آیات صفت رحمانیّ َو تیتر آورده که بندگان بدانند منشأ نزول تمام ُس 

 برای لطف نازل نموده.

ِ َرّبِ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿  .]٢[الفاتحة:   ﴾٢ٱۡ�َۡمُد ِ�َّ
 .»ی جهانیانستپروردگار و مربّ ی است که صوص برای خدایمدح و ثنای، مخ«: ترجمه

ت تواند این آیه را به نیّ  ش و تمجید پروردگار است، خواننده مییامدح، ست عنیبه م ﴾دُ َ�ۡ ﴿: نکات

ِ ﴿ خبر آن مبتداء و ﴾دُ مۡ �َۡ ٱ﴿ و دیگر اینکه چه در نماز باشد مدح و ثناء پروردگار بخواند و اگر َّ�ِ﴾ 
ه کند و اگر فعلیّ  اسمیه آورده که داللت بر دوام و استمرار می ۀو این جمله را خدایتعالی جمل است

را با الف و » الحمد«و دیگر اینکه  تر است ه فصیحاسمیّ  ۀآورد داللت بر یک زمان داشت، پس جمل می

 عنی هر مدح و ستایشی زیبنده و الیق پروردگار است؛راق و یا جنس دارد یبر استغالم آورده که داللت 

ق الی ،حدفهماند که حمد مخصوص برای خدا است که آن حمد و م م عهد باشد میاگر الف و ال



 تابشی از قرآن    ٢١٠

انتخاب شده که به معنی خدای » الله«لهی إمخلوق نیست. و دیگر اینکه در این جمله از میان اسماء 

 
ّ

و  نین ذاتی وضع شدهبرای چ» الله« ۀوکلم ه استاتی است که مستجمع جمیع صفات کمالیّ کامل الذ

حمد کرد زیرا او مستجمع جمیع کماالت و مستغنی  را داللت بر تعلیل دارد که چرا باید او مذکر این اس

  و سزاوار حمد می لوقاتاز تمام مخ
ّ
ی جهان و هر نعمت از مربّ  م ونِع ت دیگر حمد اینکه او مُ باشد و عل

 و برای شکر چنین منعم باید او را حمد نمود. او است

 .]٣[الفاتحة:   ﴾٣ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿
 که رحمن و رحیم است.خدایی : ترجمه

که چون این دو  در اینجا ممکن است برای این باشد ﴾رَِحيمِ ﴿ و ﴾ر�﴿ تکرار صفات: نکات

عالی و معنی آن عام، ت قح و رحمن صفت خاِصّ  ت استیّ رای اهّم صفت سبب نزول آیات الهی بوده دا

 بر مخلوق امکان دارد. ولی رحیم صفتی است غیرخاص و اطالق آن

 .]٤[الفاتحة:   ﴾٤َ�ٰلِِك يَۡوِم ٱّ�ِيِن ﴿
 کیفر نیک و بد). مالک و صاحب اختیار روز جزا (روز: ترجمه
ر ددر این چهار آیه اسماء و صفات خدا ذکر شده برای اثبات توحید و معاد و اینکه او قا: نکات

خواستن آنان برای  پرستش و مدد بندگان، ۀیفاست بر تشکیل روز کیفر، پس از این آیات، ذکر شده وظ

ة ال«: هدایت و سرنوشتشان. و لذا در حدیث آمده که خدا فرموده َ احتِ ة فَ ورَ تُ سُ مْ سَّ  نيبَ وَ  يينِ ابِ بَ تَ كِ قَ

 :»يبدِ عَ 
 و نصف آن راجع به صفات إلهی ».م کردمام تقسی فاتحه الکتاب را بین خودم و بنده ۀسور« :یعنی

 .بندگان است ۀنصف آن در وظیف

 .]٥[الفاتحة:   ﴾٥إِيَّاَك َ�ۡعُبُد �يَّاَك �َۡسَتِعُ� ﴿
 جوئیم. کنیم و فقط از تو یاری می فقط تو را بندگی می: ترجمه

باز مفعول  ﴾إِيَّاكَ ﴿ و باشد ﴾ُبدُ َ�عۡ ﴿ که ضمیر مفعول است برای فعل بعد از او ﴾إِيَّاكَ ﴿ :نکات

 ومفع باشد ﴾َتعِ�ُ �َسۡ ﴿ است برای فعل پس از او که
ّ

حصر،  ۀی افادم شده بر فعل، براول هر دو جا مقد

 و ﴾ُبدُ َ�عۡ ﴿ غیرخدا. و دیگر اینکه یعنی بندگی و مددخواستن باید فقط از خدا و برای خدا باشد نه از

  ﴾َتعِ�ُ �َسۡ ﴿
ّ
تمام تنها خودش را بنده و محتاج بداند، بلکه  گزار نباید الغیر است، زیرا نماز مع  ممتکل



 ٢١١  سورة الفاتحة

ذکر  ﴾ِدنَاهۡ ٱ﴿ بعد ۀو لذا در آی د و برای همه مدد و هدایت بخواهدیاری خدا بدانه بندگان را محتاج ب

 یعنی دین و عبادت اجتماعی است نه انفرادی. »ينهدِ إِ «شده نه 

َ�َٰط ٱلُۡمۡسَتقِيَم ﴿  .]٦[الفاتحة:   ﴾٦ٱۡهِدنَا ٱلّصِ
 ما را به راه راست مخصوص هدایت کن.: ترجمه
خود را همواره محتاج به هدایت بداند و از خدا  اینکه هدایت یافته است باز باید گزار با نماز: نکات

دانست و این درخواست را  خود را محتاج به هدایت إلهی می صی رسول خداهدایت بجوید، حتّ 

  »نا«و  هی دارد چه ابتداًءا و چه بقاًءاکرد، زیرا بنده احتیاج به مدد و هدایت إل می
ّ
ست، الغیر ا م معمتکل

 و برای همه هدایت را درخواست کرد. یعنی باید به فکر اجتماع بود

آّلَِ� ﴿ ۡ�َعۡمَت َعلَۡيِهۡم َ�ۡ�ِ ٱلَۡمۡغُضوِب َعلَۡيِهۡم َوَ� ٱلضَّ
َ
ِيَن �  .]٧[الفاتحة:   ﴾٧ِصَ�َٰط ٱ�َّ

موردخشم تو شدند و نه ایشان نعمت دادی (مانند انبیاء) نه آنانکه ه راه آنانکه ب: ترجمه
 گمراهان.

آ﴿ و ﴾ِهمۡ َعلَيۡ  ُضوِب َمغۡ ﴿ مقصود از: نکات کسی است که مورد خشم خدا و یا گمراه  ره ﴾ّلِ�َ ضَّ

 
ّ

 باشد، چه کف
ُ
نام اسالم قناعت ه می که باق و چه ستمگران، چه کافر و چه مسلِ ّس ار و چه مشرکین و چه ف

،گز ا نمازخبر است، زیر ع از اسالم بیو در واق کرده
ً
 راه  ار طبق این درخواست باید لسانا

ً
 و فکرا

ً
عمال

لهی و وظائف بندگی به طور و دیگر اینکه در این سوره اوصاف إ را انتخاب کند نه راه دیگران را انبیاء

ر قرآن شرح و تفصیل همین اجمال است. پس میتوان َو فشرده و مختصر بیان شده و سایر ُس  خالصه،

زیرا  الکتاب گویند باشد. و این سوره را فاتحه ره میطور اجمال و فشرده در این سو گفت تمام قرآن به

ثانی نیز گویند برای آنکه هفت آیه دارد و در هر نماز دو مرتبه الَم  و آنرا سبع کتاب خدا به آن افتتاح شده

با  ۀاین سوره سورکند؛  دیگر کفایت از آن نمی ۀو خواندن سور شود هل نماز باید خوانددر دو رکعت اّو 

  برایو قرائت آن  برکتی است
ّ
و تمرین آن در  ها مناسب استها و گمراهیر مطالب آن و رفع بیماریتذک

 ست.ا گرفتن مطالب آن در قلوب هر نماز برای جا

 





 
 
 

 ومائتان)سورة البقرة (مدنية وآياهتا ست وثامنون 

 باشد آیه می ۲۸۶بقره مدنی و دارای  ۀسور

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم ﴿  .]١[البقرة:   ﴾١الٓٓم  � ٱ�َّ
 ات رحمن رحیم. الف الم میم.الّذ  نام خدای کامله ب: ترجمه
  رین برای رمز و اشاره گرفتهمیم را بعضی از مفّس  و الم و حروف الف: نکات

ّ
این  ی هماند و ما در مقد

 راجع به آن مطالبی ذکر کردیم مراجعه شود. ۲۰و  ۱۹کتاب در فصل 

 .]٢[البقرة:   ﴾٢َ�ٰلَِك ٱۡلِكَ�ُٰب َ� َرۡ�َبۛ �ِيهِ� ُهٗدى ّلِۡلُمتَِّقَ� ﴿
 این است کتابی که در آن شکی نباشد و راهنمای پرهیزکاران است.: ترجمه

ٰ ﴿: نکات ٰ ﴿ کسی بگوید اسم اشاره و اشاره به قرآن است، اگر ﴾لَِك َ� ه وضع شده برای اشاره ب ﴾لَِك َ�

ٰ ﴿ ۀست چرا کلما و اینجا که قرآن نزدیک بعید ٰ ﴿ یم گاهیآمده؟ گوی ﴾لَِك َ� شود به چیز  اشاره می ﴾لَِك َ�

بزرگی که گویا چنان عظمت دارد که برای ناظر نظر به آن مشکل است، مانند چیز دوری که نظر به آن 

یب«و  باشد شک می نزدیک به گمان و یا ظِنّ  و معنی شّک ه ب» یَب َر « ۀمشکل باشد. و دیگر کلم  ۀنکر »ر

و مطالب آن علمی  گمانی در مطالب قرآن نیست و گونه شّک مفید عموم است، یعنی هیچ در سیاق نفی و

 
ً
انصاف  و یا بی نظر نکرده و طبق دانش و بینش است پس اگر کسی شک در مطالب قرآن داشته یا دقیقا

قین، پس چرا دیگر اگر کسی بگوید قرآن باید برای تمام مردم هدایت باشد نه فقط برای متّ  ۀاست. نکت

نیست، به معنی اصطالحی آن  ﴾ُمتَّقِ�َ ﴿ جواب این است که در اینجا؟ ﴾ُمتَّقِ�َ ّلِلۡ  ىُهدٗ ﴿ فرموده

و درصدد دفع  پروا باشد و پرهیز از ضرر نکند بند و بار و بی کس بی بلکه به معنی لغوی است، یعنی هر

د از ضرر احتمالی، او و هر کس پرهیز کن شود دهد و هدایت نمی خدا گوش نمیزیان خود نباشد به کالم 

  گردد دهد و هدایت می میگوش 
ً
ا هدایت است برای طالبین پرهیزکار است. پس کتاب خد و آن کس لغتا

 کنند. ی میاعتنای بل فهم ندانسته و به آن بیضین آنانکه کتاب خدا را قامعرِ  هدایت نه
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ا َرزَۡقَ�ُٰهۡم يُنفِ ﴿ لَٰوةَ َوِممَّ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بِٱۡلَغۡيِب َوُ�ِقيُموَن ٱلصَّ  .]٣[البقرة:   ﴾٣ُقوَن ٱ�َّ
ند که به غیب ایمان بیاورند و نماز را برپا دارند و از آنچه روزیشان ا پرهیزکاران کسانی: ترجمه

 ایم انفاق کنند. کرده

شود که مشاهده و حس  می گفتهو به چیزی  مقابل مشهود و محسوس است ﴾بِ َ�يۡ ﴿: نکات

 م
ً
و  جّن  نیا مشاهده نگردد مانند فرشتگان،و چه در د تحدیّ شهود نباشد مانند ذات أنگردد، چه دائما

و لذا آنانکه  توان مصداق غیب شمرد را نمی ا آنچه گاهی امکان مشاهده دارد آنمّ و ا .)١(حوادث قیامت

و اباضیه که امکان   های مختلف آنکنند بر خالف معتزله و شیعه با فرقهرا در آخرت اثبات می  دیدن خداوند اهل سنت -١

یت خداوند متعال در آیات و احادیث بسیاری ثابت شده است از ؤکنند. ردیدن خداوند در دنیا و آخرت را نفی می

ةٌ ﴿ فرماید:خداوند متعال میجمله اینکه  ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ در آن روز « ]٢٣-٢٢[القيامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

به صورت «گوید: ابن عباس در تفسیر این آیه می». نگرندهائی شاداب و شادانند؛ به پروردگار خود میچهره

ٓ ﴿ فرماید:و می». کنندپروردگارشان نگاه می ََّمۡحُجو�ُونَ َ�َّ ّ�ِِهۡم يَۡوَم�ِٖذ ل هرگز « ]١٥[املطففني:  ﴾١٥ إِ�َُّهۡم َعن رَّ

 محجوب و محرومند ها در آن روز از (دیدار) پروردگار گمان آن پندارند) بی ها می چنین نیست (که آن
ً
امام ». شان یقینا

اما وجه داللت آیه در این ». بینندپروردگارشان را میمنان در آن روز ؤاین آیه دلیلی بر آن است که م«گوید: شافعی می

زمینه آن است که: دشمنان خدا در آن روز که خداوند از ایشان خشمگین است، از دیدن پروردگارشان محروم هستند و 

ان و منؤبینند. چراکه اگر همه (مها راضی است او را میکه خداوند از آناین بیانگر آن است اولیای خداوند درحالی

ای نبود چراکه کافران) از دیدن خداوند محروم بودند دیگر در مجازات کافران با محروم ماندن از دیدار خداوند، فایده

ۡحَسُنواْ ﴿ فرماید:منان و چه کافران از دیدار خداوند محروم بودند. و خداوند متعال در این زمینه میؤهمه، چه م
َ
ِيَن أ لِّ�َّ

ۡصَ�ُٰب  ۡ�ُۡسَ�ٰ ٱ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ونَ  ۡ�َنَّةِ� ٱَوزَِ�اَدةۖٞ َوَ� يَرَۡهُق وُُجوَهُهۡم َ�َ�َٞوَ� ذِلٌَّةۚ أ  .]٢٦[يونس:  ﴾٢٦ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

که نیکی کردند، پاداش نیک (= بهشت) است و افزون بر آن (=رؤیت باری تعالی است). و تیرگی و  برای کسانی«

ٞ ﴿ کلمه» پوشاند، اینان اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند.شان را نهای خواری چهره هرچند مبهم است  ﴾زَِ�اَدة

را به دیدن خداوند تفسیر کرده است. چنانکه مسلم در صحیحش از آن ص رسول خدا ،ت اما در حدیث صهیب

َنَِّة « فرمود: ص کند که رسول خداصهیب روایت می
ْ
ْهُل اجل

َ
: إَِذا َدَخَل أ

َ
َنََّة، قَاَل: َ�ُقوُل اُهللا َ�بَارََك َوَ�َعاىل

ْ
اجل

نَا ِمَن ا َنََّة، َوُ�نَجِّ
ْ
نَا اجل

ْ
لَْم تُْدِخل

َ
لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا؟ أ

َ
ِز�ُدُ�ْم؟ َ�يَُقولُوَن: أ

َ
نلَّاِر؟ قَاَل: َ�يَْكِشُف تُِر�ُدوَن َشيْئًا أ

 ْ
َ

َحبَّ إيِل
َ
ْ�ُطوا َشيْئًا أ

ُ
َِجاَب، َ�َما أ

ْ
 َر�ِِّهْم َعزَّ وََجلَّ احل

َ
شوند زمانی که بهشتیان وارد بهشت می«»: ِهْم ِمَن انلََّظِر إىِل

تان) هایتر دریافت کردید، بر نعمتهایی که پیشخواهید چیزی (را بیش از نعمتفرماید: میخداوند متعال می

ار) روشن و شادمان نکردی؟ آیا ما را وارد بهشت شمبیهای مان را (با نعمتهایگویند: آیا چهرهبیفزاییم؟ بهشتیان می

که  شود پس نعمتیمان ندادی؟ (بیش از این دیگر چه است؟) پس حجاب برداشته مینکردی و از آتش نجات

 ».تر از نگاه کردن به سوی پروردگارشان باشد، به آنان عطا نشده استمحبوب

_____________________________ 



 ٢١٥  سورة البقرة

  ه به مفاسد سخن خود گفتهسبب عدم توّج ه ب
ّ

تی غایب باشد اند مقصود از غیب امامی است که مد

 أّو : صحیح نیست، زیرا
ً
آن امام ممکن است مشاهده گردد، پس از مصادیق و معانی غیب نیست. : ال

 
ً
 و  کردن به یک چیز دلیلی ندارد دمطلق غیب را مقیّ : ثانیا

ً
؟ قین است یا خیزخود آن امام آیا از متّ : ثالثا

قین باشد بنابراین باید ایمان به غیب یعنی ایمان به خودش بیاورد، او چگونه از خودش غایب اگر از متّ 

 است تا ایمان به خودش بیاورد. 
ً
قین بود و ایمان او به امامی که تابع او یکی از متّ  صرسول خدا: رابعا

 خواهد بود معنی ندارد.

 و عالم به غیب نه عالم به غیب باشند به غیب می مؤمن صی رسول خداقین حتّ متّ  -دیگر نکتۀ

ست که مؤمن به ینو فرق میان مؤمن به غیب و عالم به غیب ا طبق صریح آیات قرآن فقط خدا است

لهی و یا خبر صادقی که شنیده ایمان به خبر غیبی آورده، پس منشأ علم و ایمان او غیب مطابق وحی ا

 و خودِ  نه است نه خبرَع  ٌر خبَ ب عالم به مُ به غیب، خبر وحی و یا مخبر صادق است، ولی عالم به غی

و لذا صفت علم به غیب مخصوص به  خبر دیگری ۀواسطه داند و نزد او مشهود است نه ب غیب را می

یم آری او م دارد به آن خبر نه ظن؟ جواب گویخدا است. اگر کسی بگوید مؤمن به خبر غیبی نیز عل

یب به غ است . ولی عالم به غیب عالمَعنه ُمخَبٌر اذعان دارد به  عالم است به خبر غیبی و به توسط خبر

 خبری. ۀبدون واسط َعنه ُمخَبٌر 

ا﴿ :ۀجمل -دیگر نکتۀ ماء  و است زکات اجبی وچون ردیف نماز آمده، انفاق و ﴾...ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  ِممَّ

 ۹و منحصر به  زکات بدهدروزی داده شده باید  چه به او هر عموم دارد یعنی در ن داللت برآ موصوله در

باشد چنانکه متواتر می »یتؤر«اند که احادیث اهل علم تصریح کرده احادیث نبوی که در این زمینه وارد شده است: اما

القاری و  ةدرء تعارض العقل والنقل و ابن حجر در فتح الباری و عینی در عمدابن حزم در الفصل و ابن تیمیه در 

اری و مسلم و دیگر اند. یکی از این احادیث روایتی است که امام بخشوکانی در تفسیرش و... به این مسأله تصریح کرده

ای از) مردم گفتند: ای رسول خدا، آیا پروردگارمان را در روز عده«(گوید: اند که میمحدثین از ابوهریره تخریج کرده

ْمِس لَيَْس ُدوَ�َها َسَحاٌب «بینیم؟ رسول خدا فرمودند: قیامت می آیا در دیدن خورشید در » ؟َهْل تَُضارُّوَن يِف الشَّ

َْدِر « مشکلی دارید؟ گفتند: نه ای رسول خدا؛ رسول خدا فرمودند: آسمان بدون ابر ْلََة ابلْ
َ

َقَمِر يل
ْ
َ�َهْل تَُضارُّوَن يِف ال

آیا در دیدن ماه شب چهارده در آسمان بدون ابر مشکلی دارید؟ گفتند: نه ای رسول خدا؛ »: لَيَْس ُدونَُه َسَحاٌب؟

 «فرمودند: 
ْ
براستی که شما در روز قیامت چنین بدون مشکل او تعالی را  »ِقَياَمِة َكَذلَِك فَإِنَُّ�ْم تََرْونَُه يَْوَم ال

  ».بینید می

ةٌ ﴿ تفسیر این آیه: ۀصحح در حاشینگا: تعلیق مُ  ٞ  ٢٢وُُجوهٞ يَۡوَم�ِٖذ نَّاِ�َ در اين  ]٢٣-٢٢[القيامة:  ﴾٢٣إَِ�ٰ َرّ�َِها نَاِظَرة

  [ُمصحح]. .كتاب

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٢١٦

آالت و چه پارچه و چه  جاره باشد و چه حبوبات و چه ماشینالتّ  چه مال ،اند نیست که فقهاء گفته چیزی

 غیر اینها.

نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك َو�ِٱ�ِخَرةِ ُهۡم يُوقُِنوَن ﴿
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ِيَن يُۡؤِمُنوَن بَِما ْوَ�ٰٓ�َِك  ٤َوٱ�َّ

ُ
أ

 ٰ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡفلُِحوَن َ�َ
ُ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ  .]٥-٤[البقرة:   ﴾٥ ُهٗدى ّمِن رَّ

چه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان بیاورند و به جهان نو آنانکه به آ: ترجمه
آنان طبق هدایتی که از پروردگارشان آمده هدایت یافته و فقط  .دیگر (روز جزاء) یقین کنند

 ایشان رستگارند.

ٓ ﴿: نکات ٓ ﴿ در ﴾َما نزَِل  َما
ُ
موصوله و مفید عموم است، یعنی پرهیزکار به تمام کتب إلهی ایمان  ﴾أ

ِ ﴿ ۀآورد. و جمل می یکی از صفات  داللت بر استمرار دارد یعنی ه واسمیّ  ۀجمل ﴾يُوقُِنونَ  ُهمۡ  ِخَرةِ �ٱَو�

ٰ ﴿ ۀقین این است که همواره صاحب یقینند. و جملمتّ  ّ�ِِهمۡ  ّمِن ىُهدٗ  َ�َ داللت دارد که هدایت  ﴾رَّ

ل نموده و نشان داده در کتاب خود و از کتب لهی وهدایتی است که خدا نازإهدایت  ۀواسطه قین بمتّ 

 و ضمیر خدا هدایت واقعی نیست یراند. زیرا هدایت غ های دیگران، هدایت را نگرفته و گفته دیگر

ْوَ�ٰٓ ﴿ :ۀکه فاصله شده بین مبتداء و خبر در جمل ﴾ُهمُ ﴿
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ داللت بر حصر دارد،  ﴾لُِحونَ ُمفۡ ل

تعالی  در این آیات باشند. حق ۀیعنی هدایت إلهی مخصوص به کسانی است که دارای صفات مذکور

 : کافران و غیرپرهیزکاران را بیان کرده کاران، صفات زیانپس از وصف رستگاران 

ۡم لَۡم تُنِذرُۡهۡم َ� يُۡؤِمُنوَن ﴿
َ
نَذۡرَ�ُهۡم أ

َ
ِيَن َ�َفُرواْ َسَوآٌء َعلَۡيِهۡم َءأ ٰ  ٦إِنَّ ٱ�َّ َ�َ ُ َخَتَم ٱ�َّ

بَۡ�ٰرِهِۡم ِغَ�َٰوةۖٞ َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيمٞ 
َ
� ٰٓ ٰ َسۡمعِِهۡمۖ َوَ�َ  .]٧-٦[البقرة:   ﴾٧ قُلُو�ِِهۡم َوَ�َ

شان ایمان  شان و چه نترسانی قًا برای آنانکه کافرند یکسانست چه بترسانیمحّق : ترجمه
ایشان ده و بر چشمانشان پرده است و بر ز خدایتعالی بر دلها و گوش ایشان مهر  .آورند نمی

 عذاب بزرگی است.
 و عدم انذار طبق این آیات، انذار : نکات

ّ
است، پس خدا برای چه پیغمبر برای ار مساوی برای کف

 
ّ

 یات متّ آل این آیه با تقابُ  ۀار به قرینایشان فرستاده؟ جواب این است که مقصود از کف
ّ

بند و  ار بیقین کف

و برای دفع خطر از خود گوش به  ت که از ضرر و زیان پرهیز ندارندباکی اس پروای بی تقوای بی بار بی

 نه بسی و گر هندد سخن انبیاء نمی
ّ

طالب سعادت و قابل هدایتند. اگر کسی بگوید چرا خدا  ،اراری از کف

بر دل ایشان مهر زده که هدایت وارد آن نشود، پس ایشان در عدم هدایت تقصیری ندارند؟ جواب این 

بندوباری و عدم پرهیز و اعراض از   بات است. بنابراین بیاست که کار خدا روی جریان اسباب و مسبّ 



 ٢١٧  سورة البقرة

  د برای کفر و عدم ورود هدایتباش حق سبب می
ّ

اختیار خود سبب را اختیار کردند، ه ار بو چون کف

  ب که مهر برای عدم ورودبَّ مس
ّ
ه بات بب شده و چون جریان اسباب و مسبّ هدایت است، بر آن مترت

 ه و لذا خدا ب جعل إلهی است
ّ

َ لِ «م بر بصر آمده خود نسبت داده. و دیگر اینکه در این آیه سمع مقد  فِ رشَ

صول به هدایت. و جهت اینکه سمع واست برای وصول به علوم و   مع وسیله، زیرا َس »رصَ ی البَ لَ مع عَ السَّ 

و قلب و  شود صدر است و مصدر جمع بسته نمیمفرد آمده و قلوب و ابصار جمع، این است که سمع م

 بصر مصدر نیست.

  ۀم از قافلسّو  ۀپس از ذکر صفات مؤمنین و کافران، صفات منافقین که دست
ّ
فین باشد ذکر شده از مکل

 :۲۰ ۀتا آی ۸ ۀآی

ِ َو�ِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوَما ُهم بُِمۡؤِمنَِ� ﴿ َ  ٨َوِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َءاَمنَّا بِٱ�َّ يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ
نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن 

َ
ٓ أ ِيَن َءاَمُنواْ َوَما َ�َۡدُعوَن إِ�َّ ُ  ِ�  ٩َوٱ�َّ َرٞض َفَزاَدُهُم ٱ�َّ قُلُو�ِِهم مَّ

ِ�ُمۢ بَِما َ�نُواْ يَۡ�ِذبُوَن 
َ
�ِض قَالُٓواْ  ١٠َمَرٗضاۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم َ� ُ�ۡفِسُدواْ ِ� ٱۡ�

َ�ٓ إِ�َُّهۡم ُهُم ٱلُۡمۡفِسُدوَن َوَ�ِٰ�ن �َّ �َۡشُعرُ  ١١إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡصلُِحوَن 
َ
�َذا �ِيَل لَُهۡم  ١٢وَن �

َفَهآُء َوَ�ٰ  َ�ٓ إِ�َُّهۡم ُهُم ٱلسُّ
َ
� ۗ َفَهآُء نُۡؤِمُن َكَمآ َءاَمَن ٱلسُّ

َ
ِ�ن َءاِمُنواْ َكَمآ َءاَمَن ٱ�َّاُس قَالُٓواْ �

ْ إَِ�ٰ  ١٣�َّ َ�ۡعلَُموَن  ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا ْ قَالُٓوا ِيَن َءاَمُنوا ْ ٱ�َّ ْ إِنَّا �َذا لَُقوا  َشَ�ِٰطينِِهۡم قَالُٓوا
ُهۡم ِ� ُطۡغَ�ٰنِِهۡم َ�ۡعَمُهوَن  ١٤َمَعُ�ۡم إِ�ََّما َ�ُۡن ُمۡسَتۡهزُِءوَن  ُ �َۡسَتۡهزُِئ بِِهۡم َوَ�ُمدُّ  ١٥ٱ�َّ

َ�ٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َ�َما َر�َِحت تَِّ�َٰرُ�ُهۡم َوَما َ�نُو ْ ٱلضَّ ُوا ِيَن ٱۡشَ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
ْ ُمۡهَتِديَن أ  ١٦ا

ُ بُِنورِهِۡم َوتََرَ�ُهۡم ِ�  َضآَءۡت َما َحۡوَ�ُۥ َذَهَب ٱ�َّ
َ
ٓ أ ا ِي ٱۡسَتۡوقََد نَاٗر� فَلَمَّ  َمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱ�َّ

وَن  ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� يَرِۡجُعوَن  ١٧ُظلَُ�ٰٖت �َّ ُ�ۡبِ�ُ َمآءِ  ١٨ُصمُّ ۡو َكَصّيِٖب ّمَِن ٱلسَّ
َ
أ

 ِ� ُ َ�ِٰعِق َحَذَر ٱلَۡمۡوِت� َوٱ�َّ َ�ٰبَِعُهۡم ِ�ٓ َءاَذانِِهم ّمَِن ٱلصَّ
َ
يهِ ُظلَُ�ٰٞت َورَۡعٞد َوَ�ۡرٞق َ�َۡعلُوَن أ

ۡظلََم  ١٩ُ�ِي� بِٱۡلَ�ِٰفِر�َن 
َ
َشۡواْ �ِيهِ �َذآ أ َضآَء لَُهم مَّ

َ
بَۡ�َٰرُهۡمۖ ُ�ََّمآ أ

َ
ُق َ�َۡطُف � يََ�اُد ٱۡلَ�ۡ

ءٖ قَِديٞر َعلَيۡ  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ بَۡ�ٰرِهِۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
َهَب �َِسۡمِعِهۡم َو� َ�َ ُ ْۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ  ﴾٢٠ِهۡم قَاُموا

  .]۲۰-۸[البقرة:   
گویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم و حال اینکه ایمان  و بعضی از مردم می: ترجمه
دهند مگر  دهند وحال آنکه در واقع فریب نمی ریب میخدا و اهل ایمان را ف .اند نیاورده

دلهایشان بیمار بوده پس خدا بیماری ایشان را زیاد کرد (یعنی  .کنند خودشان را و درک نمی
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 جهل و عناد و استکبارشان در زیادتی است و این جمله نفرین إلهی است) و برای ایشان
به ایشان گفته شود فساد در زمین روا  و چون .گفتند عذاب دردناکست به سبب آنکه دروغ می

و  .ه نیستندآگاه باش که ایشان فقط مفسدند ولیکن متوّج  .مدارید، گویند همانا ما مصلحیم
مانند ه اند، گویند آیا ما ب چون به ایشان گفته شود ایمان بیاورید چنانکه مردم ایمان آورده

و چون به مؤمنین  .ه ندارندیکن توّج سفیهان ایمان بیاوریم، آگاه باش که خودشان سفیهند ول
گویند ما با  ایم، و چون با شیاطین خود خلوت کنند می گویند ما ایمان آورده برخورند می

کند و ایشان را به  خدا ایشان را استهزاء می .کنیم شمائیم و همانا ما مؤمنان را استهزاء می
ایشانند که ضاللت را به جای هدایت خریدند پس  .کشاند حیرانی و سرگردانی خودشان می

کسی است که در بیابان  ِل ثَ ایشان َم  ِل ثَ َم  .تجارتشان سودی نکرد و طالب هدایت نبودند
خدا روشنی ایشان را ببرد و در  تاریکی آتش برافروزد پس چون آتش اطراف او را روشن سازد

کورانند که از ضاللت خود الالن و  کران و .که چیزی نبینندتاریکی رهاشان سازد به طوری
ایشان چون کسانی است که در بیابان تاری از آسمان باران تندی بر  ِل ثَ و یا َم  .ردندگ برنمی

ایشان ببارد که در آن ظلمات و رعد و برقی باشد، از ترس عذاب و فرار از مرگ انگشتان خود را 
دکه برق چشمانشان را نزدیک شو .در گوشهایشان بگذارند و خدا به این کافران احاطه دارد

زده در  که برای ایشان روشنی دهد بروند، و چون تاریک شود بایستند (حیرتزمان برباید، هر
محققًا خدا بر هر چیز توانا  ،است گوش و چشم ایشان را برده بودخو ترس) و اگر خدا می

 .است
 در دو مَ در این آیات ده نشانه برای منافقین شمرده و در خاتمه : نکات

َ
 : شان داده ل نشانث

 ند.ا ذکر شده که اهل خدعه و نیرنگند و به فکر فریب مردم ۹ ۀدر آی -لاّو  ۀنشان

 درک حقائق نیستند. ۀشعور و نادانند که آماد ذکر شده که بی ۱۰و  ۹ ۀدر آی -مدّو  ۀنشان

یشان زیاد بیماری ادلند و مرض درونی دارند که به شنیدن آیات إلهی  ، بد۱۰ ۀدر آی -مسّو  ۀنشان

 طلبی مرض ایشان است).   اعناد و دنی (حسد، گردد می

خود را مصلح  ،خواهند که در عین فساد بین و خود   ذکر شده که خود ۱۱ ۀدر آی -چهارم ۀنشان

 دانند. می

 و فساد دارند. شّر ه ند و تمایل ب ذکر شده که اهل فتنه و فساد ۱۱ ۀدر آی -پنجم ۀنشان

 به۱۳ ۀدر آی -ششم ۀنشان
ً
 اهل ایمان بدبینند. ، به مردم خصوصا

 چسبانند. آمده و خود را به هر فرقه می لحظه به رنگی در ، دو رنگی بلکه هر۱۴ ۀدر آی -هفتم ۀنشان

 ند. در تمسخر مردم استاد بوده و ءذکر شده که اهل تمسخر و استهزا ۱۴ ۀدر آی -هشتم ۀنشان
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ند و لذا ضاللت را در ا و در انتخاب راه ناشی دین حیران و سرگردان، در امور ۱۵ ۀدر آی -نهم ۀنشان

 خرند.  عوض هدایت می

 پردازند. طالب هدایت نیستند و در امور دین به تحقیق نمی -دهم ۀنشان

 دارای همین نشانه :ویسنده گویدن
ً
 منافق اهل زمان ما غالبا

ً
 ند. و أما آن دو مَ ا ها بوده و قطعا

َ
: لث  

قابل درک برای بندگان خود م و تعالی برای اینکه امور معنوی و حاالت نفسانی را مجّس  حقبدانکه 

 سازد مَ 
َ
حاالت و ملکات منافقین را  ۲۰تا  ۱۷ ۀکند. در آی امور محسوسه میه زند و آنها را تشبیه ب ل میث

ماندن و  صفات رذیلهپرستی و کفر و  بردن و در ظلمات هوی راجع به امور دین و تظاهر به اسالم و نتیجه

 ماندن، ایشان را أّو  در دین سرگردان و کور و کر
ً
که در شب تاری در بیابان  تشبیه کرده به وضع کسی: ال

زد تا سبب روشنی اطرافش گردد، پس ناگهان بادی رواف تاریکی هیزمی جمع کند و به زحمت آنرا بر

کی حیران گذارد. چنانکه این کس از زحمت و او را در تاری آتش او را پراکنده و خاموش سازد بوزد و

انسان  ۀی که نسبت به باصرروشنای ازخود نتیجه نبرده و از روشنی بهره نگرفته، بلکه در تاریکی پس 

گیرد، بلکه در  تظاهر و سعی خود نتیجه نمی تر است مستمر مانده، همانطور منافق از دینداری و تیره

 ت به ظلمات عذاب دائمی گرفتار شود.ظلمات کفر و تردید سرگردان و در آخر

 
ً
که لهی تشبیه کرده به وضع کسانیرا در مقابل اسالم و نزول آیات ا وضع منافقین ۲۰و  ۱۹ ۀدر آی: ثانیا

تر گردد،  هولناک تر و ابرها و رعد و برق، هوا تاریک ۀواسطه در بیابان تاریکی مبتال شوند به باران تندی که ب

گذارند و برق انگشتان خود را در گوش  ۀکه از ترس صدای رعد و صاعقطوری هفراگیرد بو ترس ایشان را 

تاریکی  ۀواسطه و بدون فاصله ب روشنی برق به راه افتاده ۀواسط هو گاهی ب از مرگ خود بیمناک شوند

اضافه از ه د، بجنگ و جهاد بهراسن ۀلهی و تکالیف مشکلاحیران بایستند، منافقین مانند آنان از نزول آیات 

 ه و گاهی ب دی خود بترسنایمانی و رسوای بی
ّ
ف کنند و در برکت اسالم قدمی بردارند ولی باز از تردید توق

 
ّ
ممکن است تشبیه  یم وگوی بظلمت کوری حیران بمانند. حال این تشبیهات را ممکن است تشبیه مرک

 : ق بنامیممفّر 
ّ
 تشبیه مرک

ً
  تشبیه شده باشد به مجموع احوال کسانی ب آن است که اوضاع منافقین مجموعا

که در آتش برافروزند و از زحمت خود نتیجه نبرند و یا تشبیه به مجموع احوال کسی ککه در بیابان تاری

 ات مَ ما تشبیه مفرق آن است که مفردات و جزئیّ ه باران هولناکی گرفتار شود. و اب کبیابان تاری
َ
ل را با ث

 مفردات و جزئیّ 
ّ
 فرد تشبیه کنند، یعنی کلماتیل فرات ممث

ً
 مَ  که در دا

َ
جداگانه با کلمات  رایک  ل آمده هرث

 
ّ
دین اسالم و تکالیف آن، به باران شدید،  ۲۰و  ۱۹ ۀل تشبیه کنند. بنابر تشبیه مفرق تشبیه شده در آیممث

اق تشبیه کفر و نفو شبهات  و شّک  شود انطور به اسالم دلها زنده میکند هم چنانکه زمین را باران احیاء می

و حیرت منافقین  آسمانی ۀهای منافقین تشبه شده به صاعقها و عقابو زیان شده به رعد و برق صاعقه.
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لو همچنین هر یک از مفردات  در بیابان ۀتشیه شده به ظلمات و حیرت مردم ماند
َ
  را َمث

ّ
حسب  رل ببا ممث

ه آمده آن است که چون حقائق دین را منافقین توّج  ۱۸ ۀا تشبیهاتی که در آیمّ توان تشبیه کرد. و ا ذوق می

اند تشبیه  زبان فاقد چشم و و که از گوش خدا ایشان را به مردمی مانند کران گوش شنوا ندارند ندارند و

 گردند. و دیگر اینکه آیات بسیاری در ذمّ  نمی و از راه خطای خود بر کورند الل و گویا منافقین کر و و کرده

 ۵ ۀنساء. و آی ۀ، سور۱۴۵ و ۱۴۲ ،۱۴۰، ۱۳۸، ۸۸، ۶۱آل عمران و آیات  ۀسور ۱۶۷ ۀمنافقین آمده مانند آی

، ۶۰، ۱۲، ۱عنکبوت و آیات  ۀسور ۱۱ ۀتوبه و آی ۀسور ۱۰۱ ،۹۷، ۷۷، ۷۳، ۶۷، ۶۴انفال و آیات  ۀسور

تحریم  ۀسور ۹ ۀو آی منافقین ۀو سرتاسر سور حدید ۱۳ ۀفتح و آی ۀسور ۶ ۀو آی احزاب ۀسور ۷۳ و ۴۸، ۲۴

 اینها هر که خواهد رجوع کند. و غیر

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ﴿ ِي َخلََقُ�ۡم َوٱ�َّ َها ٱ�َّاُس ٱۡ�ُبُدواْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ٢١ 

نَزَل ِمَن 
َ
َمآَء بَِناٗٓء َوأ �َض فَِ�ٰٗشا َوٱلسَّ

َ
ِي َجَعَل َلُ�ُم ٱۡ� ۡخَرَج بِهِۦ ِمَن ٱ�َّ

َ
َمآءِ َماٗٓء فَأ ٱلسَّ

نُتۡم َ�ۡعلَُموَن 
َ
نَداٗدا َوأ

َ
ِ أ  .]٢٢-٢١البقرة: [ ﴾٢٢ٱ�ََّمَ�ِٰت رِۡزٗقا لَُّ�ۡمۖ فََ� َ�َۡعُلواْ ِ�َّ

ای مردم پروردگار خود را که شما و کسان پیش از شما را آفرید بپرستید تا پرهیزگار : ترجمه
را برافراشته و از آسمان آبی فرو فرستاده  نن را برایتان گسترده و آسماکه زمیآن خدائی .شوید

حالیکه ی چنین خدا مانندی قرار ندهید درها برای رزق شما رویانید، پس برا که به آن میوه
 ندارد. مانندی دانید او می

و به طور غیبت از ایشان ذکری نمود، در این  بل مردم را به سه قسمت تقسیم کرددر آیات ق :نکات

آیات از غیبت به خطاب منتقل شده که از جهات فصاحت است و تمام را مخاطب نموده، زیرا در این 

آمیز بیان شده تا موجب رغبت  آیه ذکر تکلیف شده و برای جبران زحمت تکلیف به خطاب مرحمت

  د چه مؤمن و چه کافر، معلوم مینا مکلفین گردد. و دیگر اینکه مخاطب تمام مردم
ّ
ف شود کافر نیز مکل

َهاَ�ٰٓ ﴿ اند هر جای قرآن خطاب به شود. و بعضی گفته و بر هر دو مؤاخذه می به فروع و اصول است ُّ�
َ
� 

  ﴾�َّاُس ٱ
ّ
َهاَ�ٰٓ ﴿ وخطاب به ه نازل شدهباشد در مک ُّ�

َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ در مدینه نازل گردیده، ولی این  ﴾َءاَمُنوا

َهاَ�ٰٓ ﴿ مسلم نیست، زیرا همین آیه که خطاببیان  ُّ�
َ
بقره و مدنی است. و دیگر  ۀدارد از سور ﴾�َّاُس ٱ �

و پدران  د شمادلیل اینکه او موجه ا باید باشد، ببندگی فقط برای خد اینکه این آیه دلیل است بر اینکه

  و شما می شما و آسمان و زمین است
ّ
 ر توانید از این آثار پی به مؤث

ّ
نظر در موجودات و  تببرید، با دق

 محال باشد. نظم و تدبیر واحد  ر علمی و نظام حکمیانه خالق خود را بشناسید و اگرتدبّ 
ً
چه درک او ذاتا

ز نیست لی است و تقلید در این مراحل جایر واحد است. پس دین قرآن دین استدالدلیل بر ناظم و مدبّ 
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َهاَ�ٰٓ ﴿ و دیگر اینکه از خطاب ُّ�
َ
شود که خلقت زمین و آسمان برای تمام مردم  استفاده می ﴾...اُس �َّ ٱ �

 
ّ

 و حدیثکه در میان شیعه  »ءکسا«مخصوصی از انبیاء و یا اولیاء، پس حدیث  ۀاست نه برای عد

و  ساختگی است. دو برخالف این آیه و سایر آیات قرآن و ت جعل شده هرکه در میان اهل سنّ  )١(»بئر«

نُتمۡ ﴿ ۀجمل
َ
داند مخلوق خالقی  می دانش فطریه کس ب هر هدانش فطری که اشاره است ب ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

دانش اکتسابی که مردم ه و ممکن است اشاره باشد ب خواهد علمی ناظمی می دارد و نظم و تدبیرِ 

 دادند. ک آنها را برای خدا مانند قرار میذلِ  دیدند بتان ایشان خالق نظام جهان نیستند و مع می

ْ ُشَهَدآَءُ�م �﴿ ْ �ُِسوَر�ٖ ّمِن ّمِۡثلِهِۦ َوٱۡدُعوا تُوا
ۡ
ٰ َ�ۡبِدنَا فَ� ۡ�َا َ�َ ا نَزَّ ن ُكنُتۡم ِ� َرۡ�ٖب ّمِمَّ

ِ إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ َولَن َ�ۡفَعلُواْ فَٱ�َُّقواْ ٱ�َّاَر ٱلَِّ� َوقُوُدَها  ٢٣ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  ٱ�َّاُس  ِعدَّ

ُ
 .]٢٤-٢٣ [البقرة: ﴾٢٤َوٱۡ�َِجاَرةُۖ أ

مانند آن ه ای ب ید پس سورهخود نازل کردیم در شکّ  ۀچه ما بر بندنو اگر شما از آ: ترجمه
تساوی آنچه آوردید با قرآن) ه دادن ب بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا بخوانید (برای گواهی

که ) پس اگر این کار را نکردید و نخواهید کرد، پس بترسید از آتشی ۲۳گوئید( اگر راست می
 )۲۴(ا شده حالیکه برای کافران مهیّ ست درا افروز آن مردم و سنگ آتش

ات اثبات پس از آنکه در آیات قبل با دلیل اثبات توحید ذاتی و عبادی شده، اکنون در این آی: نکات

 د.است بر جواز استدالل عقلی در عقایو این دلیل  ت شده با دلیلنبّو 

_____________________________ 

چاه رومه » بئر رومة«را ذكر نكرده است اما چه بسا منظور وی حديث  »بئر«منظور از حديث  /با اينكه مؤلف  -١

را خريداری كرد چراكه آب شريين آن تبه مدينه هجرت كرد، عثامن بن عفان  صباشد كه چون رسول خدا 

ِء َمْن �َْشرَتِي برِْئَ ُروَمَة، َ�يَجْ «فرمود:  صديگری جز آن در مدينه نبود. رسول خدا 
َ

َوُه َمَع ِدال
ْ
َعُل ِ�يَها َدل

َنَّةِ 
ْ
ُ ِمنَْها يِف اجل

َ
ْ�ٍ هل

ُمْسِلِمَ� خِبَ
ْ
را همچون سهم مسلمانان از خرد و سهم خود در آنچه کسی چاه رومه را می«: »؟ال

» شد؟دهد) و در عوض چیزی بهتر از آن در بهشت پاداش او بارا در اختیار مسلمانان قرار میدهد (آنآن قرار می

اش خريد و وقف مسلامنان كرد. اين حديث را ترمذی در سنن، نسائی در را از اصل رسمايهآنت  پس عثمان

اند. و سنن صغری و كربی، امام امحد در مسند، ابن خزيمه در صحيحش، دارقطنی در سنن و ... روايت كرده

ن دانستهترمذی و آلبانی آن سَ -را صحيح دانسته است. و بخاری در صحيحش آناند. و آلبانی برخی از طرق آنرا حَ

. و این روایت با الفاظ و اسانید و طرق مختلِف است روایت کرده »...َمْن َحَفَر ُروَمَة فَلَُه اجلَنَّةُ «را با اين لفظ: 

 [مُصحح]. صحیح و حسن روایت شده است. بنابراین حدیث صحیح و ثابت است و جعلی و ساختگی نیست
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به نزول و اعجاز قرآن که سند شریعت و  صدت محّم در این آیات استدالل شده بر صدق نبّو 

با کمال  صو این کالم را محمد ای به مانند آن بیاورد واند سورهت باقیه است که هیچ بشری نمی ۀمعجز

ای نخواهید آورد. چون تا به حال کسی نتوانسته  اطمینان و شهامت اعالم نمود که هرگز مانند آن سوره

 ت او بر ُع ای به مانند آن بیاورد پس صدق نبّو  سوره
َ

 ق
ّ
 گردد. م میال مسل

ٰٖت َ�ۡرِ ﴿ نَّ لَُهۡم َج�َّ
َ
ٰلَِ�ِٰت أ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ِ ٱ�َّ ۖ ُ�ََّما َو�َّ�ِ نَۡ�ُٰر

َ
ي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

تُواْ بِهِۦ ُمتََ�ٰبِٗهاۖ َولَُهۡم 
ُ
ِي ُرزِۡ�َنا ِمن َ�ۡبُلۖ َو� �ِيَهآ ُرزِقُواْ ِمۡنَها ِمن َ�َمَر�ٖ ّرِۡزٗقا قَالُواْ َ�َٰذا ٱ�َّ

وَن  َرةۖٞ َوُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
 .]٢٥[البقرة:   ﴾٢٥أ

اند بشارت بده که برای ایشان  که ایمان آورده و کارهای شایسته نمودهو به آنان: ترجمه
های آن روزی  باغهائی است که از زیر درختان آنها نهرها جاری است، هر زمان که از میوه

های شبیه  روزی ما شده بود و برای ایشان میوه ایشان گردد گویند این همان است که از پیش
ست در آن باغها زنان پاکیزه ا شانمخصوص ای آورده شود و ت و رنگ)به هم(در طعم و لّذ 

 )۲۵( پاک و ایشان در آنها جاویدانند.و
حد داده شده. و از  سعادت و نعمتهای بی ۀآورندگان مژد  ت، به ایمانپس از ذکر توحید و نبّو : نکات

ْ ﴿ ۀجمل تُوا
ُ
  شود که میوه معلوم می ﴾ابِهٗ ُمتََ�ٰ  ۦبِهِ  �

ّ
و  خوشی شبیه به یکدیگرندت و های بهشت در لذ

های  کند که همسر داللت می هرازواج مطهّ  ۀت و صورت. و جملباشند در کیفیّ  های دنیا می شبیه به میوه

 بهشتی چرک و آلودگی به حیض و جنابت ندارند و همواره مورد رغبتند.

ا َ�ُعوَضٗة َ�َما ﴿ ن يَۡ�َِب َمَثٗ� مَّ
َ
ۦٓ أ َ َ� �َۡسَتۡ�ِ ِيَن َءاَمُنواْ ۞إِنَّ ٱ�َّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
ۚ فَأ فَۡوَ�َها

ُ بَِ�َٰذا َمثَ  َراَد ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ َ�َيُقولُوَن َماَذا ِيَن َ�َفُروا ا ٱ�َّ مَّ

َ
ّ�ِِهۡمۖ َوأ نَُّه ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

َ
ٗ�ۘ َ�َيۡعلَُموَن �

 .]٢٦[البقرة:   ﴾٢٦قَِ� يُِضلُّ بِهِۦ َكثِٗ�� َوَ�ۡهِدي بِهِۦ َكثِٗ�ۚ� َوَما يُِضلُّ بِهِۦٓ إِ�َّ ٱۡلَ�ٰسِ 
لی بزند به پشه و باالتر از آن، پس ثَ قا خدا شرم ندارد از اینکه برای قدرت خود َم محّق : ترجمه

گویند  ار میا کّف دانند که از طرف پروردگارشان آمده، و أمّ  ت آن را میانیّ که ایمان دارند حّق آنان
کند در  را گمراه و بسیاری را هدایت می خواهد، به این مثل بسیاری ل چه میثَ خدا با این َم 

 )۲۶کند.( که با این مثل فقط فاسقان را گمراه میصورتی
ست، لذا در این آیه برای ا بهشت و دوزخ داده و آن فرع بر قدرت ۀقبل وعد ۀچون در آی: نکات

باصره،  ت پشه تمام قوای ظاهری ازاثبات قدرت به خلقت پشه و بزرگتر از پشه مثل زده، که در خقل

از سر و پیکر،  ده و قوای دیگری را ایجاد کرده و آنچه یک حیوان بزرگ دارشامّ  سامعه، المسه، ذائقه،



 ٢٢٣  سورة البقرة

دارد برای و امعاء همه را دارا است، به اضافه خرطومی  ءجوارح و احشا رگ و پوست پی و اعضاء،

طرف هر عطا شده که ازاسی به او ی دارد برای فرار از خطر و نیروی حّس مکیدن روزی خود و پرهای

که مانند این حیوان را در  یدارای تمیز است. خدای بسیار تیز واو  کند، حواِسّ  خطری آید درک می

کند که اگر تمام دانشمندان بشری  کند و لوازم زندگی آنها را عطا می هر آن هزاران هزار ایجاد می

چنین خالقی قادر است بر وفای به کنند  را نمی آن ات وجودیاجتماع نمایند درک قوا و خصوصیّ 

بن  اند که مقصود از پشه حضرت علّی  اند از قول امام نقل کرده ران خرافاتی آمدهعهد. بعضی از مفّس 

     و مقصود از ما طالب ابی
َ
و ما معتقدیم به این تفاسیر نباید اعتنا  است صدها حضرت محّم فوق

 کرد، زیرا اّو 
ً
 کیفیّ  این توهین به مقام امام است ال

ً
خلقت سایر  با د و علیت خلقت محّم و ثانیا

 من و کافر فرقی ندارد، پس مَ ؤی خدا در خلق منمای   افراد بشر فرقی ندارد و قدرت
َ
وجود ه زدن ب   لث

 
ّ

 مؤمن برای کف
ّ

عوضه به معنی گویند اگر ب فهمیم، می آن را نمیگویند قر ای که می هار لطفی ندارد. عد

لُ  إِنْ «فهمیم.  فهمیم، ولی اگر به معنی امام باشد چون امام گفته می خودش پشه باشد نمی وْ وَ إالّ قَ هُ

ورِ   همین کتاب مراجعه شود. ۱۶ ۀبه مقدم .»الزُّ

ُ بِهِۦٓ ﴿ َمَر ٱ�َّ
َ
ٓ أ ِ ِمۢن َ�ۡعِد ِميَ�ٰقِهِۦ َوَ�ۡقَطُعوَن َما ِيَن يَنُقُضوَن َ�ۡهَد ٱ�َّ ن يُوَصَل  ٱ�َّ

َ
أ

وَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
ُ
�ِض� أ

َ
 .]٢٧[البقرة:   ﴾٢٧َوُ�ۡفِسُدوَن ِ� ٱۡ�

نچه خدا أمر به وصل آن نموده شکنند و آ که پیمان خدائی را پس از بستن آن میآنان: ترجمه
 )۲۷کارند.( کنند، ایشان خود زیان و در زمین فساد می قطع

ل آنکه پیمان اّو : سابق ذکری از فاسقین شد در این آیه صفات ایشان را ذکر کرده ۀچون در آی: نکات

ر فطرت بشر نهاده که بر همان پیمان فطری و عقلی است که خدا دلهی شکنند، پیمان ارا میلهی ا

و یا پیمانی است  اند هد و آن را فاسقین نقض کردهد بندگی و اطاعت نسبت به خالق گواهی میاحتیاج، 

و یا پیمانی است که خدا از  تها گرفته که او را اطاعت کننداز امّ  ءط انبیاخدا در کتب وحی به توّس  که

علمای اهل کتاب و علمای اسالم گرفته که حقائق کتب آسمانی را بر مردم بیان کنند و ایشان به آن 

قصود از قطع آنچه جای آن خرافات را تصویب کردند. و مه پیمان عمل نکردند و حقائق را کتمان و ب

  تی را قطع نمودندسبا دوستان خدا دشمنی نموده و دوکه است  مر به وصل نموده، ایناخدا 
ً
و مثال

 
ّ

نکنند، اینان ایجاد تفرقه کردند و ایجاد   ف بودند به تمام کتب انبیاء ایمان بیاورند و ایجاد تفرقهموظ

 بعض دیگر کافر شدند، ه بعض آورده و به ایمان ب و  مذهب نموده
ً
مأمور شدند با والدین حقیقی و  مثال

زدن به دیگران  ضرر »األرض يفساد ف«کنند و ایشان قطع نمودند و مقصود از  صله صیا با رسول خدا

 



 تابشی از قرآن    ٢٢٤

دعوت به کفر و نفاق و حبس و فسق و فجور است که  ال، دج جنگ و زنی و یا ترسانیدن مردم،  و راه

 
ً
 است. »األرض يفساد ف« تماما

ۡحَ�ُٰ�ۡمۖ ُ�مَّ يُِميُتُ�ۡم ُ�مَّ ُ�ۡيِيُ�ۡم ُ�مَّ إَِ�ۡهِ ﴿
َ
ۡمَ�ٰٗتا فَأ

َ
ِ َوُ�نُتۡم أ َكۡيَف تَۡ�ُفُروَن بِٱ�َّ

 .]٢٨[البقرة:   ﴾٢٨تُرَۡجُعوَن 
جان بودید خدا شما را زنده نمود  شوید و حال آنکه شما بی چگونه به خدا کافر می: ترجمه

 )۲۸سوی او برگشت داده خواهید شد.(ه کند سپس ب سپس زنده میمیراند  سپس شما را می
 : نکات

ّ
قدرت  ۀکند که با مالحظ اق، در این آیه ایشان را سرزنش میار و فّس پس از ذکر صفات کف

: حیات ذکر کرده شوید و در اینجا برای سیر انسان دو موت و دو ا چگونه به او کافر و یا عاصی میدخ

صورت ماضی آورده یعنی موت و حیاتی به شما داده که از حالت جمادی خارج موت و حیات اول را به 

ن به و آن مرد ر در مستقبل به شما عطا خواهد شدو موت و حیات دیگ اید به حیات دنیوی نائل شده و

یه مسکوت و آا اینکه در قبر حیات و موتی باشد یا خیر، در این و امّ  اجل دنیوی و حیات اخروی است

ۡ ٱ �ِيَها يَُذوقُونَ  َ� ﴿ :دخان ۀسور ۵۶ ۀی است، ولی از آیبلکه منف ۡ ٱ إِ�َّ  َت َموۡ ل  ٱ تَةَ َموۡ ل
ُ
عدم  ﴾وَ�ٰ ۡ�

 )٢(.)١(مؤمنون ۀسور ۱۶و  ۱۵ ۀشود و همچنین از آی حیات و موت در قبر استفاده می

  ﴾١٦ ُ�ۡبَعُثونَ  ٱلۡقَِ�َٰمةِ  يَوۡمَ  إِنَُّ�مۡ  ُ�مَّ  ١٥ لََمّيُِتونَ  َ�ٰلَِك  َ�ۡعدَ  إِنَُّ�م ُ�مَّ ﴿ فرماید:ایشان این آیه است که میمنظور  -١

 ».شویدمیرید. سپس محققا شما روز قیامت مبعوث میسپس شما بعد از این محققا می« ].١٦-١٥: مؤمنونـ[ال

های آسمانی و پیامبران و روز قیامت و جماعت بر مبنای ایمان به الله و فرشتگان و کتابعقیده و باور اهل سنت و  -٢

اهللا باشد. بنابراین هرکس که به از حقایق و غیبیات مربوط به رکن ایمان به آخرت می ،باشد. و قبرخیر و شر تقدیر می

هد، ایمان داشته باشد. قرآن کریم حقیقت دایمان دارد باید به حقیقت قبر و آنچه در آن از عذاب و نعمت رخ می

بدون اینکه میان قرآن و سنت در این  ،اثبات نموده است -آمده سنت نبوی همانگونه که در - راعذاب قبر و نعمت آن

زمینه اختالف یا تعارضی وجود داشته باشد. چنانکه آیات زیادی در این زمینه وارد شده است و مفسران بیان کرده و 

   ؛ از جملۀ آن آیات:اند که این آیات عذاب قبر را اثبات کرده و بر آن تاکید دارنددهتوضیح دا

ٰلُِمونَ َولَۡو تََرىٰٓ إِذِ ﴿*   يۡ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ وَ  ٱلَۡمۡوتِ ِ� َ�َمَ�ِٰت  ٱل�َّ
َ
� ْ نُفَسُ�ُمۖ  ِديِهمۡ بَاِسُطٓوا

َ
ْ أ ۡخرُِجٓوا

َ
ُ�َۡزۡوَن  ٱۡ�َۡومَ أ

ِ بَِما ُكنُتۡم َ�ُقولُوَن َ�َ  ٱلُۡهونِ َعَذاَب  ونَ  ۦَوُ�نُتۡم َ�ۡن َءاَ�ٰتِهِ  ٱۡ�َقِّ َ�ۡ�َ  ٱ�َّ و اگر « ]٩٣[األنعام:  ﴾٩٣�َۡسَتۡكِ�ُ

های خود را، امروز به اند که: بیرون کنید جانهای خود را گشودهببینی ستمگران را در شدائد مرگ و فرشتگان دست

و ». کردیدگفتید و از آیات او سرکشی و تکبر میبه سبب آنچه بر خدا به ناحق می شویدعذاب خواری جزاء داده می

اند که خبر داده –که صادق و راستگویند  –شود. و فرشتگان گفته می ستمگرانمرگ به  ماین کلماتی است که به هنگا

وط زمان نابود شدن دنیا باشد دیگر آیند. و اگر این عذاب مربدر این هنگام به عذاب خوار کننده گرفتار می ستمگران

_____________________________ 
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و این خود بیانگر آن است ». شویدامروز به عذاب خواری جزاء داده می«: ﴾ُ�َۡزۡونَ  ٱۡ�َۡومَ ﴿ صحیح نیست بگوید:

 باشد. که منظور عذاب قبر می

ۡن َحۡولَُ�م ّمَِن ﴿*  ۡعَراِب َوِممَّ
َ
ۡهِل  ٱۡ�

َ
َ� َ�ۡعلَُمُهۡمۖ َ�ُۡن َ�ۡعلَُمُهۡمۚ  ٱ�َِّفاقِ َمَرُدواْ َ�َ  ٱلَۡمِديَنةِ ُمَ�ٰفُِقوَنۖ َوِمۡن أ

َ�ۡ�ِ ُ�مَّ يَُردُّوَن إَِ�ٰ َعَذاٍب َعِظي�ٖ  رَّ ُ�ُهم مَّ و بعضی از کسانی که اطراف شما از اعراب « ]١٠١[التوبة:  ﴾١٠١َسُنَعّذِ

شناسیم، شناسی، ما ایشان را میو ایشان را نمی اند؛ تو نمیدانیهستند منافقند و بعضی از اهل مدینه بر نفاق خوکرده

مفسران در قدیم و ». بزودی دو مرتبه ایشان را عذاب خواهیم کرد سپس به سوی عذاب بزرگ رهسپار خواهند شد

جدید در تفسیر این آیه اتفاق نظر دارند که عذاب اول در دنیا است با اجرای حدود یا گرسنگی؛ و عذاب دوم همان 

ُ�ُهم ﴿ کند. از جمله اینکه:در تفسیر این آیه آثار و روایاتی را ذکر می / ست. چنانکه امام طبریعذاب قبر ا َسُنَعّذِ
 ِ�ۡ�َ رَّ [تفسري  ».کنیم یک بار در دنیا و بار دیگر در قبرفرماید: آن منافقان را دوبار عذاب میخداوند متعال می ﴾مَّ

 )] ١٤/٤٤١الطربي (

ُ يُثَّبُِت ﴿*  ِينَ  ٱ�َّ ِ  ٱ�َّ َيٰوةِ ِ�  ٱ�َّابِِت  ٱۡلَقۡولِ َءاَمُنواْ ب ۡ�َيا ٱۡ�َ ُ َوُ�ِضلُّ  ٱ�ِخَرةِ� َوِ�  ٱ�ُّ ٰلِِمَ�ۚ  ٱ�َّ ُ َوَ�ۡفَعُل  ٱل�َّ  ٱ�َّ
دارد به سبب قول ثابت در زندگی دنیا و در اند ثابت میخدا آنان را که ایمان آورده« ]٢٧[إبراهيم:  ﴾٢٧َما �ََشآءُ 

با سندش از براء بن عازب /  امام طبری». کندیگذارد و خدا آنچه بخواهد مو ستمگران را به گمراهی می آخرت

آیند و به او بر نزد وی میتثبیت در حیات زمانی است که دو فرشته در ق«گوید: در تفسیر این آیه روایت نموده که می

گوید: گویند: دین تو چیست؟ می. سپس میله استگوید: پروردگار من الگویند: پروردگارت کیست؟ پس میمی

است. و این است آن  ]ص[ گوید: پیامبر من محمدگویند: پیامبرت کیست؟ میدین من اسالم است. پس به او می

 ».تثبیت در زندگی دنیا

ۡدَ�ٰ  ٱۡلَعَذاِب َوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن ﴿ *
َ
ۡ�َ�ِ  ٱۡلَعَذاِب ُدوَن  ٱۡ�

َ
و البته عذاب « ]٢١[السجدة: ﴾٢١لََعلَُّهۡم يَرِۡجُعونَ  ٱۡ�

/  عالمه عبدالرحمن بن ناصر سعدی». چشانیم شاید باز گردندتر را زودتر از عذاب بزرگ به آنان مینزدیک
فرماید: باشد و داللت آن آشکار است. زیرا خداوند متعال میاین آیه از دالیل اثبات عذاب قبر می«گوید:  می

ۡدَ�ٰ  ٱۡلَعَذاِب َوَ�ُِذيَقنَُّهم ّمَِن ﴿
َ
تر و کمتر را ای از عذاب نزدیکا پارهبخش و جزئی از عذاب؛ و قطًع «یعنی:  ﴾ٱۡ�

تر و تر که دوزخ است عذابی نزدیکنماید که قبل از عذاب بزرگ؛ و این داللت می»چشانیمدر این جهان به آنها می

 )].٦٥٦/ ١(تفسري السعدي [ .»کمتر وجود دارد

ۚ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم  ٱ�َّارُ ﴿*  ا � وََعِشّيٗ اَعةُ ُ�ۡعَرُضوَن َعلَۡيَها ُغُدّوٗ َشدَّ  ٱلسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
[غافر:  ﴾٤٦ٱۡلَعَذاِب أ

شوند و روزی که رستاخیز بپا گردد (امر شود) داخل آن عذاب آتشی است که صبح و شام بر آن عرضه می« ]٤٦

باشد. مجاهد و ترین دالیل عذاب قبر و نعمت آن میاین آیه از بزرگ». ترین عذابپیروان فرعون را به سختکنید 

بینی که در گویند: این آیه بر عذاب قبر در این دنیا داللت دارد؛ آیا نمیمی یعکرمه و مقاتل و محمد بن کعب همگ

اعَ َوَ�ۡوَم َ�ُقوُم ﴿ فرماید:مورد عذاب آخرت می َشدَّ  ةُ ٱلسَّ
َ
ْ َءاَل فِرَۡعۡوَن أ ۡدِخلُٓوا

َ
و روزی که « ﴾٤٦ٱۡلَعَذاِب أ
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-١٥/٣١٨(تفسري القرطبي [ ».ترین عذابرستاخیز بپا گردد (امر شود) داخل کنید پیروان فرعون را به سخت

٣١٩.[( 

ْ نَاٗر�﴿ * ۡدِخلُوا
ُ
ْ فَأ ۡغرِقُوا

ُ
ا َخِطيٓ�تِِهۡم أ شان غرق شدند و داخل آتش از خطا و گناهان« ]٢٥[نوح:  ﴾ّمِمَّ

رو وارد شدن کند. از ایندر زبان عربی بر ترتیب و تعقیب داللت دارد یا اینکه به سرعت داللت می» فاء». «گردیدند

 باشد و این در برزخ خواهد بود نه در روز قیامت.به آتش چنانکه در آیه آمده است بالفاصله بعد از غرق شدن می

 *﴿ ِ ِ َمن ُ�ۡقَتُل ِ� َسبِيِل َوَ� َ�ُقولُواْ ل ۡحَيآءٞ َوَ�ِٰ�ن �َّ �َۡشُعُرونَ  ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰتُۚۢ� بَۡل أ

َ
و به آنانکه « ]١٥٤[البقرة: ﴾١٥٤أ

َوَ� ﴿فرماید: و اینکه می ».کنیداند و لیکن شما درک نمیشوند مردگان مگوئید بلکه ایشان زندهدر راه خدا کشته می
ِينَ َ�َۡسَ�َّ  ْ ِ� َسبِيِل قُتِلُ  ٱ�َّ ِ وا ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُونَ  ٱ�َّ

َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
و البته گمان « ]١٦٩عمران:  [آل ﴾١٦٩أ

 ». شونداند نزد پروردگارشان روزی داده میاند مردگانند، بلکه زندهمبر آنان که در راه خدا کشته شده

شان برخوردارند اما این زندگی برزخی تنها آیه به روشنی داللت دارد که شهدا از زندگی برزخی در قبرهای دو این

َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمن ﴿ کند که: اگر کسی به ما بگوید: این آیه:روایت می /که امام طبری  مخصوص شهدا نیست چرا
ِ ُ�ۡقَتُل ِ� َسبِيِل  ۡمَ�ُٰتۢ  ٱ�َّ

َ
شود؛  اند و دیگران را شامل نمیکشته شدهمخصوص کسانی است که در راه خدا  ﴾أ

-بیانگر توصیف حال مومنان و کافران بعد از وفاتص (پاسخ آن از این قرار است:) اخبار وارد شده از رسول خدا
شود که بهشت باز میباشد. چنانکه رسول خدا خبر دادند که چون مومنان بمیرند درهایی از قبرشان به روی شان می

خواهد که هر چه زودتر روز قیامت فرارسد تا اینکه به منازل کنند و از خداوند میاز آنها بوی بهشت را استشمام می

شان را در بهشت گردهم آورد. و در خواهند که آنها و فرزندان و خویشاوندانخود در بهشت دست یابند و نیز می

کنند و از بوی شود که به آن نگاه میشان درهایی به سوی دوزخ باز مید که از قبرهایدهمقابل از کافران نیز خبر می

گردند. و از  گردد و در آن خوار و زبون میرسد و تا برپایی قیامت بر ایشان مسلط میبد و متعفن آن به مشام آنها می

خداوند برای آنها آماده کرده دور شوند. و  خواهند که قیامت را به تاخیر اندازد تا اینکه از جایگاهی کهخداوند می

باشد پس چه کسی آنکه روایات از این قبیل بسیار است. و چون اخبار وارد شده از رسول خدا در این زمینه فراوان می

ا اند. امکه سایر مومنان و کفار در برزخ زندهکند؟ درحالیدر راه خدا کشته شده را از سایر بشر در این زمینه جدا می

تفسري [». برندشوند و مومنان به راحتی و آسایش و نسیم بهشت در نعمت به سر میکفار با زندگی سخت عذاب می

 )].٢١٦/ ٣(الطربي 

قبل از اینکه خداوند شما را خلق «کند که گفت: سوره بقره روایت می ۲۸طبری با سندش از ابن عباس در تفسیر آیه 

ودید. سپس شما را زنده کرد و آفرید. سپس شما را میراند و به قبور بازگشتید. و این کند، خاک بودید. و در واقع مرده ب

باشد. لذا دوبار باشد. سپس شما را در روز قیامت مبعوث خواهد کرد و این زنده کردنی دیگر میمردنی دوباره می

 )].٤١٩/ ١(تفسري الطربي [ ».زنده شدن و دوبار مردن خواهد بود
یاد می –عذاب و نعمت آن  –نیز احادیث قبر  اما در سنت نبوی که مجالی برای ذکر  ،باشنداحادیثی صحیح و ز

اخبار و روایات «گوید: اند. ابن ابی العز در شرح عقیده طحاویه میآنها در اینجا نیست. چنانکه به حد تواتر رسیده
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�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ ٱۡسَتَوىٰٓ إَِ� ﴿
َ
ا ِ� ٱۡ� ِي َخلََق لَُ�م مَّ ٮُٰهنَّ َسۡبَع ُهَو ٱ�َّ َمآءِ فََسوَّ ٱلسَّ

ٍء َعلِيٞم   .]٢٩[البقرة:   ﴾٢٩َسَ�َٰ�ٰٖت� وَُهَو بُِ�ّلِ َ�ۡ
چه در زمین است خلق نمود، سپس به آسمان نی است که برای شما آاو آن خدای: ترجمه

 )۲۹و او به هر چیزی دانا است.( ت آسمان کامل و معتدل نمودفپرداخت و آنرا به ه

در مورد عذاب قبر و نعمت آن و سوال دو فرشته متواتر هستند بنابراین اعتقاد ثبوت آنها و ایمان  صاز رسول خدا 

برد شود. چراکه عقل به کیفیت و چگونگی آن پی نمیبه آنها واجب است. و در مورد کیفیت آنها سخنی گفته نمی

ق است. پس هرکس در حالی بمیرد که چراکه پیوندی میان آن و این نیست... بدان که عذاب قبر و عذاب برزخ ح

مستحق عذاب باشد بدان گرفتار خواهد آمد چه در قبر دفن شود یا نه؛ حیوانات درنده او را بخورند یا اینکه چنان 

بسوزد که خاکستر شود و در هوا پراکنده گردد. یا اینکه اعدام شود یا در دریا غرق شود. در هرصورت چون مستحق 

رسد. و نیز چنانکه دفن چشد، عذاب نیز به جسم و روح وی میفن شده در قبر عذاب را میعذاب باشد چنانکه د

رود و... این موارد برای او هم خواهد بود. بنابراین واجب اش در هم فرو میهای سینهشود و استخوانشده نشانده می

 ].٣٢٥ -٣٢٤الطحاوية صرشح العقيدة [ ».بدون افراط و تفریط فهمیده شود ص است که مراد رسول خدا

باشد چنانکه روح اهل سنت و جماعت اتفاق نظر دارند که عذاب و نعمت قبر در مورد روح و جسم هر دو باهم می

رو نعمت و عذاب در روح و جدا از بدن در نعمت و عذاب خواهد بود و متصل به بدن نیز عذاب خواهد شد. از این

بدان که «گوید: باشد. شیخ االسالم ابن تیمیه میجدای از جسم چنین می هم خواهد بود. چنانکه برای روح جسم با

مذهب سلف و ائمه آن این است که: چون انسان بمیرد در نعمت یا عذاب خواهد بود و این نعمت و عذاب برای 

ل باشد. و روح پس از جدا شدن از بدن در نعمت یا عذاب خواهد بود. و گاهی به بدن متصروح و جسم وی می

  )].٢٨٤/ ٤(جمموع الفتاو [  ».باشدشود و بدن همراه روح در عذاب یا نعمت شریک میمی
زندگی در قبر و نعمت یا عذاب آن با زندگی دنیا و آخرت متفاوت است؛ حیات در آنجا حیاتی برزخی است که عقل 

دست یابد. بلکه ایمان به این  نگی آنرا ندارد و این امکان برای عقل میسر نیست که به کیفیت و چگوتوانایی درک آن

َوِمن َوَرآ�ِِهم بَۡرَزٌخ إَِ�ٰ ﴿ فرماید:باشد. خداوند متعال میحیات برزخی متوقف به نصوص وارده در این زمینه می
 و باید دانست که». که برانگیخته شوند یاست تا روز یو از جلو ایشان برزخ« ]۱۰۰[المؤمنون:  ﴾١٠٠يَۡوِم ُ�ۡبَعُثونَ 

تواند به دیگران سودی برساند بلکه نیازمند های انسان زیاد باشد اما نمیدر حیات برزخی هرچند درجات و نعمت

منظور از زندگی در قبر، «گوید: می /باشد. ابن حجر دعای مغفرت و آمرزش و رفع درجات از سوی زندگان می

رد و روح در جسم جاری است و وابسته به تدبیر و برای سوال شدن است نه حیاتی چون زندگی که انسان در دنیا دا

تصرف آن؛ و حیاتی نیست که در آن انسان به همان اموری نیاز داشته باشد که زندگان نیاز دارند. بلکه حیاتی است 

 فتح الباري [» باشد... برای امتحانی که در احادیث صحیح وارد شده است و در واقع بازگشت عارضی حیات می

 [ُمصحح] )].۲۸۴/ ۳
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 َخلَقَ ﴿ ۀلو از جم جود آسمانها و زمین را تذکر دادهنعمت و ،ینمای برای قدرتخدا : نکات
و  بینای از مقّر  شود که وجود آسمان و زمین برای تمام بندگان است نه برای عده استفاده می ﴾لَُ�م

و  به خصوصه نهی شده باشدباشد برای بشر مباح است، مگر آنچه  داللت دارد که آنچه در زمین می

 إَِ�  َتَوىٰٓ سۡ ٱ ُ�مَّ ﴿ ۀو جمل .»صالة اإلباحةأ« نامه اند ب اشیاء را از همین آیه استخراج کرده ۀاباح ۀقاعد
ٓ ٱ َما  اّو داللت ندارد بر اینکه خلقت آسمانها پس از زمین بوده، زیرا  ﴾ءِ لسَّ

ً
این آیه در بیان خلقت  ال

 آسمان نیست بلکه در بیان وقت تسویه و تکمیل آن است به هفت طبقه. و 
ً
توان  در این موارد می ثانیا

 ءٍ َ�ۡ  بُِ�ّلِ  وَُهوَ ﴿ ۀها است، از جمل کردن نعمت ره برای تراخی نیست، بلکه برای شما ﴾ُ�مَّ ﴿ گفت
د فالسفه است که ات و این مخالف عقایعلم خدا بر تمام جزئیّ  ۀشود دوام و احاط استفاده می ﴾َعلِيمٞ 

ات و هر جزئی از جزئیّ  هه داللت بر مبالغه و دوام دارددانند زیرا صفت مشبّ  ات میخدا را عالم به کلیّ 

 مشول 
َ

 است. ءیش

﴿ ْ �ِض َخلِيَفٗةۖ قَالُٓوا
َ
َ�َۡعُل �ِيَها َمن ُ�ۡفِسُد �ِيَها  �ۡذ قَاَل َر�َُّك لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ إِّ�ِ َجاِعٞل ِ� ٱۡ�

َ
�

ۡعلَُم َما َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
ٓ أ ُس لََكۖ قَاَل إِّ�ِ وََعلََّم  ٣٠َو�َۡسفُِك ٱّ�َِمآَء َوَ�ُۡن �َُسّبُِح ِ�َۡمِدَك َوُ�َقّدِ
 �ِ�

َ
ۡسَمآَء ُ�ََّها ُ�مَّ َعَرَضُهۡم َ�َ ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َ�َقاَل أ

َ
ُؤَ�ٓءِ إِن ُكنُتۡم وِ�  ُٔ َءاَدَم ٱۡ� ۡسَمآءِ َ�ٰٓ

َ
 بِأ

نَت ٱۡلَعلِيُم ٱۡ�َِكيُم  ٣١َ�ِٰد�َِ� 
َ
قَاَل  ٣٢قَالُواْ ُسۡبَ�َٰنَك َ� ِعۡلَم َ�َآ إِ�َّ َما َعلَّۡمَتَناۖٓ إِنََّك أ

 َ ل
َ
ۡسَمآ�ِِهۡم قَاَل �

َ
ُهم بِأ

َ
�َبأ

َ
ٓ أ ا ۡسَمآ�ِِهۡمۖ فَلَمَّ

َ
�بِۡئُهم بِأ

َ
ـَٔاَدُم أ ۡعلَُم َ�ۡيَب َ�ٰٓ

َ
ٓ أ قُل لَُّ�ۡم إِّ�ِ

َ
ۡم أ

ۡعلَُم َما ُ�ۡبُدوَن َوَما ُكنُتۡم تَۡ�ُتُموَن 
َ
�ِض َوأ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  .]٣٣-٣٠[البقرة:   ﴾٣٣ٱلسَّ

که من در زمین جانشینی قرار خواهم داد،  :و چون پروردگارت به فرشتگان گفت: ترجمه
دهی، و حال آنکه ما تو را تسبیح  آیا کسی را که در آن فساد کند و خون بریزد قرار می :گفتند

دانم  نمائیم، خدا فرمود من چیزی را می کنیم و به ستایشت مفتخریم و تو را تقدیس می می
) و آموخت به آدم تمام آن نامها را، سپس عرضه کرد ایشان را بر فرشتگان و ۳۰دانید( که نمی

هی برای ما تو منزّ  :) گفتند۳۱گوئید( ا به اسماء ایشان خبر دهید اگر راست میفرمود مر 
ایشان را به  ای آدم :) گفت۳۲ای تو خود دانای حکیمی( ز آنچه به ما آموختهعلمی نیست ُج 

نامهای آنان خبر ده، پس چون ایشان را به نامهای آنان خبر داد خدا فرمود آیا نگفتم که من 
 )۳۳دانم.( دانم و آنچه آشکار و آنچه را پنهان نمائید می ین را میغیب آسمانها و زم

ۡ ٱ﴿ الف و الم: نکات و لفظ کل و بعض ذکر  اند نی بودهمعیّ  ۀداللت دارد بر اینکه مالئک ﴾�َِكةِ َمَ�ٰٓ ل

و اگر  اند مخاطبی بعضی از مالئکه بوده باشد. پس ه میجزئیّ  ۀه مجمله و در حکم قضیّ نشده، پس قضیّ 



 ٢٢٩  سورة البقرة

ۡ ٱ فََسَجدَ ﴿ :جای دیگر گفته شده ۡ�َ  ُ�ُُّهمۡ  �َِكةُ َمَ�ٰٓ ل
َ
مخاطبین  ۀمقصود از کل همان مالئک ﴾ُعونَ أ

اند و شرافت حضرت بر  ین، پس مخاطب به سجده بعضی از فرشتگان بودهکروبیّ  ۀاست نه تمام مالئک

 گردد نه بر تمام. همان بعض ثابت می

 ٱ ِ�  َجاِعلٞ ﴿ :ۀو از جمل
َ
ل، خلیفه با تنوین آمده اّو : شود چند مطلب استفاده می ﴾َخلِيَفةٗ  ِض �ۡ�

ا و اگر خلیفتی و ی نه کیستخلف َع ستَ یعنی جانشینی و این کلمه اضافه نشده تا معلوم گردد مُ 

سابقین.  ۀو یا خلیف خدا است ۀشد خلیف فرمود معلوم می ابقین میالّس  فرمود و یا خلیفۀ الله می  ۀخلیف

به جای او جانشین  خدا است صحیح نیست زیرا خدا نه جا دارد و نه مکان تا کسی ۀیم خلیفاگر بگوی

 ۀو لذا باید گفت مقصود همان است که مالئک نیست کسی احراز کند شود و مقام او را هم ممکن

جن  ۀکردند از طائف سابقین گردد که در زمین فساد و خونریزی می ۀمخاطبین فهمیدند که آدم باید خلیف

َ�ۡ ﴿ :و لذا گفتند ای دیگری که بوده و از بین رفتندو یا آدمه و یا انسان
َ
و اگر  ﴾...ِسدُ ُ�فۡ  َمن �ِيَها َعُل �

  مفسدجانشینی خدا بود که 
ّ

شود مقصود از  اک نبود. و از سؤال مالئکه و جواب خدا معلوم میو سف

و اگر مقصود  کنند در زمین فساد و خونریزی می فقط تنها آدم نبوده، بلکه آدم بوده با اوالدش که ،خلیفه

 
ّ

، بلکه خدا »كسفِ واليَ  دُ فسِ اليُ «: فرمود و خدا در جواب می اک نبودخود آدم بود او که مفسد و سف

ٓ ﴿ فرمود: حدس مالئکه را تصدیق کرد، ولی عۡ  إِّ�ِ
َ
یعنی با اینکه خلیفه مفسد و ، ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َ�  َما لَمُ أ

 
ّ

شود شرافت  دانید و از آیات بعد معلوم می بینم که شما نمی اک است من در خلق او مصلحتی میسف

سّر خلقت  ،علم. و دیگر شرافت آدم بر سایر موجودات به علم است. و از تعلیم خدا به آدم آن اسماء را

ماء اس :اند بوده؟ بعضی گفته ئیلم آدم شد چه اسماکه تع ئیت آن را بیان فرموده است. و اسماو حکم

اسماء الله بوده،  :اند و بعضی گفته تمام موجودات بوده چه جمادی، چه نباتی، چه حیوانی و چه ملکی

 توان گفت اسماء ُع  ولی چون اسمائهم و یا أسماء هؤالء آمده می
َ

 زیرا ضمیر ،ال از انبیاء و مّتقین بودهق

العقول، پس مقصود  گردد و نه به موجودات غیر ذوی نه به خدا برمی ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ ۀیا اسم اشار و ﴾همۡ ﴿

عنوان تغلیب آمده سایر ه ب ءو اگر گفته شود ضمیر عقال أسماء اصناف ملک و جن و بشر بودهشاید 

دم آ ۀقوای غضبّیه و شهویّ  هاین ظاهر آن است که بگوییم چون مالئک موجودات را نیز شامل است. بنابر

 مرا مالحظه کردند او را 
ّ

این صفات مصلحتی دیده که تزاحم این  ۀاک دیدند، اّما خدا در تسویفسد و سف

 تاامصفات با صفات حسنه موجب تک
ً
ه نباشد، رشد تزاحم صفات عقلّیه با صفات شهویّ  ل است، مثال

ت پیدا ن
ّ

رسند،  ی به کمال نمییحی اسماعیل و شود و بشرهایی مانند ابراهیم، میو صفاتی از قبیل عف

سۡ ﴿در ﴾همۡ ﴿ضمیرپس مرجع 
َ
ٓ أ سۡ ﴿ در ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿و  ﴾�ِِهمۡ َما

َ
ٓ أ شناختند  که مالئکه نمی ﴾ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ  ءِ َما

 



 تابشی از قرآن    ٢٣٠

یقین می و اهمان انبیاء و مّتقینی مانند شهد
ّ

، ای از بشرها حضرت آدم همچون نماینده باشد و صد

دانستند چگونه پس از  دانستند و اگر نمی ی چگونه مالئکه اسماء را نمیمالئکه را با خبر کرد. اگر بگوی

یم چنانکه ذکر شد اینان ید و پذیرفتند؟ ممکن است جواب گویگو خبار آدم فهمیدند که او راست میا

و چون حضرت آدم خبر داد یا  ات آن نداشتندیک صنف از مالئکه بودند و علمی به اسماء و خصوصیّ 

 گوید.  یا مالئکه از قرائن فهمیدند که او راست می و ودند که گواه صدق او بودندیگری بد ۀمالئک

ُس  ِدكَ ِ�َمۡ  �َُسّبِحُ ﴿ :در اینجا مالئکه گفتند بین تسبیح و تقدیس این است که  فرق ﴾لَك َوُ�َقّدِ

 :ۀاز جملتسبیح تنزیه از نقائص ذاتی، ولی تقدیس از قبایح افعالی است. و دیگر اینکه مقصود مالئکه 

﴿ ۡ�َ
َ
کردند، بلکه هدف ایشان سؤال از  اعتراض بر افعال خدا نبود زیرا ایشان حق را تقدیس می ﴾...َعُل �

که مقصود اقرار به اثبات کذب نبود، بل ﴾ِد�ِ�َ َ�ٰ  ُكنُتمۡ  إِن﴿ :ۀحکمت ایجاد بود. و مقصود از جمل

ٓ  مَ َ�ِعلۡ ﴿ :و لذا گفتند عجز و جهل بود ٓ  مَ َ�ِعلۡ ﴿ ۀ. و جمل﴾َ�َا داللت دارد که مالئکه چیزی را  ﴾َ�َا

 
ّ
  م نمیبدون تعلیم و تعل

ّ
و تصفیه   )١(ریاضته باطن شده و گویند ب ۀعی تصفیدانستند پس آنانکه مد

 دروغ است زیرا  به مجهوالتی پی برد و یا ی پیدا کردتوان علم لدنّ  می
ً
و یا مانند خدا کار کرد تماما

 مالئکه با کثرت عبادت و عصمت چیزی ُج 
ّ
 م ندانستند. حتّ ز به تعل

ّ
عیان تصفیه حدیثی جعل کرده ی مد

بد«: که لَ  ينِ عْ أَطِ  يعَ عَ تَّی أجْ ثيلِ حَ لَمۡ ﴿ :ۀو این حدیث مدرکی ندارد. و جمل ،»كَ مِ
َ
قُل �

َ
ٓ  لَُّ�مۡ  أ  إِّ�ِ

عۡ 
َ
زمین و از باطن و ی مالئکه به غیب آسمان و داللت دارد که احدی از مخلوق حتّ  ﴾...َب َ�يۡ  لَمُ أ

عۡ ﴿ ۀخود آگهی ندارند. و جمل اسرار قلبی غیر
َ
اشاره به علم  ﴾ُتُمونَ تَ�ۡ  ُكنُتمۡ  َوَما ُدونَ ُ�بۡ  َما لَمُ َوأ

و مذنبی مانند آدم برگزیده  لعن به عاقبت اهل کفر و ایمان که عابدی مانند شیطان مورد تعالی است حق

کسی از عاقبت کار خود خائف باشد و به عبادت خود مغرور  و مورد عفو خواهد شد، پس باید هر

 نگردد و به رحمت حق امیدوار باشد.

َ�ٰ َوٱۡسَتۡكَ�َ َوَ�نَ ﴿
َ
ٓ إِبۡلِيَس � ْ إِ�َّ ْ �َدَم فََسَجُدٓوا ِمَن  �ۡذ قُۡلَنا لِۡلَمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱۡسُجُدوا

 .]٣٤[البقرة:   ﴾٣٤ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن 
ز ابلیس که او مالئکه گفتیم برای آدم فروتن باشید، پس فروتنی کردند ُج ه و چون ب: ترجمه

 )۳۴ر کرد و از کافرین بود.(خودداری و تکبّ 

دار و زهد و خلوت و ذکر پیوسته و تامل در آن همچون پوشیدن جامه وصله ی و معنویروحمنظور از ریاضت: تمرین  -١

 باشد. و اموری از این قبیل می

_____________________________ 
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ْ سۡ ٱ﴿ أمر :نکات   ست به همان فرشتگان سابقا خطاب ﴾ُجُدوا
ّ

ی کر، نه به تمام مالئکه. اگر بگویالذ

 ،عهیم سجده در عرف متشّر خدا جائز نیست، جواب گوی و برای غیر ستا عبادت ،سجده برای تعظیم

و اگر کسی به امر  ت کرنش استیگذاشتن پیشانی بر زمین است، ولی در لغت به معنی فروتنی و نها

تا به  و فرشته پیشانی ندارد .خدا برای کسی فروتنی کند، اشکالی ندارد و این شرک در عبادت نیست

َجرُ ٱوَ  مُ �َّجۡ ٱوَ ﴿ ۀدر آی ۀدر اینجا مانند سجد  ۀعنوان عبادت بر زمین گذارد، پس سجد  ﴾ُجَدانِ �َسۡ  لشَّ
عرفا خیالبافی  نسانی و عبادت نیست، پس آنچه بعضی ازا ۀکه مقصود سجد )١(باشد می ]٦[الرمحن: 

سجده کند و از کمال معرفت او اند که چون شیطان عارف و عاشق حق بود نخواست برای غیر او  کرده

 ِمنَ  َوَ�نَ  َ�َ َتكۡ سۡ ٱوَ ﴿ :اند، زیرا خدا فرموده خالف قول خدا بافته تعالی، اینها بر بود به مقام حق
ٰ لۡ ٱ َخلَۡقَتِ� ﴿ :ر بود که گفتنکردن او از تکبّ  و سجده »!من العاشقني ان عارفاً ك«و نفرموده  ﴾فِرِ�نَ َ�

و مقصود او این بود که آتش فروغی دارد که خاک ندارد و خود را برتر  )٢(﴾ِمن ِط�ٖ  ۥِمن نَّارٖ وََخلَۡقَتهُ 

ه جان آدم و روح او نبود که از عالم قدس و دید زیرا نظر او به بدن خاکی آدم بود و متوّج  از آدم می

لعارفین باشد، چنانکه نراقی در جواب اشعار عرفا که شیطان را سلطان ا منسوب به حضرت پروردگار می

 : گوید اند می گفته

 کـه بنـد خـویش نیسـت بنده آن باشـد

 گــر بگویــد چــاکر ایــن بــاش و آن 

 همچــون آن روحانیــان کــز أمــر رب

ــردهن ــان شــیطان کــه خــاکش ب  زان می

 مـــن از آن خـــاکی نســـب بـــاالترم

ــــود ــــورانی ب ــــار ن ــــارم ن ــــن ز ن  م

 خـــاک بـــر فـــرق وی و بـــر نـــور وی

 دنــی از آتــش هــر چــه زایــد خــوش بــَو 

ـــر  ـــدگ ـــودی دی ـــور ۀنب ـــور ک  آن ک

 تـجــان آن دیــدی کــه نــور مطلــق اســ
 

ــ  ــهُج ــای خواج ــت ز رض ــیش نیس  اش در پ

ــــر ــــان ب ــــدمت او می ــــر خ ــــد از به  زن

ــــبب ــــد از س ــــد و نگفتن ــــجده کردن  س

ـــــت ــــــن  گف ـــــجدۀ آدم ز م ـــــد س  نای

ــــــن از آذرم ــــــت و م ــــــاک پس  او ز خ

 او زخـــــاک و خـــــاک ظلمـــــانی بـــــود

ـــــر او و چشـــــم کـــــور وی  ای تفـــــو ب

ـــــــــــَو آ ۀدود و دوده زاد ـــــــــــش ب  دت

 دیــــدی از آدم همـــــه اشــــراق و نـــــور

ــ ۀزاد ــدس اس ــروردـق ــ ۀت و پ ــق اس  تـح
 

_____________________________ 
معنای سجده در این آیه تسلیم بودن هر موجودی در برابر خداوند و فرمانبرداری او از اراده و خضوع مطلق وی در  -١

 باشد. ذات باری میبرابر 

 .]۷۶وص:  ۱۲[األعراف:  »یا و او را از ِگل آفریده یا مرا ازآتش آفریده« -٢

 



 تابشی از قرآن    ٢٣٢

کرد چون تکبر و سرکشی  با اینکه شیطان ایمان به خدا داشت و سالها او را عبادت می ،دیگر ۀنکت

 ا کرد خدا او را از کافرین خواند پس عصیان او از غفلت بود. بدان که اختالف
َ
فضل أک ست در اینکه مل

 شود افضلیّ  بشر، از بسیاری از آیات استفاده می است یا
َ
 ک که در جای خود ذکر خواهیم کرد.ت مل

نَت َوَزوُۡجَك ٱۡ�َنََّة َوُ�َ ِمۡنَها رََغًدا َحۡيُث ِشۡئُتَما َوَ� َ�ۡقَرَ�ا ﴿
َ
ـَٔاَدُم ٱۡسُ�ۡن أ َوقُۡلَنا َ�ٰٓ

ٰلِِمَ�  َجَرَة َ�َتُكونَا ِمَن ٱل�َّ  .]٣٥[البقرة:   ﴾٣٥َ�ِٰذهِ ٱلشَّ
های ها و طعام بخورید از میوهوو گفتیم ای آدم با جفت خود در بهشت ساکن باش، «: ترجمه

آن به خوشی و فراوانی آنچه بخواهید، و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران 
 )۳۵.(»ویدش می

  ۳۸تا  ۲۸ ۀاز آی: نکات
ّ
  یعنی ای بنی ؛ر نعمتهای إلهینازل شده برای تذک

ّ
ر باش آدم فکر کن متذک

و مادر شما را و پدر  مر کرد در پیشگاه تو فروتن باشندو به فرشتگان ا در زمین نمود ۀخالقت تو را خلیف

و دیگر اینکه خدا نفرمود بهشت را به شما بخشیدم بلکه چون آدم را برای زندگی  در بهشت ساکن نمود

 و تحصیل کمال نماید.  را به زحمت و امتحان مبتال کندو در زمین و آبادی آن خلق کرد که ا

  
ّ
نساء به  ۀل سوراّو  ۀا، بعضی استدالل کرده به آیر نشده از چگونگی خلقت حّو در این آیات متذک

 ۀشده و بعضی از بدن او بوده طبق روایاتی. ولی جمل ا از آدم خلقکه حّو  ﴾َجَهاَزوۡ  َهاِمنۡ  َخلَقَ ﴿ :ۀجمل

 :افراد بشر آمده و خدا فرموده ۀشود، زیرا همین تعبیر برای هم دلیل نمی ﴾َهاِمنۡ  َخلَقَ ﴿

ۡزَ�ٰٗجا﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ۡن َخلََق لَُ�م ّمِۡن أ

َ
  .]٢١[الروم:   )١(﴾َوِمۡن َءاَ�ٰتِهِۦٓ أ

م است که همسر هر
ّ
و  ا ساکت استاین قرآن از خلقت حّو  کسی از بدن او خلق نشده، بنابر و مسل

نْهاُ « :باید گفت تَ اهللاُ عَ كَ امَّ سَ تُوا عَ كُ  .»سْ

ِ َ�ٰ  َرَ�اَ�قۡ  َوَ� ﴿ :و دیگر اینکه خدا به نهی تحریمی فرمود َجَرةَ ٱ ِذه نزدیک آن درخت «، ﴾لشَّ

 ن نکرده آن درخت چه بود، و بر ما الزم نیست تعیین آن.و معیّ  »نروید

 :و از آن درخت چشیدند و خدا به ایشان فرمود ا عصیان کردنداگر کسی بگوید حضرت آدم و حّو 

ٰ ٱ ِمنَ  َ�َتُكونَا﴿  َر�ََّنا﴿ :خود اقرار کرد به ظلم خود و گفت ۀحضرت آدم در توب هم و بعد ،﴾لِِم�َ ل�َّ
ٓ َظلَمۡ  نُفَسَنا َنا

َ
آری، حضرت آدم طبق این آیات قبل : معصوم نبود؟ جواب این است که ، پس آدم﴾أ

 یم چون قرآن ساکت است باید سکوت کرد.گوی ا پس از نبوت چه طور؟ میمّ و ا ت معصوم نبودهاز نبّو 

 ».های قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید و از آیات و نشانه« -١
_____________________________ 



 ٢٣٣  سورة البقرة

ْ َ�ۡعُضُ�ۡم ِ�َۡعٍض َعُدّوٞۖ ﴿ ا َ�نَا �ِيهِ� َوقُۡلَنا ٱۡهبُِطوا ۡخرََجُهَما ِممَّ
َ
ۡيَ�ُٰن َ�ۡنَها فَأ َُّهَما ٱلشَّ َزل

َ
فَأ

�ِض ُمۡسَتَقّرٞ َوَمَ�ٌٰع إَِ�ٰ ِحٖ� 
َ
ّ�ِهِۦ َ�َِ�ٰٖت َ�َتاَب َعلَۡيهِ� �َ  ٣٦َولَُ�ۡم ِ� ٱۡ� ٰٓ َءاَدُم ِمن رَّ َتَل�َّ

اُب ٱلرَِّحيُم  تِيَنَُّ�م ّمِّ�ِ ُهٗدى َ�َمن تَبَِع  ٣٧إِنَُّهۥ ُهَو ٱ�َّوَّ
ۡ
ا يَأ قُۡلَنا ٱۡهبُِطواْ ِمۡنَها َ�ِيٗعاۖ فَإِمَّ

ِي ٣٨ُهَداَي فََ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ْ �َوٱ�َّ بُوا ْ َوَ�ذَّ ْوَ�ٰٓ�َِك َن َ�َفُروا
ُ
ٓ أ َ�ٰتَِنا

وَن  ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
 .]٣٩-٣٦[البقرة:   ﴾٣٩أ

ا و یا مقام قربی که داشتند بیرونشان جند و از کپس شیطان ایشان را به لغزش اف: ترجمه
است و برای شما در زمین تا ید که برخی از شما دشمن برخ دیگر و گفتیم فرود آی ،نمود

) پس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت که سبب پذیرش ۳۶ست(ا ای قیامت جای قرار و بهره
شما از بهشت فرود آئید پس  ۀ) گفتیم هم۳۷پذیر و رحیم است( او گردید زیرا خدا توبه ۀتوب

ن نه خوفی و نه که هدایت مرا پیروی کند برای آناز طرف من هدایتی برای شما آمد هر اگر ا
که کافر شوند و به آیات ما تکذیب کنند ایشان سزاوار آتش و در آن ) و آنان۳۸ای باشد( هغّص 

 )۳۹بمانند.(

خۡ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات
َ
و  یا از مقام قرب ممکن است اخراج از بهشت باشد و ﴾...رََجُهَمافَأ

ْ هۡ ٱ« و مخاطب آمدن از مقام قرب آمدن از بهشت است و یا فرود صود از هبوط فرودقم آدم و  »...بُِطوا

ا کلماتی که حضرت آدم از خدا مّ ورزند. و ا داوت میاو که با یکدیگر ع ۀا و شیطان با ذریّ او و حّو  ۀذریّ 

 : آمده ۲۳ ۀاعراف آی ۀدریافت همان کلماتی است که در سور

نُفَسَنا �ن لَّۡم َ�ۡغفِۡر ﴿
َ
 .]٢٣[األعراف:   )١(﴾َ�َا َوتَرَۡ�َۡنا َ�َُكوَ�نَّ ِمَن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�نَ َر�ََّنا َظلَۡمَنآ أ

ا﴿ :ۀا مخاطب در جملمّ و ا   فَإِمَّ
ۡ
و این در زمان بعثت حضرت آدم نسبت  نداآدم بنی ﴾...تِيَنَُّ�ميَأ

اند که این  کردهر خیال خب به اوالد او بوده، نه اینکه در زمان پیغمبر اسالم باشد، ولی برخی از مردم بی

عا باشد. و رف ادّ و اگرچه ِص  ر پس از او پیغمبری باشد بپذیرندت پیغمبر اسالم شده که اگمّ خطاب به ا

هی را بپذیرد لکس به اختیار خود هدایت ا این است که هر ﴾...َ�َمن تَبَِع ُهَدايَ ﴿: ۀمقصود از جمل

 و شقی نخواهد شد. خوفی از عذاب ندارد

وِف بَِعۡهِدُ�ۡم َ�َٰبِ�ٓ ﴿
ُ
ْ بَِعۡهِدٓي أ ۡوفُوا

َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َوأ

َ
ْ نِۡعَمِ�َ ٱلَِّ�ٓ � ٰٓءِيَل ٱۡذُكُروا إِۡسَ�

َٰي فَٱرَۡهُبوِن  ِۢ بِهۦِۖ  ٤٠��َّ َل َ�فِر وَّ
َ
ْ أ ٗقا لَِّما َمَعُ�ۡم َوَ� تَُ�ونُٓوا نَزۡلُت ُمَصّدِ

َ
ٓ أ ْ بَِما َوَءاِمُنوا
_____________________________ 

 ».بود یمخواه یانکارانالبته از ز یو بر ما رحم نکن یامرزیو اگر ما را ن یمپروردگارا، ما به خود ستم کرد« -١
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� ْ وا َٰي فَٱ�َُّقوِن َوَ� �َۡشَ�ُ ْ ٱۡ�َقَّ بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتَۡ�ُتُمواْ  ٤١َ�ِٰ� َ�َمٗنا قَلِيٗ� ��َّ َوَ� تَۡلبُِسوا
نُتۡم َ�ۡعلَُموَن 

َ
ٰكِعَِ�  ٤٢ٱۡ�َقَّ َوأ ْ َمَع ٱل�َّ َكٰوةَ َوٱۡرَكُعوا ْ ٱلزَّ لَٰوَة َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ �ِيُموا

َ
 ٤٣َوأ

 ِ ُمُروَن ٱ�َّاَس بِٱۡلِ�ّ
ۡ
تَأ

َ
فََ� َ�ۡعقِلُوَن  ۞�

َ
نُتۡم َ�ۡتلُوَن ٱۡلِكَ�َٰبۚ أ

َ
نُفَسُ�ۡم َوأ

َ
 ٤٤َوتَنَسۡوَن أ

لَٰوةِ� ��ََّها لََكبَِ�ٌة إِ�َّ َ�َ ٱۡلَ�ِٰشعَِ�  ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ �َُّهم  ٤٥َوٱۡسَتِعيُنوا
َ
ِيَن َ�ُظنُّوَن � ٱ�َّ

�َُّهۡم إَِ�ۡهِ َ�ٰجِ 
َ
َ�ُٰقواْ َرّ�ِِهۡم َو�  .]٤٦-٤٠[البقرة:   ﴾٤٦ُعوَن مُّ

ست) به یاد آرید نعمتم را که به شما ا (اسرائیل حضرت یعقوب ،ای فرزاندان اسرائیل: ترجمه
) و به ۴۰کنم، و ازمن بترسید( عطا کردم، و به پیمان من وفا کنید من به پیمان شما وفا می

لین کافر به آن آورید، و اوّ کند ایمان  شما را تصدیق می توراتام در حالیکه  آنچه نازل کرده
) و حق را به باطل ۴۱اندکی نفروشید، و فقط از قهر من بپرهیزید( یمباشید، و آیات مرا به بها

) و نماز را به پا دارید و زکات ۴۲دانید( مشتبه مسازید وحق را کتمان مکنید و حال آنکه می
کنیدو خود را  نیکی أمر می) آیا شما مردم را به ۴۳کنندگان رکوع کنید( بدهید و با رکوع

یا عقل خود را به کار آخوانید  که شما کتاب خدا را مینمائید درحالی فراموش می
ست مگر بر ا آن بزرگ قاً صبر و نماز از خدا یاری جوئید ومحّق  ۀوسیله ) و ب۴۴اید( نینداخته

به او رجوع  که گمان مالقات پروردگار خود را دارند و معتقدند که) فروتنانی۴۵( فروتنان
 )۴۶خواهند نمود.(

اوالد یعقوب عنایت کرد، از آن جمله پیمبرانی از میان آنان ه شماری ب تعالی نعمت بی حق: نکات

و لوی َس  ،ّن و برای ایشان مَ  تشان دادستمگران نجا از شّر  انگیخت و ایشان را ملک و سلطنت بخشید و بر

های آسمانی به آنان داد. چون این آیات در مدینه نازل  بو کتا ای آنان شکافترمائده فرستاد و دریا را ب

 نعمتاسرائیل زیاد بودند خدا اّو  شده و در آنجا یهودیان و بنی
ً
های عمومی را در آیات قبل بر ایشان  ال

و  شوند و برای شکر آن ایمان آورند هاسرائیل را، تا به آن متوّج  های خصوص بنی شمرد، سپس نعمت

 الأقل از فساد و ض
ّ

کردند  م افتخار میَع چون به آن نِ  صت دست بردارند. و یهودیان زمان رسول خدایّ د

از  ت نهاده وو بر ایشان منّ  ند لذا خدا ایشان را مخاطب نمودهدانست اسرائیل را از خود می بنی و انبیاءِ 

األنبیاء آمد به  این بود که اگر خاتم توراتهای  عهود و پیمان ۀطلبد. و از جمل ایشان وفای به عهد را می

ه قدم در ایمان نشدند بلکه ب  شیپمسؤولند که چرا  صو لذا یهودیان زمان رسول خدا او ایمان آورند

 صراجع به محمدو انجیل  توراتا عهود و کلماتی که در مّ به آن شدند. و ا کافرِ  لعناد پرداخته و اّو 
و  ۳۳سفر تثنیه باب ه و ب ۲۰ ۀشمار ۱۷باب  توراتپیدایش  شود که به سفر پس توصیه می ،باشد می

ه بانجیل برنابا ه و ب ۲۶ ۀشمار ۱۵و باب  ۱۴ا باب و در انجیل یوحنّ  مراجعه شود ۱۷ ۀشمار ۱۸باب 



 ٢٣٥  سورة البقرة

مراجعه گردد. و در  ۱۸تا  ۱۳ ۀآی ۱۱۲فصل ه و ب ۴۳ ۀو شمار ۴تا  ۱ ۀشمار ۱۳کتاب اعمال رسوالن باب 

ٰ ﴿ :ۀجمل   اَی إیّ  ۀکلم ﴾َهُبونِ رۡ ٱفَ  يَ إِ�َّ
ّ

و این داللت بر  ﴾فَٱ�َُّقونِ ﴿و هم بر  ﴾َهُبونِ رۡ ٱفَ ﴿م شده بر مقد

قَ ﴿ ۀحذر باشید. و کلم حصر دارد، یعنی فقط از خدا بترسید و از قهر او بر حال است برای ماء  ﴾اً ُمَصّدِ

ٓ ﴿ ۀموصوله در جمل نَزلۡ  بَِما
َ
ْ ﴿ . و اگر حال باشد از ضمیر﴾ُت أ و  توراتیعنی اگر شما به  ﴾�ََءاِمُنوا

و انجیل است از دو  توراتد ایمان آورید، زیرا تکذیب او تکذیب انجیل تصدیق دارید باید به محّم 

نبیاء حق در آن دو کتاب ذکر شده و شهادت کتب ا صدت محّم های نبّو  یکی اینکه نشانه :جهت

باعث ازدیاد تصدیق به کتب انبیاء و ایمان شما  را توراتد تصدیق کرده م اینکه قرآن محّم است. دّو 

 توراتو تصدیق او به  را نخوانده، پس خبر او توراتو  سواد است بی صسابق است، به اضافه محمد

َل ﴿ ۀملجاز وحی است. و ضمیر  وَّ
َ
ِۢ  أ ٓ ﴿ ممکن است برگردد به ﴾ۦبِهِ  َ�فِر نَزل َما

َ
، که قرآن باشد، ﴾أ

لین کافر به قرآن نباشند نباشید. اگر کسی بگوید چگونه ایشان اّو یعنی شما یهودیان اولین کافر به قرآن 

ت زمانی نیست، لیّ ت، اّو لیّ لین کافر به قرآن بودند؟ جواب این است که اّو در صورتیکه مشرکین قریش اّو 

 تت رتبی است، یعنی کفر اهل کتاب به قرآن و ضرر آن شدیدتر و باالتر است. و ممکن اسلیّ بلکه اّو 

لین کافر به قرآن نباشید، یعنی یهودیان شما یهودیان حاضر نسبت به یهودیان آینده اّو  ؛دشبامعنی چنین 

َل ﴿ ت ضمیرسبعدی اگر به شما اقتدا کنند شما مسؤولید. و ممکن ا وَّ
َ
ِۢ  أ  ماءبرگردد به  ﴾ۦبِهِ  َ�فِر

باشید،  می توراتلین کافر به یعنی اگر ایمان به قرآن نیاورید اّو  ﴾...َمَعُ�مۡ  َما...﴿ :ۀموصوله در جمل

به شما اقتدا نیز  اید و پس از شما آمده، تکذیب کرده توراتدر  صددر وصف محّم که زیرا آیاتی 

 و معرفت ستر حقیقتی را کرده شمای که با علملین کسیخواهند کرد، پس اّو 
ّ
 ه.ید نه اهل مک

ْ �َشۡ  َوَ� ﴿ :ۀو جمل وا   ﴾قَلِيٗ�  اَ�َمنٗ  ِ� َ�ٰ � َ�ُ
ّ

ای از علمای یهود برای حفظ دکان  هداللت دارد که عد

 
ُ
گرفتند به  دستان و عوام یهود می ایا و وجوه دینی که از فقرا و زیرهد ف،َح و ریاست خود و برای گرفتن ت

شد و لذا آیات إلهی را  بازارشان کساد می صدد ایمان نیاوردند، زیرا در صورت ایمان به محّم محّم 

د به خاطر ش را نیز که موجب اسالم عوام ایشان می توراتی آیات و حتّ  دنیا کِم  یبها نپذیرفتند در مقابل

 مانند زمان ما که علماء و رؤس و آن آیات را به عوام ارائه نمی منافع دنیا عمل نکردند
ً
ای دینی دادند، عینا

یل عوام طبق م و کنند افع حقائق قرآن را کتمان میو لذا برای بردن من هّمشان گرفتن وجوهات است

  کنند خرافات را ترویج می
ّ
 چیز و قلیل است. م است که منافع دنیا نسبت به منافع دین بسیار ناو مسل

د فرموده دیگران را گمراه بع ۀان و ترک کفر نموده، در آیایمه مر با ۴۱ ۀلی پس از آنکه در آیتعا حق

  :دو طریق استه کردن دیگران ب و گمراه نسازید
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 کند برای طالبین حق. و شبهه باز تراشی کند و راه شّک   در راه حق و دالئل آن ایراد و اشکال ل اینکهاّو 

ْ تَلۡ  َ� ﴿ :ۀو دالئل آن را کتمان کند و بیان ننماید جمل راه حق م اینکهدّو   نهی از طریق اول ﴾...بُِسوا

ْ تَ�ۡ ﴿ :ۀو جمل  :کردند. و جمله چنین میای یهود که م است، مانند علمنهی از طریق دّو  ﴾...ُتُموا

نُتمۡ ﴿
َ
چه  داللت دارد که قبح اشتباه کاری و یا کتمان برای علما بدتر و بیشتر است، اگر ﴾لَُمونَ َ�عۡ  َوأ

فانه در زمان ما اگر کسی حق ّس تر است، متأ ی عالم اظهار حق واجبا برامّ برای هر کسی قبیح است، ا

اند  ال واجب کردهو تقلید را برای جهّ  یا کتمان حق کنند و یتراشی م ند یا اشکالا که عالمرا بگوید آنان

 ال بیدار شوند.تا اینکه مبادا جهّ 

ْ ﴿ :ۀجمل �ِيُموا
َ
لَوٰ ٱ َوأ ْ  ةَ لصَّ َكوٰ ٱ َوَءاتُوا   ه یهودخطاب ب ﴾...ةَ لزَّ

ّ
 است و داللت دارد که کف

ّ
 ف برار مکل

ْ رۡ ٱوَ ﴿ :ۀشوند. و جمل ترک فروع عقاب می اند و برفروع اگر رکوع نمازی باشد داللت دارد بر  ﴾َكُعوا

اسرائیل  و یا چون بنی گاه حق باشدشت به معنی فروتنی و خضوع در پیسو ممکن ا لزوم نماز جماعت

 رکوع نموده.ه مر بتعالی ایشان را ا در نماز خود رکوع نداشتند حق

شود و مردم را  میگفتند به همین زودی رسولی از جانب خدا مبعوث  و چون یهود به سایر مردم می

و لذا  آمد خودشان ایمان نیاوردند صکردند، پس چون رسول خدا ترغیب به ایمان به خدا و رسول می

کنید و خود را  می مر به نیکیآیا شما دیگران را ا ؛ب فرمودهت کرده و به نحو تعّج خدا ایشان را مذمّ 

کند و خود بجا نیاورد گویا جمع بین  مر به نیکیو این عمل قبیحی است، زیرا آنکه ا فراموش نمودید!

 
ّ

ین و نقیضین کرده، با قول مردم را ترغیب و با فعل خود مردم را اعراض داده، با قول خود مردم را از ضد

  هت داده، با قول در دل مردم نفوذ کرده ولی بخود جرأ عصیان بازداشته ولی با عمِل 
ّ

ر داده، عمل مردم را تنف

ِة تيُِض «: فرمود صو لذا رسول خدا
َ
َفتِيل

ْ
َْ�َ َو�َنىَْس َ�ْفَسُه َمَثُل ال

ْ
ُم انلَّاَس اخل

ِّ
ِي ُ�َعل

َّ
ُء لِلنَّاِس  َمَثُل اذل

ِْرق
ُ

کند داستان چراغی  آموزد و خود به آن عمل نمی داستان آنکه به مردم خیر می«: یعنی .)١(»فسهنَ   َوحت

  »سوزاند. دهد و خود را می است که برای مردم روشنی می
ّ

ای از اهل بهشت  هو در روایتی آمده که عد

  مشرف می
ّ

گویند ما به برکت تعلیم شما وارد  بینند و به ایشان می ای را در آتش می هشوند بر دوزخ و عد

. )٢(آوردیم کردیم ولی خودمان به جا نمی مر به خوبی میآنان گویند عادت ما این بود که ا بهشت شدیم،

 .) ١١٠١٩( ، رقم الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغريی، جالل الدين سيوطاز أبو برزة. نگا:  طربانی -١

، رقم الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغريی، جالل الدين سيوط.نگا: بخاری و مسلم از أسامة بن زيد -٢

)١٤٣٥١(. 

_____________________________ 
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 گذارد که گفتار هزار مرد در یک نفر ندارد. اثری در هزاران مرد میاند عمل یک مرد چنان  گفته

و ممکن  اسرائیل شده و خطاباتی که به بنیوامر گردد به جمیع ا ممکن است بر »ةٌ ريَ بِ كَ ا لَ إهنَّ «و ضمیر 

 کدام باشد اشکالی ندارد. گردد به نماز، هر ت و ممکن است برناستعاه دد براست برگ

ِينَ ٱ﴿ :ۀدر جمل و ظّن  اند و  گرفته» علم« ی به معنیضو بع )گمان(را برخی به معنی  ﴾َ�ُظنُّونَ  �َّ

 باشد.» علم«چون مقام مدح است باید ظن در اینجا همان 

فالنی مرگ را مالقات کرد و یا اگر  گویند و مقصود از مالقات رب دیدن نیست، زیرا در عرف می

مالقات داشته و مالقات  ۀگویند اجاز مالقات شاه دادند و او رفت با شاه سخن گفت می ۀکوری را اجاز

از  و رّب  باشد ، بلکه مقصود مالقات لطف و عنایت و یا عتاب و سطوت میندیده کرده، با اینکه شاه را

 رحمت و یا عقاب و سطوت باشد. صفات فعل است که همان لطف و

ٰٓءِيَل ٱۡذكُ ﴿ ۡلُتُ�ۡم َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ� ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
 ٤٧ُرواْ نِۡعَمِ�َ ٱلَِّ�ٓ �

ا َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َشَ�َٰعةٞ َوَ� يُۡؤَخُذ ِمۡنَها َعۡدٞل  ٔٗ َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ� 
وَن   .]٤٨-٤٧[البقرة:   ﴾٤٨َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ

اسرائیل نعمتی را که به شما عطا کردم و شما را بر جهانیان برتری دادم به یاد  ای بنی: ترجمه
به جای دیگری جزا داده نشود و شفاعت از کسی  که هیچ کس) و بپرهیزید از روزی۴۷آرید(

 )۴۸پذیرفته نگردد و فدا و عوض از کسی گرفته نشود و اهل قیامت یاری نشوند.(

لۡ ﴿ ه شوند. و مقصود ازاسرائیل تا دیگران بشنوند و متنبّ  خطاب نموده به بنی اخد: نکات  ُتُ�مۡ فَضَّ
  ﴾لَِم�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ 

ّ
ن دادم در میان جهانیان زمان این است که برای شما پیغمبران فرستادم و سلطنت و تمک

د بر بعد، پس آیه داللت نداردین آن زمان شما را برتری دادم نه بر مردم قبل و خودتان، یعنی بر موّح 

  :صراحت دارد که روز قیامت چند چیز نیست ۴۸ ۀمم. و دیگر اینکه آیاسرائیل از تمام ا برتری بنی

 دهند. کسی را به جرم کس دیگر جزا نمی -۱

 شفاعت از کسی پذیرفته نگردد. -۲

 گیرند. فدا و عوض نمی -۳

 یاری کس دیگر توانا نیست.ه هیچ کس ب -۴

  بازی، مت مانند دنیا پارتیدر قیاشود  معلوم می
ّ
تواند رأی خدا را  ی نمیو کس ق نیسترشوه و تمل

که در ن شده او را منصرف کند. اگر کسی بگوید پس آیاتیی و کیفری که معیّ برگرداند و از قوانین جزای

و شفاعتی  های در اثبات شفاعت که از طرف خلق باشد، نیامد یم آیهاثبات شفاعت آمده چیست؟ گوی
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باشد در قرآن وجود ندارد، بلکه در آیات قرآن چنین شفاعتی به طور  میل مردم که به تقاضای مردم و

و اگر شفاعتی در قرآن اثبات  ری و اثری نیستو از اثبات شفاعت به طور مطلق خب شده  مطلق نفی

 ۀوسیله خرت که بآدر الغ رحمت خدا بشده، یا برای امور دنیوی اثبات شده، و یا مربوط است به ا

رای مؤمنین و کسانی که خدا از دین آنان و از اعمال آنان خوشنود باشد، بشود، آن هم  بین انجام میمقّر 

شفاعت استغفار باشد، استغفار انبیاء و مالئکه، فقط از برای مؤمنین ممکن است نفع دهد.   و اگر معنی

 ضعیف الّس و اگر روایاتی در اثبات شفاعت طبق دلخواه مردم ب
ً
مخدوش المتن و از  ند،اشد، تماما

  االن،جّع 
ّ

  دینان نقل شده غالیان و بی بان،اکذ
ً
مجلسی در جلد هشتم بحار جدید احادیثی آورده  و مثال

 الّس  برای اثبات شفاعت که یک حدیث صحیح
ّ

چه احادیثی بسیار نیز در  الله در آن نیست. اگرند تام الد

در مقابل آن احادیث وارد شده که بعضی از آنرا ذکر خواهیم ‡مهئو ا صنفی شفاعت از رسول خدا

ت آنرا بیان ت و سقم و کیفیّ صّح همین سوره معنی شفاعت،  ۲۵۴ ۀشاءالله در ذیل آینمود. و ان

  کنیم. به هر حال کسانی می
ّ

رند و مردم مسلمان را به معاصی جری کنند و ال گذکه قوانین خدا را معط

کنند آمدند شفاعت وسیعی بدون قیدوبند برای مردم تراشیدند و مردم را خسر  بلکه اسالم را مسخره

 
ّ

 :لهی که فرمودهنیا واالخره کردند. آیا قوانین االد

� يََرُهۥ ﴿ ٍ� َخۡ�ٗ � يََرهُۥ  ٧َ�َمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ ّٗ�َ ٖ�   .]٨-٧زلزال: [  )١(﴾٨َوَمن َ�ۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ

 .]٢١[الطور:   )٢(﴾ٱۡمرِ� بَِما َكَسَب رَهِ�ٞ ُ�ُّ ﴿

 .]٣٨[المدثر:   )٣(﴾٣٨ُ�ُّ َ�ۡف� بَِما َكَسَبۡت رَهِيَنٌة ﴿

ِخيهِ  ١١يََودُّ ٱلُۡمۡجرُِم لَۡو َ�ۡفَتِدي ِمۡن َعَذاِب يَۡوِم�ِذِۢ بِبَنِيهِ ﴿
َ
َوفَِصيلَتِهِ  ١٢َوَ�ِٰحَبتِهِۦ َوأ

�ِض َ�ِيٗعا ُ�مَّ يُنِجيهِ َوَمن  ١٣وِ�هِ  ٔۡ ٱلَِّ� ُ� 
َ
 .]١٤-١١[المعارج:  )٤(﴾١٤ِ� ٱۡ�

که قوانین کیفری او طبق عدل است دست از کیفر  یتوان لغو شمرد؟ و آیا ممکن است خدای می

لهی که طبق عدل است جلوگیری کند؟ جواب او آیا ممکن است مخلوقی از اجرای کیفر  ن بردارد؟معیّ 

 ».ای عمل شری کند آنرا ببیند کس به قدر ذره و هر *بیند  آنرا میای کار نیکی کند  ذره   ۀاندازه پس هر کس ب« -١

 ».هر کس گرو اعمال خویش است که کرده است« -٢

 ».هر کس در گرو اعمال خود است« -٣

وخویشانی که  *همسر و برادرش را و  *عذاب آن روز فرزندانش را داد از  دارد که اگر فدا می کار دوست می گنه« -٤

 ».بخشید ین را آنگاه او را نجات میو تمام اهل زم * دادند پناهش می

_____________________________ 
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 یه خواهیم داد.در ذیل همان آ اینها را

ۡ�َنآَءُ�ۡم ﴿
َ
ُوَن � �ۡذ َ�َّۡيَ�ُٰ�م ّمِۡن َءاِل فِرَۡعۡوَن �َُسوُمونَُ�ۡم ُسوَٓء ٱۡلَعَذاِب يَُذّ�ِ

ّ�ُِ�ۡم َعِظيٞم    .]٤٩[البقرة:   ﴾٤٩َو�َۡسَتۡحُيوَن �َِسآَءُ�ۡمۚ َوِ� َ�ٰلُِ�م بََ�ٓءٞ ّمِن رَّ
فرعون که بدترین عذابها را به شما  ۀرا از زیر بار سلطکه شما و به یاد آورید هنگامی: ترجمه

گذاشتند نجات دادیم، این بال و  کشتند و زنانتان را زنده می دادند و پسران شما را می می
 )۴۹امتحان بزرگی بود از پروردگارتان.(

 انواع و اقسام آزار و شکنجه بود مانند اینکه از مرد و زن ﴾...�َُسوُمونَُ�مۡ ﴿ مقصود از: نکات
 

بردند و  و زنان را به کنیزی می کشتند ها را می داشتند و بچه می ی واه کارهایکشیدند و ب ایشان بیگاری می

 کشتند. اسرائیل و ترس از قدرت و سطوت آنان اطفالشان را می بنی ِت از ترس ازدیاد جمعیّ 

نُتۡم تَنُظُروَن  �ۡذ فََرۡ�َنا﴿
َ
ۡغَرۡ�َنآ َءاَل فِرَۡعۡوَن َوأ

َ
�َۡيَ�ُٰ�ۡم َوأ

َ
�ۡذ َ�َٰعۡدنَا  ٥٠بُِ�ُم ٱۡ�َۡحَر فَأ

نُتۡم َ�ٰلُِموَن 
َ
َۡذُ�ُم ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ َوأ ۡرَ�عَِ� َ�ۡلَٗة ُ�مَّ ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ َ�َفۡونَا َعنُ�م  ٥١ُموَ�ٰٓ أ

  .]٥٢-٥٠[البقرة:   ﴾٥٢ُ�ۡم �َۡشُكُروَن ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك لََعلَّ 
و پیروان که برای شما دریا را شکافتیم و شما را نجات دادیم و به یاد آورید هنگامی: ترجمه

) و به یاد آرید که موسی را چهل شب ۵۰کردید( حالیکه شما نظر میفرعون را غرق نمودیم در
) ۵۱ی گرفتید و حال آنکه ستم کردید(خدایاز رفتن او شما گوساله را به وعده کردیم، پس 

 )۵۲سپس از شما بعد از چنین کار گذشتیم تا شاید شما شکرگزار باشید.(
موسی، هارون برادرش را به جای خود  تعالی به موسی فرمود به طور برود، حضرت حق: نکات

 
ّ

ی که نام او نیز تی که حضرت موسی در طور بود، سامرگذاشت و دستورات الزم را به او داد، در مد

د در غیاب چه به ظاهر مسلمان شده بو دانستند، اگر موسی بوده و از کسانی بود که گاو را مقدس می

او این بود که چون هارون به  ۀو فتن اسرائیل تنه امتحانی شد برای بنیو این ف ای برپا کرد موسی فتنه

آالت فرعونیان دارید از خود آنچه از طال و رعونیان پاک کنیدهای فخود را از زینت :اسرائیل گفت بنی

ای ساخت و  ها و طالها را جمع و به شکل گوساله و همان زینت دور کنید، سامری فرصتی بدست آورد

شد و به مردم گفت این است  ی مانند صدای گاو خارج میآن سوراخی تهیه کرد که از آن صدایدر جوف 

  موسی. بنی معبودشما و  معبود
ً
 وسامری اقتدا کرده ه دوست بودند، ب نادان و طال اسرائیل که اکثرا

 ۀکمی از ایشان. حضرت موسی پس از چهل شب برگشت و فتن ۀمگر عددرمقابل آن به سجده افتادند 

 سامری را دید و با عتاب و خطاب قوم خود را متوّج 
ّ

 ریزه و مردم ه را ریزهبازی سامری کرد و گوسال هه حق

 



 تابشی از قرآن    ٢٤٠

ایشان را پذیرفت و گذشت نمود، چنانکه تفصیل هر یک از این قضایا در  ۀتعالی توب و حق را توبه داد

اسرائیل با این کار زشت مستحق عذاب شدند، خدا از ایشان گذشت،  خواهد آمد. بنی های بعد سوره

 ولی باز چنانچه شاید و باید شکر نکردند.

  .]٥٣[البقرة:   ﴾٥٣َوٱۡلُفۡرقَاَن لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن �ۡذ َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب ﴿
حق و باطل را عطا کردیم تا شما  ۀو به یاد آرید وقتی که به موسی کتاب و جداکنند: ترجمه

 )۵۳هدایت یابید.(
حق  ۀکنند است که آنرا فرقان نامیده، زیرا جدا توراتالکتاب اشاره به همان کتاب  المالف و : نکات

صریح قرآن استفاده  و باطل بود مانند قرآن، که فارق بین حق و باطل است. در دین موسی چنانکه از

ت، قرآن، مّ شناخت حق و باطل، چنانکه در این امیزان و امام بوده برای  توراتت او مّ شود برای ا می

 امام و میزان است.

ْ إَِ�ٰ  �ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِۦ َ�َٰقۡوِم إِنَُّ�مۡ ﴿ َاذُِ�ُم ٱۡلعِۡجَل َ�ُتوُ�ٓوا نُفَسُ�م بِٱّ�ِ
َ
َظلَۡمُتۡم أ

نُفَسُ�ۡم َ�ٰلُِ�ۡم َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم ِعنَد بَارِ�ُِ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡمۚ إِنَُّهۥ ُهَو 
َ
ْ أ بَارِ�ُِ�ۡم فَٱۡ�ُتلُٓوا

اُب ٱلرَِّحيُم    .]٥٤[البقرة:   ﴾٥٤ٱ�َّوَّ
شما به خودتان محققًا ای قوم من،  :موسی به قوم خود گفتیاد آرید وقتی که ه و ب: ترجمه

سوی خالق خود برگردید و خودتان را بکشید، ه پرستی، پس ب گوساله ۀواسطه ستم کردید ب
پذیر و رحیم  زیرا او توبه پذیرفتشما را  ۀتوب پس ،ست نزد خالقتانا این برای شما خوب

 )۵۴است.(

ْ ُتلُوٓ �ۡ ٱفَ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات نُفَسُ�مۡ  ا
َ
را  ، به حسب ظاهر کالم این است که خودتان﴾أ

 :نساء که فرموده ۀسور ۲۹ ۀبکشید، حال اگر کسی بگوید خودکشی طبق آی

نُفَسُ�مۡ  ﴿
َ
 .]٢٩[النساء:   )١(﴾َوَ� َ�ۡقُتلُٓواْ أ

است که ایشان مأمور  مر شده خودتان را بکشید؟ جواب اینحرام است، چگونه به قوم موسی ا

ها، یعنی به قتل فامیل و هموطنان کس خود را بکشد، بلکه مأمور شدند به قتل خودی نشدند که هر

 آخود، برای 
ّ

تعالی  ست ولی از ترس َدم نزدند، حقا پرستی شرک دانستند گوساله ای از ایشان می هنکه عد

 و هر کس دیگری را بکشد، ولو ند بر یکدیگرد که این جمیعت بریزبرای جبران این گناه زشت، دستور دا

شدن خود را  اینکه خودش کشته شود، مانند میدان جهاد با مشرکین، چگونه هر کس احتمال کشته

 ».وخودکشی نکنید« -١
_____________________________ 



 ٢٤١  سورة البقرة

دهد، ولی برای اطاعت فرمان خدا باید جهاد کنند. پس برای اینکه بعد از آن همه دالالت و  می

اظهار ندامت کردند، خدا خواست  س توبه وو سپ حه به چنین ظلم و شرکی وارد شدندمعجزات واض

و  ذا مأمور به قتال با یکدیگر شدندایشان را امتحان کند که آیا در اظهار ندامت صادقند یا کاذب،  ل

دعا و  إ و حضرت موسی و هارون نمودند تاریکی ایشان را فرا گرفتچون شروع به قتل یکدیگر 

 آمد به رفع قتل و قبولی توبه.کردند تا اینکه وحی  ع به سوی خدا میتضّر 

نُتۡم ﴿
َ
ٰعَِقُة َوأ َخَذتُۡ�ُم ٱل�َّ

َ
َ َجۡهَرٗة فَأ ٰ نََرى ٱ�َّ �ۡذ قُۡلُتۡم َ�ُٰموَ�ٰ لَن نُّۡؤِمَن لََك َح�َّ

 .]٥٥[البقرة:   ﴾٥٦ُ�مَّ َ�َعۡثَ�ُٰ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َمۡوتُِ�ۡم لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  ٥٥تَنُظُروَن 
آوریم تا خدا را آشکارا  ای موسی ما ایمان به تو نمی :که گفتیدیادآرید وقتی و به: ترجمه

) سپس شما را زنده کردیم ۵۵مرگ گرفت و حال آنکه ناظر بودید( ۀببینیم، پس شما را صاعق
 )۵۶پس از مردنتان تا باشد که شکرگزارید.(

دیگر به  الطاف خود را از طرف را از یک طرف و اسرائیل  تعالی در این آیات جنایات بنی حق: نکات

 :را از طرف خدا آورد و گفت تورات و از آن جمله چون حضرت موسی آورد یاد ایشان می

کنیم تا  را برایم فرستاده، یهود گفتند ما سخن تو را تصدیق نمی نتعالی با من سخن گفته و این قوانی حق

 ۱۴۳ ۀه سؤال موسی از پروردگار خود در آیشود ک خدا را با چشم خود ببینیم، از این جمله معلوم می

 :اعراف ۀسور

نُظۡر إَِ�َۡك ﴿
َ
رِِ�ٓ أ

َ
  .]١٤٣[األعراف:  )١(﴾َرّبِ أ

باالتر است از چنین  گرنه شأن حضرت موسی از قول خودش نبوده، بلکه از قول قومش بوده، و

اسرائیل، که پس از درخواست  بنیخطابست به  ﴾...ُ�مَ�ٰ َ�َعثۡ ﴿ :ۀای. و جمل سؤال محال جاهالنه

ت و سپس منّ  مرگ مبتال کرد ۀه است از دیده شدن، ایشان را به صاعقتعالی که منّز  دیدن خدا، حق

و خود حضرت موسی در  زنده کرد تا ایمانشان زیاد گردد و شکر خدا را به جا آرند گذاشت و ایشان را

جای قوم خود که به زبان او جاری شده بود  ال بیآن صاعقه بیهوش گردید و چون به هوش آمد از این سؤ

 اعراف آمده. ۀسور ۱۴۳ ۀتوبه کرد چنانکه در آی

 

_____________________________ 
 ».بنما مرا که نظر کنم به تو ،پروردگارا« -١
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ْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما ﴿ ۡلَوٰىۖ ُ�ُوا نَزۡ�َا َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمنَّ َوٱلسَّ
َ
َوَظلَّۡلَنا َعلَۡيُ�ُم ٱۡلَغَماَم َوأ

نفُ 
َ
  .]٥٧[البقرة:   ﴾٥٧َسُهۡم َ�ۡظلُِموَن َرزَۡقَ�ُٰ�ۡمۚ َوَما َظلَُمونَا َوَ�ِٰ�ن َ�نُٓواْ أ

ی (ترنجبین و مرغ) فرود آوردیم و یم وّن و سلبان نمودیم و بر شما َم  و ابر را بر شما سایه: ترجمه
 )۵۷به خودشان ستم نمودند.(بلکه های پاکیزه بخورید ولیکن ایشان به ما ستم نکردند از روزی

که  ست که چون به بیابان تیه مبتال به آفتاب شدند در مدتیا آن ﴾َناَوَظلَّلۡ ﴿ ۀمقصود از جمل: نکات

المقدس و جنگ با عمالقه بودند پس کوتاهی کردند و به موسی ند تو و پروردگارت  مأمور به رفتن بیت

قدر سیر  شدند و هر ننشینیم و لذا در آن بیابان سر در گم و حیرا ما اینجا می بروید و قتال کنید

  رسیدند ل میاّو کردند به جای  می
ّ

 تو مد
ّ

ت بود ها گرفتار بودند تا حضرت موسی فوت شد، در آن مد

 و سلوی بر ایشان نازل گردید. ّن و مَ  افکند تعالی ابر بر سر ایشان سایه می مر حقکه به ا

ْ ِمۡنَها َحۡيُث ِشۡئُتۡم رََغٗدا َوٱۡدُخلُ ﴿ ِ ٱۡلَقۡرَ�َة فَُ�ُوا ْ َ�ِٰذه ٗدا �ۡذ قُۡلَنا ٱۡدُخلُوا ْ ٱۡ�َاَب ُسجَّ وا
ةٞ �َّۡغفِۡر لَُ�ۡم َخَ�َٰ�ُٰ�ۡمۚ َوَسَ�ِ�ُد ٱلُۡمۡحِسنَِ�    .]٥٨[البقرة:   ﴾٥٨َوقُولُواْ ِحطَّ

که گفتیم داخل این قریه شوید و از میوه و طعام و غذای آن که و به یاد آرید وقتی: ترجمه
ید خدایا گناه ما را ببخش، ویگو ب فراوان است بخورید و از درب آن با حال فروتنی وارد شوید

 )۵۸کنیم.( بخشم و أجر نیکوکاران را زیاد می گناهان شما را می
 :مائده که حضرت موسی فرموده ۀسور ۲۱ ۀدلیل آی هالمقدس است ب مقصود از قریه بیت: نکات

َسةَ ﴿ �َض ٱلُۡمَقدَّ
َ
  .]٢١[المائدة:   )١(﴾َ�َٰقۡوِم ٱۡدُخلُواْ ٱۡ�

 خدایتعالی 
ّ

که حضرت ای هولی به ایشان دستور داد از درب قبّ  .ار آنجا را بر ایشان مباح کرداموال کف

گفتند، برای اینکه در حال عبادت آنجا  را مجمع می موسی در بیابان برای عبادت نصب کرده بوده که آن

 :ۀاز جمل شدند، چون وارد شدید خدا را سجده کنید و ریزش گناهان را بخواهید. و مقصود جمع می

﴿ ْ ةٞ  َوقُولُوا ةٞ ﴿ ، همین استغفار است، زیرا﴾ِحطَّ   ﴾ِحطَّ
ّ

 معنی ریزش است. هو ب از باب حط

ْ رِۡجٗز� ّمَِن ﴿ ِيَن َظلَُموا نَزۡ�َا َ�َ ٱ�َّ
َ
ِي �ِيَل لَُهۡم فَأ ْ قَۡوً� َ�ۡ�َ ٱ�َّ ِيَن َظلَُموا َل ٱ�َّ َ�َبدَّ

َمآءِ بَِما َ�نُواْ َ�ۡفُسُقوَن   .]٥٩[البقرة:    ﴾٥٩ٱلسَّ
پس آنانکه ستم کردند قولی که به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند در نتیجه بر : ترجمه

 )۵۹همانان عذابی از آسمان به کیفر بدکاری ونافرمانی ایشان فرو فرستادیم.(

 ».مقدسی ای قوم من داخل شوید به زمین« -١
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ةٞ حِ ﴿ اسرائیل مأمور گفتن آن بودند و تبدیل کردند این بود که در عوض که بنی گفتاری: نکات  ﴾طَّ
گفتند که به معنی گندم است. و مقصود از عذاب آسمانی مرض طاعون بود  می »ةحنط«طور مسخره  هب

 شان هالک شدند.بسیاری ایکه به سبب آن 

ۖ فَٱنَفَجَرۡت ِمۡنُه ٱثۡنََتا ﴿ ۞�ذِ ٱۡستَۡسَ�ٰ ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِۦ َ�ُقۡلَنا ٱۡ�ِب ّ�َِعَصاَك ٱۡ�ََجَر
ةَ  �ِض َعۡ�َ

َ
ِ َوَ� َ�ۡعَثۡواْ ِ� ٱۡ� ُ�واْ ِمن ّرِۡزِق ٱ�َّ َ�ُهۡمۖ ُ�ُواْ َوٱۡ�َ َ�ۡ نَاٖس مَّ

ُ
َ�ۡيٗناۖ قَۡد َعلَِم ُ�ُّ �

 .]٦٠[البقرة:   ﴾٦٠ُمۡفِسِديَن 
پس ما گفتیم عصای  ،یاد آرید وقتی را که موسی برای قوم خود از ما آب خواسته و ب: ترجمه

هر دسته از مردم محل آبشخور خود  و پس شکافته شد از آن دوازده چشمه د را بر سنگ بزن،وخ
 )۶۰و در روی زمین به فساد برمخیزید.( را دانستند و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید

اسرائیل شماره کرده، این است که در بیابان تیه  که خدا برای بنی ییکی دیگر از نعمتهای: نکات

و حضرت او از خدا خواست، خدا فرمود  درخواست آب کردند و از موسیمحتاج به آب شدند 

آن دوازده چشمه ظاهر گردید، چون رگی بوده که ازشود سنگ بز عصای خود را به سنگ بزن، معلوم می

 کرد. ای خود را سیراب می و هر طائفه از چشمه سرائیل دوازده سبط و طائفه بودندا بنی

ا تُ�بُِت �ۡذ قُۡلُتۡم ﴿ ٰ َطَعاٖ� َ�ِٰحٖد فَٱۡدُع َ�َا َر�ََّك ُ�ِۡرۡج َ�َا ِممَّ َ�ُٰموَ�ٰ لَن نَّۡصِ�َ َ�َ
ۡدَ�ٰ بِٱ

َ
ِي ُهَو أ �َۡستَۡبِدلُوَن ٱ�َّ

َ
�ُض ِمۢن َ�ۡقلَِها َوقِثَّآ�َِها َوفُوِمَها وََعَدِسَها َوَ�َصلَِهاۖ قَاَل �

َ
ِي ٱۡ� َّ�

 ْ ۚ ٱۡهبُِطوا ۡ�ُۡمۗ َوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم ٱّ�ِلَُّة َوٱلَۡمۡسَكَنُة َوَ�آُءو  ُهَو َخۡ�ٌ
َ
ا َس� � فَإِنَّ لَُ�م مَّ ِمۡ�ٗ

ْ يَۡ�ُفُروَن � ُهۡم َ�نُوا َّ�
َ
ِۗ َ�ٰلَِك بِ� ِ َوَ�ۡقُتلُوَن ٱ�َّبِّ�ِ بَِغَضٖب ّمَِن ٱ�َّ �  ۧ َ�ِٰت ٱ�َّ َن بَِغۡ�ِ ٱۡ�َّقِ

 .]٦١[البقرة:   ﴾٦١َ�نُواْ َ�ۡعَتُدوَن َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ 
کنیم،  ای موسی ما هرگز بر یک طعام صبر نمی :یاد آرید وقتی را که گفتیده و ب :ترجمه

های زمین از سبزیجات (تره و نعنا و  پروردگارت را بخوان که بیرون آرد برای ما از روئیدنی
تر   آیا آنچه را پست :آن، موسی گفتگشنیز و ریحان) و خیار آن و سیر آن و عدس آن و پیاز 

اید آنجا برای  ید که هر چه خواستهیاست تقاضا دارید به جای آنچه بهتر است، در شهر فرود آ
دچار خشم إلهی شدند، اینها به جهت  ت و بیچارگی بر آنها زده شد وذلّ شما وجود دارد، و 

کشتند، اینها به سبب  ناحق می ست به آیات خدا و به سبب اینکه پیغمبران را بهاایشان کفر
 )۶۱عصیان و عادت ایشان است به تجاوز.(
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و سلوی نبود و این طعام هر روز ایشان بود،  ز مّن اسرائیل در تیه طعامی ُج  بنیبرای چون : نکات

ی به آیات خدایی کفر مور لجاجت کرده و حتّ ام قانع نیستیم و در هر امری از اما به یک طع :گفتند

 خدا را کشتند، لذا مبتال به خشم ای کردند و رسوالن اعتنای ورزیده و بی
ّ
ت و مسکنت شدند و لهی و ذل

 است، پس انسان باید به عطای إلهی خشنود و قانع باشد. و 
ّ

تمام اینها برای نافرمانی و تجاوز از حد

 ا و یحیی و سایرین است.مقصود از قتل انبیاء، قتل حضرت زکریّ 

ِيَن َءاَمنُ ﴿ ِٰ� إِنَّ ٱ�َّ ِيَن َهاُدواْ َوٱ�ََّ�َٰرٰى َوٱل�َّ ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ وََعِمَل  ِٔ واْ َوٱ�َّ َ� َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
ۡجرُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوٌۡف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

َ
 ].٦٢[البقرة:   ﴾٦٢َ�ٰلِٗحا فَلَُهۡم أ

نصاری و صابئین که ایمان به خدا و روز  یهودیان،به تحقیق هر یک از مؤمنین، : ترجمه
ایشان اجرشان نزد پروردگارشان محفوظ و بر  قیامت داشته باشد و عمل شایسته کند بر

 )۶۲ایشان نه خوفی و نه اندوهی است.(
کس ایمان به خدا و قیامت دارد و  شود که هر مائده استفاده می ۀسور ۶۹ ۀاز این آیه و آی: نکات

اند از اهل کتاب که خدا را قبول  باشد. و مقصود از صابئین قومی بوده کند اهل نجات میعمل صالح 

 ۀسور ۱۷ ۀاند. در آی ای از مجوس چنین بوده و طائفه اند ل داشتهه و توّس داشته ولی به ستارگان توّج 

این اصل دین  بنابردین آورده همانطور ایشان را مقابل مشرکین آورده. چنانکه ایشان را مقابل موّح )١(حج

  است اعتقاد به مبدأ و معاد است نجات ۀکه مای
ّ

ست، ا فع درجاتدیگر موجب فضیلت و ر ۀو عقاید حق

امکان  صدیم ایمان به خدای حقیقی و انجام عمل صالح بدون قبول رسالت محّم مگر اینکه بگوی

ن به خدا و قیامت آوریم باید ندارد. پس ایمان به رسالت او نیز از اصول است، یعنی اگر بخواهیم ایما

لهی درک کنیم. و رسل و کتب إلهی و وحی ا ۀواسطه ت و صفات خدای حقیقی و قیامت را بکیفیّ 

ها کاشف و طریق معرفت خدا و  ند و ایمان به آنها الزم است، زیرا ایمان به ایناوحی ۀمالئکه وسیل

 قیامت است.

و برای مؤمن کافی دانسته، زیرا چون  در قرآن ذکر نموده رو بدانکه ایمان به خدا و قیامت را خدا مکّر 

ل و ایمان به مالئکه و رس لی استاصول دین ایمانی و اعتقادی است، پس ایمان به این دو اصل استقال

ِينَ  إِنَّ ﴿ -١ ْ  ٱ�َّ ِينَ  َءاَمُنوا ْ  َوٱ�َّ ِٰ�  َهاُدوا ِينَ  َوٱلَۡمُجوَس  َوٱ�ََّ�َٰرىٰ  �َ  َِٔوٱل�َّ ْ  َوٱ�َّ ُ�ٓوا َ�ۡ
َ
َ  إِنَّ  أ  يَوۡمَ  بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡفِصُل  ٱ�َّ

َ  إِنَّ  ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  ٰ  ٱ�َّ ءٖ  ُ�ِّ  َ�َ  یحقق است که آنان که ایمان آوردند و آنان که یهودم« ].١٧[احلج: ﴾ ١٧ َشِهيدٌ  َ�ۡ

اند خدا البته بین ایشان روز رستاخیز قضاوت کند زیرا خدا به شدند و صابئان و ترسایان و گبران و آنان که شرک آورده

 ».هر چیز گواه است

_____________________________ 
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ن کرده، کس تابع قرآن است به اصولی که خدا معیّ  و هر ز سه اصل آلی و طریقی استلهی نیو کتب ا

 و چه مأموم باشد فرقی ندارد.باید ایمان آورد چه امام 

ْ َما ﴿ �ٖ َوٱۡذُكُروا ٓ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ ْ َما وَر ُخُذوا َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َوَرَ�ۡعَنا فَۡوقَُ�ُم ٱلطُّ
َ
�ۡذ أ

ِ َعلَۡيُ�ۡم  ٦٣�ِيهِ َلَعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن  ُۡتم ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِكۖ فَلَۡوَ� َفۡضُل ٱ�َّ َورَۡ�َُتُهۥ ُ�مَّ تََو�َّ
  .]٦٤-٦٣[البقرة:   ﴾٦٤لَُكنُتم ّمَِن ٱۡلَ�ِٰ�ِ�َن 

م و و به یادآرید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را باالی سر شما بلند کردی: ترجمه
ا نیرو بگیرید و آنچه در آن است یادآوری کنید تا شاید پرهیزکار ایم ب گفتیم آنچه به شما داده

پس شما از آن پیمان که از شما گرفتیم اعراض کردید، پس اگر فضل خدا و ) س۶۳گردید(
 )۶۴از زیانکاران بودید.( قاً رحمت او بر شما نبود محّق 

پیمان تکوینی و یا تشریعی  و مقصود از پیمان، اسرائیل است یات باز خطاب به بنیاین آ: نکات

و  کند به خداشناسی ه میانسان را متوّج  ا پیمان تکوینی همان وجدان و فطرت عقلی است کهمّ است، ا

وامری است که در کتب آسمانی با پیمان تشریعی همان قرارداد و اا مّ اطاعت از دستورات کتاب او. و ا

دهم، ولی یهودیان پشت سر انداختند مانند  بندگان خود نموده و فرموده به آن عمل کنید پاداش می

ْ كُ ذۡ ٱوَ ﴿ :ۀاعراض مسلمین از قرآن. و جمل بودن  لهیهای ابه یاد پیمان ؛، داللت دارد که﴾...�ِيهِ  َما ُروا

 موجب تقوی و نسیان آن موجب خسران است..

ْ قَِرَدةً َ�ِٰ� ﴿ ۡبِت َ�ُقۡلَنا لَُهۡم ُكونُوا ْ ِمنُ�ۡم ِ� ٱلسَّ ِيَن ٱۡ�َتَدۡوا  ٦٥َ�  َِٔولََقۡد َعلِۡمُتُم ٱ�َّ
  .]٦٦-٦٥[البقرة:   ﴾٦٦يََدۡ�َها َوَما َخۡلَفَها َوَموِۡعَظٗة ّلِۡلُمتَّقَِ� فََجَعۡلَ�َٰها نََ�ٰٗ� لَِّما َ�ۡ�َ 

اید، پس ما به ایشان گفتیم  یهودیانی که در روز شنبه تجاوز کردند دانسته ۀه قصو البتّ : ترجمه
 که حضورقرار دادیم برای کسانی ت) پس آنان را عبر۶۵شده باشید(  های راندهمیمون

 )۶۶برای پرهیزکاران پندی است.(آنان بیایند و که پس ازی آنانداشتند و برا

ِينَ ٱ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات ْ َتَدوۡ �ۡ ٱ �َّ ه منزل ایشان نزدیک دریا بود، قومی بودند از یهود ک ﴾...ا

دنبال عبادت بروند، ایشان از حکم ه ماهی نکنند و ب شنبه صید زر کرد که روتعالی مقّر  ایشان حقبر 

ی نزدیک دریا کنده و راهی از دریا به آن باز هایو یا گودال اوز نموده و ماهیان را صید کردندخدا تج

ساختند، تا روز یکشنبه صید کنند. خدا  کشانیده و محبوس می کردند که ماهیان را به آن گودالها می

 بدین سبب به امر تکوینی به شکل میمون مسخشان نمود و پس از سه رو هالک شدند.

 



 تابشی از قرآن    ٢٤٦

َ�تَِّخُذنَا ُهُزٗوۖ� قَاَل �﴿
َ
ن تَۡذَ�ُواْ َ�َقَرٗةۖ قَالُٓواْ �

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ُعوُذ ۡذ قَاَل ُموَ�ٰ لَِقۡوِمهِۦٓ إِنَّ ٱ�َّ

َ
أ

ُ�وَن ِمَن ٱۡلَ�ِٰهلَِ� 
َ
ۡن أ

َ
ِ أ ۚ قَاَل إِنَُّهۥ َ�ُقوُل  ٦٧بِٱ�َّ َا َما ِ�َ إِ�ََّها قَالُواْ ٱۡدُع َ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ

ْ َما تُۡؤَمُروَن  ٞ �َّ فَارِٞض َوَ� بِۡ�ٌر َعَواُنۢ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِكۖ فَٱۡ�َعلُوا ْ ٱۡدُع َ�َا َر�ََّك  ٦٨َ�َقَرة قَالُوا
ِٰظرِ�َن  ٞ َصۡفَرآُء فَاقِٞع لَّۡوُ�َها �َُ�ُّ ٱل�َّ ۚ قَاَل إِنَُّهۥ َ�ُقوُل إِ�ََّها َ�َقَرة َا َما لَۡوُ�َها قَالُواْ  ٦٩يُبَّ�ِ �َّ

ُ لَُمۡهَتُدوَن  آ إِن َشآَء ٱ�َّ َا َما ِ�َ إِنَّ ٱۡ�ََقَر �ََ�َٰبَه َعلَۡيَنا ��َّ قَاَل  ٧٠ٱۡدُع َ�َا َر�ََّك يُبَّ�ِ �َّ
�َض َوَ� �َۡسِ� ٱۡ�َۡرَث ُمَسلََّمةٞ �َّ ِشَيةَ 

َ
ۚ قَالُواْ  إِنَُّهۥ َ�ُقوُل إِ�ََّها َ�َقَرةٞ �َّ َذلُوٞل تُثُِ� ٱۡ� �ِيَها

� فََذَ�ُوَها َوَما َ�ُدواْ َ�ۡفَعُلوَن  ُ  ٧١ٱۡل�َن ِجۡئَت بِٱۡ�َّقِ ٰ�ُ�ۡم �ِيَهاۖ َوٱ�َّ �ۡذ َ�َتۡلُتۡم َ�ۡفٗسا فَٱ�َّ
ا ُكنُتۡم تَۡ�ُتُموَن  ُ ٱلَۡمۡوَ�ٰ  ٧٢ُ�ۡرِٞج مَّ َوُ�رِ�ُ�ۡم  َ�ُقۡلَنا ٱۡ�ُِ�وهُ بَِبۡعِضَهاۚ َكَ�ٰلَِك يُۡ�ِ ٱ�َّ

  .]٧٣-٦٧[البقرة:   ﴾٧٣َءاَ�ٰتِهِۦ َلَعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن 
ذبح ه به راستی خدایتعالی شما را ب :و به یاد آرید وقتی را که موسی به قوم خود گفت: ترجمه
برم  به خدا پناه می :کنی؟ موسی گفت آیا ما را مسخره می: کند، ایشان گفتند مر میگاوی ا

پروردگارت را بخوان که برای ما بیان کند آن گاو  :) گفتند۶۷افراد نادان باشم(اینکه از از 
افتاده و نه  ست نه از کارا فرماید که آن گاوی به تحقیق خدا می :چگونه است؟ موسی گفت

 :) گفتند۶۸( حالتی بین این دو، پس آنچه را مأمورید بجا آوریدنیامده،  ه کارجوان ب
فرماید آن گاو  خدا می :بخوان که رنگ آن را بیان کند، موسی گفتپروردگارت را برای ما 

برای ما پروردگارت را بخوان  :) گفتند۶۹( سازد ینی است که رنگ آن بینندگان را شاد میزّر 
کند چگونگی آن را زیرا آن گاو بر ما مشتبه است و به راستی اگر خدا بخواهد ما  که بیان

ست نه رام که زمین را شیار افرماید آن گاوی خدا می :) موسی گفت۷۰گانیم( هدایت یافته
 :ای از آن رنگ دیگر نباشد، گفتند عیب یکرنگی است و نقطه کند و نه به زراعت آب دهد، بی

شان امیدی  دادن  اکنون حق را روشن ساختی، پس همان را کشتند، در حالیکه به انجام
گناه دانسته و از  و در موضوع آن خود را بی) و به یاد آرید وقتی که شخصی را کشتید ۷۱نبود(

) پس گفتیم ۷۲کردید آشکار نمود( کردید و خدا آنچه مخفی و کتمان می خود دفاع می
آن گاو را به آن کشته بزنید، آنگاه بنگرید این گونه خدا مردگان را زنده  یای از اعضا پاره
 )۷۳کار اندازید.(ه دهد تا عقل خود را ب کند و آیات خود را نشان شما می می

و فساد اخالق و دنیاطلبی یهود را برای  زمان حضرت موسی ۀتعالی وقایع گذشتخدای: نکات

  گردد صدعبرت یهودیان زمان محّم  ۀنازل نموده تا مای صدمحّم 
ّ
 تسل

ً
ی باشد برای خود و ضمنا

این گاو است  ۀاز جمله قضی ،طلب و لجوج نباشند و یهودیان نیز مانند سابقین خود دنیا صرسول خدا
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آن چنین است که در  ۀو قّص  ندیبقره گو ۀکه در این سوره آمده و به همین مناسبت این سوره را سور

اسرائیل مرد ثروتمندی بود که نزدیکان او برای بردن مالش او را کشتند و جسد او را شبانه در سر راه  بنی

قاتل که خویش او بود برای آنکه اضافه بر ارث او  خودِ اسرائیل انداختند و   یای از طوائف بن طائفه

ناله و فریادکردن و  هم سازد و خونبها بگیرد، آمد سر جنازه بنا کردخونبهای او را نیز ببرد و کسی را متّ 

ه را از خدا باشد مراجعه شد، حضرت موسی کشف قضیّ  خره به حاکم وقت که حضرت موسیباال

بدن آن به این مقتول بزنند تا کشته زنده  یباید گاوی را بکشند و از اعضاخواست، خدا فرمان داد که 

مر خدا را فرمود امر خدا چنین است، ایشان ا شود و قاتل خود را تعیین نماید، حضرت موسی

کشتند  میگاوی را  و اگر ابتداءً  اسرائیلی مشکل کردند  فوری اجرا نکردند و کار خود را با سؤاالت بنی

ن سؤاالت از چگونگی گاو، جوان متدیّ  ۀواسطه لهی چنین بود که ایشان ب، ولیکن تقدیر اکافی بود

سؤاالت  ۀواسطه نیکوکاری به ثروت برسد و ثروت قاتل و همدستانش از دست آنان خارج شود و لذا ب

که و آن گاوی  اچار آن را به قیمت گزافی خریدندن شد و نفرد معیّ ه ب مذکوره در آیات، گاوی منحصر

فروشم مگر اینکه پوست آن را از طال  نمی :باشد نزد جوان فقیری یافتند، او گفت دارای صفات مذکوره

و او متاعی را خرید و آمد پول آن  والدین خود بوده فرمود این جوان نیکوکار ب صپر کنید. رسول خدا

ا بیدار کند، پس چون باشد و او خواب است، نخواست او ر را بدهد دید کلید صندوق زیر سر پدرش می

گاو بود که و این همان  این گاو را بگیر و گاو را به او بخشید :تحسین کرد و گفتشد او را  پدرش بیدار

 ران او را به مقتول زدند اوم او و یاو دُ  ن گاو را خریدند آن را ذبح کردندو چو به این قیمت فروش رفت

و دو مرتبه فوت کرد. پس این آیات تاریخی است برای عبرت و  زنده شد و قاتل خود را نشان داد

 نفوس در قیامت در مقابل انکار مشرکین قریش. دلیلی است بر قدرت خدا بر احیاءِ  هم

َشدُّ قَۡسَوٗةۚ �نَّ ِمَن ٱۡ�َِجاَرةِ لََما ﴿
َ
ۡو أ

َ
ُ�مَّ قََسۡت قُُلوُ�ُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَِ�َ َكٱۡ�َِجاَرةِ أ

ۚ �نَّ ِمۡنَها لََما َ�ۡهبُِط  ُق َ�َيۡخُرُج ِمۡنُه ٱلَۡمآُء قَّ ۚ �نَّ ِمۡنَها لََما �َشَّ نَۡ�ُٰر
َ
ُر ِمۡنُه ٱۡ� ِمۡن  َ�َتَفجَّ

ا َ�ۡعَملُوَن  ُ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ ِۗ َوَما ٱ�َّ   .]٧٤[البقرة:   ﴾٧٤َخۡشَيةِ ٱ�َّ
سنگ و یا سخت تر شد از یات، که مانند سپس دلهای شما قسی شد بعد از این همه آ: ترجمه

شکافد و از  میاز آن نهرها می جوشند و بعضی از آنها ها بعضی از سنگ اً و حّق  جهت قساوت
آید و خدا از کردار شما  ای از آنها از ترس خدا فرود می و به راستی پاره دشو خارج میآب آن 

 ) ۷۴غافل نیست.(
لهی در دلشان اثر شد، در این آیه ذکر شده که آیات اپس از آنکه مقداری از تاریخ یهود بیان : نکات

ود صباشد مق آبی می ۀکند و از سنگدلی از سنگ بدترند زیرا سنگ فوائدی دارد و گاهی سرچشم نمی

 



 تابشی از قرآن    ٢٤٨

گردد به  برمی ﴾بُِط َ�هۡ  لََما َهاِمنۡ ﴿ این است که مسلمین بیدار باشند و گول ایشان را نخورند. و ضمیر

 آن مجازی است. »خشیت«و اگر برگردد به حجاره  قلوب

ِ ُ�مَّ ُ�َّرِفُونَُهۥ ﴿ ْ َلُ�ۡم َوقَۡد َ�َن فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم �َۡسَمُعوَن َكَ�َٰم ٱ�َّ ن يُۡؤِمُنوا
َ
َ�َتۡطَمُعوَن أ

َ
۞أ

ِيَن َءاَمُنواْ َقالُٓواْ َءاَمنَّا �َذا َخَ� َ�ۡعُضُهۡم �َذا لَُقواْ  ٧٥ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�َقلُوهُ وَُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ٱ�َّ
َفَ� 

َ
وُ�م بِهِۦ ِعنَد َرّ�ُِ�ۡمۚ أ ُ َعلَۡيُ�ۡم ِ�َُحآجُّ ثُوَ�ُهم بَِما َ�َتَح ٱ�َّ ُ�َّدِ

َ
� ْ إَِ�ٰ َ�ۡعٖض قَالُٓوا

َ َ�ۡعلَُم َما �ُِ�ُّ  ٧٦َ�ۡعقِلُوَن  نَّ ٱ�َّ
َ
َو َ� َ�ۡعلَُموَن أ

َ
  .]٧٧-٧٥[البقرة:   ﴾٧٧وَن َوَما ُ�ۡعلُِنوَن أ

دین شما بگروند در صورتیکه گروهی از ایشان کالم خدا را ه آیا طمع دارید که ب: ترجمه
) و چون با ۷۵کنند( کنند و دانسته خیانت می ل تحریف میشنیده و آن را پس از درک و تعّق 

چون با یکدیگر خلوت کنند با هم  و ایم گویند ایمان آورده ت کنند میاهل ایمان مالقا
دهید تا نزد پروردگارتان  گویند آیا آنچه خدا برای شما مکشوف نموده به مسلمین خبر می می

دانند که خدایتعالی آنچه پنهان کنند و آنچه  ) آیا نمی۷۶با شما احتجاج کنند آیا عقل ندارید(
 )۷۷داند.( آشکار نمایند می

دهد، پس  معنی می رود کالم خدا را به دلخواه خود تغییر انحراف میکسی که دانسته به راه : نکات

و مقصود از تحریف در این آیات  مانند اکثر دانشمندان روزگار ما نباید امید به هدایت او داشت،

ثُوَ�ُهم﴿ :ۀتحریف معنی است. و جمل ُ�َّدِ
َ
َفَ� ﴿ :ۀو جمل ﴾...�

َ
داللت دارد که بسیاری از  ﴾قِلُونَ َ�عۡ  أ

 کسانیدانش
ً
که دکان دینی دارند و لذا اگر کسی حقیقتی از  مندان میل به بیداری مردم ندارند خصوصا

فََ� ﴿ دانند و عقل می را بی و او ندشو حقایق دینی را برای مردم اظهار کند ناراحت می
َ
به او  ﴾قِلُونَ َ�عۡ  أ

 اسالمند. یهودیان دانشمند صدرگویند و چنانکه ما تجربه کردیم اکثر دانشمندان ما مانند همان  می

َماِ�َّ �ۡن ُهۡم إِ�َّ َ�ُظنُّوَن ﴿
َ
ٓ أ ّمِيُّوَن َ� َ�ۡعلَُموَن ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ

ُ
  .]٧٨[البقرة:   ﴾٧٨َوِمۡنُهۡم أ

سوادند و از کتاب آسمانی خود چیزی جز آرزوهای خیالی  و بعضی از ایشان بی: ترجمه
 )۷۸گمانند.(دانند و فقط اهل پندار و  نمی

چیزی فرا نگرفته بودند و مانند عوام  توراتت عوام یهود است که از کتاب این آیه در مذمّ : نکات

و این دسته  نام دین شنیده و باور کرده بودنددانستند مگر خرافات خیالی که آن را به  زمان ما چیزی نمی

 
ّ
ی و خیالی به احکام ظنّ  یزانه زمان ما نفدانند. متأّس  ز تقلید چیزی نمید دانشمندان بوده و به ُج مقل

به  شود که تقلید و ظِنّ  خبرند، از این آیه استفاده می مجتهدین خود چسبیده و از کتاب آسمانی خود بی

این  ۀمقدم ۲۳مسلمانی واجب است. رجوع شود به فصل  و طلب علم بر هر تحکام مذموم اسا
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آن امام از این  شده به نام امام حسن عسگری کهب این است که یک تفسیر مجعولی پیدا کتاب. تعّج 

تقلید است آمده روایتی جعل  و روح او از آن خبر ندارد در ذیل این آیه که در ذمّ  تفسیر بیزار است

َالِفاً هلَِ «: اند به این عبارت که کرده ، خمُ ينِهِ افِظاً لِدِ ، حَ هِ سِ ائِناً لِنَفْ اءِ صَ هَ قَ نَ الْفُ انَ مِ نْ كَ ا مَ أَمَّ رِ فَ َمْ طِيعاً ألِ ، مُ اهُ وَ

وه لِّدُ قَ امِّ أَنْ يُ وَ عَ لِلْ هُ فَ الَ وْ  ده که استثنا به این آیه زده شودکه زمان نزول آیات قرآن فقهائی نبو  در صورتی .» مَ

 به اینکه چنین فقیهی که این عبارت بیان کرده غیر از خدا هیچکس نمی
ً
تواند آن را پیدا کند و  و مضافا

 به مبهم است.دادن   حواله

واْ بِهِۦ ﴿ ِ لِيَۡشَ�ُ يِۡديِهۡم ُ�مَّ َ�ُقولُوَن َ�َٰذا ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ
َ
ِيَن يَۡ�ُتُبوَن ٱۡلِكَ�َٰب بِ� فََوۡ�ٞل ّلِ�َّ

ا يَۡ�ِسُبوَن  َُّهم ّمِمَّ يِۡديِهۡم َوَوۡ�ٞل ل
َ
ا َكَتَبۡت � َُّهم ّمِمَّ   .]٧٩[البقرة:   ﴾٧٩َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فََوۡ�ٞل ل

گویند این از نزد خدا  نویسند سپس می که کتابی به دست خود میپس وای بر کسانی: ترجمه
آن متاع کمی بدست آرند پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و  ۀواسطه است تا ب

 )۷۹کنند.( وای بر ایشان از آنچه کسب می
گفتند  و می نام خدا و دینه دند بکر این آیه راجع به دانشمندانی است که احکامی صادر می: نکات

اند  گونه دانشمندان بسیار شدهویست سال است که میان مسلمین اینفانه داینها احکام خدا است. متأّس 

آورند و  دست میهنام خدا مالها به نام دین و به دانند و ب نویسند و رأی خود را از خدا می ها می که رساله

 اند. نه مسلمین غافل ماندهبا بودن چنین آیاتی در قرآن چگو

﴿ ُ ِ َ�ۡهٗدا َفلَن ُ�ۡلَِف ٱ�َّ َۡذُ�ۡم ِعنَد ٱ�َّ َّ�
َ
ۚ قُۡل � ۡعُدوَدٗة يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ َنا ٱ�َّاُر إِ�َّ ْ لَن َ�َمسَّ  َوقَالُوا

ِ َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ۡم َ�ُقولُوَن َ�َ ٱ�َّ
َ
ۥٓۖ أ  .]٨٠[البقرة:   ﴾٨٠َ�ۡهَدهُ

عا پیمانی از خدا هرگز به ما آتش نرسد مگر چند روزی کم، بگو آیا بر این اّد و گفتند : ترجمه
دهید چیزی را که  مینسبت کند و یا به خدا  اید؟ که خدا هرگز خلف وعده نمی گرفته

 )۸۰دانید؟( نمی
 : نکات

ّ
پندارد  تی که خود را سوگلی دستگاه خدا بداند و به اخبار مجعوله مغرور شده باشد میهر مل

کند و ایشان  زند و یا ترک می خدا برای خاطر ایشان و یا خاطر بزرگانشان قانون کیفر خود را به هم می که

 کند. و آتش دوزخ ایشان را مس نمی نماید از کیفر اعمالشان معاف می را

َ�َٰطۡت بِهِۦ َخِطٓ� ﴿
َ
� َمن َكَسَب َسيِّئَٗة َوأ ۡصَ�ُٰب ٱ�َّا َٔ بََ�ٰ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
وَن تُُهۥ فَأ  ٨١رِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ

وَن  ۡصَ�ُٰب ٱۡ�َنَّةِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ٰلَِ�ِٰت أ ِيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ  .]٨١[البقرة:  ﴾٨٢َوٱ�َّ

 او را احاطه کرد، چنین کسان اهل  ارهای بدی اندوخت و کردار خطایآری هر کس ک: ترجمه
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) و آنانکه ایمان بیاورند و عمل شایسته کنند همانان اهل ۸۱بمانند( دوزخ و در آنجا جاوید
 )۸۲بهشت و در آن جاویدند.(

آن بر انسان موجب عذاب ابدی است همانا کفر و شرک  ۀئه و خطیئه که احاطمقصود از سیّ : نکات

 کند. د میاست، زیرا غیر این دو موجب خلود نیست، آری فسق و عصیاِن زیاِد بشر، وی را به کفر وار

يِۡن إِۡحَساٗ�ا َوذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ ﴿ َ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ٰٓءِيَل َ� َ�ۡعُبُدوَن إِ�َّ ٱ�َّ َخۡذنَا ِميَ�َٰق بَِ�ٓ إِۡسَ�
َ
 �ۡذ أ

َكٰوةَ ُ�مَّ  ْ ٱلزَّ لَٰوةَ َوَءاتُوا ْ ٱلصَّ �ِيُموا
َ
ْ لِلنَّاِس ُحۡسٗنا َوأ ُۡتۡم إِ�َّ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوقُولُوا تََو�َّ

ۡعرُِضوَن  نُتم مُّ
َ
َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َ� �َۡسِفُكوَن دَِمآَءُ�ۡم َوَ�  ٨٣قَلِيٗ� ّمِنُ�ۡم َوأ

َ
�ۡذ أ

نُتۡم �َۡشَهُدوَن 
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
نُفَسُ�م ّمِن دَِ�ِٰرُ�ۡم ُ�مَّ أ

َ
ُؤَ�ٓءِ َ�ۡقُتلُوَن  ٨٤ُ�ۡرُِجوَن أ نُتۡم َ�ٰٓ

َ
ُ�مَّ أ

نفُ 
َ
ثِۡم َوٱۡلُعۡدَ�ِٰن �ن أ َسُ�ۡم َوُ�ۡرُِجوَن فَرِ�ٗقا ّمِنُ�م ّمِن دَِ�ٰرِهِۡم تََ�َٰهُروَن َعلَۡيِهم بِٱۡ�ِ

َ�ُتۡؤِمُنوَن بَِبۡعِض ٱۡلِكَ�ِٰب 
َ
ٌم َعلَۡيُ�ۡم إِۡخَراُجُهۡمۚ أ َ�َٰرٰى تَُ�ُٰدوُهۡم َوُهَو ُ�َرَّ

ُ
تُوُ�ۡم أ

ۡ
يَ�

ۖ َوَ�ۡوَم َوتَۡ�ُفُروَن بَِبۡعٖض� َ�َما  ۡ�َيا َجَزآُء َمن َ�ۡفَعُل َ�ٰلَِك ِمنُ�ۡم إِ�َّ ِخۡزٞي ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
ا َ�ۡعَمُلوَن  ُ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ َشّدِ ٱۡلَعَذاِب� َوَما ٱ�َّ

َ
ُواْ  ٨٥ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَُردُّوَن إَِ�ٰٓ أ ِيَن ٱۡشَ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ۡ�َيا بِٱ�ِخرَ  وَن ٱۡ�ََيٰوةَ ٱ�ُّ ُف َ�ۡنُهُم ٱۡلَعَذاُب َوَ� ُهۡم يُنَ�ُ  .]٨٦-٨٣[البقرة:   ﴾٨٦ةِ� فََ� ُ�َفَّ
اسرائیل پیمان گرفتیم که نپرستید مگر خدای  و به یاد آرید وقتی را که از بنی: ترجمه

ین احسان نمایید و برای مردم سخن یتیمان و مساک ات را و به والدین، خویشان،الّذ  کامل
 یرو ،قلیلی ۀز عدو نماز را به پا دارید و زکات را بدهید، سپس شما ُج ید خوش بگوی

) و به یاد آرید وقتی را که از شما پیمان گرفتیم که ۸۳حالیکه اعراض داشتید(گردانیدید در
سپس اقرار کردید و خود گواه  ،هاشان خارج نکنید خون خودیها را نریزید و خودیها را از خانه

های خود خارج  کشتید و همدیگر را از خانه نید که خودیها را می) سپس شما هما۸۴شدید(
فدیه با دادن د آینشما  آنان  اسیران نزداگر  و بر گناه و تجاوز پشتیبان یکدیگرید سازید و می

کردن ایشان بر شما حرام است، آیا شما به بعضی از  و حال آنکه بیرون کنیدآزادشان می
کسانی از شما که  یشوید؟ پس جزا احکام کتاب إلهی ایمان و به قسمت دیگری کافر می

ز خواری دنیا چیست و روز قیامت به شدیدترین عذاب گرفتار خواهند شد و د ُج نچنین کن
فرادی هستند که دنیا را عوض آخرت خریدند پس ) آنان ا۸۵خدا از کردار شما غافل نیست(

 )۸۶عذاب آخرت بر ایشان تخفیف داده نشود و یاری نگردند.(
  تعالی ظلم، حق: نکات

ّ
 جور و تعد

ّ
 ی یهود را که موجب ذل

ّ
ر ت دنیا و عذاب آخرتشان گردیده تذک

دگر دشمن و از قتل و  ِق َر فِ فیم که مسلمین نیز هر فرقه با وند، متأّس د و مانند آن نشداده تا مسلمین بشنون
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  اند کردهغارت و غصب خودداری ن
ّ
شود که انکار  معلوم می ۸۵ ۀاند. از آی ل شدهت خود نایو اکنون به ذل

 یات قرآن موجب کفر است.آیکی از 

ۡيَنا ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ بِٱلرُُّسِل� َوَءاتَۡيَنا ِعيَ� ﴿ ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َولََقۡد َءاتَۡيَنا ُموَ� ٱۡلِكَ�َٰب َوَ�فَّ
نُفُسُ�ُم 

َ
فَُ�ََّما َجآَءُ�ۡم رَُسوُلۢ بَِما َ� َ�ۡهَوىٰٓ أ

َ
يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح ٱۡلُقُدِس� أ

َ
ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َو�

ۡ�ُتۡم َوفَرِ�ٗقا َ�ۡقُتلُوَن  ُ�ۡم َ�َفرِ�ٗقا َكذَّ ُ  ٨٧ٱۡسَتۡكَ�ۡ ْ قُلُوُ�َنا ُغۡلُفۚۢ� بَل لََّعَنُهُم ٱ�َّ َوقَالُوا
ا يُۡؤِمُنوَن بُِ�ۡفرِ    .]٨٨-٨٧[البقرة:   ﴾٨٨هِۡم َ�َقلِيٗ� مَّ
و به  از پی او پیغمبران دیگر فرستادیمدادیم و  تو به تحقیق به موسی کتاب تورا: ترجمه

تهای روشن دادیم و او را به روح القدس تأیید نمودیم، آیا هر ها و حّج عیسی بن مریم دلیل
ورزید، پس گروهی را  ر میمیل شما آرد تکبّ  پیمبری که از طرف خدا دستوری برخالف

غفلت است و چیزی  ۀدلهای ما در پرد :) و گفتند۸۷کشید( کنید و گروهی را می تکذیب می
حمت رکفرشان از  ۀواسطه شود، چنین نیست بلکه خدا ایشان را ب از سخن حق وارد آن نمی

 )۸۸آورند.( دور کرده که کمی از ایشان ایمان می
شود که خدا رسوالن خود را با دلیل و منطق روشن فرستاده که مردم  آیه استفاده می از این: نکات

 ت تمام باشد. پس آیات اعوام بفهمند و حّج 
ّ
ت تمام حّج  لهی مانند قرآن فهمیدنی و روشن است و إال

 کفرش از رحمت دور است. ۀواسطه فهمیم چنین نیست بلکه ب  گوید نمی نیست، پس آنکه می

ا ﴿ ْ ِمن َ�ۡبُل �َۡسَتۡفتُِحوَن َ�َ َولَمَّ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َوَ�نُوا ِ ُمَصّدِ َجآَءُهۡم كَِ�ٰٞب ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ
ِ َ�َ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ا َعَرفُواْ َ�َفُرواْ بِهِۦۚ فَلَۡعَنُة ٱ�َّ ا َجآَءُهم مَّ ِيَن َ�َفُرواْ فَلَمَّ بِۡئَسَما  ٨٩ٱ�َّ

نفُ 
َ
ْ بِهِۦٓ أ ۡوا ٰ َمن ٱۡشَ�َ ُ ِمن فَۡضلِهِۦ َ�َ َِل ٱ�َّ ن ُ�َ�ّ

َ
ُ َ�ۡغًيا أ نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ بَِما ن يَۡ�ُفُروا

َ
َسُهۡم أ

ِهٞ�  ٰ َغَضٖب� َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٞب مُّ   .]٩٠-٨٩[البقرة:  ﴾٩٠�ََشآُء ِمۡن ِعَباِدهۦِۖ َ�َبآُءو بَِغَضٍب َ�َ
شان آمد که تصدیق کتاب آنان یسوی اه خدا بو چون کتابی (یعنی قرآن) از نزد : ترجمه

ار فتح بر کّف  ،امید بعثت رسول خداه را عادت چنین بود که قبل از نزول قرآن ب نکند و ایشا می
جستند، پس چون آنچه را که شناختند آمد به آن کافر شدند، پس لعنت خدا بر  و غلبه می

دا نازل نموده کافر شدند برای عداوت که ای با خود کردند که به آنچه خ ) بد معامله۸۹کافران(
ه ای از بندگانش که خواسته کتابی نازل نموده، پس ب چرا خدا به فضل خود برای بنده

 )۹۰ار عذابی است خوارکننده.(خشمی عالوه بر خشم سابق مبتال شدند و برای کّف 

 



 تابشی از قرآن    ٢٥٢

دانستند و معتقد  میو آن را برای خود فتح و پیروزی  هودیان منتظر پیامبری منجی بودندی: نکات

و لذا چون از قوم عرب مبعوث  برای ایشان تشکیل دولت خواهد دادبودند از نسل یهود خواهد بود که 

ا﴿ شد انکار نموده و حسد ورزیدند. مقصود از ماء موصوله در ْ  مَّ  قرآن است. ﴾َعَرفُوا

﴿ ْ ُ قَالُوا نَزَل ٱ�َّ
َ
ْ بَِمآ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَ�ۡ�ُفُروَن بَِما َوَرآَءهُۥ �َذا �ِيَل لَُهۡم َءاِمُنوا

ُ
نُۡؤِمُن بَِمآ أ

ۡؤِمنَِ�  ِ ِمن َ�ۡبُل إِن ُكنُتم مُّ �بَِيآَء ٱ�َّ
َ
ٗقا لَِّما َمَعُهۡمۗ قُۡل فَلَِم َ�ۡقُتلُوَن أ  ﴾٩١وَُهَو ٱۡ�َقُّ ُمَصّدِ

  .]٩١[البقرة:  
ل نموده ایمان آورید گویند به آنچه بر ما و چون به ایشان گفته شود به آنچه خدا ناز: ترجمه

و که آنچه نازل شده حق است  شوند، در صورتی و به غیر آن کافر می آوریم یمان مینازل شده ا
کند، بگو اگر ایمان به سخن خود دارید پس چرا پیغمبران  آنچه را با ایشان است تصدیق می

 )۹۱کشتید.( می )و یهودی بودند(خدا را که قبال آمدند 
و  حق است و کتاب ما و غیر ما نگویدانسان باید به آنچه از طرف خدا آمده ایمان آورد اگر تسلیم : نکات

های ببه هر کس مأمور خدا است احترام گذارد، ولی یهود و کسانی مانند ایشان چنین نبودند و به تعّص 

 
ّ
 بود باز اینان پیغمبران خدا را کشتند. راتتوبا اینکه نهی از قتل انبیاء در ی پرداخته و قومی و محل

نُتۡم َ�ٰلُِموَن ﴿
َ
َۡذُ�ُم ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َ�ۡعِدهِۦ َوأ وَ�ٰ بِٱۡ�َّيَِ�ِٰت ُ�مَّ ٱ�َّ �ۡذ  ٩٢۞َولََقۡد َجآَءُ�م مُّ
�ٖ وَ  وَر ُخُذواْ َمآ َءاَ�ۡيَ�ُٰ�م بُِقوَّ َخۡذنَا ِميَ�َٰقُ�ۡم َوَرَ�ۡعَنا فَۡوقَُ�ُم ٱلطُّ

َ
ْۖ قَالُواْ َسِمۡعَنا أ ٱۡسَمُعوا

ُمرُُ�م بِهِۦٓ إِيَ�ُٰنُ�ۡم إِن 
ۡ
ْ ِ� قُلُو�ِِهُم ٱۡلعِۡجَل بُِ�ۡفرِهِۡمۚ قُۡل بِۡئَسَما يَأ ۡ�ُِ�وا

ُ
وََعَصۡيَنا َوأ

ۡؤِمنَِ�    .]٩٣-٩٢[البقرة:   ﴾٩٣ُكنُتم مُّ
رستی را پس از او پ آمد، شما گوساله شمامعجزاتی روشن برای  و به تحقیق موسی با: ترجمه

) و به یاد آرید که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بر ۹۲( کار بودیدشما ستمانتخاب کردید و 
سخره فراز شما بداشتیم که به نیروی ایمان آنچه برای شما آمده بگیرید و بشنوید، شما به طور م

دوستی و پرستش گوساله ه ب ،کفرشان ۀواسطه و دلهای ایشان ب گفتید شنیدیم و عصیان کردیم
 )۹۳دهد اگر ایمان داشته باشید.( آبیاری شده، بگو ایمانتان شما را به بدچیزی فرمان می

کردن آن بسیار  برطرفگزین شد گردد که هر باطلی در دل کسی جای از این آیات معلوم می: نکات

 پرستی شده مرغوب و سراسر دلشان شده مشروب. دل یهود گوساله مشکل است، در

ِ َخالَِصٗة ّمِن ُدوِن ٱ�َّاِس َ�َتَمنَُّواْ ٱلَۡمۡوَت إِن ﴿ اُر ٱ�ِخَرةُ ِعنَد ٱ�َّ قُۡل إِن َ�نَۡت لَُ�ُم ٱ�َّ
ٰلِِمَ�  ٩٤ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ۢ بِٱل�َّ ُ َعلِيُم يِۡديِهۡمۚ َوٱ�َّ

َ
َمۡت � بََدۢ� بَِما قَدَّ

َ
 ٩٥َوَلن َ�َتَمنَّۡوهُ �
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َ
ُهۡم أ ۡلَف َسَنٖة َوَ�َِجَد�َّ

َ
ُر � َحُدُهۡم لَۡو ُ�َعمَّ

َ
ْۚ يََودُّ أ ُ�وا َ�ۡ

َ
ِيَن أ ٰ َحَيٰو�ٖ َوِمَن ٱ�َّ ۡحَرَص ٱ�َّاِس َ�َ

ُ بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  َرۗ َوٱ�َّ ن ُ�َعمَّ
َ
  .]٩٦-٩٤[البقرة:   ﴾٩٦َوَما ُهَو بُِمزَۡحزِِحهِۦ ِمَن ٱۡلَعَذاِب أ

رد نه سایر مردم، اگر راست به شما اختصاص دا آخرت ۀاندر نزد خدا خبگو اگر : ترجمه
 هکارهای زشتی که ب ۀواسطه کنند ب ای مرگ نمی) و هرگز تمنّ ۹۴ای مرگ کنید(ید تمنّ گوی می

ترین  آنان را حریص قاً ) و محّق ۹۵اند و خدا به حال ستمگران دانا است( دست خود انجام داده
یک از  که هر طوری هاز کسانی که شرک آوردند، ب بینی و(حریصتر) مردم به زندگی دنیا می

کنند به آنچه میخدا  این عمر او را از عذاب نرهاند و ایشان دوست دارد هزار سال عمر کند و
 )۹۶.(بینا است

 : نکات
ً
  غالبا

ّ
 رکنند که از مرگ و آخرت بیشتر واهمه دا عا میدینی ادّ  سین هرمقد

ً
دین ند و اگر واقعا

ا مّ دا باشند، اباشند باید بیشتر آرزوی مرگ نمایند و مشتاق مالقات رحمت خ ه دنیا میطمع ب دار و بی

 شود ایمانشان ضعیف است. چون مرگ را دوست ندارند معلوم می

ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ ﴿ ِ ُمَصّدِ ٰ قَۡلبَِك �ِإِۡذِن ٱ�َّ َ�ُۥ َ�َ � ّلِـِجۡ�ِ�َل فَإِنَُّهۥ نَزَّ يََديۡهِ قُۡل َمن َ�َن َعُدّوٗ
ٰى لِۡلُمۡؤِمنَِ�  ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َورُُسلِهِۦ وَِجۡ�ِ�َل َوِميَكٮَٰل  ٩٧وَُهٗدى َو�ُۡ�َ َّ ِ�ّ � َمن َ�َن َعُدّوٗ
َ َعُدّوٞ ّلِۡلَ�ٰفِرِ�َن    .]٩٨-٩٧[البقرة:   ﴾٩٨فَإِنَّ ٱ�َّ

فرمان خدا بر دل که جبرئیل قرآن را به صورتیبگو چه کسی دشمن جبرئیل است؟ در : ترجمه
مؤمنین هدایت و کند و برای  سمانی قبل را تصدیق میآتو نازل کرده، قرآنی که کتابهای 

کس عداوت ورزد با خدا و فرشتگان او و رسوالن او و با جبرئیل و  ) هر۹۷بشارت است(
 )۹۸میکائیل (او کافر است) پس به راستی خدا دشمن کافران است.(

و این هم یکی از عقاید خرافی ایشان بود که  کردند با جبرئیل اظهار عداوت می یهودیان: نکات

و عمده  مأمور فراوانی نعمت و ارزانی استگفتند جبرئیل مأمور قتل و خونریزی است و میکائیل  می

ور ا متوجه نبودند اگر میکائیل نیز مأممّ د چرا نازل کرده، اعداوتشان برای این بود که قرآن را بر محّم 

و هر کس از مأمور خدا تنقید و یا با او دشمنی کند در حقیقت با  حی باشد او نیز مانند جبرئیل استو

 خدا دشمنی کرده است.

نَزۡ�َآ إَِ�َۡك َءاَ�ٰتِۢ َ�ّيَِ�ٰٖت� َوَما يَۡ�ُفُر بَِهآ إِ�َّ ٱۡلَ�ِٰسُقوَن ﴿
َ
  .]٩٩[البقرة:   ﴾٩٩َولََقۡد أ

، به آن کافر ز افراد فاسقو ُج  دیم به سوی تو آیات واضح روشن رابه تحقیق نازل کر : ترجمه
 )۹۹شود.( نمی
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و هر کس انکار دارد و یا  داللت دارد که قرآن واضح و روشن دیگر ۀاین آیه مانند صد آی: نکات

 باشد. شود از فاسقین می گوید مشکل و مبهم است معلوم می می

بَ ﴿ ْ َ�ۡهٗدا �َّ َو ُ�ََّما َ�َٰهُدوا
َ
ۡ�َ�ُُهۡم َ� يُۡؤِمُنوَن أ

َ
ا َجآَءُهۡم  ١٠٠َذهُۥ َفرِ�ٞق ّمِۡنُهم� بَۡل أ َولَمَّ

 ِ ْ ٱۡلِكَ�َٰب كَِ�َٰب ٱ�َّ وتُوا
ُ
ِيَن أ ٞق لَِّما َمَعُهۡم َ�َبَذ فَرِ�ٞق ّمَِن ٱ�َّ ِ ُمَصّدِ رَُسوٞل ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ

�َُّهۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 
َ
  .]١٠١-١٠٠[البقرة:   ﴾١٠١َوَرآَء ُظُهورِهِۡم َك�

دور انداختند (نه تنها ه عهدی که بستند گروهی از ایشان آن را شکستند وب آیا هر: ترجمه
امبری از جانب خدا ) و چون پی۱۰۰آورند( شکنند) بلکه بیشترشان ایمان نمی عهد می

گروهی از آنان که به ایشان کتاب داده  ،را تصدیق کرد که کتاب ایشانمبریایایشان آمد، پبر 
 )۱۰۱دانند.( گویا از آن چیزی نمی ،شده کتاب خدا را پشت سر انداختند

ِينَ ٱ ّمِنَ  فَرِ�قٞ  َ�َبذَ ﴿ :ۀجمل: نکات َّ�  ْ وتُوا
ُ
ها که  داللت دارد بر اینکه همان ﴾...َب كَِ�ٰ  َب ِكَ�ٰ لۡ ٱ أ

دانند، کتاب خدا را پشت سر انداخته و از  کتاب می ۀلَم که خود را َح  باید به کتاب خدا عمل کنند و آنان

البالغه از حاملین قرآن و مراجع دینی شکایت  نهج ۱۴۷ ۀدر خطب آن اعراض دارند چنانکه علی

يدَ «: فرماید دارد و می رِ هُ طَ لُ أَهْ ئِذٍ وَ مَ وْ الْكِتَابُ يَ ظَتُهُ فَ فَ اهُ حَ نَاسَ تَ تُهُ وَ لَ َ بَذَ الْكِتَابَ محَ دْ نَ قَ بَانِ فَ احِ صَ يَّانِ وَ نْفِ انِ مَ

لَيْسَ  انِ يفِ النَّاسِ وَ مَ لِكَ الزَّ هُ يفِ ذَ لُ أَهْ الْكِتَابُ وَ وٍ فَ ؤْ هيِامَ مُ وِ ؤْ دٍ الَ يُ احِ يقٍ وَ بَانِ يفِ طَرِ طَحِ صْ مْ مُ هُ عَ مَ مْ وَ ا فِيهِ

افِقُ  لَةَ الَ تُوَ الَ َنَّ الضَّ مْ ألِ هُ عَ ا مَ لَيْسَ إِنِ الْـهُ وَ  وَ ادَ عَ تَمَ   )1(»...اجْ
ً
قدر که به  زمان ما آن تا آخر. و فعال

  هب )٢(یک آن عالقه به قرآن ندارند و دانشمندان دینی اید صد احادیث مجعوله پرداخته
ّ
ی از آن کل

وَ ﴿ :ۀجمل خبرند مانند همان یهودیان. و بی
َ
ٰ  ُ�ََّما أ �َ ْ شکنی   داللت دارد که عادت یهود پیمان ﴾...َهُدوا

 پیمانی بستند شکستند. هر صچنانچه با رسول خدااست 

کنند، پس در آن روز قرآن و پیروانش از میان مردم رانده را فراموش میرا واگذاشته و حافظان قرآن، آنحامالن قرآن، آن -١

راه ناشناخته سرگردانند و پناهگاهی میان مردم ندارند. پس قرآن و  کگردند و هر دو غریبانه در ی و مهجور می

اند، زیرا گمراهی و هدایت هرگز  ها بریدهپیروانش در میان مردمند اما گویا حضور ندارند، با مردمند ولی از آن

 .»هماهنگ نشوند گرچه کنار یکدیگر قرار گیرند
ها ی آنبرخی از علما و نه همه –چنانکه به این امر در مواضع دیگر از کتابش تصریح کرده  –لف ؤطبیعتا منظور م -٢

باشد. و مبنای ها موضوع میها محدود است به روایات و اخباری که اغلب و اکثر آنباشد. علمایی که علم آنمی

 ن بیگانه است.ها از قرآباشد و علم آنها بر فلسفه یونان و عرفان و ... میعلم آن

_____________________________ 



 ٢٥٥  سورة البقرة

َ�ِٰطَ� ﴿ ٰ ُمۡلِك ُسلَۡيَ�َٰنۖ َوَما َ�َفَر ُسلَۡيَ�ُٰن َوَ�ِٰ�نَّ ٱلشَّ َ�ِٰطُ� َ�َ ْ ٱلشَّ ْ َما َ�ۡتلُوا َبُعوا َوٱ�َّ
نِزَل َ�َ ٱلَۡملََكۡ�ِ بَِبابَِل َ�ٰرُ 

ُ
ٓ أ ۡحَر َوَما ْ ُ�َعّلُِموَن ٱ�َّاَس ٱلّسِ وَت َوَ�ُٰروَتۚ َوَما َ�َفُروا

ۖ َ�َيَتَعلَُّموَن ِمۡنُهَما َما ُ�َفّرِقُو ٰ َ�ُقوَ�ٓ إِ�ََّما َ�ُۡن فِۡتَنةٞ فََ� تَۡ�ُفۡر َحٍد َح�َّ
َ
َن ُ�َعّلَِماِن ِمۡن أ

ِۚ َو�َ  َحٍد إِ�َّ �ِإِۡذِن ٱ�َّ
َ
َتَعلَُّموَن َما بِهِۦ َ�ۡ�َ ٱلَۡمۡرِء َوَزوِۡجهِۦۚ َوَما ُهم بَِضآّرِ�َن بِهِۦ ِمۡن أ

ٮُٰه َما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق� َوَ�ِۡئَس َما  ْ لََمِن ٱۡشَ�َ يَُ�ُُّهۡم َوَ� يَنَفُعُهۡمۚ َولََقۡد َعلُِموا
نُفَسُهۡمۚ لَۡو َ�نُواْ َ�ۡعلَُموَن 

َ
ۡواْ بِهِۦٓ أ  .]١٠٢[البقرة:   ﴾١٠٢َ�َ

و حال  خواندند، پیروی کردند بسته و می سلیمانلک و یهود از آنچه شیاطین بر ُم : ترجمه
در آموختند و آنچه  ه سلیمان کافر نشد ولیکن شیاطین کافر شدند که به مرم سحر میک آن

گفتند که  آموختند تا به او می به احدی نمی ک هاروت وماروت نازل شد و آن دوبر دو ملَ بابل 
ه به آموختند ک دو ملک چیزی را می از آنتوئیم، پس کافر مشو، یهود  موجب امتحانما همانا 

خدا  ۀرسانیدند مگر اینکه اراد و به کسی ضرر نمی آن بتوان بین زن و شوهر جدایی افکند
کس چنین  دانستند که هر قا میمحّق  و آموختند ر داشت و فایده نداشت میو آنچه ضر  باشد

 دی و به بد چیزی خود را فروختندبه بهای ب آینه  و هر ای ندارد کند در آخرت بهره ای معامله
 )۱۰۲( .دانستند اگرمی
 ۀت و عادات نکوهیدل اینکه در آیات قبل صفادر این آیه چند نکته را باید در نظر داشت اّو : نکات

طلسمات و وشان آمده که به دنبال سحر و جاد یه یکی از صفات بد دانشمندانآدر این و  یهود ذکر شده

علم را  مطالبی نشر شد از آن جمله که سلیمان اوراقی از حضرت سلیماناز  وچون بعد رفتند می

طلسمات و چیز دیگری  ،نام همان اوراقه زیر تخت خود مدفون ساخته که آن علوم از بین نرود، سپس ب

  و گفتند چون جّن  نام همان دفینه به هم بافتنده ب
ّ

بودند به برکت همین  ر سلیمانو شیاطین مسخ

ارات مردم بیچاره را ن انتشایو با  دست آوردهه به همین چیزها حکومت و سلطنت را ب و طلسمات بوده

آنها بین زن و شوهر را  ۀواسطه ند که بدآورمیو مطالب سحری و طلسمات برای مردم  زدند گول می

  پولها از مردم می ،تنام ایجاد محبّ ه و یا ب افکندند ی میجدای
ّ
 رگرفتند، در حالیکه سحر و جادو را مؤث

و از چنین  خدا بود و حضرت سلیمان، پیامبر نبیاء استخالف توحید و مخالف شرایع أ دانستن بر

وجود آوردند که هنوز آثار آن در کتب ه ه بود، ولی علمای یهود او را بدنام و برای خود دکانی بکارها منّز 

شود هر کس از این کارها کند و  ت و اینکه خدا فرموده سلیمان کافر نشد معلوم میاسالمی موجود اس

حۡ ٱ �َّاَس ٱ ُ�َعّلُِمونَ ﴿ :ۀاز این راه نان بخورد کافر است. خدا در جمل تعلیم  ،از کفر شیاطین ﴾رَ لّسِ

 :فرموده ۷۷ ۀیونس آی ۀدر سور ر سحر را مانع از رستگاری دانسته است.و در آیات دیگ سحر را شمرده
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ِٰحُرونَ ﴿   .]٧٧[یونس:   )١(﴾َوَ� ُ�ۡفلُِح ٱل�َّ
 در اسالم تعلیم و

ّ
فوق معلوم  ۀکه بخواهد دفع ساحر کند، از آی م سحر جایز نیست مگر کسیتعل

ی را و چیزهای باعث گمراهی مردم بودندشود در زمان هاروت و ماروت ساحران زیاد شده بودند و  می

 ۀآوردن چنانکه خدا در سور دادند. و سحر عبارت است از چیزی برخالف واقع میبر خالف واقع نشان 

لۡ  قَاَل ﴿ :فرعون فرموده ۀرَح در وصف کارهای َس  ۱۱۶ ۀاعراف آی
َ
� ْۖ ٓ  ُقوا ا لۡ  فَلَمَّ

َ
ْ َقوۡ � ْ َسَحُروٓ  ا �ۡ  ا

َ
 �َّاِس ٱ ُ�َ أ

کردن  رفع سحر و روشن تعالی برایواهمه انداختند. خدای ه خدعه مردم را ب او ب ،)٢(﴾َهُبوُهمۡ َ�ۡ سۡ ٱوَ 

کس چیزی  لهی به هره مردم بیاموزند و این دو مأمور ای را به هاروت و ماروت یاد داد که بمردم چیزهای

استفاده و کفر تو نگردد که مانند ساحران   دهیم باعث سوء گفتند آنچه به تو یاد می دادند، به او می یاد می

و یا  کنی تحانی است که آیا برای دفع ساحر اعمال میزها برای تو امبکار بندی، یعنی دانستن این چی

کردند و  ی از سحر و جادو عمل میسی و انفانه علمای یهود از آنچه شیاطین جنّ کان. متأّس دبرای ایجاد 

ی آموخته و دکانی برای خود قرار دادند. و به مردم تعلیم داده بودند چیزهای از آنچه هاروت و ماروت

ٓ  ُهم َوَما﴿ :ۀجمل َحدٍ  ِمنۡ  ۦبِهِ  ّرِ�نَ بَِضا
َ
ِ ٱ نِ �ِإِذۡ  إِ�َّ  أ َّ�﴾)٣(  

ّ
ر نیست داللت دارد که سحر و جادو مؤث

  ۀبلکه اراد
ّ
ْ  لَوۡ ﴿ :ۀر است. و جملخدا در همه جا مؤث داللت دارد که خدا نفی علم  )٤(﴾َلُمونَ َ�عۡ  َ�نُوا

 
ّ

برای اینکه به علم خود عمل نکردند و برای اینکه مسلمین گول  یباز جادوگر هنموده از چنین علمای حق

 چنین دانشمندانی را نخورند.

ْ َ�ۡعلَُموَن ﴿ ِ َخۡ�ٞۚ لَّۡو َ�نُوا ْ لََمُثوَ�ةٞ ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ َقۡوا ْ َوٱ�َّ �َُّهۡم َءاَمُنوا
َ
ِيَن  ١٠٣َولَۡو � َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ِ�ٞم َءاَمُنواْ َ� َ�ُقولُواْ َ�ِٰعَنا 
َ
ْۗ َولِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٌب أ   .]١٠٤-١٠٣[البقرة:  ﴾١٠٤َوقُولُواْ ٱنُظۡرنَا َوٱۡسَمُعوا

آوردند و پرهیزکار بودند به طور حتم پاداشی نزد خدا  اگر ایشان ایمان می قاً و محّق : ترجمه
ید بگوی راِعنا (ما را مراعات کن) و ید) ای مؤمنین مگوی۱۰۳دانستند( ر میبهتر بودشان، اگ

 )۱۰۴است دردناک.( یبشنوید و برای کافران عذاب (دستور خدا را) رنا (ما را نظر بدار) ونُظ اُ 
  پس از آنکه دنیاپرستی و دین: نکات

ّ
ر داده که ایمان فروشی دانشمندان را بیان کرده، در این آیات تذک

و از  سواد بودند اکثر مسلمین بیداللت دارد که » راِعنا« ۀتقوی است. و جمل و تقوی مفیدتر از علم بی

 ».شوند در حالیکه ساحران رستگار نمی« -١

 ».را ترسانیدند موسی گفت: بیفکنید پس چون افکندند چشمان مردم را سحر کردند و ایشان« -٢

 ».خدا باشد   ۀرسانیدند مگر اینکه اراد و به کسی ضرر نمی« -٣

 ».دانستند اگر می« -٤

_____________________________ 



 ٢٥٧  سورة البقرة

  صرسول خدا
ّ
و لذا  وضیح بیشتری بدهدع داشتند که ایشان را مراعات کند و در بیان مطالب تتوق

نا« :گفتند می این کلمه در لغت عبرانی به  کردند و معنایمییهودیان از این کلمه سوءاستفاده  .»راعِ

ه را به معنی نزد خودشان به این کلم یهودیان و که یک نوع دشنام بود بود» !بشنو نشنوی«معنی 

یهود و این سخن از تمسخرشان آمده که  در ذمّ  ۴۶ ۀنساء آی ۀگفتند چنانکه در سور می صخدا رسول

 :گفتند می

لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا ِ� ٱّ�ِينِ ﴿
َ
  .]٤٦[النساء:   ﴾َوٱۡسَمۡع َ�ۡ�َ ُمۡسَمٖع َوَ�ِٰعَنا َ�َّۢ� بِ�

برای بازی با زبان و  »راِعنا«بشنو در حالیکه شنوا نیستی و گویند  )گویند میایشان (و «
 ».تمسخر در دین

مقصودشان را فهمید دانست، تا اینکه سعد بن معاذ شنید و  مقصود ایشان را نمی صا رسول خدامّ ا

گردن شما را از شما بشنوم ای دشمنان خدا اگر پس از این چنین سخنی  :ر کرد و فرمودبه ایشان تغیّ  و

  صو به رسول خدا زنم می
ّ

الع داد، پس این آیه نال شد که دیگر کسی این کلمه را نگوید و در اط

نا«و بعضی  بگوید »اُنظُرنا«عوض آن  ت که به معنی حماقت و سستی باشد ونَ ُع ُر  ۀرا از ماد »راعِ

  صاند مقصود یهود این معنی بوده. به هر حال رسول خدا اند و گفته گرفته
ّ

و مقصود  الع نداشتاط

دانسته چه برسد به امام، پس  هر لغتی را نمی صشود رسول خدا دانست. معلوم می ایشان را نمی

ها را تعلیم گرفته داند مجعول است، مگر اینکه بعضی از زبان گوید امام هر زبانی را می اخباری که می

مانند او باشد زیرا هر  مبریاآید هر پی دانسته الزم نمی منطق طیر را می مانیو اگر حضرت سل باشد

 ۀکن است از مادمم ﴾ٱنُظۡرنَا﴿ :ۀمبری را خدا چیزی مرحمت کرده که به دیگران نداده است. و جملاپی

و ممکن است به معنی انظار و مهلت باشد چنانکه در  ا نظری کنم ، به»ينار إلَ نظُ اُ «باشد یعنی  »نظر«

�ٖ َميۡ  إَِ�ٰ  َ�َنِظَرةٌ ﴿ :ۀآی  ی بیان کن تا بفهمیم.ما مهلت بده و به تأنّ ه آمده، یعنی ب ﴾َ�َ

َل َعلَۡيُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ ّمِن ﴿ ن ُ�َ�َّ
َ
ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب َوَ� ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� أ

َ
ِيَن َ�َفُرواْ ِمۡن أ ا يََودُّ ٱ�َّ مَّ

 ُ ُ َ�َۡتصُّ بِرَۡ�َتِهِۦ َمن �ََشآُءۚ َوٱ�َّ ّ�ُِ�ۡمۚ َوٱ�َّ ۞َما نَنَسۡخ ِمۡن َءايٍَة  ١٠٥ُذو ٱۡلَفۡضِل ٱۡلَعِظيِم رَّ
ءٖ قَِديٌر  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ نَّ ٱ�َّ
َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
ۡو ِمۡثلَِهاۗٓ �

َ
ِت ِ�َۡ�ٖ ّمِۡنَهآ أ

ۡ
ۡو نُنِسَها نَأ

َ
 ﴾١٠٦أ
  .]۱۰۶-۱۰۵[البقرة:   

ی از پروردگارتان نازل ار اهل کتاب و هم مشرکین دوست ندارند که بر شما خیرکّف : ترجمه
کس را که بخواهد و خدا صاحب فضل  دهد هر دا به رحمت خود اختصاص میگردد و خ
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ای بهتر از آن و   دست فراموشی سپاریم، آیهه ای را که نسخ کنیم و یا ب ) آن آیه۱۰۵بزرگ است(
 )۱۰۶دانی که خدا بر هر چیزی توانا است.( یا نمیآآوریم،  یا مثل آن را می

ایشان این  یهود بود، در این آیات فرموده یکی از صفات بِد  ۀآیات سابق در صفات ذمیم :نکات

دانند  باشند نمی ی نازل نموده ناراحت مینخواهند و از اینکه خدا برای شما قرآ است که خیر شما را نمی

و کتابی را نسخ و کتاب  کند رساند و از دیگری قطع می ر کس بخواهد فضل خود را میکه خدا به ه

سابق نسخ شده و یا بدست فراموشی متروک شده؟ به  کند. حال باید دید کتب انبیاءِ  دیگری را نازل می

شود، تمام انبیاء در عقاید و  نظر تحقیقی این است که متروک مانده، زیرا اصول عقاید که نسخ نمی

 شرای ا در احکام ومّ حدند؛ اسوی خدای واحد متّ ه دعوت ب
ّ
بوده تا  یتع اگر احکام و شرایع قبلی موق

  ،آمدن خاتم األنبیاء
ً
ا اگر اطالق داشته مّ تمام شده و احتیاج به نسخ ندارد و ا وقت آنها ،به بعث او قهرا

توان  چه می و انجیل فعلی اطالق است، اگر توراتتوان گفت با آمدن قرآن نسخ شده. ظاهر احکام  می

 اصلی احکام مو توراتگفت در 
ّ
 ق

ّ
 فال. ت بوده، به هر حال اگر اطالق داشته مشمول نسخ است و إال

ٖ َوَ� ﴿ ِ ِمن َوِ�ّ �ِض� َوَما َلُ�م ّمِن ُدوِن ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� َ َ�ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ نَّ ٱ�َّ

َ
لَۡم َ�ۡعلَۡم أ

َ
�

  .]١٠٧[البقرة:   ﴾١٠٧نَِصٍ� 
ز خدا نه اختصاص به خدا دارد و برای شما ُج لک آسمانها و زمین دانی که ُم  آیا نمی: ترجمه

 )۱۰۷سرپرستی و نه یاوری است؟(

باشد مفید حصر و اختصاص است. و  »كلمُ «که خبر است بر مبتداء که  ﴾َ�ُ ﴿ ۀتقدیم کلم: نکات

باشد و داللت دارد که مردم دنیا و سایر موجودات  م و سرپرست میدر این آیه به معنی قیّ  »یّ لِ وَ « ۀکلم

تعالی. ولی  ت شده از غیر حقز خدا ندارند. و در این آیه به طور کلی نفی والیت و قیمومیّ ُج  میقیّ 

دهند گویا از کتاب آسمانی  مشرکین زمان ما که سرپرستی و قیمومیت جهان را نسبت به بندگان خدا می

 اطالعند. خود بی

ن �َۡ� ﴿
َ
ۡم تُرِ�ُدوَن أ

َ
ْ رَُسولَُ�ۡم َكَما ُس�َِل ُمو َٔ أ ِل ٱۡلُ�ۡفَر لُوا ۗ َوَمن يَتََبدَّ َ�ٰ ِمن َ�ۡبُل

بِيِل  يَ�ِٰن َ�َقۡد َضلَّ َسَوآَء ٱلسَّ  .]١٠٨[البقرة:   ﴾١٠٨بِٱۡ�ِ
 درخواست شدچنانکه قبًال از موسی  خواهید از رسولتان درخواست کنیدمیبلکه آیا : ترجمه

 )۱۰۸از راه راست گمراه است.( قاً و آنکه ایمان را به کفر تبدیل کند محّق 



 ٢٥٩  سورة البقرة

تراشی و سؤال  مور دین اشکالآیه این است که مسلمان نباید در امقصود از سؤال در این : نکات

فایده داشتند،  جا و تقاضاهای بی که سؤاالت بی جا کند مانند سؤاالت یهود از حضرت موسی بی

 مر حق باشد.م باید تسلیم اسلِ مُ 

هۡ ﴿
َ
اًرا َحَسٗدا ّمِۡن ِعنِد َودَّ َكثِ�ٞ ّمِۡن أ ِل ٱۡلِكَ�ِٰب لَۡو يَُردُّونَُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد إِيَ�ٰنُِ�ۡم ُكفَّ

ۡمرِهِۦٓۗ إِنَّ ٱ
َ
ُ بِأ ِ�َ ٱ�َّ

ۡ
ٰ يَأ ۖ فَٱۡ�ُفواْ َوٱۡصَفُحواْ َح�َّ َ لَُهُم ٱۡ�َقُّ نُفِسِهم ّمِۢن َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ

َ
ٰ أ َ�َ َ َّ�

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
  .]١٠٩[البقرة:   ﴾١٠٩ُ�ّ

سبب حسادتی که ه بپس از اینکه حق برایشان آشکار شده،  ،بسیاری از اهل کتاب: ترجمه
دوست دارند که شما را به کفر برگردانند، پس شما مؤمنین گذشت کنید و  است،در وجودشان

 )۱۰۹چیزی توانا است.(، زیرا خدا بر هرنادیده بگیرید تا خدا أمر خود را بیاورد
اهل کتاب بیان شده تا مؤمنین بپرهیزند و گول ایشان را  ۀدر این آیه یکی از صفات مذموم: نکات

و باعث اضالل دیگران و موجب ترجیح کفر بر ایمان  حسد است که مانع از اقرار به حق نخورند و آن

  می
ً
  شود، چنانکه فعال

ً
 صمیان علما و دانشمندان رایج است. رسول خدا در میان مسلمین خصوصا

ََطَب «: فرمود ُل انلَّاُر احلْ
ُ
�

ْ
َما تَأ

َ
يَماَن ك ِ

ْ
ُل اإل

ُ
�

ْ
ََسَد يَأ خورد چنانکه  حسد ایمان را می«: یعنی .)١(»احلْ

َِساِب «: فرموده ص. و نیز رسول خدا»آتش هیزم را
ْ

ْبَل احل
َ
وَن انلَّاَر �

ُ
َْورِ : ِستٌَّة يَْدُخل َمَراُء بِاجلْ

ُ ْ
 األ

َعَصبِيَّةِ وَ 
ْ
َعَرُب بِال

ْ
ِكرْبِ وَ  ال

ْ
َها�ُِ� بِال َِيانَةِ وَ  ادلَّ

ْ
اُر بِاخل ةِ وَ  اتلُّجَّ

َ
ََهال ْهُل الرََّسا�ِيِق بِاجلْ

َ
َماُء وَ  أ

َ
ُعل

ْ
ال

ََسدِ  ی داشته باشند و مردم میل نداشتند که مسلمین نیرویچرا علمای یهود توان گفت  حال می .)٢(»بِاحلْ

ورزیدند و  ین عقل و تکامل است، مع ذلک حسد میبه اسالم اقبال کنند، زیرا با آنکه فهمیدند اسالم د

 میل نداشتند کسی ُج 
ّ

ری اظهار ی را که خود اظهار نکرده بودند دیگز ایشان ریاست داشته باشد و حق

عالمی که یکی از حقایق را اظهار کند، اکثر دانشمندان اسالمی حسد  کند، چنانکه زمان ما هر

 کنند و ی او دور میدهند و مردم عوام را از راهنمای یبه قتل او م ی فتویو دشمنی کرده حتّ اورزند و با  می

_____________________________ 
 از )۴۲۱۰(صحیح نیست؛ و ابن ماجه در سنن : گویدی میبخار و ؛هریرة وحدیث أب ) از۴۹۰۳ ابو داود در سنن ( -١

 . (حافظ عراقی در تخریج أحادیث إحیاء).إسناد حسنا تاریخ بغداد ب در و ؛إسناد ضعیفا حدیث أنس ب

طر به خا نشین های بادیه عربشوند: پادشاهان به خاطر ظلم و ستم؛ شش نفر قبل از حساب و کتاب وارد دوزخ می« -٢

». تعصب؛ دهاقین به خاطر تکبر؛ تاجران به دلیل خیانت؛ روستاییان به دلیل جهالت و علما به خاطر حسادت

را نآ ضعیف ا اسنادأنس ب ابن عمر و طریق از یأبومنصور دیلم گوید:حافظ عراقی در تخریج أحادیث إحیاء می

  .اندتخریج کرده
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د بیشتر از وقت نزول آیه قدرت یهو یم درین آیه در مدینه نازل شده اگر گویکنند. ا علیه او تحریک می

 و معنی که مسلمین قدرتی پیدا کنند ی تا وقتیاعتنای مسلمین بوده، پس خدا امر کرده به گذشت و بی

﴿ ٰ ِ�َ  َح�َّ
ۡ
ُ  يَأ ۦٓ  ٱ�َّ ِ ۡمرِه

َ
مر جهاد مند گردیده و اوهمین است که حسد یهود را ندیده بگیرند تا نیر ﴾بِأ

توان  یم در آن وقت مسلمین نیرومند بودند باز میه حساب ایشان برسند. و اگر بگویوقت ب نازل شود، آن

عمال ایهود دا بیاید یعنی آن قدر مر خکه اگفت باید مسلمین در مقابل یهود گذشت داشته باشند تا وقتی

 خراج آنان از مدینه.عهدشکنی کنند تا مأمور شوید به ا حسد و

ِۗ إِنَّ ﴿ نُفِسُ�م ّمِۡن َخۡ�ٖ َ�ُِدوهُ ِعنَد ٱ�َّ
َ
ُمواْ ِ� َكٰوةَۚ َوَما ُ�َقّدِ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ �ِيُمواْ ٱلصَّ

َ
َ َوأ ٱ�َّ

  .]١١٠[البقرة:   ﴾١١٠بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ 
را به پا دارید زکات را بدهید و آنچه از خیر برای خودتان اندوخته کنید، آن را  و نماز: ترجمه

 )۱۱۰کنید بینا است.( یابید، زیرا خدا به آنچه می نزد خدا می
چه  ذشت داشته باشید اکنون فرموده هرپس از آنکه به مؤمنین فرمود در مقابل یهود عفو و گ: نکات

عداد قوی باشید تا در وقت ا ۀه کنید، یعنی در تهیّ وانید از اعمال صالحه و یا نیرو برای خود تهیّ ت می

داللت دارد که هر کس کار خیری کند، همان خیر را  ﴾َ�ُِدوهُ ﴿ درد شما بخورد. و جمله حاجت ب

 م گردد.مجّس م گردد و یا بگو جزای آن خواهد دید، یعنی ممکن است آن خیر تبدیل به جواهر و مجّس 

َما�ِيُُّهۡمۗ قُۡل َهاتُواْ بُۡرَ�َٰنُ�مۡ ﴿
َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ تِۡلَك أ

َ
 َوقَالُواْ لَن يَۡدُخَل ٱۡ�َنََّة إِ�َّ َمن َ�َن ُهوًدا أ

ۡجُرهُۥ ِعنَد َرّ�ِهِۦ  ١١١إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ� 
َ
ۥٓ أ ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن فَلَُه ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ

َ
� َمۡن أ َوَ� بََ�ٰ
  .]١١٢-١١١[البقرة:   ﴾١١٢َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن 

و گویند هرگز داخل بهشت نگردد مگر کسی که یهودی و یا نصاری باشد، این : ترجمه
) آری آنکه خود را ۱۱۱ید (گوی ن خود را بیاورید اگر راست میآرزوهای ایشان است، بگو برها

و برای چنین  برای او است اجر او نزد پروردگارشکه نیکوکار باشد  تسلیم خدا کند در صورتی
 )۱۱۲ای.( هاشخاص نه خوفی است و نه غم و غّص 

یکی از عناوین تبلیغاتی یهود برای عوام این بود که فقط یهود استحقاق بهشت دارد و باقی : نکات

بهشت اختصاص به فرموده  و ند. حق تعالی چنین عقاید را آرزوی خیالی و غرور دانستهامردم دوزخی

خود عمل کند باید امید پاداش داشته  ۀو به وظیف ن و آن ندارد، بلکه هر کس تسلیم امر خدا باشدای

 مانند ادّ  ،عاباشد نه صرف ادّ 
ّ
ما که امروزه اعمالشان همه بدعت و باطل است و باز خود   تعای تمام مل

 دانند. را بهشتی می
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ءٖ َوقَالَِت ٱۡ�َُهوُد ﴿ ۡ�َ ٰ ءٖ َوقَالَِت ٱ�ََّ�َٰرٰى لَۡيَسِت ٱۡ�َُهوُد َ�َ ۡ�َ ٰ لَۡيَسِت ٱ�ََّ�َٰرٰى َ�َ
ُ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُهۡم يَۡومَ  ِيَن َ� َ�ۡعلَُموَن ِمۡثَل قَۡولِِهۡمۚ فَٱ�َّ  وَُهۡم َ�ۡتلُوَن ٱۡلِكَ�َٰبۗ َكَ�ٰلَِك قَاَل ٱ�َّ

  .]١١٣[البقرة:   ﴾١١٣َتلُِفوَن ٱۡلقَِ�َٰمةِ �ِيَما َ�نُواْ �ِيهِ َ�ۡ 
ق یهود بر ح :نصاری بر حق نیستند و چیزی ندارند و نصاری گفتند :و یهود گفتند: ترجمه

کتابند، افراد نادان  ۀخوانند هل کتاب و، او حال آنکه همه نیستند و چیزی از هدایت ندارند
کند بین ایشان در روز  میحکم  ایشان، پس خدا ۀاند مانند گفت نیز همین سخن را گفته

 )۱۱۳کنند.( قیامت در آنچه اختالف می
داند، چنانکه یهود و نصاری یکدیگر را گمراه  مذهبی مذاهب دیگر را باطل می اهل هر: نکات

مذهبی برای  و پیروان هر داند اه میگمر و شیعه سنی را نند زمان ما که سنی شیعه را باطلدانستند، ما می

  بزرگان خود، به آنان اعتماد دارند، چون بزرگانشان میبینی به  خوش
ّ

یم، ایشان باور گویند ما بر حق

مر خدا و به کتاب او ز آنانکه تسلیم اکنند، ولی انصاف این است که تمام مذاهب باطل و گمراهند ُج  می

 مراجعه کنند.

ن يُۡذَكَر �ِيهَ ﴿
َ
ِ أ َنَع َمَ�ِٰجَد ٱ�َّ ن مَّ ۡظلَُم ِممَّ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َما َوَمۡن أ

ُ
ٓۚ أ ا ٱۡسُمُهۥ وََسَ�ٰ ِ� َخَرابَِها

ۡ�َيا ِخۡزٞي َولَُهۡم ِ� ٱ�ِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٞم  ن يَۡدُخلُوَهآ إِ�َّ َخآ�ِفَِ�ۚ لَُهۡم ِ� ٱ�ُّ
َ
   ﴾١١٤َ�َن لَُهۡم أ

  .]١١٤[البقرة:  
 کند و در خرابی مساجد تر از آنکه از ذکر خدا در مساجد جلوگیری و کیست ظالم: ترجمه

 

شوند، برای ایشان است  ز با ترس و وحشت داخل مساجد نمیبکوشد چنین گروهی ُج 
 )۱۱۴و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.( خواری دنیا

ین و این آیه شامل هر کسی است که مانع از آبادی مساجد شود منتهی در صدر اسالم مشرک: نکات

  یهود مانع بودند از ذکر خدا
ً
ن لَُهمۡ  َ�نَ  َما﴿ ه بعضی از ایشان. وخود مسلمین، البتّ  و فعال

َ
ٓ  أ  يَۡدُخلُوَها

مسلمین وحشت داشتند.  ۀعام است، زیرا در صدر اسالم یهود و نصاری از سیطر نیز ﴾َخآ�ِفِ�َ  إِ�َّ 

گویندگان. اظ و ی وّع ین و بدگویخرافاتیّ  ۀترسند برای سیطر دین از حضور مساجد میولی زمان ما موّح 

  و
ّ

 متصد
ً
 یک مشت جهّ  یان مساجد، فعال

ّ
توان گفت اکثر  ت و آزارند. و میع و اذیّ ال موذی و اهل توق

 رار است.مساجد امروزه، مسجد ِض 
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َ َ�ِٰسٌع َعلِيٞم ﴿ ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه ٱ�َّ
َ
ِ ٱلَۡمۡ�ُِق َوٱلَۡمۡغرُِبۚ فَ�   .]١١٥[البقرة:  ﴾١١٥َوِ�َّ

ه به سوی آنجا محل توّج  ،رجا رو کنیده پس به ؛مغرب است مشرق وخدا  برای و از: ترجمه
 )۱۱۵و دانا است.( گشایشگرتعالی  ا خدایهمان .خدا است

او دارد هر طرفی از  اختصاص به ت، یعنی ملک خدا وملکیّ  الم اختصاص است و» هلّ لِ « الِم : نکات

ها ان باشد از سایر مکانکمکان ندارد بلکه خالق مکان است، زیرا اگر در یک مو خدا مشرق و مغرب. 

. )١(ستمکان ا و خالق مکان قبل از مکان بوده و بی شود به اضافه محتاج به مکان می ماند و غایب می

و این حکم  ه به خدا استجا توّج  ه کنی همانطرف در حال عبادت توّج  این آیه داللت دارد که به هر

 داند، به هر و طرف قبله را نمی کعبه را نداند مانند آنکه در بیابان است ۀبرای کسی است که طرف خان

خواند و یا دعا به هر  ی و یا قرآن میمستحبّ  همچنین برای کسی که نمازو  طرف نماز کند اشکالی ندارد

ِ  وَۡجهُ ﴿ و اشکال است طرف رو کند بی در فارسی به معنی صورت است و  وجه اذات او است زیر ﴾ٱ�َّ

  صورت نداردخدا 
ً
کند،  ه میشنود و توّج  میبینا و شنواست. انسان به توّسط چشم و گوش  عالم،و ذاتا

 
ً
 .)٢(و وجه او ذات او است ه او به ذات استشنوا و بینا است، پس توّج  ولی خدا ذاتا

چنین اطالقی در مورد خداوند  -۱صحیح نیست به دو دلیل:  ،منزه است اطالق این قول که خداوند متعال از مکان -١

این اطالق معنای فاسدی را  -۲متعال هیچ دلیلی از سنت ندارد و در کالم سلف صالح امت به آن اشاره نشده است. 

ین وسیله در پی نفی برند در حقیقت به اکنند و این اطالق را به کار میرا مطرح میکند. و اغلب کسانی که آنالقا می

باشد. و تردیدی نیست که نفی علو علو خداوند بر مخلوقاتش و استوای او بر عرشش که باالی آسمان است، می

باشد چنانکه خداوند و فوقیت خداوند بر مخلوقاتش اعتقادی در تناقض با نصوص شرعی متواتر و اجماع سلف می

 باشد.میبا ضرورت عقلی و مقتضای فطرت سالم در تناقض 

اش در مورد معنای آن سوال شود. اگر اما با وجود غلبه اطالق این عبارت در معنای باطل، مانعی نیست که از گوینده

منظور وی از نفی مکان، این باشد که خداوند متعال بر مکان احاطه دارد، این نفی صحیح است. چراکه چیزی از 

تر و بزرگوارتر از آن است که چیزی بر او احاطه بزرگ او تعالی رد ومخلوقات خداوند متعال به او تعالی احاطه ندا

�ُض ﴿ داشته باشد.
َ
َ�َٰ�ُٰت  ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  َ�ۡبَضُتُهۥ َ�ِيٗعا َوٱۡ� ُٰتۢ  َوٱلسَّ ا َوتََ�َٰ�ٰ  ُسۡبَ�َٰنُهۥ �َِيِمينِهۦِۚ  َمۡطوِ�َّ  َ�مَّ

ها درهم پیچیده در دست  تمام زمین در مشت اوست و آسمانکه روز قیامت  درحالی« ]٦٧: الزمر[ ﴾٦٧�ُۡ�ُِ�ونَ 

اما اگر منظور وی از نفی مکان، نفی علو خداوند ». پندارند راست اوست، او منزه و برتر است از آنچه شریک او می

متعال بر مخلوقاتش باشد، این نفی صحیح نیست بلکه به داللت کتاب و سنت و اجماع سلف و عقل و فطرت 

  صحح])]. [مُ ۱۹۷-۱/۱۹۶. (نگا: مجموع فتاوی ورسائل ابن عثیمین (باطل است

اعتقاد و باور سلف صالح این است که خداوند متعال بر عرش استوا دارد (قرار گرفته است) استوایی که شایسته  -٢

ِ ﴿ فرماید:جالل و عظمت اوست نه همچون استوای مخلوقات. اما اینکه خداوند متعال می  ٱلَۡمۡغرُِبۚ وَ  ٱلَۡمۡ�ُِق َوِ�َّ

_____________________________ 
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ۡ�َنَما تَُولُّواْ َ�َثمَّ وَۡجُه 
َ
ِ فَ� مشرق و مغرب از آِن الله است، پس به هر سو رو کنید، روی الله « ]١١٥[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

ِ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ آیا». آنجاست  اند:از باب صفات خداوند است یا نه؟ علما در این زمینه اختالف کرده ﴾ٱ�َّ

» وجه«در این آیه صفت خداوند است و منظور صفت » وجه الله«برخی از علما بر این باورند که منظور از  -۱

اند عبارتند از: ابن خزیمه، بیهقی، خداوند متعال است که یکی از صفات اوست. از جمله علمایی که بر این عقیده

 ی)، األسامء والصفات، بيهق١/٢٥( :، ابن خزيمةكتاب التوحيد [نگا:؛ غیرهابن قیم، عبدالرحمن بن ناصرالسعدی و 

ابن قیم  )].٤١٦)، أحكام من القرآن الكريم (٧٦)، تيسري الكريم الرمحن (٣٩٢)، خمترص الصواعق املرسلة (٢/٣٥(

ِ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ فرماید:دیدگاه صحیح در اینکه خداوند متعال می«گوید: می این است که این آیه نیز همچون  ﴾ٱ�َّ

ها آمده است. چنانکه این صفت در قرآن و سنت همواره مضاف به در آن» وجه«باشد که ذکر صفت آیات دیگری می

خداوند متعال آمده است و در همه موارد به یک صورت و یک معنا وارد شده است؛ و چنین نیست که در تمام 

ِ مَّ وَۡجُه َ�ثَ ﴿ فرماید:مواضع به یک معنا آمده باشد جز در سوره بقره که می لذا حمل معنای آن به قبله و جهت  ﴾ٱ�َّ

امری حتمی نیست و محال نیست که منظور از آن وجه حقیقی خداوند متعال باشد. و بلکه تفسیر آن به غیر قبله 

   )]٣٩٢[خمترص الصواعق املرسلة ( ».سزاوارتر است

این آیه از آیات «گوید: خداوند نیست. ابن تیمیه میو برخی از علما بر این باورند که این آیه از باب صفات  -۲

)] پیروان ۳/۱۹۳مجموع الفتاوی (».[را از آیات صفات بشمارد، دچار اشتباه شده استصفات نیست. و هرکس آن

اند. گفتند: را قبله بیان کرده» وجه«اند، از جمله: معنای این دیدگاه در معنای این آیه، اقوال مختلفی را ذکر کرده

شود: ِوْجَهة ووجه َوِجَهة؛ و از جمله کسانی که این قول از وی آید. گفته میدر لغت به معنای جهت نیز می» وجه«

 یشافع و ])١/٣٧٠(]، جماهد [نگا: مصنف ابن أيب شيبة )٣٦٤([نگا: تفسري ابن أيب حاتم عباس روایت شده ابن 

باشند. و ابن عطیه، رازی، ابن تیمیة بر این دیدگاه میباشد. واحدی، ابن می ])٧٦( شافعی القرآن [نگا: أحكام

 الغيب مفاتيح ،)١/٢٠٠( الوجيز املحرر ،)١/١٩٤( [الوسيط داند.عثیمین نیز احتمال هر دو معنا را متصور می

ِ َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿« گوید:ابن تیمیه می ].)٤١٦( الكريم القرآن من أحكام ،)٢/٤٢٩( الفتاو جمموع ،)٤/٢١(  ﴾ٱ�َّ
-و دیگاه دیگری در این زمینه مطرح است که می». باشدیعنی قبله الله و جهت الله؛ و این دیدگاه جمهور سلف می

 ] )٢/٥٨( القرطبي [نگا: تفسري باشد.الله متعال است نه غیر آن؛ و این دیدگاه معتزله می ،گوید: منظور از آن

َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ در» وجه«گفته باشند معنای  هیچ روایت به اثبات نرسیده که از سلف صالح همانطوری که دیده شد،
 ِ ها بر این باورند که ها روایت شده این است که برخی از آنباشد بلکه آنچه در این زمینه از آن الله ذات ﴾ٱ�َّ

است و منظور از آن وجه خداوند است که صفتی از صفات او  متعال در این آیه صفتی از صفات خداوند» وجه«

َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ باشد. و برخی بر این باورند که این آیه بیانگر صفتی از صفات خداوند نیست. بلکه معنای: تعالی می
 ِ دیدگاه معتزله  الله باشد، به معنای ذات» وجه«باشد. اما اینکه می» آنجا قبله الله و جهت و سوی الله است« ﴾ٱ�َّ
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ۥۖ ﴿ �ۗ ُسۡبَ�َٰنُه ُ َوَ�ٗ ََذ ٱ�َّ ُۥ َ�ٰنُِتوَن  َوقَالُواْ ٱ�َّ َّ� ٞ �ِض� ُ�ّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُۥ َما ِ� ٱلسَّ بَِديُع  ١١٦بَل �َّ

ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن 
َ
�ِض� �َذا َقَ�ٰٓ أ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�   .]١١٧-١١٦[البقرة:   ﴾١١٧ٱلسَّ

بلکه ملک اوست آنچه در آسمانها و زمین  .ه استاو منزّ  .خدا فرزند گرفته :و گفتند: ترجمه
قبلی ایجاد کرده  ۀ) او بدون سابقه و بدون نقش۱۱۶است، همه برای او خاضع و فرمانبردارند(

گوید باش آن چیز  همانا می ،ها و زمین را و چون بخواهد چیزی ایجاد کندآسمان
 )۱۱۷شود.( می

 :نصاری گفت و »ر ابن اهللايعز« :گفت باشند که یهود یهود و نصاری می »قالوا«فاعل : نکات

لکه تمام شود، ب زیرا از ذات خدا چیزی صادر و تولید نمی .ه است. ولی خدا منّز »بن اهللامسيح ا«

این جهت نیست. به  او در و فرقی بین پیغمبر و غیر اد شدهایج ﴾ُ�ن﴿ مرموجودات به اراده و به ا

م و ترکیب است که باید خود فرزند دیگری باشد و وجود فرزند دلیل بر تجّس  ،اضافه کسی که فرزند دارد

قبلی  ۀداللت دارد که خلقت آسمان و زمین تازه و بدون نقش )١(»بدیع« ۀتعالی منزه است. و کلم حق

ۡمٗر� قََ�ٰٓ  �َذا﴿ :ۀبوده. وجمل
َ
  داللت دارد که خلقت الهی به زحمت، ﴾...أ

ّ
اعضا و  ، حرکت،تمشق

لفظ و صوت نیست  ﴾َ�َيُكونُ  ُ�ن﴿ :ۀمقصود از جمل جوارح نیست، بلکه به صرف اراده است. و

 
ّ

 آن. ۀمبلکه اراده عین ایجاد است نه مقد

ِيَن ِمن َ�ۡبلِ ﴿ ۗ َكَ�ٰلَِك قَاَل ٱ�َّ تِيَنآ َءايَةٞ
ۡ
ۡو تَأ

َ
ُ أ ِيَن َ� َ�ۡعلَُموَن لَۡوَ� يَُ�ّلُِمَنا ٱ�َّ ِهم َوقَاَل ٱ�َّ

رَۡسۡلَ�َٰك بِٱۡ�َّقِ �َِشٗ��  ١١٨ّمِۡثَل قَۡولِِهۡمۘ �ََ�َٰبَهۡت قُلُوُ�ُهۡمۗ قَۡد بَيَّنَّا ٱ�َ�ِٰت لَِقۡوٖ� يُوقُِنوَن 
َ
آ أ إِ�َّ

ۡصَ�ِٰب ٱۡ�َِحيِم  َٔ َونَِذيٗرۖ� َوَ� �ُۡ� 
َ
 .]١١٩-١١٨[البقرة:   ﴾١١٩ُل َ�ۡن أ

گوید و یا چرا برای ما  تعالی با ما سخن نمی چرا خدای :گفتند ،دانند و آنانکه نمی: ترجمه
کشان شبیه همین سخن را گفتند، دلها و در نیز ند که قبل از ایشان بودآورد، آنان ای نمی  نشانه

َ�َثمَّ وَۡجُه ﴿ تعاىل: قوله تفسري يف فائدة [نگا:باشد. باشد و این دیدگاه مخالف دیدگاه اهل حق و توحید و سنت می می
 ِ  القصري]. [مُصحح] ألمحد ﴾ٱ�َّ

 چیزی از عدم و بدون مثال سابقلم؛ و ابداع به معنای ایجاد ؤباشند. مانند الیم به معنای مالَبِدیُع والُمْبِدع به یک معنا می -١

رو مردم کسی را که قول یا عملی را باشد. از اینباشد؛ و نقیض ابداع، اختراع با وجود مثال سابق میمی ی قبلی) (نمونه

�ِض ﴿نامند. بنابراین انجام دهد که قبال گفته نشده یا انجام نشده، مبتدع می
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� یعنی: ایجاد کننده  ﴾بَِديُع ٱلسَّ

 و الگویی در گذشته؛ ی قبلی نمونهها بدون آن
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 ) به راستی که ما تو را۱۱۸یقین بیان کردیم( به تحقیق ما آیات را برای اهل .یکدیگر است
 )۱۱۹ر و تو مسؤول اهل آتش دوزخ نیستی.(فرستادیم به حق برای بشارت و انذا

 یکی از اعتراض: نکات
ّ

یا چرا برای ما معجزاتی  و گوید ه که چرا خدا با ما سخن نمیار این بودات کف

 ﴾َونَِذيٗر� �َِشٗ��﴿ :ۀ. وکلم)١(دیگری نداشته ۀجز قرآن معجز صشود، رسول خدا آورد، معلوم می نمی
  انذار آمده ت وفقط برای بشار صداللت دارد که رسول خدا

ّ
خدا  ی کار دیگری از طرفو متصد

 و رسول او را همه کاره و یردهای مردم به او مربوط نیست. و اگر کسی کالم خدا را نپذ و خواسته نیست

 مسؤول گمراهی او نیست. صمدیر جهان بداند رسول خدا

﴿ ٰ ِ ُهَو ٱلُۡهَدٰىۗ َولَن تَۡرَ�ٰ َعنَك ٱۡ�َُهوُد َوَ� ٱ�ََّ�َٰرٰى َح�َّ  تَتَّبَِع ِملََّتُهۡمۗ قُۡل إِنَّ ُهَدى ٱ�َّ
ٖ َوَ� نَِصٍ�  ِ ِمن َوِ�ّ ِي َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِلِۡم َما لََك ِمَن ٱ�َّ ۡهَوآَءُهم َ�ۡعَد ٱ�َّ

َ
 ﴾١٢٠َولَ�ِِن ٱ�ََّبۡعَت أ

  .]١٢٠[البقرة:  
بگو  .ت ایشان شویتا وقتی که پیرو ملّ  ونصاری و یهود هرگز از تو خوشنود نشوند: ترجمه
 ،به تو علم دادیم پیروی میل ایشان کنی و اگر پس از اینکه خدا فقط هدایت است هدایِت 

 )۱۲۰برای تو از طرف خدا سرپرست و یاوری نیست.(

ِ  ُهَدى إِنَّ ﴿ :ۀجمل: نکات داللت بر  هو فاصله شده بین اسم و خبر ۀکه کلم ﴾ٱلُۡهَدىٰ  ُهوَ  ٱ�َّ

به  ،مند نشود لهی فقط هدایت است و اگر کسی از کالم خدا و هدایت او بهرهحصر دارد، یعنی هدایت ا

یافته   و خود رسول خدا نیز به کالم خدا هدایت .سایر اولیا و علما هدایت نخواهد شد ،کالم رسول

ٓ  إَِ�َّ  يُوِ�ٓ  فَبَِما ُت َتَديۡ هۡ ٱ �نِ ﴿ :چنانکه در قرآن آمده ط مأمور است به توّس  ص. و رسول خدا﴾َرّ�ِ

 کالم خدا دیگران را هدایت کند چنانچه آیات آن خواهد آمد.

ْوَ�ٰٓ�َِك يُۡؤِمُنوَن بِهِۦۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِهِۦ ﴿
ُ
ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡتلُونَُهۥ َحقَّ تَِ�َوتِهِۦٓ أ ٱ�َّ

وَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱۡلَ�ِٰ�ُ
ُ
 .]١٢١[البقرة:   ﴾١٢١فَأ

تالوت را  آنباشد تالوت که سزاوار آن طوریو ادیم دایشان کتاب  هکه بو آنان: ترجمه
 )۱۲۱کارند.( خود زیان ،که به آن کافر شوندکسانی و آورند کنند، آنان به آن ایمان می می

_____________________________ 

 یامبرپ ،است. اما عالوه برآن یمقرآن کر صاکرم  یامبرمعجزات پ ینو مهمتر ینو ماندگارتر ینتربزرگ ،بدون شک -١

قرآن آمده است و ها همانند شق القمر و اسراء و معراج در خود از آن یاند که برخ داشته یگریمعجزات د صاکرم 

 [ُمصحح] ثبت شده است. یحصح یثدر احاد یگرد یبرخ
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تالوت این است که با  و حّق  اصحاب رسول خدایند، ﴾َ�ۡتلُونَُهۥ َحقَّ تَِ�َوتِهِۦٓ ﴿ مقصود از: نکات

 تدبّ 
ّ
 ر و تفک

ّ
کاران  از زیان ر بخواند و بفهمد و به آن عمل کند، در این صورت قدردانی از قرآن کرده و إال

 ۀآن را یاری نمودند (به خطبرا خوب گرفتند و فروده اصحاب رسول خدا قرآن خواهد بود. علی

 . ق رجوع شود). ه ۱۳۸۷ –البالغه چاپ بیروت  نهج ۱۲۱

ۡلُتُ�ۡم َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ ّ�ِ فَضَّ
َ
ۡ�َعۡمُت َعلَۡيُ�ۡم َو�

َ
ٰٓءِيَل ٱۡذُكُرواْ نِۡعَمِ�َ ٱلَِّ�ٓ �  ١٢٢َ�َٰبِ�ٓ إِۡسَ�

ا َوَ� ُ�ۡقَبُل ِمۡنَها َعۡدٞل َوَ� تَنَفُعَها َشَ�َٰعةٞ َوَ�  ٔٗ َوٱ�َُّقواْ يَۡوٗما �َّ َ�ۡزِي َ�ۡفٌس َعن �َّۡفٖس َشۡ� 
وَن ُهۡم يُ    .]١٢٣-١٢٢[البقرة:   ﴾١٢٣نَ�ُ

که شما را برتری  ر باشیدنعمتی که به شما دادم به یاد آرید و متذکّ  ،اسرائیل ای بنی: ترجمه
دهند و از  چ کس را عوض دیگری جزاء نمی) و بترسید از روزی که هی۱۲۲( دادم بر جهانیان

 )۱۲۳یاری شوند.( ایشاننه  شفاعت بهره ندهد و نشود و کسی را ی پذیرفتهکسی فدای

کی از آیاتی که در آن نفی ی اصناف مردم زمان خودشان است. و ﴾َ�ٰلَِم�َ ﴿ مقصود از: نکات

. اگر کسی بگوید این نفی نسبت به )١(رشوه و پارتی شده، برای قیامت، این آیه است شفاعت،

  بنی
ً
  اسرائیل است، جواب این است که اوال

ً
همین سوره نسبت به  ۲۵۴ ۀدر آی آیه مطلق است. ثانیا

 مؤمنین نیز نفی شده.

ۖ قَاَل َوِمن  ۧ۞�ذِ ٱۡ�َتَ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ۖ قَاَل إِّ�ِ َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِماٗما ُهنَّ َ�مَّ
َ
َم َر�ُُّهۥ بَِ�لَِ�ٰٖت فَ�

ٰلِِمَ�    .]١٢٤[البقرة:   ﴾١٢٤ُذّرِ�َِّ�� قَاَل َ� َ�َناُل َ�ۡهِدي ٱل�َّ
 طورکاملبهابراهیم او را به فرمانها ودستوراتی آزمایش نمود واو آنها را  پروردگارِ  و چون: ترجمه

 

آمیز به نفی شفاعت شرک –کند هایش بیان میچنانکه در این تفسیر و سایر کتاب –لف در باب شفاعت ؤمذهب م -١

بر اراده خداوند متعال در جهت تغییر حکمش یا تخفیف عذاب  –هرکس که باشد  –معنای امکان تاثیرگذاری کسی 

کند شفاعتی برخاسته از اراده الهی در را ثابت میباشد. و معتقد است شفاعتی که قرآن آندر مورد یکی از بندگان می

ِ  قُل﴿باشد بدون اینکه کسی بر او تاثیر داشته باشد. ابتدا و انتها می َّ َ�ٰ ٱ ّ�ِ گو ب« ]٤٤[الزمر: ﴾ اعٗ َ�ِي َعةُ لشَّ

لف با اعتقاد و باور جمهور اهل سنت موافق و همراه است. اما ؤتا اینجا م». تمام آن ،مخصوص خداست شفاعت

منان موحد نیکوکار در جهت ؤها در این است که معتقد است این شفاعت توحیدی مخصوص ماختالف وی با آن

کاران و نافرمانان و کسانی که باشد. و این شفاعت برای گنهمی و تقصیر آنان پوشی از کوتاهیرفع درجات و چشم

ْهِل «فرماید: اند نخواهد بود. وی مطلقا به صحت این حدیث قائل نیست که میمرتکب کبیره شده
َ
اَعِتي ِأل

َ
ف

َ
ش

ِتي مَّ
ُ
َباِئِر ِمْن أ

َ
ک

ْ
که اهل درحالی». اندشفاعت من برای کسانی از امتم خواهد بود که مرتکب گناهان کبیره شده»: «ال

  دانند.را برای مرتکب کبیره ثابت میسنت و جماعت و شیعه آن

_____________________________ 
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ار دادم، ابراهیم گفت و بعضی از فرزندانم را ر انجام داد، خدا فرمود من تو را برای مردم امام ق
 )۱۲۴رسد.( ، خدا فرمود عهد من به ستمگران نمی(امام قرار ده)نیز

: جان و اوالد بوده در راه حق آن آزمایش شده فرمان انفاق مال، ابراهیم به لهی کهفرمانهای ا: نکات

نْ الفت يمَ إِنَّ إبراه« انَ مِ بَهُ لإل يانكَ لْ مَ قَ لَّ هُ سَ َنَّ ،ألِ هُ للنّ  يامنِ نَ دَ بَ ، وَ انِ هَ ْ هُ لِلربُ انَ لِسَ ،وَ الَهُ  ريانِ مَ ، وَ ربانِ هُ للقُ لَدَ وَ وَ

و به اضافه بر امامت او را اسوه قرار داد برای مسلمین. و  شوای مردم نمودلذا خدا او را پی و .)١(»يفانِ للضّ 

یکی از فروع  و این امامت انبیاء ۀقرآن سور مخفی نماند هر پیغمبری دارای مقام امامت است طبق نّص 

 کنیست چنان باشد و مقامی باالتر ون آن میطبیعی نبوت و از شؤ
ُ

و اخباری  اند ة شیعه خیال کردهاله غ

کس  فرقان هر ۀسور ۷۴ ۀی نیست بلکه طبق آیهلا امامت غیر انبیاء به جعل امّ و ااند.  نیز جعل نموده

انعام  ۀسور ۸۴ ۀیآابراهیم طبق  ۀقین برساند و ذریّ مقام امامت متّ  تواند زحمت کشد و خود را به می

باشند که به امامت و  آیات مینبیاء مذکور در وب، یوسف، موسی و سایر ایّ ضرت داود، سلیمان، اح

ةٗ  ُهمۡ َ�ٰ وََجَعلۡ ﴿ :باشد مانند لهی میاین آیه به طریق وحی ا ت رسیدند. و جعل درنبّو  �ِمَّ
َ
مۡ  ُدونَ َ�هۡ  أ

َ
 رِنَابِأ

وۡ 
َ
ٓ َحيۡ َوأ  .﴾...ِهمۡ إَِ�ۡ  َنا

َقامِ ﴿ ْ ِمن مَّ ُِذوا ۡمٗنا َوٱ�َّ
َ
ٓ إَِ�ٰٓ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  �ۡذ َجَعۡلَنا ٱۡ�َۡيَت َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ � وََعِهۡدنَا

َم ُمَصّ�ٗ
ُجودِ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ِع ٱلسُّ كَّ آ�ِفَِ� َوٱۡلَ�ِٰكفَِ� َوٱلرُّ ن َطّهَِرا بَۡيِ�َ لِلطَّ

َ
�ۡذ قَاَل  ١٢٥َم �ۡسَ�ٰعِيَل أ

ٰ  ۧإِبَۡ�ِٰ�  ۡهلَُهۥ ِمَن ٱ�ََّمَ�
َ
ا َءاِمٗنا َوٱۡرُزۡق أ ِ ُم َرّبِ ٱۡجَعۡل َ�َٰذا بََ�ً ِت َمۡن َءاَمَن ِمۡنُهم بِٱ�َّ

ۥٓ إَِ�ٰ َعَذاِب ٱ�َّارِ� َو�ِۡئَس  هُ ۡضَطرُّ
َ
َمّتُِعُهۥ َقلِيٗ� ُ�مَّ أ

ُ
َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� قَاَل َوَمن َ�َفَر فَأ

نَت ُم ٱۡلَقَواِعَد ِمَن ٱۡ�َۡيِت �ۡسَ�ٰعِيُل َر�ََّنا َ�قَ  ۧ �ۡذ يَۡرَ�ُع إِبَۡ�ِٰ�  ١٢٦ٱلَۡمِصُ� 
َ
ۖ إِنََّك أ ٓ ا بَّۡل ِمنَّ

ِميُع ٱۡلَعلِيُم  رِنَا  ١٢٧ٱلسَّ
َ
ۡسلَِمٗة لََّك َوأ ٗة مُّ مَّ

ُ
ٓ أ َر�ََّنا َوٱۡجَعۡلَنا ُمۡسلَِمۡ�ِ لََك َوِمن ُذّرِ�َّتَِنا

اُب ٱلرَِّحيُم  نَت ٱ�َّوَّ
َ
وٗ� ّمِۡنُهۡم َ�ۡتلُواْ َر�ََّنا َوٱۡ�َعۡث �ِيِهۡم رَسُ  ١٢٨َمَناِسَكَنا َوتُۡب َعلَۡيَناۖٓ إِنََّك أ

نَت ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم 
َ
 ﴾١٢٩َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتَِك َوُ�َعّلُِمُهُم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوُ�َزّ�ِيِهۡمۖ إِنََّك أ

  .]۱۲۹-۱۲۵[البقرة:   
و  مردم و برای امن مرجع قرار دادیم ۀکعبه را برای بهر  ۀوبه یاد آور هنگامی که ما خان: ترجمه

و پیمان ما به ابراهیم و اسماعیل این بود  گیریدر ابراهیم جای نماز ب از مقامدستور دادیم که 

_____________________________ 
همانا ابراهیم از جوانمردان بود چراکه قلبش را برای ایمان و زبانش را برای برهان و بدنش را برای آتش و فرزندش را « -١

 ».برای قربانی و مالش را برای مهمانان تسلیم نمود

 



 تابشی از قرآن    ٢٦٨

ارند پاک نمازگزاران که رکوع و سجود د داران و اعتکاف کنندگان، مرا برای طواف ۀکه خان
به کس از اهل آن که ایمان  پروردگارا، این شهر را برای هر :فت) و چون ابراهیم گ۱۲۵ید(نمای

جات روزی بده، خدا فرمود هر  را از میوه اهل آن من قرار ده وا محّل  خدا و روز قیامت آورد
د و ب کشم به ناچار به سوی عذاب آتش میسپس او را  . دهم می  کمی ۀکس کافر شود او را بهر 

 یاد آر وقتی که ابراهیم و اسماعیل ستونهای کعبه را بر ) و۱۲۶ی است آتش برای ورود(جای
) پروردگارا و ۱۲۷ی(به راستی که فقط تو شنوا و دانای از ما بپذیر، ،پروردگارا :راشتند و گفتنداف

م برای خود تی را مسلِ ّم ای خود قرار ده و از فرزندان ما ام بر ما را دو نفر تسلیم شونده و مسلِ 
پذیر  ی توبه، زیرا تویما را بپذیر ۀو بر ما لطف کن و توب اعتها را به ما بنماقرار ده و راه عبادت و ط

و برانگیز در میان اوالد ما رسولی از خودشان که آیات تو را بر ایشان  ،) پروردگارا۱۲۸و رحیم(
بخواند و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و ایشان را پاک سازد، زیرا فقط تو عزیز 

 )۱۲۹حکیمی.(
 رتعالی یادآوری کرده ب در این آیات حق: نکات

ّ
خداپرست بود،  شان ابراهیمای عرب که جد

 
ّ
و مانند ایشان تسلیم  ند ابراهیم و اسماعیل عبادت کنیدر داده که خدا را مانبلکه برای تمام مسلمین تذک

بعثت  ﴾...رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َوٱۡ�َعۡث ﴿ :ۀمقصود از جمل و مسلمان باشید و خدا را ستایش و نیایش کنید. و

 اش  باشد که وظیفه األنبیاء می مخات
ّ
 تش نه تقلید این و آن.مّ م بود برای اطبق این آیات تعلیم و تعل

ۡ�َياۖ �نَُّهۥ ِ�  ۧ َوَمن يَرَۡغُب َعن ّمِلَّةِ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ ۥۚ َولََقِد ٱۡصَطَفۡيَ�ُٰه ِ� ٱ�ُّ َم إِ�َّ َمن َسفَِه َ�ۡفَسُه
ٰلِِحَ�  سۡ  ١٣٠ٱ�ِخَرةِ لَِمَن ٱل�َّ

َ
ۥٓ أ ۡسَلۡمُت لَِرّبِ ٱۡلَ�َٰلِمَ� إِۡذ قَاَل َ�ُۥ َر�ُُّه

َ
ٰ  ١٣١لِۡمۖ قَاَل أ َوَو�َّ

ٓ إِبَۡ�ِٰ�  نُتم  ۧبَِها
َ
َ ٱۡصَطَ�ٰ لَُ�ُم ٱّ�ِيَن فََ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ ُم بَنِيهِ َوَ�ۡعُقوُب َ�َٰبِ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسلُِموَن    .]١٣٢-١٣٠[البقرة:   ﴾١٣٢مُّ
آینه ما  و هر ند مگر آنکه خود سفیه باشدابراهیم اعراض کآئین  ت واز ملّ  و کیست که: ترجمه

) ابراهیم آنگاه برگزیده ۱۳۰او در آخرت از شایستگان است( قاً او را در دنیا برگزیدیم و محّق 
) ۱۳۱من تسلیم پروردگار جهانیانم( :مطیع فرمان باش، گفت :به او گفت شد که پروردگارش

و یعقوب نیز سفارش کرد، که ای  تسلیم سفارش کرد ا به آن اطاعت وهیم فرزندانش ر او ابر 
مرگ  ه نمیرید مگر آنکه در حالفرزندان من خدا برای شما این دین را انتخاب کرده پس البتّ 

 )۱۳۲مر حق باشید.(هم مسلمان و تسلیم ا
ت ابراهیم که فرموده هر کس از آن اعراض کند سفیه است: نکات

ّ
همان آئین  ،مقصود از مل

رسیده و فرمود  صگانه است که از رسول خدا نیز خصال ده بودن است و مر خداو تسلیم ا یکتاپرستی

پنج عدد آن در سر و پنج عدد : ت استحضرت ابراهیم ده چیز است که در شرع اسالم نیز سنّ  در سّنت
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است مضمضه، استنشاق، گذاشتن ریش، چیدن موی شارب و مسواک  آن در پیکر است، آنها که در سر

کردن و به   ف و موی زیر بغل را برطرگرفتن  ناخن ختنه، نوره کشیدن،ا آنها که در پیکر است مّ و ا است،

مر شده. به هر حال سّنت ابراهیم اند در آئین او به سی خصلت ا گفتهکردن. و بعضی  آب تطهیر

ٰ ﴿ :ۀبودن است. و جمل یکتاپرستی و تسلیم احکام خدا ٓ  َوَو�َّ که دین حضرت داللت دارد  ﴾...بَِها

و نیز داللت دارد بر اینکه بر هر عاقلی الزم است اوالد خود را  اسالم بوده إابراهیم و اسماعیل

 ت اسالم.یّ ت کند به حفظ دین و به اهّم سفارش و وصیّ 

ۡم ُكنُتۡم ُشَهَدآَء إِۡذ َحَ�َ َ�ۡعُقوَب ٱلَۡمۡوُت إِۡذ قَاَل ِ�َنِيهِ َما َ�ۡعُبُدوَن ِمۢن َ�ۡعدِ ﴿
َ
ي� قَالُواْ أ

 ١٣٣َم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق إَِ�ٰٗها َ�ِٰحٗدا َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن  َۧ�ۡعُبُد إَِ�َٰهَك �َ�َٰه َءابَآ�َِك إِبَۡ�ِٰ� 
ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ

ُ
ْ َ�ۡعمَ  َٔ تِۡلَك أ ا َ�نُوا لُوَن لُوَن َ�مَّ

ْۗ قُۡل بَۡل ِملََّة إِبَۡ�ِٰ�  ١٣٤ ۡو نََ�َٰرٰى َ�ۡهَتُدوا
َ
ْ ُهوًدا أ ْ ُكونُوا ۖ َوَما َ�َن ِمَن  َۧوقَالُوا َم َحنِيٗفا

نزَِل إَِ�ٰٓ إِبَۡ�ِٰ�  ١٣٥ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� 
ُ
نزَِل إَِ�َۡنا َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ْ َءاَمنَّا بِٱ�َّ َ�َٰق َم �ۡسَ�ٰعِيَل �سۡ  ۧقُولُٓوا

ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ  وِ�َ ٱ�َّبِيُّوَن ِمن رَّ
ُ
ٓ أ وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ َوَما

ُ
ٓ أ ۡسَباِط َوَما

َ
َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُمۡسلُِموَن 
َ
ْۖ �ن تَوَ  ١٣٦أ لَّۡواْ فَإِۡن َءاَمُنواْ بِِمۡثِل َمآ َءاَمنُتم بِهِۦ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا

ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ۚ وَُهَو ٱلسَّ ُ  .]١٣٧-١٣٣[البقرة:   ﴾١٣٧فَإِ�ََّما ُهۡم ِ� ِشَقاقٖ� فََسَيۡكفِيَكُهُم ٱ�َّ
آیا شما حاضر بودید هنگامی که یعقوب را مرگ دررسید؟ وقتی که به فرزندان خود : ترجمه

را  اسحاق اسماعیل و ابراهیم، پدران توو معبود تو : پرستید؟ گفتند پس از من چه می: گفت
تی بودند که ّم ) آنان ا۱۳۳یم(ما مطیع فرمان اوی و پرستیم که معبود واحد است می

ق به شماست و کنید متعلّ  آنچه شما می و خودشان است ق بهمتعلّ  چه کردند ، هردرگذشتند
 .هدایت یابیدتا  یهودی و یا نصاری باشید :گفتند ) و۱۳۴( ل اعمال ایشان نباشیدشما مسؤ

معتدل ابراهیم را پیرویم و او از مشرکین نبود و آئین او آلوده به شرک  ت و آئینبگو بلکه ملّ 
یعقوب و  و آنچه به ما و آنچه به ابراهیم، اسماعیل، اسحاق،ید به خدا وی) بگ۱۳۵( نیست

اسباط نازل شده و آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به پیمبران از طرف 
و ما تسلیم امر  گذاریم احدی از ایشان فرق نمی داده شده ایمان داریم و بین پروردگارشان

پس به  ،ایمان آوردند اید مان آوردهمانند آنچه شما به آن ایه ) پس اگر ایشان ب۱۳۶یم(خدای
پس همانا ایشان قصد  ،و اگر اعراض کردند اند اند و راه صحیح را شناخته تهتحقیق هدایت یاف

و او شنوای دانا  کند ایشان کفایت می ف دارند و به همین زودی خدای تعالی تو را از شّر خال
 )۱۳۷( است.
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 ِمنَ  َ�نَ  َوَما﴿ :ۀ، اسالم بوده. و جملبیاءشود که دین تمام ان از این آیات روشن می: نکات
های  اسباط نواده مقصود از نصاری آلوده به شرک شده. و داللت دارد که دین یهود و ﴾ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ 

کتاب  و یا اینکه کتاب حضرت ابراهیم اند د بعضی از ایشان پیغمبر بودهشو ند که معلوم میا یعقوب

داللت دارد  ﴾...ُ�َفّرُِق  َ� ﴿ :ۀباشد. و جمل ت او نیز میکتاب أمّ  صایشان بوده، چنانکه کتاب محمد

 ن داشته باشد.و به همه ایما باید کتب تمام أنبیاء را بپذیرد که مسلمان

ۖ َوَ�ُۡن َ�ُۥ َ�ٰبُِدوَن ﴿ ِ ِصۡبَغٗة ۡحَسُن ِمَن ٱ�َّ
َ
ِ َوَمۡن أ ِ  ١٣٨ِصۡبَغَة ٱ�َّ وَ�َنا ِ� ٱ�َّ ُ�َآجُّ

َ
قُۡل �
ۡعَ�ٰلُُ�ۡم َوَ�ُۡن َ�ُۥ ُ�ۡلُِصوَن 

َ
ۡعَ�ٰلَُنا َولَُ�ۡم أ

َ
ۡم َ�ُقولُوَن  ١٣٩وَُهَو َر�َُّنا َوَر�ُُّ�ۡم َوَ�َآ أ

َ
إِنَّ أ

ِم  ۧإِبَۡ�ِٰ� 
َ
ۡعلَُم أ

َ
نُتۡم أ

َ
ۡو نََ�َٰرٰىۗ قُۡل َءأ

َ
ۡسَباَط َ�نُواْ ُهوًدا أ

َ
َم �ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

ا َ�ۡعَملُوَن  ُ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ ِۗ َوَما ٱ�َّ ن َكَتَم َشَ�َٰدةً ِعنَدهُۥ ِمَن ٱ�َّ ۡظلَُم ِممَّ
َ
ۗ َوَمۡن أ ُ ِ  ١٤٠ٱ�َّ ۡلَك ت

ا َكَسۡبُتۡمۖ َوَ� �ُۡ�  ةٞ قَۡد َخلَۡتۖ لََها َما َكَسَبۡت َولَُ�م مَّ مَّ
ُ
ا َ�نُواْ َ�ۡعَملُوَن  َٔ أ  ﴾١٤١لُوَن َ�مَّ
 .]۱۴۱-۱۳۸[البقرة:   

از خدا از جهت رنگ و کیست نیکوتر  ید رنگ خدا داریم (فطرت ایمانی و اسالم)بگوی: ترجمه
 ،کنید خدای یکتا باما مجادله و مخاصمه می ۀآیا دربار  :بگو) ۱۳۸و ما او را بندگانیم( ؟آمیزی

و ما  ا اعمال ما و برای شما اعمال شماو برای م دا پروردگار ما و پروردگار شماستو حال آنکه خ
 یعقوب و گویید که ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، ) یا می۱۳۹ایمان خالص داریم( به خدا
تر از  کیست ظالم و ؟یا خدا باشید یا شما داناتر میآو یهودی و یا نصرانی بودند، بگ ،اسباط

) ۱۴۰غافل نیست (از آنچه بکنید و خدا  ؟آنکه شهادتی که نزد اوست از خدا، کتمان کند
کنید  آنچه شما میچه کردند مال خودشان است و  گذشتند، هر متی بودند که دراینان ا

 )۱۴۱نیستید.(ل اعمال آنان متعلق به شماست و شما مسؤ
صلحا و یا سالطین کار  فتخار به خوبی گذشتگان از اولیا،این آیات داللت دارد که ا: نکات

عمل  ی به گذشتگان و تنقید از اعمال ایشان،و همچنین بدگوی ورد نهی الهی استو م صحیحی نیست

زمان ما که مورد  نند مسلمینتاریخ گذشتگان را بهانه کرد برای جنگ و غوغا، ما و نباید خوبی نیست

  باشند و در عین حال پرداخته ستم و استعمار دشمنان دین می ظلم،
ّ

م احی و یا بدگوئی مرداند به مد

و به همین عناوین ایجاد تفرقه و نفاق میان مسلمین کرده و پس از هزار سال، نزاع در  صدر اسالم

 د.نا حکمرانی گذشتگان دارند، ولی خود در تحت حکومت دشمنان اسالم
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ِ ٱلَۡمۡ�ُِق ﴿ َّ َفَهآُء ِمَن ٱ�َّاِس َما َولَّٮُٰهۡم َعن قِۡبلَتِِهُم ٱلَِّ� َ�نُواْ َعلَۡيَهاۚ قُل ّ�ِ ۞َسَيُقوُل ٱلسُّ
ۡسَتقِيٖ�  ٗة َوَسٗطا  ١٤٢َوٱلَۡمۡغرُِبۚ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ مَّ

ُ
َوَ�َ�ٰلَِك َجَعۡلَ�ُٰ�ۡم أ

ْ ُشهَ  َُكونُوا َدآَء َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ُ�وَن ٱلرَُّسوُل َعلَۡيُ�ۡم َشِهيٗد�ۗ َوَما َجَعۡلَنا ٱۡلقِۡبلََة ٱلَِّ� ّ�ِ
ٰ َعقَِبۡيهِ� �ن َ�نَۡت لََكبَِ�ةً إِ�َّ  ن يَنَقلُِب َ�َ  ُكنَت َعلَۡيَهآ إِ�َّ ِ�َۡعلََم َمن يَتَّبُِع ٱلرَُّسوَل ِممَّ

 ۗ ُ ِيَن َهَدى ٱ�َّ َ بِٱ�َّاِس لََرُءوٞف رَِّحيٞم َ�َ ٱ�َّ ُ ِ�ُِضيَع إِيَ�َٰنُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ  ﴾١٤٣ َوَما َ�َن ٱ�َّ
 .]۱۴۳-۱۴۲[البقرة:   

ای که بر آن بودند  که چه باعث شده که مسلمین از قبله :خردان خواهند گفت بی: ترجمه
بخواهد به راه راست هدایت کس را  مغرب مال خداست، خدا هر گو مشرق وب ؟گردانیدند روی
 و مردم ار دادیم تا اینکه شما گواهان بررو قر  ت میانهّم گونه شما را ا ) و بدین۱۴۲کند ( می

ای را که تو بر آن بودی قرار ندادیم مگر برای آنکه بدانیم و جدا  و قبله ا باشد.رسول گواه بر شم
و  گردد می ه قهقرا به کفر خود برآن کسی که ب کند از سازیم کسی را که پیروی این رسول می

و چنین نبوده که  بر کسانی که خدا هدایتشان نموده زگران بوده ُج  اگرچه تغییر قبله بس
ه رئوف و رحیم خدا ایمان شما را ضایع گرداند به تحقیق خدا نسبت به مردم البتّ 

 )۱۴۳است.(
دوم پانزدهم  سال .خواند میالمقدس نماز  ه بیتهجرت رو ب تا به سال دوم صرسول خدا: نکات

حسب ظاهر این بود که یهودیان ه سبب تغییر قبله ب . وتغییر قبله به سوی کعبه نازل شد ۀرجب بود که آی

تعالی  از خدای صه دارد رسول خداتوّج  ایشان ۀبه قبل زیرا یهود است بر دین صدگفتند محّم  می

و این  ت کردبمسلمین گردد، لذا خدا او را اجا گاه میل نبود که کعبه قبله را خواست و بی جواب آنان

 
ّ

ةٗ ﴿ جوئی آنان شد. و مقصود از دیگر و عیب ۀای و طعن عد هتغییر باعث خوشحالی عد مَّ
ُ
 ﴾وََسٗطا أ

  رو و معتدل می ت میانهمّ ا
ّ

  افراط باشد و باشد که نه در حد
ّ

مانند یهودیان حریص به  تفریط، نه نه در حد

و نه مانند نصاری تارک دنیا باشند و در معبد و صومعه به عبادت و ریاضت پردازند. و مقصود  دنیاداری

ْ ﴿ :ۀاز جمل َُكونُوا این نیست که شما مسلمین از تمام عبادتها و یا معصیتهای  ﴾ٱ�َّاِس  َ�َ  ُشَهَدآءَ  ّ�ِ

که ا چنین باشد چنانو رسول خدا هم نسبت به شم ی در خفاء مطلع باشید و شهادت دهیدمردم حتّ 

 بعضی از خرم
ّ

 قد
ُ

  ر کردهتصّو  ۀالسین غ
ّ

س از اعمال مردم حرام است. بلکه الع و تجّس اند، در حالیکه اط

نهی از  مر به معروف وهستید باید ناظر جامعه باشید و ا ت معتدلمّ چون شما امقصود این است که 

 منکر نمای
ّ
ت مّ ه اصالح ااست که تا زنده است باید متوّج فید. و شهادت رسول نیز چنین ید تا زنده و مکل

  باشد
ّ

و عالم برزخ را  ه بخوردلع گردد و همواره غّص نه اینکه پس از وفات از اعمال خالف مط
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ّ

 بُِذنُوبِ  بَِرّ�َِك  َوَ�َ�ٰ ﴿: و لذا در قرآن فرموده اف العیوب مردم شوددارالمصیبه نماید و خدا هم کش
 ِ ۢ  ۦِعَبادِه   ﴾�بَِص�ٗ  �َخبَِ�

ّ
و کسی شریک در صفات او نیست. پس  لع بر احوال بندگان استو خدا مط

و این دو شهادت به  برای رسولو یک مرتبه  ر شده، یک مرتبه برای مردمشهادت در این آیه مکّر  ۀکلم

 گونه است اشد شهادت رسول نیز همانطوری ب به یک معنی است، شهادت مؤمنین هریکدیگر  ۀقرین

ٓ  ُكنَت  ٱلَِّ�  ٱۡلِقۡبلَةَ ﴿ :ۀمقصود از جمل توان در یک آیه دو جور معنی کرد. و ویک کلمه را نمی  ﴾َعلَۡيَها
  بیت

ّ
 ۀو گفتند اگر قبل اإلیمان و منافقان گردید اص ضعیفاشخ و این تغییر موجب شّک  س استالمقد

م و اگر دّو  م صحیح نیستّو د ۀی که به طرف آن خوانده شده صحیح است، پس قبله و نمازهایلیّ اّو 

جر ا شود و بی اند چه می نمازهایی که خواندهاند و قبل از تغییر قبل فوت کردهصحیح است، پس آنانکه 

ُ  َ�نَ  َوَما﴿ :جواب فرموده گردد، خدا در می اجر نمازهای سابق ضایع  ﴾إِيَ�َٰنُ�مۡ  ِ�ُِضيعَ  ٱ�َّ

 گردد. نمی

َنََّك قِۡبلَٗة تَۡرَضٮَٰهاۚ فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد قَۡد نََرٰى َ�َقلَُّب وَۡجِهَك ﴿ َمآءِ� فَلَُنَوّ�ِ ِ� ٱلسَّ
نَّهُ 

َ
وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�َۡعلَُموَن �

ُ
ِيَن أ ۥۗ �نَّ ٱ�َّ  ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرهُ

 ُ ّ�ِِهۡمۗ َوَما ٱ�َّ ا َ�ۡعَملُوَن ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب بُِ�ّلِ  ١٤٤ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ
ُ
ِيَن أ َ�ۡيَت ٱ�َّ

َ
َولَ�ِۡن �

نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ َوَما َ�ۡعُضُهم بَِتابِٖع قِۡبلََة َ�ۡعٖض� َولَ�ِِن ٱ
َ
ا تَبُِعواْ قِۡبلََتَكۚ َوَمآ أ َبۡعَت َءايَةٖ مَّ َّ�

ۡهَوآَءُهم ّمِۢن َ�ۡعِد مَ 
َ
ٰلِِمَ� أ َِّمَن ٱل�َّ ِيَن َءاَ�ۡيَ�ُٰهُم  ١٤٥ا َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم إِنََّك إِٗذا ل ٱ�َّ

ۡ�َنآَءُهۡمۖ �نَّ فَرِ�ٗقا ّمِۡنُهۡم َ�َۡكُتُموَن ٱۡ�َقَّ وَُهۡم َ�ۡعلَمُ 
َ
وَن ٱۡلِكَ�َٰب َ�ۡعرِفُونَُهۥ َكَما َ�ۡعرِفُوَن �

ّ�َِك فََ� تَ�ُ  ١٤٦   .]١٤٧-١٤٤[البقرة:   ﴾١٤٧وَ�نَّ ِمَن ٱلُۡمۡمَ�ِ�َن ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ
ای که  ه تو را به طرف قبلهپس البتّ  ؛بینیم ما توجه تو را در اطراف آسمان محققا می: ترجمه

روی ، جا باشید؛ و هرپس بگردان روی خود را به جانب مسجدالحرام .گردانیم پسندی می می
دانند که این  به خوبی می ،که دارای کتابند کسانی قاً محّق  و بگردانید. به جانب آن خود را

دلیل و  ق بدان هرمحّق  ) و۱۴۴از کردار ایشان غافل نیست(و خدا  .تغییر قبله حق است
آنان نخواهی کرد  ۀپیروی قبل (نیز)تو را نکنند و تو ۀپیروی قبل ،برهانی برای أهل کتاب بیاوری

نصاری نیست و نصاری تابع  ۀد (یهود تابع قبلبعض دیگر نیستن ۀو بعضی از ایشان تابع قبل
 ،کنیپیروی آراء ایشان  پس از آنکه مقداری از دانش برای تو آمده،و اگر  .یهود نیست) ۀقبل

 ،ایم ) آنان که به ایشان کتاب داده۱۴۵در این صورت از ستمگران خواهی بود( قاً محّق 
ق است شناسند و محّق  ن خود را میشناسند این رسول (و یا این کتاب) را چنانکه فرزندا می
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) این حق از طرف ۱۴۶دانند ( که می کنند در صورتی که گروهی از ایشان حق را کتمان می
 )۱۴۷ه از اهل شک مباش.(پس البتّ  ،است پروردگار تو

کعبه  ۀاو خان ۀمیل داشت قبل صداللت دارد که رسول خدا ﴾تَۡرَضٮَٰها قِۡبلَةٗ ﴿ :ۀجمل: نکات

 
ّ

ه ّج وداللت دارد که ت ﴾ٱلَۡمۡسِجدِ  َشۡطرَ ﴿ :ۀعبادت جدش ابراهیم بوده. و کلم باشد، زیرا محِل

و طرف کعبه باشد کافی به جانب اگر ه نیست به عین کعبه باشد، بلکه توّج  اشخاص دور از مکه الزم

َمْسِجِد «: و لذا در حدیث آمده که است
ْ
ُة ال

َ
َْيُت قِْبل ََرُم ابلْ ََرِم َواحلْ ُة احلْ

َ
ُة قِْبل

َّ
َة َوَمك

َّ
ُة َمك

َ
َمْسِجُد قِْبل

ْ
َوال

ْ�َيا ُة ادلُّ
َ
 )١(»قِْبل

ً
 :ۀباشد. و جمل اهل دنیا می ۀچهار فرسخ در چهار فرسخ است قبل . و حرم که تقریبا

َبعۡ ٱ َولَ�ِنِ ﴿ هۡ  َت �َّ
َ
ٓ أ ال چه جهّ  ال باشد و هرداللت دارد. بر اینکه عالم نباید تابع آراء جهّ  ﴾...َءُهمَوا

نه به صریح آیه از ستمگران است.  گر او به سخن و یا به سکوت خود امضاء کند، و ،پسندند می

چه بدعت وجود دارد در مجالس و محافل به حضور  و هر ی زمان ما چنین هستندفانه علمامتأّس 

  شان امضاء میخود
ً
عوام آمده، بلکه تحسین ن ام مذهب و دین میانی که به های بدعت کنند، خصوصا

 ِمنَ ﴿ :ۀکوبند. و کلم شوند و او را می و اگر کسی بخواهد منع کند با عوام هم سخن می کنند می
داند. و  مقداری از دانش به او وحی شده و همه چیز را نمی صداللت دارد که رسول خدا ﴾مِ عِلۡ لۡ ٱ

ی کنند برا را کتمان می ی که حقت علمایدارد بر مذمّ داللت  ﴾لَُمونَ َ�عۡ  وَُهمۡ  قَّ �َۡ ٱ ُتُمونَ َ�َكۡ ﴿ :ۀجمل

خدا را حاضر و ناظر  و مردم غیر ر میان آمدهرات کفرانگیز دآمیز و مقّر  خاطر عوام، چقدر دعاهای شرک

کس  که هر دانند، در حالی الحاجات می دانند و بندگان خدا را مانند خدا حاضر و قاضی خود می

 :ۀذلک کتمان شده. جمل و مع ها کفر و شرک است اند این دباشد میی با قرآن داشته مختصر آشنای

ۡ ٱ ِمنَ  تَُ�وَ�نَّ  فََ� ﴿ م از عالم و جاهل به راه باطل مردی اکثر  دداللت دارد که اگر دی ﴾َ�ِ�نَ ُممۡ ل

که بشری بوده مانند سایر افراد  صو ممکن است رسول خدا )٢(نباید از راه حق تردید کنی ،روند می

 ی در ذهنش پیدا شده که خدا او را نهی کرده است.خلجان بشر تردید و
_____________________________ 

علل ابن بابويه قمی، ». باشدقبله مسجد و مسجد قبله اهل مکه و مکه قبله اهل حرم و حرم قبله دنیا میخانه کعبه « -١

 . با ذكر لفظ البيت به جای الكعبة.٣٠٤/ص ٤، ج وسائل الشيعة؛ و حر عاملی، ٣١٨/ص ٢،  جالرشائع

يقِ أَ « از ایشان روایت شده که فرمودند: کلمات قصار امیرالمومنین علی  در باب -٢ رِ وا يفِ طَ شُ حِ تَوْ ا النَّاسُ ال تَسْ َ هيُّ

يلٌ  وِ ا طَ هَ وعُ ريٌ وجُ
ا قَصِ هَ بَعُ ةٍ شِ ائِدَ ىلَ مَ وا عَ عُ تَمَ دِ اجْ إِنَّ النَّاسَ قَ لِهِ فَ ةِ أَهْ لَّ  لِقِ دَ ای مردم، در راه هدایت از کمی «...»: الْـهُ

ت گرسنگی آن طوالنی  کان سیری آن انداند که زم ای گرد آمده اهل آن وحشت نکنید که مردم بر سر سفره
ّ

و مد

 ».است
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ُ َ�ِيًعاۚ إِنَّ ﴿ ِت بُِ�ُم ٱ�َّ
ۡ
ْ يَأ ۡ�َن َما تَُ�ونُوا

َ
ْ ٱۡ�َۡيَ�ِٰت� � َهاۖ فَٱۡستَبُِقوا ٖ وِۡجَهٌة ُهَو ُمَوّ�ِ

 َولُِ�ّ
ءٖ قَِديرٞ  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ َ َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� �نَُّهۥ  ١٤٨ ٱ�َّ
ا َ�ۡعَملُوَن  ُ بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ ّ�َِكۗ َوَما ٱ�َّ َوِمۡن َحۡيُث َخرَۡجَت فََوّلِ وَۡجَهَك َشۡطَر  ١٤٩لَۡلَحقُّ ِمن رَّ

واْ وُُجوَهُ�ۡم َشۡطَرُهۥ ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َعلَۡيُ�ۡم ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� وََحۡيُث َما ُكنُتۡم فََولُّ 
تِمَّ نِۡعَمِ� َعلَۡيُ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم 

ُ
ْ ِمۡنُهۡم فََ� َ�َۡشوُۡهۡم َوٱۡخَشۡوِ� َوِ� ِيَن َظلَُموا ٌة إِ�َّ ٱ�َّ ُحجَّ

  .]١٥٠-١٤٨[البقرة:   ﴾١٥٠َ�ۡهَتُدوَن 
؛ پس شما بشتابید به خیرات، که ت که بدان توجه دارندتی جهتی اسّم و برای هر ا: ترجمه

بر هر چیز  کند زیرا خدا و جمع می آورد شما را می (درقیامت) خدا جا باشیدهر
به  و را بگردان به جانب مسجدالحرام ، روی خودجا بیرون آمدی ) و از هر۱۴۸تواناست(

) و از ۱۴۹افل نیست (کنید غ یمر پروردگارت و خدا از آنچه مراستی که این حقیقتی است از ا
جا  (شما مؤمنان نیز) هرو  روی خود را به طرف مسجدالحرام کنجا بیرون آمدی پس هر

 ،شما نباشد مگر ستمگران آنان ضّد  بودید رو کنید به طرف آن، برای اینکه مردم را حجتی بر
کنم و شاید شما راه ی آنکه نعمتم را بر شما تمام ار و ب ؛از من بترسید ایشان نترسید و پس از
 )۱۵۰یابید.(
کیداتی شده برای توّج  در: نکات حال عبادت، برای اینکه مسلمین  ه به مسجدالحرام دراین آیات تأ

 
ّ
د خود در گفتند محّم   که می اکین واقع شده بودند مشرکین، یهودیان و منافقیندر مقابل سه دسته از شک

  ه آن سو رو میر است، گاهی به این سو، گاهی بمر دین متحیّ ا
ّ

خواهد  د میمحّم  :گفتند ای می هکند، عد

و لذا خدا برای دلداری و بستن  گفت کس سخنی می و همچنین هر ود یعنی شرک برگردددین قوم خه ب

مسلمین را وادار کرده، که نعمت  ،مر عمومیامر خصوصی و گاهی به اگاهی به  ،راه تردید بر مسلمین

اجدادی خود را که موجب دلخوشی و  ۀو قبل قطع کند خود را بر مسلمین تمام و زبان بدگویان را

و بگونگوها موجب تردیدشان نگردد، زیرا هر قدر دشمن  ت و منافع ایشان است قطعی بدانندوحد

 آن بیشتر مقاومت کند.تراشی کند انسان باید برای تحکیم حق و روشنی  بیشتر اشکال

ْ َعلَۡيُ�ۡم َءاَ�ٰتَِنا َوُ�َزّ�ِيُ�ۡم َوُ�َعّلُِمُ�ُم ﴿ رَۡسۡلَنا �ِيُ�ۡم رَُسوٗ� ّمِنُ�ۡم َ�ۡتلُوا
َ
ٓ أ َكَما

ا لَۡم تَُ�ونُواْ َ�ۡعلَُموَن  ۡذُكرُۡ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ  ١٥١ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوُ�َعّلُِمُ�م مَّ
َ
فَٱۡذُكُروِ�ٓ أ

  .]١٥٢-١٥١[البقرة:   ﴾١٥٢ تَۡ�ُفُروِن ِ� َوَ� 
چنان در  ، هم)اهم کردیمکه نعمت را بر شما تمام و وسائل هدایت شما را فر  چنان(: ترجمه

را از آلودگی  و شما رسولی از خودتان فرستادیم تا آیات ما را بر شما تالوت نمایدمیان شما 
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دانستید به شما یاد  حکمت او را بیاموزد و آنچه نمی پاک کند و به شما کتاب خدا و
 )۱۵۲مرا کفران مکنید.( د ویو مرا شکرگزار کنم) پس مرا یاد کنید تا شما را یاد ۱۵۱دهد(
و رسولی از خودشان  ایشان در بالد خودشان ۀلهی شامل حال مسلمین شد که قبلنعمت ا: نکات

 ﴾َوُ�َزّ�ِيُ�مۡ ﴿ و از تقلید نجاتشان دهد. شان نماید لیمآمد تا آیات خدا را بر ایشان تالوت کند و تع
ی به او پاک و پاکیزه تأّس  ۀواسطه داللت دارد که با اخالق حسنه ایشان را از رذائل اخالق دور کند تا ب

دلیل است  »ُ�َعّلُِمُ�مُ « دهند. جملۀ و به برکت عدالت او و اصحابش جهانی را به اسالم رغبت شوند

چنین باشد. نیز باید ت مّ ا پس کار علماءِ  ،تعلیم علم کتاب خدا بوده صکار رسول خداکه  بر این

ای از  یک رساله ، بلکه مردم را از قرآن دور و هراو در زمان ما تعلیم قرآن ننمودند ِت مّ علماء افانه متأّس 

ج به دیگر احتیا ه کتاب خدا آشنا بودنداند، زیرا اگر مردم ب و کتاب خدا را مهجور کرده  خود نوشته

ا َوُ�َعّلُِمُ�م﴿ :ۀشد. و مقصود از جمل و تقلید به جای تعلیم وارد نمی های ایشان نداشتند رساله  لَمۡ  مَّ
 ْ توانستید به  دهد که خود نمی به شما چیزهایی یاد می ،وحی ۀواسطه این است که ب ﴾َ�ۡعلَُمونَ  تَُ�ونُوا

تواند درک کند مگر  شر نمیلهی و عبادت او که باسماء اهمید، مانند تعلیم صفات و درس و تحصیل بف

 وحی یادآور شده است. ۀنتیج ﴾...فَٱۡذُكُروِ�ٓ ﴿ جملۀو لذا در  به وحی

ِٰ�ِ�َن ﴿ َ َمَع ٱل�َّ ِ� إِنَّ ٱ�َّ لَٰوة ۡ�ِ َوٱلصَّ ْ بِٱلصَّ ْ ٱۡسَتِعيُنوا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� َوَ� َ�ُقولُواْ  ١٥٣َ�ٰٓ
ۡحَيآءٞ َوَ�ِٰ�ن �َّ �َۡشُعُروَن لَِمن �ُ 

َ
ۡمَ�ٰتُۚۢ� بَۡل أ

َ
ِ أ ءٖ  ١٥٤ۡقَتُل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َوَ�َۡبلَُونَُّ�م �َِ�ۡ

ِٰ�ِ�َن  ِ ٱل�َّ نُفِس َوٱ�ََّمَ�ِٰت� َو�َّ�ِ
َ
ۡمَ�ِٰل َوٱۡ�

َ
ِيَن  ١٥٥ّمَِن ٱۡ�َۡوِف َوٱۡ�ُوِع َوَ�ۡقٖص ّمَِن ٱۡ� ٱ�َّ

َ�َٰبۡتُهم مُّ 
َ
آ إَِ�ۡهِ َ�ِٰجُعوَن إَِذآ أ َّ�� ِ ّ�ِِهۡم  ١٥٦ِصيَبةٞ قَالُٓواْ إِنَّا ِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم َصلََ�ٰٞت ّمِن رَّ

ُ
أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمۡهَتُدوَن 
ُ
  .]١٥٧-١٥٣[البقرة:   ﴾١٥٧َورَۡ�َةۖٞ َوأ

زیرا خدا با صبرکنندگان  ،یدبه صبر و نماز یاری جوی، در پیشرفت خود ،ای مؤمنین: ترجمه
 ،اند بلکه ایشان زنده ،یدشوند مردگان مگوی راه خدا کشته میو به آنانکه در  )۱۵۳( است

شما را به مقداری از ترس، گرسنگی، کمی مالها،  ،ه) و البتّ ۱۵۴کنید( ولیکن شما درک نمی
که چون ) آنان۱۵۵را( به پاداش مژده ِده صابران و کنیم ها آزمایش می تلف جانها و میوه

) ۱۵۶ایم( سوی او رجوع کنندهه ب قاً یم و محّق ، گویند ما ملک خدایایشان رسد مصیبتی به
 )۱۵۷یافتگانند.( ایشان درودها و رحمت است از پروردگارشان و آنان فقط هدایت آنان بر
قبیل آیات حیاء که در این اآل عمران خواهد آمد مقصود از  ۀسور ۱۷۰و  ۱۶۹ ۀچنانکه در آی: نکات

زنده به زندگی دنیا  ،و این شهداء و سایر پاکان دیگر است، نه زنده در عالم دنیا ذکر شده حیات عالم
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 َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ ﴿ :و در عالم فنا نیستند چنانکه خدا فرموده اند دن خارج و به عالم بقاء رفتهنیستند زیرا از ب
 :انعام فرموده ۀسور ۱۲۷ ۀو در آی ]۱۶۹: آل عمران[ )١(﴾زَقُونَ يُرۡ 

َ�ِٰم ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿  .]١٢٧[األنعام:   )٢(﴾لَُهۡم َداُر ٱلسَّ
 :انفال فرموده ۀسور ۴ ۀو در آی

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَمۡغفَِرةٞ َورِۡزٞق َكرِ�مٞ ﴿   .]٤[األنفال:  )٣(﴾ل
 :فرموده ۳۴ ۀزمر آی ۀو در سور

ا �ََشآُءوَن ﴿   .]٣٤[الزمر:   )٤(﴾ِعنَد َرّ�ِِهمۡ لَُهم مَّ
 :حدید مطلق مؤمنین را وعده داد و فرموده ۀسور ۱۹ ۀو در آی

َهَدآُء ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿ يُقوَنۖ َوٱلشُّ ّدِ ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلّصِ
ُ
ۦٓ أ ِ َورُُسلِهِ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ ۡجُرُهۡم  َوٱ�َّ

َ
لَُهۡم أ

  .]١٩: حدید[ال  )٥(﴾َونُورُُهمۡ 
 :فرموده ۸ ۀنه آیالبیّ  ۀدر سورو 

ُٰت َعۡدنٖ ﴿   .]٨[البینه:  )٦(﴾َجَزآؤُُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ
 :ست اجرشان نزد پروردگارشانا و در آیات دیگری فرموده برای ایشان

َُّهۡم َدَرَ�ٌٰت ِعنَد َرّ�ِِهمۡ ﴿   .]٤[األنفال:  )٧(﴾ل
نه در قبرشان  و در دارالسالم بهشت خواهد بودا که طبق این آیات زنده بودن ایشان، نزد رحمت خد

  نه در دنیاو 
ّ
گویند  خبرند، به غلط می خبرند. بعضی از گویندگان  که از این آیات بی ی از دنیا بیو به کل

سخن ایشان بر خالف آیات الهی  که ارواح ایشان در دنیا هستند و از صدای ما و کار ما باخبرند، این

 ».شوند نزد پروردگارشان روزی داده می« -١

 ».سرای سالمت نزد پروردگارشان استبرای ایشان « -٢

 ».منت روزی نیک بی درجاتی نزد پروردگارشان و آمرزش و« -٣

 ».است هر چه بخواهند نزد پروردگارشان ایشانبرای « -٤

اند ایشان همان صدیقین و گواهان نزد پروردگارشانند برای ایشان است  ایمان به خدا و رسول او آوردهو آنان که « -٥

 ».اجرشان و نورشان

 ».های دائمی است ها و بوستاننزد پروردگارشان باغ پاداششان« -٦

 ».ایشان است درجاتی نزد پروردگارشان برای« -٧

_____________________________ 
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یم زنده بودن گوی نحل خواهد آمد. و به اضافه می ۀسور ۳۲ ۀآی ۀترجم و شرح این مطلب در است

شهداء و اولیاء مستلزم علم ایشان به همه چیز و به همه جا نیست، زیرا در زمان زندگی خود در دنیا علم 

ِ  إِنَّا﴿ ۀبه همه چیز نداشتند. و جمل َّ�ِ  ٓ ا ه به سوی امر داللت دارد که برگشت هم ﴾ِجُعونَ َ�ٰ  هِ إَِ�ۡ  ��َّ

و نفرموده  »لونإنا اليه واصِ « :اوست در روز جزاء و کیفر، نه اینکه کسی به او وصل شود، زیرا نفرموده

 »حدوننا اليه متّ إ«
ّ

 ز کفر چیزی نیست.عیند ُج ، پس آنچه عرفا مد

وِ ﴿
َ
ِۖ َ�َمۡن َحجَّ ٱۡ�َۡيَت أ َفا َوٱلَۡمۡرَوةَ ِمن َشَعآ�ِرِ ٱ�َّ ن إِنَّ ٱلصَّ

َ
ٱۡ�َتَمَر فََ� ُجَناَح َعلَۡيهِ أ

َ َشاكٌِر َعلِيٌم  � فَإِنَّ ٱ�َّ َع َخۡ�ٗ وََّف بِِهَماۚ َوَمن َ�َطوَّ   .]١٥٨[البقرة:   ﴾١٥٨َ�طَّ
اطاعت بندگی بندگان است، پس هر  ۀکه صفا و مروه از شعائر خدا و نشانبراستی: ترجمه

 نیست که آن دو را طواف کند. و هر بر او باکی ،آرد خدا کند و یا عمره به جا ۀحج خانکس 
 )۱۵۸خدا شکرگزار داناست.( قاً کار خیری کند محّق  از واجبات)(بیش س از روی میلک

شود که یکی از اوامر و حدود إلهی  چیزهایی گفته می و شعائر به عار به معنی اعالم استاش: نکات

این صفا و مروه و  بنابرار دهد، ربندگی بندگان ق ۀو نشان تعالی معلوم کند حق و شعائر را باید را إعالم کند

َجَعۡلَ�َٰها  ۡ�ُۡدنَ ٱوَ ﴿ و یا شترهای قربانی را خدا شعائر قرار داده ک حج مانند مشعرالحرامسایر مناس
�ِرِ  ِ ٱلَُ�م ّمِن َشَ�ٰٓ دینی یا عنوان شعائر ه ا اگر مردم چیزی را بمّ گویند. ا اینها را شعائر الله می و ﴾�َّ

 نها را بدعت خواندآتوان آنها را شعائر دینی خواند بلکه باید  و نمی وجود آورند غلط استه مذهبی ب

 
ً
و گلدسته را که مردم شعائر مذهبی  گنبد پوشی، بیرق، کتل، سیاه مانند شعائر حزبی و مملکتی مثال

  این چیزها نیست و صدات رسول خاند، در صورتیکه اسالم دستور نداده و در سنّ  خود قرار داده
ً
 قطعا

 
ّ
ه جنب مسجدالحرام و طواف آنها دورزدن بدعت است. و صفا و مروه دو کوه کوچکی است در مک

گویند و واجب  و این را سعی بین صفا و مروه می ز صفا به مروه و برگشتن استنیست بلکه رفتن ا

ن هِ َعلَيۡ  ُجَناحَ  فََ� ﴿ :چه ظاهر قرآن داللت بر وجوب ندارد زیرا فرموده ، اگراست
َ
وََّف  أ  ﴾بِِهَما َ�طَّ

اند این است که چون زمان  ای که برای چنین تعبیر گفته و نکته .»باکی نیست که طواف کند به آن دو«

 ت حتّ جاهلیّ 
ّ
و  کردند ر باالی صفا و مروه نصب میهای خود را ده بتی زمان نزول این آیه مشرکین مک

َ� ﴿ :بودن بتها جایز نیست خدا فرموده ۀمروه بواسط سعی بین صفا و کردند مردم مسلمان خیال می
وصف کرده به وصف شاکر و شکر در لغت خود را و خدا در این آیه  »باکی برای سعی نیست« ﴾ُجَناحَ 

مر فرموده و شکر به که خدا ا یسان و یا صرف هر نعمتی است در جایبه معنی ثنای مقابل نعمت و اح
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دادن او به بنده است در مقابل عمل صالحی که  خدا جزا کرو ش خدا صحیح نیست ۀدرباراین معانی 

 بنده انجام داده است.
ُٰه لِلنَّاِس ِ� ﴿ نَزۡ�َا ِمَن ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َوٱلُۡهَدٰى ِمۢن َ�ۡعِد َما َ�يَّ�َّ

َ
ٓ أ ِيَن يَۡ�ُتُموَن َما إِنَّ ٱ�َّ

 ُ ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡلَعُنُهُم ٱ�َّ
ُ
ٰعُِنوَن ٱۡلِكَ�ِٰب أ ْ َوَ�يَُّنواْ  ١٥٩ َوَ�ۡلَعُنُهُم ٱل�َّ ۡصلَُحوا

َ
ْ َوأ ِيَن تَابُوا إِ�َّ ٱ�َّ

اُب ٱلرَِّحيُم  نَا ٱ�َّوَّ
َ
تُوُب َعلَۡيِهۡم َو�

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك �

ُ
اٌر  ١٦٠فَأ ْ وَُهۡم ُكفَّ ْ َوَماتُوا ِيَن َ�َفُروا إِنَّ ٱ�َّ

ِ وَ  ْوَ�ٰٓ�َِك َعلَۡيِهۡم لَۡعَنُة ٱ�َّ
ُ
ۡ�َعَِ� أ

َ
ُف َ�ۡنُهُم  ١٦١ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱ�َّاِس أ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيُم  ١٦٢ٱۡلَعَذاُب َوَ� ُهۡم يُنَظُروَن    ﴾١٦٣�َ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
 .]۱۶۲-۱۵۹[البقرة:  

آنکه آنها را در این کتاب پس از  ایم،هرا که نازل کرد آنانکه آیات روشن و هدایتی قاً محّق : ترجمه
کنندگان نیز  کند و لعن ان را خدا لعن میکنند، آنایم کتمان میآسمانی برای مردم بیان نموده

و برای مردم بیان نمایند،  و توبه و اصالح کنند ) مگر آنانکه برگردند۱۵۹کنند( آنان را لعن می
که کافرند و در حال ) به راستی آنان۱۶۰پذیر رحیم( و منم توبه ،پذیرم ایشان را می ۀپس من توب

و  ) همواره در لعنت۱۶۱خدا و مالئکه و تمام مردمان( تلعن ستا  نکفر بمیرند مخصوص ایشا
 )۱۶۲است و نه بر ایشان نظر کنند.( دوزخند نه بر آنان تخفیف عذاب

گویند ویا اگر  ی هستند که آیات قرآن را برای مردم نمیآن علمای ﴾يَۡ�ُتُمونَ ﴿ مقصود از: نکات

همید و یا کسی ف گویند شما معانی آن را نمی کنند و بلکه به مردم می قرائت کنند معنی آن را کتمان می

هی را لایات آو در حقیقت  حالیکه تمام این سخنان باطل است و یا اینکه هفتاد معنی دارد در فهمد نمی

و اگر توبه کنند و بیان نکنند مشمول  اند خبر نگاه داشته ا از آنها بیها کتمان کرده و مردم ر بدین بهانه

 خواهند شد. ۱۵۹ ۀلعنت در آی

ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱلرَّۡحَ�ُٰن ٱلرَِّحيُم وَ ﴿   ١٦٣إَِ�ُٰهُ�ۡم إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ �َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� �ِض إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

ُ مِ  نَزَل ٱ�َّ
َ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ َوٱۡلُفۡلِك ٱلَِّ� َ�ۡرِي ِ� ٱۡ�َۡحرِ بَِما يَنَفُع ٱ�َّاَس َوَمآ أ َن َوٱۡختَِ�ِٰف ٱ�َّ

ِ َدآبَّةٖ َوتَۡ�ِ�ِف ٱلّرَِ�ٰحِ 
�َض َ�ۡعَد َمۡوتَِها َوَ�ثَّ �ِيَها ِمن ُ�ّ

َ
ۡحَيا بِهِ ٱۡ�

َ
آءٖ فَأ َمآءِ ِمن مَّ  ٱلسَّ

�ِض �َ�ٰٖت ّلَِقۡوٖ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
َمآءِ َوٱۡ� رِ َ�ۡ�َ ٱلسَّ َحاِب ٱلُۡمَسخَّ َوِمَن ٱ�َّاِس َمن  ١٦٤َوٱلسَّ

ِۗ َولَوۡ  َّ ا ّ�ِ َشدُّ ُحّبٗ
َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا ِۖ َوٱ�َّ نَداٗدا ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َكُحّبِ ٱ�َّ

َ
ِ أ يََرى  َ�تَِّخُذ ِمن ُدوِن ٱ�َّ

ِينَ  َ َشِديُد ٱۡلَعَذاِب  ٱ�َّ نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َ�ِيٗعا َوأ نَّ ٱۡلُقوَّةَ ِ�َّ

َ
ْ إِۡذ يََرۡوَن ٱۡلَعَذاَب أ   ١٦٥َظلَُمٓوا

َ
أ إِۡذ َ�َ�َّ

ۡسَباُب 
َ
َعۡت بِِهُم ٱۡ� ْ ٱۡلَعَذاَب َوَ�َقطَّ ُوا

َ
ْ َوَرأ َبُعوا ِيَن ٱ�َّ ْ ِمَن ٱ�َّ ِيَن ٱتُّبُِعوا ِيَن  ١٦٦ٱ�َّ َوقَاَل ٱ�َّ
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ۡعَ�ٰلَُهۡم ٱ�َّ 
َ
ُ أ ۗ َكَ�ٰلَِك يُرِ�ِهُم ٱ�َّ ْ ِمنَّا  ِمۡنُهۡم َكَما َ�َ�َُّءوا

َ
أ ٗة َ�َنتََ�َّ نَّ َ�َا َكرَّ

َ
ْ لَۡو أ َحَسَ�ٍٰت َبُعوا

  .]١٦٧-١٦٣[البقرة:   ﴾١٦٧َعلَۡيِهۡمۖ َوَما ُهم بَِ�ٰرِِجَ� ِمَن ٱ�َّارِ 
) ۱۶۳نیست معبودی جز او که رحمن و رحیم است( ،و معبود و إله شما یکی است: ترجمه

شدن شب و روز و آن کشتی که  شب و روز و کم ورفت و زمین و آمد اهدر خلقت آسمان قاً محّق 
ین را پس از موات مزبه سود مردم در دریا جاری است و آبی که خدا از آسمان نازل کرده و 

 ۀرهای تسخیرشدبا ه و گردش بادها وای در آن منتشر کرد و از هر جنبنده شدنش زنده کرده
) و بعضی از مردم ۱۶۴ی از قدرتست برای خردمندان(یها نشانه قاً سمانها و زمین، محّق آبین 

و  داشتن خدا دارند مانند دوست ت میخدا را مانند خدا گیرند و آنان را دوسکه غیرند ا کسانی
-میستمگران هنگام دیدن عذاب  و اگرچه دارند ش از هر چیز دوست مییمؤمنان خدا را ب

) ۱۶۵و حقًا عذاب خدا سخت است ( ی مخصوص خدا استًا قدرت و توانایکه حّق بینند 
وقتی که رؤساء و پیشوایان از پیروان بیزاری جویند و عذاب را مشاهده نموده و اسباب و روابط 

بود از ایشان  یا)(به دناگر برای ما برگشتیوان گویند: رو و پیر  ) و دنباله۱۶۶قطع گردد (
ن به ایشا جستیم چنانکه ایشان از ما بیزاری جستند، خدا بدین گونه اعمالشان را بیزاری می

 )۱۶۷ایشان باشد و از آتش بیرون رفتنی نباشند.(نمایاند که موجب افسوسها بر  می

و در  خدا نیستز ملجأی ُج است که پناه واین  ،﴾َ�ِٰحدٞ  إَِ�ٰهٞ  �َ�ُٰهُ�مۡ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات

و قدرت خدا را در خلق موجودات بنگرند  خدا رجوع نکنند و بنده را مانند خدا ندانسته حوائج به بندگاِن 

 گرداند و انواع اشجار، ریاحین، و ستارگان را می که چگونه و به چه ترتیب دقیق و تدبیر علمی خورشید

خلوق ن بنگرند تا بدانند کار خدا را نسبت به مرویاند، به وسائل طبیعی و قوانین آ جات می گلها و میوه

  إِذۡ ﴿ :دوست بدارند نه اسباب را. و جمله األسباب را بو مسبّ  دادن از سفاهت و نادانی است
َ
أ ِينَ  َ�َ�َّ  ٱ�َّ

 ْ أموم فراری است و بیزاری و مرجع از مقلد و امام از م داللت دارد که روز قیامت مراد از مرید ﴾ٱتُّبُِعوا

جمع  أنداددرد ایشان نخورد. و ه اند، ب دانسته اإلطاعه می آنان را واجبمردم و آن بزرگانی که  جوید می

 نِ 
ّ

 نِ است، و  د
ّ

 یعنی مانند، مقصود این است که در کار تکوینی و تشریعی خدا مانند ندارد. د

�ِض َحَ�ٰٗ� َطّيِٗبا َوَ� ﴿
َ
ا ِ� ٱۡ� َها ٱ�َّاُس ُ�ُواْ ِممَّ ُّ�

َ
� ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ َلُ�ۡم َ�ٰٓ تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ

بٌِ�  ِ َما َ� َ�ۡعلَُموَن  ١٦٨َعُدّوٞ مُّ ن َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ
َ
وٓءِ َوٱۡلَفۡحَشآءِ َوأ ُمرُُ�م بِٱلسُّ

ۡ
 ﴾١٦٩إِ�ََّما يَأ

 .]١٦٩-١٦٨[البقرة:  
و پیروی  ، بخورید،زه باشددر صورتیکه حالل و پاکی مردم از آنچه در زمین است ای: ترجمه

کند  مر می) همانا شما را ا۱۶۸(یرا او برای شما دشمنی است آشکار گامهای شیطان مکنید ز
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ید و نسبت دهید آنچه را کند که بر خدا بگوی مر میشما را او  کارهای بد و زشتبه 
 )۱۶۹دانید.( نمی

َهاَ�ٰٓ ﴿: نکات ُّ�
َ
فهمند. و  و خطاب قرآن را می مردمندداللت دارد که مخاطب قرآن  ﴾�َّاُس ٱ �

ْ ﴿ :ۀجمل که آنچه روی زمین است برای مردم مباح است، به  »ةاإلباح ةإصال«داللت دارد بر  ﴾...ُ�ُوا

فات است. و خطوات مقصود از أکل جمیع تصّر  و کثیف. و که حالل و پاکیزه باشد نه مضّر شرطی

  إِ�ََّما﴿ :ۀهای شیطانی است. و جمل همان راه شیطان
ۡ
ِ  ُمرُُ�ميَأ وٓ ٱب داللت دارد که شیطان  ﴾...ءِ لسُّ

 دوممر به بدی یعنی گناهان. ا – لاّو : و کار او منحصر است به سه چیز کند هیچ وقت امر به خیر نمی

دانید که همان  دادن به خدا آنچه را که نمی مر به گفتن و نسبتا – سوم. مر به فحشاء یعنی کبائرا –

 ست به دین.ا بستن بدعتها

﴿ َ َول
َ
ٓۚ أ ۡلَفۡيَنا َعلَۡيهِ َءابَآَءنَا

َ
� ٓ ْ بَۡل نَتَّبُِع َما ُ قَالُوا نَزَل ٱ�َّ

َ
ٓ أ ْ َما ۡو َ�َن �َذا �ِيَل لَُهُم ٱتَّبُِعوا

ِي َ�نۡ  ١٧٠ا َوَ�َ�ۡهَتُدوَن  ٔٗ َءابَآؤُُهۡم َ� َ�ۡعِقلُوَن َشۡ�  ِيَن َ�َفُرواْ َكَمَثِل ٱ�َّ عُِق بَِما َ� َوَمَثُل ٱ�َّ
ۢ بُۡ�ٌم ُ�ۡ�ٞ َ�ُهۡم َ� َ�ۡعقِلُوَن   .]١٧١-١٧٠[البقرة:   ﴾١٧١�َۡسَمُع إِ�َّ ُدَ�ٗٓء َونَِداٗٓءۚ ُصمُّ

خیر بلکه به  :پیروی کنید، گویند زل نمودهآنچه را خدا نا :و چون به ایشان گفته شود: ترجمه
ل نکرده و چه پدرانشان چیزی تعّق  کنیم، آیا و اگر راهی که پدران خود را یافته ایم پیروی می

یوانی بانگ زند ) حکایت کافران حکایت شخصی است که به ح۱۷۰هدایتی نیافته باشند(
 )۱۷۱ل ندارند.(الالن و کورانند که تعّق  شنود، کران، حیوانی که جز صدایی و ندایی نمی

ْ ﴿ ۀ:جمل: نکات ن حرام است، چه آ و پیروی غیر که پیروی قرآن واجبداللت دارد  ﴾...ٱتُّبُِعوا

ۢ ﴿ و چه تقلید دیگران. و تقلید پدران باشد   ﴾قِلُونَ َ�عۡ  َ�  َ�ُهمۡ  ُ�ۡ�ٞ  مٌ بُ�ۡ  ُصمُّ
ّ
دین، داللت دارد که مقِل

 اند. انسان باید از عقل خدا داده در راه دین بهره برد. و کر و کور مانده اند عقل خود را بکار نینداخته

ِ إِن ُكنُتۡم إِيَّاهُ َ�ۡعُبدُ ﴿ ِيَن َءاَمُنواْ ُ�ُواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َرزَۡقَ�ُٰ�ۡم َوٱۡشُكُرواْ ِ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� وَن َ�ٰٓ

َم وَ  ١٧٢ َم َعلَۡيُ�ُم ٱلَۡمۡيَتَة َوٱ�َّ َما َحرَّ ِۖ َ�َمِن ٱۡضُطرَّ إِ�َّ هِلَّ بِهِۦ لَِغۡ�ِ ٱ�َّ
ُ
ٓ أ َ�َۡم ٱۡ�ِ�ِ�رِ َوَما

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٌم   .]١٧٣-١٧٢[البقرة:   ﴾١٧٣َ�ۡ�َ بَاٖغ َوَ� َ�دٖ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
کنید اگر و برای خدا شکر  بخوریدایم  که روزی شما کردهیهای از پاکیزهای مؤمنین، : ترجمه

چه گوشت خنزیر و هر ما مرده، خون و) همانا خدا بر ش۱۷۲خواهید او را بندگی کنید( می
(به خوردن که  ده، پس هربرای غیرخدا آواز داده شود و بر او نام غیر خدا برده شود حرام کر 
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به تحقیق  .ناچار گردد در حالیکه ستم نکند و تجاوز ننماید، پس گناهی بر او نیستاینها) 
 )۱۷۳( خدا آمرزنده و رحیم است.

 باشد. و می ۱۷۲ ۀاز آن استخراج شده همین آی» إصالة اإلباحة« ۀکه قاعدیکی از آیاتی: نکات

ٓ ﴿ :ۀمقصود از جمل هِلَّ  َما
ُ
ِۖ ٱ لَِغۡ�ِ  ۦبِهِ  أ و  غیرخدا برده شود آن حیوانی است که وقت ذبح آن، نام ﴾�َّ

میر و یا داماد زاده و یا ورود فالن ا و یا امام‡هئّم رای حضرات امانند اینکه ب ،ذبح گرددیا برای غیرخدا 

 و یا در پیشگاه َع 
َ
. و گوشت آن مشمول حرمت است ،م و مانند آن ذبح شود، که در تمام این مواردل

باشد، ولی  میه لیّ شود قانون اضطرار که حکم ثانوی  رافع احکام اّو  اثبات می ﴾ٱۡضُطرَّ  َ�َمنِ ﴿ :ۀازجمل

  :شود که برای اضطرار دو شرط است از آیه استفاده می

و یا برای ستم مسافرت  دیگری را نگیرد یعنی غذای مضطّر  ،ستم نکند آنکه شخص مضطّر  -اول

  نکرده باشد
ّ

 ت، حرامی را تناول ننماید.و یا بر زمامدار اسالمی خروج نکند و یا برای لذ

  -مدّو 
ّ

 شود، تجاوز ننماید، یعنی به قدر َس  ی که رفع اضطرار میتجاوز نکند یعنی از حد
ّ

و  قمَ َر  ِد

 حفظ جان استفاده کند، نه زیادتر.

و یا ذبح شرعی نشده باشد. و اگر  که مرده باشد و یا خفه شده باشد شامل است حیوانی را »هيتَ مَ «و 

موی  کرک و ولی پشم، باشد. د به حکم میته میو چون روح ندارضاز حیوان زنده عضوی قطع شود آن ع

 میته پاک است، چون اینها روح حیوانی نداشته.

ْوَ�ٰٓ�َِك َما ﴿
ُ
وَن بِهِۦ َ�َمٗنا قَلِيً� أ ُ ِمَن ٱۡلِكَ�ِٰب َو�َۡشَ�ُ نَزَل ٱ�َّ

َ
ِيَن يَۡ�ُتُموَن َمآ أ إِنَّ ٱ�َّ

ُ يَ  ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم إِ�َّ ٱ�َّاَر َوَ� يَُ�ّلُِمُهُم ٱ�َّ
ۡ
ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم يَأ

ِ�ٌم 
َ
ِ� َ�َمآ  ١٧٤َعَذاٌب أ َ�ٰلََة بِٱلُۡهَدٰى َوٱۡلَعَذاَب بِٱلَۡمۡغفَِرة ْ ٱلضَّ ُوا ِيَن ٱۡشَ�َ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ۡصَ�َُهۡم َ�َ ٱ�َّارِ 
َ
� �نَّ  ١٧٥أ َل ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ َ نَزَّ نَّ ٱ�َّ

َ
ْ ِ�  َ�ٰلَِك بِأ ِيَن ٱۡخَتلَُفوا ٱ�َّ

 .]١٧٦-١٧٤[البقرة:   ﴾١٧٦ٱۡلِكَ�ِٰب لَِ� ِشَقاقِۢ بَعِيٖد 
کنند و به بهاء کمی  کسانیکه آنچه را خدا نازل کرده از کتاب، کتمان می حقیقتاً : ترجمه

خدا در قیامت با آنان سخن  و کنند مگر آتش را کم خود وارد نمیفروشند، ایشان در ش می
) ایشان کسانیند که ۱۷۴ای ایشان عذابی است دردناک(ر و ب گرداندو ایشان را پاک ن نگوید

و عذاب را به جای آمرزش، پس چه چیز ایشان را صبور  اند گمراهی را به مقابل هدایت دهخری
رای این است که خدا این کتاب را به حق ب) این کیفر ۱۷۵( اقت کرده بر آتش دوزخطو پر 
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که در این کتاب اختالف کردند، در راه آنان قاً اعتناء نکردند) و محّق  نازل کرده (و اینان
 )۱۷۶باشند.( مخالفتی دور از حق می

  این است که آیات الهی را بیان نکند ﴾...يَۡ�ُتُمونَ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات
ّ

ن را بشنود آ و یا ضد

  و یا اگر سکوت نماید
ً
باید : و یا بگوید مشکل استفهمش : بگوید کسی بخواهد بفهمد نگذارد، مثال

 و یا طوری بیان کند که هدف آیه معلوم نشود، که تمام درس بخوانی تا فالن آیه را بفهمیچهل سال 

کثر گویندگان دینی این خود یکی از گناهان کبیره است که ا موارد کتمان و مشمول عذاب است؛ اینها

کنند، برای خوشنودی مردم که مردم را  ان میلهی را کتمشوند و در حقیقت کسانی که آیات ا مرتکب می

 دانند. اق نمینرمانند، خدا را رّز 

﴿ ِ ن تَُولُّواْ وُُجوَهُ�ۡم قَِبَل ٱلَۡمۡ�ِِق َوٱلَۡمۡغرِِب َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ َمۡن َءاَمَن بِٱ�َّ
َ
۞لَّۡيَس ٱۡلِ�َّ أ

ٰ ُحّبِهِۦ َذوِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ  َۧوٱ�َّبِّ�ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ َوٱۡلِكَ�ِٰب  َن َوَءاَ� ٱلَۡماَل َ�َ
َكٰوةَ  لَٰوةَ َوَءاَ� ٱلزَّ قَاَم ٱلصَّ

َ
آ�ِلَِ� َوِ� ٱلّرِقَاِب َوأ بِيِل َوٱلسَّ  َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكَ� َوٱۡ�َن ٱلسَّ

ِٰ�ِ�نَ  ْۖ َوٱل�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  َوٱلُۡموفُوَن بَِعۡهِدهِۡم إَِذا َ�َٰهُدوا
ُ
ِس� أ

ۡ
آءِ وَِحَ� ٱۡ�َأ َّ َسآءِ َوٱل�َّ

ۡ
ِ� ٱۡ�َأ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱلُۡمتَُّقوَن 
ُ
ْۖ َوأ ِيَن َصَدقُوا  .]١٧٧[البقرة:   ﴾١٧٧ٱ�َّ

ه خود را به طرف مشرق و مغرب بگردانید، ولیکن نیکی و نیکی این نیست که توّج : ترجمه
مال را  امبران آورد، وکتاب خدا و پی ه،مالئک ز قیامت،یکوکار کسی است که ایمان به خدا، رون

کنندگان و در آزادی  ماندگان و سؤال راه در به خویشان، یتمیان، مساکین، به دوستی او
وفا  چون عهد ببندندو به عهد و پیمان خود  بندگان بدهد و نماز را بپا دارد و زکات را بدهد

ایشانند  هاد صابر باشند، ایشانند راستگویان، وفقر و مرض و هنگام ج ها، در سختیو  دنکن
 )۱۷۷( همان پرهیزگاران

 چون توّج : نکات
ّ

ده قابل تغییر ه به قبله در عبادت از اصول دائمی اسالم نبوده و لذا در شرایع متعد

فیه، ناظر به  حُن نَ  ما ۀو آی نیست تهبوده، پس افتخار بخصوص قبله چنانکه یهود را عادت بوده، شایس

 همین معنی است. 

ایمان به پنج و  شده م آن بوده، شمردهدر دین اسالم الزم و مقّو از ایمان و عمل صالح در این آیه آنچه 

کتب و رسل إلهی. پس ایمان به همین پنج چیز در  به خدا، قیامت، مالئکه، ایمان: چیز را کافی دانسته

ایمان به چیزهای دیگر شرط به تصدیق خدا در این آیه. و  اسالم و ایمان کافی و از اصول دین است،

و کرامات  و دخالت در کفر و ایمان ندارد مانند ایمان به امامت و رجعت م آن نیستاسالم و مقّو ایمان، 
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 مّ اولیاء و مانند آن. و ا
ً
باشد، مانند ایمان  یز میذکر شده، داخل همین پنج چ ا آنچه در کتاب خدا صریحا

 کتاب و میزان و بهشت و دوزخ. إلهی و مانند حساب وعدل و حکمت  رت،به علم، قد

 ا عمل که فروع باشد، آن نیز در این آیه شرح داده شده که چه کاری مُ مّ و ا
َ

  موِّ ق
ّ
 ت شود.نیکی است دق

و الزم  کافی است و اعمال اسالمی را بداند، نظر در این آیه برای او حال اگر کسی بخواهد عقاید

 و خود را حیران و سرگردان کند. ران عالم را ببیندنیست هزاران کتاب و هزا

ٰ ﴿ و ضمیر قط مال را فی دوستی خدا، ، یعنی برااللهگردد به  ن گفت برمیتوا را می ﴾ُحّبِهِۦ َ�َ

اه خدا ، آن را در ردارد گردد به مال، یعنی با اینکه مال را دوست می می توان گفت بر و می مصرف کند

 مستفاد از»ايتاء«گردد به  می ت برفتوان گ و می دهد ا را بر مال ترجیح میمر خدکند و ا انفاق می

 دارد. و انفاق مال را دوست می ءیعنی إعطا ﴾َءاَ� ﴿

ِٰ�ِ�نَ ﴿و  ﴾َوٱلُۡموفُونَ ﴿ :ۀو در کلم اختالف شده در اینکه چرا یکی به حالت رفعی و دیگری  ﴾ٱل�َّ

جمله ابوعلی فارسی که از بزرگان ادیبان است  به حالت نصبی و یا جّری آمده؟ هر کس چیزی گفته، از آن

ه سامع ی جلب توّج ارواحدی ذکر شود، بهتر آن است که بدرپی برای موصوف  پی ۀگفته چون صفات کثیر

 َوٱلُۡموفُونَ ﴿ ر ما جهت اختالف إعراب این است کهظصفات داده شود. ولی به نهای مختلفه به آن  إعراب
ْ  إَِذا بَِعۡهِدهِمۡ  ِ  َءاَمنَ ﴿ ۀو عطف شده بر جمل مبتدا و خبر است ۀجمل ﴾َ�َٰهُدوا ِ ٱب مرفوع باشد.  و باید ﴾�َّ

ِٰ�ِ�نَ ﴿ ولی ِ  َءاَمنَ  َمنۡ ﴿ ۀدر جمل »من موصوله« و عطف است بر جمله نیست ﴾ٱل�َّ ِ ٱب و چون  ﴾�َّ

ِٰ�ِ�نَ ﴿ )١(مجرور است »من موصوله«  نیز مجرور آمده و باید مجرور باشد. ﴾ٱل�َّ

ّرِ َوٱۡلَعۡبُد بِٱۡلَعۡبِد ﴿ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلِقَصاُص ِ� ٱۡلَقۡتَ�� ٱۡ�ُرُّ بِٱۡ�ُ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 � نَ�ٰ
ُ
نَ�ٰ بِٱۡ�

ُ
ٖن� َوٱۡ� َدآٌء إَِ�ۡهِ �ِإِۡحَ�ٰ

َ
ۢ بِٱلَۡمۡعُروِف َوأ ءٞ فَٱّ�َِباُع ِخيهِ َ�ۡ

َ
َ�َمۡن ُعِ�َ َ�ُۥ ِمۡن أ

ِ�ٞم 
َ
ّ�ُِ�ۡم َورَۡ�َةۗٞ َ�َمِن ٱۡ�َتَدٰى َ�ۡعَد َ�ٰلَِك َفلَُهۥ َعَذاٌب أ َوَلُ�ۡم ِ�  ١٧٨َ�ٰلَِك َ�ۡفِيٞف ّمِن رَّ

 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ  .]١٧٩-١٧٨[البقرة:   ﴾١٧٩ۡلَ�ِٰب لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن ٱۡلقَِصاِص َحَيٰوةٞ َ�ٰٓ

و بنده به بنده،  شدگان، آزاد به آزاد تهکش ۀر ر شده بر شما قصاص درباای مؤمنین مقرّ  :ترجمه
او، باید پیروی عرف و وزن به زن، پس آنکه برایش چیزی گذشت شود از طرف برادر دینی 

_____________________________ 
 تمام » ولکن البرَّ برُّ من آمن بالله«بر این احتمال  رالف آنؤاحتماال م -١

ً
مجرور فرض نموده است. در حالی که تقریبا

و  »: «وأعني الصابرین«باشد به این معنا که: منصوب علی المدح می» الصابرین«گویند: مفسران و اهل لغت می

 است. منصوب » ذوی القربی«بر مبنای عطف بر » الصابرین«یا اینکه ». باشندمنظورم صابرین می
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و أداء دیه به او به خوبی باشد، این تخفیفی از پروردگارتان و رحمتی است، پس  معروف باشد
) و برای شما در قصاص، زندگی ۱۷۸آنکه بعد از این تجاوز کند برای او عذابی است دردناک(

 )۱۷۹است ای صاحبان عقول تا باشد که پرهیزگار شوید.(

 ه باید بین قاتل و مقتول در قصاصاند ک گفتهرین ّس فم ﴾...بِٱۡ�ُّرِ  ٱۡ�ُرُّ ﴿ :در جمالت: نکات

 اگر هر دو عاقل،تساوی را ر
ً
و اگر یکی از  ل قصاص شودتمسلمان باشند، باید قا آزاد و عایت کرد، مثال

و یا به  شود شود، بلکه به دیه منتقل می یآنان عاقل نباشد و یا مسلمان نباشند، حکم قصاص رعایت نم

نَ�ٰ ﴿ :ۀطریق دیگر. و همچنین در جمل
ُ
نَ�ٰ  َوٱۡ�

ُ
اند که زن را مقابل زن و به عوض او  گفته ﴾بِٱۡ�

زن نصف مرد است، پس آن مرد باید دیه بدهد. و یا اگر  ۀاگر قاتل زنی مرد باشد، دی کنند و قصاص می

طبق روایات  را قصاص کنند. قتل را به او بدهند و سپس او ۀنصف دیاّول خواستند او را بکشند، باید 

اند استفاده کنند آیه در  توان گفت آنچه از مفهوم آیه خواسته چه در قرآن ذکری نشده. ولی می یده، اگررس

 اگر توان گفت مقام بیان آن نیست، یعنی نمی
ً
کشت، قاتل را نکشیم و  مردی زنی را و یا زنی مردی را مثال

مقام بیان آن است، این است که یه چنین داللتی را ندارد. بلکه آنچه را آیه در آیم، که قصاص ننمای

قاتل را نیز  ت گاهی غیربگوییم در قتل، فقط قاتل باید کشته گردد نه کس دیگر، زیرا در زمان جاهلیّ 

از قاتل، افراد دیگری  قاتل، غیر ۀل، از طایفمقتو ۀکشت گاهی خانواد کشتند و اگر زنی زن دیگر را می می

اشاره کرده که همان قاتل را  »المو  الف«کشتند، خدا در این آیه با آوردن  گناه بودند، می را نیز که بی

 بعد نیز فرموده ۀآی  چنانکه در مرد؛ و چه مرد باشد و چه غیر غیر حر بکشید، چه حر باشد و چه

ٞ  ٱۡلقَِصاِص  ِ�  َولَُ�مۡ ﴿ سوره نازل  نمائده که آخرین سوره و پس از ای ۀسور عالوه دره و ب ﴾..َحَيٰوة

ِ  َس �َّفۡ ٱ﴿ :فرماید شده خدا می اْح�ُ « :فرموده صو پس از آن خطاب به پیغمبر ﴾ِس �َّفۡ ٱب
َ
بَيَْنُهم  مْ ف

نَزَل اهللاُ 
َ
ٓ ﴿ :شوری فرموده ۀ. و در سور»بَِما أ ِۢ  ءُ َجَزا  َ�َمنۡ ﴿ ۀ. و مقصود از جمل﴾لَِهابِِمثۡ  َسّيَِئة
 اند. دیه راضی شدند، احسانی نموده همین است که اگر اولیای مقتول به ﴾...ُعِ�َ 

ۡقَر�َِ� ﴿
َ
يِۡن َوٱۡ� ا ٱلۡوَِصيَُّة لِۡلَ�ِٰ�َ َحَدُ�ُم ٱلَۡمۡوُت إِن تََرَك َخۡ�ً

َ
ُكتَِب َعلَۡيُ�ۡم إَِذا َحَ�َ أ

ا َ�َ ٱلُۡمتَّقَِ�  َ�ُ  ١٨٠بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ ِيَن َ�َمۢن بَدَّ ٓ إِۡ�ُمُهۥ َ�َ ٱ�َّ َما ۥ َ�ۡعَد َما َسِمَعُهۥ فَإِ�َّ
َ َسِميٌع َعلِيٞم  ۥٓۚ إِنَّ ٱ�َّ لُونَُه ۡصلََح بَۡيَنُهۡم فََ�ٓ  ١٨١ُ�َبّدِ

َ
ۡو إِثٗۡما َفأ

َ
وٖص َجَنًفا أ َ�َمۡن َخاَف ِمن مُّ

َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم   .]١٨٢-١٨٠[البقرة:   ﴾١٨٢إِۡ�َم َعلَۡيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
های مرگ یکی از شما رسید، اگر مالی گذاشته،  ر شد بر شما که چون نشانهمقرّ : ترجمه

 ت کاراین وصیّ  .خویشان به خوبی و عدالت ت نماید، یعنی سفارش کند برای والدین ووصیّ 
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ت را پس از شنیدن آن، تبدیل دهد، ) پس هر کس وصیّ ۱۸۰( قینمتّ  ۀی است بر عهدحّق 
) پس آنکه ۱۸۱( دهندگان است، براستی خدا شنوای داناست بر تبدیلهمانا گناه تبدیل، 

کننده و یا گناهی را از وی بترسد، پس اصالح دهد بین ایشان، گناهی بر  تانحرافی را از وصیّ 
 )۱۸۲( او نیست زیرا خدا آمرزنده و رحیم است.

 :ۀمالی دارد. و جملکه ت بر کسیداللت دارد بر وجوب و لزوم وصیّ  ﴾...ُكتَِب ﴿ :ۀجمل: نکات

يۡنِ ﴿ ۡقَر�ِ�َ  لِۡلَ�ِٰ�َ
َ
ندان نزدیک که اگر وت برای وارث و سایر خویشاداللت دارد بر جواز وصیّ  ﴾َوٱۡ�

ل وجود داشت، اّو  ۀپس اگر طبق .اول ۀا وجود طبقدوم ب ۀبرند، مانند طبق ارث می وارثی نزدیکتر نباشد

ا اینکه چه مقدار مال مّ مال است، ا ﴾َخۡ� ﴿ . و مقصود ازت نمایدم، وصیّ دّو  ۀتواند برای طبق انسان می

و نظر صحیح آن است که عرف او را مالدار بدانند.  مورد این تکلیف باشد، اختالف استداشته باشد تا 

مر منکری به ا ت باید به خیر و عدالت باشد، نه اینکهداللت دارد که وصیّ  ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف ﴿ :ۀو کلم

 أّو : ت این است کهبودن وصیّ   و معروف ت کندوصیّ 
ً
د. ننز رو به ورثه ضر زیادتر از ثلث نباشده ب: ال

 
ً
  ۀاگر ورث: ثانیا

ّ
ا﴿ ۀت نکند. و کلمورثه وصیّ  برای غیر م بداند وفقیری دارد آنان را مقد  َ�َ  َحقًّ

َ�ُ  َ�َمنۢ ﴿ :ۀی است. و جملتقوای ت از أغنیاء از بیداللت دارد که ترک وصیّ  ﴾ٱلُۡمتَّقِ�َ  داللت دارد  ﴾بَدَّ

داللت دارد که گناه تبدیل وقتی  ﴾...َسِمَعهُ  َما َ�ۡعدَ ﴿ ۀت جایز نیست. و جملکه تغییر و تبدیل وصیّ 

 طم است که وصّی 
ّ
َ  إِنَّ ﴿ :ۀخبر باشد، گناه نیست. و جمل یبو اگر  تع باشد از متن وصیّ ل  َسِميعٌ  ٱ�َّ

وٖص  ِمن َخاَف  َ�َمنۡ ﴿ :ۀتهدید شدیدی دارد. و جمل ﴾َعلِيمٞ  وۡ  َجَنًفا مُّ
َ
داللت دارد که اگر  ﴾إِثٗۡما أ

ل به باطل و یا ت خود میله و یا ورثه و یا همه فهمیدند که موصی در وصیّ  وصی و یا شاهد و یا موصی

اصالح  ت او موجبادش نمایند که وصیّ منع کنند و ارش ت به گناهی کرده، او راا وصیّ افراط و تفریط و ی

ۡصلَحَ ﴿ :ۀثه باشد نه موجب فساد. و جملبین ور
َ
ه فساد داللت دارد که اگر وصی متوّج  ﴾بَۡيَنُهمۡ  فَأ

 قط مواد باطل را تبدیل به حق کندح نماید، ولی فصالن را تغییر و اآتواند بعضی از مواد  ت شد، میوصیّ 

 باید خدا را در نظر بگیرد. و

 و یا الکن و یا تی را که به زبان فصیح باشدو شامل است وصیّ  اطالق دارد »ةالوصيّ « :ۀو کلم

 :ۀو یا به نوشتن، که در تمام این موارد صحیح و قابل اجراء است. و کلم مجروح و یا به اشاره، مانند الل

ۡقَر�ِ�َ ﴿
َ
داللت دارد که  ﴾َعَلۡيُ�مۡ ﴿ :ۀمطلق است، چه خویش مسلمان باشد، و چه کافر. و کلم ﴾ٱۡ�

کس  داللت دارد که هر ﴾...َحَ�َ  إَِذا﴿ :ۀباشد. و جمل رمختا ن و عاقل وکننده مسلما تباید وصیّ 

 



 تابشی از قرآن    ٢٨٦

می ی أوالد و صغار خود قیّ ارت به حق کند، و بهر چه زودتر وصیّ های مرگ را در خود دید، باید  نشانه

و اگر زکات نداده فوری بپردازد و اگر دینی در  نش برساندهای مردم را به صاحباو امانت تعیین نماید

خود أداء نماید. و اگر مالی جایی  تواند و تا می و شاهد گیرد و سفارش به أداء کند گردن دارد بگوید

  پنهان کرده
ّ
 و ممکن است ضایع شود، تذک

ّ
و بازماندگان خود را به  خود را اظهار کند ۀر دهد. و عقاید حق

 اید.حفظ آن عقاید توصیه نم

ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ﴿ َياُم َكَما ُكتَِب َ�َ ٱ�َّ ْ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلّصِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

يَّاٍ�  ١٨٣لََعلَُّ�ۡم َ�تَُّقوَن 
َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
رِ�ًضا أ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ يَّاٗما مَّ

َ
�

ۚ َوَ�َ  َخَر
ُ
ن أ

َ
ۥۚ َوأ ُ � َ�ُهَو َخۡ�ٞ �َّ َع َخۡ�ٗ ِيَن يُِطيُقونَُهۥ فِۡديَةٞ َطَعاُم ِمۡسِكٖ�� َ�َمن َ�َطوَّ ٱ�َّ

ْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  نزَِل �ِيهِ ٱۡلُقۡرَءاُن ُهٗدى  ١٨٤تَُصوُموا
ُ
ِٓي أ َشۡهُر َرَمَضاَن ٱ�َّ

ۡهَر َفۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن  ّلِلنَّاِس َوَ�ّيَِ�ٰٖت ّمَِن ٱلُۡهَدىٰ  َوٱۡلُفۡرقَاِن� َ�َمن َشِهَد ِمنُ�ُم ٱلشَّ
ُ بُِ�ُم ٱۡليُۡ�َ َوَ� يُرِ�ُد بُِ�ُم ٱۡلُعۡ�َ  َخَرۗ يُِر�ُد ٱ�َّ

ُ
يَّاٍ� أ

َ
ةٞ ّمِۡن � ٰ َسَفرٖ فَعِدَّ ۡو َ�َ

َ
َمرِ�ًضا أ

 ٰ َ�َ َ واْ ٱ�َّ ُ ةَ َوِ�َُكّ�ِ  .]۱۸۵-۱۸۳[البقرة:  ﴾١٨٥َما َهَدٮُٰ�ۡم َولََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  َوِ�ُۡكِملُواْ ٱۡلعِدَّ
که قبل از گرفتن چنانکه واجب شده بود بر کسانی ر شده بر شما روزهای مؤمنین مقرّ : ترجمه

کس از شما  ده، پس هر) چند روزی شمرده ش۱۸۳ار شوید(باشد شما پرهیزگ بودند تا شما
که طاقت دارند به زحمت، طعام و بر آنان روزهای دیگر ان شماره ازهم بیمار و یا بر سفر بود به

و  ستا مسکینی فدا دهند، پس آنکه خیری را انجام دهد، بهتر است و برای او خوب
، قرآن) ماه رمضان که نازل شده در آن ۱۸۴ست اگر بدانید(ا گرفتن برای شما خوب روزه

حق است  ۀجداکنند و روشنی است از هدایت یاتآو  مکه قرآن هدایت است برای مردحالیرد
و آنکه بیمار و یا بر سفر  این ماه حاضر بود باید روزه گیردکس از شما در  از باطل، پس هر

انی را خواسته و سختی را باشد، پس به همان شماره از روزهای دیگر، خدا برای شما آس
ر مقابل اینکه شما را د و خدا را بزرگ شمارید باید این شماره را کامل گردانید و نخواسته

 )۱۸۵( و شاید شکرگزار باشید. هدایت کرده

َها﴿ خطاب: نکات ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ   ،﴾َءاَمُنوا

ّ
فین است و موجب افتخار مؤمنین و جبران زحمت مکل

ِينَ ﴿  :ۀمر و نهی است. و جملت آن ایّ اهّم  ۀمر و نهی نشانخطاب قبل از ا ْ  ٱ�َّ ، دلیل است که ﴾َءاَمُنوا

داللت دارد که  ﴾ُكتَِب  َكَما﴿ :ۀعدم ایمان است. و جمل ۀترک آن نشان امتثال آن از عالئم ایمان و

مر برای مله ترغیب به صوم است. یعنی این او این ج و یا بر أنبیاء سابقین واجب بودهم سابقه بر أمَ  صوم
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که روزه موجب ، داللت دارد ﴾َ�تَُّقونَ  لََعلَُّ�مۡ ﴿ :ۀت داشته. و جملشما تنها نبوده بلکه عمومیّ 

  ۀواسطه باشد ب تحصیل تقوی می
ّ

 ه به فرشتگان. و باید دانست که صوم عبارتات حیوانی و تشبّ ترک لذ

شرب و جماع  تثال فرمان، پس اگر کسی ترک أکل،ت امشرب و جماع، ولی با نیّ  است از ترک أکل،

يَّاٗما﴿ :ۀصومی ندارد. و جمل ۀت صوم، فائدنمود، بدون نیّ 
َ
ۡعُدوَ�ٰتٖ  � ، مانند عذرخواهی و جبران ﴾مَّ

ٰ ﴿ :ۀتکلیف است، یعنی چند روز مختصری بیش نیست. و کلم ت اشاره به این است که نیّ  ﴾َسَفرٖ  َ�َ

ِينَ  َ�َ ﴿ :ۀفر رافع تکلیف نیست، بلکه باید بر راه باشد، و جملس پیران و راجع به  ﴾...يُِطيُقونَهُ  ٱ�َّ

   زنان پیر و یا زن شیرده که روزه
ّ

اگرچه طاقت بیاورند، زیرا  ت زیاد باشد وگرفتن بر ایشان زحمت و مشق

  ین تر از طاقت است، بنابرسع خواسته، نه به قدر طاقت و وسع پایتعالی تکلیف را به قدر ُو  حق
ّ

 راین مقد

قدر وسعشان گرفتن دارند، ولی به   وزهالزم نیست. پس چنین اشخاص که طاقت ر »ةنافی الِء « گرفتِن 

 ا بر ایشان واجب نیست، به دلیلمّ اند، ا را گرفتند، کار خوبی کرده و اگر روزه نیست، باید فدیه دهند

عَ  َ�َمن﴿ � َ�َطوَّ ُۥ َخۡ�ٞ  َ�ُهوَ  َخۡ�ٗ ا خوبی مّ طعام یک مسکین است که سیر گردد، او مقصود از فدیه  ﴾�َّ

 و دنباش است که مضّر ان وقتی روزه بر ایش
ّ
ن﴿ :ۀجملجایز نیست. و إال

َ
ْ  َوأ  ﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَُصوُموا

 :، یعنی)١(»واحُّ ِص وموا تَ ُص « :فرموده صداللت دارد که روزه مفید به حال انسان است، و لذا رسول خدا

ۡهرَ  ِمنُ�مُ  َشِهدَ  َ�َمن﴿ :ۀ. و جمل»ت یابیدروزه بگیرید تا صّح « :یعنی کس  هرداللت دارد که  ﴾ٱلشَّ

کس حاضر در  ، در حال عقل، بلوغ و عدم مانع، باید روزه گیرد و نیز داللت دارد که هراین ماه را دریابد

 
ّ
 باشد زیرا شهود به معنی حضور آمده. ف به صوم میوطن است مکل

نزَِل ﴿ :ۀو جمل
ُ
و این شرافت  رآن در ماه مبارک رمضان نازل شده، داللت دارد که ق﴾ٱۡلُقۡرَءانُ  �ِيهِ  أ

ٓ ﴿ :دخان که فرموده ۀسور ۳ ۀو در آی ما برای این بزرگی است ا نَزلۡ  إِ�َّ
َ
َ�ٰ  لَةٖ َ�ۡ  ِ�  هُ َ�ٰ أ ، آن شب ﴾َرَ�ةٍ مُّ

شود بعثت  و آن هم در ماه رمضان است. پس معلوم می قدر آمده ۀمبارک شب قدر است که در سور

این ماه شکر و لذا مسلمین باید بیشتر در  رآن در ماه مبارک رمضان واقع شدهو نزول ق صرسول خدا

: ۀو سپس روز فطر آن را عید قرار دهند، برای همین نزول قرآن. و جمل کنند و عبادت نمایند

﴿ ْ وا ُ َ  َوِ�َُكّ�ِ ٰ  ٱ�َّ گرفتن  مین نزول قرآن و عیده نیز اشاره به ﴾�َۡشُكُرونَ  َوَلَعلَُّ�مۡ  َهَدٮُٰ�مۡ  َما َ�َ

 را گفتن است. روز فطر و تکبیرات

_____________________________ 

(حافظ عراقی  اند. روایت کرده سند ضعیفا ب ت ههریروبا از طریقالطب النبوي  درأبونعیم  األوسط و در یطبران -١

 در تخریج احادیث إحیاء).
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و برای مردم  ، داللت دارد که قرآن برای مردم و هدایت ایشان نازل شده﴾ّلِلنَّاِس  ُهٗدى﴿ :ۀو کلم

 « ۀایشان هدایت نیست و از کلم و اگر نفهمند بر آن هدایت شوند قابل فهم است، تا از برکت
ُ
 »رقانف

مطلبی از مطالب  هر حدیث و و باید هر ز بین حق و باطل استشود که قرآن فاروق و ممیّ  استفاده می

نام دین وارد اسالم شده، با قرآن سنجیده شود، اگر موافق قرآن نباشد باطل است، چنانکه در ه دینی که ب

 
ّ

، داللت دارد که تمام آیات ﴾ٱلُۡهَدىٰ  ّمِنَ  َوَ�ّيَِ�ٰتٖ ﴿ :ۀکتاب حاضر توضیح داده شد. و جمل ۲۱ ۀممقد

  فهم میقابل همه کس برای و واضح و  ی متشابهاتش روشنقرآن، حتّ 
ّ

نیز مراجعه  ۱۹ ۀمباشد، به مقد

هفتاد بطن ندارد، فقط باید شخص  و هفت بطن و ا و مشکل و رمز نیستشود. پس قرآن معّم 

ُ  يُرِ�دُ ﴿ :ۀکننده به زبان عرب آشنا باشد. و جمل رجوع که تکالیف داللت دارد  ﴾...ٱۡليُۡ�َ  بُِ�مُ  ٱ�َّ

رسد ناقلین و پیروان قرآن آن را  و اگر در قوانین آن چیزی مشکل به نظر می آسان است اسالمی تمامش

 حکمی اهب ایجاد شد، در اطراف هرو صدر اسالم چنین نبوده، از وقتی که مذ اند مشکل کرده

 
ّ
قانونی و تشریعی  ۀحق در این موارد اراد ۀو اراد .ها زیاد شد ها و أقوی های نیش غولی و أحوط تدق

شود، پس نتیجه چنین  تکوینی با اختیار بشر در تکالیف جمع نمی ۀتکوینی، زیرا اراد ۀست، نه ارادا

 
ً
ْ ﴿ :ۀاحکامی آسان خواسته. و جمل است که خدا قانونا ةَ  َوِ�ُۡكِملُوا که باید روزهای  ، داللت دارد﴾ٱۡلعِدَّ

ر أفطِ « :فرموده صو لذا رسول خدا گرفت تا اینکه ماه شوال دیده شودطور کامل روزه ه ماه رمضان را ب

ِ ؤ�ة وُص للرّ   ۀ. و از جمل»ماه افطار کنبا رؤیت و  دیدن ماه روزه بگیرا رؤیت و ب«: . یعنی»ؤ�ةلرّ م ل

﴿ ْ وا ُ َ  َوِ�َُكّ�ِ  و هم بعد از نماز. تکبیرات روز عید، هم قبل از نمازشود لزوم  استفاده می ﴾...ٱ�َّ

لََك ِعَبادِي ﴿
َ
ْ ِ� �َذا َس� اِع إَِذا َدَ�نِ� فَۡليَۡسَتِجيُبوا ِجيُب َدۡعَوةَ ٱ�َّ

ُ
َ�ّ�ِ فَإِّ�ِ قَرِ�ٌبۖ أ

 .]١٨٦[البقرة:   ﴾١٨٦َوۡ�ُۡؤِمُنواْ ِ� َلَعلَُّهۡم يَۡرُشُدوَن 
و چون بندگانم از تو بپرسند از دوری ونزدیکی من، پس به راستی که من نزدیکم : ترجمه

دهم، پس باید مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند  ه مرا بخواند میوجواب خواننده را گاهی ک
 )۱۸۶تا به رشد و تکامل برسند.(

ای نزدیک است چه مؤمن و چه کافر. و  داللت دارد که خدا به هر بنده ﴾قَرِ�ٌب  فَإِّ�ِ ﴿: نکات

ِجيُب ﴿ :ۀجمل
ُ
اعِ  َدۡعَوةَ  أ ولی خدا را بخواند نه غیر  که باشد، داللت دارد که خدا می شنود از هر ﴾ٱ�َّ

و داللت  حذف یاء استنون دلیل بر  ۀو کسر بوده »إذا دعاين«در أصل  ﴾َدَ�نِ  إَِذا﴿ :ۀاو را. و جمل

  دارد که هر
ّ
ت بنده باید فقط خدا را بخواند. و عجب است از زمان ما با بودن این آیات در قرآن، گویا مل
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خوانیم، در  گویند واسطه و وسیله را می و می خوانند أولیاء را میعا أنبیاء و د لذا وقت و اند نشنیده

 فرموده مصورتی
ً
اگر کسی در  را بخوانید. وکه خدا نفرموده واسطه و یا وسیله را بخوانید، بلکه صریحا

 اگر غیرخدا را بخواند در عبدعا غیر
ً
و مانند خدا  خدا را حاضر و ناظر بداندادت شرک آورده، خصوصا

 المکان 
ّ

 و مط
ّ

 مشرک است و جمل لع بر کل
ً
داللت دارد که  ﴾يَۡرُشُدونَ  لََعلَُّهمۡ ﴿ :ۀمکان بداند، یقینا

 توّج  ۀواسطه وکمال ب رشد
ً
در ماه مبارک رمضان به مناسبت اینکه  ه به ذات أقدس إلهی است خصوصا

 ه کنند.و از شرک توب ید بندگان، خدا را بسیار بخواننداین آیه در وسط آیات روزه آمده. با

ۗ َعلَِم ﴿ َُّهنَّ نُتۡم ِ�َاٞس ل
َ
فَُث إَِ�ٰ �َِسآ�ُِ�ۡمۚ ُهنَّ ِ�َاٞس لَُّ�ۡم َوأ َياِم ٱلرَّ ِحلَّ لَُ�ۡم َ�ۡلََة ٱلّصِ

ُ
أ

وُهنَّ  نُفَسُ�ۡم َ�َتاَب َعلَۡيُ�ۡم وََ�َفا َعنُ�ۡمۖ فَٱۡل�َن َ�ِٰ�ُ
َ
نَُّ�ۡم ُكنُتۡم َ�َۡتانُوَن أ

َ
� ُ ٱ�َّ

 ْ ۡ�َيُض ِمَن ٱۡ�َۡيِط  َوٱۡ�َتُغوا
َ
َ َلُ�ُم ٱۡ�َۡيُط ٱۡ� ٰ يَتََب�َّ ُ�واْ َح�َّ ُ لَُ�ۡمۚ َوُ�ُواْ َوٱۡ�َ َما َكَتَب ٱ�َّ

نُتۡم َ�ِٰكُفوَن ِ� ٱلَۡمَ�ٰ 
َ
وُهنَّ َوأ ِۡل� َوَ� تَُ�ِٰ�ُ َياَم إَِ� ٱ�َّ واْ ٱلّصِ تِمُّ

َ
ۡسَودِ ِمَن ٱۡلَفۡجرِ� ُ�مَّ أ

َ
ِجِد� ٱۡ�

ُ َءاَ�ٰتِهِۦ لِلنَّاِس لََعلَُّهۡم َ�تَُّقوَن تِۡلَك  ُ ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡقَرُ�وَهاۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  ﴾١٨٧ُحُدوُد ٱ�َّ
 .]۱۸۷[البقرة:   

، ایشان برای شما لباسند و در شب ماه صیام نزدیکی و دخول به زنانتان حالل شده: ترجمه
و  کنید، پس بر شما بخشید خیانت می خودی ایشان لباسید، خدا دانست که شما به ار شما ب

ر کرده، بجوئید و آنچه خدا برای شما مقرّ  ت، پس اکنون با آنان مباشرت کنیداز شما گذش
سفید روز از  ۀ(یعنی از رخصت او بهره برید) و بخورید و بیاشامید تا ظاهر گردد برای شما رشت

حالیکه شما ا زنان مباشرت مکنید درو ب انیدسیاه شب، سپس روزه را تا شب به پایان رس ۀرشت
تعالی، پس نزدیک آن نشوید، چنین بیان  در مساجد معتکفید، این است حدود خدای

 )۱۸۷مردم آیات خود را تا شاید مردم بپرهیزند.( رایکند خدا ب می
ِحلَّ ﴿ :ۀجمل: نکات

ُ
 آن چیزهایی حرام بوده وداللت دارد که در روز ماه مبارک و شب  ﴾...لَُ�مۡ  أ

 :ۀشده. و کلم آشامیدن، که در شب حالل خوردن و و یالو از آن جمله هم بسترشدن با ع حالل شده

فَُث ﴿ ساعتی از ساعات شب جایز است. و  ت دارد که مباشرت با زنان در هرل، دال﴾�َِسآ�ُِ�مۡ  إَِ�ٰ  ٱلرَّ

ُ  َعلِمَ ﴿ :ۀجمل نَُّ�مۡ  ٱ�َّ
َ
نُفَسُ�مۡ  َ�َۡتانُونَ  ُكنُتمۡ  �

َ
کم نزول این آیه، ح داللت دارد که قبل از ﴾...أ

 های ماه مبارک أکل، ر آمده که شبسانتر شده، چنانکه در خبآیه و به ورود این آ تر بوده م مشکلصو

شرب و جماع نداشت تا إفطار دیگر، پس یکی از اصحاب رسول به نام خوات بن جبیر که پیرمرد 

آوردن طعام کندی کرد و چون او خسته  در ار، عیال اوضعیفی بود، پس از فراغ کار رفت منزل برای إفط

روز را  و بدون إفطار شب را به روز آورد، و رات صومبود خوابش گرفت و دیگر غذایی نخورد، طبق مقّر 
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و به سبب ضعف و گرسنگی در وسط کار بیهوش افتاد. رسول  روزه گرفت و به جنگ خندق حاضر شد

  صخدا
ّ
  ۀ. مسئل)١(ت کردبه حال او رق

ّ
های ماه مبارک با  ای از جوانان مسملین در شب هدیگر اینکه عد

آمده و به این عمل اقرار  صی بعضی از ایشان خدمت رسول خداشدند، حتّ  بستر می عیال خود هم

رات شده بودند اظهار ندامت که مرتکب خالف مقّر و کسانی فوق نازل شد ۀنمودند. در این حال آی

ها تا  شرب و جماع در شب أکل، ۀایشان را پذیرفت و این آیه نازل و اجاز ۀو خدا ندامت و توب کردند

ساعت فجر مجاز گردید. و مقصود از خیانت مذکور همین خالفی بود که جوانان مرتکب شده بودند. 

ْ ﴿ :ۀوجمل وا تِمُّ
َ
َيامَ  أ ۡلِ  إَِ�  ٱلّصِ ، داللت دارد که نهایت زمان روزه، شب است، پس همین که شب ﴾ٱ�َّ

به روز قبل وصل نماید، حرام  و روز بعد را را نیز روزه گیرد وصال که شب ۀید، باید افطار کند، و روزرس

 ت صوم ادامه داشته باشد.شود که در تمام روز باید نیّ  از این جمله معلوم می و است

ٓ إَِ� ﴿ ْ بَِها ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل َوتُۡدلُوا
َ
ْ أ ُ�لُٓوا

ۡ
ْ فَرِ�ٗقا ّمِۡن َوَ� تَأ ُ�لُوا

ۡ
ِم ِ�َأ ٱۡ�ُ�َّ

نُتۡم َ�ۡعَلُموَن 
َ
ثِۡم َوأ ۡمَ�ِٰل ٱ�َّاِس بِٱۡ�ِ

َ
 .]١٨٨[البقرة:   ﴾١٨٨أ

ام نیندازید تا مقداری کّ و آن را به سوی ُح  خودتان به باطل نخورید اموال خود را بین: ترجمه
 )۱۸۸( د.دانی و حال آنکه شما می از اموال مردم را به گناه بخورید

و چه  فروشی و چه غصب و چه رشوه کم  فی است، چهتصّر  در این آیه مقصود از أکل هر: نکات

 ؛گویند ف کرده باشد، که میاینکه خانه باشد و تصّر  مال مردم مخور، ولو ؛گوید عرف میغیر اینها. زیرا 

ْ ﴿ :تعالی طبق عرف سخن گفته است. و مقصود از و حق مال مردم را خورده ٓ  َوتُۡدلُوا  إَِ�  بَِها
مِ   خورند. آن مال مردم را می ۀواسطه همان دادن رشوه است که ب ﴾...ٱۡ�ُ�َّ

ْ ٱۡ�ُُيوَت  َٔ ۞�َۡ� ﴿ تُوا
ۡ
ن تَ�

َ
ۗ َولَۡيَس ٱۡلِ�ُّ بِأ ّجِ هِلَّةِ� قُۡل ِ�َ َمَ�ٰ�ِيُت لِلنَّاِس َوٱۡ�َ

َ
لُونََك َعِن ٱۡ�

َ لََعلَُّ�ۡم ِمن ُظُهورَِها َوَ�ِٰ�نَّ ٱۡلِ�َّ  ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا بَۡ�ٰبَِها
َ
ْ ٱۡ�ُُيوَت ِمۡن � تُوا

ۡ
� َو� َمِن ٱ�ََّ�ٰ

 .]١٨٩[البقرة:   ﴾١٨٩ُ�ۡفلُِحوَن 
دادن  این ماهها برای میزان اوقات است و برای انجام پرسند، بگو تو از ماهها می از: ترجمه

کن نیکی آن است که شخص ها وارد شوید، ولی خانه و نیکی این نیست که از پشت حج
ید و از خدا بترسید و تقوی پیشه کنید تا ها را از دربش بیای ی باشد) و خانهبپرهیزد (با تقو

 )۱۸۹شاید رستگار گردید.(

ْیِنّي،   -١
َ
 .)۹۹ / ۴( الکافيکل

_____________________________ 
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و  شود که مقابل خورشید است دیده میگردش زمین گاهی تمام سطحش  ۀواسطه ماه ب: نکات

اول و  آن اوقات ۀواسطه و خدا چنین قرار داده تا ب ای از آن نمایان است وگاهی گوشه گاهی قسمتی از آن

  کس که می ت هرو چون در زمان جاهلیّ  وسط و آخر ماه معلوم باشد
ّ
ق به انجام حج رفت حج و موف

شود  کند و یا از دیوار وارد ی بازبایست دیگر از درب خانه وارد نشود بلکه از پشت خانه در شد می نمی

 ت کرده تا مردم به این خرافات نپردازند.تعالی این کار را مذمّ  حق

َ َ� ُ�ِبُّ ٱلُۡمۡعَتِديَن ﴿ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ِيَن يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َوَ� َ�ۡعَتُدٓوا ِ ٱ�َّ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  ١٩٠َوَ�ٰتِلُوا
ۡخرُِجوُهم ّمِۡن َحيۡ 

َ
َشدُّ ِمَن ٱۡلَقۡتِل� َوَ� َوٱۡ�ُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡم َوأ

َ
ۡخرَُجوُ�ۡمۚ َوٱۡلفِۡتَنُة أ

َ
ُث أ

 ٓ ٰ يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم �ِيهِ� فَإِن َ�َٰتُلوُ�ۡم فَٱۡ�ُتلُوُهۡمۗ َكَ�ٰلَِك َجَزا ُء تَُ�ٰتِلُوُهۡم ِعنَد ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم َح�َّ
َ َ�ُفوٞر رَّحِ  ١٩١ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ٰ َ� تَُ�وَن فِۡتَنةٞ  ١٩٢يٞم فَإِِن ٱنَتَهۡوا َوَ�ٰتِلُوُهۡم َح�َّ

ٰلِِمَ�  ِۖ فَإِِن ٱنَتَهۡواْ فََ� ُعۡدَ�َٰن إِ�َّ َ�َ ٱل�َّ  .]١٩٣-١٩٠[البقرة:   ﴾١٩٣َوَ�ُ�وَن ٱّ�ِيُن ِ�َّ
تجاوز مکنید زیرا خدا  کنند و خدا با آنانکه با شما قتال می ید در راهکشتار نمای و: ترجمه

شان و بیرونشان  ) و هر جا ایشان را یافتید بکشید۱۹۰دارد( کنندگان را دوست نمی یتعّد 
نزد مسجدالحرام با  کنید از جهت اینکه شما را بیرون کردند و آشوب بدتر از کشتن است و

ایشان پیکار نکنید تا وقتیکه ایشان در آنجا با شما پیکار کنند، پس اگر ایشان با شما پیکار 
) و اگر خودداری کردند خدا آمرزنده و ۱۹۱شان، کیفر کافران چنین است( کردند بکشید

تا آشوبی نباشد و دین و پذیرش آن برای خدا باشد،  کنید با ایشان پیکار ) و۱۹۲رحیم است(
 )۱۹۳ز بر ستمگران ستمی نیست.(پس اگر خودداری کردند ُج 

ِ  َسبِيلِ  ِ� ﴿ مقصود از :نکات ه ای بازشدن راه حق باشد که مردم آزاداین است که قتال بر ﴾ٱ�َّ

و پذیرش دینی برای ترس از مخلوق نباشد  سی ایجاد زحمت نکندو ک بتوانند به سوی خداپرستی بروند

ِينَ ﴿ :ۀو مقصود از جمل و اگر کسی  کشی نیست قانون اسالم قانون آدم این است که ﴾يَُ�ٰتِلُونَُ�مۡ  ٱ�َّ

 مقصود از  قدم در قتال بشوند مین نباید پیشیعنی مسل ،اقدام به قتال نکند نباید با او قتال کرد
ً
و ظاهرا

َشدُّ  َوٱۡلفِۡتَنةُ ﴿ :ۀفتنه در جمل
َ
م است که فرموده از کردن و به شرک کشاندن مرد  ، گمراه﴾ٱۡلَقۡتلِ  ِمنَ  أ

شدن اموال و نفوس نیز  تلف شوب وآگاهی موجب اضالل مردم  عالوه فتنه وه و ب قتل بدتر است

همین سوره، گناه  ۲۱۷ ۀو فتنه، کار جوانمردان نیست، بلکه کار منافقان و ناکسان است. و در آی شود می

 و بازداشتن مردم را از راه خدا، از گناه قتال در ماه حرام بزرگتر دانسته.
ّ

 صد

 



 تابشی از قرآن    ٢٩٢

و  ت دارد که مسجدالحرام، محترم استدالل ﴾...ٱۡ�ََرامِ  دِ ٱلَۡمۡسجِ  ِعندَ  تَُ�ٰتِلُوُهمۡ  َوَ� ﴿ :ۀو جمل

 
ّ

  قدم شوند ار پیشنباید در آنجا اقدام به جنگ و جدال نمود، مگر اینکه کف
ّ

ار خودداری کردند و چون کف

ِ  ٱّ�ِينُ  َوَ�ُ�ونَ  فِۡتَنةٞ  تَُ�ونَ  َ� ﴿ ۀدرنگ خودداری کنند. و جمل مسلمین باید بی داللت دارد  ﴾ِ�َّ

های باطل را بر مردم تحمیل آشوب و شرک است، که دین گویی، دفع فتنه، که جهاد اسالمی برای رفع زور

کنندگان وجود  که زورگویان و گمراه و هرگاه فتنه برطرف شد دیگر جهادی نیست، پس مادامی نکنند

ْ  فَإِنِ ﴿ :ۀدارند جهاد بر مسلمین واجب و الزم است، و جمل داللت دارد که جهاد  ﴾ُعۡدَ�ٰنَ  فََ�  ٱنَتَهۡوا

 برای تعدی و تجاوز نیست.

ۡهرِ ٱۡ�ََراِم َوٱۡ�ُُرَ�ُٰت قَِصاٞصۚ َ�َمِن ٱۡ�َتَدٰى َعلَۡيُ�ۡم فَٱۡ�َتُدواْ ﴿ ۡهُر ٱۡ�ََراُم بِٱلشَّ ٱلشَّ
نَّ 

َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َ َمَع ٱلُۡمتَّقَِ� َعلَۡيهِ بِِمۡثِل َما ٱۡ�َتَدٰى َعلَۡيُ�ۡمۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ  .]١٩٤[البقرة:  ﴾١٩٤ٱ�َّ

کس بر شما تجاوز کند  رام و حرمتها را قصاص است، پس هرماه حرام مقابل ماه ح: ترجمه
عدل مقابله کنید) به مانند ه درازی کردند شما ب شما بر او تجاوز کنید (هرگاه به جور دست

 )۱۹۴بدانید که خدا با پرهیزگاران است.(بترسید و  و از خدا اند ی کردهآنچه بر شما تعّد 
  ماه حرام: نکات

ّ
ه باشد و حال احرام را باید هر کسی مراعات کند و احترام آنها و شهر حرام را که مک

  را نگاه
ّ

ار حرمت آنها را نگاه نداشتند و به جنگ و آشوب اقدام کردند مسلمین باید دارد، ولی اگر کف

 روی نکنند. خدا را در نظر گرفته و زیادهمعامله به مثل کنند، ولی باید 

َ ُ�ِبُّ ﴿ ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ۡحِسُنٓوا
َ
يِۡديُ�ۡم إَِ� ٱ�َّۡهلَُكةِ َوأ

َ
ْ بِ� ِ َوَ� تُۡلُقوا ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ نفُِقوا

َ
َوأ

 .]١٩٥[البقرة:   ﴾١٩٥ٱلُۡمۡحِسنَِ� 
الکت نیفکنید ه خود بهدست ه و انفاق کنید در راه خدا (یعنی جهاد) و خود را ب: ترجمه

 )۱۹۵دارد.( دوست می ونیکی کنید که خدا نیکوکاران را
 و مقصود از شود راه خدا بازمی ،اکثر آیاتی که سبیل الله دارد مقصود جهاد است که به جهاد: نکات

ْ  َوَ� ﴿ يِۡديُ�مۡ  تُۡلُقوا
َ
  ﴾ٱ�َّۡهلَُكةِ  إَِ�  بِ�

ّ
شوید، بعضی  میکه هالک  ار نرویداین است که زیر بار کف

ْ  َ� ﴿ اند که خیال کرده و تسلیم برای حفظ جان. و این اشتباه است  گیری از جنگ است کناره ﴾تُۡلُقوا

 شدن در راه خدا هالکت نیست و موجب افتخار و سعادت است. زیرا کشته

ُ�ۡم َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ مِ ﴿ ۡحِ�ۡ
ُ
ِۚ فَإِۡن أ واْ ٱۡ�َجَّ َوٱۡلُعۡمَرةَ ِ�َّ تِمُّ

َ
َن ٱلَۡهۡدِي� َوَ� َ�ۡلُِقواْ رُُءوَسُ�ۡم َوأ

ِسهِۦ فَفِۡديَةٞ ّمِن 
ۡ
أ ٗذى ّمِن رَّ

َ
ۡو بِهِۦٓ أ

َ
رِ�ًضا أ ٰ َ�ۡبلَُغ ٱلَۡهۡدُي َ�ِلَُّهۥۚ َ�َمن َ�َن ِمنُ�م مَّ َح�َّ
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ِمنُتۡم َ�َمن َ�َمتََّع بِٱۡلُعۡمَرةِ إَِ� ٱ�َۡ 
َ
ٓ أ ۡو �ُُسٖك� فَإَِذا

َ
ۡو َصَدقٍَة أ

َ
ّجِ َ�َما ٱۡسَتۡيَ�َ ِمَن ِصَياٍ� أ

 ۗ ٞ َ�ِملَةٞ ة يَّاٖ� ِ� ٱۡ�َّجِ وََسۡبَعٍة إَِذا رََجۡعُتۡمۗ تِۡلَك َعَ�َ
َ
 ٱلَۡهۡدِي� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم ثََ�َٰثةِ �

َ َوٱۡعلَمُ  ُقواْ ٱ�َّ ۡهلُُهۥ َحاِ�ِي ٱلَۡمۡسِجِد ٱۡ�ََراِم� َوٱ�َّ
َ
َ َشِديُد َ�ٰلَِك لَِمن لَّۡم يَُ�ۡن أ نَّ ٱ�َّ

َ
ٓواْ أ

ۡعلُوَ�ٰٞتۚ َ�َمن َفَرَض �ِيِهنَّ ٱۡ�َجَّ فََ� َرفََث َوَ� فُُسوَق َوَ�  ١٩٦ٱۡلعَِقاِب  ۡشُهٞر مَّ
َ
ٱۡ�َجُّ أ

اِد ٱ�َّقۡ  ُدواْ فَإِنَّ َخۡ�َ ٱلزَّ ۗ َوتََزوَّ ُ ۗ َوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ َوٰىۖ َوٱ�َُّقوِن ِجَداَل ِ� ٱۡ�َّجِ
ۡلَ�ِٰب 

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
أ  .]١٩٧-١٩٦[البقرة:   ﴾١٩٧َ�ٰٓ

پایان برسانید، پس اگر محصور شدید و از رفتن به حج ه خدا حج و عمره را ب و برای :ترجمه
تراشید تا قربانی به ه چه میسر باشد قربان کنید و سرهای خود را ن ممنوع گردیدید پس هر

سر داشت (بتراشد)، پس ه برسد، پس هر که از شما بیمار بود و یا آزاری بمحل ذبح و قربانگاه 
 و چون امان یافتید پس هر ی بایدگوسفند ای و یا قربانِی ای و یا صدقهه عوض، روزهاز آن، ب

ر شود قربان کند و هر که قربانی نیابد، سه روز در چه میّس  حج پرداخت هره که پس از عمره ب
وقت برگشتن روزه گیرد، این ده روز تمام است، این حکم برای کسی  اثنای حج و هفت روز

اب خدا و از خدا بترسید و بدانید که عق ه) نباشداش مقیم مسجد الحرام (مکّ  که خانواده است
های معلومی است، پس کسی که بر او در این ماه ها حج  ) حج در ماه۱۹۶سخت است. (

بدکاری و جدال در حج موقوف است. و با زن،  پس مباشرت (و به حج پرداخت)، واجب شد
هر کار خیری بجا آرید خدا آن را می داند. و توشه بردارید که بهترین توشه پرهیزگاری است، 

 ).۱۹۷و از من بترسید ای خردمندان (
مقصود از ماه های حرام و معلومات ذیقعده و ذیحجه می باشد که چون احرام بست برای : نکات

د، پس اگر جماع کرد باید یک شتر نحر کند، اگر چه در آیه ذکر شده است اجتناب کننحج، باید از آ

 
ّ

 آن است.  ۀاربوسه زد یک گاو کف

و  استسب و لعن و غیبت  در آیه ذکر شده بدگویی، فحش، دروغ،و مقصود از فسوق و جدال که 

 نگوید. »بلی واهللا«و »ال واهللا«ر و مکّر  اردذگ هم مفاخره و جدال را کنار

 یکدروغ 
ّ

 و سه مرتبه یک شتر.  اره دارد و دو مرتبه یک گاومرتبه یک گوسفند کف

 سوره مائده خواهد آمد. ۹۵و  ۲و  ۱و احکام دیگر احرام در آیات 

﴿ ْ فَۡضُتم ّمِۡن َعَرَ�ٰٖت فَٱۡذُكُروا
َ
ٓ أ ّ�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ْ فَۡضٗ� ّمِن رَّ ن تَۡبَتُغوا

َ
 لَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

آّلَِ�  َ ِعنَد ٱلَۡمۡشَعرِ ٱۡ�ََراِم� َوٱۡذُكُروهُ َكَما َهَدٮُٰ�ۡم �ن ُكنُتم ّمِن َ�ۡبلِهِۦ لَِمَن ٱلضَّ  ١٩٨ٱ�َّ
َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ۚ إِنَّ ٱ�َّ َ فَاَض ٱ�َّاُس َوٱۡسَتۡغِفُرواْ ٱ�َّ

َ
�ِيُضواْ ِمۡن َحۡيُث أ

َ
فَإَِذا قََضۡيُتم  ١٩٩ُ�مَّ أ
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َ�ٰسِ  َشدَّ ذِۡكٗر�ۗ فَِمَن ٱ�َّاِس َمن َ�ُقوُل َر�ََّنآ مَّ
َ
ۡو أ

َ
َ َكِذۡ�رُِ�ۡم َءابَآَءُ�ۡم أ َكُ�ۡم فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ

ۡ�َيا َوَما َ�ُۥ ِ� ٱ�ِخَرةِ ِمۡن َخَ�ٰٖق   .]٢٠٠-١٩٨[البقرة:   ﴾٢٠٠َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ
 ید (یعنی در أیام حج به کسب ونیست که از فضل پروردگار خود بجویبر شما باکی : ترجمه

 

و او را یاد کنید  .پس چون از عرفات برگشتید نزد مشعر الحرام یاد خدا کنید .کار پردازید)
) سپس برگردید از ۱۹۸د(چه پیش از آن از گمراهان بودی اگر دایت نمود وهچنانکه شما را 

) ۱۹۹نده و رحیم است(از خدا طلب آمرزش کنید که خدا آمرز  و ،اند که مردم برگشتهیجای
کنید و  یاد خدا کنید مانند اینکه پدران خود را یاد می ،پس چون مناسک خود را انجام دادید
و برای او در آخرت ، در دنیا به ما بده گویند پروردگارا یا ذکر خوبتری، بعضی از مردم می

 )۲۰۰ت.(سای نی بهره
 یّ تواند در همان ا موفق شود می ل حجمرتبه به اعما در تمام عمر انسان اگر یک: نکات

ً
در  ام حج مثال

ن ﴿ :ۀدلیل جمله و از فضل خدا بجوید، ب از اعمال خود مشغول کسب حالل شودنی پس عرفات و مِ 
َ
أ

 ْ و  ب و کار خود را تعطیل کنندسشود در اسالم روز تعطیل معمول نبوده که ک معلوم می ﴾...تَۡبَتُغوا

 این روزهای عزا و یا جشن که در میان مردم مرسوم شده اسالمی نی
ً
ت و بدعت است. و سخصوصا

ٓ ﴿ :ۀجمل َفۡضُتم فَإَِذا
َ
داللت دارد که چون روز نهم به عرفات موفق شد، پس از غروب آفتاب از  ﴾...أ

 
ّ
الحرام شب را طرف مکه و در دو فرسخی مکه در مشعره باشد برگردد ب ه میعرفات که چهار فرسخی مک

ْ  ُ�مَّ ﴿ ۀبیتوته و ذکر خدا کند و عبادت نماید. و مقصود از جمل �ِيُضوا
َ
این است که باید افاضه از  ﴾...أ

کنند، یعنی با مردم حرکت کند، نه اینکه حساب  عرفات باشد از همان مکان و زمانی که مردم افاضه می

ٓ ﴿ :ۀنی که خواسته افاضه بکند. و جملخود را جدا و از هر مکا فَۡضُتم فَإَِذا
َ
ْ  َعَرَ�ٰتٖ  ّمِنۡ  أ  فَٱۡذُكُروا

 َ کس  و باید دانست که هر ت آن بیایدهمان نماز عید اضحی و تکبیرات مقصود است که کیفیّ  ﴾ٱ�َّ

 ٱ�ِخَرةِ  ِ�  َ�ُۥ َوَما﴿ ۀتش دنیا باشد و سعی او به دنیا مصرف شود و از خدا دنیا بخواهد طبق جملهّم 
ی دنیا باشد و هم راسعی انسان هم ب و چنانکه ذکر خواهد شد باید ای از آخرت ندارد بهره ﴾َخَ�ٰقٖ  ِمنۡ 

 برای آخرت.

ۡ�َيا َحَسَنٗة َوِ� ٱ�ِخَرةِ َحَسَنٗة َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ ﴿ ٓ َءاتَِنا ِ� ٱ�ُّ ن َ�ُقوُل َر�ََّنا  ٢٠١َوِمۡنُهم مَّ
ا  ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم نَِصيٞب ّمِمَّ

ُ
ُ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب أ ْۚ َوٱ�َّ يَّاٖ�  ٢٠٢َكَسُبوا

َ
� ٓ�ِ َ ْ ٱ�َّ ۞َوٱۡذُكُروا
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 � َر َفَ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ� لَِمِن ٱ�ََّ�ٰ خَّ
َ
َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ فََ�ٓ إِۡ�َم َعلَۡيهِ َوَمن تَأ ۡعُدوَ�ٰٖت� َ�َمن َ�َعجَّ َوٱ�َُّقواْ  مَّ

نَُّ�ۡم إَِ�ۡ 
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ � وَن ٱ�َّ  .]٢٠٣-٢٠١[البقرة:   ﴾٢٠٣هِ ُ�َۡ�ُ

خرت نیکی بده و ما آگویند پروردگارا ما را در دنیا نیکی بده و در  و بعضی از مردم می: ترجمه
ای است از کارشان و خدا حساب را  ایشان بهره ) ایشانند که بر۲۰۱ب آتش نگهدار(را از عذا

روز تعجیل  کس در دو یاد کنید، پس هردر روزهای چندی  ) و خدا را۲۰۲رسد( سرعت می هب
و از خدا  ناهی برایش نیست اگر پرهیز نمایدو کسی که تأخیر کند گ کند گناهی بر او نیست

 )۲۰۳شوید.( بترسید و بدانید که شما به سوی او محشور می

ا نَِصيبٞ  لَُهمۡ ﴿ که طالب آخرت است طبقکسی: نکات ْ  ّمِمَّ باید سعی و کوشش داشته  ﴾َكَسُبوا

ْ ﴿ ازباشد. و مقصود  َ  َوٱۡذُكُروا يَّا�ٖ  ِ�ٓ  ٱ�َّ
َ
ۡعُدوَ�ٰتٖ  �  کبیرات است، پس از نماز عید اضحیگفتن ت ﴾مَّ

رَبُ  اهللاُ «: ویدگو پس از نمازهای ظهر روز عید تا نماز صبح دوازدهم ب
ْ
�

َ
  اهللاُ أ

َّ
َ إال

َ
 إهل

َ
رَبُ ال

ْ
�

َ
 اهللاُ ، اهللاُ أ

رَبُ 
ْ
�

َ
َ َوهللاِ  أ

ْ
رَبُ ىلع اهللاُ ْمُد،  احل

ْ
�

َ
نَا،   ىلَعَ هللاِ  نَا، َواحَلْمدُ اَما َهدَ  أ

َ
بْال

َ
رَبُ ىلَعَ  اهللاُ َما أ

ْ
�

َ
  أ

َ
 َيِمةِ هِ َنا ِمْن بَ َما َرَز�

 
َ
و مقصود  نماز ۱۵یعنی پس از أداء  ،بگوید ۱۳ماند تا بعد از نماز صبح روز  ۱۳و اگر تا روز  .)١(»امنعَ األ

َل ِ� يَۡوَمۡ�ِ َ�َمن ﴿ :ۀمقصود از جمل عجله کند و از  ۱۲ای رجوع به وطن، روز راین است که ب ﴾َ�َعجَّ

رَ ﴿ .نی خارج شودمِ  خَّ
َ
بماند در منی. و أیام معدودات روز عید است  ۱۳است که تا روز ن ای ﴾َوَمن تَأ

 .۱۳تا روز

ۡ�َيا َو�ُشۡ ﴿ َ�ُّ َوِمَن ٱ�َّاِس َمن ُ�ۡعِجُبَك قَۡوُ�ُۥ ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ
َ
ٰ َما ِ� قَۡلبِهِۦ وَُهَو � َ�َ َ ِهُد ٱ�َّ

ُ َ� ُ�ِبُّ  ٢٠٤ٱۡ�َِصاِم  �ِض ِ�ُۡفِسَد �ِيَها َو�ُۡهلَِك ٱۡ�َۡرَث َوٱلنَّۡسَلۚ َوٱ�َّ
َ
ٰ َسَ�ٰ ِ� ٱۡ� �َذا تََو�َّ

َخَذتُۡه ٱۡلعِزَّةُ بِٱۡ�ِ  ٢٠٥ٱۡلَفَساَد 
َ
َ أ  ٢٠٦ثِۡم� فََحۡسُبُهۥ َجَهنَُّمۖ َوَ�ِۡئَس ٱلِۡمَهاُد �َذا �ِيَل َ�ُ ٱتَِّق ٱ�َّ

ُ رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ  ِۚ َوٱ�َّ  .]۲۰۷-۲۰۴[البقرة:  ﴾٢٠٧َوِمَن ٱ�َّاِس َمن �َۡ�ِي َ�ۡفَسُه ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ
دنیا تو را به عجب آورد و تو را  و بعضی از مردم چنان است که گفتار او در زندگِی : ترجمه

ترین دشمن  حال آنکه او سخت و خوش آید و بر آنچه در دل دارد خدا را شاهدی گیرد
) و چون از نزد تو برود (و یا به ریاست برسد) برای افساد در زمین بکوشد و زراعت و ۲۰۴است(

گفته شود از خدا  ) و چون به او۲۰۵دارد( نسل را از بین ببرد و خدا فساد را دوست نمی
) و بعضی ۲۰۶انگیزاند، پس دوزخ او را کافی و بد آرامگاهی است( ر برت و تکبّ او را عزّ  ،بترس

_____________________________ 
ْیِنّي،  -١

َ
ل

ُ
 .)۴/۵۱۷( الکافيک
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فروشد و خدا به این  از مردم چنان است که جان خود را برای جستن خوشنودی خدا می
 )۲۰۷بندگان مهربان است.(

که در زبانند   مردم منافق و چرب ﴾قَۡوُ�ُۥ ُ�ۡعِجُبَك  َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات

کاری و  زیان ،دستشان بیفتده و چون کاری ب خبرند دینی بی مور خداشناسی وامور دنیا واردند، ولی از ا

را به ای  و برای یک دستمال تیمچه برند ان و عرض مردم را از بین میج کنند و اموال، کاری می خراب

از جان خود  و کنند ه برای رضای خدا فداکاری میان اشخاصی هستند کندر مقابل ای کشند. و آتش می

 او است. ﴾...�َۡ�ِي َمن ٱ�َّاِس  َوِمنَ ﴿ :ۀمقصود از جمل و گذرند می

ۡيَ�ِٰن� إِنَُّهۥ ﴿ لِۡم َكآفَّٗة َوَ� تَتَّبُِعواْ ُخُطَ�ِٰت ٱلشَّ ِيَن َءاَمنُواْ ٱۡدُخلُواْ ِ� ٱلّسِ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
لَُ�ۡم َعُدّوٞ َ�ٰٓ�
بِٞ�  َ َعزِ�ٌز َحِكيٌم  ٢٠٨مُّ نَّ ٱ�َّ

َ
   ﴾٢٠٩فَإِن َزلَلۡتُم ّمِۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡ�ُم ٱۡ�َيَِّ�ُٰت فَٱۡعلَُموٓاْ أ

 .]٢٠٩-٢٠٨[البقرة:  
 زیرا او .مسالمت وارد شوید و پیروی گامهای شیطان مکنید تمامًا در ،نینای مؤم: ترجمه

) پس اگر لغزش کنید پس از آنکه آیات روشن برای شما ۲۰۸است آشکار (برای شما دشمنی 
 )۲۰۹آمد پس بدانید که خدا عزیز و حکیم است.(

دست بردارند و همه مؤمن و تسلیم مسالمت با مردم باشد که از نفاق  »ِسلم«از مقصود : نکات

اسالم و تسلیم دین خدا  ،»ِسلم«ز حد کردند. و ممکن است مقصود امر حق شوند و با یکدیگر متّ ا

ِينَ ﴿ حال است برای ﴾َكآفَّةٗ ﴿ باشد، بنابراین ْ  ٱ�َّ مر حق باشید. و شما تسلیم ا ۀ، یعنی هم﴾َءاَمُنوا

ا اگر پس از علم و مّ ندانسته کاری کنند قابل عفو است و ا داللت دارد که اگر ﴾...َزلَۡلُتم فَإِن﴿ :ۀجمل

تعالی  لذا حق و لغزد و منحرف شود قابل گذشت نیستکسی به طرف باطل ب ،آمدن آیات روشن قرآن

حکیم است، یعنی  شدیدی نموده و فرموده بدانید که خدا عزیز و دارای قدرت و در این مورد تهدید

 بیهوده و سرخود شما را واگذار نکرده است.

ُ ِ� ُظلَٖل مِّ ﴿ �َِيُهُم ٱ�َّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ِ َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ ۡمُرۚ �َ� ٱ�َّ

َ
َن ٱۡلَغَماِم َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوقُِ�َ ٱۡ�

ُموُر 
ُ
ِ  ٢١٠تُرَۡجُع ٱۡ� ۡل نِۡعَمَة ٱ�َّ ِۢ بَّيَِنةٖ� َوَمن ُ�َبّدِ ٰٓءِيَل َ�ۡم َءاَ�ۡيَ�ُٰهم ّمِۡن َءايَة َسۡل بَِ�ٓ إِۡسَ�

َ َشِديُد ٱۡلعَِقا  .]٢١١-٢١٠[البقرة:   ﴾٢١١ِب ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءتُۡه فَإِنَّ ٱ�َّ
ابر بیاید  های مالئکه در سایه اآورند) مگر اینکه خدا ب مانند (و اسالم نمی آیا انتظار می: ترجمه

قدر از آیات اسرائیل بپرس که چ ) از بنی۲۱۰سوی خداست برگشت أمور(ه و ب و کار بگذرد
خدا  قاً او آمده تبدیل دهد محّق کس نعمت خدا را پس از آنکه برای  روشن ایشان را دادیم و هر

 )۲۱۱شدیدالعقاب است.(



 ٢٩٧  سورة البقرة

روی سخن با یهود است، یعنی این یهود که به حضرت  ﴾...يَنُظُرونَ  َهۡل ﴿ :ۀدر جمل: نکات

یا در مقابل آگفتند خدا را در میان ابرها با مالئکه برای ما بیاور،  می ند ودآور ایمان نمی موسی

نیز چنین انتظاری دارند، اگر چنین انتظاری داشته باشند کار ایشان باید از کار بگذرد به  اسالمپیغمبر 

 خدا که رفت و آمد .از آیات قبل و بعد پیداست که روی سخن با یهود است .آمدن عذاب
ّ

ندارد آن  و إال

 ۀانکه در سورچن .)١(ستا مر خدامقصود از آمدن خدا، آمدن عذاب و ایم و یا بگوی هم در میان ابرها

 :فرموده ۳۳ ۀنحل آی

ۡمُر َرّ�َِك ﴿
َ
ِ�َ أ

ۡ
ۡو يَأ

َ
�َِيُهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة أ

ۡ
ن تَأ

َ
ٓ أ   .]٣٣[النحل:   )٢(﴾َهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ

 : نحل فرموده ۀسور ۲۶ ۀو همچنین در آی

ُ ُ�ۡنَ�َٰنُهم ّمَِن ﴿ َ� ٱ�َّ
َ
ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡم َف� ۡقُف قَۡد َمَكَر ٱ�َّ   )٣(﴾...ٱۡلَقَواِعِد فََخرَّ َعلَۡيِهُم ٱلسَّ

 .]٢٦[النحل:  

_____________________________ 

باشد و این آیه و در نظر داشتن معنایی جز ظاهر آن میویل کردن أزمینه ذکر نموده، در واقع ت در این/  آنچه مولف -١

باشد چنانکه سلف صالح صفاتی را که خداوند متعال برای ویل بر خالف راه و روش سلف صالح این امت میأت

به تشبیه و تمثیل و کیفیت صفات باشند یا اینکه به  قائل کنند بدون اینکهخود ثابت نموده برای او تعالی ثابت می

برای خداوند متعال ثابت نموده برای او تعالی  صل صفات معتقد باشند. و همچنین صفاتی را که رسول خدا تعطی

کنند. و خبر صحیح وارد شده را چنانکه روایت شده و بر مبنای ظاهر آن کنند و در این حد توقف میثابت می

خداوند متعال در کتابش نازل کرده برای او تعالی  سپارند و اینگونه صفاتی را کهرا به خداوند میپذیرند و علم آن می

�َِيُهُم ﴿) که در این آیه آمده است: المجيء واإلتیانکنند؛ صفاتی چون: آمدن (ثابت می
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ُ ٱَهۡل يَنُظُروَن إِ�َّ َّ� 

کنند) جز  پویند و در زمین فساد می که راه اسالم نمی آیا (کسانی« ]۲۱۰[البقرة: ﴾لَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ ٱوَ  ۡلَغَمامِ ٱِ� ُظلَٖل ّمَِن 

هایی از ابرها به سوی آنان بیاید. و (نیز)  این انتظار ندارند، که الله (برای داوری و قضاوت میان بندگان) در سایه

ٓ ﴿فرماید: و اینکه می». فرشتگان (برای اجرا فرمان الهی بیایند) و کار یکسره شود؟! ا  لَۡملَُك ٱَء َر�َُّك وَ وََجا َصّفٗ
ا و دیگر » و پروردگارت (برای دادرسی) بیاید و (نیز) فرشتگان صف در صف (بیایند).« ]۲۲[الفجر:  ﴾٢٢َصّفٗ

کنند. بنابراین بر مؤمن واجب است که به تمام این صفات نصوصی که این دو صفت را برای خداوند متعال ثابت می

چنانکه شایسته جالل و عظمت ذات باری تعالی است، بدون تکّیف و تمثیل و تشبیه و تحریف و تعطیل و تاویل 

  صحح][مُ ایمان بیاورد. 

 ».گارت بیایدآیا در تصدیق نبوت انتظار دارند تا این که فرشتگان برای ایشان بیاید و یا امر پرورد« -٢

تحقیق آنانکه پیش از ایشان بودند مکر کردند پس خدا اساس ایشان را از ریشه بدر آورد و سقف را بر ایشان از ه ب« -٣

 ».باالی ایشان فرود آورد
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 مر و عذاب خدااین آیه و مانند این آیه، آمدن ا و همانطور که به روشنی معلوم است آمدن خدا در

ۡل  َوَمن﴿ :ۀفیه. و مقصود از جمل حُن ما نَ  ۀست، همین طور است در آیا ِ ٱ َمةَ نِعۡ  ُ�َبّدِ  َما دِ َ�عۡ  ِمنۢ  �َّ
 ٓ  شدت عقاب داده است. ۀتبدیل نعمت قرآن است که خدا وعد ﴾هُ َءتۡ َجا

َقۡواْ فَۡوَ�ُهمۡ ﴿ ِيَن ٱ�َّ ْۘ َوٱ�َّ ِيَن َءاَمُنوا ۡ�َيا َو�َۡسَخُروَن ِمَن ٱ�َّ ِيَن َ�َفُرواْ ٱۡ�ََيٰوُة ٱ�ُّ  يَۡوَم ُزّ�َِن لِ�َّ
ُ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ  ُ  ٢١٢ِحَساٖب  ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َوٱ�َّ ٗة َ�ِٰحَدٗة َ�َبَعَث ٱ�َّ مَّ

ُ
َ�َن ٱ�َّاُس أ

نَزَل َمَعُهُم ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس �ِيَما  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ 
َ
ِ�َن َوُمنِذرِ�َن َوأ َن ُمبَّ�ِ

وتُوهُ ِمۢن َ�عۡ 
ُ
ِيَن أ ِد َما َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�ۡغَيۢ� بَۡيَنُهۡمۖ ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ� َوَما ٱۡخَتلََف �ِيهِ إِ�َّ ٱ�َّ

ُ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء إَِ�ٰ  ْ �ِيهِ ِمَن ٱۡ�َّقِ �ِإِۡذنِهِۦۗ َوٱ�َّ ْ لَِما ٱۡخَتلَُفوا ِيَن َءاَمُنوا ُ ٱ�َّ  َ�َهَدى ٱ�َّ
ۡسَتقِيٍ�   .]٢١٣-٢١٢[البقرة:   ﴾٢١٣ِصَ�ٰٖط مُّ

و آنانکه  کنند ه شده و مؤمنین را مسخره میزینت دادزندگی دنیا برای کفار : ترجمه
کس را بخواهد بدون حساب روزی  قیامت از ایشان برترند و خدا هر پرهیزکارند در روز

(ترسانیدن و  مبران را برای انذار و تبشیرات بودند، پس خدا پیّم یک ا ) مردم۲۱۲دهد( می
مود تا اینکه آن کتاب بین مردم در آنچه و با ایشان کتابی به حق نازل ن دادن) فرستاد بشارت

که کتاب به ایشان داده اختالف دارند حکم نماید. و اختالف در آن کتاب نکردند مگر آنان
ن خودشان، پس خدا به إذن ایشان آمد، برای ستم بیهای روشن بر شده بود، پس از آنکه دلیل

کس را  و خدا هر یت کردالف داشتند، هدای که در آن اختنین را به طرف حّق خویش مؤم
 )۲۱۳کند.( بخواهد به راه راست هدایت می

ةٗ  ٱ�َّاُس  َ�نَ ﴿ :ۀجمل: نکات مَّ
ُ
داللت دارد که ابتدا مردم در راه خداپرستی طبق فطرت  ﴾َ�ِٰحَدةٗ  أ

یا، اختالفاتی بین ایشان حسد و کینه و حرص و طمع به دن ۀواسطه حد بودند. سپس بو عقولشان، متّ 

  ،و روی اغراض پیدا شد
ّ

 َوَما﴿ :نیز فرموده ۱۹ ۀیونس آی ۀکه در سورای بدنبال باطل رفتند، همچنان هعد
ٓ  �َّاُس ٱ َ�نَ  ةٗ  إِ�َّ مَّ

ُ
ْۚ خۡ ٱفَ  ِحَدةٗ َ�ٰ  أ  .﴾َتلَُفوا

رجوع به  اتوحید و رفع اختالفشان بتعالی برای دعوت به اتحاد، ، خدایو پس از ایجاد اختالف

ا مردم وحدت داشتند، برای ا اینکه گفتیم ابتدمّ شان مبعوث کرد. ا زیادی بین کتاب آسمانی، پیغمبران

  واحد بر ناظم و خالق واحد و مور فطری از قبیل داللت نظِم اینکه ا
ّ
بشری  و هر ذاتی است ر،أثر بر مؤث

  دورغ، داند که احسان خوب است و می
ّ

  ی بد است، پس این أمور ذاتی استظلم و تعد
ّ

 م برو ذاتی مقد

اتِ «طلبی عارضی است،  حسد و بخل و جاه ۀه واسطعرضی است، یعنی میل به باطل ب ا بالذّ مَ مٌ  وَ دَّ قَ مُ
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ضِ  یلَ عَ  ا بِالعَرْ  مّ و ا »مَ
ً
یونس که  ۀسور ۱۹ ۀشود، چنانکه در آی از آیات قرآن همین معنی ظاهر می ؛ا نقال

ْ خۡ ٱفَ ﴿ :ۀدر باال ذکر شد جمل اختالف ه یعنی پس از وحدت، خودشان بآورده، » فاء« را با ﴾َتلَُفوا

البالغه  در نهج فرستاد. و وده خدا پیغمبران را برای رفع اختالفمبقره فر ۀسور ۀو در این آی پرداختند

دَ  لَـامَّ «: فرموده حضرت علی ۱ ۀخطب هْ هِ عَ قِ لْ ثَرُ خَ لَ أَكْ هُ وَ إِ  اهللاِبَدَّ قَّ لُوا حَ هِ مْ فَجَ وا لَيْهِ ذُ َ هُ اختَّ عَ ادَ مَ دَ َنْ األْ

لَه سُ مْ رُ بَعَثَ فِيهِ تِهِ فَ بَادَ نْ عِ مْ عَ تْهُ تَطَعَ اقْ تِهِ وَ فَ رِ عْ نْ مَ يَاطِنيُ عَ مُ الشَّ تَالَتْهُ اجْ پس از این آیات و . تا آخر، )1(» وَ

و صحیح آن است که أنبیاء برای  اء موجب اختالف شدند، صحیح نگفتهگوید أنبی ل، کسی که میدالئ

  ف ورفع اختال
ّ
ْ  �ِيَما ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  ِ�َۡحُ�مَ ﴿ :ۀحاد آمدند. و جملایجاد ات داللت دارد  ،﴾�ِيهِ  ٱۡخَتَلُفوا

گردد به کتاب نه به انبیاء، زیرا  برمی ﴾ِ�َۡحُ�مَ ﴿ ضمیر اکه رافع اختالف کتاب آسمانی است، زیر

الله  ۀصحیح نگفته زیرا کلمدد به الله رضمیر مفرد است و أنبیاء جمع. و  اگر کسی بگوید ضمیر برگ

در زمان ما فقط قرآن  کتاب أقرب است. پس فقط کتاب حاکم است در رفع اختالف. و ۀأبعد و کلم

ِينَ  إِ�َّ  �ِيهِ  ٱۡخَتلََف  َوَما﴿ :ۀرافع اختالف است. و جمل وتُوه ٱ�َّ
ُ
داللت دارد که موجد اختالف  ،﴾أ

و  ﴾بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡغَيۢ�﴿ :اند چنانکه فرموده و حسد بوده پس از آمدن أنبیاء و کتب آسمانی دکانداران ظلم

شان آمده است، که روی  ایبه کتاب خدا آشنا بوده و کتاب برند که ا ر دانشمندانموجد اختالف و مقّص 

ِينَ  إِ�َّ ﴿ :کنند چنانکه فرموده حرص به دنیا و ریاست ایجاد اختالف می وتُوهُ  ٱ�َّ
ُ
 َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ  أ

ينَ أُوتُو« ، یعنی﴾بَۡيَنُهمۡ  َ�ۡغَيۢ� ٱۡ�َّيَِ�ُٰت  مُ َجآَءۡ�هُ  الَّذِ آنان  و »رآنَ القُ  اأُوتُووَ  يلَ اإلنجِ  اأُوتُووَ  وراةَ التَّ  اوَ

اند و  ت خود شدهمّ اشند که اکثرشان باعث اختالف در اب نصاری و مسلمین میهمین دانشمندان یهود، 

سعی  کس طالب حق و حقیقت باشد و در راه آن  میان هر اند، ولی در این ا آوردهشقاق و عناد ر ،تفرقه

خود سعی کند و  کس باید  کند. پس هر ، خدا او را هدایت میکند و به کتاب آسمانی خود مراجعه کند

این اختالفات از دین نیست بلکه از مذاهب  امید دانشمندان نباشد. وه کار اندازد و به عقل خود را ب

  :است

_____________________________ 
 ادا نکردند و برای او در عبادترا او  عبادت، شکستند و حق پیمانی را که با خدا بسته بودند ،هنگامی که بیشتر مردم« -١

خداوندی بریده  عبادتشان کردند و پیوندشان را از ها از شناخت خداوند، منحرفشریکانی قرار دادند و شیطان

 .شان فرستادپس پیامبران را به میان ،بودند
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 دین و مذهب بینفرق 
 
ّ
و  بی که ایجاد شده موجد اختالف استکند، ولی مذاه حاد میدین اسالم دین توحید و دعوت به ات

 : مذهب به قرار ذیل است های بین دین و از جمله فرق

 ».بشر است ۀدین از طرف خدا و مذهب ساخت« .اساملذهب من النّ و ين من اهللالدّ  -۱

دین « فرقة والشقاق.الوفاق، واملذهب يدعو إلی العناد والتّ و وحيداد والتّ حتّ ی االإلَ  ين يدعوالدّ  -۲

 
ّ
 .»دشمنی و تفرقه و جنگ و اختالفه کند ولی مذهب بو توحید میحاد دعوت به ات

دهد، ولی مذهب مردم را به بزرگان و اولیا و احبار (یعنی بزرگان ه میخدا توّج ه دین مردم را ب -۳

ب بندگان مقّر  ندا شرک است، ولی در مذهب خواندخ)، و در دین در عبادت خواندن غیریهود

 ؤالزم و م
ّ
 د است.ک

گرفت، ولی مذهب سخت و زودی آن را فرا میه دین سهل و آسان است و یک عرب بیسواد ب -۴

 مشکل است و باید پنجاه سال تحصیل و درس بخوانند تا شاید بفهمند.

 دین غیر -۵
ّ
 داند.یمؤثر مرا خدا داند، ولی مذهب غیرر نمیخدا را مؤث

  ولی مذهب موجب ذلت و تملق است دین موجب عزت و شهامت است، -۶
ّ

احی برای و مد

 های زیاد کرد.شان نیز باید مداحی و چاپلوسیی در مقابل قبربزرگان مذهب الزم است حتّ 

ز خدا، ولی در مذهب، ی و صدور حکم ندارد ُج أجعل قانون و حق فتوی و ر در دین کسی حِقّ  -۷

 بزرگان مذهب و هر 
ّ
تواند قواعد و قوانینی بیاورند. و در دین ی حق فتوی داشته و مییامام و مال

تواند عوض توی و حکم  عوض میسال ف بدیل ندارد ولی در مذهب هرخدا احکام آن تغییر و ت

  شود
ّ
 شود.احکام او از اعتبار ساقط می و نیز به فوت مال

ت نیست، ولی در نبیا کسی دیگر حّج نساء، پس از ا ۀ) سور۱۶۵( ۀحکم آیه در دین اسالم ب -۸

 ت باشد.مذهب هر امام و غیر امام ممکن است حّج 

األمر صالحی میان مردم مجری احکام خدا باشد، ولی در مذهب ممکن  ادر دین باید همیشه اولو -۹

األمر با مردم  او در دین اسالم انتخاب زمامدار و اولو غایب و از دسترس مردم خارج باشد است

 در مذهب انتخاب امام و زمامدار با خدا است، یعنی انتصابی است نه انتخابی.است، ولی 

قین تواند با کسب علم و عمل امام المتّ کس می ) سوره فرقان هر۷۴ۀ (حکم آیه در دین اسالم ب -۱۰

 ن کنند.گردد، ولی در مذهب امام منحصر به چند نفری است که اهل مذهب معیّ 

لهی بوده و منحصر است به آنچه خدا دستور داده و ا در دین اسالم شعائر دینی به جعل -۱۱

 زدن، طال، سینه توان کم و زیاد کرد، ولی در مذاهب شعائر مذهبی از قبیل ساختن گنبد نمی
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قذف و فحش جایز نیست و  و تکفیر، سّب  اینها بسیار است. و در دین لعن، گرفتن و غیر از دم

 تحب مؤکد و از مواد مذهبی است.حرام است، ولی درمذهب لعن و طعن و تکفیر مس

 نی بوده، ولی درمذهب زیادتر.فروع دین اسالم عدد معیّ  -۱۲

اصول دین با خدا است، ولی درمذهب تعیین اصول دین با  ۀلهی تعیین عدد و شمارادر دین  -۱۳

 مردم مذهبی است.

ن ومی تابع دینند و دین هر دو یک جور است، ولی درمذهب ممکمدر دین اسالم هر امام و مأ -۱۴

و در دین إلهی، دین امام و مأموم و تکلیف آن  اشد نه تابع آناست امام و امامت اصل دین ب

 ندارد ولی در مذهب فرق دارد. فرقی

امتیاز نزد خدا به تقوی است، ولی  مردم مساویند و ۀهم نژاد نیست و دین اسالم دین تبعیض -۱۵

ل آنکه او ح هر کدام امتیازاتی دارندمأموم  امام و روحانی،غیر د، روحانی،غیر سیّ ، دمذهب سیّ 

 صخدا لهی خمس و سهم امام نبوده و رسولصدر اسالم نبوده است. و در دین ا این امتیازات
کاسب و تاجر سهم امام نگرفته، ولی درمذهب این چیزها از واجبات  از و علی مرتضی

ر مذهب گرفتن اجر ندارد، ولی دی تبلیغ دین برامذهبی است. و در دین کسی حق گرفتن اجر 

 ج و از لوازم مذهبی است.رای

ها نبوده و بلکه اسراف و حرام است، ولی در مذهب نذورات و  در اسالم نذر و وقف برای مقبره -۱۶

 ها بسیار و از رسوم آن است. موقوفات و هدایا برای مقبره

  لهی تقلید نبودهدر دین ا -۱۷
ّ
بلکه واجب م واجب بوده، ولی در مذهب تقلید الزم وتعلیم و تعل

 است.

 ت، رات دینی موجب عّز مقّر  -۱۸
ّ
تملق و  ت،رفعت وشهامت است، ولی مقررات مذهبی موجب ذل

 پستی است.

 ایم، مراجعه شود. ی از قرآن نیز، مواد فرق بین دین و مذهب را به اشاره آوردهو ما در کتاب دعاهای

تُِ�م﴿
ۡ
ا يَأ ْ ٱۡ�َنََّة َولَمَّ ن تَۡدُخلُوا

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ۡتُهُم  أ سَّ ْ ِمن َ�ۡبلُِ�م� مَّ ِيَن َخلَۡوا َثُل ٱ�َّ مَّ

 
َ
� ِۗ ِيَن َءاَمُنواْ َمَعُهۥ َمَ�ٰ نَۡ�ُ ٱ�َّ ٰ َ�ُقوَل ٱلرَُّسوُل َوٱ�َّ آُء َوُزلۡزِلُواْ َح�َّ َّ َسآُء َوٱل�َّ

ۡ
َ�ٓ إِنَّ ٱۡ�َأ

ِ قَرِ�ٞب   .]٢١٤[البقرة:   ﴾٢١٤نَۡ�َ ٱ�َّ
اند  روید و هنوز مانند پیشینیانی که قبل از شما رفته ید که به بهشت میآیا گمان دار: ترجمه

ی که پیغمبر و مؤمنین با او ها و ضررها به ایشان رسید تا حّد  اید، سختی گرفتار نشده
 )۲۱۴ست.(ا یاری خدا کی و کجا است، آگاه باش یاری خدا نزدیک :گفتند می
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شدند  د میالها صابرند، آنقدر گرفتار بال و عناد قوم خوبا اینکه أنبیاء و مرسلین در مقابل ب :نکات

 کی است، چنانکه یاری خدا کجا و :گفتند کردند و می صبری می لهی بیهای ا که در مقابل وعده

آزار مشرکین بودند که از عداوت، فحش،  شکنجه ومکه مبتال به حبس،  در صاصحاب رسول خدا

 ۀو چون به مدینه آمدند باز به محاصر دکردن مسخره و منع معامالت خودداری نمی سرزنش، هوکردن،

قطع دست و پا گرفتار بودند، چنانکه  جدال و کشتن و جنگ و ت یهود و مشرکین وطرفیّ  اقتصادی،

و کمر او را سوزانیدند که تا زنده بود خون  خباب بن ارت را به جرم توحید گرفتار و میان آتش انداختند و

م پیش از شما به أمَ : شکایت از آزار مشرکین کردیم، فرمود صآمد، گوید به رسول خدا چرک از آن می

هنین بدن های آ کردند، و با شانه ی اینکه بعضی را با اره دو نیمه میصبر کردند، حتّ  بالانواع و اقسام 

ار، بالل، و چه قدر عّم  )١(کردند یشان را از استخوان جدا میو گوشت بدن ا کردند ایشان را شانه می

امتحان و ابتالء  ابن مسعود و سایرین را آزار کردند. پس مؤمنین زمان ما باید بدانند بی صهیب، خبیب،

صبری در مقابل بالها یکی از گناهان انبیا بوده که خدا به رسول خود در  و بی عای ایمان ارزشی نداردادّ 

 آیات متعدده أمر به استغفار کرده.

ٓ  قُۡل  يُنفُِقوَنۖ  َماَذا لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ نَفۡقُتم َما
َ
يۡنِ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  أ ۡقَر�ِ�َ  فَلِۡلَ�ِٰ�َ

َ
 َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  َوٱۡ�

بِيِل�  َوٱبۡنِ  َوٱلَۡمَ�ِٰك�ِ  ْ  َوَما ٱلسَّ َ  فَإِنَّ  َخۡ�ٖ  ِمنۡ  َ�ۡفَعلُوا  .]۲۳۹[البقرة:   ﴾٢١٥ َعلِيمٞ  بِهِۦ ٱ�َّ
س برای کنند که چه انفاق بکنند، بگو آنچه از خیر انفاق کنید پ میاز تو سؤال : ترجمه

کار خیری بکنید، باید  و هر ق داردمانده تعلّ   مساکین و غرباء در راه ن،یتیما والدین، نزدیکان،
 )۲۱۵بدانید که خدا به آن داناست.(

فرموده مصرف آن را  در این آیه سائل سؤال کرده از اینکه چه چیز انفاق کند؟ خدا در جواب: نکات

 به مصرف آن اهمیت بدهید. مالحظه کنید. یعنی هر چه انفاق کنید کم و یا زیاد باید

ْ َشۡ� ﴿ ن تَۡ�رَُهوا
َ
ٞ لَُّ�ۡمۖ وََعَ�ٰٓ أ ا وَُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۖ  ٔٗ ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِتاُل َوُهَو ُكۡره

ْ َشۡ�  ن ُ�ِبُّوا
َ
ٞ لَّ  ٔٗ وََعَ�ٰٓ أ نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن ا وَُهَو َ�ّ

َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ لُونََك َعِن  َٔ �َۡ�  ٢١٦ُ�ۡمۚ َوٱ�َّ

ۢ بِهِۦ َوٱلَۡمۡسِجِد  ِ َوُ�ۡفُر ۡهرِ ٱۡ�ََراِم قَِتاٖل �ِيهِ� قُۡل قَِتاٞل �ِيهِ َكبِ�ٞۚ َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ٱ�َّ ٱلشَّ
 ِۚ ۡ�َ�ُ ِعنَد ٱ�َّ

َ
ۡهلِهِۦ ِمۡنُه أ

َ
ۡ�َ�ُ ِمَن ٱۡلَقۡتِل� َوَ� يََزالُوَن ٱۡ�ََراِم �ۡخَراُج أ

َ
 َوٱۡلفِۡتَنُة أ

ْۚ َوَمن يَۡرتَِدۡد ِمنُ�ۡم َعن دِينِهِۦ  ٰ يَُردُّوُ�ۡم َعن دِينُِ�ۡم إِِن ٱۡسَتَ�ُٰعوا يَُ�ٰتِلُونَُ�ۡم َح�َّ

 ).٣٤١٦( ، حة يف اإلسالمباب عالمات النبوَّ  -٢٢ /كتاب املناقب -٦٥ ، صحيح بخاری -١
_____________________________ 



 ٣٠٣  سورة البقرة

ۡ�َيا َوٱ� ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� ٱ�ُّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َحبَِطۡت أ

ُ
ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� َ�َيُمۡت وَُهَو َ�فِٞر فَأ

َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
ِخَرةِ� َوأ

وَن   .]٢١٧-٢١٦[البقرة:   ﴾٢١٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
 و شاید چیزی را آمد است ر شد بر شما جهاد و حال آنکه برای شما جهاد ناخوشمقرّ  :ترجمه

 

داشته باشید که برای شما بد و شاید چیزی را دوست  اخوش دارید که برای شما خوب باشدن
کنند، بگو  ) از قتال در ماه حرام از تو سؤال می۲۱۶دانید ( داند و شما نمی و خدا می باشد

اهلش  کردن از راه خدا و کفر به او و مسجدالحرام و بیرون قتال در آن کار بزرگ است. ولی صِدّ 
کنند  و ایشان همواره با شما کارزار می از آن، بزرگتر است نزد خدا و فتنه بزرگتر از کشتن است

دد سپس در حال کفر ر کس از شما از دینش برگ و هر تان برگردانند اگر بتوانندتا شما را از دین
و آخرت ناچیز است و این کسان اهل آتشند که در  بمیرد، پس این کسان اعمالشان در دنیا

 )۲۱۷آن جاوید بمانند.(
 صسؤاالتی شده و چون رسول خدا صاین آیات از رسول خدا  باید دانست که در: نکات

نُتمۡ ﴿ :و لذا فرموده دانسته، خدای تعالی جواب داده مین
َ
، از آن جمله حکم قتال است ﴾َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َوأ

  ون در مکه نفرات مسلمین کم بودندنازل شده، چ که پس از هجرت
ّ
و لذا در  ن از جهاد نبودهو تمک

و دیگر حکم قتال در ماه حرام و  حکم جهاد آمد الیقی مسلمان شدند سال دوم هجرت که نفرات

انکار اصل و یا  و به مرتد است که اگر از اسالم برگرددو دیگر حکم  م شدهمسجدالحرام است که تحری

 یبه انکار 
َّ
 اگر به همان حال بمیرد اهل دوزخ است. کهشود،  بدیهی او کافر می ۀمکی از فروعات مسل

﴿ ْ ِيَن َءاَمُنوا ِۚ إِنَّ ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك يَرُۡجوَن رَۡ�ََت ٱ�َّ
ُ
ِ أ ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ْ َوَ�َٰهُدوا ِيَن َهاَجُروا َوٱ�َّ

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم   .]٢١٨[البقرة:   ﴾٢١٨َوٱ�َّ
خدا، آنان آنانکه ایمان بیاورند و آنانکه هجرت کنند و جهاد نمایند در راه  محققاً : ترجمه

 )۲۱۸ا نسبت به ایشان آمرزنده و رحیم است.(و خد امیدوارند به رحمت خدا

صف به صفات مؤمنین مهاجرین و کس متّ  داللت دارد که هر ﴾...يَرُۡجونَ ﴿ :ۀجمل: نکات

 کس که فاقد این اوصاف و افعال است. امیدوار به رحمت حق باشد، نه هر مجاهدین شد باید

ۡ�َ�ُ ِمن لُونََك َعِن ٱۡ�َۡمرِ َوٱلَۡمۡيِ�ِ� قُۡل  َٔ �َۡ� ﴿
َ
�ِيِهَمآ إِثٞۡم َكبِ�ٞ َوَمَ�ٰفُِع لِلنَّاِس �ۡ�ُمُهَمآ أ

ۗ َو�َۡ�  ُ لَُ�ُم ٱ�َ�ِٰت لََعلَُّ�ۡم  َٔ �َّۡفعِِهَما ُ ٱ�َّ لُونََك َماَذا يُنفُِقوَنۖ قُِل ٱۡلَعۡفَوۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
ُروَن  ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ� َو�َۡ�  ٢١٩َ�َتَفكَّ َُّهۡم َخۡ�ٞۖ �ن  َٔ ِ� ٱ�ُّ � قُۡل إِۡصَ�ٞح ل لُونََك َعِن ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ
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ۡ�َنَتُ�ۡمۚ إِنَّ 
َ
�َ ُ ُ َ�ۡعلَُم ٱلُۡمۡفِسَد ِمَن ٱلُۡمۡصلِِح� َولَۡو َشآَء ٱ�َّ َ ُ�َالُِطوُهۡم فَإِۡخَ�ٰنُُ�ۡمۚ َوٱ�َّ ٱ�َّ

 .]٢٢٠-٢١٩[البقرة:   ﴾٢٢٠َعزِ�ٌز َحِكيٞم 
 رگ و منافعی برای مردم استز دو گناهی ب پرسند از شراب و قمار، بگو در این میاز تو : ترجمه

پرسند که چه چیز انفاق کنند؟ بگو زیادی را، خدا  و از تو می .و گناهشان بزرگتر از سودشان
و از یتیمان  آخرت ) در دنیا و۲۱۹یات را تا شاید فکر کنید(آکند برای شما  چنین بیان می

و  اگر با ایشان مخالطه کنید، پس برادران  گو برای ایشان اصالح خوب استد؟ بکنن سؤال می
و اگر خدا خواسته بود شما را به رنج افکنده  داند تعالی مفسد را از مصلح می یشمایند و خدا

 )۲۲۰بود، زیرا خدا عزیز و حکیم است.(
فع است، ولی گناه آن خمر چنانکه خدا فرموده منافعی دارد، برای دفع بعضی از امراض نا: نکات

  بزرگتر و بیشتر از نفع آن می
ً
 ،ا چون بنای قرآن در بیان احکاممّ رام نشده، اح باشد. در این آیه صریحا

 ۀسور ۳۳ ۀتدریجی است در اینجا اشاره شده به بزرگی گناه آن و در آیات دیگر حرام شده مانند آی

چیزی از مخارج و  داللت دارد که هر ﴾ٱۡلَعۡفوَ  قُلِ ﴿ :ۀ. و جمل)٢(مائده ۀسور ۹۱و  ۹۰و آیات  )١(اعراف

َُّهمۡ  إِۡصَ�حٞ ﴿ :ۀمصارف انسان زیاد آمد باید انفاق کند. و جمل به داللت دارد که مسلمان باید  ﴾َخۡ�ٞ  ل

  اصالح جان و مال یتیمان پردازد و ایشان را تربیت کند
ً
ز نکند ایشان احترا سرپرست و ولِیّ  و خصوصا

 و از تعلیم و تربیت طفل کوتاهی ننماید. مخالطه کند بلکه با ایشان

ۡعَجَبۡتُ�ۡمۗ ﴿
َ
ۡ�َِ�ةٖ َولَۡو أ ۡؤِمَنٌة َخۡ�ٞ ّمِن مُّ َمةٞ مُّ

َ
ۚ َوَ� ٰ يُۡؤِمنَّ ْ ٱلُۡمۡ�َِ�ِٰت َح�َّ َوَ� تَنِكُحوا

ۡؤِمٌن َخۡ�ٞ  ْۚ َوَلَعۡبٞد مُّ ٰ يُۡؤِمُنوا ْ ٱلُۡمۡ�ِ�َِ� َح�َّ ۡعَجَبُ�ۡمۗ َوَ� تُنِكُحوا
َ
ۡ�ِٖك َولَۡو أ ّمِن مُّ

َما ُقۡل ﴿  -١ َ  َحرَّمَ  إِ�َّ ۡ�مَ  َ�َطنَ  َوَما ِمۡنَها َظَهرَ  َما ٱۡلَفَ�ِٰحَش  َرّ�ِ ن ٱۡ�َقِّ  بَِغۡ�ِ  َوٱۡ�َۡ�َ  َوٱۡ�ِ
َ
ْ  َوأ ِ  �ُۡ�ُِ�وا ِۡل  لَمۡ  َما بِٱ�َّ  بِهِۦ ُ�َ�ّ

ن ُسۡلَ�ٰٗنا
َ
ْ  َوأ ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا ها  یحرام کرده زشتبگو جز این نیست پروردگارم « ]٣٣[األعراف:  ﴾٣٣ َ�ۡعلَُمونَ  َ�  َما ٱ�َّ

او شریک بیاورید آنچه را که  یبه ناحق را و اینکه برا یکشست و گناه و گردنا ست و آنچه نهانا را آنچه ظاهر از آن

 ».دانیدیبه آن نازل نشده و اینکه بگوئید بر خدا آنچه را نم یدلیل

َها﴿ -٢ ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ َما َءاَمُنٓوا نَصاُب  َوٱلَۡمۡيِ�ُ  ٱۡ�َۡمرُ  إِ�َّ

َ
ۡزَ�ٰمُ  َوٱۡ�

َ
ۡيَ�ٰنِ  َ�َملِ  ّمِنۡ  رِۡجٞس  َوٱۡ�  لََعلَُّ�مۡ  فَٱۡجَتنُِبوهُ  ٱلشَّ

ۡيَ�ٰنُ  يُرِ�دُ  إِ�ََّما ٩٠ ُ�ۡفلُِحونَ  ن ٱلشَّ
َ
ُ�مۡ  َوٱلَۡمۡيِ�ِ  ٱۡ�َۡمرِ  ِ�  َوٱۡ�َۡغَضآءَ  ٱۡلَعَ�َٰوةَ  بَۡيَنُ�مُ  يُوقِعَ  أ  ذِۡكرِ  َعن َوَ�ُصدَّ

 ِ لَٰوةِ�  وََعنِ  ٱ�َّ نُتم َ�َهۡل  ٱلصَّ
َ
نَتُهونَ  أ ها و و قمار و بت یمؤمنین جز این نیست که م یا« ]۹۱ -۹۰: مائدةـ[ال ﴾٩١ مُّ

جز این نیست که شیطان  .و از عمل شیطان است پس از آن اجتناب کنید شاید رستگار شوید یقرعه پلید یتیرها

-یم یو قمار و شما را از یاد خدا و نماز بازدارد پس آیا شما خوددار یدر م و کینه بیفکند یخواهد بین شما دشمنیم
 ».کنید

_____________________________ 
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 ِ ُ َءاَ�ٰت ْ إَِ� ٱۡ�َنَّةِ َوٱلَۡمۡغِفَرةِ �ِإِۡذنِهۦِۖ َوُ�بَّ�ِ ُ يَۡدُعٓوا ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُعوَن إَِ� ٱ�َّارِ� َوٱ�َّ
ُ
هِۦ لِلنَّاِس أ

ُروَن   .]٢٢١[البقرة:   ﴾٢٢١لََعلَُّهۡم َ�َتَذكَّ
آینه کنیز با ایمان از زن مشرکه بهتر  و هر تا ایمان آورند کاح مکنید.زنان مشرکه را ن: ترجمه

را زن مدهید تا اگرچه خوشگل باشد) و مردان مشرک  ما را (یعنی وشآید  است و اگرچه خوش
ب آورد (یعنی مؤمن از مرد مشرک بهتر است و اگرچه شما را به عج ۀآینه بند ایمان آورند و هر

سوی ه ار هستند) اینان بده و کنیز اسیران جنگی از کّف و مقصود از بن سیمای او زیبا باشد
 برایو آیات خود را  خواند به سوی بهشت و آمرزش می ه اذن خویشخدا ب و خوانند آتش می

 )۲۲۱(.ر شوندکند تا ایشان متذکّ  مردم بیان می
بر  این عقد زن مشرکه جائز نیست و زن مسلمان نهی در این آیه برای تحریم است. بنابر: نکات

ۡعَجَبۡتُ�مۡ  َولَوۡ ﴿ :ۀمشرک حرام است. و جمل
َ
داللت دارد که زن را باید برای مال و جمال فقط  ﴾أ

نیز نماها   انازدواج نکنند، بلکه دین او بر مال و جمال ترجیح دارد. و مشرک شامل بسیاری از مسلم

 دانند. افعال، مانند خدا می شود که امام و مرشد را در صفات و می

ْ ٱلّنَِسآَء ِ� ٱلَۡمِحيِض َوَ� َ�ۡقَرُ�وُهنَّ  َٔ َو�َۡ� ﴿ ٗذى فَٱۡ�َ�ِلُوا
َ
لُونََك َعِن ٱلَۡمِحيِض� قُۡل ُهَو أ

ٰ�َِ� َو�ُ  َ ُ�ِبُّ ٱ�َّ�َّ ۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َمَرُ�ُم ٱ�َّ
َ
تُوُهنَّ ِمۡن َحۡيُث أ

ۡ
ۡرَن فَ� ٰ َ�ۡطُهۡرَنۖ فَإَِذا َ�َطهَّ ِحبُّ َح�َّ

نُفِسُ�ۡمۚ  ٢٢٢رِ�َن ٱلُۡمَتَطهِّ 
َ
�ِ ْ ُموا ٰ ِشۡئُتۡمۖ َوقَّدِ َّ�

َ
ْ َحۡرثَُ�ۡم � تُوا

ۡ
�َِسآؤُُ�ۡم َحۡرٞث لَُّ�ۡم فَ�

ِ ٱلُۡمۡؤِمنَِ�  َ�ُٰقوهُۗ َو�َّ�ِ نَُّ�م مُّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ �  .]٢٢٣-٢٢٢[البقرة:   ﴾٢٢٣َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

زاری است، پس در وقت حیض از زنان کنند، بگو آن آ و از تو از حیض سؤال می: ترجمه
ند نزدیک ایشان دگیری کنید و به ایشان نزدیکی نکنید تا پاک شوند، که چون تطهیر کر  کناره

دارد  کنندگان و دوست می دارد توبه زیرا خدا دوست می .نجا که خدا امرتان کردهآید از بیای
ود را بیایید هر وقت که زار شمایند پس کشتزار خ) زنان شما کشت۲۲۲تطهیرکنندگان را(

ید) و از یعنی اعمال صالحه اندوخته و ذخیره نمایو به نفع خود پیش فرستید( خواسته باشید
 ) ۲۲۳و مژده بده مؤمنین را.( انید که او را مالقات خواهید کردخدا بترسید و بد

محیض تکرار  ۀاین آیه کلم باشد، در سم زمان و مکان و مصدر نیز می، ا﴾ٱلَۡمِحيِض ﴿ :نکات

ْ ﴿ تر خواهد بود، پس معنی شده، اگر اول را مصدر و دوم را اسم زمان بگیریم مناسب این  ﴾فَٱۡ�َ�ِلُوا

این بوسه و  کنید، نه از معاشرت. بنابر گیری کناره ضشود که از مکان حیض یعنی فرج و یا زمان حی می

 ام حیض اشکالی ندارد برخالف قولمس با سایر اعضای زن در ایّ 
ّ

ار دیگر که در ایام انین یهود و کف
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 ه حیض ب
ّ
ْ ﴿ :ۀکنند. و جمل ی از معاشرت زن دوری میکل تُوا

ۡ
ٰ  َحۡرثَُ�مۡ  فَ� َّ�

َ
ه به این ، اشار﴾ِشۡئُتمۡ  �

محصول آن است، پس با قبل  ۀزار شما و اوالد به منزل افشانی و شخم تخم است که زنان محل زراعت،

ٗذى﴿ ۀبر او. و کلمبا دُ  او که محل بذر است نزدیکی کنید نه
َ
ت دارد که خون حیض خون فاسد لدال ﴾أ

خون حیض و امتیاز آن است از  ۀو اینها نشان باشد نگ نیز میدهد و بدر ی است و زن را آزار میبدبوی

 شود که ا استفاده می صت رسولخون بکارت و خون استحاضه. و از سنّ 
ّ

مدت حیض سه روز و   قل

کثر آن ده روز است. و  اند که معنی چنین  اء به تخفیف خواندهبسیاری از قّر  را ﴾َ�ۡطُهۡرنَ ﴿ ۀجملأ

ده باشد و چه به زنان نزدیک نشوید تا پاک شوند یعنی خون حیض قطع شود، چه غسل کر: شود می

تا  ؛اء دیگر قرائت شود معنی چنین استبعضی از قّر قرائت ا اگر به تشدید طبق مّ غسل نکرده باشد. و ا

ا چون مّ ن جائز نیست تا غسل نمایند. اااین قرائت، نزدیکی با ایش بنابر .تطهیر کنند یعنی غسل نمایند

باشد معنی همان است که در تخفیف گفته شد، زیرا قرائت به تشدید  قرائت به تخفیف أولی می

ا تطهیر مطلق برخالف أصل وموجب تکرار تطهیر است. و مقصود از تطهیر، تطهیر فرج فقط نیست زیر

 :ۀشود که همان غسل باشد. و جمل ، پس شامل تمام بدن میءعضوی از اعضاه د نشده باست ومقیّ 

﴿ ْ ُموا نُفِسُ�مۚۡ  َوقَّدِ
َ
�ِ  ْ َ  َوٱ�َُّقوا آنان این است که  ۀبهر است که شکر وجود زنان و ، اشاره به این﴾ٱ�َّ

ْ  َوَما﴿ :ظیر آیاتی است که فرمودهید. و این جمله نای خود از اعمال صالحه ذخیره نمایبر ُموا  ُ�َقّدِ
نُفِسُ�م

َ
ِ ٱ ِعندَ  َ�ُِدوهُ  َخۡ�ٖ  ّمِنۡ  ِ� َّ�﴾. 

ُ َسمِ ﴿ واْ َوَ�تَُّقواْ َوتُۡصلُِحواْ َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َوٱ�َّ ن َ�َ�ُّ
َ
يَۡ�ٰنُِ�ۡم أ

َ
َ ُعۡرَضٗة ّ�ِ يٌع َوَ� َ�َۡعلُواْ ٱ�َّ

 .]٢٢٤[البقرة:   ﴾٢٢٤َعلِيٞم 
نکردن خدا را در معرض   نداشتن و بین مردم اصالح  نکردن و تقوا و برای نیکی: ترجمه

 )۲۲۴قسمهای خود قرار ندهید (به خدا قسم نخورید) و خدا شنوا و داناست.(
و  معنای اول همان است که ذکر شد: این آیه ممکن است حمل شود به یکی از دو معنی: نکات

ام که  ید من قسم خوردهرک نیکی و تقوی قرار ندهید و نگویت ۀشود که قسم به خدا را بهان مقصود این می

کنم و یا ترک  کنم و یا فالن اصالح وخدمت به مردم را نمی دیگر کار خیر نکنم پس فالن کار خیر را نمی

اید قسم به خدا اعتناء نکند، پس نبکنم، یعنی اگر قسم خورد که کار خیر نکند باید به این قسم  تقوی می

و اگر چنین قسمی خورد  دتقوی و اصالح بین مردم قرار دهد، یعنی چنین قسمی نخوَر  را مانع از نیکی،

باید اعتنا نکند و قسم خود را بشکند و برود آن کار نیک را و عمل صالح را انجام دهد، زیرا مورد قسم 

 و در اینجا مورد قسم راجح نبوده است. العمل است که راجح باشد قتی واجبدر و
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پرهیزکاربودن و اصالح بین مردم  کردن، برای نیکی :م که برای این آیه شده این است کهمعنای دّو 

خدا در نظر و مقصود از این معنا آن است که باید  درمعرض قسمهای خودتان قرار ندهیدنمودن، خدا را 

 این ترک قسم نیکی و تقوی است و و در معرض قسم نیاورد مورد او را و بی مؤمن عظمت داشته باشد

البین کالم او مسموع باشد. ولی  ر مردم وزین گردد و در مقام اصالح ذاتظشود که انسان در ن موجب می

ن﴿ل اظهر است، که حرف معنای اّو 
َ
اصالح نباید  برای ترک باشد، یعنی قسم برای ترک خیر و تقوی و ﴾أ

ُ ﴿ :ۀخورد، چنانکه در آی ُ ٱ يُبَّ�ِ ن لَُ�مۡ  �َّ
َ
ْ  أ  ٱ ِ�  َناوََجَعلۡ ﴿ :ۀ، و آی)١(﴾تَِضلُّوا

َ
ن ِ�َ َرَ�ٰ  ِض �ۡ�

َ
 تَِميدَ  أ

و  زمر ۵۶اعراف،   ۱۷۲ مائده،  ۱۹نور،   ۱۷فاطر،   ۴۱لقمان،   ۱۰ ،نحل ۀسور ۱۵: یاتآ، و )٢(﴾بِِهمۡ 

ن﴿ انعام، که حرف ۱۵۶
َ
ن﴿ در این آیات ذکر شده، از حرف ﴾أ

َ
اند.  فع نیز استفاده نمودهبرای منع و د ﴾أ

 مر حق و چه باطل ترک گوید.ان باید سعی کند قسم را چه برای احال انسبه هر

يَۡ�ٰنُِ�ۡم َوَ�ِٰ�ن يَُؤاِخُذُ�م بَِما َكَسَبۡت قُلُوُ�ُ�ۡمۗ ﴿
َ
ُ بِٱللَّۡغوِ ِ�ٓ � �َّ يَُؤاِخُذُ�ُم ٱ�َّ

ُ َ�ُفوٌر َحلِيٞم   .]٢٢٥[البقرة:   ﴾٢٢٥َوٱ�َّ
کند ولیکن شما را به آنچه  هایتان مؤاخذه نمیلغو در قسم ۀخدا شما را به واسط: ترجمه

 )۲۲۵خدا آمرزنده و بردبار است.( و کند دلهایتان کسب کرده مؤاخذه می
اول بدون فکر و اراده قسم خوردن، که مؤاخذه ندارد و در مقابل : لغو در قسم دو قسم است: نکات

بیند  خود در واقع و خارج موجود می ۀا اراده که اگر بشکند مؤاخذه دارد. دوم چیزی را به عقیدآن قسم ب

و در مقابل آن،  ندارد شود که برخالف واقع بوده، این قسم مؤاخذه خورد، سپس معلوم می لذا قسم می و

و مؤاخذه برای این  دخورد که این مؤاخذه دار قسم می داند باز برای اثبات آن چیزی را برخالف واقع می

 
ً
گاه قسم برای فعل معصیتی باشد مانند قسم خوردن برای است. و هر خالف دانسته بر می است که قلبا

 حرام است، ولی  از گناهان وی چه خوردن چنین قسمهای فعل حرام و یا ترک واجب، اگر
ً
 ظاهرا

ّ
اره کف

 شود. ندارد، زیرا قسمی منعقد نمی

ِيَن يُۡؤلُوَن ﴿ َ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم ّلِ�َّ ۡشُهرٖ� فَإِن فَآُءو فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
ۡرَ�َعةِ أ

َ
�ۡن  ٢٢٦ِمن �َِّسآ�ِِهۡم تََر�ُُّص أ
َ َسِميٌع َعلِيٞم  َ�َٰق فَإِنَّ ٱ�َّ  .]٢٢٧-٢٢٢٦[البقرة:   ﴾٢٢٧َعَزُمواْ ٱلطَّ

دد خدا ر ، پس اگر برگکنند، انتظار بردن چهار ماه است شان ایالء می برای آنانکه از زنان: ترجمه
 )۲۲۷) و اگر قصد طالق کنند پس محققا خدا شنوا و داناست.(۲۲۶آمرزنده و رحیم است(

_____________________________ 
 ».کند تا گمراه نشوید خدا برای شما بیان می« -١

 ».ها پا بر جا قرار دادیم که مبادا ایشان را تکان دهد و در زمین کوه« -٢
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ر نشود، چه قسم او مطلق بست ست از اینکه مردی قسم بخورد که با زن خود هما ایالء عبارت: نکات

ت و آزار همسر خود باشد، د به زمان زیادتر از چهارماه و قصد او از قسم اذیّ و چه مقیّ  باشد و چه ابدی

تواند مراجعه به حاکم کند، تا حاکم مرد را وادار به  اگر چنین قسمی خورد، زن او برای حق خود می

 
ّ

اره دارد و یا برگشت از قسم نماید و یا طالق دهد. و اگر خود مرد برگشت از قسمی که خورده، آیا کف

  مورد اختالف است و ،خیر
ّ

  یست. و گفتهاره ندر آیه صحبتی از کف
ّ

است و  آن اطعام ده مسکین ۀاراند کف

  یا دادن لباس به ده مسکین
ّ

 خوردن به اره ندارد زیرا قسمو اگر ندارد سه روز روزه بگیرد. ولی به نظر ما کف

ار توان گفت قسم منعقد نمی راجح و مشروع نیست و می ئترک وط
ّ

ندارد،  هشود. پس ظاهر آن است کف

اره 
ّ

 شود. استفاده نمیو از آیه نیز کف

﴿ ٓ�ِ ُ ن يَۡ�ُتۡمَن َما َخلََق ٱ�َّ
َ
� َوَ� َ�ِلُّ لَُهنَّ أ نُفِسِهنَّ ثََ�َٰثَة ُقُروٖٓء

َ
�َّۡصَن بِأ  َوٱلُۡمَطلََّ�ُٰت َ�َ�َ

َحقُّ بَِرّدِهِنَّ ِ� 
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ أ رَۡحاِمِهنَّ إِن ُ�نَّ يُۡؤِمنَّ بِٱ�َّ

َ
َراُدٓواْ أ

َ
َ�ٰلَِك إِۡن أ

ُ َعزِ�ٌز َحِكيمٌ  ۗ َوٱ�َّ ِي َعلَۡيِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َولِلرَِّجاِل َعلَۡيِهنَّ َدرََجةٞ  إِۡصَ�ٰٗحاۚ َولَُهنَّ ِمۡثُل ٱ�َّ
 .]٢٢٨[البقرة:   ﴾٢٢٨

برند و خودداری کنند و برای ایشان حالل  و طالق داده شدگان سه طهر انتظار می: ترجمه
پسین ایمان نیست که کتمان کنند آنچه را خدا در رحم ایشان آفریده اگر به خدا و روز باز

و  ینداصالح نما ۀشان به بازآوردنشان در این مدت سزاوارترند اگر اراد و شوهران داشته باشند
ر ایشان یک درجه ببه نفع ایشان است مانند آنچه بر ضرر ایشان است به خوبی و برای مردان 

 )۲۲۸ی است و خدا عزیز و حکیم است.(برتر

 «باشد، زیرا  است، طهر می »قرء« که جمع ﴾قُُروٓءٖ ﴿ مقصود از: نکات
ُ
به معنی حیض و  »رءق

 ۀطهر آمده، ولی اینجا چون عدد ثالثه مؤنث است باید قرء به معنی طهر باشد که مذکر است به قاعد

 »راهِ اشتُ س ما كعَ ث بِ ر أنِّ كذَ  هُ عدَ بَ  ةٍ عَ بسَ و الثٍ ثَ  يف«
ّ
ر است که به ، پس چون عدد مؤنث شد تمیز مذک

ه چیز باید به داللت دارد که در س ﴾...َ�ِلُّ  َوَ� ﴿ :ۀمعنی حیض نیست زیرا حیض مؤنث است. و جمل

 مر بر زن جائز نیست، زیرا موجب ابطال حِقّ ل او معتبر است و کتمان این سه او قو قول زن مراجعه کرد

  حیض چیز طهر،شود و آن سه  زوج می
ً
اگر معلوم نباشد که زن در حال طالق،  و حمل است، مثال

آن این است که  ۀصیغ کردن، و حیض بوده یا نه، باید از خود او پرسید. و طالق به معنی رها

نَ  يوجتِ زَ «: دهنده در حضور دو عادل بگوید طالق  . »قالِ طَ  ةفُالَ



 ٣٠٩  سورة البقرة

  داللت دارد که پس از وقوع ﴾قُُروٓءٖ  ثََ�َٰثةَ ﴿
ّ

 :و مطابق ه نگه داردطالق زن باید سه طهر عد

َحقُّ  َوُ�ُعوَ�ُُهنَّ ﴿
َ
احتیاج به عقد  و شود وع کند و طالق کأن لم یکن میتواند رج شوهر او می ﴾...أ

ِي ِمۡثُل  َولَُهنَّ ﴿ ۀجدیدی ندارد. و جمل از زوجین حقوقی بر دیگری داللت دارد که هر یک  ﴾...ٱ�َّ

 زوج عبارتما حق خوابگی. و ا حق هم کسوه و زوجه عبارت است از مهر، نفقه، سکن، ا حّق مّ دارند، ا

و کسی را بر  داشتن او را در رحم نگه ۀکردن و نطف  مال و آبروی او را حفظ و ست از اطاعت زوجه از اوا

ذن و بدون إخوابگی جلوگیری ننماید  د و از همذن او بر نداراو چیزی بدون إ ۀو از خان و نیاوردنفراش ا

داللت دارد که تصمیم و تشخیص درجه  ﴾َعلَۡيِهنَّ  َولِلرَِّجالِ ﴿ ۀاو از منزل او خارج نشود. و جمل

  اند حّق  و نیز گفته نهایی در امور زندگی را زوج بگیرد
ً
ذن او زوجه بدون إ زوج مقداری زیادتر است مثال

َحقُّ ﴿ :ۀکرد بپذیرد طبق جمل اگر زوج رجوع و مسافرت غیرواجب نرود، و مستحبی نگیرد ۀروز
َ
 أ

  .﴾َ�ٰلَِك  ِ�  بَِرّدِهِنَّ 

آ ﴿ ْ ِممَّ ُخُذوا
ۡ
ن تَأ

َ
ۡو �َۡ�ِ�ُحۢ �ِإِۡحَ�ٰٖن� َوَ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ

َ
تَانِ� فَإِۡمَساُكۢ بَِمۡعُروٍف أ َ�ُٰق َمرَّ ٱلطَّ

�َّ يُقِيَما ُحُدوَد  ًٔ َءاتَۡيُتُموُهنَّ َشۡ� 
َ
ن َ�َاَفآ �

َ
ٓ أ ِ فََ� ا إِ�َّ �َّ يُِقيَما ُحُدوَد ٱ�َّ

َ
ِۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم � ٱ�َّ

 ِ ۚ َوَمن َ�َتَعدَّ ُحُدوَد ٱ�َّ ِ فََ� َ�ۡعَتُدوَها ُجَناَح َعلَۡيِهَما �ِيَما ٱۡ�َتَدۡت بِهِۦۗ تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
ٰلُِموَن  ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم ٱل�َّ

ُ
ۥۗ  فَإِن َطلََّقَها فََ� َ�ِلُّ َ�ُۥ ٢٢٩فَأ ُه ٰ تَنِكَح َزوًۡجا َ�ۡ�َ ِمۢن َ�ۡعُد َح�َّ

ِۗ َوتِۡلَك ُحُدوُد  ن يُقِيَما ُحُدوَد ٱ�َّ
َ
ٓ أ ٓ إِن َظنَّا اَجَعا ن َ�َ�َ

َ
ٓ أ فَإِن َطلََّقَها فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما

ِ يُبَّيُِنَها لَِقۡوٖ� َ�ۡعلَُموَن  ۡمِسُكوُهنَّ بَِمۡعُروٍف  �َذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َ�َبلَۡغنَ  ٢٣٠ٱ�َّ
َ
َجلَُهنَّ فَأ

َ
أ

ۥۚ  ْۚ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك َ�َقۡد َظلََم َ�ۡفَسُه َۡعَتُدوا اٗر� ّ�ِ ۡو َ�ُِّحوُهنَّ بَِمۡعُروٖف� َوَ� ُ�ۡمِسُكوُهنَّ ِ�َ
َ
 أ

ِ َعلَۡيُ�ۡم  ْ نِۡعَمَت ٱ�َّ ِ ُهُزٗوۚ� َوٱۡذُكُروا ْ َءاَ�ِٰت ٱ�َّ نَزَل َعلَۡيُ�م ّمَِن َوَ� َ�تَِّخُذٓوا
َ
ٓ أ َوَما

ٍء َعلِيٞم  َ بُِ�ّلِ َ�ۡ نَّ ٱ�َّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  ﴾٢٣١ٱۡلِكَ�ِٰب َوٱۡ�ِۡكَمةِ يَعُِظُ�م بِهِۦۚ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

 .]۲۳۱-۲۲۹[البقرة:   
 داشتن و یا به خوبی رهاکردن  طالق دو بار است، پس از آن یا به خوبی و خوشی نگاه: ترجمه

بگیرید، مگر آنکه بترسند که چیزی اید ل نیست که از آنچه به ایشان دادهو برای شما حال
حدود خدا را بر پای ندارند پس اگر بترسید که حدود خدا را برپای ندارند، باکی نیست بر 

ز حدود خدا تجاوز مکنید و هر کس ا نایشان در آنچه زن فدا دهد، این است حدود خدا، از آ
آن زن را طالق دهد، پس  (برای بار سّوم) ) پس اگر۲۲۹ن ستمگرند(پس خود ایشا تجاوز کند
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اگر  ساز طالق دیگر آن زن برای او حالل نیست، تا اینکه آن زن با مرد دیگری ازدواج کند، پ
به یکدیگر مراجعه  ل و زن) باکی نیست کهر آن دو (زوج اوّ ب ،الق دهدطزوج ثانی آن زن را 

این است حدود خدا که بیان  و دارند ند که حدود خدا را برپا میشته باشکنند اگر گمان دا
تشان رسیدند ) و چون زنان را طالق دادید پس به آخر مّد ۲۳۰کند برای قومی که بدانند( می

زدن  و برای ضرر رهایشان کنید به خوبی و خوشی و خوشی نگه دارید و یایا ایشان را به خوبی 
به خود  قاً کس این کار کند محّق  و هر ی کنیدتعّد (به حقوقشان) ایشان را نگه ندارید تا اینکه 

و از نعمت خدا بر شما و آنچه بر شما نازل نموده  و آیات خدا را به استهزاء مگیریدستم کرده. 
د که خدا بدانی و بترسید از خدا و می دهد از کتاب و حکمت یاد کنید، خدا شما را به آن پند

 )۲۳۱به هر چیزی داناست.(

تَانِ ﴿ ۀکلم: نکات داللت دارد که اگر در یک مرتبه دو طالق ویا سه طالق را بخواند صحیح  ﴾َمرَّ

اجرای طالق بکند و دیگر  »ة أخرة بعد مرّ مرّ « بلکه باید »ق ثالثاً الط يه« نیست مانند اینکه بگوید

اینکه داللت دارد بر امکان رجوع، زیرا اگر رجوع نباشد که طالق ثانی و ثالث ممکن نیست و طالق 

 
ّ
وۡ  بَِمۡعُروٍف  فَإِۡمَساُكۢ ﴿ :ۀقه تحصیل حاصل است و معنی ندارد. و جملمطل

َ
این  ﴾�ِإِۡحَ�ٰنٖ  �َۡ�ِ�حُۢ  أ

  است که یا مرد رجوع کند و طبق عرف به خوبی
ّ

ه تمام شود و آن او را نگه دارد و یا او را رها کند تا عد

 خود گردد. ۀزن مختار

اشاره به طالق سوم است، که اگر پس از طالق دوم رجوع  ﴾...َ�ُۥ َ�ِلُّ  فََ�  َطلََّقَها فَإِن﴿ :ۀو جمل

او و دلخواهش  ۀکرد و طالق داد، دیگر حق رجوع ندارد تا اینکه زن بتواند با مرد دیگری که مورد عالق

 
ّ

ه گذشت، شوهر اول در باشد، ازدواج کند. پس شوهر دوم اگر به اختیار خود آن زن را طالق داد و عد

حدود  ۀقامإما این رجوع هم به شرط به عقد جدید به او مراجعت کند، ا تواند صورت تمایِل زن، می

ٓ  إِن﴿ :لهی است چنانکه فرمودها ن َظنَّا
َ
ِ ٱ ُحُدودَ  يُقِيَما أ جمله شوهر باید بداخالقی و  ، که از﴾�َّ

 فَإِن﴿ :ۀم تأدیب زوج است. و جملشقاق را ترک کند. پس یکی از علل حرمت رجوع در طالق سّو 
داللت دارد که زوج دوم پس از آنکه زن را به عقد دائم درآورد، اگر آن زن را  ﴾...ُجَناحَ  فََ�  َطلََّقَها

 میتواند او را طالق دهد نخواست می
ّ

 َزوًۡجا تَنِكحَ ﴿ ۀمقصود از جمل تواند او را طالق ندهد. و ، و إال
زوج داللت دارد بر اینکه چون مصداق زوج شد نکاح کند،  ۀشوهر دوم است، زیرا کلم ئطو ﴾َ�ۡ�َهُۥ

ز باشد نه مشروط به طالق، زیرا نکاح و باید عقد زوج دوم منّج  است »ئوط«نکاح زوج همان  و

 
ّ
 ق صحیح نیست.مشروط و یا معل
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ۡزَ�َٰجُهنَّ إَِذا تََ�َٰضۡواْ ﴿
َ
ن يَنِكۡحَن أ

َ
َجلَُهنَّ فََ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ أ

َ
�َذا َطلَّۡقُتُم ٱلّنَِسآَء َ�َبلَۡغَن أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َ�ٰلُِ�ۡم  بَۡيَنُهم بِٱلَۡمۡعُروِف� َ�ٰلَِك يُوَ�ُظ بِهِۦ َمن َ�َن ِمنُ�ۡم يُۡؤِمُن بِٱ�َّ
نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن 

َ
ُ َ�ۡعلَُم َوأ ۡطَهُرۚ َوٱ�َّ

َ
ۡزَ�ٰ لَُ�ۡم َوأ

َ
 .]٢٣٢[البقرة:   ﴾٢٣٢أ

از نکاح نکنید  نشا رسیدند، منع ت خودمّد  پایانبه  و الق دادیدطو چون زنان را : ترجمه
وقتی که به رضای یکدیگر باشند به خوبی، به این پند داده  (سابق یا زوج دیگر)انشانشوهر 

خدا  و تر و پاکتر است برای شما پاکیزه روز بازپسین ایمان دارد، اینه شود آنکه از شما ب می
 )۲۳۲دانید.( داند و شما نمی می

ن دیگری بودند و ایکردن به  دادند مانع از شوهر ت چون زنی را طالق میدر زمان جاهلیّ : نکات

 ستمی بود به زن
ّ
 نزول این آیات. ۀخدا این ستم را از ایشان برداشت بواسط و قهان مطل

﴿ ُ ن يُتِمَّ ٱلرََّضاَعَةۚ َوَ�َ ٱلَۡمۡول
َ
َراَد أ

َ
� لَِمۡن أ ۡوَ�َٰدُهنَّ َحۡولَۡ�ِ َ�ِملَۡ�ِ

َ
وِد ۞َوٱۡلَ�ٰلَِ�ُٰت يُۡرِضۡعَن أ
ةُۢ بَِوَ�َِها َوَ� َ�ُۥ رِزُۡ�ُهنَّ َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ  بِٱلَۡمۡعُروِف� َ� تَُ�لَُّف َ�ۡفٌس إِ�َّ ُوۡسَعَهاۚ َ� تَُضآرَّ َ�ِٰ�َ

َراَدا فَِصاً� َعن تََراٖض ّمِۡنُهَما َو�ََشاُورٖ 
َ
ِۦۚ َوَ�َ ٱلَۡوارِِث ِمۡثُل َ�ٰلَِكۗ فَإِۡن أ ُۥ بَِوَ�ِه فََ� َمۡولُودٞ �َّ

ۗ �نۡ  آ  ُجَناَح َعلَۡيِهَما ۡوَ�َٰدُ�ۡم فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إَِذا َسلَّۡمُتم مَّ
َ
ْ أ ن �َۡسَ�ِۡضُعٓوا

َ
ۡم أ َرد�ُّ

َ
أ

َ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِص�ٞ  نَّ ٱ�َّ
َ
َ َوٱۡعلَُمٓواْ أ  .]٢٣٣[البقرة:   ﴾٢٣٣َءاتَۡيُتم بِٱلَۡمۡعُروِف� َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ

دهند، این حکم برای کسی است که  امل شیر میو مادران فرزندان خود را دو سال ک: ترجمه
ور طایشان به خوبی و به  ۀشیرده و جام و روزی زناِن  دادن را تمام و کامل گرداند بخواهد شیر

شود، نه هیچ مادری به  ی او نمیمتعارف بر پدر است؛ بر هیچکس تکلیفی بیش از توانای
این د نمانپدر)  با فوت شدن( و شند و نه هیچ پدری به خاطر فرزندخاطر فرزندش زیان ببی

ی طرفین از شیر را خواستند از روی خوشنودبر وارث است، پس اگر والدین بازگرفتن  (هزینه)
ید بر شما فرزندانتان بجوی برایشیردهی  ۀاگر خواستید دای و و مشورت ایشان باکی نیست

و بترسید از خدا،  کنید تسلیمخوبی  دهید بهمی (ازحقوق به دایه) که آنچهباکی نیست زمانی
 )۲۳۳کنید بیناست.( و بدانید که خدا به آنچه می

 مر دارد، زیرا اگر خبر باشد طبق واقعر به معنی انشاء است و داللت بر اخب ﴾يُۡرِضۡعنَ ﴿ :نکات

 ۀکه داییدهد و بر مادر این امر واجب است در جای را شیر نمی مادری طفل خود نیست زیرا هر

  گرفتن را نداشته باشد و یا پدر استطاعت أجیر دا نشودشیردهی پی
ً
بر مادر الزم » ابلِ «رضاع إ و خصوصا

 اّو » بالِ « و است
ّ
 آید، زیرا باعث حیات طفل است می د طفل به پستان مادرلین شیری است که پس از تول

  ﴾َ�ِمَلۡ�ِ  َحۡولَۡ�ِ ﴿ موارد مادر أولی از دیگران است برای شیردادن. واین و در غیر
ّ

ت داللت دارد که مد
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َرادَ  لَِمنۡ ﴿ :ۀماه باشد. و جمل ۲۴رضاع دو سال است و کاملین اشاره به این است که باید 
َ
داللت  ﴾...أ

َرادَ  لَِمنۡ ﴿ گیرند زیرا دهند و أجرت از او می دارد که شیر را برای خاطر پدر می
َ
و داللت  پدر است ﴾أ

 لَِمنۡ ﴿ :ۀلذا اگر پس از آن شیر بدهند، حکم رضاع ندارد و جمل و رضاع دو سال است ۀدارد که خاتم
َرادَ 

َ
ن أ

َ
که دو سال شیر به طفل اشاره به این است که رضاع موقوف به خواست پدر است،  ﴾...يُتِمَّ  أ

توانند قبل از اتمام دو  تند، میسمشورت یکدیگر خوا واجب نیست. پس اگر والدین با و خود برساند

 ﴾...َ�ُۥ ٱلَۡمۡولُودِ  َوَ�َ ﴿ :ۀه مصلحت طفل را مراعات کنند. وجملدارند، البتّ ز از شیر باسال بچه را 

 عنوانه و خدا پدر را ب برای وجوب است ﴾َ�َ ﴿ داللت دارد که پدر باید أجرت رضاع را بدهد، زیرا

ا پدر مّ ت، اسداد زوج نیگر پدری مادر طفل را طالق اذکر کرده نه به عنوان زوج، زیرا  ﴾َ�ُ  َمۡولُودِ ﴿

اشاره به این است که فرزند منسوب به پدر است. و  ﴾َ�ُ  َمۡولُودِ ﴿ هست، باز باید أجرت را بپردازد. و

داللت دارد که پدر باید مخارج مادر طفل را طبق عرف  ﴾بِٱلَۡمۡعُروِف  َو�ِۡسَوُ�ُهنَّ  رِزُۡ�ُهنَّ ﴿ :ۀجمل

اگر فعل معلوم باشد معنی چنین  ﴾تَُضآرَّ َ� ﴿ :ۀبدهد نه کمتر. و جمل »المثل ةأجر«بدهد، یعنی 

و  بازی و یا ناسازگاری با پدر طفل شود مادر به فرزند خود ضرر نزند به ترک شیردادن، چه برای لج می

کسی  مادر جدا نماید، زیرا مادر از هربچه را از  ،همچنین پدر به طفل خود ضرر نزند که برای عناد

 ۀواسطه به مادر ضرر نخورد ب ؛شود ا اگر فعل مجهول باشد معنی چنین میمّ تر است. و ا انمهرب

طفل که مادر  ۀواسطه و همچنین به پدر ضرر نخورد ب را به او ندهدفرزندش به اینکه پدر اجرت رضاع 

 َ� ﴿ :ۀکه مبادا حامله شود و شیرش کم گردد. و جمل خاطر مراعات طفل از جماع خودداری کنده ب
  ﴾ُوۡسَعَها إِ�َّ  َ�ۡفٌس  تَُ�لَُّف 

ّ
ی هیچ کس ی که در تمام ابواب فقه جاری است، یعنقانونی است کل

 
ّ
سع مقابل ضیق است، یعنی خدا خدا زیادتر از وسع نخواسته و ُو  و شقدر وسعه ف نیست مگر بمکل

  در آن زحمت و فشار باشد نخواسته تکلیفی که
ً
پیری که طاقت دارد  و وسع کمتر از طاقت است، مثال

ِينَ ٱ َوَ�َ ﴿ :و فرموده شود، خدا از او روزه نخواسته می روزه بگیرد ولی در زحمت و فشار واقع َّ� 
که زوج به مادر   ای کسوه دارد که نفقه و و در اینجا این قانون داللت ﴾ِك�ٖ ِمسۡ  َطَعامُ  يَةٞ فِدۡ  ۥيُِطيُقونَهُ 

 َوَ�َ ﴿ :ۀجمل شیردادن مادر نیز باید طبق وسع او باشد. ودهد باید طبق وسع او باشد و  طفل می
و  اگر  مال خودش اجرت رضاعش را بدهند داللت دارد که اگر طفل مالی دارد از ﴾َ�ٰلَِك  ِمۡثُل  ٱلَۡوارِثِ 

  و طفل او فوت شده پدر
ّ

اگر جد و مادر او نیز  و و مادر است که وارث اویند مالی ندارد، رضاع با جد
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َراَدا َفإِنۡ ﴿ :ۀند، سایر ورثه باید طفل را چنانکه گفته شد، شیر او را فراهم نمایند. و جملا فوت شده
َ
 أ

شیر دهند، باید به داللت دارد که اگر والدین بچه خواستند کمتر از دو سال او را  ﴾تََراٖض  َعن فَِصاً� 

  دید، صواب دید، صالح
ً
 :ۀمراعات شود. و جمل مشورت و رضایت هر دو باشد که مصلحت طفل کامال

َرد�ُّمۡ  �نۡ ﴿
َ
طی که به فرزند لطمه رمادر بگیرد به ش ای غیر از تواند مرضعه داللت دارد که پدر می ﴾...أ

 وارد نشود.
ۖ� فَإِ ﴿ ۡشُهرٖ وََعۡ�ٗ

َ
ۡرَ�َعَة أ

َ
نُفِسِهنَّ أ

َ
�َّۡصَن بِأ ۡزَ�ٰٗجا َ�َ�َ

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ َذا َوٱ�َّ

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن  نُفِسِهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� َوٱ�َّ
َ
َجلَُهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ

َ
بَلَۡغَن أ
ۡ�َننُتۡم ِ�ٓ  ٢٣٤َخبِ�ٞ 

َ
ۡو أ

َ
َوَ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم �ِيَما َعرَّۡضُتم بِهِۦ ِمۡن ِخۡطَبةِ ٱلّنَِسآِء أ

نُفِسُ�ۡمۚ َعلِمَ 
َ
ن َ�ُقولُواْ قَۡوٗ�  أ

َ
ٓ أ ا إِ�َّ نَُّ�ۡم َسَتۡذُكُروَ�ُهنَّ َوَ�ِٰ�ن �َّ تَُواِعُدوُهنَّ ِ�ًّ

َ
� ُ ٱ�َّ

َ َ�ۡعلَمُ  نَّ ٱ�َّ
َ
ۥۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ َجلَُه

َ
ٰ َ�ۡبلَُغ ٱۡلِكَ�ُٰب أ ۡعُروٗفاۚ َوَ� َ�ۡعزُِمواْ ُ�ۡقَدةَ ٱ�َِّ�ِح َح�َّ  َما ِ�ٓ مَّ

نُفِسُ�ۡم فَ 
َ
َ َ�ُفوٌر َحلِيٞم أ نَّ ٱ�َّ

َ
 .]٢٣٥-٢٣٤[البقرة:   ﴾٢٣٥ٱۡحَذُروهُۚ َوٱۡعلَُمٓواْ أ

گذارند،آن همسران باید انتظار برند و به  کنند و همسرانی می و آنانکه از شما وفات می: ترجمه
قدر چهار ماه و ده روز خودداری کنند، پس چون این مدت را به پایان رسانیدند، در آنچه در 

خدا به آنچه بکنید آگاه  و ارف انجام دهند بر شما باکی نیستخودشان به خوبی و متعحق 
) و بر شما باکی نیست در تعریض شما از خواستگاری زنان و یا در دل خود پنهان ۲۳۴است (

گذارید مگر اینکه سری م ۀد بود، لیکن وعدینمودنتان، خدا دانسته که شما به یاد زنان خواه
الزمه به پایان رسد و بدانید که خدا آنچه  ۀنکاح را قصد مکنید تا عد و عقد ییدگفتار خوبی بگو

 )۲۳۵و بدانید که خدا آمرزنده و بردبار است.( داند از او حذر کنید ای شماست میرادر دله

  در: نکات
ّ

 ﴾...ُجَناحَ  فََ� ﴿ ۀدر جمل ده روز قرار داده، سپس وفات را چهار ماه و ۀاین آیه عد
 
ّ

کار مشروعی بکنند، آزادند، که شوهر بروند یا خیر. و  هر مرده ه، زنان شوهرفرموده که پس از پایان عد

ه آن زن بگوید ب ؛آن است که )١(تعریض و ریض کنید اشکالی نداردپس از آن فرموده اگر با آن زنان تع

_____________________________ 
یض: -١ عبارت است از اشاره کردن به چیزی؛ و تعریض در کالم عبارت است از کالمی که شنونده از آن مرادش را  تعر

جایز  ۀ [وفات یا طالق بائن]فهمد اما صریح نیست. تعریض و به کنایه سخن گفتن در خواستگاری به هنگام عدمی

تواند چون تو بیابد؟ تو زیبایی، تو صالحی، تو مند باشد، چه کسی میاست و آن اینکه بگوید: شاید کسی به تو عالقه

تواند به کار برد بدون اینکه بگوید: با من ازدواج کن و زن به وی پاسخی ای... و از این قبیل کلمات میبخشنده

 تفسیر معالم التنزیل للبغوي). ازمند باشد. (مستفاد چنین دهد اگر به وی عالقه
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ن زن بفهمد برای تزویج و از این قبیل جمالت که آ یا من شما را دوست دارم و در خدمت شما حاضرم

  ولی مادامی ،میل نیست او بی
ّ

 که عد
ً
چه در دل قصد  خواستگاری نکند، اگر ه تمام نشده صریحا

جائز نیست چنانکه در آیه ذکر  کار نامشروع نیززناشویی و یا ه ی بسّر  ۀخواستگاری داشته باشد. و وعد

ْ ﴿ :ۀشده. و در جمل نَّ  َوٱۡعلَُمٓوا
َ
َ  أ  ﴾...َ�ۡعلَمُ  ٱ�َّ

ّ
 لهی.فین از قانون ا، تهدیدی شدیدی است برای متخل

ۡو َ�ۡفرُِضواْ لَُهنَّ فَرِ�َضٗةۚ َوَمّتُِعوُهنَّ ﴿
َ
وُهنَّ أ  �َّ ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َطلَّۡقُتُم ٱلنَِّسآَء َما لَۡم َ�َمسُّ

 ِ ا َ�َ ٱلُۡمۡحِسنَِ� َ�َ ٱلُۡموِسِع َقَدُرهُۥ َوَ�َ ٱلُۡمۡقِ�ِ قََدُرهُۥ َمَ�َٰعۢ� ب  .]٢٣٦[البقرة:  ﴾٢٣٦ٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ
اید) و مهری  مس نکرده باشید (یعنی جماع نکردهکه ایشان را مادامیاگر زنان را : ترجمه

ای بدهیدشان، بر توانگر  بهره لیوبر شما گناهی نیست،  ،طالق دهیدمقرر نکرده باشید 
است  حّقیای به خوبی، که  بهره خود، ۀفقیر است به انداز ر تنگدست و ب خود ۀاست به انداز 

 )۲۳۶(نیکوکاران. عهدۀبر 

و اگر دخول نکرده  عقدی مهر ذکر نشده، عقد صحیح استاین آیه داللت داد که اگر در : نکات

 طالق واقع شد، باید مرد چیزی بدهد. اگر گفته شود نصف مهرالمثل را بدهد، اشکالی ندارد.

ٓ �ن ﴿ وُهنَّ َوَقۡد فََرۡضُتۡم لَُهنَّ فَرِ�َضٗة فَنِۡصُف َما فََرۡضُتۡم إِ�َّ ن َ�َمسُّ
َ
َطلَّۡقُتُموُهنَّ ِمن َ�ۡبِل أ

ۡقَرُب لِلتَّۡقَوٰىۚ َوَ� تَنَسُواْ 
َ
ْ أ ن َ�ۡعُفٓوا

َ
ِي �َِيِدهِۦ ُ�ۡقَدةُ ٱ�َِّ�ِح� َوأ ْ ٱ�َّ ۡو َ�ۡعُفَوا

َ
ن َ�ۡعُفوَن أ

َ
أ

َ بَِما َ�ۡعَملُوَن بَِصٌ� ٱۡلَفۡضَل بَۡينَ   .]٢٣٧[البقرة:   ﴾٢٣٧ُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
شان  ای(قبل از دخول) در حالیکه بر  کنید و اگر زنان را طالق دهید پیش از آنکه مس: ترجمه

و یا  بپردازید، مگر آنکه آن زن ببخشد اید ن کردهاید، پس باید نصف آنچه معیّ  ر کردهمهری مقرّ 
 شت شما به پرهیزکاری نزدیکتر استگذ و باشد ببخشد اح به دستش میعقد نک آن کسی که

 )۲۳۷کنید بیناست.( و برتری و احسان بین خودتان را فراموش نکنید، زیرا خدا به آنچه می

ِي �َِيِدهِۦ ُ�ۡقَدةُ ٱ�َِّ�ِح� ﴿ ۀممکن است مقصود از کلم: نکات  ممکن است ولِیّ  و زوج باشد ﴾ٱ�َّ

 کدام گذشت کنند اشکالی ندارد. زوجه باشد، هر

ِ َ�ٰنِتَِ� ﴿ لَٰوةِ ٱلۡوُۡسَطٰي َوقُوُمواْ ِ�َّ لََ�ِٰت َوٱلصَّ  .]٢٣٨[البقرة:   ﴾٢٣٨َ�ٰفُِظواْ َ�َ ٱلصَّ
 )۲۳۸تر محافظت کنید و برای خدا در حال فروتنی قیام کنید.( بر نمازها و نماز وسط: ترجمه
ه پنج نماز است، زیرا امر شده به صلوات و واجبی یومیّ  این آیه داللت دارد که نمازهای: نکات

عددی باشد که دارای  یدولی با ،شود بر سه و بر بیشتر از آن و جمع اطالق میصلوات جمع است 
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سطی شود، زیرا ُو  و از پنج کمتر نمی داشته باشد، همان پنج است )١(تر وسطو عددی که  تر باشد وسط

کبر ومؤنّ  تأنیث لفظی دارد صفت آن را  ةکبری، و أصغر و صغری، و چون صال ث أوسط است مانند أ

  سطی آورده که به معنی وسطُو 
ّ
  ف بایدتر است. پس مکل

ً
تر را  نماز وسط نمازها را حفظ کند، خصوصا

و یا نماز جمعه، مورد  سطی آیا ظهر است و یا صبح، یا عصر، یا مغربما نماز ُو که وسطی باشد. ا

و ممکن است اسم تفضیل نباشد و به معنی  ا نماز وسطی را اسم تفضیل گرفتیماختالف است. در اینج

 میانه باشد.

ا لَۡم تَُ�ونُواْ ﴿ َ َكَما َعلََّمُ�م مَّ ْ ٱ�َّ ِمنُتۡم فَٱۡذُكُروا
َ
ٓ أ ۖ فَإَِذا ۡو ُرۡكَباٗ�ا

َ
فَإِۡن ِخۡفُتۡم فَرَِجاً� أ

 .]٢٣٩[البقرة:   ﴾٢٣٩َ�ۡعلَُموَن 
حالیکه پیاده و یا سوارید نماز را بجا آرید، پس چون  بترسید (حال جنگ) درپس اگر : ترجمه

ایمن شوید یاد خدا کنید و نماز را بخوانید چنانکه به شما آموخته آنچه را 
 )۲۳۹دانستید.( نمی

ایستاده و یا  و داردطور امکان  باشد که هر از خوف در حال جنگ میمقصود از این آیه نم: نکات

طر است به اشاره و سجود برای او موجب خ و اگر رکوع  م کندو اگر طهارت ندارد تیّم  بخواندسواره نماز 

  رکوع و سجود کند
ّ
 »حراماإل ةتکبیر«ه کند، ولی تواند توّج  ن از استقبال قبله ندارد به هر طرف میو اگر تمک

ْ ٱفَ ﴿ :فرموده ۱۶ ۀتغابن آی ۀرا رو به قبله گوید برای اینکه خدا در سور َ ٱ �َُّقوا  در و ،)٢(﴾ُتمۡ َتَطعۡ سۡ ٱ َما �َّ

ُ ٱ يَُ�ّلُِف  َ� ﴿ :بقره ۀسور ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ًساَ�فۡ  �َّ ۚ وُسۡ  إِ�َّ  ٌس َ�فۡ  تَُ�لَُّف  َ� ﴿ :و. )٣(﴾َعَها  .)٤(﴾َعَها

َ�ًٰعا ﴿ ۡزَ�ِٰجِهم مَّ
َ
ۡزَ�ٰٗجا َوِصيَّٗة ّ�ِ

َ
ِيَن ُ�َتَوفَّۡوَن ِمنُ�ۡم َوَ�َذُروَن أ إَِ� ٱۡ�َۡوِل َ�ۡ�َ إِۡخَراٖج� َوٱ�َّ

ُ َعزِ�ٌز  ۡعُروٖف� َوٱ�َّ نُفِسِهنَّ ِمن مَّ
َ
فَإِۡن َخرَۡجَن فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم ِ� َما َ�َعۡلَن ِ�ٓ أ

 .]٢٤٠[البقرة:   ﴾٢٤٠َحِكيٞم 
 گذارند، برای همسرانشان، متاعی را تا یک میرند و همسرانی می و آنانکه از شما می: ترجمه

که زنان از منزل خارج نشوند، پس اگر خارج شدند بر شما ت نمایند، در صورتیسال وصیّ 
 )۲۴۰باکی نیست آنچه در حق خود به طور معروف انجام دهند و خدا عزیز و حکیم است.(

_____________________________ 
 فعل تفضیل.أباشد. بر وزن تر از غیر آن مینهمنظور از األوسط در اینجا: میا -١

 ».پس، از خدا بترسید آن قدر که توانستید« -٢

 ».کند وسعش تکلیف نمی   ۀرا جز به انداز هیچکسخدا « -٣

 ».شود تکلیفی بیش از توانائی او نمی هیچکسبر « -٤
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 وصیّ اند بعضی از دانشمندان گمان کرده: نکات
ّ

یک آن زن  ۀت تا یک سال برای زن، در این آیه، عد

ن نموده، پس گفته این که عده را چهار ماه و ده روز معیّ  ۲۳۴ ۀمنافات دارد با آی اندو گفته سال است

و آن ناسخ این است. ولی باید دانست که این دو آیه به هم مربوط نیست، زیرا آن آیه راجع به  منسوخ

 
ّ

ز و قبل ا ول نکندتواند قب ن میو ز ت استو این آیه که ماندن یک سال باشد، به عنوان وصیّ  ه استعد

 تواند شوهری اختیار کند. و می یکسال از منزل شوهرش خارج گردد

ا َ�َ ٱلُۡمتَّقَِ� ﴿ ۢ بِٱلَۡمۡعُروِف� َحقًّ ُ لَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِۦ  ٢٤١َولِۡلُمَطلََّ�ِٰت َمَ�ُٰع ُ ٱ�َّ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ
 .]٢٤٢-٢٤١[البقرة:   ﴾٢٤٢لََعلَُّ�ۡم َ�ۡعقِلُوَن 

ای است که سزاوار و ثابت است برای  برای زنان طالق داده شده به طور معروف بهره و: ترجمه
 )۲۴۲ل کنید.(برای شما شاید تعّق  کند ) خدا آیات خود را چنین بیان می۲۴۱پرهیزکاران(

  ۀمقصود از بهر: نکات
ً
  نفقه می مذکور در آیه ظاهرا

ّ
قه بدهند مادامی که در باشد که باید به زن مطل

 است.عده 

ُ ُموتُواْ ُ�مَّ ﴿ لُوٌف َحَذَر ٱلَۡمۡوِت َ�َقاَل لَُهُم ٱ�َّ
ُ
ِيَن َخرَُجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوُهۡم � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�۞

ۡ�َ�َ ٱ�َّاِس َ� �َۡشُكُروَن 
َ
و فَۡضٍل َ�َ ٱ�َّاِس َوَ�ِٰ�نَّ أ ُ�َ َ ۡحَ�ُٰهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
 ].٢٤٣[البقرة: ﴾٢٤٣أ

که هزاران نفر بودند حالیای خود خارج شدند، نظرنکردی، دره که ازخانهآنان آیا به :ترجمه
صاحب  قاً برای فرار از مرگ، پس خدا فرمود بمیرید، سپس ایشان را زنده کرد، زیرا خدا محّق 

 )۲۴۳کنند.( است، ولیکن بیشتر مردم شکرگزاری نمیبر مردم ل تفّض  فضل و

ِينَ ﴿ :ۀو مقصود از جمل دید عقلی و علمی است ؤیت و نظر،مقصود از ر: نکات ْ  ٱ�َّ  ﴾...َخرَُجوا
و او را اجابت نکردند، بلکه از جهاد اظهار کراهت  ست که ایشان را به جهاد دعوت کردنبی ا قوم حزقیل

ایشان برای فرار از مرگ از وطن خود خارج  ،تعالی بیماری وبا و طاعون میانشان افکند کردند، حق

هزار و به قولی هفتاد هزار نفر بودند، در میان دشتی رسیدند که  الیکه ده هزار و به قولی سیشدند، در ح

ْ ﴿ فرمان خدا رسید،  ﴾ُموتُوا
ّ

هایشان و استخوان تی به فرمان خدا زنده شدند، همه مردند، پس از مد

از جهاد در راه خدا ن ه را ذکر نموده برای اینکه مسلمیجمع و گوشت به آنها روئیده شد. و خدا این قضیّ 

و بدانند که فرار از مرگ فائده ندارد.  دوری نکنند و برای حفظ حیات خود عصیان امر خدا ننمایند

لُوٌف ﴿ مخفی نماند
ُ
و إحیاء  ت بر ده هزار بیشتر داردو دالل باشد می جمع کثرت که در آیه ذکر شده ﴾�

 ل.قِ نُ  آنان برای دعای پیغمبرشان بود، کما



 ٣١٧  سورة البقرة

﴿ ْ َ َسِميٌع َعلِيٞم  َوَ�ٰتِلُوا نَّ ٱ�َّ
َ
ِ َوٱۡعَلُمٓواْ أ َ قَۡرًضا  ٢٤٤ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِي ُ�ۡقرُِض ٱ�َّ ن َذا ٱ�َّ مَّ

ُط �َ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن  ُ َ�ۡقبُِض َوَ�ۡبۜصُ ۡضَعاٗ�ا َكثَِ�ٗةۚ َوٱ�َّ
َ
ۥٓ أ  ﴾٢٤٥َحَسٗنا َ�ُيَ�ٰعَِفُهۥ َ�ُ

 .]۲۴۵-۲۴۴[البقرة:   
) کیست آنکه به خدا ۲۴۴که خدا شنوا و داناست( راه خدا قتال کنید و بدانیدو در : ترجمه

ه و ب دهد گیرد و می ضعاف بسیاری و خدا میا د، پس خدا برای او زیادگرداند بهقرض نیکو ده
 )۲۴۵شوید.( سوی او بازگردانیده می

گان به انفاق از ق بندکس هر چه دارد از خداست و او عطا کرده، ولی برای تشوی با اینکه هر: کاتن

الحسن خوانده، چون  و مقصود از این انفاق مطلق صدقات است، که آن را قرض بنده قرض خواسته

باید أغنیاء  و قبل، که امر به جهاد است ۀیآ ۀو یا اینکه انفاق در جهاد است به قرین قرض واجب نیست

کدام باشد شامل  جهاد گردد. هر ۀبتواند آمادکسی  جنگی را برای فقراء فراهم کنند، تا هر ۀزاد و توش

جهاد  ۀواسطه شود، زیرا ب جهاد استعمال می اکثر در ﴾َسبِيلِ  ِ� ﴿ ۀالله است، ولی کلم انفاق فی سبیل

 بعد نیز در تشویق به قتال است. ۀو آی گردد پرستی برای جهانیان بازمی اراه خد

لَۡم تََر إَِ� ٱلَۡمَ�ِ ِمۢن بَِ�ٓ إِسۡ ﴿
َ
َُّهُم ٱۡ�َعۡث َ�َا َملِٗ� � ٖ ل ّ�َِ�ِ ْ ٰٓءِيَل ِمۢن َ�ۡعِد ُموَ�ٰٓ إِۡذ قَالُوا �َ

ْۖ قَالُواْ َوَما َ�َ  �َّ تَُ�ٰتُِلوا
َ
ِۖ قَاَل َهۡل َعَسۡيُتۡم إِن ُكتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱۡلقَِتاُل � آ نَُّ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ِ َوقَ  �َّ نَُ�ٰتَِل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
َ
ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل تََولَّۡواْ � ۡ�َنآ�َِناۖ فَلَمَّ

َ
ۡخرِۡجَنا ِمن دَِ�ٰرِنَا َو�

ُ
ۡد أ

ٰلِِمَ�  ۢ بِٱل�َّ ُ َعلِيُم َ قَۡد َ�َعَث َلُ�ۡم  ٢٤٦إِ�َّ قَلِيٗ� ّمِۡنُهۡمۚ َوٱ�َّ َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ ٱ�َّ
 ٰ َّ�

َ
� ْ َحقُّ بِٱلُۡمۡلِك ِمۡنُه َولَۡم يُۡؤَت َسَعٗة َطالُوَت َملِٗ�ۚ َقالُٓوا

َ
 يَُ�وُن َ�ُ ٱلُۡمۡلُك َعلَۡيَنا َوَ�ُۡن أ

ُ يُۡؤِ�  ۡسِم� َوٱ�َّ َ ٱۡصَطَفٮُٰه َعلَۡيُ�ۡم َوَزاَدهُۥ �َۡسَطٗة ِ� ٱۡلعِۡلِم َوٱۡ�ِ ّمَِن ٱلَۡماِل� قَاَل إِنَّ ٱ�َّ
ُ َ�ٰسِ  ۚ َوٱ�َّ �َِيُ�ُم  ٢٤٧ٌع َعلِيٞم ُمۡلَكُهۥ َمن �ََشآُء

ۡ
ن يَأ

َ
َوقَاَل لَُهۡم نَبِيُُّهۡم إِنَّ َءايََة ُمۡلِكهِۦٓ أ

ا تََرَك َءاُل ُموَ�ٰ َوَءاُل َ�ُٰروَن َ�ِۡمُلُه  ّ�ُِ�ۡم َوَ�قِيَّةٞ ّمِمَّ ٱ�َّابُوُت �ِيهِ َسِكيَنةٞ ّمِن رَّ
ۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَُّ�ۡم إِن ُكن ۡؤِمنَِ� ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة ا فََصَل َطالُوُت بِٱۡ�ُُنودِ قَاَل  ٢٤٨ُتم مُّ فَلَمَّ

ٓ إِ�َّ َمنِ  َ ُمۡبَتلِيُ�م بَِنَهرٖ َ�َمن َ�َِب ِمۡنُه َفلَۡيَس ِمّ�ِ َوَمن لَّۡم َ�ۡطَعۡمُه َفإِنَُّهۥ ِمّ�ِ  إِنَّ ٱ�َّ
ْ ِمۡنُه إِ�َّ قَلِيٗ�  ِۦۚ فََ�ُِ�وا ْ َمَعُهۥ  ٱۡ�َ�ََف ُغۡرَف� �َِيِده ِيَن َءاَمُنوا ا َجاَوَزهُۥ ُهَو َوٱ�َّ ّمِۡنُهۡمۚ فَلَمَّ

ِ َ�م مِّ  ْ ٱ�َّ َ�ُٰقوا �َُّهم مُّ
َ
ِيَن َ�ُظنُّوَن � ِۦۚ قَاَل ٱ�َّ ْ َ� َطاقََة َ�َا ٱۡ�َۡوَم ِ�َالُوَت وَُجُنودِه ن قَالُوا

 ِۗ ِٰ�ِ�َن  فَِئةٖ قَلِيلٍَة َغلََبۡت فَِئٗة َكثَِ�ةَۢ �ِإِۡذِن ٱ�َّ ُ َمَع ٱل�َّ  .]٢٤٩-٢٤٦[البقرة:   ﴾٢٤٩َوٱ�َّ
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مبرشان ابه پیاسرائیل پس از موسی، زمانی که  آیا توجه نکردی به گروهی از بنی: ترجمه
آیا ممکن است که اگر بر  :گفت .ی برای ما برانگیز که در راه خدا قتال کنیمپادشاه :گفتند

که ما را حالیچه ما قتال در راه خدا نکنیم در برای :گفتند ؟شما قتال مقرر شود قتال نکنید
ز ر شد اعراض کردند ُج بیرون کردند، پس چون قتال بر ایشان مقرّ و فرزندانمان مان هایاز خانه

که خدا  :مبرشان به آنان گفتاپی ) و۲۴۶دا به حال ستمگران داناست(خ و کمی از ایشان
چگونه او بر ما پادشاه باشد و حال :گفتند است.ه برای شما طالوت را برای پادشاهی برانگیخ

 :پیمبرشان گفت .و به او وسعتی از جهت مال داده نشده از او به شاهی سزاوارتریم آنکه ما 
کس بخواهد  به هر و خدا ملکش را زیادتی دادهدر علم و جسم  و او را بر شما برگزیدخدا او را 

 ۀبه تحقیق نشان: مبرشان به آنان گفتا) و پی۲۴۷داناست( ۀدهند و خدا گشایش دهد می
ای از  هپادشاهی او این است که تابوتی که در آن است سکینه و آرامشی از پروردگارتان و بقیّ 

گذاشتند، نزد شما بیاید، که آن را فرشتگان برجای هارون  ۀموسی و خانواد ۀآنچه خانواد
ت اس  در آن نشانه و معجزهما اگر ایمان داشته باشید، برای شنمایند، به تحقیق  حمل می

بدانید که  قاً محّق : ) پس چون طالوت لشکریان را انتخاب کرد و از شهر بیرون برد، گفت۲۴۸(
و  امد، از من و پیرو من نیستکس از آن بیاش هر کند، پس خدا شما را به نهری امتحان می

دست خود بردارد.  هکس آن را نچشد براستی او از من است، مگر آنکه مشتی از آن آب ب هر
که به او ایمان داشتند  ر اندکی از ایشان، پس چون او و آنانمگآشامیدند (همه) از آن نهر پس 

امروز ما را در مقابل جالوت و لشکریانش طاقتی نیست، ولی  :آن نهر گذشتند گفتند از
خدا بر چه بسا گروه کمی که به اذن  :گفتند یقین داشتندکه به مالقات رحمت خدا کسانی

 )۲۴۹و خدا با صبرکنندگان است.( گروه بسیاری پیروزی یافته
منکرات، اخیارشان کم  شیوع فحشاء و لهی وا وامرنکردن به ا  عمل ۀواسط هاسرائیل ب بنی: نکات

  شدند
ّ
و ایشان را از خانه و النه بیرون  به تدریج دولت از دستشان رفت و ط پیدا کردندو اشرارشان تسل

به نام اشموئیل میانشان مبعوث شد، ایشان به او  مبری بعد از حضرت موسیاینکه پیکردند، تا ا

 از خدا بخواه برای ما پادشاهی معیّ  :گفتند
ّ

ار جهاد کنیم، پیغمبرشان ن کند که به سرپرستی او با کف

برای چه، اگر برای حفظ دنیا هم  :اگر جهاد بر شما واجب شود ممکن است سستی کنید، گفتند :گفت

اند. به هر حال خدا برای  باشد ما از جهاد کوتاهی نخواهیم کرد، زیرا ما را از مال و منازل، بیرون کرده

امور مال  ۀی ادارراو ب تر از طالوتیم، زیرا او فقیر استما به :ایشان طالوت را سلطنت داد، آنان گفتند

یکی زیادتی دانش. و دیگری نیروی : دو چیز ۀواسطه خدا او را برگزیده ب :پیغمبرشان گفت ،الزم است

دارد از احتیاج به مال احتیاج فکر و قدرت بیشتر  به دانش، مملکت، ۀمعلوم است که ادار جسمی او. و

 : توان مال تهیه کرد، برای اینکه می ،دانش و فکرا و ب
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ً
 و مال و ثروت از کماالت مجازی است. علم و قدرت از کماالت حقیقی: اوال

 
ً
 گردد. شود، ولی مال جدا می قدرت از انسان جدا نمی علم و: ثانیا

 تواند سرقت کند به خالف مال. قدرت را کسی نمی علم و :ثالثا

 
ً
علم و سیاست برای حفظ مملکت به از مال و ثروت است، چه بسیار ثروتمندان که اسیر  :رابعا

 ند.ادست دانشمندان و سیاستمداران

 
ً
 توان جبران جهل نمود. جبران فقر نمود، ولی با ثروت نمیتوان  با علم و قدرت می :خامسا

ۡسمِ  ٱۡلعِۡلمِ  ِ�  �َۡسَطةٗ  َوَزاَدهُۥ﴿ ۀو مقصود ازجمل  راد از جسم ممکن است زیادتی عرض،، م﴾َوٱۡ�ِ

 ه باشد، زیرا به بزرگی هیکل و خوبِی طول و خوبی قامت باشد، ولی ظاهر این است که زیادتی نیرو و قّو 

  جمال دفع دشمن نمی
ّ

م داشته، زیرا علم نیروی شود. و خدا علم را در این آیات بر نیروی بدنی مقد

 .)1(»وهو أرشف من البدن«روحی است 
که به یادگار در میان  و تابوت صندوقی بوده از حضرت موسی ای بوده  و آمدن تابوت معجزه 

ت قلب و آرامش بردند، و آن موجب قّو  همراه میاسرائیل بود، و در جنگها آنرا برای فتح و ظفر  بنی

 
ّ

برایتان خدا آن را  مرفرشتگان به ا: بردند، پیغمبرشان گفتآن را بردند ار دلشان بود، پس عمالقه و کف

  می
ّ

گذاشتند، روزی آن  دادند و در جای نامناسب که محل کثافت بود، می ار به آن اهمیت نمیآورند، کف

 إِنَّ ﴿ :ۀمقصود از جمل آنها را رها کردند، گاوها تابوت را آوردند نزد طالوت. و را بستند به شاخ دو گاو و
 َ ، این است که قبل از وقوع جنگ خدا خواست آزمایش شوند، طالوت به قوم ﴾بَِنَهرٖ  ُمۡبَتلِيُ�م ٱ�َّ

و اشتغال  انان با نشاط که زن نگرفته باشندما اگر بخواهیم به جنگ طالوت برویم، باید جو :خود گفت

دور او جمع ه و لذا هشتاد هزار جوان ب ت نداشته باشند، همراه من بیایندتجار به ساختمان منزل و

گرفتند،  فرار از جنگ بهانه می برایو  و أمراء خود معروف بودند به مخالفت با أنبیاء شدند، پس چون

و در  باشد بین فلسطین و اردن میاز نهر آبی که  :و به لشکر خود گفت لوت ایشان را امتحان کردطالذا 

و این  کس نچشد او از من و پیرو من است هر و کس آب بیاشامد، از من نیست اه است، هررمسیر 

هاشان و اگر  باشند، چه خودشان و چه اسب بود برای امتحان لشکری که در بیابان تشنه می خوبی ۀوسیل

 َ�َمن﴿ :و چون طالوت فرمود ومت نخواهند کردد مقابل دشمن مقاش آشامیدند، معلوم می از آن آب می
و سپس آن را بیاشامند و  رف دیگرظ آب را بردارند میان کوزه و استن ، ممک﴾ِمّ�ِ  فَلَۡيَس  ِمۡنهُ  َ�َِب 

_____________________________ 
 تر است.علم از بدن شریف -١
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 فَإِنَُّهۥ َ�ۡطَعۡمهُ  لَّمۡ  َوَمن﴿ :حیله فرمود نما از خود نهر نیاشامیدیم و لذا برای جلوگیری از ای بگویند
 ٓ اسرائیل بد امتحان  کس نچشد، چه از نهر و چه از ظرف دیگر، او از من است. بنی یعنی هر، ﴾ِمّ�ِ

 
ّ

بودند که  نو همانا برجا مانده و نچشیدند ای که چهار هزار و یا سیصد و سیزده نفر بودند، پا هدادند عد

 از جهاد استقبال کرده و با کمی عدد جالوت را شکست دادند.

﴿ ْ ا بََرُزوا نَا َ�َ َولَمَّ ۡقَداَمَنا َوٱنُ�ۡ
َ
� َوَ�ّبِۡت أ ۡفرِۡغ َعلَۡيَنا َصۡ�ٗ

َ
ِ�َالُوَت وَُجُنودِهِۦ قَالُواْ َر�ََّنآ أ

ُ ٱلُۡمۡلَك َوٱۡ�ِۡكَمَة  ٢٥٠ٱۡلَقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  ِ َوَ�َتَل َداوُۥُد َجالُوَت َوَءاتَٮُٰه ٱ�َّ َ�َهَزُموُهم �ِإِۡذِن ٱ�َّ
َ وََعلََّمُهۥ ِممَّ  �ُض َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

َ
ِ ٱ�َّاَس َ�ۡعَضُهم بَِبۡعٖض لََّفَسَدِت ٱۡ� ۗ َولَۡوَ� َدۡ�ُع ٱ�َّ ا �ََشآُء

 .]٢٥١-٢٥٠[البقرة:   ﴾٢٥١ُذو فَۡضٍل َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� 
 پروردگارا صبر و :و چون طالوت و مؤمنین با جالوت و لشکریانش، روبرو شدند، گفتند: ترجمه
) پس به ۲۵۰و ما را بر گروه کافران یاری نما( ا ثابت بدار بر ما بریز و قدمهای ما ر ی شکیبای

ق ساختند و داود جالوت را کشت وخدا او را پادشاهی و حکمت بداد خدا ایشان را متفّر  ۀاراد
ط بعضی دیگر و اگر خدا شر و ستم بعضی از مردم را توّس  خواست به او آموخت و از آنچه می

، ولیکن خدا بر جهانیان صاحب تفضل شد می مود هر آینه زمین فاسدفر دفع نمی
 )۲۵۱است.(
 دارای ایمان محکم بودند، در هر ا سبب پیشرفت مؤمنین که: نکات

ً
زه سه در مبار مری خصوصا

 ایشان.  صبر و شکیبایی: اول: چیز بود

طالوت خواستند بلکه داشتن لوازم و وسائل نصرت. و این هر سه را پیروان : سومثبات قدم. : دوم

 خود برسند. ۀلیّ ت اّو ن عبرت گیرند تا به عّز آهای قر هاز قّص  و لذا پیروز شدند، مسلمین باید دداشتن

� �نََّك لَِمَن ٱلُۡمۡرَسلَِ� ﴿ ِ َ�ۡتلُوَها َعلَۡيَك بِٱۡ�َّقِ ۡلَنا  ٢٥٢تِۡلَك َءاَ�ُٰت ٱ�َّ ۞تِۡلَك ٱلرُُّسُل فَضَّ
 ٰ ۖ َوَرَ�َع َ�ۡعَضُهۡم َدَرَ�ٰٖت� َوَءاتَۡيَنا ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم َ�ۡعَضُهۡم َ�َ ُ ن َ�ََّم ٱ�َّ َ�ۡعٖض� ّمِۡنُهم مَّ

ِيَن ِمۢن َ�ۡعِدهِم ّمِۢن َ�ۡعِد َما ُ َما ٱۡ�َتَتَل ٱ�َّ يَّۡدَ�ُٰه بُِروِح ٱۡلُقُدِس� َولَۡو َشآَء ٱ�َّ
َ
 ٱۡ�َّيَِ�ِٰت َو�

ُ َما  َجآَءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت  ۚ َولَۡو َشآَء ٱ�َّ ن َ�َفَر ۡن َءاَمَن َوِمۡنُهم مَّ ْ فَِمۡنُهم مَّ َوَ�ِٰ�ِن ٱۡخَتلَُفوا
َ َ�ۡفَعُل َما يُرِ�ُد   .]٢٥٣-٢٥٢[البقرة:   ﴾٢٥٣ٱۡ�َتَتلُواْ َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ

م تو از به تحقیق و مسلّ  و خوانیم که آن را بر تو براستی میاین آیات خداست : ترجمه
شان ای ۀ) این رسوالن را برتری دادیم بعضی از ایشان را بر بعضی، از جمل۲۵۲رستادگانی(ف

از ایشان را به درجاتی باال برد و به عیسی بن مریم  و بعضی است آن که خدا با او سخن گفت



 ٣٢١  سورة البقرة

که پس از ایشان خواست آنان اگر خدا می و القدس تأیید نمودیم او را به روحو  معجزات دادیم
ولیکن اختالف  کردندکارزار نمی با یکدیگر ایشان آمد،که بر روشن  دلیلهای از  ، بعدبودند
خواست  و اگر خدا می ند که بعضی از ایشان ایمان آورده و بعضی از ایشان کافر شدندنمود

 )۲۵۳کردند، ولیکن خدا آنچه را اراده کند به جا آورد.( کارزار نمی
این اخبار  ،مبران برای اطمینان قلب رسول خود فرمودهاپیتعالی پس از ذکر اخبار  خدای: نکات

  هآیاتی است که به تو وحی شد
ّ

ۡلَنا﴿ :ۀقا پیمبری. و جملو تو محق مبران بر اداللت دارد که پی ﴾...فَضَّ

و چیزی  کن نام أفضل و غیر أفضل ذکر نشدهبعضی أفضل از دیگری است، ولی و یکدیگر فضیلت دارند

را که خدا بیان نکرده، علم آن را از بندگان نخواسته، پس الزم نیست که انسان بداند کدام افضلند، 

 
ّ
 ولیکن مسل

ً
همه را محترم بدانند و که مرسلین افضلند از غیرمرسلین. و تکلیف مسلمین این است  ما

َحدٖ  َ�ۡ�َ  َ�ُ�َفّرُِق ﴿ بگویند
َ
اند روح بشری است که  س را بعضی گفتهالقد . و مقصود از روح﴾ُهمۡ ّمِنۡ  أ

لهی موجب حیات است اند انجیل است زیرا کتاب ا ی گفتهو بعض در رحم حضرت مریم جبرئیل دمید

وۡ  لَِك َوَ�َ�ٰ ﴿ :برای جامعه، چنانکه خدا راجع به قرآن فرموده
َ
ٓ َحيۡ أ مۡ  ّمِنۡ  اُروحٗ  َك إَِ�ۡ  َنا

َ
و بعضی  ﴾رِنَاأ

بعضی  و کرد نده میو مرده را ز خواند آن را می اعظم الهی است که عیسی اسممراد  ؛اند گفته

یم مقصود از روح ب الله است. ولی این معنی که بگویجان ازی آنکه نیروی مراد جبرئیل و یا ؛اند گفته

لهی زندگی و جبرئیل دین ا ۀواسط هو ب گفته شده ظاهرتر است جبرئیل است از سایر معانِی  ،القدس

 رفت.نیرو گ

ِ�َ يَۡومٞ �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّ ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ نفُِقواْ ِممَّ

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ةٞ َ�ٰٓ

ٰلُِموَن   .]٢٥٤[البقرة:   ﴾٢٥٤َوَ� َشَ�َٰعةۗٞ َوٱۡلَ�ٰفُِروَن ُهُم ٱل�َّ
آنکه بیاید روزی که در  انفاق کنید پیش ازایم  ای مؤمنین از آنچه شما را روزی کرده: ترجمه

 )۲۵۴(.کافران خود ستمگرند و و ستد و نه دوستی و نه شفاعتی استآن، نه داد 

ا﴿ و مقصود از آن زکات است، وا فعل أمر و داللت بر وجوب داردأنفق: نکات   ﴾َرزَۡقَ�ُٰ�م ِممَّ
اینکه از هر چیزی باید زکات داد و داللت دارد بر  و و مفید عموم است »ماء موصوله«در آن » ما«

و داللت دارد که روز قیامت شفاعتی در کار نیست،  نفی ﴾َشَ�َٰعةٞ  َوَ� ﴿ .)١(ه چیز نیستنُ  صمخصو

_____________________________ 
حیوانات سه گانه: شتر و گاو و گوسفند و غالت چهارگانه: جو، خرما، کشمش و منظور از آن نه چیز: طال و نقره،  -١

باشد. اکثر علمای شیعه امامیه بر این باورند که زکات فقط در همین موارد واجب است چون به حد نصاب گندم می

 برسند؛ و زکات در اموال دیگر واجب نیست.
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و مقصود شفاعتی است که از طرف مخلوق و  زیرا خطاب صدر آیه به مؤمنین استی برای مؤمنین، حتّ 

 به خیال خودشان باشد. 

 اطالع از سواد بی بی ۀگویند ی رسیده که هر، به جای)١(بزرگان دینشفاعت به قول یکی از  ۀمسئل

مسند أنبیاء  ی فاقد خواندن و نوشتن هستند، منبر وخبر از حد و مرز شرع مبین که حتّ  حقائق دین و بی

ها،  ای جعلی و خوابه هها و قّص  و با بافته اند ام شفاعت مردم را گمراه کردهنه و ب مرسلین را غصب کرده

  سمان برای مردمآشفاعت به گشادی زمین و  ۀو یک درواز کنند مردم را به پرتگاه گناه جری و تشویق می

نشین  اء و مرسلین همو با أنبی تواند به بهشت برین رود تکاری میآلوده و جنای ،اند که هر ناپاک بازکرده

گیرند. بزرگوار مورد اشاره  و به این وسیله جلب توجه و رضایت عوام را نموده و پولهای زیادی می گردد

دینان و  ویز بیآ متأسفانه در کتابهایی نیز بحث شفاعت آمده که دست: دهد بحث خود را چنین ادامه می

أثر  یا بی و ین و قرآن را کندقانون د ۀشود ریش اند که با آن روایات می و روایاتی ساخته یاران شیطان گشته

ی از ترس رسوای و آورد زنی فاحشه از زنا فرزندانی می ؛و با قوانین خدا مخالفت کرد، مانند اینکه نمود

از دنیا آن زن ز مادرش از این عمل خبر نداشت، چون کسی ُج  و سوازنید خود را میان آتش می فرزندان

را به او  هو قضیّ  ناچار نزد امام وقت رفتند انداخت، یرفت، هر جا دفنش کردند، خاک او را بیرون م

گناه  و ند، بدین صورت، قبر او را پذیرفتگفتند، او دستور داد مقداری از تربت حسینی در قبر او بگذار

 )٢(او عفو شد
ّ
او مرکز فسق و فجور بود، روزی برای  ۀزن زناکاری که خان ؛ی دیگر نوشته است کهی. مال

رود که  ای که مجلس روضه بود می همسایه ۀتش به خانآاینکه طعام پخته برای مشتریان تهیه کند، برای 

شود، سپس آتشی فراهم  آن چشم او تر می و از دود دمد ش زیر دیگ میاز مطبخ او آتشی بیاورد، بر آت

بینند که در باغی زیر  همین زن را پس از مرگش خواب میرسد،  رود به مشتریان خود می می کرده و

پرسند تو با آن اعمال زشت، چگونه به این مقام  نشین شده، از او می هم ‘اشجاری با حضرت زهرا

و  ، که تمام گناهانم مورد شفاعت شد.تری چشم از دود مطبخ همسایه به برکت آن ؛گوید رسیدی؟ می

  اند که دیگر نه ایمانی و و پرداختهه مانند اینها ساخته هزاران قّص 
ّ

کس با مجالس  و هر تی الزم استنه عف

که در کتاب آسمانی ما قرآن چنین  حالی ات را شنیده است. درکار داشته باشد، این کفریّ  و رسدینی 

 
ّ
 در گرو کس را و قرآن مقام هر ی اثبات آن نیستی نفی شده و در تمام آیات مدرکی براشفاعتی بکل

از یک طرف و غلو و اغراق گویندگان نسبت  ا هواهای نفسانی مردم آلودهمّ داند. ا عقایدش می اعمال و

که  چه ضد اسالم باشد از طرف دیگر باعث شده و ترویج دشمنان اسالم از هر یگراز طرف د به امامان

ّي حیدر علی قلمداران منظور وی مرحوم استاد  -١ مِّ
ُ
 باشد.می» راه نجات از شر غالة، بحث شفاعت«در کتابش  ق

 روایت شده است. )۱/۴۶۱( یحل هعالم »مطلبـمنتهی ال«این داستان در کتاب  -٢

_____________________________ 
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 معارف ونهی از منکر و حفظ سرحدات مملکت و نشر  مر به معروف واحکام اسالم راجع به جهاد و ا

مسیح که دوستی و محبت مسیح  مانند دیِن  و غیره همه منسوخ شده و به جای آنها گریه و نوحه آمده 

برای دنیا و آخرت کافی است و آزادی در فسق و فجور رواج یافته، دین اسالم نیز چنین شده، که یک 

را  ینکه آیات قرآن مردمنین صدر اسالم از همه چیز کافی است. با ات دروغی برای متدیّ گریه و محبّ 

خبری  بی ۀواسطه دهد، ولی ب کشد، نوید می لهی که مو را از ماست میترسانیده و به حساب دقیق ا می

 
ّ
 :گفتند اند که می ت اسالم را منحرف و مانند یهود کردهمردم از قرآن و نشر همین خرافات دینی، مل

َنا ٱ�َّ ﴿ ُهۡم َقالُواْ لَن َ�َمسَّ َّ�
َ
وَن َ�ٰلَِك بِ� ا َ�نُواْ َ�ۡفَ�ُ ۡعُدوَ�ٰٖت� وََغرَُّهۡم ِ� دِينِِهم مَّ يَّاٗما مَّ

َ
� ٓ اُر إِ�َّ

  .]٢٤[آل عمران:   )١(﴾٢٤
آن، و قر اند، که در مقابل خدا ل و شفاعت آوردهبنام دین، مانند باب توّس  هاییقرآن افتراء مقابِل در

یعان لهی وحشتی ندارند، زیرا شفانگیز ا وحشتپناهگاهی برای مردم درست شده و از تهدیدات 

کاری و افد و امر به معروف، جانبازی، اگر نماز جمعه و جهاد لهی برهانند. وتوانند آنان را از کیفر ا می

و همه و  ل و شفاعت اشکالی نداردتوّس  مات الهی رواج یابد با داشتن گریه،غیرت ایمانی برود و محّر 

گوید  ر در آیات بسیاری چنین شفاعتی را نفی کرده و مید، ولی قرآن مکّر شو ها جبران می خرابی ۀهم

 :ت نتواند، مانند آیاتبه این کیفیّ کس دیگر شفاعتی  ۀکس دربارهیچ ،روز قیامت و روز جزای کیفر

وۡ  َعن ً� َموۡ  ِ� ُ�غۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ونَ  ُهمۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٗ� مَّ ْ ٱوَ ﴿ .)٢(﴾يُنَ�ُ  َعن ٌس َ�فۡ  زِيَ�ۡ  �َّ  امٗ يَوۡ  �َُّقوا
ونَ  ُهمۡ  َوَ�  لٞ َعدۡ  َهاِمنۡ  َخذُ يُؤۡ  َوَ�  َعةٞ َشَ�ٰ  َهاِمنۡ  َبُل ُ�قۡ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  ٖس �َّفۡ  َهاَ�ٰٓ ﴿ .)٣(﴾يُنَ�ُ ُّ�

َ
 �َّاُس ٱ �

ْ ٱ ْ َشوۡ خۡ ٱوَ  َر�َُّ�مۡ  �َُّقوا ِ  َعن َجازٍ  ُهوَ  لُودٌ َموۡ  َوَ�  ۦَوَ�ِهِ  َعن َواِ�ٌ  ِزيَ�ۡ  �َّ  امٗ يَوۡ  ا  .)٤(﴾ا ًٔ َشۡ�  ۦَواِ�ِه
َفۡ  ٞس َ�فۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  مَ يَوۡ ﴿ ۖ  ٔٗ َشۡ�  ٖس ّ�ِ  ٱوَ  ا

َ
ِ  َم�ِذٖ يَوۡ  رُ مۡ ۡ� َّ  ٖض ِ�َعۡ  ُضُ�مۡ َ�عۡ  لُِك َ�مۡ  َ�  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ ﴿ .)٥(﴾ّ�ِ

_____________________________ 
اند گولشان  اعراضشان برای این است که گویند هرگز آتش دوزخ بما نرسد جز چند روزی و آنچه به دین خود بسته« -١

 ».زده است

 ».دوستی برای دوست خود هیچ نفعی ندهد و آنان یاری نشوندروزی که « -٢

به جای دیگری جزا داده نشود و شفاعت از کسی پذیرفته نگردد و فدا و عوض از  و بپرهیزید از روزیکه هیچ کس« -٣

 ».کسی گرفته نشود و اهل قیامت یاری نشوند

ر خود کاری نسازد و فرزندی کفایت از پدر خود به هیچ ای مردم، از پروردگارتان بترسید و از روزی که پدر برای پس« -٤

 ».وجه ننماید

 ».روزی که کسی برای کسی مالک و صاحب اختیار چیزی نیست و فرمان در آنروز مخصوص خداست« -٥
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مۡ  َ�ٓ  إِّ�ِ  قُۡل ﴿ .)١(﴾�َ�ّٗ  َوَ�  اعٗ �َّفۡ 
َ
نِذرۡ ﴿ .)٢(﴾ارََشدٗ  َوَ�  �َ�ّٗ  َلُ�مۡ  لُِك أ

َ
ِينَ ٱ بِهِ  َوأ ن َ�َافُونَ  �َّ

َ
 أ

وٓ ُ�ۡ  ُ�َ ْ ن ۦٓ بِهِ  َوَذّكِرۡ ﴿ .)٣(﴾َ�تَُّقونَ  لََّعلَُّهمۡ  َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  ۦُدونِهِ  ّمِن لَُهم َس لَيۡ  َرّ�ِِهمۡ  إَِ�ٰ  ا
َ
 َسَل تُبۡ  أ

ِ ٱ ُدونِ  ِمن لََها َس لَيۡ  َكَسَبۡت  بَِما ُسۢ َ�فۡ   َخذۡ يُؤۡ  �َّ  لٖ َعدۡ  ُ�َّ  ِدۡل َ�عۡ  �ن َشفِيعٞ  َوَ�  َوِ�ّٞ  �َّ
ٓ ِمنۡ   )٤(.﴾َها

 
ّ
 نید و اطالق آنها را مالحظه فرمایت کشما در آیات فوق دق

ّ
عیان شفاعت این آیات را ندیده ید. مد

کنند که آن آیات چنانچه خواهد آمد مربوط به شفاعت به صورت مذکوره  گرفته و به آیاتی استدالل می

 : ۀبه آیاتی مانند آیکنند  استدالل می نیست. و یا

ََذ ِعنَد ٱلرَّ� َ�ۡهٗدا ﴿ َ�َٰعَة إِ�َّ َمِن ٱ�َّ  .]۸۷[مریم:   )٥(﴾٨٧�َّ َ�ۡملُِكوَن ٱلشَّ
تواند  که چه کس می فرمایدمی طور انکاره بآیات نفی شفاعت شده، زیرا در صورتیکه در همین 

کند؟ زیرا خدا با کسی پیمانی نبسته که هر لهی شفاعت یت خدا و بدون اذن و بدون پیمان ابدون رضا

شفیع برای او بتراشد، بلکه این عهد و پیمان ظاهرا همان  و ایت و گناه کند از او صرفنظر کندقدر جن

َنا لَن﴿ :گفتند که می: است که خدا به یهودیان فرموده ٓ  �َّارُ ٱ َ�َمسَّ يَّامٗ  إِ�َّ
َ
عۡ  ا� فرماید به  می .)٦(﴾ُدوَدةٗ مَّ

َذۡ  قُۡل ﴿ :بگوآنان  َّ�
َ
ِ ٱ ِعندَ  ُ�مۡ � ُ ٱ لَِف ُ�ۡ  فَلَن ادٗ َ�هۡ  �َّ . یعنی خدا با کسی پیمانی )٧(﴾ۥٓۖ َدهُ َ�هۡ  �َّ

 ه فو نبسته تا مجبور بعبرای شفاعت و یا 
ّ
 ف شود و یا برای فرار از کیفر به کسی اذن دهد.عدم تخل

کسانی که خدا از ایشان راضی  ۀالبته دربارای از آیات قرآن شفاعت را موکول به اذن خدا کرده،  پاره

 ۀیا آی نبیاء وأ ۲۸و  ۲۷ زخرف، ۸۶تا  ۸۴، سبأ ۲۳و  ۲۲: منینند، مانند آیاتبوده باشد که ایشان مؤ

َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  �َّ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿ :فرماید طه که می ۀسور ۱۰۹ ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ
َ
. ﴾ٗ� َقوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

 ».یکدیگر نفع و ضرری را مالک نیستیدپس امروز برای « -١

 ».بگو که محققا من مالک ضرر و نفعی برای شما نیستم« -٢

ترسند به این قرآن بترسان، نیست برای ایشان غیر از خدا  شدن بسوی پروردگارشان می و آنان را که از محشور« -٣

 ».سرپرستی و نه شفیعی شاید ایشان بپرهیزند

شود، برای او از نزد خدا سرپرست و  و باین قرآن یاد آوری کن که انسان به آنچه کسب کرده گرفتار و محبوس می« -٤

 ».نیست، و اگر هر چه را فدا کند از او پذیرفته نشودشفیعی 

 ».شوند مگر کسی که نزد (خدای) رحمن پیمانی گرفته است مالک شفاعت نمی« -٥

 ».هرگز به ما آتش نرسد مگر چند روزی کم« -٦

 ».کند اید؟ که خدا هرگز خلف وعده نمی بگو آیا بر این ادعا پیمانی از خدا گرفته« -٧

_____________________________ 
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ی آن کسی که خدا بدان دستوری قبال مگر برا شفاعت، هیچ نفعی ندارد در آن روز (قیامت)« :یعنی

ذِنَ ﴿ مضارع، ولی ﴾تَنَفعُ  �َّ ﴿ ۀ(کلم ».او پسندیده باشد هفتاری را دربارگداده و 
َ
ماضی). در مورد   ﴾أ

ای  مخالف آن است، عده آور و این شفاعت که پسندیدگان از آن برخوردار بوده و غیر از شفاعت شرک

اصل  ۳خدا است همان استغفار و طلب آمرزش است که دارای  ۀاین شفاعت که با اجاز: اند چنین گفته

  :و شرط است

 ُف �ۡ ٱفَ ﴿ :ذن از پروردگار که فقط برای مؤمنین دستور داده، چنانکه فرمودهإ: اصل یا شرط اول
� ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ ﴿ .)١(﴾لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱوَ  ُهمۡ َ�نۡ  ۡ ٱوَ  ِمنِ�َ ُمؤۡ َولِلۡ  بَِك ِ�َ �َُّهمۡ  َولَوۡ ﴿. )٢(﴾تِ ِمَ�ٰ ُمؤۡ ل

َ
لَُموٓ  إِذ � ْ ظَّ  ا

نُفَسُهمۡ 
َ
ٓ  أ ْ َتغۡ سۡ ٱفَ  ُءوكَ َجا َ ٱ َفُروا ْ  لرَُّسوُل ٱ لَُهمُ  َفرَ َتغۡ سۡ ٱوَ  �َّ َ ٱ لَوََجُدوا ابٗ  �َّ [النساء:  )٣(﴾ارَِّحيمٗ  اتَوَّ

و از در) به حضور خدا آمده و هر ب و مستغفِ ذنِ نفری (مُ که حقیقت شفاعت همین است دو  )٤(]٦٤

 �ِيَل  �َذا﴿ :کند که و خدا منافقین را در عدم اجرای این شرط مالمت می طلب آمرزش نمایند خدا
ْ َ�َعالَوۡ  لَُهمۡ  ِ ٱ رَُسوُل  لَُ�مۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  ا وۡ  �َّ ْ لَوَّ  .)٥(﴾ُرُءوَسُهمۡ  ا

_____________________________ 
 ».ن عفو کن و برای ایشان طلب آمرزش نماپس از ایشا« -١

 ».و برای مؤمنین و مؤمنات و برای گناه خود آمرزش بخواه « -٢

(و به حکم تو راضی نشدند) نزد توآمده و از خدا طلب آمرزش  و اگر این منافقین در وقتی که به خود ستم کردند« -٣

 ».رحیم، یافته بودند پذیر و را توبهکرده و رسول برای ایشان طلب آمرزش کرده بود، هر آینه خدا 

دوازده نفر «در ذیل تفسیر این آیه شریفه عبارتی دارد که مضمون آن این است که  »تبیان«شیخ طوسی در تفسیر خود بنام  -٤

آهنگی داشتند که آن را انجام دهند، خدای متعال آن را به رسول خود خبر  از منافقین که بر امری از نفاق اجتماع و هم

آهنگی و اتفاق  ان بر امری از نفاق هموارد شدند، آن حضرت فرمود که: دوازده نفر از منافق صداد، اینان بر رسول خدا

ا من نیز ت اند، پس این گروه برخیزند و از خدای خود طلب آمرزش و استغفار کرده، به گناهان خویش اقرار کنند نموده

ع لَ (برای ایشان شفاعت نمایم  فَ تَی أَشْ مْ ـحَ چند مرتبه فرمود : آیا  صخدا یک از آنان برنخاستند، رسول اّما هیچ )هُ

یک را نام برده، فرمود : برخیز ای فالن و تو نیز ای فالن. پس آنان عرض کردند که ما  خیزید؟ آنگاه حضرتش هر میبرن

یم تو نیز (ای رسول خدا) برای ما شفاعت کن. حضرت فرمود : آیا اینک؟ ینما بازگشت می استغفار کرده و به سوی خدا

اً  تر بود و خدای نیز برای اجابت سریعتر وشنود و آمادهخ شما و حال آنکه من در اول امر نفسم برای شفاعت (أطيبُ نَفسَ

ة) اعَ فَ که به نظر بعضی این قضیه نیز دلیل بر آن ». . از نزد من بیرون بروید، لذا آنان از نزد آن حضرت خارج شدندللشَّ

 است که شفاعت همان استغفار و آن هم در دنیاست.

 ».رسول خدا برای شما طلب آمرزش کند سرهای خود را بپیچند و چون به ایشان گفته شود بیائید« -٥
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 �َّ ﴿ :فرماید خدا و مؤمن باشند چنانکه می شفاعت باید مرضّی کسان مورد استغفار و : شرط دوم
َ�ٰ ٱ تَنَفعُ  ذِنَ  َمنۡ  إِ�َّ  َعةُ لشَّ

َ
 لَِمنِ  إِ�َّ  َفُعونَ �َشۡ  َ� ﴿ :ۀ، و یا آی)١(﴾ٗ� قَوۡ  ۥَ�ُ  َورَِ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ َ�ُ  أ

ِينَ ٱوَ  لِلنَِّ�ِّ  َ�نَ  َما﴿ :ۀ. یا آی)٢(﴾تََ�ٰ رۡ ٱ ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ن ا
َ
ْ َتغۡ �َسۡ  أ منافقین  ۀ. و دربار)٣(﴾�ِ�َ ُمۡ�ِ لِلۡ  ِفُروا

ٓ ﴿ :فرماید می سۡ  ِهمۡ َعلَيۡ  ءٌ َسَوا
َ
مۡ  لَُهمۡ  َت َفرۡ َتغۡ أ

َ
ُ ٱ ِفرَ َ�غۡ  لَن لَُهمۡ  ِفرۡ َتغۡ �َسۡ  لَمۡ  أ  ِفرۡ َتغۡ سۡ ٱ﴿ .)٤(﴾لَُهمۡ  �َّ

وۡ  لَُهمۡ 
َ
ةٗ  عِ�َ َسبۡ  لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  إِن لَُهمۡ  فِرۡ َتغۡ �َسۡ  َ�  أ ُ ٱ فِرَ َ�غۡ  فَلَن َمرَّ . اما مؤمنینی که قابل  )٥(﴾لَُهمۡ  �َّ

  را شفاعتند آنان
ّ

ۡ ٱ إِ�ََّما﴿ :فرماید فی میصه معّر خود قرآن با صفات مشخ ِينَ ٱ ِمُنونَ ُمؤۡ ل ُ ٱ ُذكِرَ  إَِذا �َّ َّ� 
ٰ  انٗ إِيَ�ٰ  ُهمۡ َزاَد�ۡ  ۥُتهُ َءاَ�ٰ  ِهمۡ َعلَيۡ  تُلَِيۡت  �َذا قُلُوُ�ُهمۡ  وَِجلَۡت  ُونَ  َرّ�ِِهمۡ  َوَ�َ ِينَ ٱ ٢ َ�َتَو�َّ  يُقِيُمونَ  �َّ

لَوٰ ٱ ا ةَ لصَّ ْوَ�ٰٓ  ٣ يُنفُِقونَ  ُهمۡ َ�ٰ َرزَقۡ  َوِممَّ
ُ
ۡ ٱ ُهمُ  �َِك أ ۚ َحقّٗ  ِمُنونَ ُمؤۡ ل َُّهمۡ  ا ٞ َوَمغۡ  َرّ�ِِهمۡ  ِعندَ  ٌت َدَرَ�ٰ  ل  فَِرة

 :فرماید دهد و می ز به استغفار مؤمنین دستور نمی. خدا به پیغمبران و فرشتگان ُج )٦(﴾٤ َكرِ�مٞ  قٞ َورِزۡ 

ِينَ ٱ﴿ ِينَ  فُِرونَ َتغۡ َو�َسۡ  ۦبِهِ  ِمُنونَ َوُ�ؤۡ  َرّ�ِِهمۡ  دِ ِ�َمۡ  �َُسّبُِحونَ  ۥَ�ُ َحوۡ  َوَمنۡ  َش َعرۡ لۡ ٱ ِملُونَ َ�ۡ  �َّ  لِ�َّ
 ْ  :کنند فرماید که فرشتگان به خدا عرض می غافر می ۷ ۀ. و در آی)٧(﴾َءاَمُنوا

 ».شفاعت نفعی ندهد مگر آن کسی که خدای رحمن اذن داده و به قول و گفتار از او خشنود بوده« -١

 ».کنند بجز برای کسی که او بپسندد شفاعت نمی« -٢

 ».زش کنند برای مشرکینبرای این پیامبر و مؤمنین روا نیست (و اجازه ندارند) که طلب آمر« -٣

 ».مساوی است بر ایشان چه استغفار کنی و آمرزش بخواهی وچه آمرزش نخواهی، خدا ایشان را نیامرزد« -٤

طلبی هرگز خدا ایشان را هفتاد مرتبه برای ایشان آمرزش بچه آمرزش بطلبی برای ایشان وچه آمرزش نطلبی، اگر « -٥

 ».نیامرزد

همانا مؤمنین کسانیند که چون ذکر خدا شود دلهاشان بترسد و چون آیات او بر ایشان خوانده شود ایمانشان زیاد « -٦

ایم انفاق  دارند و از آنچه روزی ایشان کرده آنانکه نماز را به پا می *کنند  میشود و فقط بر پروردگارشان توکل 

روزی نیک  است درجاتی نزد پروردگارشان و آمرزش وبرای ایشان  ایشانند همان مؤمنین حقیقی، *کنند  می

 ».منت بی

آورند و برای  گویند و به او ایمان می آنان که حامل عرش و آنانکه اطراف اویند به ستایش پروردگارشان تسبیح می« -٧

 ».کنند اند طلب آمرزش می کسانی که ایمان آورده

_____________________________ 
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ْ َسبِيلََك َوقِِهۡم َعَذاَب ﴿ َبُعوا ْ َوٱ�َّ ِيَن تَابُوا ءٖ رَّۡ�َٗة وَِعۡلٗما فَٱۡغفِۡر لِ�َّ َر�ََّنا َوِسۡعَت ُ�َّ َ�ۡ
  .]٧[غافر:   )١(﴾ٱۡ�َِحيمِ 

ارٞ  �ّ�ِ ﴿ :فرماید آمرزد که خود می خدا فقط کسانی را می و  الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َوَءاَمنَ  تَاَب  لَِّمن لََغفَّ
  .)٢(﴾َتَدىٰ هۡ ٱ ُ�مَّ 

له، در دنیا خود را مستحق شفاعت  بودن، شخص مشفوع آن است که عالوه بر مؤمن: شرط سوم

نه پس از مرگ کسی استحقاق  گر نموده باشد تا مورد استغفار فرشتگان و پیغمبر و مؤمنین شده باشد. و

 :غافر فرموده ۀکند چنانکه در سور پیدا میشفاعت پیدا نخواهد کرد، زیرا اعمال انسان با مرگ او خاتمه 

َسَنا﴿
ۡ
ۡواْ بَأ

َ
ا َرأ   .]٨٥[غافر:   )٣(﴾فَلَۡم يَُك يَنَفُعُهۡم إِيَ�ُٰنُهۡم لَمَّ

 : جای دیگر فرموده و در

﴿ ِ�ّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسَّ َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل  َٔ َولَۡيَسِت ٱ�َّۡوَ�ُة لِ�َّ
َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ إِّ�ِ ُ�ۡبُت اِت َح�َّ

 .]١٨[النساء:   )٤(﴾ٱۡل�نَ 

ۡمرُ ﴿ :وفرموده
َ
ةِ إِۡذ قُِ�َ ٱۡ� نِذرُۡهۡم يَۡوَم ٱۡ�َۡ�َ

َ
 .]٣٩[مریم:  )5(﴾َوأ

ارِ ﴿ :وفرموده ٰلِِمَ� َمۡعِذَرُ�ُهۡمۖ َولَُهُم ٱللَّۡعنَُة َولَُهۡم ُسوُٓء ٱ�َّ  .]٥٩[غافر:  )٦(﴾٥٢يَوَۡم َ� يَنَفُع ٱل�َّ
اعمال او است یعنی  ۀفرموده به جز آثاری که از انسان باقی بماند مرگ خاتم پس چنانکه در قرآن 

ای  ت سیئهیا سنّ  و گذاشته  ای ت حسنهتا قیامت باز است، که اگر در زمان حیات سنّ  انسان ۀفقط پروند

اش ضبط  آن تقویت دین شود یا فسادی بروز کند همه در پرونده ۀواسطه موت ب از گذاشته که پس

شود، چنانکه اگر شخصی عمل خیری کرده مانند آنکه قناتی حفر یا پلی احداث کرده تا مادامی که  می

_____________________________ 
اند و از عذاب  پس بیامرز آنان را که توبه کرده و راه تو را پیروی کردهپروردگارا رحمت و علم تو هر چیز را فرا گرفته « -١

 ».دوزخ نگاهشان دار

 ».آمرزم و بدرستی که من هر کسی را که توبه کند و ایمان آورد و عمل شایسته نماید سپس هدایت یابد می« -٢

 ».نفعی نداشت زمانی که صالبت ما را دیدند پس ایمانشان برای ایشان« -٣

کنند تا وقت حضور مرگ یکی از ایشان گوید به تحقیق من االن توبه  و نیست توبه برای کسانی که کارهای بد می« -٤

 ».کردم

 ».و بترسان ایشان را از روز حسرت وقتی که کار از کار گذشته« -٥

 ».آن سرایروزی که عذرخواهی ستمگران به ایشان سودی ندهد و برای ایشان است لعنت و ایشان راست بدی « -٦
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ه این آثار هم به زندگی شخص در دنیا ارتباط پیدا شود که البتّ  اش ثبت می آنها باقی است در پرونده

 کند. می

موافق توحید است، آن است که  و نیز شفاعت بعضی گویند و آن ظاهرتر ۀی که دربارقول دیگر

خدا هستند که یا  یم شفاعت در قیامت، به معنی ابالغ رحمت خدا برای مؤمنینی است که مرضّی بگوی

 
ً
را به وسائل  موریدارند و نگرانند و چون خدا او یا در عین پاکی کمی آلودگی  باشند پاک می کامال

به ایشان ای هستند که رحمت خدا  کند، این مؤمنین و پسندیدگان نیز منتظر شفیع و وسیله بیر میتد

 ۀی در آن روز ممکن است از خدا طلب شفیعی کنند که از طرف خدا به ایشان مژدو حتّ  ابالغ شود

نشان ه چنانکه ذکر شد این شفاعت نسبت به مؤمنین حقیقی است که بهشت رفتدخول بهشت دهد، البتّ 

 :فرماید شفاعت مالئکه است می ۀانبیاء که دربار ۲۸ ۀقطعی شده، چنانکه در آی

 .]٢٨[األنبیاء:   ﴾َوَ� �َۡشَفُعوَن إِ�َّ لَِمِن ٱۡرتََ�ٰ ﴿
 ».کنند فرشتگان به جز برای کسی که خدا بپسندد شفاعت نمی«

 :سبا فرموده ۀو در سور

ۥٓ ﴿ َ�َٰعُة ِعنَدهُ ذَِن َ�ُ َوَ� تَنَفُع ٱلشَّ
َ
  .]٢٣: أ[سب  )١(﴾إِ�َّ لَِمۡن أ

 :زخرف فرموده ۀو در سور

  .]٨٦[الزخرف:  )٢(﴾إِ�َّ َمن َشِهَد بِٱۡ�َّقِ َوُهۡم َ�ۡعَلُمونَ ﴿
عی شده، ولی هنوز داخل بودن ایشان قط  بهشتیخدا بوه و که مرضّی کسانی ۀاعراف دربار ۀو در سور

ْ دۡ ٱ﴿ :گویند اصحاب اعراف به ایشان می: فرماید شوند، میو طمع دارند که داخل   بهشت نشده  ُخلُوا
نُتمۡ  َوَ�ٓ  ُ�مۡ َعلَيۡ  ٌف َخوۡ  َ�  نَّةَ �َۡ ٱ

َ
 انبیاالبتّ )٣(﴾َزنُونَ َ�ۡ  أ

ً
باشند  می ءو اولیا ءه اصحاب اعراف که ظاهرا

عالماتی که  شناسند، بلکه اهل بهشت و جهنم را از روی فی خدا نمیرا بدون معّر  و دوزخ  اهل بهشت 

 :، یعنی﴾ُهمۡ �ِِسيَمٮٰ  � رِفُونَ َ�عۡ ﴿ :در آن آیات فرموده شناسند چنانکه یشان قرار داده میخدا برای ا

(واستفيد هذا البيان من صديقنا مصطفی احلسينی الطباطبائی . »شناسند شان میعالمته همه را ب«

 ».در پیشگاه او سود ندهد مگر برای آنکه إذنی برای او صادر شده باشد شفاعتو « -١

 ».دانند مگر کسی که بحق گواهی دهد در حالی که می« -٢

 ».شوید داخل بهشت شوید نه خوفی بر شما و نه شما محزون می« -٣

_____________________________ 
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  .)١(اته)كدامت بر

ی م نموده و برات دارد بر مخلوق ترّح تر نیست، پس او که مقام خالقیّ  هیچکس از خدا رحیم ،آری

بنده شفیعی تعیین کند و ابالغ رحمت خود کند، که رحمت از مقام باال به مادون است، پس بنده باید 

فع، يا يا شا: کنیم فقط از خدا بخواهد که او را نجات دهد. چنانکه در دعای جوشن به خدا عرض می

ك«: فرماید و حضرت علی در دعا می شفيع. سِ عُ بِكَ إِىلَ نَفْ فِ تَشْ ماه فقط خدا  ۱۴و در دعای روز  ،)٢(» أَسْ

ُمـلَ  عُ افِ الشَّ وَ «: فرماید را شفیع بندگان معرفی کرده و می ُولُ دُوهنَ قَكَ حيَ وْ دٌ فَ مْ لَيْسَ أَحَ  .)3(» هُ

 شفاعت در قیامت که مطابق میل مردم باشد ندارد و آیاِت به هر حال قرآن کوچکترین اشاره به وجود 

در قرآن هست، شفاعتی است که  شفاعت آخرتی همه در آنها نفی چنین شفاعتی شده و فقط شفاعتی که

ک به ه در قیامت، متمّس مخالف توحید نیست چنانکه شرح آن گذشت، بعضی از مثبتین شفاعت شرکیّ 

  آیاتی شده
ّ

 ١٠٠َ�َما َ�َا ِمن َ�ٰفِعَِ� ﴿ ۀرند، مانند آیمجرمین از نداشتن شفیع متحّس ار و اند که در آن کف
خواهند از مفهوم مخالف این آیات استناد به اثبات چنین شفاعتی کنند. جواب  و می)٤(﴾...َوَ� َصِديقٍ 

سایر  ش آنان را شفیعی یا دوست مهربانی بود، این آرزو مانندکنند که کا ت که کفار که آروز میآن اس

باشد، مگر صدیق حمیم که  شود، می آرزوی برگشت به دنیا که مصداق آن در قیامت یافت نمی آرزوها و

 : فرماید معارج نمی ۀدر ردیف شفیع است، برای مؤمنین هست که برای کفار نیست، مگر در سور
 .]١٠[المعارج:   )٥(﴾١٠ُل َ�ِيٌم َ�ِيٗما  َٔ َوَ� �َۡ� ﴿

 :فرماید عبس نمی ۀمگر در سور

ِخيهِ ﴿
َ
�ِيهِ  ٣٤يَۡوَم يَفِرُّ ٱلَۡمۡرُء ِمۡن أ

َ
ّمِهِۦ َوأ

ُ
ِ ٱۡمرِيٖٕ ّمِۡنُهۡم  ٣٦َوَ�ِٰحَبتِهِۦ َوَ�نِيهِ  ٣٥َوأ

لُِ�ّ
ٞن ُ�ۡغنِيهِ 

ۡ
  .]٣٧-٣٣[عبس:   )٦(﴾ ٣٧يَۡوَم�ِٖذ َشأ

_____________________________ 
 .»شدیم مندمان مصطفی حسینی طباطبایی بهرهو این نکته را از دوست« -١

 .)۸۴۵ -۸۴۴ :ص ( دعاء کمیلمصباح المتهجد،  نگا: طوسی،» کنم.از تو به واسطه خودت طلب شفاعت می« -٢

 که کسی باالتر از تو نیست. ،هاو ای شفاعت کننده آن -٣
 ».و نه دوست صمیمی *نباشد پس برای ما شفیعانی « -٤

 ».و خویشی از خویش نپرسد« -٥

برای هر مردی از آنان در  * و از همسرش و از پسرانش * و از مادرش و پدرش * برادرش بگریزدروزی که مرد از « -٦

 ».کند آنروز حالی است که از دیگران منصرفش می
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ّ

شفیعی نیست چنانکه ار نیست بلکه برای همه است. پس در قیامت که این حاالت تنها برای کف

 :فرماید رعد می ۀسور ۱۸ ۀدر آی . و...ای نیست ووو برگشتی و حمیمی و فدیه

�ِض َ�ِ ﴿
َ
ا ِ� ٱۡ� نَّ لَُهم مَّ

َ
ِيَن لَۡم �َۡسَتِجيُبواْ َ�ُۥ لَۡو أ � َوٱ�َّ ِيَن ٱۡسَتَجابُواْ لَِرّ�ِِهُم ٱۡ�ُۡسَ�ٰ يٗعا لِ�َّ

 ْ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس َوِمۡثلَُهۥ َمَعُهۥ َ�ۡ�َتَدۡوا
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم ُسوُٓء ٱۡ�َِساِب َوَمأ

ُ
ۦٓۚ أ بِهِ

  .]١٨الرعد: [ )١(﴾١٨ٱلِۡمَهادُ 
 :فرماید مورد بحث خطاب به مؤمنین می ۀو در آی

ِ�َ يَۡومٞ ﴿
ۡ
ن يَأ

َ
ا َرزَۡقَ�ُٰ�م ّمِن َ�ۡبِل أ نفُِقواْ ِممَّ

َ
ْ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� �َّ َ�ۡيٞع �ِيهِ َوَ� ُخلَّةٞ َ�ٰٓ

ٰلُِموَن    .]٢٥٤[البقرة:  )٢(﴾٢٥٤َوَ� َشَ�َٰعةۗٞ َوٱۡلَ�ٰفُِروَن ُهُم ٱل�َّ
  یکه آب پاک

ّ
و  تی و بیعی نیستبدست همه ریخته که در قیامت چنین شفاعتی نیست چنانکه خل

ٰلُِمونَ  ُهمُ  َوٱۡلَ�ٰفُِرونَ ﴿ :در آخر آیه فرموده ی خود برای آنان که این معنی را باور ندارند و تو گوی ﴾ٱل�َّ

 کنند به این آیات کافرند. ر میشفیعانی تصّو 

  :آوریم ه روایاتی موافق قرآن در مورد اینکه فقط ایمان و عمل موجب نجات است میمدر خات

ر به کسان خود مکّر  صاند که رسول خدا ی به روایت صحیح در کتب خود آوردهشیعه و سنّ : اول

لِبِ « :فرمود می ُمطَّ
ْ
ٍد يَا َصِفيَُّة بِْنَت َ�ْبِد ال اِطَمُة بِْنَت ُ�َمَّ

َ
ُة َرُسوِل اهللاِ  يَا ف   !َ�مَّ

ِّ
إِ�

َ
َما ف

ُ
ْ�ُفِسك

َ
 ِأل

َ
اْ�َمال

 �ِ
ْ
غ

ُ
 أ

َ
  .)3(» ال

نْدَ «: روایت کرده که فرموده از امام باقر ۳۸۱امالی طوسی ص : دوم ا عِ نَالُ مَ إِالَّ  اهللاِالَ يُ

ل مَ  .)4(» بِالْعَ

اند نیکی است و آنانکه اجابت او نکردند محققا اگر تمام آنچه در زمین  برای آنانکه پروردگار خود را اجابت کرده« -١

آن ملک ایشان باشد که آن را فدا داده باشند (فائده برای ایشان ندارد) ایشانند که برایشان بدی است و مانند آن با 

 ».حساب است و مأوای ایشان دوزخ است و آن بد بستری است

آنکه بیاید روزی که در آن، نه داد و ستد، و نه دوستی و  ایم انفاق کنید پیش از ای مؤمنین از آنچه شما را روزی کرده« -٢

 ».کافران خود ستمگرند نه شفاعتی است، و

توانم برای شما ای فاطمه دختر محمد، ای صفیه دختر عبدالمطلب عمه رسول الله، برای خود عمل کنید که من نمی -٣

 کاری کنم.
 آید.آنچه نزد خداست جز با عمل به دست نمی -٤

_____________________________ 



 ٣٣١  سورة البقرة

نَ «: فرموده کافی روایت کرده که امام صادق ۀروض :سوم مْ مِ نْكُ نِي عَ غْ هِ  اهللاِلَيْسَ يُ قِ لْ نْ خَ دٌ مِ أَحَ

لِك نْ دُونَ ذَ الَ مَ لٌ وَ سَ رْ بِيٌّ مُ الَ نَ بٌ وَ رَّ قَ لَكٌ مُ يْئاً الَ مَ   .)١(» شَ

يْنَنَا« :فرود امام باقر روایت کرده که ۳۰۲بحار و امالی طوسی ص  :چهارم ةَ بَ ابَ رَ َ وَ  الَ قَ  اهللاِ بَنيْ

زَّ  ةِ لَهُ وَ  (عَ بُ إِلَيْهِ إِالَّ بِالطَّاعَ رَّ تَقَ الَ يُ )، وَ لَّ  . )2(»جَ

وا « :که فرمود إحضرت علی بن الحسین ۀاز صحیف ۲۶کافی ص  ۀدر روض :پنجم لَمُ اعْ وَ

بِيدُ  مْ عَ وا اهللاِأَنَّكُ دُّ أَعِ ، فَ مْ ائِلُكُ سَ مُ مْ وَ كُ وقِفُ وَ مُ هُ داً، وَ اكِمٌ غَ يِّدٌ حَ مْ سَ يْكُ لَ عَ يْنَا وَ لَ مُ عَ ْكُ ، حيَ مْ عَكُ نُ مَ نَحْ ، وَ

قُوفِ وَ الْـجَ  بْلَ الْوُ ابَ قَ ىلالْـمُ وَ ضِ عَ الْعَرْ لَةِ وَ اءَ ِني  سَ املَ بِّ الْعَ   .)٣(»... رَ

  صفات«در کتاب 
ّ

 َشِفيٌق « :آورده است که فرمود صفرمایشات رسول خدا ۀاز جمل »یعهالش
ِّ

َو�ِ�

 
َ

ْويِلَايِئ ِمْنُ�ْم َوال
َ
ِ َما أ  َوا�َّ

َ
ال

َ
داً ِمنَّا ف وا إِنَّ ُ�َمَّ

ُ
 َ�ُقول

َ
ْيُ�ْم ال

َ
  َعل

َّ
لِِب إِال ُمطَّ

ْ
ْم يَا بَِ� َ�ْبِد ال

ُ
ِمْن َ�ْ�ِ�

 
ْ
ُ�ْم يَْوَم ال

ُ
ْعرِف

َ
 أ

َ
ال

َ
 ف

َ
ال

َ
ُمتَُّقوَن أ

ْ
وَن ال

ُ
تُوَن انلَّاُس َ�ِْمل

ْ
ْم َو�َأ

ُ
ْ�َيا ىلَعَ ُظُهورِ� وَن ادلُّ

ُ
ِْمل

َ
تُوَن حت

ْ
ِقَياَمِة تَأ

وََجلَّ  ِ َعزَّ ُْ�ْم �ِيَما بَيِْ� َوَ�يَْنُ�ْم َو�ِيَما بَيِْ� َوَ�ْ�َ ا�َّ ْعَذْرُت إيِلَ
َ
ْد أ

َ
 ق

ِّ
 إِ�

َ
ال

َ
ِخَرَة أ

ْ
  .)٤(» �ِيُ�م اآل

ِ «: نقل شده که فرمود صو همچنین از رسول خدا يَْس َ�ْ�َ ا�َّ
َ
�َُّها انلَّاُس إِنَُّه ل

َ
َحٌد يَشْ وَ  �

َ
ٌء  َ�ْ�َ أ

ٍع وَ  ُ�ْعِطيِه بِِه َخْ�اً   يََدُع ُمدَّ
َ

�َُّها انلَّاُس ال
َ
الِِح � َعَمَل الصَّ

ْ
 ال

َّ
اً إِال  َ�ْنُه رَشّ

ُ
 َ�َتَمنَّ متمنوَ  يرَْصِف

َ
ِي وَ  ال

َّ
اذل

_____________________________ 
کند نه فرشته مقرب و نه پیامبر مرسل و نه کسانی نمینیاز هیچیک از مخلوقات در مورد چیزی شما را از خداوند بی« -١

، ». تری قرار دارندکه از ایشان در مرتبه پایین يْنِيُّ لَ  .)٨/١١( الروضة من الكايفكُ

 شود مگر با اطاعت از او.قربتی میان ما و خداوند نخواهد بود و به او تقرب حاصل نمی -٢
کند. همراه شماییم؛ فردا در مورد ما و شما سید و سرور و حاکم قضاوت میبدانید که شما بندگان خدا هستید و ما « -٣

تان است؛ پس قبل از حاضر شدن در برابر خداوند و سوال شدن از شما و عرضه شدن هایو آن موقف شما و سوال

، ». بر پروردگار جهانیان پاسخ را آماده کنید يْنِيُّ لَ  .)٨/١٦( الروضة من الكايفكُ

ز شما هستم؛ نگویید محمد از ماست؛ به خدا سوگند دوستان من، شما و دیگران نیستید ای بنی من دلسو« -٤

که مردم عبدالمطلب مگر کسانی که تقوا پیشه کنند. شما را فردای قیامت چنین نیابم که دنیا را بر دوش دارید درحالی

و نیز رابطه میان من و پروردگارم به شما  رساندآخرت را بر دوش دارند. رابطه میان من و شما، به شما سودی نمی

، )،  نگا۶-۵(ص  صفات الشيعة شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه قمی،». رساندسودی نمی يْنِيُّ لَ الروضة : الكُ

 .۱۸۲/ص ۸ج ، من الكايف
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َقِّ  این حدیث موافق قرآن . )١(»]ال ُ�نيِْج إال عمٌل مع رمحٍة، ولو عصيُت هلو�ت[ يٍّانَبِ  َ�َعَثِ� بِاحلْ

ٓ  قُۡل ﴿ است که َخاُف  إِّ�ِ
َ
 .﴾َعِظي�ٖ  �ٍ يَوۡ  َعَذاَب  َرّ�ِ  ُت َعَصيۡ  إِنۡ  أ

توان نجات یافت. البته احادیثی هم برای اثبات آن  و صدها از این قبیل احادیث که فقط با عمل می

خالف عقل و قرآن است و آثار کذب مالسند و  شفاعتی که مخالف قرآن است نیز آمده که تماما ضعیف

روایت آن را  بحار جدید آورده، ما یک ۸و جعل از سراسر آنها نمودار است و مجلسی آنها را در جلد 

 ه طور اختصاررا بنقل کرده از امام صادق که ما فارسی آن ۸ج  ۴۵ص در : کنیم برای نمونه نقل می

ای در شدت و عرق  و به اندازه شوند ی محشر محشور میصحرا عریان در برهنه و مردم پا: آوریم که می

 به آن  کرد بین ما ند ای کاش خدا حکم میگوی شوند که می گرفتار می
ً
و لو به رفتن در آتش، زیرا نسبتا

گویند از خدا بخواه بین ما حکم  و می صروند نزد محمد حالی که دارند در آتش راحتی است... تا می

 ۀو حلق خدای رحمن که درب وسیعی دارد ۀآید به خان پس می بلی من همراه با شمایم،: گوید کند، می

و حال آنکه خدا داناتر است به آن؟  زند اینکه درب را می کیست: شود دهد، گفته می آن را حرکت می

برای او درب را باز کنید، چون باز شود، ناگاه نظری کنم به : دم. گفته شودمن محّم : گوید پس می

پروردگارم و او را تمجیدی کنم که احدی قبل از من و پس از من نکرده باشد، سپس به سجده روم، خدا 

بلند کنم و به و شفاعت کن تا عطا شوی، پس من سر را  قول تو مسموع استسرت را بردار،  گوید می

سوم  ۀچون مرتب و ، سپس به سجده بیفتم تا سه مرتبهو  او را بهتر از اول تمجید کنم پروردگارم نظر کنم

د. بلی ای محّم : فرماید سوی آتش. خدا میه خدایا حکم کن بین بندگانت ولو ب: گویم سربردارم، می

تا اینکه  ....تری از یاقوت سرخ آورده شود که زمام آن از زبرجد سبز باشد، تا اینکه سوار شومسپس ش

 ها را بیاورند و ما َع  امام صادق فرماید ما را بیاورند. و پروردگارمان بر تخت بنشیند و نامه
َ
دشمنانمان  یهِ ل

 
َ
یت کفر و خرافات از این روا ر کندنویسنده گوید اگر کسی تدبّ  .)٢(ه دوستانمان...شهادت دهیم و ل

درب تراشیده و رسول خدا به خدا نظر کرده و آن قدر خدا را  ۀتخت و حلق بارد، زیرا برای خدا خانه، می

و شری را از وی  ای مردم، چیزی جز عمل صالح بین الله و انسان نیست که خداوند به واسطه آن به او خیری عطا کند« -١

دور نماید؛ ای مردم، کسی ادعا نکند و آرزو نکند، سوگند به کسی که مرا به حق فرستاده [جز عمل همراه رحمت نجات 

اإلرشاد يف معرفة حجج اهللا عىل هـ)، ٤١٣شيخ مفيد (ت  شدم.کردم هرگز] پیامبر نمیدهنده نیست و اگر نافرمانی می

)، هـ ٦٥٦)؛ ابن أيب احلديد (ت ١٣٤(ص:  إعالم الور بأعالم اهلدهـ)، ٥٤٨)؛ شيخ طربسی (ت ١/١٨٢( العباد

ای است که ین حدیث بخشی از خطبه)؛ ا٢٢/٤٦٧( بحار األنوار)؛ جمليس، ١٨٤-١٠/١٨٣رشح هنج البالغة (

 را ایراد نمودند. در اواخر عمر آن صرسول خدا 

 كند.نقل می تفسري عياشیرا از )، آن٤٧ -٤٥/ ٨( بحار األنوارجملسی،  -٢

_____________________________ 
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  ..ووو. کرد نبود شاید حکمی نمی جیداو اگر تم کرده تا خدا حکم کند بین بندگانشتعریف 

 ،امام خواستن از پیغمبر و در شفاعتشود با این قبیل روایات برخالف قرآن حکمی کرد.  حال می

 
ّ
منع فرموده است  اسالم از آن ۀجسارت و گستاخی است که شریعت مطهر یم نوعبه پروردگار عال

ِ بْنِ « ...: آمده است ۱۰ص  ۱جابوالفداء  »البدایه و النهایه«چنانکه در کتاب  بَريْ دِ بْنِ جُ َمَّ ِ بْنِ حمُ بَريْ نْ جُ عَ

نْ أَبِيهِ  ، عَ طْعِمٍ : مُ الَ هِ قَ دِّ نْ جَ ولَ اهللاِ «، عَ سُ ،  صأَتَى رَ َنْفُسُ تِ األْ دَ هَ ولَ اهللاِ! جَ سُ ا رَ : يَ الَ قَ ٌّ فَ ايبِ رَ أَعْ

عُ بِكَ عَ  فِ تَشْ ا نَسْ إِنَّ قِ اهللاَ لَنَا، فَ تَسْ اسْ ، فَ امُ عَ َنْ تِ األْ لَكَ هَ ، وَ الُ وَ َمْ تِ األْ َكَ هنَ ، وَ يَالُ تِ الْعِ اعَ جَ عُ وَ فِ تَشْ نَسْ ىلَ اهللاِ، وَ

ولُ اهللاِ سُ الَ رَ قَ ، فَ يْكَ لَ امَ ص بِاهللاِ عَ ، فَ لَّمَ سَ يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ ولُ اهللاِ صَ سُ بَّحَ رَ سَ ؟! وَ قُولُ ا تَ ي مَ رِ َكَ أَتَدْ حيْ : وَ

 : الَ مَّ قَ ، ثُ ابِهِ حَ وهِ أَصْ جُ لِكَ يفِ وُ فَ ذَ رِ تَّى عُ بِّحُ حَ سَ الَ يُ ، «زَ هِ قِ لْ نْ خَ دٍ مِ ىلَ أَحَ عُ بِاهللاِ عَ فَ تَشْ سْ هُ الَ يُ َكَ إِنَّ حيْ وَ

أْنُ اهللاِ لِكَ  شَ نْ ذَ ظَمُ مِ  .)١(»أَعْ
 : ا شفاعت از نظر عقلو أمّ 

 
ً
کس عمل نکرد برود  العمل کند و بعد بگوید هر ن واجبمحال است خدا قانونی را برای بندگا: اوال

 شد. خی بکیفر رهای کند تا او را از پیدا برای خود شفیعی

  از ما فی او را بداند و و گناهان جسمی و روحی از حال مقصر مطلع باشد شفیع باید: ثانیا
ّ

یر و مالض

 که هیچکس ُج  حالی د بندگان مطلع باشد، درعقای
ّ

  لع نیستز خدا از حال بندگان مط
ً
انبیاء و  و اصال

چه » زید« داند خبرند، حال کسی که نمی از حال مردم دنیا بی اولیاء پس از موتشان در عالم دیگرند و

او دفاع کند. اگر کسی بیشتر از این توضیح بخواهد به کتاب  کاره است، چگونه برای او واسطه شود و از

 مراجعه نماید.» شفاعت راه نجات«

َ�َٰ�ِٰت َومَ ﴿ ُۥ َما ِ� ٱلسَّ َّ� ۚ ُخُذهُۥ ِسَنةٞ َوَ� نَۡومٞ
ۡ
ۚ َ� تَأ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱۡلَقيُّوُم ا ِ� ٱ�َّ

ِي �َۡشَفُع عِ  �ِض� َمن َذا ٱ�َّ
َ
يِۡديِهۡم َوَما َخۡلَفُهۡمۖ َوَ� ٱۡ�

َ
ۥٓ إِ�َّ �ِإِۡذنِهِۦۚ َ�ۡعلَُم َما َ�ۡ�َ � نَدهُ

_____________________________ 

 صبادیه نشینی نزد رسول خدا«گوید: بیر بن مطعم از پدرش از جدش روایت است که میاز جبیر بن محمد بن ج -١
ها در مشقت افتاده و خانواده به گرسنگی افتاده و اموال کاسته شده و چهارپایان آمده و گفت: ای رسول خدا، جان

طلبیم و به وسیله الله نزد تو  طلب باران کن؛ ما به وسیله تو نزد خداوند شفاعت میهالک شدند؛ از خداوند برای ما 

 َو «: فرمودند ص جوییم. رسول خداشفاعت می
َ

  یَحك
َ
 أ
َ
  يدر ت

َ
گویی؟ و دانی چه میوای بر تو می» ؟لقو َما ت

پس فرمود: شد. سگفت چنانکه این تغییر از چهره اصحابش شناخته میرسول خدا پیوسته سبحان الله می

 َو «
َ

  یَحك
َ

ُه ال
َّ
فعِإن

َ
ِه عل َیستش

ّ
  یِبالل

ُ
ن

ْ
أ

َ
ٍق، ش

ْ
ل

َ
 ِمْن خ

ٌ
َحد

َ
  اللهِ  أ

َ
ِلك

َ
ُم ِمْن ذ

َ
ْعظ

َ
وای برتو، از خداوند در مورد احدی : «»أ

 ».شود، شأن خداوند باالتر از این استاز مخلوقاتش طلب شفاعت نمی
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�َضۖ َوَ� َ� 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۚ َوِسَع ُكۡرِسيُُّه ٱلسَّ ءٖ ّمِۡن ِعۡلِمهِۦٓ إِ�َّ بَِما َشآَء وُدُهۥ  ُٔ ُ�ِيُطوَن �َِ�ۡ

 .]٢٥٥[البقرة:   ﴾٢٥٥ِحۡفُظُهَماۚ وَُهَو ٱۡلَعِ�ُّ ٱۡلَعِظيُم 
 ۀز او که زنده و برپادارندفاتی که معبود و ملجأی نیست ُج الّص  ات والّذ  خدای کامل: ترجمه

گیرد، ملک اوست آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است،  او را چرت و خواب نمی غیر است
 و به استچه در جلو ایشان و پشت ایشان داند آن او، او می ۀکیست که شفاعت کند بدون اراد

ز آنچه او بخواهد، کرسی او فرا گرفته آسمانها و زمین را و چیزی از دانش او احاطه ندارند، ُج 
 )۲۵۵کند و اوست واال و بزرگ.( نگهداری آنها او را خسته نمی

اوصاف او نازل شده و چون  تعالی و نامند چون ذکر کرسی حق می »الکرسی ةیآ«این آیه را : نکات

و  ذکر آن و سخن آن بهترین سخن است اکبر و اعظم موجودات است، پس وجود و أوصاف او اجل،

به معنی وجود قائم  ﴾َ�يُّومُ ﴿ اند. و قرائت آن برکاتی ذکر نموده برایو  گفته »یاتداآلسیّ «لذا این آیه را 

 
ّ

خُ  َ� ﴿ :ۀو جمل غیر است ۀات و برپادارندبالذ
ۡ
داللت دارد که آنی از مخلوقات  ﴾نَۡومٞ  َوَ�  ِسَنةٞ  ُذهُۥتَأ

ِيٱ َذا َمن﴿ ۀ. و جمل﴾فِلِ�َ َ�ٰ  قِ لۡ �َۡ ٱ َعنِ  ُكنَّا َوَما﴿ :خود غافل نیست، چنانکه فرموده َّ� 
  رت شفاعت نداردکس قد  داللت دارد که هیچ ﴾...َفعُ �َشۡ 

ّ
 :بعد است که فرموده ۀت آن جملو عل

يۡ  َ�ۡ�َ  َما لَمُ َ�عۡ ﴿
َ
  ﴾َفُهمۡ َخلۡ  َوَما ِديِهمۡ �

ُ
ظاهر و باطن بندگان را کسی  لق و خو ویعنی پشت و رو و خ

و افکار بندگان  دچگونه شفاعت کند، عقای ،داند که نمی داند از چیزی داند جز او، و چون کسی نمی نمی

داند او  نات بنده است میحس گناهان و داند تا شفاعت کند، پس خدایی که عالم به احوال، نمی را جز او

دهد و  الیق عفو هست یا خیر؟ پس خدا اگر بخواهد مؤمنین مورد رضایتش را مشمول رحمت قرار می

خداست پس در ر با این تعیین شفیع و هم مشفوع له یعنی مقّص  کند. بنابر برای ایشان شفیع تعیین می

انبیا و  از شفاعت استغفار فرشتگان، مقصودو اگر  نآخدا نفی شفاعت شده با دلیل  این آیه از غیر

خود را مستحق شفاعت  قبل بیان شد برای مؤمنینی است که در دنیا ۀنیز چنانچه در آی آن ،مؤمنین باشد

 : این آیه مربوط به شفاعت در امر معیشت باشد به توضیح زیر و ممکن است شفاعت در نموده باشند

 تان شفاعت نجات از عذاب و دخولنداشتند که از بُ ت اعتقاد به حیات بعد از مرگ اعراب جاهلیّ 

داد مسخره  پایان پس از زندگی این دنیا می خدا را که خبر از حیاتی بیو پیغمبر بهشت را خواستار شوند

 :گفتند کرده می

ٍق إِنَُّ�ۡم لَِ� َخلۡ ﴿ ٰ رَُجٖل يُنَّبُِئُ�ۡم إَِذا ُمّزِۡ�ُتۡم ُ�َّ ُمَمزَّ   .]٧[سبا:  ﴾ٖق َجِديدٍ َهۡل نَُدلُُّ�ۡم َ�َ
ریزه  دهد که چون ریزه خواهید شما را به مردی راهنمائی کنیم که شما را خبر می آیا می«

 ».شوید شوید از نو آفریده می
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کند در  چه کسی این استخوانها را زنده می« :یعنی ﴾َرِميمٞ  َوِ�َ  مَ عَِ�ٰ لۡ ٱ يُۡ�ِ  َمن﴿ :گفتند و می

ِءَذا﴿ :گفتندمی و »حالیکه پوسیده است؟
َ
ءِنَّا ًماوَِعَ�ٰ  اتَُرابٗ  َوُ�نَّا َناِمتۡ  أ

َ
وَ  ١٦ ُعوثُونَ لََمبۡ  أ

َ
ٓ  أ  ُؤنَاَءابَا

 ٱ
َ
لُونَ ۡ�  ءِ ُؤَ�ٓ َ�ٰٓ ﴿ :گفتند دانستند، و می ا برای امور دنیوی بتان خود را شفعائی نزد خدا میمّ . ا)١(﴾١٧ وَّ

ِ ٱ ِعندَ  ُؤنَاُشَفَ�ٰٓ  ای از آن  داند، پاره ذن خدا میدر قرآن آن را موقوف به إاعتی که پس آیات شف )٢(﴾�َّ

ِذُ ﴿ :ۀممکن است شفاعت در امور معیشت باشد مانند همین آیه و یا آی َّ�
َ
 إِن َءالَِهةً  ۦٓ ُدونِهِ  ِمن َء�

 ۴۴و ۴۳ ۀزمر آی ۀو در سور )٣(﴾يُنِقُذونِ  َوَ�  ا ٔٗ َشۡ�  َعُتُهمۡ َشَ�ٰ  َ�ّ�ِ  نِ ُ�غۡ  �َّ  بُِ�ّٖ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ نِ يُرِدۡ 

 :فرماید می

َولَۡو َ�نُواْ َ� َ�ۡملُِكوَن َشۡ� ﴿
َ
ِ ُشَفَعآَءۚ قُۡل أ َُذواْ ِمن ُدوِن ٱ�َّ ِم ٱ�َّ

َ
ِ  ٤٣ا َوَ� َ�ۡعقِلُوَن  ٔٗ أ َّ قُل ّ�ِ

�ِض� ُ�مَّ إَِ�ۡهِ تُرَۡجُعوَن 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُۥ ُمۡلُك ٱلسَّ َ�َٰعُة َ�ِيٗعاۖ �َّ   .]٤٤-٤٣[الزمر:   )٤(﴾٤٤ٱلشَّ

داند  از برای شفعاء خود قائلند، نفی کرده و شفاعت را مخصوص خدا می پرستان که شفاعتی که بت

ُ ٱ ُذكِرَ  �َذا﴿ :فرماید و بالفاصله می زَّۡت شۡ ٱ َدهُ وَحۡ  �َّ
َ
ِينَ ٱ قُلُوُب  َمأ ِ  ِمُنونَ يُؤۡ  َ�  �َّ  ُذكِرَ  �َذا ِخَرةِ� �ٱب

ِينَ ٱ ونَ َتبۡ �َسۡ  ُهمۡ  إَِذا ۦٓ ُدونِهِ  ِمن �َّ و  پرستان اعتقاد به آخرت نداشتند تدارد ب ، که بیان می)٥(﴾ِ�ُ

ن﴿ است. و ذن پروردگاردر تدابیر امور به إ شفاعت فرشتگان ن﴿ دراستفهامیه  ﴾مَّ ِيٱ َذا مَّ َّ�...﴾ 
 ذن او.إ یست که شفاعت کند بیاستفهام انکاری است یعنی کسی ن

َ�َٰ�ٰتِ  ُكۡرِسيُّهُ  َوِسعَ ﴿ :ۀو جمل �َض  ٱلسَّ
َ
، داللت دارد که کرسی او مانند کرسی مخلوق ﴾َوٱۡ�

 ﴾...ُ�ِيُطونَ  َوَ� ﴿ :ۀعلم و قدرت است که به آسمانها و زمین احاطه دارد. و جمل ۀنیست بلکه احاط
مقصود از  وداللت دارد که مخلوقات به ذات او که عین علم است و به معلومات او علمی ندارند. 

_____________________________ 

 ».شوند پدران پیشین ما زنده می آیا* شویم؟ برانگیخته میآیا چون بمیریم و خاک و استخوان شویم آیا حقیقتا « -١

 ».اینها شفیعان مایند نزد خدا« -٢

و معبودان دیگری بگیرم که اگر خدای رحمن ضرر مرا بخواهد شفاعت ایشان به هیچ وجه کفایت  ها آیا غیر او را إله« -٣

 ».از من نکند و مرا نرهانند

بگو  )۴۳( ند، بگو آیا و اگر چه مالک چیزی نباشند و اگر چه این شفیعان تعقل نکنندا خدا را شفیعانی گرفته غیرآیا « -٤

 ».)۴۴(شوید ها و زمین سپس به او بازگشت می مخصوص خداست شفاعت تمام آن، ملک اوست آسمان

تر از خدا یاد  پستهای آنان که به آخرت ایمان ندارند و چون کسانی  تنهائی یاد شود منزجر شود دل هو چون خدا ب« -٥

 ».شوند آن وقت است که ایشان شاد شوند
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که  داللت دارد ﴾...وُدهُۥ ُٔ َ�  َوَ� ﴿ :ۀهمین مقداری است که وحی شده. و جمل ﴾َشآءَ  بَِما إِ�َّ ﴿ :ۀجمل

و اراده را خستگی  دارد ایجاد و هر چیزی را نگه می گیرد زیرا او به اراده حضرت او را خستگی نمی

 نباشد.

َ ٱ﴿ ِ َ�َقِد َ�ٓ إِۡكَراهَ ِ� ٱّ�ِيِن� قَد تَّبَ�َّ ُٰغوِت َوُ�ۡؤِمۢن بِٱ�َّ ۚ َ�َمن يَۡ�ُفۡر بِٱل�َّ ِ لرُّۡشُد ِمَن ٱۡلَ�ّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم  ۗ َوٱ�َّ ِ ٱلُۡوۡ�َ�ٰ َ� ٱنفَِصاَم لََها ِيَن َءاَمُنواْ  ٢٥٦ٱۡسَتۡمَسَك بِٱۡلُعۡرَوة ُ َوِ�ُّ ٱ�َّ ٱ�َّ

لَُ�ِٰت إَِ� ٱ�ُّورِ� وَ  ُٰغوُت ُ�ۡرُِجوَ�ُهم ّمَِن ُ�ۡرُِجُهم ّمَِن ٱلظُّ ۡوِ�َآؤُُهُم ٱل�َّ
َ
ْ أ ِيَن َ�َفُرٓوا ٱ�َّ

وَن  ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
لَُ�ِٰت� أ  .]٢٥٧-٢٥٦[البقرة:  ﴾٢٥٧ٱ�ُّورِ إَِ� ٱلظُّ

. شدهدر دین اکراه و اجباری نیست، به تحقیق راه رشد از ضاللت روشن و متمایز : ترجمه
محکمی زده که  ۀچنگ به رشت ، پس حقیقتاً طاغوت کافر و به خدا ایمان آوَرد کس به پس هر

) خدا سرپرست ۲۵۶و خدا شنوای داناست( آن رشته جداشدن و گسستنی نیست برای
که کافر آنان و ی نوره سوبرد ب ها بیرون می کسانی است که ایمان آورند، ایشان را از تاریکی

سوی ظلمات، ایشانند ه کند ب طاغوت است که ایشان را از نور خارج می شدند سرپرستشان
 )۲۵۷اهل آتش و ایشان در آن جاوید بمانند.(

از اینکه بزرگی  و مقصود از آن هر طغیانگری است، أعّم  طاغوت مبالغه در طغیان است: نکات

و را بخوانند، و یا در عبادت به جای خدا ا ر برند و یا او را اطاعت کننداز مقام خودش باالتاو را باشد که 

 رایم. و این کلمه اسمی است که بر مفرد و ب و ما در جای دیگر نیز اشاره کرده پس طاغوت زیاد است

ُ ﴿ :ۀ. و جمل﴾ُ�ۡرُِجوَ�ُهم﴿ دلیل ضمیره ست، بآیه جمع ا نو در ای شود اطالق می جمع نیز  َوِ�ُّ  ٱ�َّ
ِينَ  ْ  ٱ�َّ که خدا ولی و سرپرست تمام  صورتی مؤمنین است، در لت دارد که خدا ولِیّ دال ﴾َءاَمُنوا

موجودات، ولی  ۀتوان گفت خدا ولی است و سرپرست تکوینی دارد نسبت به هم موجودات است. می

  دهد فیق مینین را تومتشریعی و عنایت بیشتری دارد، یعنی مؤ ت به مؤمنین والیت تکوینی،بنس
ً
 و آنا

لَُ�ٰتِ ﴿ مقصود از کند. و بعد آن هدایت می ، ﴾نُّورِ ﴿ ود ازصهام است. و مق، کفر، خرافات و او﴾ظُّ

 ایمان و کشف حقائق است.

ِي َحآجَّ إِبَۡ�ِٰ� ﴿ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
ُ ٱلُۡمۡلَك إِۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ�  ۧ� ۡن َءاتَٮُٰه ٱ�َّ

َ
ِي  َۧم ِ� َرّ�ِهِۦٓ أ َ ٱ�َّ ُم َرّ�ِ

ِميُتۖ قَاَل إِبَۡ�ِٰ� يُۡ�ِ 
ُ
ۦ َوأ ِ�ۡ

ُ
۠ أ نَا

َ
ۡمِس ِمَن ٱلَۡمۡ�ِِق  ۧۦ َوُ�ِميُت قَاَل � ِ� بِٱلشَّ

ۡ
َ يَأ ُم فَإِنَّ ٱ�َّ

ٰلِِمَ�  ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱل�َّ ِي َ�َفَرۗ َوٱ�َّ ِت بَِها ِمَن ٱلَۡمۡغرِِب َ�ُبِهَت ٱ�َّ
ۡ
 .]۲۵۸[البقرة:  ﴾٢٥٨فَأ
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دربارۀ ابراهیم چون خدا ملکش داده بود، با آیا ندیدی و نظر نکردی به آنکه : ترجمه
وردگار من آن است که زنده پر  :وقتی که ابراهیم به او گفت د،کر  محاجه می پروردگارش

خدا  قاً محّق  :میرانم، ابراهیم گفت کنم و می من زنده می :میراند. او گفت و می کند می
و خدا  مبهوت شد. آنکه کافر بود،ن را از مغرب بیاور، پس تو آ آورد، خورشید را از مشرق می

 )۲۵۸کند.( قوم ستمگران را هدایت نمی
آمیز  هی از قصص عبرتخداوند در آیات قرآن گاهی از توحید و شرک و گاهی از احکام و گا: نکات

ود و گویا از ش ول نمیو این بهترین طریق دعوت و هدایت است، زیرا قاری و مستمع مل گوید سخن می

بستان به بستان دیگر، و از این غذای لذیذ به غذای لذیذ دیگر خوانده شده  ناز ای و این باغ به باغ دیگر

 کند. در اینجا پس از آیات توحید و معارف َح  و استفاده می
ّ

ه برای بندگان الکرسی، سه قّص  ۀه در آیق

ابراهیم است که در مقابل نمرود  ۀتوحید، قّص  ۀا قّص مّ . امعاد است و باقی در توحید ۀیکی دربار :آورده

نی موجودات کند یع خدا آن است که زنده می :فرماید استدالل و احتجاج پرداخته، میه بن کنعان ب

ا مشهود است که موجودی گاهی و این دلیل روشنی است، زیر میراند بخشد و می جهان را حیات می

و اگر موت ذاتی  تی بود باید همواره باشد و زائل نگرددت اگر ذاجان است، این حیا و گاهی بی زنده

 
ً
 شود موت و حیات آنها عرضی است میمرده باشند، چون چنین نیست معلوم  موجوات است باید دائما

اختیار آنها نیست، بلکه ه و حیات و موت ب کند ر بدون اختیار آنها عنایت میو کسی دیگر از عالم دیگ

بخش جهان است. در مقابل این منطق روشن،  آنها را مقهور نموده و حیات ر عالمیقادر و مدبّ  موجِد 

ندانی را میرانم و دستور می دهد دو نفر ز کنم و می من زنده می :گوید کند و می نمرود مغلطه می

: گوید او می ۀبرای دفع مغلط کند. حضرت ابراهیم و دیگری را آزاد می کشد آورند یکی را می می

و چون طالب  گردد اور، نمرود از جواب عاجز میو تو از مغرب بی آورد از شرق می خدا خورشید را

ُ ﴿ :لذا خدا فرموده و هدایت نبود باز هدایت را نپذیرفت ٰلِِم�َ  ٱۡلَقۡومَ  َ�ۡهِدي َ�  َوٱ�َّ  .﴾ٱل�َّ

ٰ ُعُروِشَها قَاَل ﴿ ٰ قَۡرَ�ةٖ َوِ�َ َخاوَِ�ٌة َ�َ ِي َمرَّ َ�َ ۡو َكٱ�َّ
َ
ُ َ�ۡعَد َمۡوتَِهاۖ أ ۦ َ�ِٰذهِ ٱ�َّ ٰ يُۡ�ِ َّ�

َ
�

ۡو َ�ۡعَض يَۡو�ٖ� قَاَل بَل
َ
ۥۖ قَاَل َ�ۡم َ�ِۡثَتۖ قَاَل َ�ِۡثُت يَۡوًما أ ُ ِماْئََة َ�ٖ� ُ�مَّ َ�َعَثُه َماتَُه ٱ�َّ

َ
 فَأ

ابَِك لَۡم يَتََسنَّۡهۖ  ِۡثَت ِماْئََة َ�ٖ� فَٱنُظۡر إَِ�ٰ َطَعاِمَك َوَ�َ َوٱنُظۡر إَِ�ٰ ِ�َارَِك َوِ�َۡجَعلََك َءايَٗة  �َّ
نَّ 

َ
ۡعلَُم أ

َ
َ َ�ُۥ قَاَل أ ا تَبَ�َّ ٗماۚ فَلَمَّ  ّلِلنَّاِس� َوٱنُظۡر إَِ� ٱۡلعَِظاِم َكۡيَف نُنِ�َُها ُ�مَّ نَۡ�ُسوَها َ�ۡ

ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ َ  .]٢٥٩[البقرة:   ﴾٢٥٩ٱ�َّ

خرابه دیوارهایش بر سقفهای  ۀکه آن قریحالی ای در آنکه گذشت بر قریها مانند و ی: ترجمه
خدا چگونه این قریه را پس از خرابی آن و پس از موت اهلش زنده : آن ریخته بود، گفت
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ای؟  ت ماندهمّد  چه: و فرمود د، سپس او را زنده نمودرانخدا صد سال او را می کند؟ پس می
ای، پس به  بلکه صد سال درنگ نموده: فرمودام. خدا  ز ماندهیک روز و یا مقداری از رو :گفت

و باید تو را آیتی  خود نظر کن که تغییر نکرده و به درازگوشت نظر کن خوردنی و آشامیدنِی 
خیزانیم، سپس آنها را  و نظر کن به این استخوانها که چگونه آنها را برمی ی مردم قرار دهیمراب

که خدا بر هر چیزی  دانم می: روشن شد برایش، گفتون پوشانیم، پس چ به گوشت می
 )۲۵۹(تواناست.

  آن قریه بیت: نکات
ّ

دلیل اینکه ه بوده، ب پیغمبر و یا ارمیا یرَز آن گذشت ُع س و آنکه بر المقد

 آخدا در این 
ّ
دست ه المقدس ب بیت ۀ. قریاست م کرده و به او وحی نموده و او را آیتی قرار دادهیه با او تکل

و سؤال این  تی خدا و اثبات معاد اسنمای ه، قدرتصر خراب شد. و مقصود از ذکر این قّص النّ بخت 

ولیاء پس ازموت از ب بود نه از انکار. و این آیه دلیل است بر اینکه انبیاء و ااز تعّج  ...أنی حييی: پیغمبر

 لَمۡ ﴿ :ۀخبر باشند. و جمل بای از بدن خود خبر ندارند چه برسد به اینکه از دیگران و حتّ  خبرند دنیا بی
گاه داشته بود، و قدرت خدا آن را به یک حال ن تغییر نکردهداللت دارد که طعام و شراب او  ﴾يَتََسنَّهۡ 

 .﴾َ�ۡٗما نَۡ�ُسوَها ُ�مَّ  نُنِ�َُها﴿ :دلیله األجزاء گردیده بود ب قمتفّر  و پوسیده ولی خر او مرده و

َۡطَم�ِنَّ ُم  ۧ�ۡذ قَاَل إِبَۡ�ِٰ� ﴿ َو لَۡم تُۡؤِمن� قَاَل بََ�ٰ َوَ�ِٰ�ن ّ�ِ
َ
� قَاَل أ رِِ� َكۡيَف تُۡ�ِ ٱلَۡمۡوَ�ٰ

َ
َرّبِ أ

ِ َجَبٖل ّمِۡنُهنَّ ُجۡزٗء� �ُ 
ّ�ُ ٰ ۡ�ِ فَُ�ُۡهنَّ إَِ�َۡك ُ�مَّ ٱۡجَعۡل َ�َ ۡرَ�َعٗة ّمَِن ٱلطَّ

َ
مَّ قَۡلِ�� قَاَل فَُخۡذ أ

تِيَنَك سَ 
ۡ
َ َعزِ�ٌز َحِكيٞم ٱۡدُ�ُهنَّ يَأ نَّ ٱ�َّ

َ
 .]٢٦٠[البقرة:   ﴾٢٦٠ۡعٗياۚ َوٱۡعلَۡم أ

: کنی؟ خدا فرمود پروردگارا بنما مرا چگونه مردگان را زنده می: و چون ابراهیم گفت: ترجمه
پس چهار عدد  :رای آنکه دلم بیارامد، خدا فرمودآری باور دارم ولیکن ب :یا باور نداری؟ گفتآ

 آنها بر هر کن)، سپس از  پاره رهپا میل آنها را بخودت کن، (و یا به طرف خود آور پرنده را بگیر و
 و بدان که خدایتعالی عزیز و آیند تو می ، با شتاب نزدکوهی جزئی قرار ده، سپس بخوانشان

 )۲۶۰( حکیم است.
اند چون حضرت او جسد حیوانی  هبعضی گفت: اند وجوهی گفته در سبب سؤال ابراهیم: نکات

یایی از آن آمدن حیوانات در کند و در وقت باال مد پیدا می آب دریا جزر و ـرا در کنار دریا دید 

حضرت  ـخورند  ین رفتن آب دریا حیوانات صحرائی و پرندگان از آن میخورند و هنگام پای می

ندگان دریا و صحرا رشکم درندگان و پچگونه اجزاء حیوانی که در  ،پروردگارا :عرض کرد ابراهیم

چون خدا به او وحی کرده بود که : اند گردانی؟. بعضی گفته کنی و زنده می اند جمع می از آن خوردهبوده 

 او چیست؟ خطاب رسید ۀعرض کرد نشان ام یکی از بندگانم را، ابراهیم من دوست خود گرفته
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و لذا حضرت او خواست چنین دعائی کند و  کنم میدعای او مرده را زنده ه او این است که ب ۀنشان

به او وحی شد، خواست ت چون در ابتدای نبّو : اند بفهمد آیا آن بنده شاید خودش باشد. و بعضی گفته

لهی است و یا کالم شیطانی و لذا چنین درخواستی کرد که اگر اجابت شود بداند کالم بفهمد کالم ا

: و ذبح نمود عبارت بود از ای را که گرفت اند. و آن چهار پرنده گفتهلهی است. وجهات دیگری نیز ا

و مخلوط نمود، سپس ده قسم و یا هفت  دقطعه کر  ها را قطعه و این خروس طاووس، کبوتر، کالغ و

ابراهیم خود حیوانات را عادت داده بود که : قسم کرد و بر سر ده کوه گذاشت، در تفسیر ابومسلم گفته

و آنها به سوی او  نها را بر سر چند کوه گذاشت و آنها را خواندآو سپس  نددآم می ،خواند می چون آنها را

ن تو است این دو خدا خواست به او بفهماند که جمع اجزاء حیوان مانند خوانپرواز کرده، نزد او آمدند. 

و این آیه داللت  )1(»!نّ هُ عْ طَ اقْ و نَّ هُ حْ بَ اذْ فَ «: و نفرمود ﴾َك إَِ�ۡ  ُهنَّ فَُ�ۡ ﴿ :و لذا به او فرمود ؛پرندگان را

دارد بر نفی والیت تکوینی از ابراهیم، زیرا اگر آن حضرت خود قدرت بر احیاء داشت ولو به إذن خدا و 

ۡ ٱ تُۡ�ِ  َف َكيۡ ﴿ :گفت عطای او، دیگر به خدا نمی َطۡ ﴿ :گفت و نمی ﴾َ�ٰ َموۡ ل  .﴾ِ� قَلۡ  َم�ِنَّ ّ�ِ

ِيَن ﴿ َثُل ٱ�َّ ِ ُس�ُبَلةٖ مَّ
�َبَتۡت َسۡبَع َسَنابَِل ِ� ُ�ّ

َ
ِ َكَمَثِل َحبٍَّة أ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َ
يُنفُِقوَن أ

ُ َ�ِٰسٌع َعلِيٌم  ُ يَُ�ِٰعُف لَِمن �ََشآُءۚ َوٱ�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡم ِ� َسبِيِل  ٢٦١ّمِاْئَُة َحبَّةٖ� َوٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٱ�َّ

ِ ُ�مَّ  ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ�  ٱ�َّ
َ
َُّهۡم أ ٗذى ل

َ
ا َوَ�ٓ أ نَفُقواْ َمّنٗ

َ
َ� يُۡتبُِعوَن َمآ أ

ُ َغِ�ٌّ َحلِيٞم  ٢٦٢ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ٗذىۗ َوٱ�َّ
َ
ۡعُروٞف َوَمۡغفَِرةٌ َخۡ�ٞ ّمِن َصَدقَةٖ يَۡتَبُعَهآ أ  ٢٦٣۞قَۡوٞل مَّ

َها ٱ ُّ�
َ
� ِي يُنفُِق َماَ�ُۥ رِئَآَء َ�ٰٓ َذٰى َكٱ�َّ

َ
ْ َصَدَ�ٰتُِ�م بِٱلَۡمّنِ َوٱۡ� ْ َ� ُ�ۡبِطلُوا ِيَن َءاَمُنوا َّ�

َصابَُهۥ َوابِلٞ 
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َ�َمَثلُُهۥ َكَمَثِل َصۡفَواٍن َعلَۡيهِ تَُراٞب فَأ  ٱ�َّاِس َوَ� يُۡؤِمُن بِٱ�َّ

 َّ� ۖ� َ�ُهۥ َصۡ�ٗ ُ َ� َ�ۡهِدي ٱۡلَقۡوَم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ�َ ْۗ َوٱ�َّ ا َكَسُبوا ءٖ ّمِمَّ ۡ�َ ٰ  ﴾٢٦٤ َ�ۡقِدُروَن َ�َ
 .]۲۶۴-۲۶۱[البقرة:   

است که هفت  ای دانه ِل ثَ کنند، چون َم  مثل آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق می: ترجمه
بیفزاید برای آنکه بخواهد و خدا خدا  خوشه صد دانه باشد و و در هر خوشه برویاند

سپس از پی  ،کنند ) آنانکه اموال خود را در راه خدا انفاق می۲۶۱داناست( ۀدهند وسعت
خوف و  و نزد پروردگارشان اجر ایشان استآورند برای ایشان  ت و آزاری نمیانفاق خود منّ 

ت که در پی آن سا ای ) گفتار خوب و گذشت بهتر از صدقه۲۶۲اندوهی برای ایشان نیست(
و آزار گذاشتن ت منّ  ا) ای مؤمنین صدقات خود را ب۲۶۳نیاز بردبار است( آزاری باشد و خدا بی

_____________________________ 
 ها را ذبح کن و تکه تکه کن.آن -١
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کند و ایمان به خدا و روز  مانند آنکه مال خود را برای دیدن مردم انفاق می ،باطل نکنید
باران ل او چون داستان سنگ صافی است که بر او خاکی باشد که ثَ بازپسین ندارد، پس َم 

رها کند، اینان بر چیزی از  هرچیز) سنگی صاف (و خالی ازدرشت تندی به او برسد و آن را 
 )۲۶۴کند.( کسب خود توانا نیستند و خدا قوم کافرین را هدایت نمی

ت گذاشتن بر خلق و یا بر خالق منّ : گرداند چند چیز است که عمل را باطل و مانند نبود می: نکات

 ت و آزار اذیّ  و
ً
یا شنیدن  کسی که فقیر مؤمنی را بیازارد. و دیگر ریا یعنی برای دیدن و مخلوق، خصوصا

 
ّ
خدا  ﴾...َصۡفَوانٍ  َكَمَثلِ ﴿ مثال در و ر داده.مردم کاری و یا انفاقی بکند، چنانکه در آیات فوق تذک

روید ولی گاهی روی آن غبار  تشبیه کرده انفاق مال را از روی ریا، به سنگ سختی که چیزی از آن نمی

ّما چون باران درشتی بر آن بارید وخاک آن را یال کند چیزی از آن روئیده شده، ااست، شاید کسی خ

شود معلوم گردد  روید چنانکه ریاکار نیز چون کشف حقیقت برطرف کرد آشکار گردد که چیزی نمی

 که عملش نتیجه ندارد.

﴿ ِۢ نُفِسِهۡم َكَمَثِل َجنَّة
َ
ِ َوتَۡثبِيٗتا ّمِۡن أ ۡمَ�ٰلَُهُم ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َوَمَثُل ٱ�َّ

َصاَ�َها َوابِٞل َ� 
َ
ُ�لََها ِضۡعَفۡ�ِ فَإِن لَّۡم يُِصۡبَها َوابِٞل َ�طَ  َٔ بَِرۡ�َوٍ� أ

ُ
ُ بَِما َ�ۡعَمُلوَن اتَۡت أ ۗ َوٱ�َّ ّلٞ

نَۡ�ُٰر  ٢٦٥بَِصٌ� 
َ
ۡ�َناٖب َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ�

َ
ِيٖل َوأ ن تَُ�وَن َ�ُۥ َجنَّةٞ ّمِن �َّ

َ
َحُدُ�ۡم أ

َ
يََودُّ أ

َ
�

 ٓ َصاَ�َها
َ
َصابَُه ٱۡلِكَ�ُ َوَ�ُۥ ُذّرِ�َّةٞ ُضَعَفآُء فَأ

َ
ِ ٱ�ََّمَ�ِٰت َوأ

إِۡعَصارٞ �ِيهِ نَارٞ َ�ُۥ �ِيَها ِمن ُ�ّ
ُروَن  ُ َلُ�ُم ٱ�َ�ِٰت لََعلَُّ�ۡم َ�َتَفكَّ ُ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنٓواْ  ٢٦٦فَٱۡحَ�َقَۡتۗ َكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُمواْ ٱ�َۡ  �ِض� َوَ� َ�َيمَّ
َ
ۡخرَۡجَنا لَُ�م ّمَِن ٱۡ�

َ
آ أ نفُِقواْ ِمن َطّيَِ�ِٰت َما َكَسۡبُتۡم َوِممَّ

َ
بِيَث ِمۡنُه أ

َ َغِ�ٌّ َ�ِيٌد تُنفُِقوَن َولَۡسُتم � نَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ ْ �ِيهِ� َوٱۡعلَُمٓوا ن ُ�ۡغِمُضوا

َ
ٓ أ ۡيَ�ُٰن  ٢٦٧ِخِذيهِ إِ�َّ ٱلشَّ

 ُ ۡغفَِرٗة ّمِۡنُه َوَفۡضٗ�ۗ َوٱ�َّ ُ يَعُِدُ�م مَّ ُمرُُ�م بِٱۡلَفۡحَشآءِ� َوٱ�َّ
ۡ
َ�ِٰسٌع يَعُِدُ�ُم ٱۡلَفۡقَر َوَ�أ

 .]٢٦٨-٢٦٥[البقرة:   ﴾٢٦٨َعلِيٞم 
نشان دادن پایداری و  و داستان آنانکه اموال خود را برای تحصیل رضای خدا و: ترجمه

دهند، مانند بوستانی است بر مکان بلندی که به آن باران درشتی برسد که  استقامت خود می
و خدا به هر  سد باران ریزی برسدرشتی به آن نر ثمر خود را دو چندان بیاورد، پس اگر باران د

انگور دوست دارد باغی از درخت خرما و  ) آیا کسی از شما۲۶۵چه انجام دهید بیناست(
 غداشته باشد که از زیر درختاِن آن جویها روان باشد، که از همه قسم میوه بدهد و صاحِب با

بادی که در آن آتش باشد بوزد  و او را فرزندانی ناتوان باشد، پس بر آن باغ گرد را پیری فرا رسد
) ای ۲۶۶کند برای شما آیات را تا شاید بیندیشید( و آن را بسوزاند، خدا چنین بیان می
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ایم  نیده و خارج کردهبات آنچه کسب کردید و از آنچه برای شما از زمین رویامؤمنین از طیّ 
گیرید و  خودتان ناپاک را نمیکه  حالی انفاق در نظر نگیرید در رایو ناپاک آن را ب انفاق کنید

 نیاز و و بدانید که خدا بی کنید آن چشم پوشی (و صرفنظر) می ۀپذیرید مگر آنکه دربار  نمی
کند و خدا شما را  و به فحشاء أمر می دهد شیطان شما را به فقر وعده می) ۲۶۷ستوده است (

 )۲۶۸داناست.( ۀدهند دهد و خدا وسعت به آمرزش و فضل خود نوید می

نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  َوتَۡثبِيٗتا﴿ :ۀجمل: نکات
َ
انفاق مال، ایمان و  ۀواسطه داللت دارد که اهل ایمان ب ﴾أ

 َكَمَثلِ ﴿ و دربذل مال و جان دریغ ندارند.  دهند که از ادران مسلمان نشان میرا به بر عالقمندی خود
 ِۢ گیری باشد و باران به موقع بر آن ببارد که  تشبیه شده انفاق مال به باغی که در زمین بلند و باران ﴾...َجنَّة

 :مقصود از جمله چند مقابل دارد. و ۀدو مقابل میوه بدهد، این انفاق در راه خدا نیز مانند همان باغ بهر

ِۢ  َكَمَثلِ ﴿ يََودُّ ﴿ ﴾...َجنَّة
َ
َحُدُ�مۡ  �

َ
ی اه کنید برای روز پیری و براگر باغی تهیّ این است که شما  ﴾...أ

عیال و صغار خود، آیا میل دارید آن باغ بسوزد و از بین برود، همان طور باید از عمل خالص و  ۀنفق

و قصدتان رضای خدا باشد تا در روز سختی و پریشانی به  خود به فکر ذخیره برای خود باشیدانفاق 

ْ ﴿ :ۀشما بهره دهد. و جمل نفُِقوا
َ
های حالل  ر تمام کسبداللت دارد که زکات واجب د ﴾َطّيَِ�ِٰت  ِمن أ

 :ۀباشد. و جمل و چه معادن، چه جزئی و چه کلی، می چه از زمین خارج شود چه زراعت و در هر

ْ  َوَ� ﴿ ُموا د، بلکه را نباید به عنواِن زکات بپرداز گوید اجناس فاسد و یا حیوان مریض و الغر می ﴾...َ�َيمَّ

ٓ ﴿ ، و در﴾َكَسۡبُتمۡ  َما﴿ در »لهوصوماء م« ومرغوب است بدهد.  حبوب وچه م هر ا ۡخرَۡجَنا ِممَّ
َ
 أ

 ، مفید عموم است.﴾لَُ�م

﴿ ْ ْولُوا
ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ � َكثِٗ��ۗ َوَما يَذَّ وِ�َ َخۡ�ٗ

ُ
ۚ َوَمن يُۡؤَت ٱۡ�ِۡكَمَة َ�َقۡد أ  يُۡؤِ� ٱۡ�ِۡكَمَة َمن �ََشآُء

ۡلَ�ِٰب 
َ
 .]٢٦٩[البقرة:   ﴾٢٦٩ٱۡ�

که به او حکمت داده شود خوبی و هر  کند به هرکس بخواهد حکمت عطا می خدا: ترجمه
 )۲۶۹بسیاری نصیب او شده و پند نگیرند مگر صاحبان خرد.(

 را بکار اندازد و کس عقل خود باطل است که خدا به هر فهم حق و حکمت مقصود از: نکات

رُ  َما﴿ :ۀقرین کند به حق نباشد عطا می ض ازعرِ مُ  كَّ ٓ  يَذَّ ْ  إِ�َّ ْولُوا
ُ
ۡلَ�ٰبِ  أ

َ
  .﴾ٱۡ�
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نَصاٍر ﴿
َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۥۗ َوَما لِل�َّ َ َ�ۡعلَُمُه ۡو نََذۡرتُم ّمِن نَّۡذرٖ َفإِنَّ ٱ�َّ

َ
َفَقٍة أ نَفۡقُتم ّمِن �َّ

َ
 ٢٧٠َوَمآ أ

ۖ �ن ُ�ُۡفوَها  ا ِ�َ َدَ�ِٰت فَنِعِمَّ ْ ٱلصَّ َوتُۡؤتُوَها ٱۡلُفَقَرآَء َ�ُهَو َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۚ َوُ�َ�ّفُِر إِن ُ�ۡبُدوا
ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِ�ٞ  َٔ َعنُ�م ّمِن َسّ�ِ   .]٢٧١-٢٧٠[البقرة:   ﴾٢٧١اتُِ�ۡمۗ َوٱ�َّ

و برای  داند بدون گمان خدا آن را می ،یدچه نذر نمای مالی انفاق کنید و هرگونه  و هر: ترجمه
و اگر پنهان آن  خوب است ) اگر صدقات خود را آشکارا بدهید۲۷۰ستمگران یاورانی نباشد(

کند و خدا به  است و بعضی از گناهان شما را جبران می را به فقراء برسانید برای شما بهتر
 )۲۷۱آنچه بکنید آگاه است.(

لی پنهان بهتر است، ولی باید آشکار و پنهان هر دو خوب است و ۀآیه داللت دارد که صدق: نکات

و اگر برای ترغیب  اشاره شده ﴾ٱۡلُفَقَرآءَ  َوتُۡؤتُوَها﴿ ۀسعی کند به محتاجان برساند، چنانکه در جمل

 آ دیگران
ً
 در زکات واجبی سزاوارتر است. شکارا انفاق کند خصوصا

﴿ ۗ َ َ�ۡهِدي َمن �ََشآُء نُفِسُ�ۡمۚ لَّۡيَس َعلَۡيَك ُهَدٮُٰهۡم َوَ�ِٰ�نَّ ٱ�َّ
َ
ْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَِ� َوَما تُنفُِقوا

نُتۡم َ� ُ�ۡظلَُمونَ 
َ
ِۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ يَُوفَّ إَِ�ُۡ�ۡم َوأ  ٢٧٢ َوَما تُنفُِقوَن إِ�َّ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ ٱ�َّ

ِ َ� �َۡسَتِطيُعوَن َ�ۡ  ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ وا ۡحِ�ُ
ُ
ِيَن أ �ِض َ�َۡسُبُهُم ٱۡ�َاهُِل لِۡلُفَقَرآءِ ٱ�َّ

َ
ٗ�ا ِ� ٱۡ�

ِف َ�ۡعرُِ�ُهم �ِِسيَ�ُٰهۡم َ� �َۡ�  ۡغنَِيآَء ِمَن ٱ�ََّعفُّ
َ
لُوَن ٱ�َّاَس إِۡ�َاٗ�اۗ َوَما تُنفُِقواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَإِنَّ  َٔ أ

َ بِهِۦ َعلِيٌم   .]٢٧٣-٢٧٢[البقرة:   ﴾٢٧٣ٱ�َّ
 و ؛کند کسی را بخواهد هدایت می ولیکن خدا هرتو نیست،  ۀن بر عهدهدایت ایشا: ترجمه

ز کنید ُج نمیو انفاق  ؛آنچه انفاق کنید از مال و یا غیرمال که خیر باشد به سود خودتان است
به خود شما عائد خواهد شد و بر شما  ،و آنچه از خیر انفاق کنید برای تحصیل رضای خدا

در راه خدا محاصره و بازداشت ) انفاق برای فقرائی است که ۲۷۲ستمی نخواهد شد (
شمارند، تو ایشان را  زان مینیا و مردم نادان ایشان را از بی مسافرت در زمین نتوانند اند و شده

 قاً خیری که انفاق کنید محّق و هر کنند سؤال نمیشناسی، با اصرار از مردم  مایشان مییس از
 )۲۷۳خدا به آن داناست.(

رسول خدا نیست و  ۀایت مردم بر عهددداللت دارد که ه ﴾ُهَدٮُٰهمۡ  َعلَۡيَك  لَّۡيَس ﴿ :ۀجمل: نکات

  ف بر قلوب نداردجناب او والیت و تصّر 
ّ
القلوب و مسیطر بر قلوب فقط خداست. از این آیات  بو مقل

 َوَما﴿ :ۀدانند. و جمل امور و هادی قلوب می که أولیاء خدا را ولِیّ  باید فهمید چه قدر گمراهند کسانی
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 ْ داللت دارد که انفاق منحصر به مال نیست، هر کار خیری در حق محتاجان انجام  ﴾َخۡ�ٖ  ِمنۡ  تُنفُِقوا

 :شود خیر است شاعر گوید

ــان ده ــت محتاج ــان حاج ــه جه ــوانی ب ــا ت  ت
 

 بـــه دمـــی یـــا درمـــی یـــا قـــدمی یـــا قلمـــی 
 

  .مطلع است نه غیر اوشود که فقط خدا از نذر و انفاق بنده  استفاده می ۲۷۳تا  ۲۷۰و از آیه  

ِينَ  لِۡلُفَقَرآءِ ﴿ :ۀو جمل باید به ظاهر اشخاص نظر  داللت دارد که انسان در انفاقات خود ﴾...ٱ�َّ

 
ّ

ت روی سؤال ندارند، پس وقت انفاق آبروی ایشان را نداشته باشد، چه بسیارند اشخاصی که از عف

دارد،  دارد که خدا سؤال از مخلوق را دوست نمیداللت  ﴾...ٱ�َّاَس  لُونَ  َٔ �َۡ�  َ� ﴿ :ۀنریزد. و جمل

 
ً
  صرار وا با خصوصا

ّ
 دارد. ت و استغناء طبع را دوست میخدا عف

ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡم َوَ� َخوۡ ﴿
َ
� وََعَ��َِيٗة فَلَُهۡم أ ِۡل َوٱ�ََّهارِ ِ�ّٗ ۡمَ�ٰلَُهم بِٱ�َّ

َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ ٌف ٱ�َّ

ِي  ٢٧٤َزنُوَن َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�ۡ  ْ َ� َ�ُقوُموَن إِ�َّ َكَما َ�ُقوُم ٱ�َّ ُ�ُلوَن ٱلّرَِ�ٰوا
ۡ
ِيَن يَأ ٱ�َّ

 ُ َحلَّ ٱ�َّ
َ
ْۗ َوأ ْ إِ�ََّما ٱۡ�َۡيُع ِمۡثُل ٱلّرَِ�ٰوا ُهۡم قَالُٓوا َّ�

َ
ۚ َ�ٰلَِك بِ� ۡيَ�ُٰن ِمَن ٱلَۡمّسِ  ٱۡ�َۡيَع َ�َتَخبَُّطُه ٱلشَّ

ْۚ َ�مَ  َم ٱلّرَِ�ٰوا ِۖ َوَمۡن وََحرَّ ۥٓ إَِ� ٱ�َّ ۡمُرهُ
َ
ّ�ِهِۦ فَٱنَتَ�ٰ فَلَُهۥ َما َسلََف َوأ ن َجآَءهُۥ َموِۡعَظةٞ ّمِن رَّ

وَن  ۡصَ�ُٰب ٱ�َّارِ� ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك أ

ُ
َدَ�ِٰت�  ٢٧٥َ�َد فَأ ْ َوُ�ۡرِ� ٱلصَّ ُ ٱلّرَِ�ٰوا َ�ۡمَحُق ٱ�َّ

ُ َ� ُ�ِبُّ ُ�َّ َكفَّ  �ِيٍ� َوٱ�َّ
َ
 .]٢٧٦-٢٧٤[البقرة:   ﴾٢٧٦اٍر أ

کنند برای ایشان مزدشان  و آشکار انفاق می شب و روز، پنهانکه اموال خود را آنان: ترجمه
) رباخواران از جا ۲۷۴( نزد پروردگارشان است و بر آنان نه خوفی باشد و نه محزون شوند

این برای آن است که گفتند همانا بیع ز مانند کسی که شیطان او را دیوانه کند، برنخیزند ُج 
پروردگارش به  ۀحالل و ربا را حرام کرده، پس آنکه موعظ مانند رباست و حال آنکه خدا بیع را

 سوی خداست. و آنانکه برگردند بهه و أمر او ب برای او هخودداری کرد، گذشت(از ربا) او رسید و 
برد و  ) خدا ربا را از بین می۲۷۵گارند(مان رباخواری، پس ایشان اهل آتشند و در آن ماند ه

 )۲۷۶کار را.( دارد کفران کن گنه دهد و خدا دوست نمی صدقات را نمو می

ِي َ�ُقومُ  َكَما إِ�َّ  َ�ُقوُمونَ  َ� ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات خوار در دنیا از  اباین است که ر ﴾...ٱ�َّ

به حال دیوانگان  خرتآو در  پرتی است حواسمانند دیوانگان با مردم وحشت دارد و قیام و رفتارش 

داللت دارد که اگر حکم  :﴾...َجآَءهُۥ َ�َمن﴿: ۀاند. و جمل محشور گردد چون منکر حکم خدا شده

دد به ربخشد، ولی اگر باز برگ او را می ۀخدا را در مورد ربا شنید و خودداری کرد، حق تعالی گناه گذشت

ُ  َ�ۡمَحقُ ﴿ :ۀدوام. و جمله ب ل دوزخ استها ،رباخواری مانند منکرین حکم خدا ْ  ٱ�َّ  َوُ�ۡرِ�  ٱلّرَِ�ٰوا
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َدَ�ٰتِ   شود، ولی خدا مال زکات داده شده را نمّو  و نابود می لت دارد که مال ربوی برکت ندارددال ﴾ٱلصَّ

 دهد. می

لَٰوةَ ﴿ ْ ٱلصَّ قَاُموا
َ
ٰلَِ�ِٰت َوأ ْ ٱل�َّ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا ۡجُرُهۡم ِعنَد إِنَّ ٱ�َّ

َ
َكٰوَة لَُهۡم أ ْ ٱلزَّ َوَءاتَُوا

َ َوَذُرواْ َما بَِ�َ  ٢٧٧َرّ�ِِهۡم َوَ� َخۡوٌف َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ِيَن َءاَمُنواْ ٱ�َُّقواْ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

ۡؤِمنَِ�  اْ إِن ُكنُتم مُّ   ٢٧٨ِمَن ٱلّرَِ�وٰٓ
ۡ
ِ َورَُسوِ�ۦِۖ �ن تُۡبُتۡم فَإِن لَّۡم َ�ۡفَعلُواْ فَأ َذنُواْ ِ�َۡرٖب ّمَِن ٱ�َّ

ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َ� َ�ۡظلُِموَن َوَ� ُ�ۡظلَُموَن 
َ
�ٖ َ�َنِظَرةٌ إَِ�ٰ  ٢٧٩فَلَُ�ۡم رُُءوُس أ �ن َ�َن ُذو ُعۡ�َ

قُواْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡم إِن ُكنُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ن تََصدَّ
َ
�ٖ� َوأ ْ  ٢٨٠َمۡيَ�َ ِۖ  َوٱ�َُّقوا يَۡوٗما تُرَۡجُعوَن �ِيهِ إَِ� ٱ�َّ

ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  .]٢٨١-٢٧٧[البقرة:  ﴾٢٨١ُ�مَّ تَُو�َّ
پا دارند و زکات نماز را بر های شایسته نموده و ملبه حقیقت آنانکه ایمان آورده و ع: ترجمه
) ۲۷۷است و نه خوفی دارند و نه اندوهگین شوند ( ایشان مزدشان نزد پروردگارشان، بر بدهند

) پس اگر ۲۷۸( رهاکنیدچه از ربا باقی مانده نای مؤمنین از خدا بترسید و اگر ایمان دارید آ
ما اعالم جنگ به خدا و اعالم کنید به جنگی از خدا و رسول (یعنی عمل ش ،رها نکردید

شما ه اید و نه ظلمی ب ودتان، نه ظلم کردههای شما از خ و اگر توبه کردید سرمایه رسول است)
 شو بخش بدستی باشد مهلت دهید تا گشایشی یا) و اگر بدهکار در تنگد۲۷۹ت (سشده ا

سوی خدا (و ه در آن ب ) و بترسید از روزی که۲۸۰اگر بدانید( ،شما بهتر است برای شما
 ،شود و جزا داده میرسد  کس به تمامی آنچه کرده می گردید، سپس هر ) برمیعدل او ۀمحکم

 )۲۸۱بر ایشان ستمی نشود.( و

ْ  ِمنَ  بَِ�َ  َما﴿ مقصود از: نکات ا ت اگر زمان جاهلیّ  ان،این است که شما تازه مسلمان ﴾ٱلّرَِ�وٰٓ

 ۀاید عفو شده، ولی آنچه باقی مانده زیادتر از سرمای آنچه در حال کفرتان گرفته ،اید ربوی کرده ۀمعامل

 :ۀ، دیگر نباید بگیرید. جملاید از زیادی هیچ نگرفتهو اگر  نگیرید و همان سرمایه را بگیرید خودتان

ۡمَ�ٰلُِ�مۡ  رُُءوُس  فَلَُ�مۡ ﴿
َ
 دارد که پس از اسالم أخذ زیادتر از سرمایه جائز نیست چه صد داللت ﴾أ

 �ن﴿ :ۀجمل یک باشد و چه کمتر و چه زیادتر، پس کسی خیال نکند گرفتن سود کم جائز است. و
�ٖ  ُذو َ�نَ   ا به حبس و زجر نکشندو اگر ندارد او ر گیری نشود دارد که به مدیون سخت داللت ﴾...ُعۡ�َ

 
ّ
 ن او را مهلت دهند.و تا وقت تمک

َسّ�ٗ َفٱۡ�تُُبوُهۚ َوۡ�َۡكُتب﴿ َجٖل مُّ
َ
ْ إَِذا تََدايَنُتم بَِديٍۡن إَِ�ٰٓ أ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� بَّۡيَنُ�ۡم  َ�ٰٓ

ِي َعلَۡيهِ  ۚ فَلَۡيۡكُتۡب َوۡ�ُۡملِِل ٱ�َّ ُ ن يَۡ�ُتَب َكَما َعلََّمُه ٱ�َّ
َ
َب َ�تٌِب أ

ۡ
َ�تُِبۢ بِٱۡلَعۡدِل� َوَ� يَأ



 ٣٤٥  سورة البقرة

َ َر�َُّهۥ َوَ� َ�ۡبَخۡس ِمۡنُه َشۡ�    ٗٔ ٱۡ�َقُّ َوۡ�َتَِّق ٱ�َّ
َ
ِي َعلَۡيهِ ٱۡ�َقُّ َسفِيًها أ ۡو َضعِيًفا اۚ فَإِن َ�َن ٱ�َّ

 ِ ن يُِملَّ ُهَو فَۡلُيۡملِۡل َوِ�ُُّهۥ بِٱۡلَعۡدِل� َوٱۡستَۡشِهُدواْ َشِهيَديِۡن ِمن رَِّجالُِ�ۡمۖ فَإ
َ
ۡو َ� �َۡسَتِطيُع أ

َ
ن أ

ن تَِضلَّ إِۡحَدٮُٰهَما َ�تُ 
َ
َهَدآءِ أ ن تَۡرَضۡوَن ِمَن ٱلشُّ تَاِن ِممَّ

َ
َذّكَِر لَّۡم يَُ�ونَا رَُجلَۡ�ِ فَرَُجٞل َوٱۡمَر�

ْۚ َوَ� �َۡ�  َهَدآُء إَِذا َما ُدُعوا َب ٱلشُّ
ۡ
ۡخَرٰىۚ َوَ� يَأ

ُ
ۡو َكبًِ�ا  َٔ إِۡحَدٮُٰهَما ٱۡ�

َ
ن تَۡ�تُُبوُه َصغًِ�ا أ

َ
ُمٓواْ أ

 ٓ �َّ تَۡرتَابُٓواْ إِ�َّ
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
َ�َٰدةِ َوأ ۡقوَُم لِلشَّ

َ
ِ َوأ ۡقَسُط ِعنَد ٱ�َّ

َ
َجلِهِۦۚ َ�ٰلُِ�ۡم أ

َ
ن تَُ�وَن تَِ�َٰرةً إَِ�ٰٓ أ

َ
 أ

ۡشِهُدٓواْ إِذَا َ�َباَ�ۡعُتۡمۚ َوَ� 
َ
�َّ تَۡ�ُتُبوَهاۗ َوأ

َ
ٗة تُِديُروَ�َها بَۡيَنُ�ۡم فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح �  َحاِ�َ

ۖ َو�ُعَ  َ ُ يَُضآرَّ َ�تِٞب َوَ� َشِهيٞدۚ �ن َ�ۡفَعلُواْ فَإِنَُّهۥ فُُسوُقۢ بُِ�ۡمۗ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ۗ َوٱ�َّ ُ ّلُِمُ�ُم ٱ�َّ
ٍء َعلِيٞم  ِمَن  ٢٨٢بُِ�ّلِ َ�ۡ

َ
ۖ فَإِۡن أ ۡقُبوَضةٞ ْ َ�تِٗبا فَرَِ�ٰٞن مَّ ٰ َسَفٖر َولَۡم َ�ُِدوا ۞�ن ُكنُتۡم َ�َ

ۥۗ َوَ� تَۡ�ُتُمو َ َر�َُّه َ�َٰنَتُهۥ َوۡ�َتَِّق ٱ�َّ
َ
ِي ٱۡؤتُِمَن أ ۚ َوَمن َ�ۡعُضُ�م َ�ۡعٗضا فَۡلُيَؤّدِ ٱ�َّ َ�َٰدَة ْ ٱلشَّ ا

ُ بَِما َ�ۡعَملُوَن َعلِيٞم  ۥۗ َوٱ�َّ ۥٓ َءاثِٞم قَۡلُبُه  .]٢٨٣-٢٨٢[البقرة:   ﴾٢٨٣يَۡ�ُتۡمَها فَإِنَُّه
و باید  آن را بنویسید ،کردید دار معاملهبا همدیگر به وامی مّدت هرگاهای مؤمنین : ترجمه

گونه که خدا  نوشتن، بداناز نباید نویسنده  و بنویسد(آن را) ای بین شما به عدالت  نویسنده
اوست امال کند (یعنی او  ۀو آنکه حق بر ذّم  او بنویسدباید پس  ؛کندخودداری  ،به وی آموخته

و چیزی از آن نکاهد. پس  از خدا بترسدباید بگوید و نویسنده طبق گفتار و اقرار او بنویسد) و 
 ولِیّ تواند إمال کند، باید است، یا نمیگیرنده) سفیه یا ناتوان  اوست (وام ۀاگر آنکه حق بر ذّم 
بگیرید، پس اگر دو مرد نباشد یک مرد و دو  شاهدو دو تن از مردانتان را  او عادالنه امال کند

در صورت فراموشی یکی  تارا قبول دارید،  ایشانپسندید و گواهی  اشخاصی که می نزن، از آ
واهان چون برای گواهی دعوت شدند، خودداری نکنند. و گد. و ری به یادش آورَ ، دیگزناز دو 

زد خدا به انصاف و نشوید، این ن دلگیراز نوشتن آن وام تا موعدش چه کوچک و چه بزرگ، 
است. مگر در تجارت نقدی که  و از شک و شبهه دورتر عدالت نزدیکتر و برای گواهی استوارتر

 چون خرید و فروش کنید گواه گیریدآن باکی نیست. و  ما ننوشتِن دائر بین شماست، که بر ش
و از  وجود آمدهه بشما  ۀواسطه و اگر چنین کنید گناهی ب سند و گواه ضرری نرسدیو به نو

) و اگر در ۲۸۲خدا به هر چیزی داناست( و آموزد حالیکه خدا به شما میخدا بترسید، در
پس اگر بعضی از شما بعض دیگر را گروی بستانید، ای نیافتید، پس  سفری بودید و نویسنده

و باید از  انت را أدا کندما آنکس که امین دانسته شده،مانتی داد، باید امین دانست و ا
کار است. و  آن را کتمان کند دل او گنهکس  و هر د و گواهی را کتمان نکنیدپروردگار خود بترس

 )۲۸۳کنید داناست.( خدا به آنچه می
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باید ن وام، اگرچه تا ممکن است انسان نداللت دارد بر جواز گرفت ﴾...تََدايَنُتم إَِذا﴿ :ۀجمل: نکات

  ۀین غّص قرض کند، زیرا دَ 
ّ
ْيِل  م وَ ا�ُ إيَّ «: فرمود صو رسول خدا ت روز استشب و ذل

َّ
ْ�ُن َ�مٌّ بِالل ادلَّ

َجلٖ  إَِ�ٰٓ ﴿ :ۀ. وجمل)١(»ُذلٌّ بِانلََّهار وَ 
َ
َسّ�ٗ  أ  داللت  ﴾مُّ

ّ
ت شود. و دارد که باید در گرفتن وام تعیین مد

 َوَ� ﴿ :ۀاست به نوشتن دین، تا به فراموشی مال کسی ضایع نشود. و جمل مرا ﴾فَٱۡ�ُتُبوهُ ﴿ :ۀجمل
َب 

ۡ
 است بنویسد اجبو ز یک نفر کاتب عادل بر اوای یافت نشود ُج  داللت دارد که اگر نویسنده ﴾...يَأ

را  به کاتب ضرر وارد نشود و پول کاغذ و لوازم آن داللت دارد که باید ﴾...يَُضآرَّ  َوَ� ﴿ واجابت کند.

ُ  َوُ�َعّلُِمُ�مُ ﴿ :ۀبپردازند. و جمل مدیون و یا طرفین داللت دارد که نوشته باید طبق فرامین إلهی  ﴾ٱ�َّ

 ۀبنویسد. و جملداللت دارد که مدیون باید بیان و اقرار کند تا کاتب  ﴾...َوۡ�ُۡملِلِ ﴿ :ۀباشد. و جمل

مجمل  داللت دارد که مدیون باید برای نوشتن چیزی را از دین نکاهد و ﴾ا ٔٗ َشۡ�  ِمۡنهُ  َ�ۡبَخۡس  َوَ� ﴿

داللت دارد  ﴾بِٱۡلَعۡدلِ  َوِ�ُُّهۥ فَۡلُيۡملِۡل ﴿ :ۀبیان نکند و رموز و دقائق دین را طبق واقع بیان کند. و جمل

 ﴾...فَرَِ�ٰنٞ ﴿ :ۀاو باید برای نویسنده اقرار کند. و جمل ست، ولِیّ یا طفل و یا الل اکه اگر مدیون سفیه، 
 گرفتن. داللت دارد بر جواز گرو

ۡو ُ�ُۡفوُه ُ�َاِسۡبُ�م بِهِ ﴿
َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ْ َما ِ�ٓ أ �ِض� �ن ُ�ۡبُدوا

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ َّ ِ�ّ

ۖ َ�َيۡغفُِر لَِمن �ََشآُء  ُ ٖء قَِديٌر ٱ�َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۗ َوٱ�َّ ُب َمن �ََشآُء َءاَمَن ٱلرَُّسوُل بَِمآ  ٢٨٤َو�َُعّذِ

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َ� ُ�َفرِّ  ّ�ِهِۦ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَنۚ ُ�ٌّ َءاَمَن بِٱ�َّ نزَِل إَِ�ۡهِ ِمن رَّ
ُ
ُق َ�ۡ�َ أ

َحٖد ّمِن رُُّسلِهِۦۚ وَ 
َ
ۖ ُ�ۡفَرانََك َر�ََّنا �َ�َۡك ٱلَۡمِصُ� أ َطۡعَنا

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ُ  ٢٨٥قَالُوا َ� يَُ�ّلُِف ٱ�َّ

خۡ 
َ
ۡو أ

َ
َِّسيَنآ أ نَاۚ َ�ۡفًسا إِ�َّ وُۡسَعَهاۚ لََها َما َكَسَبۡت وََعلَۡيَها َما ٱۡ�تََسَبۡتۗ َر�ََّنا َ� تَُؤاِخۡذنَآ إِن �

ۡ
َط�

ِيَن ِمن َ�ۡبلَِناۚ َر�ََّنا َوَ� ُ�َّمِلَۡنا َما َ� َطاقََة َ�َا َر�ََّنا َوَ� َ�ۡمِ  � َكَما َ�َلَۡتُهۥ َ�َ ٱ�َّ ۡل َعلَۡيَنآ إِۡ�ٗ
نَا َ�َ ٱلَۡقۡوِم ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  نَت َمۡولَٮَٰنا فَٱنُ�ۡ

َ
   ﴾٢٨٦بِهۦِۖ َوٱۡ�ُف َ�نَّا َوٱۡغفِۡر َ�َا َوٱرَۡ�َۡناۚٓ أ

 .]٢٨٦-٢٨٤[البقرة:  
و اگر آنچه در  ه در آسمانها و آنچه در زمین استاختیار اوست آنچه ملک خدا و ب: ترجمه

که را بخواهد   رسد، پس هر خدا به حساب آن می ندرون شماست آشکار کنید و یا پنها
مبر به ا) این پی۲۸۴کند و خدا بر همه چیز تواناست( که را بخواهد عذاب می آمرزد و هر می

 ).٢٤٢/ ٧٥( األنوار بحار جملسی،  ».بر حذر باشید که غم و نگرانی شب و ذلت روز است (بدهکاری) از ِدین«  -١
_____________________________ 



 ٣٤٧  سورة البقرة

یک به خدا و فرشتگان او و کتب او  مؤمنین هر و نازل شده ایمان داردآنچه از پروردگارش به او 
یک از رسوالن او نگذاریم و گویند  گویند) ما فرقی بین هیچ و رسوالن او ایمان دارند (و همی

) ۲۸۵ت (یم) و بازگشت به سوی توسیجو شنیدیم و اطاعت کردیم، پروردگارا آمرزش تو را (می
انجام  )از نیکی(سود اوست آنچه را ه کند، ب وسعش تکلیف نمی ۀز به انداز کس را ُج خدا هیچ

کسب نموده، پروردگارا اگر نسیان نمودیم و یا خطا  )ها از بدی(داده و به زیان اوست آنچه 
دی، ه بر پیشینیان ما نهادگارا بار سنگین بر ما منه، چنانککردیم ما را مؤاخذه مکن، پرور 

و به ما رحم کن،  را طاقت نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را بیامرز پروردگارا آنچه
 )۲۸۶یاری ده.(بر قوم کافران را  توئی موالی ما، پس ما

ْ  �ن﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات نُفِسُ�مۡ  ِ�ٓ  َما ُ�ۡبُدوا
َ
وۡ  أ

َ
 هللابا ظِنّ  نفاق و سوء ، شرک،﴾...ُ�ُۡفوهُ  أ

محاسبه و مؤاخذه ت، باشد که اگر اظهار بکند و یا نکند مسئولیّ  و امثال اینهاست که از أفعال جوانح می

و محاسبه ندارد. و ممکن است  و به عمل نیاید مؤاخذه تی که راجع به اعمال جوارح باشدنیّ  دارد، زیرا

ه اعمال جوارح باشد عقاب تی که راجع بگناهی حساب دارد، ولی نیّ  بگوییم مطلق است یعنی نّیت هر

مانند سایرین باید ایمان داشته  صداللت دارد که رسول خدا ﴾...ٱلرَُّسوُل  َءاَمنَ ﴿ :ۀ. و جمل)١(ندارد

تا آخر داللت دارد که  ﴾...ُ�ٌّ  َوٱلُۡمۡؤِمُنونَۚ ﴿ :ۀباشد به آنچه نازل شده و خودش پیروی آن کند. و جمل

چیز  به آنها ایمان داشته باشد چند ایدو اصول دین او که ب باشدمعتقد ه چه چیز مسلمان و مؤمن باید ب

الزم نیست ایمان آورد،  و زیاده بر آن به چیز دیگر آیه ذکر شده اگر بپذیرد مؤمن استو آنچه را در  است

رسوالن خدا و روز قیامت داشته باشد، مؤمن  که ایمان به خدا، مالئکه، کتب آسمانی، و خدا کسی را

که مؤمن به خدا، رسول، کتب و مالئکه را  ب است از کسانیتعّج  ا بودن چنین آیاتی در قرآندانسته. ب

حال باید پرسید  است که ایمان به امام داشته باشد!گویند مؤمن و مسلمان کسی  و می دانند مؤمن نمی

_____________________________ 

ُ  قَاَل اهللاُ «چنانکه در حدیث قدسی متفق علیه آمده است:  -١
َ

: إَِذا َهمَّ َ�بِْدي حِبََسنٍَة َولَْم َ�ْعَملَْها َكتَبْتَُها هل
َ

َ�َعاىل
 َسبِْعِمائَِة ِضْعٍف  ،َحَسنَةً 

َ
ُ َعرْشَ َحَسنَاٍت إىِل

َ
ْ�تُبَْها َعلَيْهِ  ،فَإِْن َعِملََها َكتَبْتَُها هل

َ
 ،َو�َِذا َهمَّ �َِسيِّئٍَة َولَْم َ�ْعَملَْها لَْم أ

يِت ما  اهللاَ إّن «فرماید:  می صو در حدیث دیگری پیامبر اکرم ». تَبْتَُها َسيِّئًَة َواِحَدةً فإِْن َعِملََها كَ  مَّ
ُ
اَوَز يل عن أ

َ
جت

را ام قصد امر نیکی کند و آنخداوند متعال فرموده است: چون بنده»: «وَْسوََسْت بِِه ُصُدورُها ما لم َ�ْعَمْل أْو َ�تَلَكَّمْ 

    کنم و اگر بدان عمل کند برای وی ده نیکی تا هفتصد نیکیپرونده اعمال او درج میانجام ندهد یک نیکی در 

نویسم و اگر بدان عمل کند تنها بدی را برای وی نمی را انجام ندهد، آننویسم. و چون قصد امر بدی کند و آن می

خداوند، «فرماید:  ل خدا میو در روایتی دیگر آمده است که رسو». کنمیک گناه در پرونده اعمال وی درج می

آن، عمل نکرده و یا  یکه بر مقتضا ینمایند، معاف فرموده است تا زمانیرا که در دل امت من، خطور م یهایوسوسه

 . به روایت بخاری در صحیحش.»آن، سخن بر زبان نیاورده باشند هدربار

 



 تابشی از قرآن    ٣٤٨

کجای قرآن ایمان به امام را از اصول دین شمرده، آیا اصول دین اسالم را خدا باید بیان کند و یا زید و 

آن الزم نیست. دینی که خدا بیان  در آیه ذکر شده، الزم و ایمان به غیرایمان به آنچه  ،این بنابر  !عمرو؟

راه هدایت راهنما باشد  کس مردم را به مام نیستیم. هرست ما منکر وجود اکرده این است، ولی باید دان

   و وجود امام در بیان حالل و حرام راهنمای مردم بوده نیز و علی امام است
ّ
ی نیست. اشکال در شک

ی که ایمان به آن در صدر این چیزهای از اصول دین شده. بنابرایمان به امام است که این ایمان از کجا 

 اسالم آورده خود را مؤمن به آن ندانسته زمانیکه  و خود علی نشدهدین شمرده  اسالم نبوده از اصول

امام تابع دین  از اسالم مذهبی داشته یا خیر. و گونه بوده، آیا غیرچه بوده و چ. باید دید اسالم او است

و در این  شود استفاده میاست نه اصل دین و نه فرع آن است. و الیخفی ایمان به قیامت از آیات قرآن 

ٓ  َ�  َر�ََّنا﴿ :ۀاشاره به قیامت است. و جمل ﴾ٱلَۡمِص�ُ  �َ�َۡك ﴿ :ۀآیه جمل ٓ  إِن تَُؤاِخۡذنَا َِّسيَنا تا  ﴾...�

نیز  صو نیز داللت دارد که رسول خدا )١(اخروی ندارد ۀداللت دارد که نسیان و خطا مؤاخذ ،آخر

 دیگران.ه ، چه برسد ب)٢(ممکن است مبتال به نسیان و خطا گردد

 والنِّْسياَن وما  اهللاَ إّن «چنانکه در حدیث متفق علیه نزد هر دو گروه آمده است:   -١
َ
يِت اخلََطأ مَّ

ُ
اَوَز يل عن أ

َ
تعاىل جت

 .»اجبار شود، گذشت کرده است آن چه بر آن ها امتم و یفراموش داوند به خاطر من از خطا وخ»: «اْستُْكِرُهوا عليه
باشد در امور دنیوی و شخصی محض می صواضح و روشن است که مقصود مولف فراموشی و اشتباه رسول الله  -٢

ای میان آنها و دین و تشریع و تبلیغ از سوی خداوند متعال وجود ندارد. وگرنه عصمت رسول اموری که هیچ رابطه

باشد. چراکه خداوند کند از قطعیاتی است که محل اتفاق قاطبه امت میخدا در آنچه از جانب خداوند ابالغ می

ها آیه از آیات قرآن رده است و بلکه اطاعت از او را در دهمتعال بدون هیچ قید و بندی به اطاعت از رسولش امر ک

 مقرون به اطاعت خود بیان کرده است. 

_____________________________ 



 
 
 

 سورة آل عمران (مدنية وهي مائتا آية)

 باشد سورة آل عمران مدنی و دارای دویست آیه می

ِ ٱلرَّ� ٱلرَِّحيِم   ١� ٱ�َّ
ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَ�ُّ ٱۡلَقيُّوُم  ١الٓٓم ﴿ ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ  ٢ٱ�َّ َل َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ُمَصّدِ نَزَّ

ِ�يَل  نَزَل ٱ�َّۡوَرٮَٰة َوٱۡ�ِ
َ
ِيَن  ٣يََديۡهِ َوأ نَزَل ٱۡلُفۡرقَاَنۗ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ِمن َ�ۡبُل ُهٗدى ّلِلنَّاِس َوأ

ُ َعزِ�ٞز ذُ َ�َفُرواْ � ِ لَُهۡم َعَذاٞب َشِديٞدۗ َوٱ�َّ  .]٤-١[آل عمران   ﴾٤و ٱنتَِقاٍ� َ�ِٰت ٱ�َّ
) خدای ۱یم(الذات و الصفات رحمن رحیم. الف، الم، م نام خدای کامله ب: ترجمه

) نازل نمود بر تو ۲( ز او که زنده و پاینده استکه نیست که معبودی ُج  الصفاتیالذات و  کامل
و  توراتفرستاد  و فرو آن چیزی است که جلو آن بوده ۀکنند که تصدیق ،این کتاب را به حق

که به آیات خدا راستی آنانهب و نازل نمود فرقان را. .برای هدایت مردم ،) از پیش۳انجیل را(
 )۴ت و صاحب انتقام است.(خدا صاحب عزّ و  ؛برای ایشان عذاب سختی است ،کافر شدند

َل ﴿ ۀکلم ۳ ۀدر آی: نکات نَزَل ﴿ تشدید و اب ﴾نَزَّ
َ
و گفته شده فرق این دو این است  با همزه آمده ﴾َوأ

َل ﴿ که نَزَل ﴿نزول دفعی است و  ﴾نَزَّ
َ
نزول تدریجی است، ولی چون به موارد استعمال آنها رجوع  ﴾َوأ

، انجیل و قرآن هر سه مفید هدایت و برای توراتشد، معلوم شد فرقی نیست. این آیه داللت دارد که 

ن بود، قرآن نیز زمان مدوَّ  موسی و عیسی و انجیل زمان توراتهدایت مردم است و چنانکه 

 و در زمان حیات او همین کتاب بوده است. ت تدوین گردیدهدست آن حضره و ب صدمحّم 

َمآءِ ﴿ �ِض َوَ� ِ� ٱلسَّ
َ
ءٞ ِ� ٱۡ� َ َ� َ�َۡ�ٰ َعلَۡيهِ َ�ۡ ِي يَُصّوِرُُ�ۡم ِ�  ٥إِنَّ ٱ�َّ ُهَو ٱ�َّ

 ۚ رَۡحاِم َكۡيَف �ََشآُء
َ
نَزَل َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب  ٦َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو ٱۡلَعِز�ُز ٱۡ�َِكيُم  ٱۡ�

َ
ِٓي أ ُهَو ٱ�َّ

ِيَن ِ� قُلُو�ِِهۡم َزۡ�ٞغ  ا ٱ�َّ مَّ
َ
َخُر ُمتََ�ٰبَِ�ٰٞتۖ فَأ

ُ
مُّ ٱۡلِكَ�ِٰب َوأ

ُ
َۡكَ�ٌٰت ُهنَّ أ ِمۡنُه َءاَ�ٰٞت �ُّ

 ٓ ۗ َ�َيتَّبُِعوَن َما �ََ�َٰبَه ِمۡنُه ٱبۡتَِغا ُ ۥٓ إِ�َّ ٱ�َّ وِ�لَُه
ۡ
وِ�لِهۦِۖ َوَما َ�ۡعلَُم تَأ

ۡ
َء ٱۡلفِۡتَنةِ َوٱبۡتَِغآَء تَأ

 
َ
ْولُواْ ٱۡ�

ُ
ٓ أ ُر إِ�َّ كَّ ٞ ّمِۡن ِعنِد َرّ�َِناۗ َوَما يَذَّ ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم َ�ُقولُوَن َءاَمنَّا بِهِۦ ُ�ّ    ﴾ۡلَ�ٰبِ َوٱل�َّ

 .]۷-۵[آل عمران:  



 تابشی از قرآن    ٣٥٠

 ) اوست که صورت شما۵بر خدا مخفی نیست چیزی در زمین و نه در آسمان( قاً محّق : ترجمه
 

) ۶ز او که عزیز و حکیم است(کشد، نیست معبود و ملجأی ُج  گونه بخواهد می ها هر مرا در رِح 
تی است که آنها أصل این آیات محکما ،ی از آنضاوست که بر تو این کتاب را نازل نمود، بع

پیروی  ،ما آنانکه در قلبشان میل به باطل استبعضی دیگر متشابهات. پس ا و کتاب است
جز خدا کسی حال آنکه تأویل آن را  و جوئی و تأویل جستن کنند برای فتنه متشابه می

یک از آنها از نزد پروردگار     به آن ایمان آوردیم، هر :گویند و ثابتان در دانش می .داند نمی
 )۷د.(کسی پند نگیر  جز صاحبان خرد و ماست.

ءٞ ﴿ بر ﴾َعلَۡيهِ ﴿ ۀتقدیم کلم: نکات مخفی نبودن أشیاء  داللت بر حصر دارد، یعنی ﴾َ�ۡ

شود. و  نیز چنین استفاده می ﴾بِ َغيۡ لۡ ٱ َمَفاتِحُ  ۥوَِعنَدهُ ﴿ :و از آیات دیگر مانند مخصوص به اوست

داند و نفرموده معنی و  نمیکسی جز خدا مخفی نماند خدا در این آیات فرموده تأویل متشابهات را 

  متشابهات را کسی نمی ۀترجم
ً
لمعنی و قابل فهم همه کس ا واضح داند، بلکه آیات متشابه تماما

ِٰسُخونَ ﴿ :ۀ. و جملباشد می شرک  عاطفه بگیریم کفر و »واو«و اگر  آن استیناف است» واو« ﴾...َوٱل�َّ

، از یک از آنها ره ،گویند ایمان آوردیم به آن و راسخون میشود خدا  آید، زیرا معنی چنین می الزم می

ایمان آورده به آنچه از پروردگارش نازل شده در  ـ هللابانعوذ ـ خدا هم  ،این بنابر نزد پروردگار ماست.

  ۲۰و  ۱۹صورتیکه خدا پروردگار ندارد. توضیح بیشتری اگر الزم باشد به فصل 
ّ

 مه رجوع شود.مقد

اُب َر�ََّنا َ� ﴿ نَت ٱلۡوَهَّ
َ
نَك رَۡ�ًَةۚ إِنََّك أ ُ َر�ََّنآ  ٨تُزِۡغ قُلُوَ�َنا َ�ۡعَد إِۡذ َهَديۡتََنا َوَهۡب َ�َا ِمن �َّ

َ َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعاَد   .]٩-٨[آل عمران:   ﴾٩إِنََّك َجاِمُع ٱ�َّاِس ِ�َۡوٖ� �َّ َرۡ�َب �ِيهِ� إِنَّ ٱ�َّ
 به باطل مایل مکن و ما را ازکه ما را هدایت نمودی، دلهایمان را ، بعد از آنپروردگارا: ترجمه

که در آن  مردم را برای روزی تو ،) پروردگارا۸ی بخشنده(نزد خود رحمتی عطا نما، زیرا توی
 ) ۹کند ( خالف نمیدر وعده خدای تعالی  قاً کنی، محّق  شکی نیست جمع می

دعاهاست که خدا به توسط نزول آیات خود، به دعاهای قرآن که در قرآن ذکر شده بهترین : نکات

آلوده به شرک  از خرافات و مملّو  ،ی که در کتب دعاها ذکر شدهن آموخته، ولی اکثر دعاهایبندگا

فوق و  ۀآن جمله دو آی دعا، دعاهای قرآن را بخواند، از این است که انسان در موقع باشد. پس بهتر می

ایم  ردهی قرآن را جمع و ترجمه کو ما در کتابی دعاها قره استب ۀآخر سور ۀآی عایی که درهمچنین د

 که خواهد مراجعه کند. هر

ِ َشۡ� ﴿ ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن ٱ�َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ْ لَن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ ِيَن َ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهۡم  ٔٗ إِنَّ ٱ�َّ

ُ
ۖ َوأ ا

ِب َءاِل فِرَۡعۡوَن  ١٠َوقُوُد ٱ�َّارِ 
ۡ
ْ �َكَدأ بُوا ِيَن ِمن َ�ۡبلِِهۡمۚ َكذَّ ُ َوٱ�َّ َخَذُهُم ٱ�َّ

َ
َ�ٰتَِنا فَأ



 ٣٥١  سورة آل عمران

ُ َشِديُد ٱۡلعَِقاِب  وَن إَِ�ٰ َجَهنََّمۖ  ١١بُِذنُو�ِِهۡمۗ َوٱ�َّ ْ َسُتۡغلَُبوَن َوُ�َۡ�ُ ِيَن َ�َفُروا قُل ّلِ�َّ
 .]١٢-١٠[آل عمران:   ﴾١٢َو�ِۡئَس ٱلِۡمَهاُد 

ان کند و نه اوالدشان به نیازش نه اموالشان از خدا بی ،اند که کفر ورزیدهانراستی آنه ب: ترجمه
پیروان فرعون  ۀآنان مانند شیو ۀ) شیو۱۰آنند( ۀآتش و برافروزند ۀو ایشان خود هیم هیچ چیز
که قبل از ایشان بودند که به آیات ما تکذیب نمودند، پس خدا به سبب است  و کسانی

به زودی مغلوب  :بگوبه آنان که کافرند ) ۱۱( عقاب خدا سخت است و ؛گناهانشان گرفتشان
 )۱۲ی است.(جایگاهو دوزخ بد ؛گردید دوزخ محشور می سوی به خواهید شد و

اوالد و نفرات خود مغرور بودند مانند هود مدینه نازل شده که به اموال، ی ۀاین آیات دربار: نکات

  صحضرت محمد پیروان فرعون. با
ّ

شان  تهدید ،کارشکنی پرداختند، خدا در اینجایت و به ضد

سوی دوزخ رهسپار خواهید گشت چنانکه مشرکین قریش در ه کند که به زودی مغلوب مسلمین و ب می

 بدر مغلوب شدند.

ٞ يَ ﴿ ۡخَرٰى َ�فَِرة
ُ
ِ َوأ ۖ فَِئةٞ تَُ�ٰتُِل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َرۡوَ�ُهم قَۡد َ�َن لَُ�ۡم َءايَةٞ ِ� فَِئتَۡ�ِ ٱۡ�ََقَتا

بۡ 
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ُ يَُؤّ�ُِد بَِنۡ�ِهِۦ َمن �ََشآُءۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك لَِعۡ�َٗة ّ�ِ � َوٱ�َّ َي ٱۡلَعۡ�ِ

ۡ
 ﴾١٣َ�ِٰر ّمِۡثلَۡيِهۡم َرأ

 .]۱۳[آل عمران:   
عبرتی  آیت وبرای شما  ،روبرو شدندیکدیگر  (در جنگ بدر) باا در دو گروهی که حّق : ترجمه
در دیدن به چشم آنان دیگر کافرانی بودند که  گروه و کردند گروهی در راه خدا قتال می باشد،

کند، به راستی  یاری خود تأیید می هکس را بخواهد ب و خدا هر دیدند می خودبرابر ن را دوایشا
 )۱۳ه برای صاحبان بینش عبرتی است.(در این قضیّ 

ند، با اینکه مشرکین در بدر است که روبرو شدمقصود از آن دو گروه، گروه مسلمین و  :نکات

عکس مشرکین دارای رت بودند و بمرکب و نفرات بودند، یعنی در اقلیّ  مؤمنین فاقد اسلحه، زاد و توشه،

و بر  ن بودند، خدا مسلمین را یاری کردو با اینکه سه برابر مسلمی اسلحه، زاد و برگ و مرکب بودند

شما یهود که به ثروت و نفرات خود مغرورید باید عبرت گیرید. در این،  بنابرمشرکین غالب شدند، 

 ودیدند  منین کفار را دو برابر میضمیر فاعل ممکن است برگردد به مؤمنین یعنی مؤ ﴾يََرۡوَ�ُهم﴿ ۀجمل

 دیدند. ممکن است ضمیر فاعل به کفار برگردد، یعنی کفار، مؤمنین را دو برابر می

َهِب ُزّ�َِن لِلنَّاِس ُحبُّ ﴿ َهَ�ِٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ َوٱۡ�َنَِ� َوٱۡلَقَ�ِٰط�ِ ٱلُۡمَقنَطَرةِ ِمَن ٱ�َّ ٱلشَّ
ُ ِعنَدهُ  ۡ�َياۖ َوٱ�َّ نَۡ�ِٰم َوٱۡ�َۡرِث� َ�ٰلَِك َمَ�ُٰع ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

َ
ةِ َوٱۡ�َۡيِل ٱلُۡمَسوََّمةِ َوٱۡ� ۥ ُحۡسُن َوٱۡلفِضَّ
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ُؤنَّبُِئ�ُ  ١٤اِب  َٔ ٱۡلَ� 
َ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن ۞ُقۡل أ َقۡواْ ِعنَد َرّ�ِِهۡم َج�َّ ِيَن ٱ�َّ ۡ�ٖ ّمِن َ�ٰلُِ�ۡمۖ لِ�َّ

م ِ�َ
ۢ بِٱۡلعَِبادِ  ُ بَِصُ� ِۗ َوٱ�َّ ٞ َورِۡضَ�ٰٞن ّمَِن ٱ�َّ َرة َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ

َ
نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َوأ

َ
 ١٥َ�ۡتَِها ٱۡ�

 ٓ َنا ٓ إِ�َّ ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ِٰ�ِ�َن  ١٦َءاَمنَّا فَٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا َوقَِنا َعَذاَب ٱ�َّارِ ٱ�َّ ٱل�َّ
ۡسَحارِ 

َ
ِٰد�َِ� َوٱۡلَ�ٰنِتَِ� َوٱلُۡمنفِِقَ� َوٱلُۡمۡسَتۡغِفِر�َن بِٱۡ�  .]١٧-١٤[آل عمران:   ﴾١٧َوٱل�َّ

زر و سیم، از  ۀهای روی هم نهاد فرزندان و مال ت شهوات نفسانی از زنان،محبّ : ترجمه
کشتزار، برای مردم زینت داده شده، این متاع زندگی  چهارپایان و دار، های نشان اسب

) بگو آیا شما را به بهتر از این آگاه کنم، برای ۱۴ست(بازگشت نیکو نزد خدا و .دنیاست
 که از زیر آنها نهرها جاری است و دری است های ها و باغ انپرهیزکاران نزد پروردگارشان بوست

خدا به بندگان  و خوشنودی خداوند است ن ماندگارند و برای ایشان همسران پاکیزه وآ
ایم، پس ما را بیامرز  ما ایمان آورده حقیقتاً  ،پروردگارا :گویند ) آن بندگانی که می۱۵( بیناست

کنندگان و  انفاق) آن صبرکنندگان، راستگویان، فرمانبرداران، ۱۶( و از عذاب آتش نگهدارمان
 )۱۷خواهان به سحرها.( آمرزش
ت او فقط صرف زن، و هّم  ر کند و گول متاع دنیا را نخورداین آیات تدبّ  درشخص عاقل باید : نکات

 و قدری به تحصیل صفات حسنه و کماالتی که در این آیات ذکر شده بپردازد. ملک، مال و ثروت نشود

نَُّهۥ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو وَ ﴿
َ
� ُ ْ ٱۡلعِۡلِم قَآ�َِمۢ� بِٱۡلقِۡسِط� َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَو َشِهَد ٱ�َّ ْولُوا

ُ
ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َوأ

وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب إِ�َّ ِمۢن  ١٨ٱۡلَعزِ�ُز ٱۡ�َِكيُم 
ُ
ِيَن أ ۡسَ�ُٰمۗ َوَما ٱۡخَتلََف ٱ�َّ ِ ٱۡ�ِ إِنَّ ٱّ�ِيَن ِعنَد ٱ�َّ

َ َ�ِ�ُع ٱۡ�َِساِب ۡيَنُهۡمۗ َوَمن يَۡ�ُفۡر �َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم ٱۡلعِۡلُم َ�ۡغَيۢ� بَ  ِ فَإِنَّ ٱ�َّ  ﴾١٩َ�ِٰت ٱ�َّ
 .]١٩-١٨[آل عمران:  

گواهی داده که معبود و ملجأی جز او نیست و فرشتگان که قائم به عدالت است،خدا : ترجمه
ه ) ب۱۸نیست معبود و ملجأی جز او که عزیز و حکیم است( هی دادند).و دانشمندان (نیز گوا

که به ایشان کتاب داده شده، اختالف نکردند مگر پس و آنان راستی دین نزد خدا اسالم است
کس به آیات خدا کافر گردد، پس  ن برای ستم بین خودشان بود. و هرو اختالفشا ز دانستنا

 )۱۹رسد.( می الحساب است و به حساب او خدا سریع قاً محّق 
تگان آمده برای عظمت در این آیات گواهی دانشمندان بر توحید ردیف گواهی خدا و فرش: نکات

شناس از دقائقی که در آن خلقت  چه دانش بیشتر باشد خدا بهتر شناخته گردد. عالم گیاه دانش، پس هر

برد و  ر آنها میخالق و مدبِّ  پی به عظمت ،شناس تواند خالق آنها را بشناسد، عالم ستاره گیاهان است می

ی کتب إلهی بشناسد. و اگر بعضی از دانشمندان ما و یا غیر ما به راهنمایخدا را ه به شرطی که هکذا، البتّ 
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و یا توحیدشان  نه به حقائق اندبه خرافات ء ندارند، برای این است که عالماعتنا توحید وجود خدا وه ب

ِ  ِعندَ  ٱّ�ِينَ  إِنَّ ﴿ نما.  یعنی عالم هستند نما است و یا دانشمند خرافی تقلیدی داللت دارد  ﴾ٱۡ�ِۡسَ�ٰمُ  ٱ�َّ

رد و سازان را نخو گول مذهب و برداردنام مذهبی را از خود  ن باید خود را مسلمان بنامد وکه شخص متدیّ 

کس  و هر اند نداشته اند و نام مذهبی رؤسای مذاهب اسالمی همه خودشان را مسلمان دانسته بحمداهللا

و اسالم به  ه نیستدر حقیقت کافر شده ومتوّج  ﴾...يَۡ�ُفرۡ  َوَمن﴿ ۀنام مذهبی برخود گذارد طبق جمل

 لهی است.لیم در موارد امر و نهی اتستسلیم بودن دربرابرخدا؛ یعنی، معنی 

َبَعِن� وَ ﴿ ِ َوَمِن ٱ�َّ ۡسلَۡمُت وَۡجِ�َ ِ�َّ
َ
وَك َ�ُقۡل أ ّمِّ�ِ فَإِۡن َحآجُّ

ُ
وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�

ُ
ِيَن أ َن  ۧقُل ّلِ�َّ

 ِ ُ بَِصُ�ۢ ب ْۖ �ن تََولَّۡواْ فَإِ�ََّما َعلَۡيَك ٱۡ�ََ�ُٰغۗ َوٱ�َّ ۡسلَُمواْ َ�َقِد ٱۡهَتَدوا
َ
ۡسلَۡمُتۡمۚ فَإِۡن أ

َ
 ﴾٢٠ٱۡلعَِبادِ َءأ

 .]٢٠[آل عمران:  
تسلیم نموده و اسالم آوردم و  را برای خدا من خود :بگو ،ه کردندپس اگر با تو محاّج : ترجمه

سوادان که آیا شما اسالم  و بگو به اهل کتاب و بی نیز تسلیم شده) پیرو من است (او کس هر
و اگر اعراض  اند به تحقیق هدایت یافته نداسالم آور  ؟ پس اگراید)(و تسلیم خدا شدهاید آورده

 )۲۰است و خدا به بندگان بیناست.(ام)(پیغپس همانا بر تو فقط ابالغ ،نمودند
ام مردم  ن کردهو نویسنده امتحا کردن با مردم کارخوبی نیست هفوق داللت دارد که محاّج  ۀآی: نکات

 مقصود از و با دلیل و برهان کاری ندارند. و ب دارندد قومی خود تعّص قایو به ع تابع دلیل نیستند

ّمِّ�ِ ﴿
ُ
و مقصود از أهل کتاب دانشمندان ایشان باشد. و ظاهر  أهل کتابسواداِن  ممکن است بی ﴾نَ  ۧ ٱۡ�

ّمِّ�ِ ﴿ آن است که
ُ
خبر  شود کسانی را نیز، که جاهل به کتاب آسمانی بوده از آن بی شامل می ﴾نَ  ۧ ٱۡ�

 باشند و اگرچه دارای سواد نیز باشند.

ِيَن يَۡ�ُفُروَن �﴿ ِ َوَ�ۡقُتُلوَن ٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ ُمُروَن  ۧ بِّ�ِ َ�ِٰت ٱ�َّ
ۡ
ِيَن يَأ َن بَِغۡ�ِ َحّقٖ َوَ�ۡقُتلُوَن ٱ�َّ

 �ٍ�ِ
َ
ُۡهم بَِعَذاٍب أ ۡ�َيا  ٢١بِٱۡلقِۡسِط ِمَن ٱ�َّاِس فَبَّ�ِ ۡعَ�ٰلُُهۡم ِ� ٱ�ُّ

َ
ِيَن َحبَِطۡت أ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
أ

ِٰ�ِ�َن  ِينَ  ٢٢َوٱ�ِخَرةِ َوَما لَُهم ّمِن �َّ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ
َ
وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱۡلِكَ�ِٰب يُۡدَعۡوَن إَِ�ٰ  �

ُ
أ

ۡعرُِضوَن  ٰ فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َوُهم مُّ ِ ِ�َۡحُ�َم بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ�َتَو�َّ ُهۡم قَالُواْ لَن  ٢٣كَِ�ِٰب ٱ�َّ َّ�
َ
َ�ٰلَِك بِ�

ۡعُدوَ�ٰٖت� وََغرَُّهۡم ِ� دِينِ  يَّاٗما مَّ
َ
� ٓ َنا ٱ�َّاُر إِ�َّ وَن َ�َمسَّ ْ َ�ۡفَ�ُ ا َ�نُوا فََكۡيَف إَِذا  ٢٤ِهم مَّ

ا َكَسَبۡت وَُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن    ﴾٢٥َ�َۡعَ�ُٰهۡم ِ�َۡوٖ� �َّ َرۡ�َب �ِيهِ َوُوّ�َِيۡت ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

 .]٢٥-٢٢[آل عمران:  

 



 تابشی از قرآن    ٣٥٤

به عدالت کشند و آمرین  راستی آنانکه به آیات خدا کافرند و پیمبران را به ناحق میه ب: ترجمه
) ایشانند آنانکه ۲۱رسانند، پس مژده بده ایشان را به عذاب دردناک( از مردم را به قتل می

ای از  ) آیا کسانی را که بهره۲۲و یاورانی ندارند( است اعمالشان در دنیا و آخرت هدر شده
شوند تا حکم کند بین ایشان، ولی  اند ندیدی که به کتاب خدا دعوت می کتاب داده شده

هرگز  :گویند ) اعراضشان برای این است که۲۳گردانند و اعراض دارند ( از آنان رو می روهیگ
) پس ۲۴اند گولشان زده است( ما نرسد جز چند روزی و آنچه به دین خود بستهه آتش دوزخ ب

که در آن شکی نیست و جزای چگونه است حالشان وقتی که خدا جمعشان کند برای روزی 
 )۲۵به آنان ستم نشود.( و داده شود کس به تمام کسب هر

ی به کتاب آسمانی خودشان است که اعتنای و بی گردانیدنتی ناشی از رومّ فساد وستم هر ا: نکات

 َحبَِطۡت ﴿ :ۀکشند. و جمل رسانند و می گویان را آزار می مسلمانان زمان ما حق مانند بعضی از یهود و
ۡعَ�ٰلُُهمۡ 

َ
و به کتب و سخنان بشری چنگ  کتاب الهی اعراض کردندشاره به این است که چون از ا ﴾أ

هدر خواهد بود و اعمالی که بدعت باشد موجب سعادت نخواهد شد، بلکه  زدند، اعمالشان بدعت و

 
ّ
ُۡهم﴿ :ت دنیا و عذاب آخرت است چنانکه خدا فرمودهموجب ذل ِ��ٍ  بَِعَذاٍب  فَبَّ�ِ

َ
 ۀو جمل ﴾أ

به کتاب خدا دعوت کنی اشاره به این است که چون دانشمندان ایشان را  ﴾كَِ�ٰبِ  إَِ�ٰ  يُۡدَعۡونَ ﴿

ٰ ﴿ :دارند اعراض ،ت کتاب خداکمیّ حو از  پذیرند نمی ۡعرُِضونَ  وَُهم ّمِۡنُهمۡ  فَرِ�قٞ  َ�َتَو�َّ . نویسنده ﴾مُّ

 
ً
  کتابی را قطعی هر گوید زمان ما دانشمندان اسالمی اکثرا

ّ
اب خدا را اللت کتدانند، ولی د الله میالد

و تمام سعی ایشان این  ت آن حاضر نیستندو به همین جهت به رجوع به قرآن و حکمیّ  دانند قطعی نمی

ی برای خود ساخته و ند و لذا کتابهایاست که حدیثی پیدا کنند و در دین خدا آن را مدرک قرار ده

 و اک از خرافات، منافی و معارض با آیات قرآن است اند که مملّو  پرداخته
ً
 ند وااطالع یات قرآن بیآاز  ثرا

َنا َلن﴿ :گفتند یهود که می مانند ، معتقدند که مسلمین صدر اسالم شفیع و دستگیر ﴾...ٱ�َّارُ  َ�َمسَّ

اشاره به همین غروری است که  ﴾...دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ ﴿ :به همین مغرورند. و جمله ایشانند و

 
ّ

اند  کرده جاهل به سبب احادیث مجعوله و معجزات ساخته شده خیالنمایان   عالم ن نما وسین متدیّ مقد

بخش  و به اخبار نوید دشو کس خالفی مرتکب شد از آن گذشت می قدر هر که دین یعنی همین و هر

ی که به اسالم بسته افتراهای سبب به و اند شدهحقائق اسالم دور  بخش، از تراش گناه شفیع آمیز غرور

 رسول را متروک نموده و مغرورند. تو سنّ  کتاب خدا ،شده

اسالم کسی خبر نداشته، از  و در صدر ی که از اسالم نبودهزمان ما بسیاری از مسلمین چیزهای

از کتاب خدا ترویج نمی  شود هزار یک شعائر دین نموده و آن قدر که از آنها ترویج می فروع و اصول،



 ٣٥٥  سورة آل عمران

معمول شده، در  ،خبر از قرآن  بی ۀبا هزاران گویند ،آن نام امام با هزاران قسمه خوانی ب شود. مثال روضه

 حضرت امیرالمؤمنین علی است. و زمان خلفاء این کارها نبوده صصورتی که زمان رسول خدا

 صدانسته و زمان خالفتش اجراء کرده، یک روز برای وفات رسول خدا اسالم را می ۀکه مو به مو برنام
  انی در تمام سخنرانیخو عزا و تعطیل ننموده و به روضه

ّ
 صد رسول خداخود نپرداخته و برای تول

م وخمس به عنوان سهم اماه لمین یک درهم بسمو کسی از  سهم امام نگرفته خمس و جشن نگرفته و

که حالی کوبند در یم هزاران نفر در زمان ما زنجیر برخود .است نداده ÷و علی  ص رسول خدا

 دانند، پیشوایان و گویندگان نیز برای حفظ دکانشان آنان را آسمانی خود نمیکتاب  از هآی کدام دو هیچ

فریاد و طعن و  داد و ،و اگر کسی بخواهد ایشان را بیدار کندکنند.  تشویق و ترغیب به باطل می

ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ ﴿ .شود تکفیرشان بلند می ْ  مَّ ونَ  َ�نُوا ا َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َوُوّ�َِيۡت ﴿ ۀ. و جمل﴾َ�ۡفَ�ُ  مَّ
 به حسنات و سیّ  کس گرو اعمالش می اشاره به این است که هر ،﴾َكَسَبۡت 

ً
ئاتش رسیدگی باشد و کامال

 خورد. و غرورهای دینی به درد نمی و بررسی خواهد شد

ن ﴿ �ََشآُء َوتُعِزُّ َمن �ََشآُء قُِل ٱللَُّهمَّ َ�ٰلَِك ٱلُۡمۡلِك تُۡؤِ� ٱلُۡمۡلَك َمن �ََشآُء َوتَ�ُِع ٱلُۡمۡلَك ِممَّ
ءٖ قَِديٞر  ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ ۖ إِنََّك َ�َ ۖ �َِيِدَك ٱۡ�َۡ�ُ َۡل ِ� ٱ�ََّهارِ َوتُولُِج  ٢٦َوتُِذلُّ َمن �ََشآُء تُولُِج ٱ�َّ
ۖ وَ  ِۡل� َوُ�ۡرُِج ٱۡلَ�َّ ِمَن ٱلَۡمّيِِت َوُ�ِۡرُج ٱلَۡمّيَِت ِمَن ٱۡلَ�ِّ تَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ٱ�ََّهاَر ِ� ٱ�َّ

 .]٢٧-٢٦[آل عمران:   ﴾٢٧ِحَساٖب 
کس بخواهی  دهی و از هر کس بخواهی می ای خدای مالک ملک، ملک را به هر :بگو: ترجمه

کنی، خیر بدست   می کس را خواهی خوار هر و دهی زت میهر که را بخواهی عو  بازگیری
و  را در روز و درآوری روز را در شبآوری شب  ) در۲۶( یچیز توانایه راستی که تو بر هرتوست ب

کس بخواهی بدون  و به هر آوری مرده را از زنده یو بیرون م آوری زنده را از مرده بیرون می
 )۲۷دهی.( حساب روزی می

ن نکرده به چه عیّ م ّمادهد، ا کس بخواهد می ت را به هردر این آیات فرموده ملک و یا عّز : نکات

 و آن قوانین کسب و کار و سعی و دهد ن کرده که تحت قوانینی میهد، در آیات دیگر معیّ د کسانی می

 :اسراء فرموده ۀسور ۱۸ ۀکوشش است، چنانکه در آی

ۡلَنا َ�ُۥ �ِيَها َما �ََشآءُ ﴿ ن َ�َن يُرِ�ُد ٱۡلَعاِجلََة َعجَّ   .]١٨[اإلسراء:   )١(﴾مَّ

_____________________________ 
 ».کنیم آنچه بخواهیم هر کس دنیا را بخواهد برای او در این دنیا تعجیل می« -١

 



 تابشی از قرآن    ٣٥٦

 :فرموده ۳۹ ۀنجم آی ۀو در سور

�َ�ِٰن إِ�َّ َما َسَ�ٰ لَّۡيَس ﴿   .]٣٩[النجم:   )١(﴾لِۡ�ِ
 :فرموده ۱۱ ۀرعد آی ۀو در سور

نُفِسِهمۡ ﴿
َ
واْ َما بِأ ُ ٰ ُ�َغّ�ِ ُ َما بَِقۡوٍ� َح�َّ َ َ� ُ�َغّ�ِ   .]١١[الرعد:  )2(﴾إِنَّ ٱ�َّ

ۡ ٱ ِمنَ  َ�َّ لۡ ٱ رِجُ َوُ�ۡ ﴿ و مقصود از ۡ ٱ رِجُ َوُ�ۡ  َمّيِِت ل این است که از خاک مرده و یا از  ﴾...َمّيَِت ل

و یا از  جان بی ۀهستآورد. و از درخت زنده،  شمار بیرون می و نباتات بی جان، انسان زنده بی هستۀ

 شود. انسان با ایمان، کافر مرده دل خارج می

ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ َوَمن ﴿
َ
َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك فَلَۡيَس ِمَن �َّ َ�تَِّخِذ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ٱۡلَ�ٰفِِر�َن أ

ِ ٱلَۡمِصُ�  ۥۗ �َ� ٱ�َّ ُ َ�ۡفَسُه رُُ�ُم ٱ�َّ ن َ�تَُّقواْ ِمۡنُهۡم ُ�َقٮٰٗةۗ َوُ�َحّذِ
َ
ٓ أ ٍء إِ�َّ ۡ�َ �ِ ِ    ﴾٢٨ٱ�َّ

 .]۲۸[آل عمران:  
 ازکس چنین کند چیزی  و هر دوست بگیرندبه جای مؤمنان مؤمنین نباید کافران را : ترجمه

 از(نافرمانی)خود را شما ه کند) وخدااو نیست مگر اینکه از ایشان بپرهیزد(تقیّ  ت خدا درمحبّ 
 )۲۸است بازگشت.(به سوی خد و داردبرحذرمی

دارد مگر  من او را دوست نمیشر نهی شده، زیرا دوست خدا ددوستی با کافران در قرآن مکّر  :نکات

-ه برای حفظ دین و جان است، ولی در موردیتقیّ  این آیه آمده، وه، چنانکه در در ظاهر، آن هم برای تقیّ 
ه گاهی حال تقیّ ن مسلمانی گردد جائز نیست. به هره موجب ریختن خوعنوان تقیّ ه که دوستی با کافر ب

رُُ�مُ ﴿ :ۀگاهی جائز است. و جمل و گاهی واجب وحرام  ُ  َوُ�َحّذِ داللت بر تهدید  ﴾َ�ۡفَسُهۥ ٱ�َّ

 ما در احکام القرآن تقیه را مفّص و  عظیمی دارد
ً
 ایم. نوشته ال

َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ﴿ ۗ َوَ�ۡعلَُم َما ِ� ٱلسَّ ُ ۡو ُ�ۡبُدوهُ َ�ۡعلَۡمُه ٱ�َّ
َ
ْ َما ِ� ُصُدورُِ�ۡم أ قُۡل إِن ُ�ُۡفوا

ءٖ َقِديٞر  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ِض� َوٱ�َّ

َ
 .]٢٩[آل عمران:   ﴾٢٩ٱۡ�

 داند یا ظاهر سازید خدا آن را میهای شماست، پنهان دارید و  آنچه در سینه اگر :بگو: ترجمه
 )۲۹و خدا به هر چیزی تواناست.( داند و آنچه در زمین است خدا می ها و آنچه در آسمان

 ».ای جز حاصل کوشش خود برای انسان بهره نیست« -١

راجع به قومی است تا اینکه ایشان تغییر دهند آنچه راجع به خودشان دهد آنچه را که  براستی که خدا تغییر نمی« -٢

 ».است

_____________________________ 
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 : نکات
ّ

بی است، در این آیه فرموده مر قلدوستی اار نهی نمود، چون پس از آنکه خدا از دوستی کف

 شرک و چه سایر صفات. داند، چه ایمان، چه کفر، ا را خدا میی شممور قلبتمام ا

نَّ بَۡيَنَها ﴿
َ
� َوَما َعِملَۡت ِمن ُسوٓءٖ تََودُّ لَۡو أ ٗ�َۡ ا َعِمَلۡت ِمۡن َخۡ�ٖ �ُّ يَۡوَم َ�ُِد ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ

 ُ ۥۗ َوٱ�َّ ُ َ�ۡفَسُه رُُ�ُم ٱ�َّ َمَدۢ� بَِعيٗد�ۗ َوُ�َحّذِ
َ
ۥٓ أ قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن  ٣٠رَُءوُفۢ بِٱۡلعَِبادِ َوَ�ۡيَنُه

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  ُ َوَ�ۡغفِۡر َلُ�ۡم ُذنُوَ�ُ�ۡمۚ َوٱ�َّ َ فَٱتَّبُِعوِ� ُ�ۡبِۡبُ�ُم ٱ�َّ ِطيُعواْ  ٣١ٱ�َّ
َ
قُۡل أ

َ َ� ُ�ِبُّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن  َ َوٱلرَُّسوَلۖ َفإِن تََولَّۡواْ فَإِنَّ ٱ�َّ  .]٣٢-٣٠[آل عمران:   ﴾٣٢ٱ�َّ
که کار بدی کرده  و هر یابد حاضر میده انجام دا از خیر چه کس هر روزی که هر: ترجمه

ا را از عقاب خود بر حذر خدا شم و و زیادی باشد دور ۀدوست دارد که بین او و آن بدی فاصل
مرا پیروی کنید  ،دارید اگر خدا را دوست می :) بگو۳۰و خدا به بندگان مهربان است( دارد می

) ۳۱تا اینکه خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد و خدا آمرزنده و رحیم است(
خدا کافران را دوست  قاً خدا و رسول را اطاعت کنید، پس اگر اعراض کردند محّق  :بگو

 )۳۲دارد.( نمی

یم جزای و ممکن است بگوی م اعمال داردداللت بر تجّس  ﴾...َ�ۡفٖس  ُ�ُّ  َ�ِدُ ﴿ :ۀجمل: نکات

   عمل که مسبب از عمل است حاضر می
ً
یم پرونده و ب و یا بگویاطالق سبب شده بر مسبَّ  یابد و مجازا

و در سورۀ م آن تواناست. یابد. ولی ظاهر همان معنای اول و خدای تعالی بر تجّس    ضبط آن را حاضر می

ْ ﴿ نیز فرموده: ۴۹کهف آیۀ  ْ  َما َووََجُدوا َ  ُ�ِبُّونَ  ُكنُتمۡ  إِن﴿ :ۀو جمل. ﴾�َحاِ�ٗ  َعِمُلوا  ﴾...ٱ�َّ
صدق اّدعا  ۀو اطاعت رسول نشان دا بدون اطاعت رسول واقعیت نداردت خعای محبّ داللت دارد که ادّ 

ْ تََولَّوۡ  فَإِن﴿ :ۀاست. و جمل وجب کفر است و لذا مداللت دارد که اعراض از فرمان خدا و رسول  ﴾ا

َ  فَإِنَّ ﴿ :ن فرمودهآع بر متفّر   .﴾ٱۡلَ�ِٰفرِ�نَ  ُ�ِبُّ  َ�  ٱ�َّ

َ ٱۡصَطَ�ٰٓ َءاَدَم َونُوٗحا َوَءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم َوَءاَل ِعۡمَ�َٰن َ�َ ٱۡلَ�ٰلَِمَ� ﴿ ُذّرِ�َّ�  ٣٣۞إِنَّ ٱ�َّ
ُ َسِميٌع َعلِيٌم   .]٣٤-٣٣[آل عمران:   ﴾٣٤َ�ۡعُضَها ِمۢن َ�ۡعٖض� َوٱ�َّ

خاندان عمران را  خاندان ابراهیم و نوح و آدم و  برگزید  که خدا راستی به: ترجمه
 )۳۴) این دو نژاد بعضی از بعض دیگر و خدا شنوا و داناست.(۳۳جهانیان(بر

اسحاق و  حضرت اسماعیل، ،و مقصود از آل ابراهیم مقصود از جهانیان اصناف بشر است.: نکات

عمران، عمران بن ماشان پدر حضرت  مقصود از آل است. و صدیعقوب و سایر أنبیاء تا محّم 

و ممکن است عمران پدر  باشد سلیمان بن داود بن ایشا می عمران از نسل ناست و ای ‘مریم
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باشد. و ممکن  بن فاهث بن الوی بن یعقوب بن اسحاق باشد که فرزند یصهر حضرت موسی

قِ وا: ، یعنی﴾ٖض َ�عۡ  ِمنۢ  ُضَهاَ�عۡ  ُذّرِ�َّ�﴿ :ۀیم مقصود از جملاست بگوی الَ نْ اهللاِ يَادِ نقِ اليفِ األَخْ  .مِ

نَت ﴿
َ
� إِنََّك أ ٓ ٗر� َ�َتَقبَّۡل ِمّ�ِ ُت ِعۡمَ�َٰن َرّبِ إِّ�ِ نََذۡرُت لََك َما ِ� َ�ۡطِ� ُ�َرَّ

َ
إِۡذ قَالَِت ٱۡمَرأ
ِميُع ٱۡلَعلِيُم  ا َوَضَعۡتَها قَالَۡت َرّبِ إِّ�ِ  ٣٥ٱلسَّ ۡعلَُم بَِما َوَضَعۡت فَلَمَّ

َ
ُ أ نَ�ٰ َوٱ�َّ

ُ
ٓ أ َوَضۡعُتَها

ۡيَ�ِٰن  ِ�يُذَها بَِك َوُذّرِ�ََّتَها ِمَن ٱلشَّ
ُ
ٓ أ ۡيُتَها َمۡرَ�َم �ّ�ِ � �ّ�ِ َسمَّ نَ�ٰ

ُ
َكُر َكٱۡ� َولَۡيَس ٱ�َّ

�َبَتَها َ�َباتًا ٣٦ٱلرَِّجيِم 
َ
ۖ ُ�ََّما َدَخَل  َ�َتَقبَّلََها َر�َُّها بَِقُبوٍل َحَسٖن َوأ لََها َزَ�رِ�َّا َحَسٗنا َوَ�فَّ

ٰ لَِك َ�َٰذ�ۖ قَالَۡت ُهَو ِمۡن ِعنِد  َّ�
َ
ۖ قَاَل َ�َٰمۡرَ�ُم � َعلَۡيَها َزَ�رِ�َّا ٱلِۡمۡحَراَب وََجَد ِعنَدَها رِۡزٗقا

َ يَۡرُزُق َمن �ََشآُء بَِغۡ�ِ ِحَساٍب  ِۖ إِنَّ ٱ�َّ  .]٣٧-٣٥[آل عمران:   ﴾٣٧ٱ�َّ

 عمران ۀه زوجحضرت مریم و مادرش حنّ  ۀقّص 
ام که آنچه در شکم من  ستی من نذر کردهار ه ب ،پروردگارا :و چون زن عمران گفت: ترجمه

) پس ۳۵ی(تو شنوای دانای نمایم، پس از من بپذیر، زیرا فقط قیدی) آزاد تو (از هر برایاست 
و خدا داناتر است به آنچه  دختر نهادمخود بگذاشت، گفت پروردگارا من حمل خود را چون بار

و او را با فرزندانش از شر شیطان رانده  نهاد و پسر مانند دختر نیست و من او را مریم نامیدم
و  و او را نموّ  وردگارش او را پذیرفت پذیرش نیکو) پس پر ۳۶دهم( شده در پناه تو قرار می

شد نزد  میوارد ا در محراب عبادت او زکریّ سرپرست وی کرد، هرگاه  ا راپرورشی نیکو داد و زکریّ 
جانب خدا، به از : گفت ای مریم این از کجا برای تو آمده؟ او می: گفت یافت، می می رزقیاو 

 )۳۷دهد.( بخواهد بدون حساب روزی می کس راستی که خدا به هر
طاء کند، او را آزاد نازادی نذر کرد که اگر خدا به او فرزندی ع ه زن عمران در حال پیری ونّ َح : نکات

  خدمت بیتعبادت و گذارد برای 
ّ

شود که در  استفاده می ﴾لََك  نََذۡرُت  إِّ�ِ  َرّبِ ﴿ :ۀس. و از جملالمقد

شود که نذر برای غیرخدا جائز  و از آخر آیه استفاده می خدا بوده نذر برای ‡ أنبیاء ۀنظر خانواد

ِميعُ ٱ ُهوَ ﴿ خدا چنین نیست،دانا باشد، و غیر حاضر و ید شنوا ونیست، زیرا طرف نذر و پیمان با  لسَّ
 .﴾َعلِيمُ لۡ ٱ

َ�ٓءِ ﴿ ۖ إِنََّك َسِميُع ٱ�ُّ نَك ُذّرِ�َّٗة َطّيَِبًة ُ ۥۖ قَاَل َرّبِ َهۡب ِ� ِمن �َّ  ٣٨ُهَنالَِك َدَ� َزَ�رِ�َّا َر�َُّه
قَۢ� بَِ�لَِمٖة َ�َناَدتُۡه ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة وَُهَو قَآ�ِٞم يَُصّ�ِ ِ� ٱلِۡمۡحَراِب  َُك �َِيۡحَيٰ ُمَصّدِ َ يُبَّ�ِ نَّ ٱ�َّ

َ
أ
ٰلِِحَ�  ا ّمَِن ٱل�َّ ِ وََسّيِٗدا وََحُصوٗر� َونَبِّيٗ ٰ يَُ�وُن ِ� ُغَ�ٰٞم َوَقۡد  ٣٩ّمَِن ٱ�َّ َّ�

َ
قَاَل َرّبِ �
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ُ َ�ۡفَعُل َما ۖ قَاَل َكَ�ٰلَِك ٱ�َّ ِ� َ�قِٞر
َ
ٓ َءايَٗةۖ  ٤٠�ََشآُء  بَلََغِ�َ ٱۡلِكَ�ُ َوٱۡمَرأ قَاَل َرّبِ ٱۡجَعل ّ�ِ

�ََّك َكثِٗ�� وََسّبِۡح بِٱۡلَعِ�ِّ  يَّاٍ� إِ�َّ َرۡمٗز�ۗ َوٱۡذُكر رَّ
َ
�َّ تَُ�ّلَِم ٱ�َّاَس ثََ�َٰثَة �

َ
 قَاَل َءاَ�ُتَك �

بَۡ�ِٰر   .]٤١-٣٨[آل عمران:   ﴾٤١َوٱۡ�ِ
ای به  جانب خود فرزند پاکیزه، ازپروردگارا: فترا خواند، گ شا پروردگاردر آنجا زکریّ : ترجمه

در حالیکه در محراب به نماز ) پس فرشتگان او را ۳۸ی(دعای ۀگمان تو شنوند من عطا کن، بی
 ۀنام یحیی که تصدیق کننده دهد ب فرزندی می ۀنداء کردند که خدا به تو مژدایستاده بود، 

ا ) زکریّ ۳۹مبری از شایستگان است(ااز شهوات و پی داری باشد خودخدا باشد و آقای ۀکلم
 رسیده و همسرم نازا مرا پیری فرانکه حال آ چگونه مرا فرزندی خواهد بود و ،پروردگارا :گفت

 :ا گفت) زکریّ ۴۰دهد( این چنین است خدا آنچه بخواهد انجام می: فرمود (خداوند)است، 
ز به رمز تو این است که سه روز با مردم ُج  ۀشانن: فرمود. ای قرار بده برایم نشانه ،پروردگارا

را به پاکی بستای و تسبیح  و پروردگارت را بسیار یاد کن و شب و روز او نتوانی گفتسخن 
 )۴۱بگو.(

های زمستانی در تابستان و  ا دید میوهداللت دارد که چون زکریّ  ﴾...َد�َ  ُهَنالَِك ﴿ :ۀجمل :نکات

و از خدا  آمده، او نیز در لطف خدا طمع کردالعاده برای مریم  تابستانی در زمستان به طور خارق

داللت دارد  ﴾ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َناَدتۡهُ ﴿ العاده از زن نازای او فرزندی به او عطا شود. خواست به طور خارق

توان گفت جبرئیل او را ندا کرده، زیرا جبرئیل رئیس مالئکه  ند، ولی میکه جمعی از ملک او را ندا کرد

 : تمجید کرده تعالی یحیی را به خصالی دیگر بودند. و حق ۀبوده و همراهش مالئک
ّ

 قیکی آنکه مصِد

 ۀکلم باشد،میو چون عیسی نیز مخلوق خدا  است، و کلمات الله مخلوقات خداست »من اهللا ةلمك«

 گویند.  کلمات الله مینیز مر و نهی تشریعی به ا و .و یحیی او را تصدیق کرد است الله

سال عمر  ۹۸و عیال او  صد و یا صد و بیست سال عمر داشت ا فرزند خواستموقعی که زکریّ  در

�َّ  َءاَ�ُتَك ﴿ :ۀکرده بود. و مقصود از جمل
َ
سخن  که هر وقت زبانت از این است ﴾...ٱ�َّاَس  تَُ�ّلِمَ  �

حضرت  ۀنطفکه ست ااین  ۀی، نشانرمز سخن گویه ز بمور دنیا نتوانستی ُج ا مردم بند آمد و راجع به اب

  ای بود، زیرا زبان او در موقع تسبیح و ذکر بند نمی و این معجزه یحیی منعقد شده
ّ
م به آمد ولی از تکل

 فهماند. و به اشاره مطلب را به طرف می آمد امور دنیا بند می

ٰ �َِسآءِ ٱۡلَ�َٰلِمَ� �ۡذ ﴿ َرِك َوٱۡصَطَفٮِٰك َ�َ َ ٱۡصَطَفٮِٰك َوَطهَّ قَالَِت ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ ٱ�َّ
ٰكِعَِ�  ٤٢ �َبآءِ ٱۡلَغۡيِب  ٤٣َ�َٰمۡرَ�ُم ٱۡ�ُنِ� لَِرّ�ِِك َوٱۡسُجِدي َوٱۡرَكِ� َمَع ٱل�َّ

َ
َ�ٰلَِك ِمۡن أ
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يِۡهۡم إِۡذ نُوِحيهِ إَِ�َۡكۚ َوَما كُ  ُهۡم يَۡ�ُفُل َمۡرَ�َم َوَما ُكنَت َ�َ ُّ�
َ
ۡقَ�َٰمُهۡم �

َ
يِۡهۡم إِۡذ يُۡلُقوَن أ نَت َ�َ

 .]٤٤-٤٢[آل عمران:   ﴾٤٤َ�َۡتِصُموَن 
تو را  راستی خدا برگزیدت و پاک گردانیدت وه ب ،ای مریم :فرشتگان گفتند آنگاه که و: ترجمه

رکوع سجده کن و با  ای مریم برای پروردگارت خاضع باش و) ۴۲بر زنان جهانیان برتری داد(
یم و تو نبودی وقتی که کنمیاز اخبار غیب است که به تو وحی  ها) این۴۳(کنندگان رکوع کن

 (درهنگامی که  د وتند که کدامشان مریم را کفالت کنانداخ می (برای قرعه) قلمهایشان را
 )۴۴.(کردند تو نبودی نزاع میهم  باره) با این

کید نیست، بلکه مقصود از اول آن است که مکّرر شده و ﴾ٱۡصَطَفٮِٰك ﴿ :ۀجمل :نکات  ؛برای تأ

و  واداشت و برای تربیت تو بزرگان و علمای دین را المقدس انتخاب کرد برای خدمت بیتخدا تو را 

قدرت حق  ۀتو را بر زنان زمانت برتری داد و فرزندی مانند عیسی که نشان ؛م آن است کهمقصود از دّو 

ٰ ﴿ ۀبود به تو کرامت کرد. و ظاهر جمل این است که حضرت مریم بر زنان تمام  ﴾ٱۡلَ�ٰلَِم�َ  �َِسآءِ  َ�َ

نقل شده که خدا چهار زن را بر زنان  صنه فقط بر زنان زمان خودش، از رسول خدا جهان برتری دارد

حضرت فاطمه. ولی باید دانست زنانی که  حضرت خدیجه و آسیه، حضرت مریم،: دیگری برتری داده

ممدوح خدا هستند بعید است با زنانی که در کتاب آسمانی معرفی  در قرآن معرفی نامه داشته و

 ند حضرتاشاره شده در کتاب خدا مان تر باشند بلکه زنان مذکوره و پایین ۀاند مساوی و یا در درج نشده

ه مقامشان باالتر و ارجمندتر است. البتّ  مادر موسی و سارا زن ابراهیم ، زن فرعون،‘مریم

و برای شرافت حضرت  مباهله ۀنیز به آی ‘رت فاطمهت و شرافت حضممکن است برای اهمیّ 

 استناد نمود. ص به آیات راجع به ازواج نبی‘خدیجه

َركِ ﴿ و مقصود از شهادت به پاکی داد به  و خدا تو را از تهمت یهود حفظ کرد این است که ﴾َطهَّ

�َبآءِ  ِمنۡ  َ�ٰلَِك ﴿ ۀط همین آیات. و جملتوّس 
َ
خدا از أخبار مذکوره داللت دارد که رسول  ﴾...ٱۡلَغۡيبِ  أ

 و به توسط وحی او را إخبار تعالی منت گذاشتهخدای و به این أمور غیبی اطالعی نداشته و خبر بوده بی

ۡقَ�َٰمُهمۡ  يُۡلُقونَ  إِذۡ ﴿ :ۀجمل مقصود از نموده است. و
َ
  این است که بزرگان بیت ﴾...أ

ّ
یان المقدس و متول

ارادتی  ۀواسطه آن نزاع داشتند در اینکه کدامشان کفالت و تربیت حضرت مریم را بر عهده گیرند، زیرا ب

دیده  اضافه کراماتی از خود او خود را اظهار کنند، به ۀخواستند عالق که به پدرش عمران داشتند، می

قلمی نامی  نوشتند بر هر ها می خاص را بر قلمهای قرعه را که نام اش کشی کردند. و قلم  بودند، لذا قرعه
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  کس بر آن بود، او می آمد نام هر پس قلمی که روی آب میافکندند،  و آنها را در آب می
ّ

ل کند. آید تکف

  ا بود، روی آب آمدنام حضرت زکریّ ه بپس قلمی که 
ّ

 ل کند.و معلوم شد که او باید تکف

ُِك بَِ�لَِمةٖ ّمِۡنُه ٱۡسُمُه ٱلَۡمِسيُح ِعيَ� ٱۡ�ُن ﴿ َ يُبَّ�ِ إِۡذ قَالَِت ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َ�َٰمۡرَ�ُم إِنَّ ٱ�َّ
 َ�ِ� ۡ�َيا َوٱ�ِخَرةِ َوِمَن ٱلُۡمَقرَّ َوُ�َ�ّلُِم ٱ�َّاَس ِ� ٱلَۡمۡهِد َوَ�ۡهٗ� َوِمَن  ٤٥ َمۡرَ�َم وَِجيٗها ِ� ٱ�ُّ

ٰلِِحَ�  ُ َ�ۡلُُق َما  ٤٦ٱل�َّ ۖ قَاَل َكَ�ٰلِِك ٱ�َّ ٰ يَُ�وُن ِ� َوَ�ٞ َولَۡم َ�ۡمَسۡسِ� �ََ�ٞ َّ�
َ
قَالَۡت َرّبِ �

ۡمٗر� فَإِ�ََّما َ�ُقوُل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن 
َ
 .]٤٧-٤٥ل عمران: [آ  ﴾٤٧�ََشآُءۚ إَِذا قََ�ٰٓ أ

بشارت ای از خود  به کلمهراستی خدا تو را ه ب ،ای مریم: که فرشتگان گفتندهنگامی: ترجمه
که در دنیا و آخرت آبرومند و از حالی ام او مسیح عسی پسر مریم است، دردهد که ن می
و از شایستگان  و حال نیرومندی با مردم سخن گوید) و در گهواره ۴۵بین است(مقّر 

مرا مس بشری آنکه شود و حال ونه برای من فرزندی میچگ ،پروردگارا :) مریم گفت۴۶است(
گوید  آفریند آنچه بخواهد، چون أمری را بخواهد به آن می چنین میخدا این: نکرده؟ گفت

 )۴۷شود.( باش، پس موجود می
ظاهر قرآن این است  .نام مسیحه تکوینی است، یعنی مخلوقی ب ۀکلم »کلمه«از مقصود : نکات

 ٱلَۡمۡهدِ  ِ�  ٱ�َّاَس  َوُ�َ�ّلِمُ ﴿ :ۀمقصود از جمل که مسیح و عیسی دو نام است برای فرزند مریم، و
شود مانند اطفال  گوید، سپس ساکت می ، این است که در گهواره به قدرت خدا سخن می﴾َوَ�ۡهٗ� 

 پردازد. گوید و به ارشاد می خدا با مردم سخن می رمکهولت به ا باز در دیگر و

ِ�يَل ﴿ ّ�ِ قَۡد  ٤٨َوُ�َعّلُِمُه ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوٱ�َّۡوَرٮَٰة َوٱۡ�ِ
َ
ٰٓءِيَل � َورَُسوً� إَِ�ٰ بَِ�ٓ إِۡسَ�

ِ� َكَهۡ� ِجۡئُتُ�م � ۡخلُُق لَُ�م ّمَِن ٱلّطِ
َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
ّ�ُِ�ۡم � نُفخُ  َٔ يَةٖ ّمِن رَّ

َ
ۡ�ِ فَأ �ِيهِ َ�َيُكوُن  ةِ ٱلطَّ

نَّبُِئُ�م بَِما 
ُ
ِۖ َو� ۡ�ِ ٱلَۡمۡوَ�ٰ �ِإِۡذِن ٱ�َّ

ُ
بَۡرَص َوأ

َ
ۡ�َمَه َوٱۡ�

َ
بۡرُِئ ٱۡ�

ُ
ِۖ َو� ۢ� �ِإِۡذِن ٱ�َّ َطۡ�َ

ۡؤِمنَِ�  ِخُروَن ِ� ُ�ُيوتُِ�ۡمۚ إِنَّ ِ� َ�ٰلَِك �يَٗة لَُّ�ۡم إِن ُكنُتم مُّ ُ�لُوَن َوَما تَدَّ
ۡ
   ﴾٤٩تَأ
 .]۴۹-۴۸[آل عمران:  

) و او را رسولی به سوی ۴۸آموزد( و انجیل می تورات و به او کتاب، حکمت،: ترجمه
برایتان رتان ای) از پروردگا ای (معجزه من نشانه اً فرستد (تا بگوید) حّق  اسرائیل می بنی

پس به دمم در آن،  شما از گل مانند هیکل مرغ، پس از آن می کنم برای من خلق می ،ام آورده
کنم به  را زنده می دهم و مردگان و کور مادرزاد و پیس را شفا می شود ای می خدا پرنده ۀاراد
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 .دهم خبر می کنید، هاتان ذخیره می و آنچه را در خانه خورید شما را به آنچه میو  خدا ۀاراد
 )۴۹ای است اگر ایمان داشته باشید.( برای شما نشانه (امور) این به راستی که در

ٰٓءِيَل  بَِ�ٓ  إَِ�ٰ ﴿ :نکات اسرائیل نه برای  داللت دارد که حضرت عیسی پیغمبری بوده برای بنی ﴾إِۡسَ�

ّ�ُِ�مۡ  ّمِن يَةٖ �﴿ :ۀجمل کند. و نفی ماعدا نمی ءچه اثبات شی تمام جهان، اگر دارد که آنچه  داللت ﴾رَّ

 ةِ  َٔ َكَهۡ�  ٱلّطِ�ِ  ّمِنَ ﴿ :ۀهمه از خدا و همه فعل خدا بوده. و جمل ،در این آیه ذکر شده از معجزات
 ِ�ۡ آن را خدا  ِل ل نه از عدم، زیرا گِ فقط شکل مرغی را ساخته آن هم از گِ  عیسی  دارد که داللت  ﴾ٱلطَّ

 َ�َيُكونُ ﴿ :چنانکه فرموده را پرنده نموده او در گل دمیده، ولی خدا آن حضرِت  ،خلق نموده، پس از آن
�ۢ ِ  �ِإِۡذنِ  َطۡ�َ ، استخوان، پر و منقار و خدا آن گل را تبدیل به گوشت شود خدا پرنده می ۀ، یعنی به اراد﴾ٱ�َّ

ۢ� َ�َيُكونُ ﴿ :و چون اینها کار خدا بوده. فرموده کند می ِ  �ِإِۡذنِ  َطۡ�َ  ۀشدنش به اراد  ، یعنی مرغ﴾ٱ�َّ

 خاطر دعای او و خدا برای درست نموده رت عیسیخداست. مختصر اینکه صورت مرغ را حض

گل به گوشت  ۀو تبدیل ماد این، معجزه کار خداست حقیقی نموده. بنابر ۀرا پرند ، آنت اووتصدیق به نبّو 

دعا کرد و خدا برای  و پوست و تغییر جوهر کار خداست، چنانکه در احادیث و تفاسیر آمده عیسی

دادن کور و پیس کار خدا بوده برای   به اجابت رسانده. و همچنین است شفا ت او دعای او راشهادت به نبّو 

خورند و یا  دادن به آنچه در خانه می ا خبرباشد. و أمّ  الله می ۀاراد ،و إذن الله در آیه .او تشهادت به نبّو 

 لهی، چنانکه درا ز به اخبارداند ُج  نه هیچ پیغمبری غیب نمی گر و به وحی الهی بوده کنند آن نیز ذخیره می

ۡؤِمنِ�َ  ُكنُتم إِن لَُّ�مۡ  �يَةٗ  َ�ٰلَِك  ِ�  إِنَّ ﴿ :ذیل تمام اینها فرموده  .﴾مُّ

ِي ُحّرَِم َعلَۡيُ�ۡمۚ وَِجۡئُتُ�م ﴿ ِحلَّ لَُ�م َ�ۡعَض ٱ�َّ
ُ
ٗقا لَِّما َ�ۡ�َ يََديَّ ِمَن ٱ�َّۡوَرٮِٰة َوِ� َوُمَصّدِ

ّ�ُِ�ۡم � ِطيُعوِن يَةٖ ّمِن رَّ
َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ۚ َ�َٰذا ِصَ�ٰٞط  ٥٠فَٱ�َُّقوا َ َرّ�ِ َوَر�ُُّ�ۡم فَٱۡ�ُبُدوهُ إِنَّ ٱ�َّ

ۡسَتقِيٞم  ِۖ قَاَل ٱۡ�ََوارِ�ُّوَن   ٥١مُّ نَصارِٓي إَِ� ٱ�َّ
َ
َحسَّ ِعيَ�ٰ ِمۡنُهُم ٱۡلُ�ۡفَر قَاَل َمۡن أ

َ
آ أ ۞فَلَمَّ

 ِ ِ َءاَمنَّا ب نَصاُر ٱ�َّ
َ
نَّا ُمۡسلُِموَن َ�ُۡن أ

َ
ِ َوٱۡشَهۡد بِ� نَزۡلَت َوٱ�ََّبۡعَنا ٱلرَُّسوَل  ٥٢ٱ�َّ

َ
َر�ََّنآ َءاَمنَّا بَِمآ أ

ِٰهِديَن  ُ َخۡ�ُ ٱۡلَ�ِٰكرِ�َن  ٥٣فَٱۡ�ُتبَۡنا َمَع ٱل�َّ ۖ َوٱ�َّ ُ  .]٥٤-٥٠[آل عمران:  ﴾٥٤َوَمَكُرواْ َوَمَكَر ٱ�َّ
برای آنکه  و توراتاینکه تصدیق کنم آنچه را جلو من است از  برای و فرستاده شدم: ترجمه

ی شما معجزه و آیتی از راام ب و آورده ،حرام شدهبر شما حالل گردانم برایتان بعضی از آنچه 
راستی که خدا پروردگار من و ه ) ب۵۰مرا فرمان برید( ترسید وباز خدا پس  ،پروردگارتان

) پس چون عیسی کفر ایشان را ۵۱ن است راه راست(پروردگار شماست، او را پرستید، ای
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ما یاوران  :ند؟ حواریون گفتنده سوی خداییاوران من بچه کسانی  :مشاهده کرد، گفت
ه ) پروردگارا، ب۵۲م و فرمانبرداریم(گواه باش به اینکه ما مسلِ  ایم و آورده نیم، به خدا ایماخدای

گواهان  در شمارپس ما را  ،پیروی کردیم ااین رسول ر ایمان آوردیم و ای  کردهآنچه نازل 
 )۵۴کنندگان است.( خدا بهترین مکر و خدا مکر نمود ) و ایشان مکر کردند و۳بنویس(

 و له بود برای فعل مجهول که بعثت محذوف باشد مفعول ۴۹ ۀدر آی ﴾رَُسوً� ﴿ ۀکلم: نکات

ٗقا﴿  :ۀمقصود از جمل ذف. وبر این حکند  کالم داللت می و باشد می ﴾رَُسوً� ﴿ عطف بر ﴾ُمَصّدِ

ِحلَّ ﴿
ُ
ِي َ�ۡعَض  َلُ�م َوِ� ماتی است که علماء و مراجع یهود به دین ، آن محّر ﴾َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرِمَ  ٱ�َّ

دیانت را بر مردم سنگین کرده بودند مانند علمای اسالم که صدها  و افزوده بودند حضرت موسی

اند. خدا در قرآن  وجود آوردهه مشکل بغرنجی برای مردم بدین در  و مات دین خود افزودهحرام بر محّر 

یا کفری را مالحظه  و هر کتاب ایمان و مرد عاقل اهل هدایت باید بخواند گوید هر قول و سخنی را می

تر است، آن را انتخاب کند، ولی آقایان مراجع اسالمی هر کتابی را  کند هر کدام بهتر و به هدایت نزدیک

  را طبق میل خود حرام مییعنی خواندن آن 
ً
 کتابی که مردم را بیدار کند فتوای کنند و یا حالل، خصوصا

مات صد شمرند. اگر صدر اسالم محّر  و آن را از کتب ضالل می دهند حرمت آن را که حرام است می

ِحلَّ ﴿ :ۀممکن است مقصود از جمل اند. و عدد بوده، اینان هزاران عدد کرده
ُ
آن  ﴾...لَُ�م َوِ�

 :جنایاتی که مرتکب شدند، چنانکه فروده ۀواسطه ماتی باشد که خدا بر یهود حرام کرد بّر مح

ِحلَّۡت لَُهمۡ ﴿
ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطّيَِ�ٍٰت أ ِيَن َهاُدواْ َحرَّ  .]١٦٠: النساء[ )١(﴾فَبُِظۡلٖ� ّمَِن ٱ�َّ

و آن احکام سنگین را برداشت،  آمد اینکه حضرت عیسی و آن محرمات برای یهود باقی ماند تا

َ  إِنَّ ﴿ :ۀندارد. و جمل توراتو این منافات با تصدیق او به  داللت دارد که  ﴾...َوَر�ُُّ�مۡ  َرّ�ِ  ٱ�َّ

یشان آن را تبدیل به تثلیث کردند و دعوت به ا لیتوحید خالص برای مردم آورد، و حضرت عیسی

َحسَّ ﴿ :ۀو مقصود از جمل نمودند. و پرستش کردن عیسی خواندن
َ
، ﴾ٱۡلُ�ۡفرَ  ِمۡنُهمُ  ِعيَ�ٰ  أ

یاور من در راه خدا کیست؟ : صدد قتل او شدند، پس حضرت او گفت کفر یهودیانی است که در

 
ّ

ر گی و ایشان ماهی ین گفتندحواریّ  لذا ایشان راما یاوران توییم؛ : سفید گفتند ای از مردم پاکدل جامه هعد

ْ ﴿ :ۀود از جملو مقص و گازر بودند محو  ل واین است که یهود سعی کردند در قت ،خرآتا  ﴾...َوَمَكُروا

دیدند، پس به خیال اینکه او  بدین طریق که شخصی را به شکل عیسیاو و خدا او را نجات داد 

_____________________________ 
 ».ستم آنانکه یهودی بودند حرام کردیم بر ایشان چیزهایی که بر ایشان حالل شده بود   ۀواسطه پس ب« -١
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 نی جبرئیل از میابه راهنمای حضرت عیسی و دار آویختندبه است، او را گرفته و عیسی

يَّدۡ ﴿ :و لذا خدا فرموده اصحاب خود رفت
َ
 .﴾ُقُدِس لۡ ٱ بُِروحِ  هُ َ�ٰ َو�

ْ وََجاِعُل ﴿ ِيَن َ�َفُروا ُ َ�ٰعِيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوّفِيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك ِمَن ٱ�َّ إِۡذ قَاَل ٱ�َّ
ْ إَِ�ٰ يَۡوِم ٱۡلقَِ�َٰمةِ�  ِيَن َ�َفُرٓوا َبُعوَك فَۡوَق ٱ�َّ ِيَن ٱ�َّ ۡحُ�ُم بَۡيَنُ�ۡم ٱ�َّ

َ
ُ�مَّ إَِ�َّ َمرِۡجُعُ�ۡم فَأ

ۡ�َيا  ٥٥�ِيَما ُكنُتۡم �ِيهِ َ�َۡتلُِفوَن  ُ�ُهۡم َعَذاٗبا َشِديٗدا ِ� ٱ�ُّ َعّذِ
ُ
ْ فَأ ِيَن َ�َفُروا ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

ِٰ�ِ�َن   .]٥٦-٥٥[آل عمران:   ﴾٥٦َوٱ�ِخَرةِ َوَما لَُهم ّمِن �َّ
میرانم و تو را به سوی خود  دهم می من تو را وفات می ،عیسی ای :و چون خدا گفت: رجمهت

و آنان را که پیرو  کنم م و از نسبتهای ناروا پاک میده ار نجات میبرم و تو را از دست کّف  باال می
سوی من است بازگشت شما ه دهم بر منکرین تو تا روز قیامت، سپس ب ند، برتری میهست تو

در ، ا آنانکه کافر شوندمّ ) پس ا۵۵اید( کرده واره اختالف میهمتا حکم کنم بین شما در آنچه 
 )۵۶کنم و یاورانی برایشان نباشد.( دنیا و آخرت به عذاب سختی عذابشان می

قبض روح شده و  داللت دارد که حضرت عیسی ﴾إَِ�َّ  َوَرافُِعَك  ُمَتَوّفِيَك ﴿ :ۀجمل: نکات

 

 وفات نموده و روح او به مقام أعلی رسیده. پس اخباری که داللت بر حیات و عدم فوت او دارد کال

  مخدوش
ّ

این  ﴾...ِمنَ  َوُمَطّهُِركَ ﴿ :ۀمقصود از جمل و .)١(ند و مجعول استالّس  مخدوش اللة والد

تاهنوز زنده است. و خداوند او را به آسمان برده است و ÷ اهل سنت و جماعت بر این باوراند که حضرت عیسی  -١

که  حکم نموده و به شریعتی صدر آخر الزمان برای برپایی عدل نزول کرده و بر مبنای شریعت پیامبر ما محمد 

کند. چنانکه نصوص قرآنی و احادیث صحیح بر این مهم داللت با خود آورده، دعوت می صمحمد  رسول الله

َمۡر�ََم  ٱۡ�نَ ِعيَ�  ٱلَۡمِسيحَ َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�َتۡلَنا ﴿«فرماید: ها مید متعال در مورد افترای یهود و رد بر آندارند. خداون
ِ رَُسوَل  ِينَ َوَما َ�َتلُوهُ َوَما َصلَُبوهُ َوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ِمۡن  ۦ�ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِ  ٱۡخَتلَُفوا

ۚ  ٱّ�َِباعَ ِعۡلٍ� إِ�َّ  ّنِ ُ بَل رََّ�َعُه  ١٥٧يَقِيَنۢ� َ�َتلُوهُ َوَما  ٱلظَّ ُ إَِ�ۡهِ� َوَ�َن  ٱ�َّ -١٥٧[النساء:  ﴾١٥٨َعزِ�ًزا َحِكيٗما ٱ�َّ

که نه او را کشتند  درحالی». ما مسیح، عیسی پسر مریم پیامبر الله را کشتیم«شان که و (نیز) بخاطر این گفته« ]١٥٨

 از آن در  ها مشتبه شد و هر آینه آنان که در(باره و نه به دار آویختند، لکن امر بر آن
ً
ی قتل) او اختالف کردند، قطعا

اند. بلکه الله او را به سوی خود  ن او را نکشتهکنند و به یقی شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان پیروی می

را انکار ÷ خداوند متعال تصور یهود در مورد کشتن یا به دارآویختن عیسی ». باال برد و الله پیروزمند حکیم است

را یکی از را به سوی خود باال برده است و آن÷ دهد که از باب رحمت و تکریم به ایشان، عیسی کند و خبر میمی

دهد. و مقتضای رد گمان یهود در اینکه خداوند متعال زاتی قرار داده که به هریک از پیامبران بخواهد میمعج

ُ بَل رََّ�َعُه ﴿فرماید:  می این است که رفع عیسی جسمی و روحی باشد تا اینکه انکار گمان  ]۱۵۸[النساء:  ﴾إَِ�ۡهِ  ٱ�َّ

_____________________________ 
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ردد. چرا که کشتن و به دارآویختن برای جسم است و رفع روح به یهود مبنی بر کشتن یا به دار آویختن وی محقق گ

رو باالرفتن روح به تنهایی انکار باور و گمان تنهایی با ادعای آنها مبنی بر کشتن و به دارآویختن منافاتی ندارد؛ از این

باشد چنانکه در داوند میآنها را به دنبال ندارد. و بلکه این مقضای عزت و قوت و تکریم و یاری پیامبران از سوی خ

ُ َوَ�َن ﴿کند: پایان آیه به این مسأله اشاره می ۡهِل ﴿فرماید: و نیز خداوند متعال می ﴾َعزِ�ًزا َحِكيٗما ٱ�َّ
َ
�ن ّمِۡن أ

و (کسی) از « ]١٥٩[النساء: ﴾١٥٩يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا ٱۡلقَِ�َٰمةِ َوَ�ۡوَم  ۦۖ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ۦإِ�َّ َ�ُۡؤِمَنَّ بِهِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ 

ها  آورد و (عیسی) روز قیامت بر آن که قبل از مرگش به او (= حضرت عیسی)  ایمان می اهل کتاب نیست مگر این

آورند و دهد که تمام اهل کتاب قبل از مردن وی به او ایمان میخداوند متعال در این آیه خبر می». گواه خواهد بود

خواند. چنانکه کند و به اسالم حکم نموده و به آن فرامیالزمان برای برپایی عدل نزول می این زمانی است که در آخر

باشد. سیاق آیات در بیان موضع یهود در بیان آن در حدیث نزول وی خواهد آمد. و این معنای درست و دقیق آیه می

و رد مکر و نیرنگ دشمنانش  ÷ سیو برخورد آنها با وی بوده و بیانگر روش خداوند در نجات عی ÷ برابر عیسی

 گردد.  باشد. بنابراین با رعایت سیاق کالم و واحد بودن مرجع دو ضمیر، دو ضمیر مجرور به عیسی بازمیمی

ُوِشَ�نَّ «فرمودند:  صروایت است که رسول خدا  تو در حدیث صحیح از ابوهریره  ي َ�ْفيِس �ِيَِدهِ، يلَ ِ
َّ

َواذل
َل ِ�يُ�ْم  ْن َ�ْ�ِ

َ
�َر، َوَ�َضَع أ ِ�ِْ

ْ
ِليَب، َوَ�ْقتَُل اخل اْ�ُن َمْرَ�َم َص�َّ اُهللا َعلَيِْه وََسلََّم َحَكًما ُمْقِسًطا، َ�يَْكرِسَ الصَّ

َحدٌ 
َ
 َ�ْقبَلَُه أ

َ
َماُل َحىتَّ ال

ْ
ْزَ�َة، َوَ�ِفيُض ال ِ

ْ
بن مریم  یعیس یکه جان من در دست اوست، بزود یوگند به ذاتس: «»اجل

را از بین خواهد برد و بر کفار،  کخواهد بود، صلیب را خواهد شکست و خو ید. او حاکم عادلنزول خواهد کر

حاضر به پذیرفتن مال،  یشود که کسیزیاد م یبحد یمالیات وضع خواهد نمود و (در زمان ایشان) ثروت و دارای

ۡهِل ﴿خواهید این آیه را بخوانید: اگر می«گوید: می تابوهریره ». نخواهد شد
َ
إِ�َّ َ�ُۡؤِمَنَّ  ٱلِۡكَ�ٰبِ �ن ّمِۡن أ

 [متفق علیه] .﴾ۦۖ َ�ۡبَل َمۡوتِهِ  ۦبِهِ 

در آخرالزمان داللت دارد و بیانگر آن است که وی به شریعت پیامبر ما  ÷بنابراین، احادیث به نزول عیسی 

کند و در ایام نزول وی، فردی از این امت امامت نماز و دیگر امور را برعهده دارد. بر این اساس حکم میصمحمد

آید؛ با رسالتی جدید نمی ÷منافاتی وجود ندارد چرا که عیسی  صبین نزول وی و ختم نبوت با بعثت رسول خدا 

 و حکم در ابتدا و انتها از آِن الله است.

که یهود در پی نیرنگ و دسیسه بر علیه عیسی بود و تصمیم به قتل وی گرفتند، خداوند زمانی«و هر مسلمانی بگوید: 

در حقیقت از جماعت مسلمانان در این مورد فاصله » را میراند و سپس به سوی خود باال برد. ÷متعال حقیقتا عیسی 

ر نصوص قرآن و سنت صحیح گرفته و جدا شده و دیدگاه شاذ و نادری را برگزیده است. چراکه دیدگاه وی با ظاه

فرماید: باشد که میمخالف است. و آنچه آنان را واداشته تا چنین دیدگاهی داشته باشند فهم نادرست آنها از این آیه می

﴿ ْ ِيَن َ�َفُروا ُ َ�ِٰعيَ�ٰٓ إِّ�ِ ُمَتَوفِّيَك َوَرافُِعَك إَِ�َّ َوُمَطّهُِرَك ِمَن ٱ�َّ به یاد آورید) «( ]٥٥ [آل عمران: ﴾إِۡذ قَاَل ٱ�َّ

برم و تو را از  گمان من تو را برگرفته و به سوی خویش باال می ای عیسی، بی«هنگامی را که الله (به عیسی) فرمود: 

اند و را به مردن تفسیر کرده» التوفی«چنانکه در این آیه ». گردانم که کافر شدند، پاک می (آالیش و تهمت) کسانی

کند: خداوند او را از زمین برگرفت و زنده به سوی خود باال برد و اند که بیان میخالفت کردهاینگونه با تفسیر سلف م
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داده و شهادت به پاکی مولد تو ت و آزار ایشان نجات از اذیّ  های ناروای یهود و است که تو را از نسبت

. و صورت گرفته است تعالی، با نزول آیات قرآناین قضّیه و شهادت حق یماست بگویدهم، ممکن  می

ِينَ  وََجاِعُل ﴿ :ۀجمل ِينَ  فَۡوَق  ٱ�ََّبُعوكَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ ق و برتری داللت دارد که پیروان عیسی تفّو  ﴾...َ�َفُرٓوا

های  همه محسوس است که دولت و برای ت. و این خبر از معجزات قرآن استیهود تا قیام دارند بر

اند، ولی به نظر ما صحیح نیست،  رین آوردهق دارند بر یهودیان، این بیان را مفّس مسلمین تفّو  نصاری و

 
ً
مخالفین  نکرین وق رتبه دارند بر مپیرو تواند برتری و تفّو  بلکه منظور این است که پیروان تو که حقیقتا

و مربوط به تفوق دولتی نیست، زیرا نصارای فعلی پیروی عیسی نیستند و  کس باشد تا قیامت تو هر

َبُعوكَ ﴿ مصداق و نه پیرو  عیسی باشند، همچنین مسلمین نه پیرو اسالمند و نه پیرو  نمی ﴾ٱ�َّ

 باشند. ها می ، بلکه پیرو هوی و هوس و خرافات و بدعتصمحمد

ٰلِِمَ� ﴿ ُ َ� ُ�ِبُّ ٱل�َّ ُجورَُهۡمۗ َوٱ�َّ
ُ
ٰلَِ�ِٰت َ�ُيَوّفِيِهۡم أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
َ�ٰلَِك  ٥٧َوأ

ِ َكَمَثِل َءاَدَمۖ َخلََقُهۥ  ٥٨َ�ۡتلُوُه َعلَۡيَك ِمَن ٱ�َ�ِٰت َوٱّ�ِۡكرِ ٱۡ�َِكيِم  إِنَّ َمَثَل ِعيَ�ٰ ِعنَد ٱ�َّ
ّ�َِك فََ� تَُ�ن ّمَِن ٱلُۡمۡمَ�ِ�َن  ٥٩ن تَُراٖب ُ�مَّ قَاَل َ�ُۥ ُ�ن َ�َيُكوُن مِ  َ�َمۡن  ٦٠ٱۡ�َقُّ ِمن رَّ

ۡ�َنآَءُ�ۡم َو�َِسآَءنَ 
َ
ۡ�َنآَءنَا َو�

َ
ْ نَۡدُع � َك �ِيهِ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱۡلعِۡلِم َ�ُقۡل َ�َعالَۡوا ا َحآجَّ

 
َ
ِ َ�َ ٱۡلَ�ِٰذ�َِ� َو�َِسآَءُ�ۡم َوأ نُفَسُ�ۡم ُ�مَّ نَۡبَتِهۡل َ�َنۡجَعل لَّۡعَنَت ٱ�َّ

َ
   ﴾٦١نُفَسَنا َوأ

 .]٦١-٥٧[آل عمران:  
 ی به آنانمزدهای ایشان را به تمام ،ا کسانی که ایمان آورند و عمل شایسته کنندمّ و ا: ترجمه

کنیم از  را که بر تو تالوت می(مطالب) ) این ۵۷دارد( و خدا ستمگران را دوست نمی دده می

اینگونه او را از دست کافران نجات داده و رهانید؛ جمع بین نصوص کتاب و سنت صحیح بیانگر زنده به آسمان رفتن او 

-ینم یه هر حال این تفسیر احتمال وفات را منتفد. بباشو نزول وی در آخر الزمان و ایمان اهل کتاب و دیگران به او می
کند: خداوند یرا با روح و بدن، از زمین بلند کرد و بیان م ÷ یکند که: خداوند عیسیکند بلکه این چنین تفسیر م

وجود م »واو«چون  کند.یراند و در آخرالزمان نزول میرا بعد از اینکه به خواب رفت بلند کرد و بعد از رفع م ÷ یعیس

 کند.  یترتیب نیست، بلکه فقط دو احتمال را به هم مرتبط م یدر آیه مقتض

که وجود  یدیگر یمورد قبول است که با ظاهر ادله یآیه دو نوع تفسیر موجود باشد، تفسیر ککه در مورد ی یزمان

 یو آیات متشابه قرآن را با آیات محکم قرآن گیردصورت می بین ادلهمطابقت داشته باشد. به این صورت جمع دارد، 

گاهان در علم نه روش کج اندیشان و اهل باطل یتفسیر م که همیشه به دنبال آیات باشد میکنیم و این، روش آ

(نگا: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية  ...پیدا کنند یخود توجیه و تأویل یجویفتنه یمتشابه قرآن هستند تا برا

فتاء،   [مُصحح] ).٢٦٢فتو رقم واإلِ
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راستی مثل عیسی نزد خدا چون مثل آدم است که او را ه ) ب۵۸رات حکیمانه است(آیات و تذکّ 
) این قول حق از پروردگار ۵۹او وجود یافت(پس باش،  :از خاک آفرید، سپس به او گفت

گاه کسی هر  از این دانشی که به تو رسیده، بعد پس) ۶۰آوران مباش( پس از شکتوست، 
 ن و زنانتانماو زنان سرانتانید پسرانمان و پ: بیایبگو، کندو ستیز ه تو محاّج  عیسی)، با ۀ(دربار 
نفرین بر یکدیگر) زاری به درگاه خدا و ( مباهلهبا هم را دعوت کنیم تا  ن و خودتانماو خود

 )۶۱( و قرار دهیم لعنت خدا را بر دروغگویان. کنیم
 این آیات راجع به : نکات

ّ
شام و یمن. و  ی است بین حجاز،نصارای نجران نازل شده، نجران محل

نجران حرکت کردند ایشان چنان است که چون دعوت اسالم منتشر شد، شصت نفر از بزرگان  ۀقّص 

و در میان ایشان چهار نفر یکی امیرشان عبدالمسیح و دیگر از صاحبان  صدمر محّم برای تحقیق در ا

و سالطین روم به این  نام ابوحارثه و برادرش کرز بوده دیگر از علمای ایشان ب د ونام سیّ ه تدبیرشان ب

و چون از نجران حرکت  دادند اموالی به او می ،ت و خدمات دینی اوگذاشتند برای علمیّ  عالم احترام می

اف بر : نام کرز گفته کردند، قاطر ابوحارثه لغزش کرد و نزدیک شد که این عالم را پرت کند، برادر او ب

ی، ای برادر به خدا گوی د میچرا به او ب: بود، ابوحارثه گفت صو مقصودش حضرت محمد این مرد

او را آوری اگر ایم، کرز گفت پس چرا به او ایمان نمیما منتظرش بودهمبری است که اهمان پی نقسم ای

کنند  و ما را اکرام می دهند می الطین اموال بسیار به مابرای اینکه این س: دانی؟ ابوحارثه گفت مبر میاپی

گیرند، این گفتار در دل کرز  و پس می کنند ما داده قطع میه چه ب بیاوریم هر صو اگر ایمان به محمد

 رسید، هر صایمان آورد، پس چون خدمت رسول خدا صاثر کرد و در دل گرفت که به رسول خدا

و  پسر خدا :خدا بود و گاهی گفتندعیسی : صحبت کردند، پس گاهی گفتند صسه نفر با رسول خدا

کرد و کور و پیس  آوردند برای گفتار خود که او مرده زنده می ها می و دلیل سومی سه تا بود: گاهی گفتند

و برای  نداشت گفتند چون پدر بودن می و برای اثبات فرزند خدا داد از غیب خبر می داد و را شفا می

ما چنین کردیم و ما چنان فرموده  گفتند چون خدا در آیات آسمانی خود اینکه سومی سه تاست می

 من  و اگر خدا یکی بود، باید بگوید نمودیم
ّ
 صرد. رسول خداوحده بیاو  مچنین کردم، یعنی متکل

 : فرمود
ً
ست که برای خدا ما مسلمانیم، حضرت فرمود این چگونه اسالمی ا: گفتند .مسلمان شوید فعال

پس پدر عیسی که بود؟ : ایشان گفتند خورید؟ پرستید و گوشت خوک می  می فرزند قائلید و صلیب را

و مناظره  ایشان خواند بر صو رسول خدا )١(ت شد، تا اینکه این آیات نازل شدساک صرسول خدا

_____________________________ 

الـمعجم و طربانی در  ختريج كرده است. سرية ابن هشام ) از٤٦ – ٢/٤٥(السرية  در ابن إسحاقاين روايت را  -١

) ختريج كرده ٣٨٧-٣٨٢/ص ٥(ج دالئل النبوةرا بيهقی در را ختريج نموده؛ مانند آن) آن٣٩٠٦، حديث (األوسط

 



 تابشی از قرآن    ٣٦٨

: و عیسی محل فنا و نیستی است؟ گفتند میرد  دائم است و نمی ۀدانید که خدا زند آیا می: کرد، و فرمود

دانید که  آیا نمی: آری، فرمود :شبیه به پدرش باشد. گفتند بایددانید که هر فرزندی  آیا نمی: بلی. فرمود

هر چیزی است؟ آیا عیسی چنین صفاتی  ۀدهند نگهدار و روزی پادارنده، حافظ، پروردگار جهان بر

ید که بر خدا چیزی مخفی نیست چه در زمین و چه در آسمان، آیا دان آیا نمی: نه، فرمود: دارد؟ گفتند

پروردگار ما : داند مگر آنچه خدا به او وحی کند. فرمود او نمی ،نه: عیسی چنین علمی دارد؟ گفتند

و  خورد مینه طعام دانید که خدا  که خواسته. پس آیا میطوری در رحم بسته، هر را صورت عیسی

داشت، سپس او  دانید که عیسی را مادرش در شکم نگه می و شود ز او صادر نمیآشامد و حدثی ا نه می

شد،  و حدث از او صادر می آشامید آب می و و عیسی طعام خورد را وضع حمل نمود مانند سایر زنان

اقرار ه بحاضر کنید. ایشان با اینکه فهمیدند  او غلو می ۀپس چگونه چنین دربار: بلی. فرمود: گفتند

پس : بلی. گفتند: الله و روح الله است، فرمود ۀکلم ی اوگوی نمی یا محمد آیا مگر تو: و گفتند نشدند

 
ّ

کنند).  امامان خود چنین شبهاتی دارند و غلو می ۀتشیع دربار عیانهمین ما را کافی است (چنانکه مد

ا﴿ پس خدا آیات مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ را نازل کرد که ایشان در  )١(﴾...هُ ِمنۡ  َبهَ �ََ�ٰ  َما َ�َيتَّبُِعونَ  غٞ َز�ۡ  قُلُو�ِِهمۡ  ِ�  �َّ

 
ُ

 دلشان مرض غ
ُ
 ،جمالت و راهی که دارای تأویل و موجب انحراف است دنبال کلمات وه است و ب ّو ل

ایشان را  صبا ایشان. رسول خدا ۀرا به مباهل صمر کرد رسول خداتعالی ا روند. پس خدای می

باالقاسم ما را مهلت بده در کار خود اندیشه کنیم، أ یا: ایشان. گفتند ۀدعوت کرد به مباهله و مالعن

چه باید کرد، والله : سپس آنچه باید کرد اظهار بداریم. و رفتند به منزل خود. و بعضی با بعضی گفتند

  است و در حق شما قضاوت خوبی کرد د پیغمبر مرسلکه محّم  دانید ای گروه نصاری شما می
ً
 و فعال

خواهید جز دین خود   میو شما هم که ن شوید نید همه بیچاره و مستأصل میکرده، اگر قبول ک پیشنهادی

ما تو را به : و گفتند صخدا لید با او وداع کنید و به بالد خود برگردید. سپس آمدند نزد رسورا پس بیای

ما که قضاوت گردیم، مردی از اصحابت را بفرست با  برمی ما با دین خود گذاریم و می دین خودت وا

شب بیایید تا با : فرمود صداریم. رسول خدا ودمان که اختالفخی از اموال کند بین ما در چیزهای

داشتم قضاوت و امارت را  من دوست نمی: گفت ی بفرستم، عمر مینیروی مین باشما یک نفر قاضی ا

نماز خواندیم، حضرت نظری به راست و چپ نمود تا چشم  صمگر آن روز، پس چون با رسول خدا

 جامع البياناند از مجله: طربی در است. چنانكه اين روايت را تعدادی از مفرسان با الفاظ نزديک به هم روايت كرده

. و از شيعيانی كه اين روايت را ذكر الدر املنثور؛ سيوطی در مفاتيح الغيبو فخر رازی در  معامل التنزيلو بغوی در 

 .٣٣٦/ص ٢١، ج بحار األنوار ـی درجملسو  .١٢٨، ص »إعالم الور بأعالم اهلد«كتاب  در یطربساند: كرده

 ».کنند أما آنانکه در قلبشان میل به باطل است پیروی متشابه می« -١
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 هر . به)١(با ایشان برو در آنچه اختالف دارند قضاوت کن: اح افتاد، او را خواند و فرمودجّر  ۀاو به ابوعبید

کرد، فردای آن روز برای مباهله حاضر شدند و حضرت نیز  له را پیشنهادهمبا صحال چون رسول خدا

پشت  علی حسین را در بغل و دست حسن را گرفته و حضرت فاطمه پشت سر او وآمد در حالیکه 

ید. از آن مود چون من دعا کنم شما آمین بگویایشان فر هب صآمدند رسول خدا ، می)٢(سر ایشان بود

بینم که اگر از خدا سؤال  ی میراستی من صورتهایه ب: طرف اسقف که عالم نجران بود به نصاری گفت

و بر روی زمین یک  شوید پس مباهله نکنید که هالک می ،کند خودش زائل می را از مکاِن کنند کوهی 

: فرمود صالقاسم رأی ما این شد مباهله نکنیم. رسول خدا باأیا : ماند. سپس گفتند نفر نصرانی نمی

 یم، وما طاقت جنگ با عرب را ندار: به قتال حاضر شوید، گفتند: پس مسلمان شوید، نپذیرفتند، فرمود

_____________________________ 

طريق سلمة بن الفضل  از )،٦/١٥١( جامع البيان شتفسري در یطرب و )،٥٧٥-١/٥٧٣( السرية النبويةابن هشام،  -١

ين ذيل تفسري  تفسري القرآن العظيمو ابن كثري در  مفاتيح الغيبرا در و فخر رازی آن ابن إسحاق. از و ديگر مفرسّ

 اند.آيات مذكور از سوره آل عمران ذكر كرده

نه داللت بر امامت هست  یثحد یندر ا«گوید:  ، میةراجع به حدیث مباهله، شیخ االسالم ابن تیمیه در منهاج السن -٢

علت اختصاص مباهله به این چند «گوید:  و ایشان راجع به اختصاص مباهله به این چند نفر می .»یتو نه بر افضل

پسر  صقرابت نسبی داشتند، زیرا پیامبر صاین بود که: این افراد بیش از بقیه با رسول خدا  صنفر توسط پیامبر 

 او را با خود
ً
، »این فرزند من و سید است«گفت:  در مورد حسن می صبرد. رسول خدا  می نداشت وگرنه حتما

بنابراین برای انتخاب فرزندان و زنان مسلمان، این گروه در اولویت بودند تا برای مباهله برده شوند، چون هیچیک از 

ن نجران به مدینه آمده جز فاطمه زنده نبودند، زیرا این مباهله زمانی بود که گروهی از مسیحیا صدختران پیامبر 

بودند و این واقعه بعد از فتح مکه و بلکه در سال نهم هجری روی داده است. این آیه مثل حدیث کساء نشان دهنده 

باشد ولی به هیچ وجه اقتضای این را ندارد که یکی از این افراد  می صخدا  ارتباط وثیق و محکم این افراد با رسول

و در ». تر باشد، زیرا برتری در اسالم تنها به ایمان و تقوی است و نه به قرابت نسب عالماز سایر مؤمنان برتر و یا 

یابد، و اال اگر چنانچه با آنان از طریق  مباهله هم فقط بوسیله خویشاوندان نزدیک رسمیت می«گوید:  جای دیگر می

باز شروط مباهله حاصل  –بودند  هرچند هم که آن خویشاوندان بهتر –کـرد  دعوت خویشاوندان دور مباهله می

 ».شد نمی

هدف این بود که آنان کسانی را فرا بخوانند که بالطبع نسبت به ایشان مشفق باشند، یعنی «گوید:  و در جای دیگر می

افراد  صترند. لذا اگر پیامبر  کسانی چون پسران و زنان و خویشاوندان نزدیک دیگری که از همه به آنان نزدیک

خواندند که در آن صورت نفریِن افراد بیگانه هرگز بر  تردید آنان هم بیگانگانی را فرا می کرد، بی را دعوت میای  بیگانه

 در مورد  شان هزینه بردار و دشوار نمیآمد و به اندازه لعنت فرستادن به نزدیکان آنان گران نمی
ً
بود. چون بشر طبیعتا

فراد غیر خویشاوند، چنان حساسیتی را ندارند. لذا امر فرمود که هایی دارند که نسبت به ا نزدیکان خود حساسیت

 [ُمصحح]». شان را برای مباهله فرا بخوانندنزدیکانش و آن قوم مشرک هم نزدیکان صپیامبر 
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 ه کنیم به اینکه ما را ب لیکن مصالحه می
ّ
ه دریافت کنی دین خودمان واگذاری و در هر سالی دو هزار حل

 
ّ
 هزار حل

ّ
: رفت و فرمودیذپ صاده در ماه رجب و سی عدد زره آهنین. رسول خه در ماه صفر و هزار حل

کردند  و اگر مباهله مینزدیک شده بود به اهل نجران قسم به آنکه جان من در دست اوست که هالک 

. و بسیاری از اهل حدیث روایت )١(شدند اینکه همه هالک می گذشت مگر شدند و سالی نمی مسخ می

ین و گویند و حضرات حسنَ  ی از پشم داشت که آن را کسا میعبای صکه در آن روز رسول خدا اند کرده

�ۡ  عُ نَدۡ ﴿ :ۀرا در زیر آن عبا گرفت، و از جمل ‡فاطمه و علی
َ
� ٓ ین همراه خود و بردن حسنَ  ﴾َءنَاَنا

  إنگردد، یعنی حسنیَ  شود که دخترزاده فرزند محسوب می معلوم می
ّ

ای از  هفرزندان رسولند. عد

نُفَسَنا﴿ ۀکلمدلیل ه است ب صخود پیغمبر یعنی نفس رسول خدا اند که علی اهل غلو گفته
َ
و  ﴾أ

 
ً
نُفَسُهمۡ ﴿ :ۀکلمه او و خود او بت مّ خدا تعبیر کرده از ا این صحیح نیست زیرا اوال

َ
 إِذۡ ﴿ :و فرموده ﴾أ

نُفِسِهمۡ  ّمِنۡ  رَُسوٗ�  �ِيِهمۡ  َ�َعَث 
َ
ت او خود او و جان اویند و مّ اگر این منطق صحیح باشد، ا ، و)٢(﴾أ

 باطل وحدت وجود که از هر کفری بدتر است. ۀاین باورکردنی نیست، مگر طبق قاعد

 محسوس است که علی
ً
 و پیرو او و مؤمن به اوست نه خود او. صتابع محمد ثانیا

ۚ ٱ ۡلَقَصُص ٱَ�َٰذا لَُهَو  إِنَّ ﴿ ۚ ٱَوَما ِمۡن إَِ�ٍٰه إِ�َّ  ۡ�َقُّ ُ َ ٱ�نَّ  �َّ  فَإِن ٦٢ ۡ�َِكيمُ ٱ ۡلَعزِ�زُ ٱلَُهَو  �َّ
َ ٱتََولَّۡواْ فَإِنَّ  َّ�  ِ  .]۶۳-۶۲[آل عمران:   ﴾٦٣ لُۡمۡفِسِدينَ ٱَعلِيُمۢ ب

ز عبود به حق و ملجأی ُج مو نیست  های مطابق واقع است هراستی این همان قّص ه ب: ترجمه
) پس اگر ۶۲راستی که خدا خودش عزیز و حکیم است(ه و ب خدای کامل الذات و الصفات

 )۶۳مفسدین داناست.( (حال)خدا به  قاً اعراض کردند محّق 
و بطالن ادعاهای نصاری بیان شد در این آیه فرموده این  حضرت عیسی ۀچون قّص  :نکات

و لیاقت  ای صفات خدا را ندارد و هیچ بندهگویند.  بیانات مطابق واقع است نه آنچه نصاری و یهود می

ابن  ازأبي صالح  از یکلب از یطریق محمد بن مروان سد از )٣٥٥-٣٥٤(ص  دالئل النبوة أصبهانی درأبونعيم  -١

ّي ابن مروان  و روایتی طوالنی؛در عباس 
ِّ

د  یشعب مانند این روایت را از. أبونعیم ه دروغگویی استب ٌم هَ تَّ مُ و متروك سُّ

محمد بن  ازطریق ابن إسحاق  از )۴۸۰ -۶/۴۷۹( تفسري را درآن یطرب وروایت کرده است.  مرسلبه صورت 

 معامل التنزيل،: نگا وبه صورت مرسل روایت کرده است.  ﴾ۡ�َقُّ ٱ ۡلَقَصُص ٱَ�َٰذا لَُهَو  إِنَّ ﴿: تفسیر درجعفر بن زبیر 

  .)۳۷۲ -۱/۳۷۱( ابن كثريتفسري  و ؛)۲۳۳ – ۲/۲۲۹( یسیوط ،الدر املنثور؛ )۲/۴۸( بغوی
 ».هنگامی که در میان ایشان از خودشان رسولی برانگیخت« -٢

_____________________________ 
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  ت و بابمعبودیّ 
ّ
مفسدند و خدا به احوال  الحوائجی را واجد نیست. حال اگر پذیرفتند که خوب و إال

 مفسدین داناست.

ۡهَل  قُۡل ﴿
َ
أ �َّ َ�ۡعُبَد إِ�َّ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

َ
ِۢ بَۡيَنَنا َوَ�ۡيَنُ�ۡم � َ ٱَ�َعالَۡواْ إَِ�ٰ َ�َِمةٖ َسَوآء َوَ� �ُۡ�َِك  �َّ

ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن  ٔٗ َشۡ�  ۦبِهِ 
َ
ِۚ ٱا َوَ� َ�تَِّخَذ َ�ۡعُضَنا َ�ۡعًضا أ َّ�  ْ ْ َ�ُقولُوا ْ ٱفَإِن تََولَّۡوا ِ  ۡشَهُدوا نَّ ب

َ
 ا�

 .]۶۴[آل عمران:   ﴾٦٤ُمۡسلُِموَن 
 ،ای که مساوی باشیم ما و شما (در آن کلمه) سوی کلمهه ید ببگو ای اهل کتاب بیای: ترجمه

جز به اربابی  بعضی از ما بعضی را  و چیزی را شریک او قرار ندهیم ونپرستیم ُجز خدا را که 
اینکه ما مسلمان و تسلیم أمر گواه باشید به : یدبگوی ،نگیرد. پس اگر اعراض کردندخدا 
 )۶۴یم.(خدای

ۡهَل ﴿ خطاب: نکات
َ
أ خطابی است محترمانه و مخاطب را به بهترین القاب که  ﴾...ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

 همان اهلیّ 
ً
 ن آیه که دعوتشان کرده به انصاف،در ای ت برای کتاب إلهی باشد، ستوده است، خصوصا

 
ّ
 ؛اول اینکه: معارضه و مجادله نگذاشته. در اینجا سه چیز را پیشنهاد کرده ی برایجای دفع شرک و حاد،ات

: چیزی را شریک قرار ندهند. سوم ،واعبادت  افعال و در ذات، صفات، ؛جز خدا را نپرستند. دوم اینکه

سه در یهود و نصاری مانند  دیگر را ارباب ندانند. و این هر پیغمبران و یا بزرگان دینی و غیردینی

اید باید   و شما که پذیرفته ه اگر اعراض کردند مسلمان نیستندخدا فرمود لمین فعلی وجود داشت. ومس

 فانه مانیم. متأّس یید ما میبگو
ّ
ا ی رآن چیزهای اند هر سه تای م بر خود گذاشتهالت ما که امروزه نام اسمل

ت و پرستش فرموده غیر خدا را عباداول : اند طور کامل گرفتهه ب مردود و مخالف اسالم دانستهقرآن که 

خوانند  و مالئی را مورد کرنش خود قرار داده و در عبادات خود آنان را می یا مرشد نکنید، اینان هر امام،

حاضر را که هزاران سال از ایشان دورند انند، بلکه بدتر امام و مرشد غیرخو چنانکه خدا را می

اینها را همۀ ی گردند گرفتار شوند و یا مبتالء به بالی یا گر بیمار وخوانند، بلکه از این هم بدتر اینان ا می

فرموده : دانند. دوم ر شفا و یا نعمتی نصیبشان گردد از امام و مرشد میگدانند، ولی ا از جانب خدا می

ضعیفی  ۀکدام بند مرشدان را که هر ام وام ،چیزی را شریک خدا قرار ندهید، اینان در تمام صفات خدا

 الحاجاتی، خالقیت، ، قاضیعالم به اسرار مکان، حضور در هر دهند در المکانی، کت میشر ،اند هبود

لهی بزرگان دین خود را مانند رهبان و احباری که نصاری و ت، خواستن مدد و سایر اوصاف امنعمیّ 

  ،خدا را ارباب ندانید ده غیراینکه فرمو: دهند. سوم یهود داشتند دخالت می
ّ
گویندگان دینی فاقا ات

 
ً
فرزند و  و ثروت، جاه و مکنت، دانند امامی را ارباب خود می هر ،خوانها و مراجع تقلید  روضه خصوصا
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و اگر کسی پیدا شود شرک این دکاندارها را بیان کند و  دانند. ز برکت وجود آن اربابان میخود را ا ۀخان

 سازند.  یو متهم م کوبند او را میبخواهد مسلمین را بیدار کند، 

ُهْم « :در تفسیر این آیه وارد شده که ِ إِ�َّ َ إ
َّ

ْرَ�ابًا ِمْن ُدوِن اَ�ِّ خت
َ
ْحَباَرُهْم َوُرْهَباَ�ُهْم أ

َ
، چنانکه در )١(»ُذوا أ

در تحلیل : لاّو : و ایشان مانند مسلمین زمان ما از جهاتی مبتال به شرک بودند نیز آمده ۳۱ ۀتوبه آی هسور

 برای: و این اطاعت خود نوعی از شرک است. دوم بودند نه مطیع خدا مطیع بزرگان دین خود ،و تحریم

ادت کند اثر الهوت و یا کس ریاضت بکشد و عب گفتند هر می: کردند. سوم بزرگان دین خود کرنش می

شفا دهد بیماران را  ی کند، مرده زنده نماید وار خدایتواند ک شود، پس می ی به او داده میصفات خدای

در معاصی نیز مطیع بزرگان دین خود بودند. : ت را دارد. چهارمچه خدا نیست ولی معنی ربوبیّ  اگر

 
ّ
 ت ما موجود است.نویسنده گوید تمام این جهات شرک در مل

ۡهَل ﴿
َ
أ نزِلَِت  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ

ُ
ٓ أ وَن ِ�ٓ إِبَۡ�ٰهِيَم َوَما ِ�يُل ٱوَ  �َّۡوَرٮٰةُ ٱلَِم ُ�َآجُّ ِ�ۡ  ِ  ۦٓۚ إِ�َّ ِمۢن َ�ۡعِده

فََ� َ�ۡعقِلُوَن 
َ
ُؤَ�ٓءِ َ�َٰجۡجُتۡم �ِيَما لَُ�م بِهِ  ٦٥أ نُتۡم َ�ٰٓ

َ
أ وَن �ِيَما لَۡيَس  ۦَ�ٰٓ ِعۡلٞم فَلَِم ُ�َآجُّ

ُ ٱِعۡلٞمۚ وَ  ۦلَُ�م بِهِ  نُتۡم َ� َ�ۡعلَُموَن  �َّ
َ
ا َما َ�َن إِبَۡ�ٰهِيُم َ�ُهودِيّٗا َوَ� نَ  ٦٦َ�ۡعلَُم َوأ ا�ِّيٗ َ�ۡ

ۡسلِٗما َوَما َ�َن ِمَن  ۡوَ�  ٦٧ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَوَ�ِٰ�ن َ�َن َحنِيٗفا مُّ
َ
ِيَن  �َّاِس ٱإِنَّ أ �ِإِبَۡ�ٰهِيَم لَ�َّ

ِينَ ٱوَ  �َِّ�ُّ ٱَوَ�َٰذا  �ََّبُعوهُ ٱ ْۗ وَ  �َّ ُ ٱَءاَمُنوا  .]۶۸-۶۵[آل عمران:   ﴾٦٨ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَوِ�ُّ  �َّ
و انجیل نازل  توراتحال آنکه  کنید و ه میابراهیم محاّج  ۀاهل کتاب چرا دربار ای : ترجمه

ه کردید شما آنانید که محاّج  ،ان) ه۶۵اندازید( کار نمیه نشد مگر پس از او، آیا عقل خود را ب
داند و  و خدا می کنید ه میدر آنچه به آن دانا بودید، پس چرا در آنچه به آن علم ندارید محاّج 

و از  ؛ ولیکن معتدل مسلمان بود) ابراهیم نه یهودی بود و نه نصرانی۶۶دانید( یشما نم
براهیم کسانیند که پیروی او به ا(در انتساب) راستی سزاوارترین مردم ه ) ب۶۷مشرکین نبود(

 )۶۸مؤمنین است.( اند و خدا ولِیّ  مبر و آنانکه ایمان آوردهاو این پی کنند

َُذٓواْ ﴿را تالوت نمود:  این آیه صکه پیامبر اکرم  در مسند امام احمد، سنن ترمذی و... روایت شده که: هنگامی -١ ٱ�َّ
 ِ ۡرَ�اٗ�ا ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ۡحَبارَُهۡم َورُۡهَ�َٰنُهۡم أ

َ
]، دانشمندان و راهبان یحیانو مس یهودیانآنان [« .]٣١[التوبة:  ﴾...أ

 یها که علمانگفت: آ -که قبال نصرانی بود-عدی بن حاتم طائی» در برابر خدا قرار دادند ییرا معبودها یشخو

ََراَم، « فرمودند: صرسول خدا کردند.  یخود را عبادت نم
ْ
َحلُّوا لَُهُم احل

َ
ََالَل، َوأ

ْ
ُموا َعلَيِْهُم احل بََ�، إِ�َُّهْم َحرَّ

نمودند و  یکردند و حالل را حرام م یها حالل مآن یحرام را برا بلی. آنان«»: إِيَّاُهمْ فَا�َّبَُعوُهْم، فََذلَِك ِعبَاَدُ�ُهْم 

  [ُمصحح]». هاآن عبادت کردن است ینکردند و هم یاطاعت م هاهم از آن مردم

_____________________________ 
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  یهود و نصاری هر: نکات
ّ

و خدا  ه دین ایشان بود.ب عی بودند که حضرت ابراهیمیک مد

لَِم ﴿ :ۀنه خرافات نصاری را. و از جمل مر خدا بود نه خرافات یهود را داشت وفرماید او تسلیم ا می
ونَ  ه کند و با مردم طرف داند نباید محاّج  چیزی که نمی ۀشود که انسان دربار استفاده می ﴾...ُ�َآجُّ

ۡوَ� ﴿ ۀشود. و جمل
َ
یا بزرگان دیگر را  کس پیروی پیغمبران و داللت دارد که هر ﴾...�ِإِبَۡ�ٰهِيمَ  ٱ�َّاِس أ

 
ً
  عمال

ً
  و فکرا

ّ
داللت دارد  ﴾٦٧ ٱلُۡمۡ�ِ�ِ�َ َوَما َ�َن ِمَن ﴿ :ۀعی پیروی آنان باشد. و جملنکند نباید مد

 اند. ای از شرک داشته که یهود و نصاری بهره

ۡهِل  َودَّت﴿
َ
آ�َِفةٞ ّمِۡن أ نُفَسُهۡم َوَما �َۡشُعُروَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱطَّ

َ
ٓ أ  ٦٩لَۡو يُِضلُّونَُ�ۡم َوَما يُِضلُّوَن إِ�َّ

ۡهَل 
َ
أ ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ نُتۡم �َۡشَهُدوَن  �َّ

َ
ۡهَل  ٧٠َوأ

َ
أ لَِم  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ َ�ٰٓ

ِ  ۡ�َقَّ ٱتَۡلبُِسوَن  نُتۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡ�َقَّ ٱَوتَۡ�ُتُموَن  لِ ۡلَ�ٰطِ ٱب
َ
ۡهِل  َوقَالَت ٧١َوأ

َ
آ�َِفةٞ ّمِۡن أ طَّ

ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ  ب
ْ ِيٓ ٱَءاِمُنوا نزَِل َ�َ  �َّ

ُ
ِينَ ٱأ ْ وَۡجَه  �َّ ْ ٱوَ  �ََّهارِ ٱَءاَمُنوا َلَعلَُّهۡم  ۥَءاِخَرهُ  ۡ�ُفُرٓوا

ْ إِ�َّ لَِمن  َوَ�  ٧٢يَرِۡجُعوَن  ِ ٱُهَدى  لُۡهَدىٰ ٱتَبَِع دِيَنُ�ۡم قُۡل إِنَّ تُۡؤِمُنٓوا َحٞد  �َّ
َ
ن يُۡؤَ�ٰٓ أ

َ
أ

وُ�ۡم ِعنَد َرّ�ُِ�ۡمۗ ُقۡل إِنَّ  ۡو ُ�َآجُّ
َ
وتِيُتۡم أ

ُ
ِ ٱ�َِيِد  ۡلَفۡضَل ٱّمِۡثَل َمآ أ ُ ٱيُۡؤ�ِيهِ َمن �ََشآُءۗ وَ  �َّ َّ� 

ُ ٱَمن �ََشآُءۗ وَ  ۦبِرَۡ�َتِهِ  َ�َۡتصُّ  ٧٣َ�ِٰسٌع َعلِيٞم   .]۷۴-۶۹[آل عمران:  ﴾٧٤ ۡلَعِظيمِ ٱ ۡلَفۡضلِ ٱُذو  �َّ
و آنان جز خود را گمراه  میل دارند که شما را گمراه کنند جماعتی از اهل کتاب: ترجمه

شوید و حال  خدا کافر میچرا به آیات  ،) ای أهل کتاب۶۹کنند( کنند، ولی درک نمی نمی
پوشانید  را به باطل می ) ای اهل کتاب چرا حق۷۰دهید( گواهی می)آنکه شما(به حّقانّیت آن

جماعتی از أهل  ) و۷۱دانید( صورتیکه می کنید در حق را کتمان می میزید وآ یمو به هم 
 و در آخر روز (به آن) کافرایمان بیاورید به آنچه بر مؤمنان نازل شده ل روز کتاب گفتند در اوّ 

) و ایمان نیاورید جز برای کسیکه پیروی دین شما ۷۲برگردند( (ازدینشان)شوید تا شاید آنان 
شود مانند  که به احدی داده باور ندارید راستی که هدایت، هدایت خداست وه کند، بگو ب

ه ل براستی این تفّض ه ه کنند با شما نزد پروردگارتان، بگو بو یا محاّج  آنچه به شما داده شده
) به ۷۳و خدا دارای وسعت رحمت و داناست( دهد خواهد میکس ب دست خداست، به هر

 )۷۴کس را بخواهد و خدا صاحب فضل عظیم است.( دهد هر صاص میرحمت خود اخت
 : نکات

ً
شهریان انصار بودند برای جلوگیری از نفوذ  یهودیان مدینه که هم یهود و نصاری خصوصا

خوشنود  صه مردم به رسول خدااز توّج  کردند و و گرویدن مردم به او، بسیار سعی می صرسول خدا

دیگر نماز خوانده. و  ۀکردند که چرا یک روز به این قبله و روز دیگر به قبل و لذا گاهی ایراد می نبودند
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گفتند  است و گاهی می توراتگفته دین ابدی دین  توراتدر  گفتند حضرت موسی گاهی می

نیست. روزی، دوازده نفر از دانشمندان و علمای خیبر و قرای دیگر با هم  صصفات نبوت در محمد

و عوام مسلمین را به خود جلب نمایند،  و اظهار ایمان کنند صتبانی کردند که بیایند مدینه نزد محمد

و چنین وانمود کنیم که ما از  برگردیم صدو چون مسلمین خوشبین شدند، سپس آخر روز از محّم 

و  افتند ا برگشتیم مسلمین به شک میو چون م دیگر فهمیدیم که او پیغمبر نیست های کتب و نشانه

اند که از دین محمد  فهمند البد چیزی فهمیده از ما بهتر می گویند اینان اهل علم و کتابند و می

د که گفتند به بعضی از گفتارهای محمد ایمان آورید و بعضی دیگر را انکار کنی گاهی می و .اند برگشته

کردند و چون بعضی از  و اگر غرض داشتند تمام را انکار می ن غرض دارندایشاعوام مسلمین نگویند 

شود اهل انصافند. و به این وسائل اشتباه کاری و کتمان  اند معلوم می را قبول کرده صمطالب محمد

 و ایشان را به اسالم وها برای این بود که عوام یهود را نگه دارند  کردند. و بیشتر این حیله حق می

آیات فوق را نازل کرد. و  ،شدن مسلمین و دفع مکر یهود  نشمسلمین بدبین کنند. و لذا خدا برای رو

شما معتقد گفتند  می به همدیگریهود است که دانشمندان ایشان  ﴾لَِمن تَبَِع دِيَنُ�مۡ ﴿ مقصود از

 خدا لذا دین ماست وه گفتند هدایت منحصر ب مییهود و چون حفظ آنان.  به اتباع خود و نباشید مگر

ِ ُهَدى  ٱلُۡهَدىٰ إِنَّ ﴿ فرمودهایشان  ۀدفع حیلبرای   .﴾ٱ�َّ

ۡهِل ﴿
َ
ِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ۞َوِمۡن أ َمۡنُه بِقِنَطارٖ يَُؤّدِه

ۡ
َمۡنُه بِِديَنارٖ �َّ  ۦٓ َمۡن إِن تَأ

ۡ
ۡن إِن تَأ إَِ�َۡك َوِمۡنُهم مَّ

 ِ ْ لَۡيَس َعلَۡيَنا ِ�  إَِ�َۡك إِ�َّ  ۦٓ يَُؤّدِه ُهۡم قَالُوا َّ�
َ
ۗ َ�ٰلَِك بِ� ّمِّ�ِ ٱَما ُدۡمَت َعلَۡيهِ قَآ�ِٗما

ُ
 لٞ َسبِي نَ  ۧ ۡ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ  ۡوَ�ٰ بَِعۡهِدهِ  ٧٥َوُهۡم َ�ۡعلَُموَن  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
َ
� َمۡن أ َ ٱفَإِنَّ  �ََّ�ٰ ٱوَ  ۦبََ�ٰ ُ�ِبُّ  �َّ

 .]۷۶-۷۵عمران:  [آل  ﴾٧٦ لُۡمتَّقِ�َ ٱ
 مانت بسپاری آنه اگر پوست گاوی پر از زر به او او بعضی از اهل کتاب کسی است ک: ترجمه

و بعضی از ایشان کسی است که اگر دیناری به او بسپاری به تو باز ندهد  گرداند را به تو برمی
مورد  درد گفتن ایشانایستاده باشی، این برای این است که  باالی سرشمگر اینکه پیوسته 

حال آنکه  گویند و لی بر خدا دروغ میو ،علیه ما نیست بر حّجت و راه مطالبهسواداِن عرب بی
کس به عهد خود وفا کند و پرهیزکار باشد پس حقیقت این است که  ) آری هر۷۵( دانند می

 )۷۶دارد.( خدا پرهیزکاران را دوست می
بد دارند، برخی از ایشان  مانند سایر مردم خوب وشود که اهل کتاب  از این آیات استفاده می: نکات

مال مردم را که از اهل کتاب  یکسانعکس، ولی  رکن به پیمان است و بعضی از ایشان ب دار و وفا امانت
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ین و یا مال گفتند اگر مال مشرک و می دینی هم برای خود تراشیده بودند ۀدادند بهان خوردند و پس نمی می

أبناء الله و مانت را رد نکنیم حق داریم زیرا مشرک مالش حالل است، به اضافه ما مسلمین را بخوریم و ا

باشند، پس اگر  ما می ۀباشد، بلکه تمام مردم بند کس هر چه دارد متعلق به ما می یم و هردوستان خدای

 مال مردم را ندهیم ایشان حجتی نزد خدا و راه احقاق حق ندارند، چنانکه بسیاری از مسلمین خص
ً
 وصا

عنوان ه توانند مال امانت جماعتی از مردم را ب نمایان را عقیده همین است که می روحانی مقدسین و

خود را مالک تمام دنیا  ۀی بعضی از شیعیان أئمو حتّ  ف کنندالحال تصّر  ا کفر، یا مال مجهولی ارتداد،

ست در همان عقائد یهود ا ها این دادنند و خوار امامان می  هدانسته و سایر مردم را در حکم بنده و جیر

فرموده امانت  صمیان مسلمین آمده و بسیاری از ایشان را خائن در امانت قرار داده ولی رسول خدا

 .)١(بدکار و چه به کافر و چه به مسلمان به باید رد شود چه به نیکوکار و چه

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ وَن بَِعۡهِد  �َّ ِ ٱ�َۡشَ�ُ يَۡ�ٰنِِهۡم �َ  �َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َ� َخَ�َٰق لَُهۡم ِ� َو�

ُ
َوَ�  �ِخَرةِ ٱَمٗنا قَلِيً� أ

ُ ٱيَُ�ّلُِمُهُم  ِ�ٞم  ۡلقَِ�َٰمةِ ٱَوَ� يَنُظُر إَِ�ِۡهۡم يَۡوَم  �َّ
َ
 .]۷۷[آل عمران:  ﴾٧٧َوَ� يَُزّ�ِيِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ

 فروشند، کمی می یبهاراستی کسانیکه پیمان خدا و سوگندهای خود را به ه ب: ترجمه
و روز قیامت خدا با ایشان سخن نگوید و به ایشان نظر لطف  ای نباشد ایشان را در آخرت بهره

 )۷۷ننماید و از خطا پاک نگرداند و برای ایشان عذاب دردناک است.(
لهی را عهد ا ،لهی و سوگندها این است که برای خوردن مال مردممقصود از فروختن پیمان ا :نکات

دنیا به نام او سوگند بخورد تا به ناحّق به حقوق و برای مال پست  دبدهکه اطاعت او باشد از دست 

ی کند. 
ّ

و نامهای او را  بر خدا دروغ نبندد و خیانت نکند و عهد خدا با هر بنده این است کهمردم تعد

مورد سخط إلهی است. و  عظمت دهد، پس کسی که با عهد و پیمان خدا وفا نکند و قسم دروغ بخورد

ُ ٱَوَ� يَُ�ّلُِمُهُم ﴿ :ۀجمل َوَ� يَنُظُر ﴿ :ۀمقصود از جمل لهی است. وداللت بر شدت غضب ا ﴾�َّ
  ﴾...إَِ�ِۡهمۡ 

ّ
ظر با چشم نیست. و و به معنی ن شده به معنی نظر لطف است» إلی«ی به چون نظر متعد

 شوند. نمی تعالیاین است که مشمول عفو و مغفرت حق  ﴾...َوَ� يَُزّ�ِيِهمۡ ﴿ :ۀمقصود از جمل

_____________________________ 

ْیِنّي، ) روایت کرده است. و در مصادر شیعه: ۴/۸۲( صاز علی از رسول الله  شعب اإليامنرا در بیهقی آن -١
َ
ل

ُ
 الكايفک

َماَنِة، )۵/۱۳۲(
َ ْ
َداِء األ

َ
 ).۱( حدیث شماره، َباُب أ
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ِ  نَ ۥِمۡنُهۡم َلَفرِ�ٗقا يَۡلوُ  �نَّ ﴿ لِۡسنََتُهم ب
َ
َوَما ُهَو ِمَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱِ�َۡحَسُبوُه ِمَن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ�

ِ ٱَوَ�ُقولُوَن ُهَو ِمۡن ِعنِد  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ ِ ٱَوَما ُهَو ِمۡن ِعنِد  �َّ ِ ٱَوَ�ُقولُوَن َ�َ  �َّ وَُهۡم  ۡلَكِذَب ٱ �َّ
 .]۷۸[آل عمران:   ﴾٧٨َ�ۡعلَُموَن 
پیچانند تا  راستی که بعضی از اهل کتاب زبانهای خود را به کتاب آسمانی میه و ب: ترجمه

آن از نزد خداست  :گویند می و حال آنکه از کتاب نیست شما آن را از کتاب خدا خیال کنید و
 )۷۸دانند.( گویند در حالیکه می بر خدا دروغ می  و ز نزد خدا نیستو حال آنکه ا

 آوردند، و به زبان می توراتعبری شبیه به کلمات  ۀیهود برای اثبات افتراءات خود چند کلم: نکات

ند که سخن ایشان از کتاب خدا کردند تا مردم گمان کن را با سخن خود مخلوط می توراتگاهی آیات 

دین بچسباند چهار ه کس بخواهد خرافات خود را ب چنین نبود، مانند زمان ما که هر و حال آنکه است

  وسیله دین خدا را عوض کردهو بدین کند یا با قرآن مخلوط میگوید و  کلمه حدیث عربی می
ً
اند، مثال

 ه تقلیدی را که حرام است ب
ّ
ْهَل ﴿: ۀاند و آی م به دین بستهعنوان تعلیم وتعل

َ
لُواْ أ

َ
اّ�ِْكِر إِن ُكنُتْم َ�  فَاْس�

  را به زبان می ﴾َ�ْعلَُمونَ 
ّ
: و لذا در آخر آیه فرموده م است نه تقلیدآورند در صورتیکه این آیه برای تعل

 .﴾إِن ُكنُتْم َ� َ�ْعلَُمونَ ﴿

ن يُۡؤ�َِيُه  َما﴿
َ
ُ ٱَ�َن لِبََ�ٍ أ ُ�مَّ َ�ُقوَل لِلنَّاِس ُكونُواْ ِعَباٗدا ّ�ِ  �ُُّبوَّةَ ٱوَ  ۡ�ُۡ�مَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱ �َّ

ِ ٱِمن ُدوِن  ٰنِّ�ِ  �َّ ْ َر�َّ َو�َِما ُكنُتۡم تَۡدرُُسوَن  ۡلِكَ�َٰب ٱَن بَِما ُكنُتۡم ُ�َعّلُِموَن  َۧوَ�ِٰ�ن ُكونُوا
ْ  َوَ�  ٧٩ ن َ�تَِّخُذوا

َ
ُمَرُ�ۡم أ

ۡ
  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةَ ٱيَأ

ۡ
يَأ

َ
� ۗ ۡرَ�ابًا

َ
ِ أ نُتم  ۡلُ�ۡفرِ ٱُمرُُ�م ب

َ
َ�ۡعَد إِۡذ أ

ۡسلُِموَن   .]۸۰-۷۹[آل عمران:   ﴾٨٠مُّ
جائز نیست که به مردم بگوید  ،ت بدهدبرای بشری که خدا به او کتاب و حکم و نبوّ : ترجمه

ه او باشید ب ۀان من باشید نه بندگان خدا، بلکه باید بگوید مردان خدا و پرورش یافتگبند 
کند که  ) و به شما أمر نمی۷۹گیرید( سبب آنچه درس میه آموختن کتاب آسمانی و ب ۀواسط

مالئکه و پیمبران را اربابان خود بگیرید و در حوائج به آنان رو کنید، آیا شما را أمر به کفر 
 )۸۰کند پس از اسالم آوردنتان.( می

و هیچ  اید کرنش عابدانه نمودان دیگر نبمبران و بزرگااین آیات صراحت دارد که برای پی: نکات

اند به  ج بدانید، بلکه همه طبق کتاب آسمانی گفتهئرباب و باب الحوامبری نگفته در حوائج مرا ااپی

ب این است که با این کتاب آسمانی عمل کنید و آن را درس بگیرید تا به شرک در عبادت نیفتید. تعّج 

 
ّ
و در دعاهای خود که  دانند الحوائج می دا ارباب و بابخت ما أنبیاء و أولیاء را چون آیات روشن باز مل
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ط دکانداران مذهبی اکثر عوام را فرا گرفته، و این شرک به توّس  خوانند ست آنان را میا به اقرار خود عبادت

ی بعضی از دکانداران مذهبی حتّ  خدا کفر است.دانستن غیر  گوید ارباب صراحت می فوق به ۀبا اینکه آی

عنوان ه گویند ما آنان را ب و بعضی از ایشان برای مغلطه می ند فالن امام ارباب من استگوی میعلنی 

 اّو : خوانیم. باید گفت واسطه می
ً
 خدای: ال

ً
فرموده آنان را ارباب ندانید و نفرموده واسطه را  تعالی مطلقا

 
ً
 ، نزد شما نیستند اند به عالم دیگر رفتهدنیا  بزرگان که از: بخوانید. ثانیا

ً
بزرگان دینی : تا واسطه شوند. ثالثا

 
ً
  مطیع شما نیستند که دائما

ً
خبر است و حاجت شما را  مگر خدا از شما بی: همه جا واسطه شوند. رابعا

ها برای این است که  به او برساند. تمام این مغلطه شنود که واسطه بیاید و داند و یا کالم شما را نمی نمی

مبری را ار چنین پیالحاجات همه نباشد از تکبّ  بشر باشد و قاضی یر افرادمبری که مانند سااگویند پی می

همه ناظر و صفات خدا  به خواهیم که طبق میل ما همه کاره و ما قبول نداریم، بلکه امام و یا رسولی می

 :ۀروند. و جمل و زیر بار رسولی مانند خودشان نمی کنند ر میمانند شیطان تکبّ اشد، داشته ب

از تقلید و اینکه امر دین به تعلیم لت دارد بر وجود تعلیم و عدم جودال ﴾تَۡدرُُسونَ ﴿ و ﴾...ُمونَ ُ�َعّلِ ﴿

 و تدریس است نه تقلید.

َخَذ ﴿
َ
ُ ٱ�ۡذ أ ٓ َءاتَۡيُتُ�م ّمِن كَِ�ٰٖب وَِحۡكَمةٖ ُ�مَّ َجآَءُ�ۡم رَُسوٞل  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱِميَ�َٰق  �َّ لََما

ٞق لَِّما َمَعُ�ۡم َ�ُۡؤِمُنَّ بِهِ  َصّدِ نَّهُ  ۦمُّ ٰ َ�ٰلُِ�ۡم إِۡ�ِي�  ۥۚ َوَ�َنُ�ُ َخۡذُ�ۡم َ�َ
َ
ۡقَرۡرُ�ۡم َوأ

َ
قَاَل َءأ

قۡ 
َ
ۚ قَالُٓواْ أ ْ ٱقَاَل فَ  َرۡرنَا ۠ َمَعُ�م مِّ  ۡشَهُدوا نَا

َ
ِٰهِدينَ ٱَن َو� ْوَ�ٰٓ�َِك  ٨١ ل�َّ

ُ
ٰ َ�ۡعَد َ�ٰلَِك فَأ َ�َمن تََو�َّ

 .]۸۲-۸۱[آل عمران:   ﴾٨٢ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱُهُم 
مبران پیمان گرفت که چون به شما کتاب و حکمت دادم او هنگامی که خدا از پی: ترجمه

ه او را آورید و البتّ ایمان  ه به اوکند البتّ میبا شماست تصدیق را مبری آمد که آنچه اسپس پی
اقرار کردیم،  :فتید، گفتندپذیر این امر  بریا اقرار نمودید و پیمان مرا آیاری کنید، خدا فرمود 

که پس از این اعراض کنند ) پس کسانی۸۱پس گواه باشید و من با شما از گواهانم( :فرمود
 )۸۲آنان خود فاسقند.(

مر اویند و اگر زمان آنان بران خدا تسلیم امادانند پیذکر این پیمان برای این است که مردم ب: نکات

و به رسول خاتم  مر خدا باشندت ایشان نیز باید تسلیم امّ یاید او را یاری خواهند کرد، پس امبری باهر پی

 نه از معرضین و فاسقین خواهند شد. گرایمان آورند و 
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َ�َغۡ�َ دِيِن ﴿
َ
ِ ٱأ ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َ�ۡبُغوَن َوَ�ُ  �َّ

َ
َ�َٰ�ٰتِ ٱأ �ِض ٱوَ  لسَّ

َ
َطوٗۡ� َوَ�ۡرٗها �َ�ۡهِ  ۡ�

 .]۸۳[آل عمران:   ﴾٨٣يُرَۡجُعوَن 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند چه د و حال آنکه جوین آیا غیر دین خدا را می: ترجمه

 )۸۳شوند.( و به سوی خدا رجوع داده میمیل و چه به کراهت، تسلیم خدایند به 

ۡسلََم َمن ِ�  ۥٓ َوَ�ُ ﴿ :مقصود از و تسلیم به امر خداست. اسالم به معنی: نکات
َ
َ�َٰ�ٰتِ أ  ٱلسَّ

�ِض وَ 
َ
ها نیز  موصوله داللت دارد که در آسمان ﴾َمن﴿ ۀکلم تسلیم تکوینی و تشریعی است. و ﴾...ٱۡ�

 العقول وجود دارد. ذوی

﴿ ِ ِ ٱقُۡل َءاَمنَّا ب ٰٓ إِبَۡ�ٰهِيَم �ۡسَ�ٰعِيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب  �َّ نِزَل َ�َ
ُ
ٓ أ نزَِل َعلَۡيَنا َوَما

ُ
ٓ أ َوَما

ۡسَباِط ٱوَ 
َ
وِ�َ ُموَ�ٰ وَِعيَ�ٰ وَ  ۡ�

ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم َوَ�ُۡن َ�ُ  �َّبِيُّونَ ٱَوَمآ أ

َ
ّ�ِِهۡم َ� ُ�َفّرُِق َ�ۡ�َ أ  ۥِمن رَّ

 ۡلَ�ِٰ�ِ�نَ ٱِمَن  �ِخَرةِ ٱدِيٗنا فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡنُه َوُهَو ِ�  ۡ�ِۡسَ�ٰمِ ٱۡبَتِغ َ�ۡ�َ َوَمن يَ  ٨٤ُمۡسلُِموَن 
 .]۸۵-۸۴[آل عمران:   ﴾٨٥

آنچه بر ابراهیم، اسماعیل،  و یم به خدا و آنچه بر ما نازل شدهایمان آورد :بگو: ترجمه
مبران از طرف پروردگارشان اعیسی و پی اسحاق، یعقوب و اسباط نازل شده و آنچه به موسی،

و ما برای خدا تسلیم شده و  افکنیم بین احدی از ایشان جدایی نمی است. داده شده
و او در عالم دیگر از  از او پذیرفته نخواهد شد ،دینی بجوید اسالم جز کس وهر) ۸۴مسلمانیم(

 )۸۵زیانکاران است.(
و  بپذیرد کتب آسمانی را ۀو هم به تمام أنبیاء ایمان آوردباید  این آیه داللت دارد که مسلمان: نکات

 بقره اسباط را بیان کردیم. ۀدر سور

ُ ٱَكۡيَف َ�ۡهِدي ﴿ نَّ  �َّ
َ
 ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱَحّقٞ وََجآَءُهُم  لرَُّسوَل ٱقَۡوٗما َ�َفُرواْ َ�ۡعَد إِيَ�ٰنِِهۡم َوَشِهُدٓواْ أ

ُ ٱوَ  ٰلِِم�َ ٱ ۡلَقۡومَ ٱَ� َ�ۡهِدي  �َّ نَّ َعلَۡيِهۡم لَۡعَنَة  ٨٦ ل�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك َجَزآؤُُهۡم أ

ُ
ِ ٱأ  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱوَ  �َّ

ۡ�َِعَ�  �َّاِس ٱوَ 
َ
ُف َ�ۡنُهُم  ٨٧أ ِينَ ٱإِ�َّ  ٨٨َوَ� ُهۡم يُنَظُروَن  ۡلَعَذاُب ٱَ�ِٰ�ِيَن �ِيَها َ� ُ�َفَّ َّ� 

 ْ ۡصلَُحوا
َ
َ ٱفَإِنَّ  تَابُواْ ِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك َوأ  .]۸۹-۸۶[آل عمران:   ﴾٨٩َ�ُفورٞ رَِّحيٌم  �َّ

نکه و حال آ کند ، هدایت میبعد از ایمانشان کافر شدند چگونه خدا قومی را که: ترجمه
و خدا قوم ستمگران  های روشن بر ایشان آمد گواهی دادند این رسول حق است و دلیل

همین است که بر ایشان لعنت خدا و مالئکه و ایشان  گونه مردم جز ) این۸۶ایت ننماید(راهد
و عذاب از ایشان تخفیف داده نشود و ایشان را  ) در آن جاوید باشند۸۷اشد(تمام مردم ب
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) مگر کسانی که پس از این توبه کنند و اصالح نمایند، زیرا خدا آمرزنده و ۸۸مهلتی نباشد(
 )۸۹رحیم است.(

نَّ ﴿ :ۀشود. و جمل پس از ارتداد پذیرفته می ۀتوباین آیات داللت دارد که ایمان و : نکات
َ
َوَشِهُدٓواْ أ

تر از لغزش نادان است. اگر کسی بگوید چگونه تمام  داللت دارد که لغزش دانا قبیح ﴾...َحقّٞ  ٱلرَُّسوَل 

 کنند و حال آنکه حّس  مردم چنین کافری را لعن می
ً
و اکثر مردم خود کافرند؟ جواب این  چنین نیست ا

 مؤمنین باشد اّو  »ناس«مقصود از  است که
ً
 ال

ً
  . و ثانیا

ّ
ار نیز به زبان حال و یا به زبان قال شخص کف

 و همین معنی لعن است. ه نباشنددادند، ولو متوّج  از خیر دور می و کننده را بد ناسپاس کفران

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ْ َ�ۡعَد إِيَ�ٰنِِهۡم ُ�مَّ  �َّ ْ ٱَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡزَداُدوا
ُ
ُ�ۡفٗر� لَّن ُ�ۡقَبَل تَۡوَ�ُتُهۡم َوأ

آلُّونَ ٱ ِينَ ٱ إِنَّ  ٩٠ لضَّ َحِدهِم ّمِۡلُء  �َّ
َ
ارٞ فَلَن ُ�ۡقَبَل ِمۡن أ ْ وَُهۡم ُكفَّ ْ َوَماتُوا �ِض ٱَ�َفُروا

َ
�ۡ 

ِ�ٞم َوَما لَُهم مِّ  ۦٓۗ بِهِ  ۡ�َتَدىٰ ٱَذَهٗبا َولَوِ 
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب أ

ُ
ِٰ�ِ�َن أ ْ  لَن ٩١ن �َّ  ۡلِ�َّ ٱَ�َنالُوا

ءٖ فَإِنَّ  ا ُ�ِبُّوَنۚ َوَما تُنفُِقواْ ِمن َ�ۡ ٰ تُنفُِقواْ ِممَّ َ ٱَح�َّ  .]۹۲-۹۰[آل عمران:   ﴾٩٢َعلِيٞم  ۦبِهِ  �َّ
 ۀکافر شدند، سپس کفر خود را زیاد کردند، توب شانراستی آنانکه پس از ایمانه ب: ترجمه

راستی آنانکه کافر شده و در حال کفر ه ) ب۹۰ایشان پذیرفته نباشد و ایشان خود گمراهند(
چه آن را فدیه دهد،  و اگر یکی از ایشان پذیرفته نخواهد شد از طال از مردند، زمین مملوّ 

کی نائل ) هرگز به نی۹۱ست.(نیایشان را عذابی است دردناک و برای ایشان یاورانی 
ید آنچه باشد انفاق نمایرا و هر چه  دارید انفاق کنید چه دوست مینکه از هرشوید تا ای نمی
 )۹۲خدا به آن داناست.( قاً محّق 

شان طبق اخالص نیست ای ۀاین است که چون توب ﴾لَّن ُ�ۡقَبَل تَۡوَ�ُتُهمۡ ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات

آلُّونَ ُهُم ﴿ :ۀشود از جمل و عدم اخالص ایشان استفاده می پذیرفته نشود ر ، زیرا کسی که مکّر ﴾ٱلضَّ

گمراهی است. و فدیه این است که چیزی عوض جان خود  مرتد شود و توبه کند دلیل بر شک و تردید و

ا ُ�ِبُّونَۚ ﴿ ۀدر جمل »ماء موصوله«بدهد و جان خود را بخرد. و  ْ ِممَّ جان و  شامل مال، ﴾تُنِفُقوا

ءٖ  ِمن﴿ در ﴾ِمن﴿ :ۀشود. و کلم ساعات عمر می داللت بر تبعیض دارد یعنی چون مقداری از  ﴾َ�ۡ

 آن را هم انفاق کنید خدا داناست.

َعامِ ٱ۞ُ�ُّ ﴿ ٰ َ�ۡفِسهِ  لطَّ ٰٓءِيُل َ�َ َم إِۡسَ� ٰٓءِيَل إِ�َّ َما َحرَّ َِ�ٓ إِۡسَ� ن  ۦَ�َن ِحّ�ٗ ّ�ِ
َ
ِمن َ�ۡبِل أ

َل  ۚ ٱُ�َ�َّ ِ  �َّۡوَرٮُٰة  ب
ْ تُوا

ۡ
ٓ ٱفَ  �َّۡوَرٮٰةِ ٱقُۡل فَ� ِ ٱَ�َ  ۡ�َ�َىٰ ٱ َ�َمنِ  ٩٣إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  تۡلُوَها َّ� 
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ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم  ۡلَكِذَب ٱ
ُ
ٰلُِمونَ ٱِمۢن َ�ۡعِد َ�ٰلَِك فَأ ۗ ٱَصَدَق  قُۡل  ٩٤ ل�َّ ُ ْ ٱفَ  �َّ ِملََّة إِبَۡ�ٰهِيَم  تَّبُِعوا

 .]۹۵-۹۳[آل عمران:   ﴾٩٥ لُۡمۡ�ِ�ِ�َ ٱَحنِيٗفاۖ َوَما َ�َن ِمَن 
اسرائیل حالل بود مگر آنچه اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرد  بر بنی هاهمۀ طعام: ترجمه

 کس هر) پس ۹۳ید(گوی رید و تالوت کنید اگر راست میرا بیاو تورات، بگو توراتقبل ازنزول 
لت پس م ،) بگو خدا راست۹۴افتراء ببندد آنان خود ستمگرند(ه بر خدا دروغی را ببعد از این 

 )۹۵بود.(نو او از مشرکین  گرا را پیروی کنید ابراهیم حق
  ۀطبق فرمود صچون رسول خدا :نکات

ً
تر از پنج سال بیشتر را ش وحی گوشت شتر را خصوصا

تراشی  الاشکه و لذا ب د که علمای یهود حرام کرده بودندو چیزهای دیگری را حالل کر حالل کرد

 و حرام بوده و تحریم کار ما نیست زمان نوح و ابراهیممات از این محّر : پرداختند، از آن جمله

اسرائیل  هر طعامی بر بنی: تعالی در جواب ایشان فرموده صحیح نیست. حق )ص(دتحلیل محّم 

ال قبل از او إو  نذر و یا تعهد و یا به عنوان زهدحالل بوده مگر آنچه یعقوب بر خود حرام کرد آن هم به 

 توراتسخن شما در  و اید ر خدا و پیمبران افتراء بستهه و شما یهودیان بحرام نبود در دین ابراهیم

ثابت کنید. و چون  توراتمات مزبوره را طبق را بیاورید و محّر  توراتید گوی و اگر راست می نیست

  ۀو معجز صدنیاوردند و نشان ندادند صدق محّم 
ّ
 م شد.او مسل

َة ُمَباَرٗ� وَُهٗدى ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  إِنَّ ﴿ ِي بَِبكَّ َل َ�ۡيٖت ُوِضَع لِلنَّاِس لَ�َّ وَّ
َ
َءاَ�ُٰتۢ َ�ّيَِ�ٰٞت  �ِيهِ  ٩٦أ

َقاُم إِبَۡ�ٰهِيَمۖ َوَمن َدَخلَهُ  ِ َ�َ  ۥمَّ ۗ َوِ�َّ إَِ�ۡهِ  ۡسَتَطاعَ ٱَمِن  ۡ�َۡيتِ ٱِحجُّ  �َّاِس ٱَ�َن َءاِمٗنا
َ ٱَفَر فَإِنَّ َسبِيٗ�ۚ َوَمن �َ   .]۹۷-۹۶[آل عمران:   ﴾٩٧ ۡلَ�َٰلِم�َ ٱَغِ�ٌّ َعِن  �َّ

ه به بکّ که آن است  ،مردم بنا نهاده شد ۀای که برای بهر  لین خانهراستی اوّ هب: ترجمه
 (ازجمله)ن است آیات روشن،آ ) در۹۶که با برکت و هدایت است برای جهانیان( ،باشد می

و برای خدا بر مردم است حج آن خانه  ن شود ایمن باشدآمقام ابراهیم و کسی که داخل 
نیاز از جهانیان  خدا بی قاً کس کافر شود پس محّق  و هر سوی آن برود هکسی که بتواند ب(برای)
 )۹۷است.(

ِ َ�َ ﴿ :ۀجمل: نکات   ﴾...ٱۡسَتَطاعَ َمِن ﴿ :ۀو جمل داللت بر وجوب حج دارد ﴾...ٱ�َّاِس َوِ�َّ
 :ۀداللت دارد که شرط وجوب حج استطاعت از جهت راه است، اگر مانعی باشد واجب نیست. و جمل

َل َ�ۡيتٖ ﴿ وَّ
َ
 ۀشده چنانکه در سور ای است که برای عبادت بندگان بنا لین خانهداللت دارد که کعبه اّو  ﴾أ

ت لیّ ممکن است اّو  گویند. و قدیمی میالعتیق وصف شده که عتیق به چیزی کهنه و  حج نیز آنجا به بیت

  ۀکلم دو جهت باشد. و و یا از هر ت در شرافتلیّ زمانی نباشد بلکه اّو 
ّ
 بک

ّ
  ه استه نام مک

ّ
ه نامهای و مک
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ّ

ِم�ِ ٱ ۡ�ََ�ِ ٱ﴿: ده داردمتعد
َ
مَّ ﴿ .]۳: التین[ )١(﴾٣ ۡ�

ُ
َجَعۡلَنا  �ذۡ ﴿ .]۷ :و شوری ۹۲ :انعام[ )٢(﴾ۡلُقَرىٰ ٱأ

ۡمٗنا ۡ�َۡيَت ٱ
َ
 را و آن اینها خوانده شده رو غی ]۱۲۵[البقرة:  )٣(﴾َمَثابَٗة ّلِلنَّاِس َوأ

ّ
که در لغت به  اند هگفته بک

  کردن، کوبیدن و  معنای دفع
ّ
ها دفع  کنند و یکدیگر را با دست ه مردم ازدحام میازدحام آمده، زیرا در مک

  ﴾ُمَباَرٗ� ﴿ ۀو کلم شوند. کوبیده می ران، خاضع وکنند و متکبّ  می
ّ
عث برکت و ه باداللت دارد که مک

شدن  برطرف دین،موّح  ۀتشکیل کنگر تعاون مردم، اجتماع و خیر است از کثرت ثواب، حصول وحدت،

داللت  ﴾َ�َن َءاِمٗنا ۥَوَمن َدَخلَهُ ﴿ ها. فقر و ازدیاد رزق معتکفین و نفع فقراء و محتاجین و غیر این

 
ّ
و حیوانی ندارد و صید در آنجا ض به انسان تعّر  و در آنجا کسی حّق  امن الهی استه حرم دارد که مک

ض او شوند تا از ّر د و به حرم پناهنده شود نباید متعو اگر کسی در خارج حرم خیانتی کن ز نیستجای

 او خودداری نمایند تا مجبور به خروج گردد.با حرم خارج گردد، ولی از معامله وهمراهی 

ۡهَل َ�ٰٓ  قُۡل ﴿
َ
ِ ٱَ�ِٰت لَِم تَۡ�ُفُروَن � ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ ُ ٱوَ  �َّ ٰ َما َ�ۡعَملُوَن  �َّ  قُۡل  ٩٨َشِهيٌد َ�َ

ۡهَل 
َ
أ وَن َعن َسبِيِل  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَ�ٰٓ ِ ٱلَِم تَُصدُّ ۗ َوَما  �َّ نُتۡم ُشَهَدآُء

َ
َمۡن َءاَمَن َ�ۡبُغوَ�َها ِعوَٗجا َوأ

ُ ٱ ا َ�ۡعَملُوَن  �َّ َها ٩٩بَِ�ٰفٍِل َ�مَّ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ْ فَرِ�ٗقا ّمَِن  �َّ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا وتُواْ  �َّ

ُ
أ

وُ�م َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم َ�ٰفِرِ�َن  ۡلِكَ�َٰب ٱ نُتۡم ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم  َوَ�ۡيَف  ١٠٠يَُردُّ
َ
تَۡ�ُفُروَن َوأ

ِ ٱَءاَ�ُٰت  ِ  ۥۗ وُ�ُ َو�ِيُ�ۡم رَسُ  �َّ ِ ٱَوَمن َ�ۡعَتِصم ب ۡسَتقِيٖ�  �َّ   ﴾١٠١َ�َقۡد ُهِدَي إَِ�ٰ ِصَ�ٰٖط مُّ
 .]۱۰۱-۹۸[آل عمران:  

کنید  شوید و خدا گواه است بر آنچه می بگو ای اهل کتاب چرا به آیات خدا کافر می: ترجمه
ه و کجی راه خدا را ان آورددارید از راه خدا کسی را که ایم ) بگو ای اهل کتاب چرا باز می۹۸(

) ای مؤمنین اگر ۹۹کنید غافل نیست( و خدا از آنچه میجویید و حال آنکه شما گواهید  می
) و ۱۰۰گردانند( می گروهی از اهل کتاب را اطاعت کنید شما را پس از ایمانتان به کفر بر

در میان شماست رسول  و شود شما خوانده می شوید و حال آنکه آیات خدا بر چگونه کافر می
 )۱۰۱هدایت به راه راست شده است.( کس به خدا چنگ زند پس حقیقتاً  و هر او؛

 

_____________________________ 
 ».با أمن شهر« -١

 ».أم القری(مکه)« -٢

 ».مردم و برای أمن مرجع قرار دادیم   ۀکعبه را برای بهر   ۀبه یاد آور هنگامی که ما خان و« -٣
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گاه بودند ولی برای حسد،  این آیات داللت دارد که اهل کتاب به حقانیت: نکات عناد و اسالم آ

م را بر هدایت گمراهی مرد و آوردند وجود میه دکانداری همواره مشکالتی برای مسلمین در راه هدایت ب

کثر مؤمنین به راه کفر که ا داللت دارد ۱۰۱: ۀدادند چنانکه اکنون نیز چنین است. و آی ایشان ترجیح می

  اند، برای بی است باز کفر را انتخاب کرده ایشانبا اینکه آیات خدا قرآن میان  روند و می
ّ

 العی از قرآن.اط

ه راه ا مسلمین با داشتن آیات توحید چگونه بمّ نیست، ا راه کفر و شرک بروند عجبیو اگر ادیان باطله به 

خوانند و در نذر و قربانی به غیر خدا توجه دارند و ملجأ غیبی  خدا را می در عبادت غیر روند و شرک می

 دانند. تر و به خود نزدیکتر می خدا را مهرباناند، گویا غیر برای خود تراشیده غیر از خدا

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ ٱَءاَمُنوا َ ٱ �َُّقوا ۡسلُِموَن  ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ  �َّ نُتم مُّ

َ
 ١٠٢َوَ� َ�ُموُ�نَّ إِ�َّ َوأ

ْ ٱوَ  ِ ٱِ�َۡبِل  ۡ�َتِصُموا ْۚ وَ  �َّ قُوا ْ ٱَ�ِيٗعا َوَ� َ�َفرَّ ِ ٱنِۡعَمَت  ۡذُكُروا ۡعَداٗٓء  �َّ
َ
َعلَۡيُ�ۡم إِۡذ ُكنُتۡم أ

 
َ
لََّف َ�ۡ�َ قُلُو�ُِ�ۡم فَأ

َ
ٰ َشَفا ُحۡفَر�ٖ ّمَِن  ۦٓ ۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِهِ فَ�  �َّارِ ٱإِۡخَ�ٰٗنا َوُ�نُتۡم َ�َ

نَقَذُ�م
َ
ۗ  فَأ ُ  ّمِۡنَها ُ ٱَكَ�ٰلَِك يُبَّ�ِ  .]۱۰۳-۱۰۲[آل عمران:  ﴾١٠٣لََعلَُّ�ۡم َ�ۡهَتُدوَن  ۦلَُ�ۡم َءاَ�ٰتِهِ  �َّ

 و از دنیا نروید مگر ا بترسیدت از خداید چنانکه سزاوار اس آهای کسانیکه ایمان آورده :ترجمه
و نعمت  چنگ بزنید و متفرق نشویدبه ریسمان خدا ) و همه ۱۰۲م باشید(که مسلِ  حالیدر

خدا میان دلهای شما  ، پسهنگامی که دشمن یکدیگر بودید یاد آریده خدا را بر خودتان ب
و  برادر یکدیگر بودیدکه  حالی ت نعمت او از خواب بیدار شدید درالفت افکند، پس به برک

این چنین خدا برای شما آیات خود را  رهانید. گودالی از آتش بودید، پس شما را از آن ۀکنار بر 
 )۱۰۳کند تا باشد که هدایت یابید.( بیان می

و  خدا را فراموش نکنید و آنی از او غافل نشویدکه این است  ﴾ۦَحقَّ ُ�َقاتِهِ ﴿ مقصود از :نکات

ِ ىلَعَ «: فرمود صندهید. رسول خدا شرک را به خود راه نَّ َحقَّ ا�َّ
َ
ْن َ�ْعُبُدوهُ وَ  أ

َ
ِعَباِد أ

ْ
وا بِِه ال

ُ
�  �رُْشِ

َ
ال

 
ً
شرک و  مردن خود را از کفر، این است که تا دم ﴾...َوَ� َ�ُموُ�نَّ ﴿ :ۀو مقصود از جمل .)١(»َشيْئا

 اعوجاج حفظ کنید. 

ِ ٱِ�َۡبِل «مقصود از  و بعضی گفته توحید، بعضی : اند ریسمان خدا چه چیز است؟ اقوالی گفته »�َّ

کس از جای باریک پرتگاه تاریک  ه هرالبتّ  لهی. ودا، بعضی گفته عهد و پیمان فطری اگفته دین خ

راه دیانت و  و سمانی محکم چنگ زند تا سقوط نکنددهد باید به ری کند و احتمال لغزش می حرکت می

متفق علیه، بخاری ومسلم ». و چیزی را با او شریک نکنند حق خداوند بر بندگان این است که تنها او را عبادت کنند« -١

 .صاز رسول خدا  َجَبٍل  ْبِن  ُمَعاذِ  ، از طریقمسندو أحمد در  سننو ترمذی و ابن ماجه در  صحيحنيدر

_____________________________ 
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یزی چنگ زد که از سقوط در شقاوت، انحراف دقیق و خطرناک است باید به چ یک،سعادت، بسیار بار

لهی همه وسائل نجاتند بلکه همه یک چیزند. و کجی محفوظ ماند و دین خدا، توحید و عهد و پیمان ا

اند.  معرفی کرده دانسته و »َحْبُل اهللا«و یا امیرالمؤمنین چه چیز را  صولی باید دید خود رسول خدا

روایت  علی: ن است. از آن جملهآقر »َحْبُل اهللا«پس معلوم باشد که روایات بسیاری وارد شده که 

ا «: که فرمود صاند از رسول خدا کرده مَّ
َ
ِ أ  تَ �ََّها سَ إ

ُ
اَل: كِ  يَل ون فِْتَنٌة، �ِ ك

َ
�ِيِه ، اب اهللاتَ َ�َما الَمْخَرُج؟ ق

ُ�ْم وََخرَبُ 
َ
ْبل

َ
 َمْن �

ُ
َمتِ�وَ َمْن َ�ْعَدُ�ْم وَُحْ�ُم َما بَيَْنُ�ْم َ�َبأ

ْ
ِ ال و ابن مسعود از  .)١(» ُهَو َحْبُل ا�َّ

َمتِ�«: روایت کرده که فرمود صداخرسول 
ْ
ِ ال ُقْرآَن َحْبُل ا�َّ

ْ
إِنَّ َهَذا ال

َ
و ابوسعید خدری از  .)٢(» ف

ِ ُهَو «: روایت کرده که فرمود صرسول خدا َماءِ إىل  َحْبُل ا�َّ كَِتاَب ا�َّ ْرِض  الَمْمُدود ِمْن السَّ
َ
 .)٣(»األ

مْ بِكِتَابِ « :البالغه فرموده نهج ۱۵۶ ۀدر خطب ا علیمّ و ا يْكُ لَ هُ افَ  اهللاِعَ النُّورُ تِنيُ وَ لْـمَ بْلُ الْـحَ إِنَّ

اءٌ وَ دَ وَ  ...« :فرموده ۱۹۶ ۀو در خطب » ...بِنيُ الْـمُ  هُ دَ دَ عْ اءً لَيْسَ بَ ةٌ وَ  نُوراً وَ لْمَ هُ ظُ عَ ثِيقاً لَيْسَ مَ بْالً وَ حَ

_____________________________ 
که کتاب الله؛ در آن اخبار کسانی «ها چیست؟ فرمود: هایی ظهور خواهد کرد؛ گفته شد: راه گریز از فتنهبزودی فتنه« -١

مان یسباشد و آن رپیش از شما بودند و نیز کسانی که پس از شما خواهند بود و حکم آنچه در میان شماست، می

 و. )۳۰۰۰۷( ش:، ۶/۱۲۵، الـمصنف، ابن أبی شیبة). و ۲۹۰۶( ش:، ۵/۱۷۲، السننترمذی، ». استوار الهی است

 .)۱۹۳۵( ش:، ۲/۳۲۶، شعب اإليامن، بیهقی
ةُ اهللاٍذَ هَ  إنَّ «ت چنین است: و ابتدای این روای -٢ بَ أْدَ آنَ مَ رْ تُمْ  ا القُ تَطَعْ تِهِ ما اسْ بَ أْدَ نْ مَ آنَ هُ ذَ هَ  إنَّ  ،فاقبَلُوا مِ رْ  اهللاِ لُ بْ حَ  وَ ا القُ

بنيُ  والنورُ ، هِ بِ  رَ مَ ي أَ ذِ الَّ  ةٌ  ،النافعُ  والشفاءُ  الْـمُ اةٌ من متسَّ ـل عصمَ نَجَ این قرآن  براستی». «... الحدیثملن تبعه ك بِهِ وَ

توانید از مهمان خداوند پذیرایی کنید. این قرآن ریسمان استوار الهی مهمان خداوند متعال است پس چنان که می

است که بدان امر کرده است و برای کسی که بدان تمسک جوید نور روشن و شفای سودمند و عصمت (از انحراف) 

و حاکم  )؛۷/۱۶۵( املُصنَّفابن أبي شیبة در » ال دارد...است و برای کسی که از آن پیروی کند نجات را به دنب

را تخریج گوید: اسناد آن صحیح است و شیخین آنو می )؛۱/۵۵۵( الـمستدرك عىل الصحيحنينیشابوری در 

گوید: مسلم از صالح روایت کنند. و ذهبی در مختصرش میها به صالح بن عمر استداللی نمیاند. چراکه آننکرده

تاج را روایت کرده است ازجمله: و شیعه در بسیاری از مصادرش آن». ت اما ابراهیم الهجری ضعیف استکرده اس

 الشيعة  وسائل، یحر عامل )؛۴۰:ص( جامع األخبار،  هـ ؟) ۶(ت القرن  شعیریالالدین، محمد بن حیدر 

 .)۱۸-۸۹/۱۷( بحار األنوار. و مجلسی، )۷۶۴۸( شماره، حدیث )۶/۱۶۸(
، ذیل تفسیر ۴۳/ص ۴، جالتفسريابن جریر طبری در ». کتاب خداوند ریسمان کشیده شده از آسمان به زمین است« -٣

 سوره آل عمران. ۱۰۳آیه 

 



 تابشی از قرآن    ٣٨٤

هُ  تُ وَ رْ مْ يفِ «: فرموده ۱۹۰ ۀو در خطب )١(...»عُ هُ ذُ أْخُ مٍ الَ تَ وْ ِنْ قَ إِينِّ ملَ يقِنيَ  اهللاِوَ دِّ يامَ الصِّ مْ سِ هُ يامَ ئِمٍ سِ ةُ الَ مَ لَوْ

رُ  امَّ ارِ عُ رَ َبْ مُ األْ الَ مْ كَ هُ مُ الَ كَ نَنَ  وَ يُونَ سُ ْ آنِ حيُ رْ بْلِ الْقُ ونَ بِحَ كُ سِّ تَمَ ارِ مُ نَارُ النَّهَ مَ يْلِ وَ ولِه اهللاِاللَّ سُ نَنَ رَ سُ  .)2(»وَ

آنوَ «: حارث همدانی فرموده به ۶۹در کتاب  و رْ بْلِ الْقُ كْ بِحَ َسَّ  اهللاَ إِنَّ وَ «: فرموده ۱۷۴ ۀو در خطب .» متَ

بْلُ  هُ حَ إِنَّ آنِ فَ رْ ا الْقُ ذَ ثْلِ هَ داً بِمِ عِظْ أَحَ ْ يَ هُ ملَ انَ بْحَ مِ لْـمَ ا اهللاِسُ نَابِيعُ الْعِلْ يَ لْبِ وَ بِيعُ الْقَ فِيهِ رَ نيُ وَ َمِ بَبُهُ األْ سَ تِنيُ وَ

هُ  ُ ريْ ءٌ غَ الَ لْبِ جِ قَ ا لِلْ مَ   .)٣(»وَ

  ،پس
ّ
یز باید قرآن باشد، زیرا قرآن است و عقال ن »حبل الله«شود که  م میاز تمام این کلمات مسل

  اگر بگوییم دین است هر
ّ

 ،یم توحیداهل حق و چه اهل باطل. و اگر بگویعی دین است چه کس مد

 »الله حبل«زند. پس باید  مشرکی دم از توحید می چگونه توحیدی، چنانکه زمان ما هرمعلوم نیست 

زدن به  آن قرآن است. و چنگ و بین حق و باطل باشد خود فارِق  زی باشد که حد و حدود آن معلوم وچی

 گرفتن و فهمیدن مطالب آن است. ،آن

ةٞ يَۡدُعوَن إَِ� ﴿ مَّ
ُ
ِ  ۡ�َۡ�ِ ٱَوۡ�َُ�ن ّمِنُ�ۡم أ ُمُروَن ب

ۡ
 لُۡمنَكِر� ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

ْوَ�ٰٓ�َِك ُهُم 
ُ
ْ كَ  ١٠٤ لُۡمۡفلُِحونَ ٱَوأ ِ ٱَوَ� تَُ�ونُوا ْ وَ  ينَ �َّ قُوا ْ ٱَ�َفرَّ ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهُم  ۡخَتلَُفوا
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٞم  ۡ�َّيَِ�ُٰتۚ ٱ

ُ
ا  ١٠٥َوأ مَّ

َ
ٞۚ فَأ ٞ َو�َۡسَودُّ وُُجوه ِينَ ٱيَۡوَم تَۡبَيضُّ وُُجوه َّ� 

َ�َفۡرتُم َ�ۡعَد إِيَ�ٰنُِ�ۡم َفُذوقُواْ  ۡسَودَّۡت ٱ
َ
ا  ١٠٦بَِما ُكنُتۡم تَۡ�ُفُروَن  ۡلَعَذاَب ٱوُُجوُهُهۡم أ مَّ

َ
َوأ

ِينَ ٱ ۡت ٱ �َّ ِۖ ٱوُُجوُهُهۡم فَِ� رَۡ�َةِ  ۡ�َيضَّ وَن  �َّ  .]۱۰۷-۱۰۴[آل عمران:   ﴾١٠٧ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ
و از  و به معروف امر نمایند که به سوی خیر دعوت کنندمردمی باشند و باید از شما  :ترجمه

فرقه   ق شده و فرقهکه متفّر ) و نباشید مانند آنان۱۰۴و ایشان خود رستگارند( منکر بازدارند
و پس از آمدن آیات روشن برای ایشان اختالف کردند، برای ایشان عذاب بزرگی  گردیدند

که صورتشان سیاه ا آنانّم گردد، ا ی سیاه میکه صورتهایی سفید و صورتهای) روزی۱۰۵است(

دوایی است که پس از آن بیماری نخواهد بود و نوری است که پس از آن تاریکی نخواهد بود و ریسمانی محکم « -١

 .»است...
رخسارشان رخسار راستگویان و ترسند، گران نمینکوهش هستم که در راه خدا از نکوهِش و من از آن گروهی « -٢

شان سخن نیکوکاران است، آباد کنندگان شب و رهنمایان روزاند، چنگ به رشته قرآن در افکنده، راه و روش سخن

 ».کنندخداوند و سنت رسولش را زنده می
ند و اندرز نداده است؛ براستی آن ریسمان استوار الهی است و وسیله کس را چون این قرآن پخداوند متعال هیچ« -٣

 ».باشد و جالی قلب جز آن نیستم میهای علو چشمه امین اوست؛ در آن بهار قلب

_____________________________ 



 ٣٨٥  سورة آل عمران

در  ۀواسطه آیا شما پس از ایمانتان کافر شدید پس عذاب را بچشید ببه ایشان گفته شود  است
 )۱۰۷( ا آنانکه صورتشان سفید شده پس در رحمت خدا جاودانند.ّم ) و ا۱۰۶( کفر بودنتان

  بر هر :نکات
ّ
ب است. حال جمر به معروف و نهی از منکر وابه خیر و اف باشد دعوت کسی که مکل

 : در آیه آمده؟ جواب این است که ﴾ّمِنُ�مۡ ﴿ ۀاگر کسی بگوید پس چرا کلم
ً
تبیین  برای »نمِ « اوال

  است
ّ

چه بر تمام مسلمین  ار اگرو مقصود این است داعی إلی الخیر باید از شما مسلمین باشد نه از کف

ایند به طور کفایت از ما اگر یک عده به آن قیام نمّ عروف واجب است، امر به ملی الخیر و ادعوت إ

د اختالف و تفرقه داللت دارد که موِج  ﴾ٱۡ�َّيَِ�ُٰتۚ  ِمۢن َ�ۡعِد َما َجآَءُهم﴿ :ۀط است. جملدیگران ساق

طلبی مسلمین  نات کتاب آسمانی اعتناء نکردند و برای جاهاند که به آیات بیّ  همواره علمای مذهبی بوده

وجوه ممکن است معنی بیضاض د مذهب ایجاد کردند. و مقصود از إسوداد و إرا بیچاره کردند و هفتا

ل و آخر آورده بیضاض را در اوجاهت و عدم آن باشد. در این آیه إحقیقی باشد و ممکن است آبرو و و

ِۖ رَۡ�َةِ ﴿ و آن و لذا رحمت را نسبت به خود داده ۀسعرحمت و ۀبرای احاط فرموده و در مورد  ﴾ٱ�َّ

 عذاب، عذاب الله نفرموده.

ِ ٱَءاَ�ُٰت  تِۡلَك ﴿ ِ َ�تۡ  �َّ � ٱلُوَها َعلَۡيَك ب ُ ٱَوَما  ۡ�َّقِ ِ  ١٠٨يُرِ�ُد ُظۡلٗما ّلِۡلَ�ٰلَِمَ�  �َّ َما ِ�  َوِ�َّ
َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ

َ
ِ ٱ�َ�  ۡ� ُمورُ ٱتُرَۡجُع  �َّ

ُ
ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ  ١٠٩ ۡ�

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
َخۡ�َ أ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ِ  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱتَأ ِۗ ٱَوتُۡؤِمُنوَن ب ۡهُل  �َّ

َ
لََ�َن  ۡلِكَ�ٰبِ ٱَولَۡو َءاَمَن أ

َُّهم� ّمِۡنُهُم  � ل ۡ�َ�ُُهُم  لُۡمۡؤِمُنونَ ٱَخۡ�ٗ
َ
ٗذىۖ �ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم  لَن ١١٠ ۡلَ�ِٰسُقونَ ٱَوأ

َ
ٓ أ وُ�ۡم إِ�َّ يَُ�ُّ

ۡدبَارَ ٱيَُولُّوُ�ُم 
َ
وَن ُ�مَّ َ�  ۡ�  .]۱۱۱-۱۰۸[آل عمران:   ﴾١١١ يُنَ�ُ

ستم  ۀخوانیم و خدا برای جهانیان اراد بر تو میبه حق اینها آیات خداست که  :ترجمه
سوی خدا ه و أمور ب و آنچه در زمین است ) و ملک خداست آنچه در آسمانها۱۰۸ندارد(

تی بودید که برای مردم انتخاب شدید، أمر به ) شما بهترین أمّ ۱۰۹شود( برگشت داده می
کتاب ایمان بیاورند و اگر أهل  آورید کنید و به خدا ایمان می میمعروف و نهی از منکر 

) به شما زیان ۱۱۰است، برخی از ایشان مؤمنند، ولی بیشتر ایشان فاسقند(برایشان بهتر 
 )۱۱۱کنند، سپس یاری نشوند.( یو اگر با شما قتال کنند به شما پشت م آزارکینرسانند مگر 

ۡخرَِجۡت لِلنَّاِس  ُكنُتمۡ ﴿ در کجا خطاب :نکات
ُ
ٍة أ مَّ

ُ
شود، آیا وقت  به مسلمین گفته می ﴾َخۡ�َ أ

بوده در  صمخاطب اصحاب رسول خدا و یا خیر به دلیل سیاق آیات و تناسب آنها؟ورود بهشت 

در آیه را دارا باشند. و از  ۀصفات مذکورصف به صفت آنان باشند، یعنی کسانی که متّ  و اهمین دنی
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ُمُرونَ ﴿ :ۀجمل
ۡ
امر به  ۀت مادامی است که به وظیفمّ شود که فضیلت و برتری این ا ده میاستفا ﴾...تَأ

جا تعلیق حکم بر وصف الح علمی در اینطو به اص باشند نه مانند سایر امم می و اگر معروف قیام کنند

ۡ�َ�ُُهُم ﴿ :ۀاست. و جمل
َ
  ﴾َ�ِٰسُقونَ ٱلۡ َوأ

ّ
که در ار نیز عادل و فاسق دارند. و بدانداللت دارد که کف

  این آیات چند خبر غیبی است که داللت بر اعجاز و
ّ

آنکه وعده : لاّو : دارد صت رسول خداانیّ حق

اگر قتال کنند : و همینطور شد. دوم اینکه از آزار ایشان ایمن خواهند بود صصحاب رسولفرموده ا

 و همچنین شد. ینه به قوت و شوکتی نخواهند رسیدیهودیان مد: خواهند شد. سوم اینکهپراکنده 

ۡ�َن َما ثُقُِفٓواْ إِ�َّ ِ�َۡبٖل ّمَِن  ّ�ِلَّةُ ٱُ�َِ�ۡت َعَلۡيِهُم ﴿
َ
ِ ٱ� َوَ�آُءو بَِغَضٖب  �َّاِس ٱوََحۡبٖل ّمَِن  �َّ

ِ ٱّمَِن  ۚ ٱَوُ�َِ�ۡت َعلَۡيِهُم  �َّ ٰ  لَۡمۡسَكَنُة ْ يَۡ�ُفُروَن �َ� �َُّهۡم َ�نُوا
َ
ِ ٱَ�ِٰت لَِك بِ� َوَ�ۡقُتلُوَن  �َّ

�بَِيآءَ ٱ
َ
ْ َ�ۡعَتُدوَن  ۡ� َ�نُوا � َ�ٰلَِك بَِما َعَصواْ وَّ ۡهِل  ١١٢بَِغۡ�ِ َحّقٖ

َ
ۗ ّمِۡن أ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱ۞َلۡيُسواْ َسَواٗٓء

ةٞ قَآ�َِمةٞ َ�ۡتلُوَن َءاَ�ِٰت  مَّ
ُ
ِ ٱأ ۡلِ ٱ َءانَآءَ  �َّ ِ  ١١٣َوُهۡم �َۡسُجُدوَن  �َّ ِ ٱيُۡؤِمُنوَن ب  �ِخرِ ٱ ۡ�َۡومِ ٱوَ  �َّ

 ِ ُمُروَن ب
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك ِمَن  ۡ�َۡيَ�ِٰت� ٱَو�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  لُۡمنَكرِ ٱَوَ�ۡنَهۡوَن َعِن  لَۡمۡعُروِف ٱَوَ�أ

ُ
َوأ

ٰلِِح�َ ٱ ُ ٱَوَما َ�ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَلَن يُۡ�َفُروهُۗ وَ  ١١٤ ل�َّ َّ�  ِ    ﴾١١٥ لُۡمتَِّق�َ ٱَعلِيُمۢ ب
 .]۱۱۵-۱۱۲[آل عمران:  

و  خداای از  ر است، مگر آنکه به رشتههر جا که یافت شوند خواری بر ایشان مقرّ : ترجمه
ایشان زده شد،  رماندگی برو د خدا مبتال شدند ی ازمو به خش ای از مردم چنگ زنند. رشته

مبران، برای ابه ناحق کشتن پی برایو  بودن کفر ایشان است به آیات خدا این برای پیوسته
) أهل کتاب یکسان نیستند، برخی از ایشان ۱۱۲گذشتند( و از حد می اینکه نافرمان بودند

) به ۱۱۳روند( کنند و حال آنکه به سجده می ساعات شب ایستاده، آیات خدا را تالوت می
نمایند و در خیرات شتاب  ه معروف و نهی از منکر میمر بآورند و ا ا و روز دیگر ایمان میخد

و  بجا آورند هرگز کفران نخواهد شد ) و کار خیری که۱۱۴و این گروه از شایستگانند( دارند
 )۱۱۵خدا به پرهیزکاران داناست.(

آسمانی عمل کنند که این آیات داللت دارد که یهود همیشه خوارند، مگر اینکه یا به کتاب : نکات

دولتها و قدرتهای بشری چنگ بزنند  ان مردم یعنی به یکی از حکومتها،و یا به ریسم حبل إلهی است

کا و قدرت امری در زمان ما یهودیان و یهود فلسطین به دولت و یعنی به مردمی تکیه کنند، چنانکه

 کنند. و این خبر قرآنی، یکی از معجزات قرآن و و اظهار حیات می انگلیس چنگ زده و تکیه کرده

  ﴾...َوآءٗ لَۡيُسواْ سَ ﴿ :ۀی آن است. و مقصود از جملگوی پیش
ّ

یهود ار یهود و غیراین است که اگر از کف
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نان را استثناء زده و فرموده مگر آو نیکوکاران و خداپرستان  ت شده، شامل تمام آنان نیستمذمّ 

 شان که عمل خوبشان کفران نخواهد شد. نیکوکاران و پرهیزکاران

ِينَ ٱ إِنَّ ﴿ ۡوَ�ُٰدُهم ّمَِن  �َّ
َ
ۡمَ�ٰلُُهۡم َوَ�ٓ أ

َ
ْ لَن ُ�ۡغِ�َ َ�ۡنُهۡم أ ِ ٱَ�َفُروا ْوَ�ٰٓ�َِك  ٔٗ َشۡ�  �َّ

ُ
ۖ َوأ ا

ۡصَ�ُٰب 
َ
وَن  �َّارِ� ٱأ ِ  َمَثُل  ١١٦ُهۡم �ِيَها َ�ِٰ�ُ ۡ�َياٱ ۡ�ََيٰوةِ ٱَما يُنفُِقوَن ِ� َ�ِٰذه َكَمَثِل رِ�ٖح  �ُّ

َصابَۡت َحۡرَث قَ 
َ
ۡهلََكۡتُهۚ َوَما َظلََمُهُم �ِيَها ِ�ٌّ أ

َ
نُفَسُهۡم فَأ

َ
ُ ٱۡوٖ� َظلَُمٓواْ أ نُفَسُهۡم  �َّ

َ
َوَ�ِٰ�ۡن أ

 .]۱۱۷-۱۱۶[آل عمران:   ﴾١١٧َ�ۡظلُِموَن 
شان در قبال خدا برایشان مفید نخواهد بود، دراستی آنانکه کافرند هرگز اموال و اوال ه ب: ترجمه

کنند مانند  نیا انفاق می) داستان آنچه در زندگی د۱۱۶جاویدانند(و ایشان اهل آتش و در آن 
م کرده باشند، ادی است که در آن سرما باشد و به کشت زار قومی برسد که به خود ستداستان ب

 )۱۱۷و خدا به ایشان ستم نکرده، ولیکن خودشان به خود ستم کردند.( و آن را نابود کند
 : نکات

ّ
کشند، ولی مال و اوالدشان موجب  ال و اوالد بسیار زحمت میم ار برای تشکیل زندگی،کف

 بال زیادتری است و زندگی دنیای ایشان مانند زراعتی است که به یک باد سوزان از بین برود.ووزر و 

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ لُونَُ�ۡم َخَباٗ� َودُّواْ َما َعنِتُّۡم قَۡد  �َّ

ۡ
َءاَمُنواْ َ� َ�تَِّخُذواْ بَِطانَٗة ّمِن ُدونُِ�ۡم َ� يَ�

ۚ َقۡد بَيَّنَّا لَُ�ُم  ۡ�َۡغَضآءُ ٱبََدِت  ُ�َ�ۡ
َ
ۡفَ�ٰهِِهۡم َوَما ُ�ِۡ� ُصُدورُُهۡم أ

َ
إِن ُكنُتۡم  �َ�ِٰت� ٱِمۡن أ

نتُ  ١١٨ ۡعقِلُونَ �َ 
َ
أ ِ  مۡ َ�ٰٓ ْوَ�ٓءِ ُ�ِبُّوَ�ُهۡم َوَ� ُ�ِبُّونَُ�ۡم َوتُۡؤِمُنوَن ب

ُ
�َذا لَُقوُ�ۡم  ۦُ�ِّهِ  ۡلِكَ�ٰبِ ٱأ

ْ َعلَۡيُ�ُم  وا ْ َعضُّ ْ َءاَمنَّا �َذا َخلَۡوا نَاِمَل ٱقَالُٓوا
َ
ْ بَِغۡيِظُ�ۡمۗ إِنَّ  ۡلَغۡيِظ� ٱِمَن  ۡ� َ ٱقُۡل ُموتُوا َّ� 

دُ ٱ تِ َعلِيُمۢ بَِذا َ�ۡمَسۡسُ�ۡم َحَسَنةٞ �َُسۡؤُهۡم �ن تُِصۡبُ�ۡم َسيَِّئةٞ َ�ۡفرَُحواْ بَِهاۖ  إِن ١١٩ ورِ لصُّ
واْ َوَ�تَُّقواْ َ� يَُ�ُُّ�ۡم َكۡيُدُهۡم َشۡ�  َ ٱاۗ إِنَّ  ًٔ �ن تَۡصِ�ُ    ﴾١٢٠بَِما َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيٞط  �َّ

 .]۱۲۰-۱۱۸[آل عمران:  
 ر در تباهی شما کوتاهی نکنند، هراغیرخودتان همراز نگیرید که کّف نین از ای مؤم :ترجمه

و آنچه در  ق بغض و عناد از گفتارشان پیداستچه شما را به رنج افکند دوست دارند، به تحقی
کنند بزرگتر است، به تحقیق ما آیات را برای شما بیان کردیم اگر شما  هاشان پنهان می سینه

و آنان شما را  دارید اشید شما ایشان را دوست می) آگاه ب۱۱۸(کار بندیدعقل خود را به
قات کنند گویند ایمان مال و چون شما را آورید کتاب ایمان می ۀو شما به هم دارند وست نمید

خشم خود بمیرید ه بگو ب انگشتان را از خشم بر شما بگزند و چون خلوت کنند سر ایم آورده
و اگر  به شما خوبی رسد آنان را بد آید ) اگر۱۱۹شد داناست(با ها می زیرا خدا به آنچه در سینه
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ایشان به  ۀو اگر شما صابر باشید و پرهیز کنید حیل را بدی برسد به آن خوشحال گردند شما
 )۱۲۰د احاطه دارد.(کنن خدا به آنچه می قاً هیچ وجه به شما ضرر نرساند، محّق 

دارد که مسلمان نباید اسرار خود و یا اسرار ملت خود را به داللت  ﴾...َ� َ�تَِّخُذواْ بَِطانَةٗ ﴿ :نکات

 
ّ

خوش   گول و در باطن نباید ایشان را دوست بدارد، بلکه باید از ایشان بر حذر باشد و ار اظهار کندکف

ِ ﴿ :ۀسخنی ایشان را نخورد. و جمل ن داللت دارد که قرآن کتابی بوده مدّو  ﴾ۦُ�ِّهِ  ٱۡلِكَ�ٰبِ َوتُۡؤِمُنوَن ب

 آن ایمان داشتند. ۀو مسلمین به هم صزمان رسول خدا در

ۡهلَِك ُ�َبّوُِئ ﴿
َ
ُ ٱَمَ�ٰعَِد لِۡلقَِتاِل� وَ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ�ۡذ َغَدۡوَت ِمۡن أ إِۡذ َهمَّت  ١٢١َسِميٌع َعلِيٌم  �َّ

ن َ�ۡفَشَ� وَ 
َ
آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم أ ُ ٱطَّ ِ ٱَوِ�ُُّهَماۗ َوَ�َ  �َّ َّ�  ِ

  ﴾١٢٢ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ
 ].۱۲۲-۱۲۱[آل عمران:  

کنی برای و آماده ه ی تهیّ ات بیرون رفتی که سنگرهای خانوادهو چون به صبح از : ترجمه
از شما قصد سستی و ) وقتی که دو طائفه ۱۲۱مؤمنین برای جنگ و خدا شنوا و داناست(

 )۱۲۲د.(نفقط بر خدا باید مؤمنین توکل کنو  خودداری کردند و خدا ایشان را یاری کرد
 : نکات

ُ
د نازل شده و سبب این جنگ این شد که چون قریش ُح این آیات به قول صحیح در جنگ ا

مگذارید زنانتان گریه بر کشتگان  :از جنگ بدر شکست خورده به مکه برگشتند، ابوسفیان به مردم گفت

و با همین بغض  سازد عداوت و حرارت را خارج میه، خود کنند زیرا اشک چشم چون خارج شود غّص 

  کردند و عداوت وسائل فراهم
ّ
پیاده بودند و  ه بیرون شدند در حالیکه سه هزار سواره و دو هزارو از مک

رسید، اصحاب خود  صزنان خود را نیز با خود آوردند که از جنگ نگریزند، چون خبر به رسول خدا

از مدینه خارج  ،یا رسول الله: سلول گفتبن   بدالله بن أبیعکرد.  را جمع و ایشان را بر جهاد ترغیب

بزرگ همه به  و کنیم که مرد و زن و کوچك ن جنگ مینشویم و در همین مدینه از کوچه و بام با ایشا

و همیشه ظفر با ما بوده است.  های ما بر ما ظفر نیافته و قلعه ها و هیچ قومی در میان خانه دفاع پردازیم

ک یا رسول الله احدی از عرب در ما طمع نکرده در حالیکه ما مشر: ای دیگر گفتند بن معاذ و عدهسعد 

ه استقبال مانیم و ب ی چگونه در ما طمع خواهند کرد، خیر در مدینه نمیمای  بودیم، اکنون که تو در میان

در راه خدا کس نجات یافت جهاد  کس از ما کشته شد شهید است و هر شویم، هر دشمن خارج می

ای از اصحاب خارج شد برای تعیین محل قتال،  و با عده رأی او را پذیرفت صنمود، رسول خدا

ا لشکر مجاهدین به احد ب ص، پس حضرت)١(تا آخر ﴾...�ۡذ َغَدۡوَت ﴿ :چنانکه خدا فرموده

 .)۱/۲۰۸( الـمغازي ی. و نگا: الواقدی،تفسیر قم ازنقل به ، )۴۹ -۲۰/۴۷( بحار األنوار، یجلسم -١

_____________________________ 
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لشکر را چنان بداشت که کوه احد در قفا و جبل عینین از طرف  و تشریف برد و صف آرایی لشکر نمود

و چون در جبل عینین شکافی بود که اگر دشمن خواستی کمین کردی،  مدینه در جلو بودچپ و 

و فرمود  )١(گماشت که مانع از مرور دشمن باشدعبدالله بن جبیر را با پنجاه تن کماندار  صحضرت

سهم شما را بگذاریم، شما در فتح و یا شکست ما از جای خود  اگر ما غلبه کردیم و غنیمت جستیم

ها آراستند، خالد بن  و از آن طرف مشرکین صف صفوف فارغ شد، خطبه خواند ۀنجنبید و چون از تسوی

امیه و عمرو بن  نجهل با پانصد میسره را، صفوان اب ولید با پانصد تن میمنه را گرفت و عکرمه بن ابی

و  )٢(له بن ربیعه قائد تیراندازان بود و ایشان صد تن تیرانداز بودنددند. عبدالعاص رئیس سواران ش

ه و زنان را از پس لشکر واداشتند و پرچم جنگ را ب ندشتری که بر آن بت هبل بود جلو لشگر بداشت

 ۀاز قبیل :پرسید که پرچمدار کیست؟ گفتند صدست طلحه بن أبی طلحه سپردند. رسول خدا

  بنی
ّ

حَ «: ار. فرمودعبدالد
َ
ُْن أ

َ
اءِ ِمْنُهمْ  قُّ �

َ
 پس مصعب بن عمیر را که از بنی عبدالدار بود طلبید )٣(»بِالَوف

و . پس طلحه که کبش کتیبه دبه او سپرد. مصعب پرچم را گرفت و جلو حضرت ایستا و پرچم اسالم را

تاختن کرد، طلحه بر او  به سوی او براند و مبارزه طلبید، علی پرچمدار مشرکین بود اسب خود را

و تیغی بر فرقش کوبید که مغزش  را دفع نمودسپر آن با ورد، علیآو شمشیری بر او فرود  حمله کرد

و مسلمین شاد شدند و تکبیر گفتند. پس  صبرفت و بر زمین افتاد و عورتش مکشوف شد، رسول خدا

عبدالدار   کس از بنی و هر کشته شد از طلحه برادرش مصعب پرچم گرفت و او نیز بدست علی

نام صواب پرچم را گرفت، ه پرچم گرفت کشته شد. دیگر کسی نبود علمدار گردد، غالمی از آن قبیله ب

  یشان نمود. پس مسلمین حمله کردند، او را نیز ملحق به اعلی
ّ

کس از  و هر ار را شکست دادندو کف

، کمانداران که به جمع غنائم مشغول شدندو مسلمین  طرفی گریخت و هبل از شتر درافتادمشرکین به 

عبدالله بن جبیر ممانعت کرد  چند  از جای حرکت کردند، هر جمع غنیمتشکاف کوه را داشتند، برای 

رمه با دویست تن از کمین اتفاق عکه متابعت نکردند، عبدالله با کمتر از ده کس باقی ماند، خالد ب

ن درآمدند و تیغ بر و از قفای مسلمی ا با نفراتش به قتل رسانیدنداو ربر عبدالله حمله کردند و  و درآمدند

و شیطان صفتی به صورت جعیل بن  ایشان نهادند و علم مشرکین برپای شد و فراریان مشرکین برگشتند

د«: سراقه ندا کرد که َمَّ تِلَ حمُ دْ قُ که پدر  و مسلمین از وحشت تیغ بر یکدیگر نهادند، به طوری )٤(»أَالَ قَ

_____________________________ 

 .)۲۲۰ -۱/۲۱۹(الـمغازي واقدی،  -١

 همان. -٢

 ».ها به وفای به عهد سزاوارتریمما از آن« -٣

گاه باشید که محمد کشته شد« -٤  ».آ
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داد،  نفری رزم می با چند صرسول خدا را گذاشته و فرار کردند. رسول خدا و حذیفه را شهید کردند

کردند.   دفع می صو دشمن را از رسول خدا کردند فر دیگر از هر طرف حمله میبا دو ن علی

ر و چون مصعب بن عمی تیغ کشید صقمیئه که یک نفر از مشرکین بود به قصد قتل رسول خداعبدالله 

قطع کرد او پرچم بدست چپ داد، او  و دست راست او را د مصعب کردصپرچمدار حضرت بود، ق

 و َع  کرد و او را شهید نمود دست چپش را نیز قطع
َ
م بیفتاد، پس سنگی چند برداشت و بسوی رسول ل

  و حلقه بر پیشانی حضرت آمد و درهم شکست پرانید، ناگاه سنگ صخدا
ُ

 ود بر پیشانی او فروهای خ

وا نَبِيَُّهْم، «: فرمود کرد، و می حضرت آن خون را پاک می رفت و خون جاری شد؛ ْوٌم َشجُّ
َ
ْيَف ُ�ْفلُِح ق

َ
ك

 اهللاِ 
َ

وا َرَ�اِ�َيَتُه َوُهَو يَْدُعوُهْم إىِل رَسُ
َ
 صوقاص سنگی بر لب و دندان رسول خدا  بن ابی ةو عتب .)١(»َو�

بود،  صو بعض دیگر شمشیری را بر آن جناب فرود آوردند، ولی چون دو زره بر تن رسول خدا دز

وارد شد، ولی خدایش حفظ نمود، در  صکارگر نشد، نقل شده که هفتاد ضرب شمشیر بر رسول خدا

پس وحشی به بالین  خود را به سوی حمزه پرتاب کرد و حمزه را شهید نمود، ۀاین موقع وحشی حرب

د جَو و او در دهان گذاشت و نتوانست ب وسفیان برداب ۀزوج» هند«و نزد  او را برآوردو جگرگاه  آمدحمزه 

، پس زیورهای خود را به وحشی عطا )٢(از این جهت به هند جگرخوار مشهور شد و از دهان بیفکند، و

که او به درحالی دندان رباعی او را شکستندچگونه قومی رستگار خواهد شد که سر پیامبرشان را زخمی کردند و « -١

 ».دهدسوی خداوند دعوت می

را خورد و  تاند که پس از جنگ احد، هند بنت عتبه، جگر حمزه بسیاری از راویان مغازی و ِسَیر روایت کرده -٢

بررسی روایاتی که این مسأله در آن ذکر  اینک. این مسأله در هیچ حدیث صحیحی ثابت نشده استرا جوید؛ اما آن

 شده است: 

،  کند:) روایت می۴۴۱۴(امام احمد در مسند:  الف) بِيِّ عْ نِ الشَّ ، عَ ائِبِ طَاءُ بْنُ السَّ نَا عَ ثَ دَّ ، حَ َّادٌ نَا محَ ثَ دَّ ، حَ انُ فَّ نَا عَ ثَ دَّ حَ

ودٍ  عُ سْ نِ ابْنِ مَ «... کند که در آن چنین آمده است: پس از ذکر سند حدیث، حدیثی را در باب غزوه احد ذکر می؛ عَ

، وَ  نُهُ طْ رَ بَ قِ دْ بُ ةُ قَ ْزَ ا محَ إِذَ وا فَ نَظَرُ ولُ فَ سُ الَ رَ قَ ا، فَ لَهَ أْكُ تَطِعْ أَنْ تَ لَمْ تَسْ ا، فَ تْهَ كَ هُ فَالَ بِدَ نْدُ كَ تْ هِ ذَ نْهُ «: جاِهللا  أَخَ لَتْ مِ أَأَكَ

يْئًا؟ :  »شَ الَ . قَ الُوا: الَ انَ «قَ ا كَ ةَ النَّارَ  اهللاُ مَ ْزَ نْ محَ يْئًا مِ لَ شَ خِ پس دیدند که شکم حمزه شکافته شده و هند جگر « :»لِيُدْ

گفتند: » آیا چیزی از جگر را خورده است؟«را بخورد. پس رسول خدا فرمودند: وی را جویده است اما نتوانسته آن

عطاء بن  ما اسناد این روایت ضعیف است.ا». کندخداوند چیزی از جسم حمزه را وارد دوزخ نمی«خیر؛ فرمودند: 

و سماع  ».صدوق اختلط«گوید: می )۳۹۱تقریب التهذیب (ص اختالط بود. حافظ ابن حجر در دچار  سائب

از وی قبل . بعد از اختالط بوده است. و حدیث قبل از اختالط وی از حدیث بعد از اختالطش  –ابن سلمه  –حماد 

أبوحاتم و دارقطنی نشنیده است. چنانکه  تبن مسعوداز اشعبي  ). و۷/۲۰۷» (التهذیب: «گانمشخص نیست. 

_____________________________ 
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). پس اسناد این روایت ضعیف و منقطع است. و در متن آن امری منکر است و ۵/۶۸» (التهذیب«گویند. نگا: می

يْئًا؟« :فرمودند ص آن اینکه در آن امده است که رسول خدا نْهُ شَ لَتْ مِ :  »أَأَكَ الَ . قَ وا: الَ الُ انَ «قَ ا كَ يْئًا اُهللا  مَ لَ شَ خِ لِيُدْ

نْ  ةَ النَّارَ مِ ْزَ بیعت کرد. چنانکه بخاری  ص که هند اسالم آورد و اسالمش نیکو گشت و با رسول خدادرحالی» محَ

ا « گوید:اند که میروایت کرده ل ) از ام المومنین عایشه۱۷۱۴) و مسلم (۳۸۲۵( : يَ الَتْ ، قَ تْبَةَ نْدٌ بِنْتُ عُ اءَتْ هِ جَ

ولَ  سُ رِ  ،اهللاِ رَ ىلَ ظَهْ انَ عَ ا كَ رِ مَ ىلَ ظَهْ مَ عَ بَحَ اليَوْ ا أَصْ ، ثُمَّ مَ بَائِكَ لِ خِ نْ أَهْ وا مِ لُّ ذِ َّ أَنْ يَ بُّ إِيلَ بَاءٍ أَحَ لِ خِ نْ أَهْ ضِ مِ األَرْ

بَائِكَ  لِ خِ نْ أَهْ وا مِ زُّ عِ َّ أَنْ يَ بَّ إِيلَ ، أَحَ بَاءٍ لُ خِ ضِ أَهْ هند دختر عتبه آمد و گفت: ای رسول خدا! در روی زمین، «»: األَرْ

ای وجود نداشت که ذلت را برای آنان بیشتر از ذلت برای خانواده تو دوست داشته باشم. اما امروز، هیچ هیچ خانواده

 ».ای در روی زمین وجود ندارد که عزت را برای آنان، بیشتر از عزت برای خانواده تو دوست داشته باشمخانواده

گویند، هند بنت عتبه (پس از جنگ احد) زنان همراه عتبه میچنانکه صالح بن کسیان و « گوید:ابن اسحاق می ب)

ها اهانت کرده ها و بینی(در میدان نبرد) حاضر شد. به گوش صبرای مثله کردن کشته شدگان اصحاب رسول الله 

ها و کرد. و خلخالبند و خلخال درست میها و بینی مردان گردنو به مثله آنها پرداختند حتی که هند از گوش

ای از جگر حمزه درآورد داد. و تکههای خود را به وحشی قاتل حمزه و غالم جبیر بن مطعم میگردنبندها و گوشواره

اسناد این روایت نیز مرسل است و صحیح ] )۳۳۳سیرة ابن اسحاق (ص ». [را بخوردرا جوید، اما نتوانست آنو آن

/ ۴( :»التهذیب«باشد. [نگا: وی از تابعین بعید می باشد و روایت. صالح بن کیسان از صغار تابعین مینیست

۳۹۹-۴۰۰ .[( 

از وحشی بن حرب روایت کرده است که وی پس از قتل حمزه  )۱/۲۸۶( »:مغازی«را در ج) اما واقدی نیز آن

ش پس شکم وی را شکافتم و جگر حمزه را درآوردم؛ و با آن نزد هند بنت عتبه رفتم. پس گفتم: پادا«... گوید:  می

ها و جواهرات من؛ پس گفتم: این جگر حمزه است. پس من چیست اگر قاتل پدرت را کشته باشم؟  گفت: لباس

ها و جواهراتش را انداخت. سپس لباسرا بخورد یا آنرا از دهان بیرون انداخت. ندانستم نتوانست آنرا جوید و آنآن

ده دینار برای تو خواهد بود. سپس گفت: پهلویش را به من  را بیرون آورد و به من داد. سپس گفت: چون به مکه رفتم

هایش را قطع کرد سپس دو تکه پوست نشان بده؛ پس پهلوی حمزه را به وی نشان دادم پس بینی او را درآورد و گوش

. و این روایت باطل و منکر است». که جگر حمزه را به همراه داشتها به مکه آمد درحالیاز بدن وی گرفت و با آن

گوید: او نزد من اند. و اسحاق بن راهویه میشافعی و احمد و نسائی و... او را تکذیب کرده واقدی قابل اعتنا نیست.

 . )]۹/۳۲۶( تهذیب التهذیبکند. [از کسانی است که حدیث جعل می
، َعْن  از طریق )۳/۲۸۲( »دالئل النبوة«د) بیهقی در 

َ
ِهیَعة

َ
َنا اْبُن ل

َ
ث

َّ
: َحد

َ
ال

َ
ِبي ق

َ
َنا أ

َ
ث

َّ
: َحد

َ
ال

َ
اِلٍد، ق

َ
د ْبن َعْمِرو ْبِن خ ُمَحَمّ

ْسَوِد، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّ 
َ ْ
ِبي األ

َ
و حمزه بن عبدالمطلب عموی رسول «... گوید: این روایت را ذکر نموده و در آن می َبْیرِ أ

را با ه و جگرش برده شده است. وحشی او را کشته و شکمش را شکافته و آنخدا را یافتند که شکمش شکافته شد

خود برده است. و به خاطر نذری که هند هنگام کشته شدن پدرش در جنگ بدر کرده بود با جگر حمزه نزد هند 

تالط است و باشد که دچار اخمی ابن لهیعةدر میان راویان آن  اما اسناد این روایت نیز ضعیف و مرسل است.». رفت

 

                                                                                                                                                         



 تابشی از قرآن    ٣٩٢

زنان و با خود به مکه برد.  زه را بریدضای حمها و بعضی از اع و گوش کرد، آنگاه هند به مقتل حمزه آمد

و ابوسفیان بر مقتل حمزه آمد و  شهداء آمده و آنها را مثله کردندو بر سر  قریش نیز به هند تأسی کردند

نگ هفتاد تن از . بالجمله در این ج)١(بچش ای عاق :گفت زد و می خود را بر دهان حمزه می ۀپیکان نیز

روح گردیدند. عمر بن الخطاب پانزده زخم خورد، علی و اکثر ایشان زخمی و مج مسلمین شهید شدند

آ�َِفَتاِن ِمنُ�ۡم ﴿ :یشتر زخمی گردید. و مقصود از جملهاز همه کس ب بن ابی طالب إِۡذ َهمَّت طَّ
ن َ�ۡفَشَ� وَ 

َ
ُ أ ۗ  ٱ�َّ اوس که در  ۀبنوسلمه از خزرج و بنوحارثه از طائف: انصار باشددو طائفه از ﴾َوِ�ُُّهَما

و از رسول  به قصد خود عمل نکردندتند ولیکن خیال خود قصد مخالفت و عدم حضور در احد را داش

ۗ ﴿ لذا و پیروی کردند و خدا ایشان را حفظ نمود صخدا فرموده. و جنگ احد در روز شنبه  ﴾َوِ�ُُّهَما

 شوال سال سوم هجرت واقع شد. ۀنیم

ُ�ُم  َولََقدۡ ﴿ ُ ٱنََ�َ ۖ فَ  �َّ ذِلَّةٞ
َ
نُتۡم أ

َ
ْ ٱبَِبۡدرٖ َوأ َ ٱ �َُّقوا َ�ُقوُل  إِذۡ  ١٢٣لََعلَُّ�ۡم �َۡشُكُروَن  �َّ

ُ�ۡم َر�ُُّ�م بَِثَ�َٰثةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن  ن يُِمدَّ
َ
لَن يَۡ�فَِيُ�ۡم أ

َ
 ١٢٤ُمَ�لَِ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱلِۡلُمۡؤِمنَِ� �

 ۚ تُ  بََ�ٰٓ
ۡ
ْ َوَ�� ْ َوَ�تَُّقوا وا وُ�م ّمِن فَۡورِهِۡم َ�َٰذا ُ�ۡمِدۡدُ�ۡم َر�ُُّ�م ِ�َۡمَسةِ َءاَ�ٰٖف ّمَِن إِن تَۡصِ�ُ

ُ ٱَجَعلَُه  َوَما ١٢٥ُمَسّوِِمَ�  لَۡمَ�ٰٓ�َِكةِ ٱ ٰى لَُ�ۡم َوِ�َۡطَم�ِنَّ قُلُوُ�ُ�م بِهِ  �َّ َوَما  ۦۗ إِ�َّ �ُۡ�َ

ذکر نموده و به جرح و تعدیل آن نپرداخته است. [یعنی  )۱/۴۵۹(را ابن یونس در تاریخش  بن عمرو بن خالدمحمد 

 حالت وی  مستور، پوشیده و مجهول است].

قبه می«گويد: می /ابن كثري و)  را نزد هند گويد: كسی كه جگر محزه را شكافت، وحشی بود. و آنموسی بن عُ

موسی  این روایت نیز مرسل است. ).۵/۴۱۹» (البدایة والنهایة« »را جويد اما نتوانست جگر را بخورد.ند آنبرد كه ه

 بن عقبه از صغار تابعین است. 

مثله شدن حمزه و شکافته شدن شکم وی بعد از شهید شدن وی، امری ثابت است. اما آنچه در باب خارج  :هخالص

موقع را بخورد، ثابت نیست. (نگا: عتبه روایت شده و اینکه وی نتوانسته آن کردن جگر و خوردن آن توسط هند بنت

 ُمصحح][ )اإلسالم سؤال وجواب
 «پس از مثله شدن حمزه «: یسدنو یابن اسحاق م -١

َ
 یزهبا نوک ن یانابوسف یدد چوناز سران سپاه شرک، » انبن زبَّ  یسُحل

 : «یدگو یدهد و م یحضرت فشار م به گونه آن
ْ

ق
ُ
ُق ذ

َ
گفت:  یسُحل!» یها عاق شد که بر بت یکس یبچش ا«؛ »ُعق

با چه  یست،ن یشب یکه تکه گوشت یشبا پسر عمو اند،د یقومش م ئیسکه خود را ر ی! کسیعجب کار شرم آور

اَنْت «گفت:  ابوسفیان (از کار خود پشیمان شد و) کند! یخشونت برخورد م
َ
َها ک ِإنَّ

َ
ي، ف ُتْمَها َعنِّ

ْ
ک

ُ
! ا

َ
ْیَحك   َو

ً
ة

َّ
؛ »َزل

 [ُمصحح] »داد، فاش نکن! یبود رو یلغزش«
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ِ ٱإِ�َّ ِمۡن ِعنِد  �َّۡ�ُ ٱ ِينَ ٱَطَرٗفا ّمَِن  ِ�َۡقَطعَ  ١٢٦ ۡ�َِكيمِ ٱ ۡلَعزِ�زِ ٱ �َّ ۡو يَۡ�بَِتُهۡم  �َّ
َ
َ�َفُرٓواْ أ

 .]۱۲۷-۱۲۳[آل عمران:   ﴾١٢٧َ�َينَقلُِبواْ َخآ�ِبَِ� 
از خدا  ،و به تحقیق خدا شما را در بدر یاری کرد در حالیکه ذلیالن بودید، پس: ترجمه

گفتی آیا شما را کفایت نکرد  ) هنگامی که به مؤمنین می۱۲۳بترسید تا شاید شکرگزار شوید(
) آری اگر صبر کنید و ۱۲۴فرود آمده، مددتان کرد( ۀکه پروردگارتان به سه هزار فرشت

 ۀدشمن، خدا شما را به پنج هزار فرشت در حال ورود هیجان و خروش ،ر باشیدپرهیزگا
ز بشارتی برای شما قرار نداد و تا را ُج ) و خدا آن(یاری)۱۲۵کند ( دتان میار مدنشانگذ

) تا ۱۲۶ز از نزد خدای عزیز حکیم نباشد(نصرت ُج  ، و پیروزی واطمینان یابد به آن دلهایتان
کن کند و یا آنان را خوار و زبون نماید که ناامید  ار را ریشهاینکه خدا قسمتی از کّف 

 )۱۲۷برگردند.(
زبون و  هجری بود تا آن وقت مسلمین خوار،رمضان سال دوم  كماه مبار ۱۷جنگ بدر در  :نکات

ۖ ﴿ :و لذا خدا فرموده نکرده و ترسی در دل دشمن نداشتندیت بودند، چون جهادی اهّم  بی ذِلَّةٞ
َ
نُتۡم أ

َ
 ﴾َوأ

 
ّ
ا پس از جنگ بدر عزتی پیدا مّ ی نداشته باشد خوار و زبون است، اتی که نیروی جنگی و دفاعو هر مل

کردند زیرا خدا عزت را در جهاد قرار داده. و نزول مالئکه در بدر اگر برای مباشرت قتال باشد چنانکه 

رسد زیرا مالئکه  یات قرآن همین است اگرچه به نظر بعضی از اشخاص عقال صحیح به نظر نمیآظاهر 

خدا و مدد غیبی او باید استثناء  ۀی ندارد، ولی درباربه اضافه جنگ غیرمرئی با مرئی معن مرئی نیستند، و

و  مؤمنین تأیید و تقویت قلوببرای  ،زول ملک، ن﴾ۦَوِ�َۡطَم�ِنَّ قُلُوُ�ُ�م بِهِ ﴿ :ۀقائل شد. و طبق جمل

 .انجام گرفتو پیشرفت اسالم، ایشان ل طمأنینه و صبر و ثبات قدم نزو

ۡمرِ ٱلََك ِمَن  لَۡيَس ﴿
َ
َ�ُهۡم فَإِ�َُّهۡم َ�ٰلُِموَن  ۡ� ۡو ُ�َعّذِ

َ
ۡو َ�ُتوَب َعَلۡيِهۡم أ

َ
ٌء أ ۡ�َ١٢٨  ِ َما ِ�  َوِ�َّ

َ�َٰ�ٰتِ ٱ �ِض� ٱَوَما ِ�  لسَّ
َ
ُب َمن �ََشآُءۚ وَ  ۡ� ُ ٱَ�ۡغِفُر لَِمن �ََشآُء َوُ�َعّذِ  ﴾١٢٩َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  �َّ

 ].۱۲۹-۱۲۸[آل عمران:   

پذیرد و یا عذابشان  ایشان را می ۀدست تو نیست، خدا یا توبه ب چیزی از فرمان: ترجمه
آسمانها و  ) اختصاص به خدا دارد و مال اوست آنچه در۱۲۸کند زیرا ایشان ستمگرند( می

کند و خدا  کس را بخواهد عذاب می آمرزد و هر می کس را بخواهد آنچه در زمین است، هر
 )۱۲۹آمرزنده و رحیم است.(

ۡمرِ لََك ِمَن  لَۡيَس ﴿ :نکات
َ
دست ه بایشان آمرزش  یاامر عذاب کار کافران و داللت دارد که  ﴾ٱۡ�

از تکوین و دست او نباشد، به طریق اولی امور بزرگتری ه مر بن این انیست، چو صرسول خدا
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ِ ﴿ :گوید بعد است که می ۀض به او نیست و دلیل آن آیدست او و مفّو ه بتشریع،  َ�َٰ�ٰتِ َما ِ�  َوِ�َّ  ٱلسَّ
�ِض� َوَما ِ� 

َ
 تا آخر. ﴾...ٱۡ�

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ ُ�لُواْ  �َّ

ۡ
ْ َ� تَأ ْ ٱَءاَمُنوا ا َ�َٰعَفٗةۖ وَ  لّرَِ�وٰٓ ۡضَ�ٰٗفا مُّ

َ
ْ ٱأ َ ٱ �َُّقوا َلَعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  �َّ

ْ ٱوَ  ١٣٠ ۡت لِۡلَ�ٰفِرِ�َن  لَِّ�ٓ ٱ �َّارَ ٱ �َُّقوا ِعدَّ
ُ
ِطيُعواْ   ١٣١أ

َ
َ ٱَوأ   ﴾١٣٢لََعلَُّ�ۡم تُرَۡ�ُوَن  لرَُّسوَل ٱوَ  �َّ

 ].۱۳۲-۱۳۰[آل عمران:  

) و ۱۳۰ای مؤمنین ربا را چند برابر مخورید و از خدا بترسید تا شاید رستگار شوید( :ترجمه
) و خدا و رسول او را اطاعت کنید تا شاید ۱۳۱آتشی که برای کافران مهیا شده( بپرهیزید از

 )۱۳۲مول رحمت واقع شوید.(مش

َ�َٰعَفةٗ ﴿ در اینجا که فرموده :نکات ۡضَ�ٰٗفا مُّ
َ
چند برابر مخورید مقصود این نیست که اگر چند  ﴾أ

برابر شد مخورید و اگر کمتر شد حالل است. بلکه چون در زمان جاهلیت گاهی چون بدهکار 

ه بکردند تا  زیاد می و سود را نیز افزودند آن رباخواران بر مدت می توانست بدهی خود را بپردازد نمی

این کار قبیح  ت تذکر داده کهعنوان مذمّ ه تعالی بشد، حق سود معامله چندین مقابل اصل می تدریج

 :بقره فرموده ۀا اینکه چه مقدار سود حالل و یا حرام، در بیان آن نیست، زیرا در سورمّ است. و ا

ۡمَ�ٰلُِ�مۡ فَلَُ�ۡم رُ ﴿
َ
ْ ﴿ و مقصود از .﴾ُءوُس أ ِطيُعوا

َ
َ أ فرامین قرآن و از اطاعت از اطاعت  ﴾...ٱ�َّ

 ت است.فرمان سنّ از اطاعت  ،رسول

ّ�ُِ�ۡم وََجنٍَّة َعۡرُضَها ﴿ ْ إَِ�ٰ َمۡغفَِر�ٖ ّمِن رَّ َ�َٰ�ُٰت ٱ۞وََسارُِعٓوا �ُض ٱوَ  لسَّ
َ
ۡت لِۡلُمتَّقَِ�  ۡ� ِعدَّ

ُ
أ

ِينَ ٱ ١٣٣ آءِ ٱيُنفُِقوَن ِ�  �َّ َّ آءِ ٱوَ  ل�َّ َّ ُ ٱوَ  �َّاِس� ٱَعِن  ۡلَعا�ِ�َ ٱوَ  ۡلَغۡيَظ ٱ ۡلَ�ِٰظِم�َ ٱوَ  ل�َّ ُ�ِبُّ  �َّ
ِينَ ٱوَ  ١٣٤ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱ َّ�  ْ نُفَسُهۡم َذَكُروا

َ
ْ أ ۡو َظلَُمٓوا

َ
ْ َ�ِٰحَشًة أ َ ٱإَِذا َ�َعلُوا ْ ٱفَ  �َّ  ۡسَتۡغَفُروا

نُو�ِِهۡم َوَمن نُوَب ٱَ�ۡغفُِر  ِ�ُ ُ ٱإِ�َّ  �ُّ ْ وَُهۡم َ�ۡعَلُموَن  �َّ ٰ َما َ�َعلُوا َ�َ ْ وا ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٣٥َولَۡم يُِ�ُّ
ُ
أ

ٰٞت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها  ّ�ِِهۡم وََج�َّ ٞ ّمِن رَّ ۡغفَِرة نَۡ�ٰرُ ٱَجَزآؤُُهم مَّ
َ
ۡجُر  ۡ�

َ
ۚ َونِۡعَم أ َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها

 .]۱۳۶-۱۳۳عمران: [آل   ﴾١٣٦ ۡلَ�ِٰملِ�َ ٱ
سوی بهشتی که پهنای آن به قدر آسمانها  هو بشتابید بسوی آمرزش پروردگارتان و ب: ترجمه

 ،کنند که در وسعت و سختی انفاق می) کسانی۱۳۳و زمین است مهیا شده برای متقین(
) و ۱۳۴دارد نیکوکاران را ( و خدا دوست می ،گذرند میدرو از مردم  ،برند وخشم خود را فرو می

 کنند و بدون فاصله، خدا را یاد ندبه خود ستم کنند و یا هکه چون کار زشتی انجام دکسانی
(از بر آنچه   ز خدا که گناهان را بیامرزد، وو کیست ُج  برای گناهان خود طلب آمرزش کنند
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) ایشانند که پاداششان آمرزش ۱۳۵دانند( و حال آنکه میاصرار نورزند اند  کردهگناه) 
 خوب پروردگارشان و بوستانهائی است که از زیر آنها نهرها جاری است، در آنها جاویدند و

 )۱۳۶کنندگان.( ست اجر عملا

ْ ﴿: نکات م داشتن آنها داللت دارد بر وجوب شتاب در کارهای دینی و  ﴾َسارُِعٓوا
ّ

بر کارهای مقد

 :ۀداللت دارد که وسعت بهشت از آسمانها و زمین بیشتر است. و جمل ﴾...َعۡرُضَها﴿ :ۀدیگر. و جمل

ِينَ ﴿  مکرر شده وصفت است برای متقین. ﴾ٱ�َّ

﴿ �ِ ْ �ِض ٱقَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ُسَنٞ فَِسُ�وا
َ
ْ ٱفَ  ۡ� �ِ�َ ٱَكۡيَف َ�َن َ�ٰقَِبُة  نُظُروا  لُۡمَكّذِ

 .]۱۳۸-۱۳۷[آل عمران:   ﴾١٣٨وِۡعَظةٞ ّلِۡلُمتَّقَِ� َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس وَُهٗدى َومَ  ١٣٧
بوده که گذشته، پس در زمین (در حّق کافران) هائی  به تحقیق قبل از شما سنت: ترجمه

) این کتاب بیانی است برای ۱۳۷بود ( هنگوکنندگان چ سیر کنید و بنگرید سرانجام تکذیب
 )۱۳۸مردم، و برای پرهیزکاران هدایت و پندی است.(

 آئیند و بفهمند اسالم بهترین مر فرموده به نظر در روش گذشتگان تا عبرت گیرنخدا ا: نکات

و قابل فهم است برای تمام مردم و  نداللت دارد که قرآن بیا ﴾َ�َٰذا َ�َياٞن ّلِلنَّاِس ﴿ :ۀاست. و جمل

 
ً
کند که باید مال  ه ذکر میکسی و در آن نام برایفرستد  ای می که نامهنیز باید چنین باشد زیرا کسی عقال

خود را در راه من بدهی و همه را در طبق اخالص بگذاری، آن طرف اگر نفهمد، چگونه مال  و جان

 اگر عمل نکند معذور است. .ای که نفهمیده است وجان خود را بدهد برای نامه

نُتُم ﴿
َ
ْ َوأ ْ َوَ� َ�َۡزنُوا ۡعلَۡونَ ٱَوَ� تَِهُنوا

َ
ۡؤِمنَِ�  ۡ� إِن َ�ۡمَسۡسُ�ۡم قَۡرٞح َ�َقۡد  ١٣٩إِن ُكنُتم مُّ

يَّامُ ٱَوتِۡلَك  ۥۚ قَۡرٞح ّمِۡثلُهُ  ۡلَقۡومَ ٱَمسَّ 
َ
ُ ٱَوِ�َۡعلََم  �َّاِس ٱنَُداوِلَُها َ�ۡ�َ  ۡ� ِينَ ٱ �َّ َءاَمُنواْ  �َّ

ُ ٱَوَ�تَِّخَذ ِمنُ�ۡم ُشَهَدآَءۗ وَ  ٰلِِم�َ ٱَ� ُ�ِبُّ  �َّ َص  ١٤٠ ل�َّ ُ ٱَوِ�َُمّحِ ِينَ ٱ �َّ َءاَمُنواْ َوَ�ۡمَحَق  �َّ
ن تَۡدُخلُواْ  ١٤١ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ

َ
ۡم َحِسۡبُتۡم أ

َ
ا َ�ۡعلَِم  ۡ�َنَّةَ ٱأ ُ ٱَولَمَّ ِينَ ٱ �َّ َ�َٰهُدواْ ِمنُ�ۡم َوَ�ۡعلََم  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ ن  لَۡمۡوَت ٱَولََقۡد ُكنُتۡم َ�َمنَّۡوَن  ١٤٢ ل�َّ
َ
نُتۡم تَنُظُروَن ِمن َ�ۡبِل أ

َ
ۡ�ُتُموهُ َوأ

َ
تَۡلَقۡوهُ َ�َقۡد َر�

 .]۱۴۳-۱۳۹[آل عمران:   ﴾١٤٣
) اگر زخم و ۱۳۹و سست و محزون نگردید و حال آنکه شما برترید اگر مؤمن باشید(: ترجمه

( از غلبه و ما این روزها د آن رسیدهنن قوم جراحتی مانه آب قاً پس محّق  ،جراحتی به شما برسد
از شما گواهانی  گردانیم و تا خدا مؤمنین را بداند و بشناسد و را بین مردم می و شکست)

) و برای اینکه مؤمنین را پاک نماید و کافران ۱۴۰ستمگران را( دارد خدا دوست نمی بگیرد، و
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نکه خدا آشوید و حال  ) آیا گمان دارید که به بهشت داخل می۱۴۱( فشار گذارده را ب
کردید  ) و شما به یقین آرزوی مرگ می۱۴۲صابرین معلوم ننموده است(مجاهدیِن شما را از 

 )۱۴۳را دیده و به نظر آوردید.( آن پیش از آنکه با آن روبرو شوید، پس به تحقیق

نُتُم ﴿ :ۀجمل :نکات
َ
ۡعلَۡونَ َوأ

َ
وظائف ایمانی عمل کنند از تمام ه داللت دارد که اگر مسلمین ب ﴾...ٱۡ�

 
ّ

این است که مؤمن نیستند و عمل  ترند برای افتاده و ذلیل و امروزه که از همه عقب کنند میار برتری پیدا کف

يَّامُ َوتِۡلَك ﴿ :ۀندارند. و مقصود از جمل
َ
لهی بر این جاری شده که ت ااین است که سنّ  ﴾...نَُداوِلَُها ٱۡ�

د مغلوب. مسلمین شود و هر کس تنبلی کن هر کس به قواعد طبیعی سعی و کوشش عمل کند غالب می

  جنیز از این قاعده خار
ً
طمع مال ه ت کردند غالب شدند و در جنگ احد بدر جنگ بدر هّم  نیستند، مثال

ُ َوِ�َۡعلََم ﴿ :ۀافتادند و مغلوب شدند. و مقصود از جمل ا َ�ۡعلَِم ﴿ :ۀو جمل ﴾...ٱ�َّ ُ َولَمَّ این است  ﴾ٱ�َّ

داند، در این آیات  چیزی را قبل از وقوع آن می خدا ازلی است. هرکند، زیرا علم که معلوم خدا ظهور پیدا 

  یعنی برای مردم و خود ،اطالق علم شده بر معلوم
ّ
 فین ظاهر شود که مؤمن و مجاهد کیست.مکل

ٌد إِ�َّ رَُسوٞل قَۡد َخلَۡت ِمن َ�ۡبلِهِ ﴿ ۚ ٱَوَما ُ�َمَّ ۡو ُقتَِل  لرُُّسُل
َ
اَت أ فَإِيْن مَّ

َ
ٰٓ  نَقلَۡبُتمۡ ٱأ َ�َ 

ٰ َعقَِبۡيهِ فَلَن يَُ�َّ  ۡعَ�ٰبُِ�ۡمۚ َوَمن يَنَقلِۡب َ�َ
َ
َ ٱأ ۗ َوَسَيۡجزِي  ٔٗ َشۡ�  �َّ ُ ٱا ِٰكرِ�نَ ٱ �َّ  ١٤٤ ل�َّ

ن َ�ُموَت إِ�َّ �ِإِۡذِن 
َ
ِ ٱَوَما َ�َن ِ�َۡفٍس أ ٗ�ۗ َوَمن يُرِۡد ثََواَب  �َّ َؤجَّ ۡ�َياٱكَِ�ٰٗبا مُّ ِمۡنَها  ۦنُۡؤتِهِ  �ُّ
ۚ َوَسَنۡجِزي  ۦنُۡؤتِهِ  �ِخَرةِ ٱَوَمن يُرِۡد ثََواَب  ِٰكرِ�نَ ٱِمۡنَها ٖ َ�َٰتَل َمَعهُ  ١٤٥ ل�َّ ّ�ِ

يِّن ّمِن نَّ
َ
 ۥَوَ��

َصاَ�ُهۡم ِ� َسبِيِل 
َ
ٓ أ ْ لَِما ِ ٱرِّ�ِيُّوَن َكثِ�ٞ َ�َما وََهُنوا ْ َوَما  �َّ ْۗ ٱَوَما َضُعُفوا ُ ٱوَ  ۡسَتَ�نُوا بُّ ُ�ِ  �َّ

ِٰ�ِ�نَ ٱ ن قَالُواْ َر�ََّنا  ١٤٦ ل�َّ
َ
ٓ أ ۡمرِنَا َوَ�ّبِۡت  ۡغفِرۡ ٱَوَما َ�َن قَۡولَُهۡم إِ�َّ

َ
اَ�َنا ِ�ٓ أ َ�َا ُذنُوَ�َنا �ۡ�َ

ۡقَداَمَنا وَ 
َ
نَاٱأ ُ ٱاتَٮُٰهُم  َٔ َ�  ١٤٧ ۡلَ�ٰفِرِ�نَ ٱ ۡلَقۡومِ ٱَ�َ  نُ�ۡ ۡ�َياٱثََواَب  �َّ  �ِخَرةِ� ٱاِب وَُحۡسَن ثَوَ  �ُّ
ُ ٱوَ   .]۱۴۸-۱۴۴[آل عمران:   ﴾١٤٨ لُۡمۡحِسنِ�َ ٱُ�ِبُّ  �َّ

پیش از او پیغمبرانی بودند، آیا اگر بمیرد یا  اً د مگر پیغمبری که حّق و نیست محّم  :ترجمه
که به عقب خود برگردد به کسی و گردید به آئین اعقاب خود برمی(ازاسالم) کشته شود شما 

) و هیچ نفسی ۱۴۴دهد( زودی خدا شاکران را پاداش میه بهیچ وجه به خدا ضرر نرساند، و 
پاداش دنیا  سک، و هر ن قرار دادهمیرد، سرنوشتی است با وقتی معیّ  دا نمیخ ۀز به ارادُج 

به زودی  او را، وکس ثواب آخرت بخواهد از آن خواهیم داد  دهیم او را، و هر خواهد از آن میب
خداپرستان بسیاری به همراهی او  هی کانمبر ا) و چه بسیار پی۱۴۵دهیم( شاکران را جزاء می

سست نشدند و اظهار عجز برای  ،به ایشان رسیدهدر راه خدا آنچه  خاطر هقتال کردند، و ب
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 :فتندگ ز اینکهسخنی نداشتند ُج  ) و۱۴۶دارد( غیر خدا نکردند و خدا صابرین را دوست می
قوم کافرین  رب ما را روی ما را بیامرز، و قدمهای ما را ثابت دار و پروردگارا گناهان ما و زیاده

) پس خدا پاداش دنیا و پاداش نیک آخرت را به ایشان داد و خدا دوست ۱۴۷یاری نما(
 )۱۴۸دارد نیکوکاران را.( می

 : نکات
ُ
پراکنده و متفرق شدند، مصعب بن عمیر های مسلمین زیاد شد و  د چون کشتهُح در جنگ ا

پرچمدار مسلمین شهید شد و پرچم بر زمین افتاد و عبدالله بن قمئه پس از پراندن سنگ خیال کرد 

دْ قُ «: و کافر دیگری فریاد کرد کشته فریاد کرد که محمد را کشتم رسول خدا را دٌ تِ أَالَ قَ َمَّ خبر  ن، ای»لَ حمُ

از  نای کاش عبدالله بن أبی برایما :از مسلمین خود را باختند و گفتنددر میان مردم منتشر شد بعضی 

دین سابق خودمان، بعضی از مسلمین ه ابوسفیان امانی بگیرد، بعضی از سست ایمانها گفتند برگردیم ب

 و زنده است صکشته شد خدای محمد صمحمد اگر ،ای قوم: گفتند  )١(که این سخنان را شنیدند

جهاد کنید تا کشته شوید و بر دین محمد بمیرید و  ؛خورد می دبه چه در صخدازندگی پس از رسول 

 : غلطید به یکی از مهاجرین گفت و حمله کرد تا شهید شد، در حالیکه در خون خود می شمشیر کشید

، در آن هنگامه )٢(اگر محمد کشته شد دین را به شما تبلیغ نمود شما برای دین خود قتال کنید

دوش گرفتند و از او ه را ب دانش شکست و میان گودالی افتاد، بعضی از اصحاب اودن صخدا رسول

ید تا آنکه آهای بندگان خدا به سوی من آی: دفاع کردند تا اینکه آن حضرت باالی بلندی رسید و ندا کرد

 ،یا رسول الله :عرض کردند فرارشان، برایت کرد جمعی از اصحاب رسیدند، حضرت ایشان را مذمّ 

عده از رسول خدا  ما رسید ترس ما را گرفت، به هر حال اینه هات ما فدایت، چون خبر قتل تو بمّ آباء و ا

میرد و  یر پیامبران مید مانند سامحّم  ،فرماید خدا می دفاع کردند تا لشکر کفار پراکنده شدند، در اینجا

 :ۀماند و دفاع کند. و مقصود از جملدین خود پایدار ب درمسلمان این است که  ۀشود، وظیف یا کشته می

ت بر خدا و رسول مگذارد بلکه مانند مردان خدا منّ  این است که مسلمان باید ﴾...َوَما َ�َن قَۡولَُهمۡ ﴿

و ثبات قدم و نصرت را از خدا  قول او استغفار باشد ر بداند وهر قدر مجاهده کرده باز خود را مقّص 

 و به او توفیق جهاد و ثبات قدم عطا کند.بخواهد، تا خدا گناهانش را ببخشد 

_____________________________ 
َنس بن نَ  وی -١

َ
رِ أ

ْ
ٍم  ض

َ
ْمض

َ
َنِس ْبِن َماِلٍك  مویع أنصاری خزرجی ْبِن ض

َ
 .باشدعنهما میاللهرضی أ

در تفسیر آیات از سوره آل جامع البيان يف تفسري آيات القرآن، و طبری،  ).۲۴۹ -۳/۲۴۸( دالئل النبوةنگا: بیهقی،  -٢

 ).۷۹۴۲عمران، ش: (

 



 تابشی از قرآن    ٣٩٨

َها﴿ ُّ�
َ
� ِينَ ٱ َ�ٰٓ َّ�  ْ ْ إِن تُِطيُعوا ِينَ ٱَءاَمُنٓوا ۡعَ�ٰبُِ�ۡم َ�َتنَقلُِبواْ  �َّ

َ
ٰٓ أ ْ يَُردُّوُ�ۡم َ�َ َ�َفُروا

ُ ٱبَِل   ١٤٩َ�ِٰ�ِ�َن  ِٰ�ِ�نَ ٱَمۡولَٮُٰ�ۡمۖ وَُهَو َخۡ�ُ  �َّ ِينَ ٱِ� قُلُوِب  َسُنۡلِ�  ١٥٠ ل�َّ َ�َفُرواْ  �َّ
ِ  لرُّۡعَب ٱ ُ�واْ ب َ�ۡ

َ
ِ ٱبَِمآ أ ِۡل بِهِ  �َّ َوٮُٰهُم  ۦَما لَۡم ُ�َ�ّ

ۡ
ۖ ٱُسۡلَ�ٰٗناۖ َوَمأ ٰلِِم�َ ٱَو�ِۡئَس َمۡثَوى  �َّاُر  ل�َّ

ُ ٱَصَدَقُ�ُم  َولََقدۡ  ١٥١ وَ�ُهم �ِإِۡذنِهِ  ۥٓ وَۡعَدهُ  �َّ ٰٓ إَِذا فَ  ۦۖ إِۡذ َ�ُسُّ ۡمرِ ٱِشۡلُتۡم َوتََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َح�َّ
َ
�ۡ 

ن يُرِ�ُد  ا ُ�ِبُّوَنۚ ِمنُ�م مَّ َرٮُٰ�م مَّ
َ
ٓ أ ۡ�َياٱوََعَصۡيُتم ّمِۢن َ�ۡعِد َما ن يُرِ�ُد  �ُّ َوِمنُ�م مَّ

ۚ ٱ فَُ�ۡم َ�ۡنُهۡم ِ�َۡبَتلَِيُ�ۡمۖ َولََقۡد َ�َفا َعنُ�ۡمۗ وَ  ُ�مَّ  �ِخَرةَ ُ ٱَ�َ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ُذو فَۡضٍل َ�َ  �َّ
َحٖد وَ  نَ ۥ۞إِۡذ تُۡصعُِدوَن َوَ� تَۡلوُ  ١٥٢

َ
ٰٓ أ ۢ�  لرَُّسوُل ٱَ�َ َ�َٰبُ�ۡم َ�مَّ

َ
ۡخَرٮُٰ�ۡم َفأ

ُ
يَۡدُعوُ�ۡم ِ�ٓ أ

َ�َٰبُ�ۡمۗ وَ 
َ
ٰ َما فَاتَُ�ۡم َوَ� َمآ أ ُ ٱبَِغّ�ٖ ّلَِكۡيَ� َ�َۡزنُواْ َ�َ  ﴾١٥٣َخبُِ�ۢ بَِما َ�ۡعَمُلوَن  �َّ

 ].۱۵۳-۱۴۹[آل عمران:   

گردانند، پس  ار را اطاعت کنید شما را به آئین گذشتگانتان برمیاگر کّف  ،ای مؤمنین: ترجمه
) بلکه دوست و سرپرست شما خداست و او بهترین ۱۴۹از زیانکاران خواهید شد(

ه افکنیم زیرا بدون دلیلی ک ار میزودی ترس را در دلهای کّف ه ) ب۱۵۰( ستادهندگان یاری
مأوای ایشان آتش دوزخ، و جایگاه این ستمگران  شرک به خدا آوردند و خدا نازل کرده باشد

که شما به فرمان او جان کفار را گرفتید، خود را وفا کرد وقتی ۀا خدا وعد) و حّق ۱۵۱بد است(
ت نشان داد آنچه را دوس تا آنگاه که سست شدید و با یکدیگر نزاع کردید، و پس از آنکه به شما

جو،  بود و بعضی از شما آخرت ای از شما دنیاخواه می نافرمانی کردید، پاره د،داشتی می
 خدا ار منصرف کرد تا آزمایشتان کند، و به تحقیق از شما عفو نمود، وسپس شما را از کّف 

رفتید و به احدی توجه  ها باال می ) وقتی که به تپه۱۵۲صاحب فضل بر مؤمنین است(
ای بود به مقابل  خواند، پس جزای شما غصه از دنبال می رسول شما را کردید، و این نمی
ای که به دل رسول خدا کردید، عفو خدا برای این است که محزون نمانید بر آنچه از شما  هغّص 

 )۱۵۳کنید.( خدا آگاه است به آنچه می فوت شد و بر آنچه به شما رسید، و

 خدای داللت دارد که ﴾...َسُنۡلِ� ﴿ :ۀجمل :نکات
ّ

ار انداخت تعالی در جنگ احد ترسی در دل کف

ه فرار نمودند. طرف مکه استیالی کفار باز مسلمین را رها کردند، و ب شدن مسلمین و که پس از پراکنده

بَلُ «: ل را بلند کرده و دم گرفته بودندبَ ی رسید که بت ُه کار مشرکین به جای لُ هُ بَلُ  ،أُعْ لُ هُ  ،»أُعْ

  اهللاُ «: چرا ساکتید در جواب بگوئید: به مسلمین فرمود صخدا رسول
َ
و مشرکین را عقیده  .»ّل جَ أ وىلَع أ

ها را خدا وسیله قرار داده و شفیع نزد اویند، در آیه اشاره کرده که چنین قولی به خدا  چنین بود که بت

ۡ�َ ﴿ :فرمایدچنانکه میافتراء است، زیرا خدا در این موضوع چیزی نازل ننموده 
َ
ِ أ ِ ُ�واْ ب ِۡل  ٱ�َّ َما لَۡم ُ�َ�ّ



 ٣٩٩  سورة آل عمران

ۖ  ۦبِهِ  در دعاها باز  ،آیات همهب کرد که با وجود اینحال باید از مسلمین زمان ما تعّج  ﴾ُسۡلَ�ٰٗنا

و  برای ایشان در ما أنزل الله نیستو حال آنکه دلیلی  خوانند ت و بزرگان دین خود را میاموا ،ها وسختی

ُ َصَدقَُ�ُم  َوَلَقدۡ ﴿ :ۀاولیاء خدا با این شرک مخالفند. وجمل داللت دارد که چون مسلمین  ﴾...ٱ�َّ

 مّ بدر. ا ۀحد بودند در اطاعت خدا و سعی داشتند در کار خود، خدا یاریشان کرد مانند قضیّ متّ 
ُ
د ُح ا در ا

سنگر خود را از دست دادند و لذا  جمع کردن غنیمتند و در جنگ سستی کردند و برای کردنزاع 

 نشدند.مانند بدر لهی اکامل مشمول عنایت 

نَزَل َعلَۡيُ�م ّمِۢن َ�ۡعِد ﴿
َ
ۡتُهۡم  ۡلَغمِّ ٱُ�مَّ أ َهمَّ

َ
َعاٗسا َ�ۡغَ�ٰ َطآ�َِفٗة ّمِنُ�ۡمۖ َوَطآ�َِفةٞ قَۡد أ َمَنٗة �ُّ

َ
أ

 ِ نُفُسُهۡم َ�ُظنُّوَن ب
َ
ِ ٱأ َا ِمَن  َ�ِٰهلِيَّةِ� لۡ ٱَظنَّ  ۡ�َقِّ ٱَ�ۡ�َ  �َّ ۡمرِ ٱَ�ُقولُوَن َهل �َّ

َ
ءٖ� ُقۡل  ۡ� ِمن َ�ۡ

ۡمرَ ٱ نَّ إِ 
َ
ا َ� ُ�ۡبُدوَن لََكۖ َ�ُقولُوَن لَۡو َ�َن َ�َا ِمَن  ۥُ�َّهُ  ۡ� نُفِسِهم مَّ

َ
ِۗ ُ�ُۡفوَن ِ�ٓ أ ۡمرِ ٱِ�َّ

َ
�ۡ 

ۗ قُل لَّۡو ُكنُتۡم ِ� ُ�ُيو ا قُتِۡلَنا َ�ُٰهَنا ءٞ مَّ َز َ�ۡ ِينَ ٱتُِ�ۡم لََ�َ إَِ�ٰ  ۡلَقۡتُل ٱُكتَِب َعلَۡيِهُم  �َّ
ُ ٱَوِ�َۡبَتِ�َ  ِهۡمۖ َمَضاِجعِ  َص َما ِ� قُلُو�ُِ�ۡمۚ وَ  �َّ ُ ٱَما ِ� ُصُدورُِ�ۡم َوِ�َُمّحِ ۢ بَِذاِت  �َّ َعلِيُم

ُدورِ ٱ  .]۱۵۴[آل عمران:   ﴾١٥٤ لصُّ
چرتی که فراگرفت جمعی از  ،شما فرود آوردبر خداوند پس از غم آرامشی را سپس : ترجمه
ت و به خدا گمان به ناحق بردند گمان زمان جاهلیّ  و گروهی به فکر جانهای خود بودندشما را 
مخصوص خداست،  کارها همهگفتند آیا از این کار چیزی به نفع ما خواهد شد، بگو  را، می

گفتند اگر از این  می ،کردند ار نمیرا که برای تو آشک چیزیکردند  در نزد خود مخفی میآنان 
بودید بدون  (هم)هایتان شدیم، بگو اگر در خانه کار چیزی به نفع ما بود دراینجا کشته نمی

رفتند، و باید خدا آنچه را در  ر شده، به مقتل خود میشک آنانکه قتل بر ایشان مقّد 
است، و خدا به آنچه در هایتان است آزمایش کند، و تا خالص گردد آنچه در دلهایتان  سینه
 )۱۵۴ها باشد داناست.( سینه
از الف تا یاء در آن آمده است. و مقصود از  ز آیاتی است که تمام حروف هجا،این آیه ا: نکات

نَزَل َعلَۡيُ�م﴿ ۀجمل
َ
دادن خدا به رسول و به مؤمنین است که در  ی و طرز یارینمای قدرت ﴾...ُ�مَّ أ

 
ُ
 ُح وسط جنگ ا

ّ
سشان برطرف و خستگی این چرت تر ۀواسطه و ب مؤمنین را چرت گرفتای از  هد عد

و  رده و دو مرتبه به حمله پرداختندرفقایشان وارد شده بود فراموش که و صدماتی که ب ایشان رفع شد

ندارد و  ی وجودقبیل اینکه گفتند نعوذ بالله خدایدیگر که منافق بودند گمان ناحق به خدا بردند از  ۀعد

و یا اینکه اگر ما حق بودیم چرا این صدمات بر ما وارد شد. البته  نصرتی که داده دروغ بوده ۀعدیا چرا و

 



 تابشی از قرآن    ٤٠٠

ُ�ُۡفوَن ِ�ٓ ﴿ :ولذا خدا فرموده دند و مقداری را به زبان نیاوردهمقداری از این خیاالت را به زبان آور
نُفِسِهم

َ
 د.کن تعالی هر قومی را به این ابتالءات آزمایش می و حق  ﴾...أ

ِينَ ٱإِنَّ ﴿ ْ ِمنُ�ۡم يَۡوَم  �َّ َُّهمُ ٱإِ�ََّما  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱتََولَّۡوا ل ۡيَ�ٰنُ ٱ ۡسَ�َ ْۖ  لشَّ بَِبۡعِض َما َكَسُبوا
ُ ٱَولََقۡد َ�َفا  َ ٱَ�ۡنُهۡمۗ إِنَّ  �َّ َها  ١٥٥َ�ُفوٌر َحلِيٞم  �َّ ُّ�

َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ِينَ ٱَءاَمُنواْ َ� تَُ�ونُواْ كَ  �َّ َّ� 

ُ�واْ ِ�  �ِض ٱَ�َفُرواْ َوقَالُواْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم إَِذا َ�َ
َ
ى لَّۡو َ�نُواْ ِعنَدنَا َما َماتُواْ َوَما  ۡ� ۡو َ�نُواْ ُغّزٗ

َ
أ

ْ ِ�َۡجَعَل  ُ ٱقُتِلُوا ٗة ِ� قُلُو�ِِهۡمۗ  �َّ ُ ٱوَ َ�ٰلَِك َحۡ�َ ُ ٱَوُ�ِميُتۗ وَ  ۦيُۡ�ِ  �َّ وَن بَِص�ٞ بَِما َ�ۡعَملُ  �َّ
ِ ٱَولَ�ِن قُتِۡلُتۡم ِ� َسبِيِل  ١٥٦ ۡو ُمتُّۡم لََمۡغِفَرةٞ ّمَِن  �َّ

َ
ِ ٱأ ا َ�َۡمُعوَن  �َّ َولَ�ِن  ١٥٧َورَۡ�ٌَة َخۡ�ٞ ّمِمَّ

 �َ ۡو قُتِۡلُتۡم َ�ِ
َ
تُّۡم أ ِ ٱمُّ وَن  �َّ  .]۱۵۸-۱۵۵[آل عمران:   ﴾١٥٨ُ�َۡ�ُ

به جنگ پشت در روز بر خورد آن دو جمع (در احد) که کسانی از شما راستی ه ب: ترجمه
لغزانید و حقا که خدا از ایشان  اعمالشانبعضی از  ۀواسطه بایشان را کردند همانا شیطان 

که ) ای مؤمنین نباشید مانند آنان۱۵۵( راستی که خدا آمرزنده و بردبار استه عفو نمود، ب
: شدند گفتند زمین زده و یا برای جنگ آماده  کافر شدند و به برادران خود وقتی که قدم بر

را در دلهای ایشان  شدند تا خدا آن گمان مردند و نه کشته می ماندند نمی اگر نزد ما می
) و ۱۵۶کنید بیناست( میراند و خدا به آنچه می کند و می حسرتی قرار دهد، و خدا زنده می
خدا و رحمت او بهتر است از آنچه جمع یا بمیرید آمرزش  البته اگر در راه خدا کشته شوید و

 )۱۵۸گردید.( سوی خدا محشور میه ) و اگر بمیرید و یا کشته شوید البته ب۱۵۷( کنند می

ِينَ إِنَّ ﴿ :همقصود از جمل: نکات ْ  ٱ�َّ میدان جنگ فرار کردند،  همان نفراتی است که از ﴾...تََولَّۡوا

ه و ب حمله پرداختنده اینکه توبه کردند و برگشتند و ب ۀواسطه ولی خدا ایشان را عفو نمود و توفیق داد ب

 اضافه در غزوات دیگر ثبات قدم خود را در ایمان ثابت کردند.

ِ ٱفَبَِما رَۡ�َةٖ ّمَِن ﴿ ا َغلِيَظ  �َّ ْ َ�  ۡلَقۡلبِ ٱِ�َت لَُهۡمۖ َولَۡو ُكنَت َ�ظًّ وا  ۡ�ُف ٱِمۡن َحۡولَِكۖ فَ  نَفضُّ
ۡمرِ� ٱلَُهۡم َوَشاوِرُۡهۡم ِ�  ۡسَتۡغِفرۡ ٱَ�ۡنُهۡم وَ 

َ
�ۡ  َ�َ ۡ ِۚ ٱفَإَِذا َعَزۡمَت َ�َتَو�َّ َ ٱإِنَّ  �َّ ُ�ِبُّ  �َّ

ِ�َ ٱ ُ ٱإِن يَنُ�ُۡ�ُم  ١٥٩ لُۡمَتَوّ�ِ ِيٱفََ� َ�لَِب لَُ�ۡمۖ �ن َ�ُۡذۡلُ�ۡم َ�َمن َذا  �َّ َّ� 
 ِ ِ ٱَوَ�َ  ۦۗ يَنُ�ُُ�م ّمِۢن َ�ۡعِده َّ�  ِ

ۚ َوَمن َ�ۡغُلۡل  ١٦٠ لُۡمۡؤِمُنونَ ٱفَۡلَيَتَو�َّ ن َ�ُغلَّ
َ
َوَما َ�َن ِ�َِ�ٍّ أ

ِت بَِما َغلَّ يَۡوَم 
ۡ
ا َكَسَبۡت َوُهۡم َ� ُ�ۡظلَُموَن  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱيَأ ٰ ُ�ُّ َ�ۡفٖس مَّ  ﴾١٦١ُ�مَّ تَُو�َّ

 ].۱۶۱-۱۵۹[آل عمران:   
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دل بودی  دی برای ایشان و اگر تندخو و سخترحمت إلهی نرمی کر  ۀواسطبهپس : ترجمه
ایشان طلب آمرزش نما، و  برایعفو کن و  شانشدند، پس از ای شک از دور تو پراکنده می بی

راستی که خدا ه ل نما بخدا توکّ چون عزم وتصمیم گرفتی بر ورت کن ودر کارها با ایشان مش
ری کند کسی بر شما غلبه نکند و ) اگر خدا شما را یا۱۵۹کنندگان را ( دارد توکل دوست می

  اگر شما را رها کند پس کیست آنکه شما را پس از خذالن یاری کند و فقط بر خدا باید توکل
) و هیچ پیامبری نباشد که خیانت کند و هر کس خیانت کند آنچه را ۱۶۰کنند مؤمنان(

مام داده شود، آورد، سپس به هر کس به آنچه کسب کرده جزای ت خیانت کرده روز قیامت می
 )۱۶۱و به ایشان ظلم نخواهد شد.(

دور خود ه حلم و نرمی او بود که عرب بدخو را ب صرسول خدا ۀیکی از صفات برجست: نکات

کس بخواهد علمدار ارشاد باشد و ثواب ارشاد را ببرد  و هر شدند از دور او پراکنده می نه جمع کرد و اگر

مانند سایر مردم باید از فکر مردم  صداللت دارد که رسول خدا ﴾وََشاوِرُۡهمۡ ﴿ باید چنین باشد.

داللت دارد که هادی قوم نباید به آن  ﴾...َوَما َ�َن ِ�َِ�ٍّ ﴿ :ۀمور دنیوی. و جمله در ااستفاده کند، البتّ 

ی از غنائم و بیت المال چیزی پنهانی برندارد. و حتّ  و کندو از جهل آنان سوءاستفاده کندقوم خیانت 

هُ ىلَعَ ُعنِ الِقَياَمِة  َشيًْئا، َجاَء بِِه يَْومَ  فَغلَّ  ْن َ�َعْثَناهُ ىلَعَ َ�َمٍل مَ «: فرمود صرسول خدا
ُ
و  .)١(»ِقِه َ�ِْمل

 لذا مأمور دولت باید بداند اگر در چیزی از اموال و قوانین خیانت ورزد گناه بزرگی مرتکب شده است.

َ�َمِن ﴿
َ
ِ ٱرِۡضَ�َٰن  �ََّبعَ ٱأ ِ ٱَكَمۢن بَآَء �َِسَخٖط ّمَِن  �َّ َوٮُٰه َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس  �َّ

ۡ
ُهۡم  ١٦٢ لَۡمِص�ُ ٱَوَمأ

ِۗ ٱَدَرَ�ٌٰت ِعنَد  ُ ٱوَ  �َّ  .]۱۶۳-۱۶۲[آل عمران:   ﴾١٦٣بَِصُ�ۢ بَِما َ�ۡعَملُوَن  �َّ
مانند کسی است که به خشم خدا  ،که در پی خشنودی خدا باشدیا کسیپس آ: ترجمه

) آنان را درجاتی است نزد ۱۶۲گاهی است( منزل جای او دوزخ باشد و دوزخ بد و تهشبرگ
 )۱۶۳کنند بیناست.( خدا، و خدا به آنچه می

َ�َمِن ﴿ :ۀوصوله در جملمگردد به من  برمی ﴾ُهۡم َدَرَ�ٌٰت ﴿ ضمیر: نکات
َ
شامل  و ﴾...ٱ�ََّبعَ أ

 است.است اهل رضوان و اهل نیران را زیرا برای هر یک درجاتی 

_____________________________ 

هرکس را که در پی کاری بفرستیم و اندکی در آن خیانت کند، درحالی روز قیامت خواهد آمد که آن کار را « -١

 .یمید ساِعِد وحأباز  املسندو أحمد در  السننو أبوداود در  صحيحنيبخاری و مسلم در  »کند.بر گردن حمل می

 ) آمده است.۴۳۳۹ثار (این روایت با این لفظ فقط در شرح مشکل اآل
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ُ ٱلََقۡد َمنَّ ﴿ ْ َعلَۡيِهۡم َءاَ�ٰتِهِ  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱَ�َ  �َّ نُفِسِهۡم َ�ۡتلُوا
َ
 ۦإِۡذ َ�َعَث �ِيِهۡم رَُسوٗ� ّمِۡن أ

بٍِ�  ۡ�ِۡكَمةَ ٱوَ  ۡلِكَ�َٰب ٱَوُ�َزّ�ِيِهۡم َوُ�َعّلُِمُهُم     ﴾١٦٤�ن َ�نُواْ ِمن َ�ۡبُل َلِ� َضَ�ٰٖل مُّ
 .]۱۶۴[آل عمران:  

ت گذاشته هنگامی که در میان ایشان از خودشان رسولی قا خدا بر مؤمنین منّ محّق : ترجمه
شان کند و کتاب و حکمت را به ایشان  یات او را بر ایشان بخواند و پاکیزهآبرانگیخت که 

 )۱۶۴( بیاموزد و اگرچه قبال در گمراهی آشکارا بودند.
 ۀنگذاشته مگر برای نعمت ارسال رسول، چون نتیج تخدا بندگان را غرق نعمت نموده و منّ : نکات

ْ ﴿ :ۀخلقت بشر هدایت و سعادت اوست. وجمل داللت دارد که کار رسول  ﴾...َوُ�َعّلُِمُهمُ ﴿، ﴾َ�ۡتلُوا

به مردم ت نیز مانند او کتاب خدا را باید دانشمندان امّ  و الوت و تعلیم آیات کتاب خدا بودهت صخدا

م کنند نه تقلید. باید ت نیزمّ ا بیاموزند نه آراء خود را و
ّ
 تعل

نُفِسُ�ۡمۗ ﴿
َ
ٰ َ�َٰذ�ۖ قُۡل ُهَو ِمۡن ِعنِد أ َّ�

َ
َصۡبُتم ّمِۡثلَۡيَها قُۡلُتۡم �

َ
ِصيَبةٞ قَۡد أ َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
آ أ َولَمَّ

َ
أ

َ ٱإِنَّ  ءٖ قَِديٞر  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ�َٰبُ�ۡم يَۡوَم  ١٦٥َ�َ

َ
ٓ أ ِ ٱبِإِۡذِن فَ  ۡ�َۡمَعانِ ٱ ۡ�ََ� ٱَوَما َوِ�َۡعلََم  �َّ

ِينَ ٱَوِ�َۡعلََم  ١٦٦ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ ْۚ َو�ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡواْ َ�ٰتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ِ ٱنَاَ�ُقوا وِ  �َّ
َ
ْۖ ٱأ قَالُواْ لَۡو  ۡدَ�ُعوا

َبۡعَ�ُٰ�ۡمۗ َ�ۡعلَُم قَِتاٗ� �َّ  ا  �َّ ۡفَ�ٰهِِهم مَّ
َ
يَ�ِٰن� َ�ُقولُوَن بِأ ۡقَرُب ِمۡنُهۡم لِۡ�ِ

َ
ُهۡم لِۡلُ�ۡفرِ يَۡوَم�ٍِذ أ

ُ ٱلَۡيَس ِ� قُلُو�ِِهۡمۚ وَ  ۡعلَُم بَِما يَۡ�ُتُموَن  �َّ
َ
ِينَ ٱ ١٦٧أ َطاُعونَا  �َّ

َ
ْ لَۡو أ ْ ِ�ِۡخَ�ٰنِِهۡم َوَ�َعُدوا قَالُوا

ْۗ قُۡل فَ  ْ ٱَما قُتِلُوا نُفِسُ�ُم  َ�نۡ  ۡدرَُءوا
َ
 .]۱۶۸-۱۶۵[آل عمران:   ﴾١٦٨إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  لَۡمۡوَت ٱأ

چرا وقتی که مصیبتی به شما رسید که دو مقابل آن را به دشمن رساندید، گفتید این  :ترجمه
) و آنچه ۱۶۵چیزی تواناست(ه راستی خدا به هرخودتان است، ب از کجاست؟ بگو آن از سوی

) و تا معلوم ۱۶۶و تا معلوم نماید مؤمنین را ( خدا بود ۀشما رسید به ارادروز تالقی دو جمع به 
ید، راه خدا قتال کنید و یا دفاع نمایید در اق کردند و به ایشان گفته شد بیاینماید آنان را که نف

تر  ایشان در آن روز به کفر نزدیک ،کردیم دانستیم از شما پیروی می گفتند اگر ما قتال را می
و خدا به آنچه کتمان  در دلهایشان نیست را دهانشان آنچهه گویند ب بودند تا به ایمان، می

فتند اگر آن مقتولین ما را اطاعت گ) آنانکه نشستند و به برادران خود ۱۶۷کنند داناست( می
 )۱۶۸ید.(گوی اگر راست می گ را دفع کنیدر شدند، بگو از خودتان م کرده بودند کشته نمی

ِصيَبةٞ ﴿ مقصود از :نکات  م ﴾مُّ
ُ
د است که به مسلمین شکستی رسید که دو مقابل آن ُح صیبت روز ا

به مشرکین درجنگ بدر وارد شد و یا در همان جنگ احد، ظاهر آیه این است که در احد دو مقابل به 
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ّ
و خیال کردند  نرسدای به ایشان  صدمهع داشتند هیچ مشرکین صدمه رسید. و در عین حال مسلمین توق

خودتان  ۀاند نباید شکست بخورند، خدا می فرماید این مصیبت از ناحی که چون ایمان به خدا آورده

 و رسول خدا را تنها گذاشتید. و مقصود از دنبال غنائم رفتیده است که پست خود را از دست دادید و ب

ِ فَبِإِۡذِن ﴿ کس عمل به وظیفه نکند پیروز نشود. و دیگر  خدا چنین است که هر ۀاست که اراداین  ﴾ٱ�َّ

این است که تا  ﴾ِ�َۡعلَمَ ﴿ و معنی مؤمن از منافق جدا و معلوم گردد باید ﴾...ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ َوِ�َۡعلََم ﴿ طبق

 ؛اول: ممکن است سه معنی در آن احتمال داد ﴾...لَۡو َ�ۡعلَُم قَِتاٗ� ﴿ :همعلوم خدا ظاهر شود. و جمل

و برای جنگ حاضر آمدیم و دنبال شما میکردیم  شود شما را پیروی می دانستیم جنگی واقع می اگر می

دانستیم، بلکه خود را به هالکت انداختن  جنگ را جنگ نمی ؛و این برخالف ظاهر است. دوم شدیم می

اگر ما علم جنگ داشتیم  ؛قلیلی مقابل کثیر باشد، این نیز برخالف ظاهر است. سوم ۀدانستیم که عد می

 و این معنی ظاهر است. شدیم دنبال مسلمین حاضر میه دانستیم ب و فنون جنگی را می

ِينَ ٱَ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ ِ ٱقُتِلُواْ ِ� َسبِيِل  �َّ ۡحَيآٌء ِعنَد َرّ�ِِهۡم يُۡرزَقُوَن  �َّ
َ
ۚ بَۡل أ ۡمَ�ٰتَۢ�

َ
 فَرِِح�َ  ١٦٩أ

ٓ َءاتَٮُٰهُم  ُ ٱبَِما ِ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ وَن ب ِينَ ٱَو�َۡسَتۡبِ�ُ �َّ َخۡوٌف  �َّ
َ
ْ بِِهم ّمِۡن َخۡلفِِهۡم � لَۡم يَۡلَحُقوا

وَن بِنِۡعَمةٖ ّمَِن  ١٧٠َعلَۡيِهۡم َوَ� ُهۡم َ�َۡزنُوَن  ِ ٱ۞�َۡسَتۡبِ�ُ نَّ  �َّ
َ
َ ٱَوفَۡضٖل َوأ ۡجَر  �َّ

َ
َ� يُِضيُع أ

 .]۱۷۱-۱۶۹[آل عمران:   ﴾١٧١ لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱ
اند نزد  اند مردگانند بلکه زنده که در راه خدا کشته شدهه گمان مبر آنانو البتّ : ترجمه

، ) به آنچه خدا به ایشان داده از فضل خود شادمانند۱۶۹شوند ( پروردگارشان روزی داده می
رند و کنند که نه ترسی دا اند شادی می به ایشان ملحق نشده و نسبت به آن یارانشان که هنوز

) خوشند به نعمت و فضل از طرف خدا و اینکه خدا اجر ۱۷۰نه ایشان را اندوهی است(
 )۱۷۱کند.( مؤمنین را ضایع نمی

  :نکات
ُ
برند و به این  ود را از بین میجهت خ مؤمنین بی :گفتند ز مردم مید بعضی اُح پس از جنگ ا

چنین نیست  :تعالی برای ترغیب مؤمنین به جهاد فرموده دادند، حق مسلمین را از جهاد تنفر می ،کلمات

کنند برای ماندن در دنیا، ممکن است به لذائذ و نعمت  گویند زیرا آنانکه جهاد را ترک می که اینان می

رود اگر کشته شود به لذائذ  ا کسی که به جهاد میمّ اند. و ا فانی رسیده دنیا برسند تازه به چیز کم و حقیر

ال و با کم مرد فت باألخره در نکبت و آفت میر حیات و نعمتهای دائمی رسیده و اگر به جهاد نمی و

ارد که دترس از آینده ن ا بر مجاهد و شهید نه ترسی است و نه حزنی ومّ رفت. ا ترس و اندوه از دنیا می

ی ندارد، پس شهادت مکروه نیست بلکه رسیدن و افسوس تسو بر دنیای گذشته محزون نی باشدآخرت 
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 درجات مقّر  و به زندگانی ابد
ّ

ای از عوام و یا عالم نمایان خیال  هبین است. ولی باید دانست که عد

ۡحَيآءٌ ﴿ :کنند که چون خدا فرموده می
َ
شوند، آن وقت از  از دنیا خارج نمی میرند و ، پس شهداء نمی﴾أ

و  کنند ان را نیز قیاس به شهداء میباب الحوائج و یا شفیعی بتراشند امامخواهند برای خود  آنجا که می

 ۀسور ۳۲ ۀروند طبق آی به عالم دیگری می شوند و این منطق باطلی است، زیرا شهداء از دنیا خارج می

و طبق آیات  دیگر و حیات عالم دیگری را دارندهای عالم  به بهشت منتقل خواهند شد و روزی )١(نحل

خبرند زیرا حیات مستلزم علم به همه چیز نیست و به اضافه اگر ارواح انبیاء و به کلی از دنیا بیقرآن 

د وفرح آنها مبدل به غم شون ها و مظالم دنیا ناراحت می های ملت خبر باشند از گرفتاری شهداء از دنیا با

ته و از این عالم رساند شهداء از این عالم رف و در همین آیات جمالتی است که می خواهد شد

 نما. رآیات تدبّ  درخبرند، پس  بی

ِينَ ٱ﴿ ْ ٱ �َّ ِ وَ  ۡسَتَجابُوا َصاَ�ُهُم  لرَُّسولِ ٱِ�َّ
َ
ٓ أ ۚ ٱِمۢن َ�ۡعِد َما ْ ِمۡنُهۡم وَ  ۡلَقۡرُح ۡحَسُنوا

َ
ِيَن أ ْ ٱلِ�َّ َقۡوا َّ� 

ۡجٌر َعِظيٌم 
َ
ِينَ ٱ ١٧٢أ ْ لَُ�ۡم فَ  �َّاَس ٱإِنَّ  �َّاُس ٱقَاَل لَُهُم  �َّ فََزاَدُهۡم  ۡخَشوُۡهمۡ ٱقَۡد َ�َُعوا

ْ َحۡسبَُنا  ُ ٱإِيَ�ٰٗنا َوقَالُوا ْ ٱفَ  ١٧٣ لَۡو�ِيُل ٱَونِۡعَم  �َّ ِ ٱبِنِۡعَمةٖ ّمَِن  نَقلَُبوا َوفَۡضٖل لَّۡم َ�ۡمَسۡسُهۡم  �َّ
ْ ٱُسوٓءٞ وَ  َبُعوا ِۗ ٱرِۡضَ�َٰن  �َّ ُ ٱوَ  �َّ ۡيَ�ٰنُ ٱَ�ٰلُِ�ُم  َماإِ�َّ  ١٧٤ُذو فَۡضٍل َعِظيٍ�  �َّ ۡوِ�َآَءهُ  لشَّ

َ
 ۥُ�َّوُِف أ

ۡؤِمنَِ�   .]۱۷۵ -۱۷۲[آل عمران:   ﴾١٧٥فََ� َ�َافُوُهۡم وََخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ
 ،خدا و رسول او را اجابت کردند(در ُاُحد) پس از آنکه جراحت به ایشان رسید که آنان: ترجمه

مردم به ایشان چون که ) آنان۱۷۲پاداش بزرگی است(شان  ارانبرای نیکوکاران و پرهیزگ
اند از ایشان بترسید، پس ایمانشان افزون شد و  گفتند که مردم برای قتل شما جمع شده

نعمت و فضل  ۀواسطه ) پس ب۱۷۳خدا برای ما کافی است و خدا خوب وکیلی است( :گفتند
و خوشنودی خدا را پیروی کردند و خدا  درحالیکه چیز بدی به ایشان نرسیدخدا برگشتند 

ترساند، پس از  ) همانا این شیطان است که دوستان خود را می۱۷۴صاحب فضل بزرگ است(
                                                               )۱۷۵ایشان نترسید و از من بترسید اگر ایمان دارید.(

احد نازل شده و مدحی است برای مجاهدین، زیرا با اینکه در این آیات پس از اتمام جنگ  :نکات

احد کشته داده و زخمی شدند و بعد از پراکندگی برگشتند و مشرکین را فراری کردند، ولی ابوسفیان و 

ِينَ ﴿ -١ ْ  َعلَۡيُ�مُ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َتَوفَّٮُٰهمُ  ٱ�َّ  ]٣٢: [النحل  ﴾٣٢َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا
بر شما، داخل گویند سالم و سالمت که پاکند، فرشتگان میکنند درحالیشان میآنانکه فرشتگان قبض روح«

 ».کردیدبهشت شوید در مقابل آنچه عمل می

_____________________________ 
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چرا ما کار را تمام نکردیم،  :لشکر او چون مقداری راه رفتند و به روحاء رسیده پشیمان شدند و گفتند

رسید و خواست کفار را  صکلی مسلمین را نابود کنیم، این خبر به رسول خداه و ب باید برگردیم می

و  نمود اینکه مشرکین را باید تعقیبه اینکه اصحاب او مجروح و خسته بودند اعالن نمود ب بترساند، با

اند، پس خود با هفتاد نفر از  که در احد بودهیاید مگر کسانیمن ن بدنبالخواهم کسی  فرمود می

ترس ایشان  و ، مشرکین مطلع شدند)١(به حمراءاألسد رسیدند تا به سه میلی مدینه اصحاب حرکت کرد

بردند  می ودند که بعضی بعض دیگر را با دوشو اصحاب رسول چنان مجروح ب را گرفت و فرار کردند

را مثله کردند قصد سایر  پس از آنکه مشرکین حمزه ر احد به ایشان صدماتی رسیده بود.زیرا د

ا فرا گرفت و منهزم ترس ایشان ر صدور رسول خداه شهداء را کردند، به برکت برگشت مؤمنین ب

برادر را  ۀخواهر حمزه آمد تا کشت هصفیّ ون خودشان دفن نمود. خشهداء را با  صداخرسول شدند. و 

من از مثله  :ه گفتبرادرش جزع نکند، صفیّ  ۀفرمود او را برگردانید تا از مثل صخدادیدار کند، رسول

 
ّ

 ۀبگذارید برود سر جناز :ام، ولی این در جنب طاعت خدا چیز کمی است، حضرت فرمود لع شدهمط

  برادر
ّ

. در این هنگام زنی آمد )٢(ره آمد و جزع و فزع نکرد و برای او طلب مغفرت کردخود، پس آن مخد

، و چون رسول خدا صاند، رو کرد به رسول خدا کشته شده و دید شوهر و پدر و برادر و فرزندش همه

 .)٣(ها با وجود شما چیزی نیست تمام مصیبت :را زنده دید، گفت

بدر  ۀیه به مناسبت غزوآکه این  )٤(] بعضی از مفسرین[ نقل شده۱۷۳ ۀمخفی نماند در ذیل آی

 ه آن چنین است که چون ابوسفیان خواست از مدینه برگردد ب ۀو قص صغری نازل شده
ّ
ه، فریاد سوی مک

به : به عمر فرمود صوسم بدر صغری خواهد بود، رسول خدامقتال در ه گاه ما ب وعده ،ای محمد: کرد

باشد، چون موسم بدر صغری رسید، ابوسفیان با قوم خود تا چند  گاه ما إن شاء الله آنجا می او بگو وعده

نجا نعیم بن آآمد، ولی خدا ترس را در دل او افکند و عازم شد برگردد، در  »الظهران مر«رسخی مکه ف

ما با محمد وعده کردیم که در موسم بدر قتال  ،ای نعیم: مسعود را دید که لباس عمره پوشیده، گفت

دهم که  یخواهم برگردم، من ده شتر م من می و سال خشک بدی است و صالح ما نیست نکنیم و ای

_____________________________ 

ِينَ ﴿ -١ ْ  َعلَۡيُ�مُ  َسَ�ٰمٌ  َ�ُقولُونَ  َطّيِبِ�َ  ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكةُ  َ�َتَوفَّٮُٰهمُ  ٱ�َّ  .]٣٢: [النحل  ﴾٣٢َ�ۡعَملُونَ  ُكنُتمۡ  بَِما ٱۡ�َنَّةَ  ٱۡدُخلُوا

ن الفؤاد عند فقد األحبة واألوالدرا در و شهید ثانی آن .)۲/۹۷( السرية النبويةابن هشام،  -٢ ) ۷۱ – ۷۰ :ص( مسكّ

 روایت کرده است.

 .)۲۰/۹۸( بحار األنوارو مجلسی،  .)۱۰۰/ ۲( السرية النبويةابن هشام،  -٣
 ه.عکرم مجاهد ومثل  -٤
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اند،  ز شدهبروی مدینه و محمد و افرادش را بازداری از آمدن به موسم، نعیم آمد مدینه دید مسلمین مجهّ 

سوی ایشان ه و شما را کشتند و اگر شما ب مشرکین در دیار شما آمدند :و گفت ایشان را وسوسه کرد

 صشدند. رسول خدا بروید یک نفر زنده برنگردد، چون این سخنان پراکنده شد مسلمین سست
و لو اینکه تنها من باشم، پس  سوی ایشانه ی که مرا خلق کرده باید بیرون رویم ببه خدای: فرمود

ولی ، حرکت کرد، چون به بدر صغری رسیدند دیدند بازار هر ساله برپا شده رنف حضرت با هفتاد

داشتند فروختند و چیزها ی که همراه با اصحابش چیزهای صاند. پس رسول خدا مشرکین حاضر نشده

 ه خریدند و یک درهم به دو درهم استفاده کردند و ب
ً
  سوی مدینه سالما

ً
بر  این، )١(مراجعت کردند غانما

 جرأ
ّ
ا خارج شم :گفتند و اهل مکه به ابوسفیان و لشکرش می ت مشرکین افزوده شدت مسلمین و ذل

تعالی از  و حق ویق خواندندالّس  جیش لذا این خروج و این لشکر را و شدید برای خوردن آرد گندم

قَۡد َ�َُعواْ  �َّاَس ٱإِنَّ ﴿ :و چون به ایشان گفته شد مشرکین نترسیدند مسلمین مدح نموده که از
ُ ٱَحۡسبَُنا ﴿ :اعتناء نکردند و گفتند ﴾لَُ�مۡ  فضل الهی برگشتند و گرفتاری  رفتند و با نعمت و و ﴾�َّ

ۡوِ�َآَءهُ ﴿ شیطان بود کهآن  و ی به ایشان نرسیدسوئ
َ
 .﴾ۥُ�َّوُِف أ

ِينَ ٱَوَ� َ�ُۡزنَك ﴿ واْ  ۡلُ�ۡفرِ� ٱ�َُ�ٰرُِعوَن ِ�  �َّ ُهۡم لَن يَُ�ُّ َ ٱإِ�َّ ُ ٱاۗ يُرِ�ُد  ٔٗ َشۡ�  �َّ �َّ َ�َۡعَل  �َّ
َ
�

ا ِ�  ِينَ ٱإِنَّ  ١٧٦َولَُهۡم َعَذاٌب َعِظيٌم  �ِخَرةِ� ٱلَُهۡم َحّظٗ ْ ٱ �َّ ُوا ِ  ۡلُ�ۡفرَ ٱ ۡشَ�َ يَ�ٰنِ ٱب واْ  ۡ�ِ َلن يَُ�ُّ
َ ٱ ِ�ٞم  ٔٗ َشۡ�  �َّ

َ
 .]۱۷۷-۱۷۶[آل عمران:   ﴾١٧٧اۖ َولَُهۡم َعَذاٌب أ

کنند تو را محزون نکنند، زیرا ایشان هیچ ضرری به  می شتابکفر  (یاری)و آنانکه در: ترجمه
عذاب و برای ایشان  ای قرار ندهد بهرهایشان در آخرت خدا نرسانند، خدا خواسته که برای 

یدند هیچ ضرری به خدا کفر را در مقابل ایمان خر کهان) به تحقیق آن۱۷۶بزرگی است(
 )۱۷۷و برای ایشان عذاب دردناکی است.( نخواهند زد

 : اند بعضی گفته ﴾ٱۡلُ�ۡفرِ� �َُ�ٰرُِعوَن ِ� ﴿ ۀمقصود از جمل :نکات
ّ

ار قریشند که برای پیشرفت کف

رسول  ،اگر محمد :گفتند افقین است که مینبعضی گفته مقصود م و دو محو اسالم سعی داشتن کفر

مقصود  و دنساخت د و از اسالم منزجر مینترسانید و مردم را می خورد شکست نمی خدا بود در احد

گویند  نمی »فركيسارع فی ال«زیرا به ظاهر نزدیک است و به کافر  ؛لقی ممکن است مرتدین باشند کما

شود  از یهود می ۀن طائفآی شامل آیه اطالق دارد حتّ  :توان گفت گویند، ولی می منافق می بلکه به مرتد و

 .)۴۳ -۲۰/۴۲( بحار األنوارو مجلسی،  )؛۲/۴۶( الطبقات الكربابن سعد،  -١
_____________________________ 
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کردند و مانند کعب بن اشرف با مشرکین  بوده کتمان می توراترا که در  صکه اوصاف محمد

 شدند. و می صداکفر و محو اسالم سعی کرده و باعث حزن رسول خ ۀشدند و برای غلب همدست می

ْ ﴿ :ۀجمل ُوا ِ  ٱۡلُ�ۡفرَ  ٱۡشَ�َ يَ�ٰنِ ب  لهی باشند.منافقین و یهود مقصود ا قرینه است که باید ﴾ٱۡ�ِ

ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ ﴿ ْ إِثٗۡماۖ  �َّ َداُدٓوا نُفِسِهۡمۚ إِ�ََّما ُ�ۡمِ� لَُهۡم لَِ�ۡ
َ
�ََّما ُ�ۡمِ� لَُهۡم َخۡ�ٞ ّ�ِ

َ
� ْ َ�َفُرٓوا

ِهٞ�  ا َ�َن  ١٧٨َولَُهۡم َعَذاٞب مُّ ُ ٱمَّ ٰ يَِمَ�  لُۡمۡؤِمنِ�َ ٱِ�ََذَر  �َّ نُتۡم َعلَۡيهِ َح�َّ
َ
ٰ َمآ أ  ۡ�َبِيَث ٱَ�َ

ّيِِب� ٱِمَن  ُ ٱَما َ�َن وَ  لطَّ َ ٱَوَ�ِٰ�نَّ  ۡلَغۡيبِ ٱِ�ُۡطلَِعُ�ۡم َ�َ  �َّ َمن  ۦَ�َۡتِ� ِمن رُُّسلِهِ  �َّ
ِ  َٔ �ََشآُءۖ َ�  ِ ٱاِمُنواْ ب ۡجٌر َعِظيٞم  ۦۚ لِهِ َورُسُ  �َّ

َ
ِينَ ٱَوَ� َ�َۡسَ�َّ  ١٧٩�ن تُۡؤِمُنواْ َوَ�تَُّقواْ فَلَُ�ۡم أ َّ� 

ٓ َءاتَٮُٰهُم  ُ ٱَ�ۡبَخلُوَن بَِما َُّهۡمۖ َسُيَطوَّقُوَن َما َ�ِلُواْ  ۦِمن فَۡضلِهِ  �َّ ٞ ل َُّهم� بَۡل ُهَو َ�ّ � ل ُهَو َخۡ�ٗ
ِ ِميَ�ُٰث  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱيَۡوَم  ۦبِهِ  َ�َٰ�ٰتِ ٱَوِ�َّ �ِض� ٱوَ  لسَّ

َ
ُ ٱوَ  ۡ�    ﴾١٨٠َخبِ�ٞ  بَِما َ�ۡعَملُونَ  �َّ

 .]۱۸۰-۱۷۸ [آل عمران: 
دادن ما ایشان را بر ایشان خوب  ه گمان نبرند که مهلتکه کافر شدند البتّ و آنان: ترجمه

است، همانا ایشان را مهلت دادیم تا گناهشان را زیاد کنند و برای ایشان عذاب خوارکننده 
هستید رها کند تا اینکه خبیث و  حال کهاین) چنین نبوده که خدا مؤمنین را بر ۱۷۸است(

که  غیب آگهی دهد، ولیکن خدا هر را برناپاک را از پاک جدا کند و چنین نبوده که خدا شما 
اگر ایمان آورید  او بیاورید، و نگزیند، پس ایمان به خدا و رسوال مبرانش برمیارا بخواهد از پی

آنچه خدا از فضل خود به ایشان  بهکه ) و آنان۱۷۹جر بزرگی است(ی شما ااو بپرهیزید بر 
بخل برای ایشان خوب است، بلکه برای ایشان شر  گمان مبرند که آن ،رزند وبخل میداده 

و میراث آسمانها و  اند طوق گردنشان شود آن بخل کردهآنچه را به در قیامت زودی ه است، ب
 )۱۸۰( کنید آگاه است مخصوص خداست و خدا به آنچه میزمین 
بینند که اکثر اوقات مردم کافر و فاسق، نیرومند و در امور دنیوی جلو  مردم ظاهربین می: نکات

تعالی برای دفع این گمان فرموده چنین  کنند این بر ایشان خیر و سعادت است، حق اند و گمان می رفته

داللت دارد  ﴾...َسُيَطوَّقُونَ ﴿ :ۀنیست، بلکه اینها موجب شقاوت و رسیدن به نهایت آن است. و جمل

م گردد به شکل افعی و روز قیامت به گردن صاحبش بپیچد که چون زکات مالی داده نشد آن مال مجّس 

  .)١(چنانکه در حدیثی آمده

_____________________________ 

الٍ « گوید:را روایت کرده است که میآن از امام صادق ) ٣/٥٠٦( الكايفهمچون حدیثی که کلینی در  -١ نْ ذِي مَ ا مِ مَ

لَّ  سَ رٍ وَ قَ رْ اعٍ قَ ةِ بِقَ يَامَ قِ مَ الْ وْ لَّ يَ جَ زَّ وَ هُ اهللاُ عَ بَسَ الِهِ إِالَّ حَ اةَ مَ كَ نَعُ زَ مْ ةٍ يَ بٍ أَوْ فِضَّ هَ ا أَ ذَ اعً جَ يْهِ شُ لَ ِيدُ طَ عَ وَ حيَ هُ هُ وَ يدُ رِ عَ يُ رَ قْ
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ُ ٱلََّقۡد َسِمَع ﴿ ِينَ ٱقَۡوَل  �َّ ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُٓوا ْ َوَ�ۡتلَُهُم  �َّ ۡغنَِيآُءۘ َسَنۡكُتُب َما قَالُوا
َ
فَقِ�ٞ َوَ�ُۡن أ

�بَِيآءَ ٱ
َ
ْ َعَذاَب  ۡ� نَّ  ١٨١ ۡ�َرِ�قِ ٱبَِغۡ�ِ َحّقٖ َوَ�ُقوُل ُذوقُوا

َ
يِۡديُ�ۡم َوأ

َ
َمۡت � َ ٱَ�ٰلَِك بَِما قَدَّ َّ� 

ٖ� ّلِلَۡعبِيِد  ِينَ ٱ ١٨٢لَۡيَس بَِظ�َّ ْ إِنَّ  �َّ َ ٱقَالُٓوا تِيََنا  �َّ
ۡ
ٰ يَأ �َّ نُۡؤِمَن لِرَُسوٍل َح�َّ

َ
� ٓ َعِهَد إَِ�َۡنا

ُ�لُُه 
ۡ
ۗ ٱبُِقۡرَ�اٖن تَأ ِ  �َّاُر ِ  ۡ�َّيَِ�ٰتِ ٱقُۡل قَۡد َجآَءُ�ۡم رُُسٞل ّمِن َ�ۡبِ� ب ِيٱَو� قُۡلتُۡم فَلَِم  �َّ

بُوَك َ�َقۡد  ١٨٣َ�َتۡلُتُموُهۡم إِن ُكنُتۡم َ�ِٰد�َِ�  ِ فَإِن َكذَّ َب رُُسٞل ّمِن َ�ۡبلَِك َجآُءو ب  ۡ�َّيَِ�ِٰت ٱُكّذِ
�ُرِ ٱوَ  ُجوَرُ�ۡم يَۡوَم  لَۡموِۡت� ٱُ�ُّ َ�ۡفٖس َذآ�َِقُة  ١٨٤ لُۡمنِ�ِ ٱ ۡلِكَ�ٰبِ ٱوَ  لزُّ

ُ
َ�َمن  ۡلقَِ�َٰمةِ� ٱ��ََّما تَُوفَّۡوَن أ

ۡدِخَل  �َّارِ ٱزُۡحزَِح َعِن 
ُ
ٓ ٱ ۡ�ََيٰوةُ ٱَ�َقۡد فَاَزۗ َوَما  ۡ�َنَّةَ ٱَوأ ۡ�َيا   ﴾١٨٥ ۡلُغُرورِ ٱإِ�َّ َمَ�ُٰع  �ُّ

 .]۱۸۵-۱۸۱[آل عمران:  
، آنچه را یمیائ: خدا فقیر و ما اغنکه گفتندشنید خدا سخن آنان را  ،حقا بدون گمان: ترجمه

یم عذاب سوزان را گوی ایم و می مبران را نوشتهاگفتند خواهیم نوشت و به ناحق کشتن آنان پی
خدا نسبت به  قاً محّق  اید و ی است که خود کردهکارهای ۀواسطه عذاب ب ن) ای۱۸۱بچشید(

) آنانکه گفتند خدا با ما پیمان بسته که به هیچ پیامبری ایمان ۱۸۲بندگان ستمگر نیست(
ن را بخورد، بگو به تحقیق قبل از من آبیاورد که آتش  اینیاوریم تا آنکه برای ما قربانی

نْهُ  ريُ طَوْ  ،عَ لُ ثُمَّ يَصِ جْ فُ مُ الْ ضَ قْ امَ يُ ا كَ هَ مَ ضِ قَ هِ فَ دِ نْ يَ نَهُ مِ كَ نْهُ أَمْ هُ مِ ْلَصَ لَ أَ أَنَّهُ الَ خمَ ا رَ إِذَ هِ فَ نُقِ ا يفِ عُ زَّ  ،قً لُ اهللاِ عَ وْ لِكَ قَ ذَ وَ

لَّ  جَ ْ  َما َسُيَطوَّقُونَ ﴿: وَ دهد مگر اش را نمیهیچ ثروتمندی نیست که زکات طال و نقره«﴾ ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومَ  بِهِۦ َ�ِلُوا

کند که در پی اینکه خداوند متعال او را در روز قیامت در سرزمین قرقر حبس نموده و اژدهایی سمی بر وی مسلط می

دهد؛ پس ود را در اختیار او قرار مییابد راه گریزی از آن ندارد خکند؛ چون درمیاو خواهد بود و وی از آن فرار می

شود بر گردن وی؛ و این همان کالم الهی خورد سپس طوقی میآن اژدها وی را اندک اندک چون خوردن تربچه می

 ».شان شوداند در قیامت طوق گردنبزودی آنچه را به آن بخل کرده«فرماید: است که می

اند را از طریق عبدالله بن مسعود روایت کردهکه اصحاب سنن آناین روایت نیز از طریق اهل سنت وارد شده است 

 « که رسول خدا فرمودند:
َ

َحٍد ال
َ
ِقيَاَمةِ  َما ِمْن أ

ْ
ُ يَْوَم ال

َ
 ُمثَِّل هل

َّ
، إال َق ُ�نَُقُه،  يُؤَدِّي َزَ�َة َماهِلِ قَْرَع، َحىتَّ ُ�َطوِّ

َ
ُشَجااًع أ

 َعلَيْنَا انلَّيِبُّ 
َ
: اهللاِ ُه ِمْن ِكتَاِب ِمْصَداقَ  صُ�مَّ قََرأ

َ
ِينَ  َ�َۡسَ�َّ  َوَ� ﴿ َ�َعاىل ٓ  َ�ۡبَخلُونَ  ٱ�َّ ُ  َءاتَٮُٰهمُ  بَِما  ِمن ٱ�َّ

کس نیست که زکات مالش را نپردازد مگر اینکه روز قیامت مالش همچون اژدهایی سمی مجسم هیچ« »:﴾...فَۡضلِهِ 

-یو آنانکه بخل م«را از قرآن کریم بر ما خواند: مصداق آنسپس رسول خدا ». زندشود و بر گردن وی حلقه میمی
 یایشان شر است، بزود یایشان خوب است، بلکه برا یرزند به آنچه خدا به ایشان داده گمان مبرند که آن بخل براو

ها و زمین و خدا به شان شود، مخصوص خداست میراث آسماناند در قیامت طوق گردنآنچه را به آن بخل کرده

گاه استینچه مآ  .مسندترمذی و نسائی و ابن ماجه و أحمد در ». کنید آ
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نان را کشتید اگر راست اید آمدند، پس چرا آ با آنچه گفته معجزات و مبرانی بااپی
ها و  ها و صحیفه ) پس اگر تو را تکذیب کردند پیامبران قبل از تو که با معجزه۱۸۳ید(گوی می

مرگ است و همانا  ۀ) هر جانی چشند۱۸۴دهنده آمده بودند نیز تکذیب کردند( کتاب نور
شت گردد کس از آتش دور و داخل به ام داده شود، پس هرز قیامت به تمهای شما رو پاداش

 )۱۸۵فریب نیست.( ۀو زندگی دنیا جز مای به تحقیق کامیاب شده
خدا فقیر است که از ما زکات خواسته و  :یات زکات نازل شد یهود و منافقین گفتندآچون : نکات

َ إِنَّ ﴿ :ۀموجب عذاب بود و جمل سخن ایشان استهزاء و ٓ  ٱ�َّ گفتند،  را که یهود می ﴾...َعِهَد إَِ�َۡنا

ِ  َجآُءو﴿ :و لذا فرموده صر به قربانی نبودپیامبران منح ۀدروغی بود زیرا معجز جمع که  ﴾...ٱۡ�َّيَِ�ِٰت ب

ُ�رِ ﴿ مقصود از و است و منحصر به یک نوع نبوده کتب است زیرا زبر جمع زبور به معنی مزبور  ﴾ٱلزُّ

و انجیل  توراتو کتاب منیر ذکر خاص است پس از عام که  ان صحیفه باشدنی مکتوب است که همیع

شود که کتب انبیاء معجزه نبوده و اعجاز منحصر به قرآن  نات معلوم میر به بیّ بُ و از عطف ُز  و قرآن باشد

وید اهل گی بسمیرند. حال اگر ک داللت دارد که انبیاء و مالئکه نیز می ﴾...ُ�ُّ َ�ۡفٖس ﴿ :ۀاست. و جمل

  ن کتاب تکلیف استیم قرآو دوزخ نیز باید بمیرند، جواب گویبهشت 
ّ
فین است و و مقصود مرگ مکل

 
ّ
 ف نیستند.اهل بهشت و دوزخ مکل

ْ ٱۡلِكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم ﴿ وتُوا
ُ
ِيَن أ نُفِسُ�ۡم َولَتَۡسَمُعنَّ ِمَن ٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلُِ�ۡم َوأ

َ
۞َ�ُۡبلَُونَّ ِ�ٓ أ

ِيَن  ُمورِ َوِمَن ٱ�َّ
ُ
ْ فَإِنَّ َ�ٰلَِك ِمۡن َعۡزِم ٱۡ� ْ َوَ�تَُّقوا وا ٗذى َكثِٗ�ۚ� �ن تَۡصِ�ُ

َ
ْ أ ُ�ٓوا َ�ۡ

َ
�ۡذ  ١٨٦أ

ْ ٱۡلِكَ�َٰب َ�ُبَّيِنُنَُّهۥ لِلنَّاِس َوَ� تَۡ�ُتُمونَُهۥ َ�َنَبُذوُه َوَرآَء  وتُوا
ُ
ِيَن أ ُ ِميَ�َٰق ٱ�َّ َخَذ ٱ�َّ

َ
أ

وۡ  وَن ُظُهورِهِۡم َوٱۡشَ�َ ْ بِهِۦ َ�َمٗنا قَلِيٗ�ۖ فَبِۡئَس َما �َۡشَ�ُ ِيَن َ�ۡفرَُحوَن بَِمآ  ١٨٧ا َ� َ�َۡسَ�َّ ٱ�َّ
ْ فََ� َ�َۡسبَنَُّهم بَِمَفاَز�ٖ ّمَِن ٱۡلَعَذاِب� َولَُهۡم َعذَ  ْ بَِما لَۡم َ�ۡفَعلُوا ن ُ�َۡمُدوا

َ
ُ�ِحبُّوَن أ ْ وَّ تَوا

َ
اٌب �

ِ�ٞم 
َ
ِ ُملۡ  ١٨٨أ ءٖ َقِديٌر َوِ�َّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ �ِض� َوٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ�  .]١٨٩-١٨٦ عمران: [آل ﴾١٨٩ُك ٱلسَّ

بته البته از اهل کتاب شوید و ال وجانهایتان آزمایش می اموال مورده شما دره البتّ البتّ : ترجمه
اگر صبر کنید و شنوید، و  ت و آزاری بسیار میو از مشرکین اذیّ  اندداده شدهکتاب قبال  که

که ) و هنگامی که خدا از آنان۱۸۶( قا آن صبر و تقوی از امور الزمه استپرهیز نمائید محّق 
ید پس ردم بیان کنید و آنرا کتمان منمایبرای مآنرا اند پیمان گرفت که حتما  کتاب داده شده

بد بود آنچه  ایشان این پیمان را پشت سر خود انداختند و آن را به بهاء کمی فروختند، پس
دارند که به آنچه  کردارشان شادند و دوست میه که ب ه گمان مبر آنان) البتّ ۱۸۷( خریدند

ی از عذاب را گمان مبر و برایشان عذاب ه برای ایشان رهایتمجید شوند، پس البتّ  اندنکرده

 



 تابشی از قرآن    ٤١٠

خدا بر هر چیز  و صوص خداست ملک آسمانها و زمین) و مخ۱۸۸دردناکی است(
 )۱۸۹تواناست.(

خبری است که خدا داده که مسلمین از کفار اهل کتاب اذیت  ،تا آخر ﴾لَتَۡسَمُعنَّ ﴿ :ۀجمل: نکات

  غریب بود از آزار فروگذار نکردندبسیاری خواهند دید و شنید، البته صدر اسالم که اسالم 
ً
نیز چه  و بعدا

 
ّ
مسلمین را  ۀاولیّ  د و هستی و موادّ ط دارندر جنگ صلیبی و چه زمان ما که بر ممالک اسالمی تسل

چه  کنند و از هر فاسده را تقویت می های تبرند و قوانین ضد اسالمی برای مسلمین آورده و اقلیّ  می

 ۀواسطه کنند و ب ام اسالم در میان مسلمین تقویت میرافات را به نکنند و خ شکن باشد ترویج می اسالم

دست ه ی اسالم و قرآن را بکنند و حتّ  ی مییکدیگر بدبین و بدگویسالمی را به ق اَر گویندگان مذهبی فِ 

کوبند و  دست همین مسلمین میه کوبند و اگر دانشمند بیداری مسلمین را بیدار کند ب خود مسلمین می

َخذَ  �ذۡ ﴿ :ۀزنند. و جمل هزاران افتراء به او می
َ
ُ  أ ِينَ  ِميَ�ٰقَ  ٱ�َّ ْ  ٱ�َّ وتُوا

ُ
لت دارد که دال ﴾...ٱۡلِكَ�َٰب  أ

کتمان حقائق آنان که باید برای مردم حقائق کتاب را بیان کنند و کتمان ننمایند به عکس همانان موجب 

  نمایان اسالمیکتابند مانند روحانی
ّ

 قرآنند. که حقائق قرآن را کتمان کرده و ناشر خرافات ضد

�ِض َوٱۡختَِ�ِٰف ﴿
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ۡلَ�ِٰب إِنَّ ِ� َخۡلِق ٱلسَّ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ِۡل َوٱ�ََّهارِ �َ�ٰٖت ّ�ِ ِيَن  ١٩٠ٱ�َّ ٱ�َّ

�ِض َر�ََّنا 
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ُروَن ِ� َخۡلِق ٱلسَّ ٰ ُجُنو�ِِهۡم َوَ�َتَفكَّ َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ يَۡذُكُروَن ٱ�َّ

ٓ إِنََّك َمن تُۡدِخِل ٱ�َّاَر َ�َقۡد  ١٩١ارِ َما َخلَۡقَت َ�َٰذا َ�ِٰطٗ� ُسۡبَ�َٰنَك فَقَِنا َعَذاَب ٱ�َّ  َر�ََّنا
نَصارٖ 

َ
ٰلِِمَ� ِمۡن أ ۥۖ َوَما لِل�َّ ۡخَزۡ�َتُه

َ
ۡن َءاِمُنواْ  ١٩٢أ

َ
يَ�ِٰن أ َنا َسِمۡعَنا ُمَنادِٗيا ُ�َنادِي لِۡ�ِ �ََّنآ إِ�َّ رَّ

ۚ َر�ََّنا فَٱۡغفِۡر َ�َا ُذنُوَ�َنا َوَ�فِّ  َٔ بَِرّ�ُِ�ۡم َ�  بَۡرارِ  َٔ ۡر َ�نَّا َسّ�ِ اَمنَّا
َ
َنا َمَع ٱۡ� َر�ََّنا  ١٩٣اتَِنا َوتَوَ�َّ
ٰ رُُسلَِك َوَ� ُ�ۡزِنَا يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� إِنََّك َ� ُ�ۡلُِف ٱلِۡميَعاَد  َنا َ�َ فَٱۡسَتَجاَب  ١٩٤َوَءاتَِنا َما وََعد�َّ

ِضيُع َ�َمَل َ�ِٰمٖل ّمِن
ُ
ّ�ِ َ�ٓ أ

َ
ِيَن لَُهۡم َر�ُُّهۡم � � َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� فَٱ�َّ نَ�ٰ

ُ
ۡو أ

َ
ُ�م ّمِن َذَكٍر أ

َ�ّفَِرنَّ َ�ۡنُهۡم َسّ�ِ 
ُ
وُذواْ ِ� َسبِيِ� َوَ�َٰتلُواْ َوُقتِلُواْ َ�

ُ
ۡخرُِجواْ ِمن دَِ�ٰرِهِۡم َوأ

ُ
اتِِهۡم  َٔ َهاَجُرواْ َوأ

نَۡ�ٰ 
َ
ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ۡدِخلَنَُّهۡم َج�َّ

ُ
ُ ِعنَدهُۥ ُحۡسُن َوَ� ِۚ َوٱ�َّ ُر ثََواٗبا ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ

 .]١٩٥ -١٩٠[آل عمران:   ﴾١٩٥ٱ�ََّواِب 
آیاتی است برای  قاً شب و روز محّق  رفت وآمدزمین و  راستی در آفرینش آسمانها وه ب: ترجمه

و در آفرینش  کنند جلوس و بر پهلوهاشان یاد می که خدا را در حال قیام،) آنان۱۹۰خردمندان(
ما را از  ،هیمنزّ  تو واال و ،یاهپروردگارا اینها را باطل نیافرید ؛کنند که آسمانها و زمین فکر می

قا که خوارش کس را به آتش داخل کنی محّق ه راستی هر ) پروردگارا ب۱۹۱عذاب آتش حفظ نما(
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ای به  ) پروردگارا براستی ما شنیدیم نداکننده۱۹۲ای و برای ستمگران یاورانی نیست( کرده
پروردگارا برای ما کند که ایمان بیاورید به پروردگارتان، پس ایمان آوردیم،  سوی ایمان ندا می

 مرۀ ایشان)(و در زما را جبران نما و ما را با نیکان مانهای را بیامرز و بدی نماگناهان
ما عطا کن و روز قیامت ما ه ما وعده کردی به ببه توسط پیمبرانت ) پروردگارا و آنچه ۱۹۳بمیران(

دگارشان دعای ایشان را ) پس پرور ۱۹۴کنی( گاهت را خالف نمی را خوار مکن زیرا که تو وعده
 ،کنم نمی ای را از شما مرد و یا زن ضایع کننده به راستی من عمل هیچ عمل اجابت کرد که

های خود خارج شده و در  که هجرت کرده و از خانهبعضی از شما از بعض دیگر است، پس آنان
لبته ا کنم و ت شدند و جهاد کرده و کشته شدند البته البته بدیهایشان را جبران میراه من اذیّ 

از نزد ین پاداشی که اکنم، آنها جاری است وارد می البته ایشان را به بوستانهایی که نهرها از زیر
 )۱۹۵پاداش نیک نزد اوست.( ست کهو خدا ستخدا

  :نکات
ّ
ر، تدبّ  ۀواسطه زمین و سایر موجودات است که ب ر در خلقت آسمان،از بهترین عبادات تفک

عظمت مخلوق دلیل بر عظمت خالق است، اگر انسان  و شود می در این موجودات فهمیده میتدبیر عل

 تدبّ 
ّ
 ر در یک برگ ر و تفک

ُ
ریشه و ساقه آب را  ۀواسطه ای در آن ودیعه شده که ب جاذبه ۀل کند چگونه قّو گ

  اطی،به باال کشد، به اضافه خّر 
ّ

و بداند تمام موجودات به همان  کار رفتهه آن ب ریزی که در اشی و رنگنق

که شب و سحر  صنحو تحت کنترل قادر حکیمی است. و چنانکه در حدیث آمده رسول خدا

و مناسب است که مسلمان  نمود گشود و این آیات را تالوت می ری به آسمان مینظر تدبّ خاست  برمی

 صو مقصود از منادی محمد که بهترین دعا، دعاهای قرآن است درخلوت و جلوت این دعا را بخواند
 و ممکن است قرآن باشد.

ْ ِ� ٱۡ�َِ�ِٰد ﴿ ِيَن َ�َفُروا نََّك َ�َقلُُّب ٱ�َّ َوٮُٰهۡم َجَهنَُّمۖ َو�ِۡئَس َمَ�ٰ  ١٩٦َ� َ�ُغرَّ
ۡ
ٞع َقلِيٞل ُ�مَّ َمأ

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن �ِيَها  ١٩٧ٱلِۡمَهاُد 
َ
ٰٞت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ْ َر�َُّهۡم لَُهۡم َج�َّ َقۡوا ِيَن ٱ�َّ َ�ِٰ�ِن ٱ�َّ

بَۡرارِ 
َ
ِ َخۡ�ٞ ّلِۡ� ِۗ َوَما ِعنَد ٱ�َّ  .]١٩٨ -١٩٦[آل عمران:   ﴾١٩٨نُُزٗ� ّمِۡن ِعنِد ٱ�َّ

) این گردش و رفت و آمد متاع کمی ۱۹۶شهرها تو را نفریبد( رفت و آمد کافران در: ترجمه
که از پروردگار خود ) لیکن کسانی۱۹۷است، سپس مأوای ایشان دوزخ و بدجایگاهی است(

ماحضری ایشان باغهایی است که از زیر آنها نهرها جاری است، در آن ماندگارند، ترسانند بر 
 )۱۹۸باشد برای نیکان خوب است.( است از نزد خدا و آنچه نزد خدا می

 ِعندِ  ّمِنۡ  نُُزٗ� ﴿ ۀو کلم .، رفت و آمد و نفوذ کفار است در میان بالد﴾َ�َقلُُّب ﴿ مقصود از: نکات
 ِ گویند که وقت  آن چیزی می به ،ماحضرو یا  لُز نُ و عظمت ماحضر الهی دارد داللت بر اهمیت و  ﴾ٱ�َّ

 
ّ

 تا پس از خستگی نعمتهای بیشتری تهیه کنند. کنند ای حاضر می مهنزول میهمان مقد

 



 تابشی از قرآن    ٤١٢

﴿ ِ نزَِل إَِ�ِۡهۡم َ�ِٰشعَِ� ِ�َّ
ُ
نزَِل إَِ�ُۡ�ۡم َوَمآ أ

ُ
ِ َوَمآ أ ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب لََمن يُۡؤِمُن بِٱ�َّ

َ
 �نَّ ِمۡن أ

وَن � َ َ�ِ�ُع  َ�ٰتِ َ� �َۡشَ�ُ ۡجُرُهۡم ِعنَد َرّ�ِِهۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك لَُهۡم أ

ُ
ِ َ�َمٗنا قَلِيً�ۚ أ ٱ�َّ

َ لََعلَُّ�ۡم ُ�ۡفلُِحوَن  ١٩٩ٱۡ�َِساِب  واْ َوَصابُِرواْ َوَرابُِطواْ َوٱ�َُّقواْ ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ٱۡصِ�ُ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 .]٢٠٠-١٩٩[آل عمران:   ﴾٢٠٠
به آنچه بر شما نازل شده  و و به تحقیق بعضی از اهل کتاب کسانی هستند که به خدا: جمهتر 
آنچه به ایشان نازل شده ایمان دارند در حالیکه برای خدا فروتنی دارند و آیات خدا را به  و

فروشند، آنان اجرشان نزد پروردگارشان است، به راستی خدا به سرعت  بهای اندک نمی
و از خدا  در صبر غلبه کنید و آماده باشید ) ای مؤمنین صبور باشید و۱۹۹د(رس حساب را می

 )۲۰۰بترسید، شاید رستگار شوید.(
ت بسیاری از اهل کتاب شده بود در اینجا خدا فرموده همه یکسان چون در این سوره مذمّ : نکات

ْ ﴿ نیستند، بلکه اهل انصاف و ایمان نیز در میان ایشان پیدا می شود. مقصود از این است که  ﴾َصابُِروا

ْ ﴿ ۀجمل ید. وپایداری غالب آی ۀواسطه در مقابل دشمن پایداری کنید تا بر آنان ب دلیل است بر  ﴾َرابُِطوا

و ثغور برای بودن در سرحدات مملکت اسالمی است برای حفظ حدود  اوجوب مرابطه و آن مهیّ 

مقابل سفاهت جهال و در مقابل ایجاد  این است که در »صابروا«ما زمان ما مفاد جلوگیری از کفار. و ا

این زمان شامل است که  ۀو مرابط ید و در بحث با ایشان غالب گردیداستقامت ورز شبهات اهل باطل

نام اسالم وارد ه ای خرافات را ب اجانب حفظ کنند و نگذارند عده قوانین اسالمی و عقائد آن را از شِرّ 

 رستگاری جامع است. آخر این سوره برای عمل و ۀپس آی ایند.افکار جوانان اسالمی بنم



 
 
 

 مائة وست وسبعون آية) يسورة النساء (مدنية وه

 باشد آیه می ۱۷۶نساء مدنی و دارای  ۀسور

�  ِ  ٱلرَِّحيمِ  ٱلرَّ� ٱ�َّ

َها ﴿ ُّ�
َ
� ِي َخلََقُ�م ّمِن �َّۡفٖس َ�ِٰحَدةٖ وََخلََق ِمۡنَها َزوَۡجَها َوَ�ثَّ َ�ٰٓ ٱ�َّاُس ٱ�َُّقواْ َر�َُّ�ُم ٱ�َّ

َ َ�َن  ۚ إِنَّ ٱ�َّ رَۡحاَم
َ
ِي �ََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱۡ� َ ٱ�َّ ْ ٱ�َّ ۚ َوٱ�َُّقوا ِمۡنُهَما رَِجاٗ� َكثِٗ�� َو�َِساٗٓء

ُ�لُٓواْ َوَءا ١َعلَۡيُ�ۡم َر�ِيٗبا 
ۡ
ّيِِب� َوَ� تَأ ْ ٱۡ�َبِيَث بِٱلطَّ لُوا ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوَ� تَتََبدَّ

َ
ْ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰٓ أ تُوا

ۡمَ�ٰلُِ�ۡمۚ إِنَُّهۥ َ�َن ُحوٗ�ا َكبِٗ�� 
َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم إَِ�ٰٓ أ

َ
ْ ِ� ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٢أ �َّ ُ�ۡقِسُطوا

َ
�ۡن ِخۡفُتۡم �

�َّ َ�ۡعِدلُواْ فََ�ِٰحَدًة فَٱنِ�ُحواْ َما َطاَب لَُ�م ّمَِن 
َ
ٱلّنَِسآءِ َمۡثَ�ٰ َوثَُ�َٰث َوُرَ�َٰعۖ فَإِۡن ِخۡفُتۡم �

�َّ َ�ُعولُواْ 
َ
ۡدَ�ٰٓ �

َ
يَۡ�ُٰنُ�ۡمۚ َ�ٰلَِك أ

َ
ۡو َما َملََكۡت �

َ
 .]٣-١[النساء:   ﴾٣أ

تن ز از پروردگارتان آنکه شما را آفرید ا نام خدای رحمن رحیم. ای مردم بترسیده ب: ترجمه
ی مردان و زنان بسیاری منتشر نمود و بپرهیزید از خدای و از آن دو واحد و جفت او را از او آفرید

راستی که ه ب ،ارحام) تجاوز به حقوقپرهیزید از(و بکنید  از یکدیگر سؤال میاو ه(نام) که ب
اموال ) و اموال یتیمان را به ایشان بدهید و تبدیل مکنید ۱خدا بر شما نگهبان بوده است(

اموال خودتان مخورید زیرا آن گناه بزرگی  ۀاموال ایشان را به ضمیم به جای پاکیزه و را خبیث
ا را عدالتی در حق یتیمان بترسید پس نکاح کنید آنچه را خوش آید شم ) و اگر از بی۲است(

عدالتی دارید پس یکی یا آنچه دستهای  سه و چهارچهار، پس اگر خوف بی از زنان دودو و سه
 )۳ور نکنید.(نزدیکتر است به اینکه َج  نشما مالک شده است، ای

، خلقت تمام افراد آدمی است از جدشان آدم ﴾َ�ِٰحَدةٖ  �َّۡفٖس  ّمِن َخلََقُ�م﴿ مقصود از: نکات

آدم را از جنس واحد  یم آفرید شما را از جنس واحد یعنی شما بنیبگوی است که تن واحد است و ممکن

 ﴾َزوَۡجَها ِمۡنَها َخلَقَ ﴿ آفرید تا به یکدیگر مأنوس شوید و اگر از یک جنس نبودید از هم تنفر داشتید و

رَۡحامَ  بِهِۦ �ََسآَءلُونَ ﴿ ۀنیز احتمال دو معنی را دارد. و مقصود از جمل
َ
 »تتسائلون«اصل که در  ﴾َوٱۡ�

جلب عطوفت و  برایاین است که معمول بوده بین عرب که  ،بوده و برای تخفیف یک تاء ساقط شده



 تابشی از قرآن    ٤١٤

و این معنی بنابراین  »كويا بالرحم أسئل كباهللا ويا باهللا أحلف علي كأسئل«: گفتند لطف طرف خود می

رَۡحامَ ﴿ است که و
َ
َ ﴿ اگر عطف به ماا و مجرور باشد و ﴾بِهِۦ﴿» هاء«عطف به  ﴾ٱۡ� منصوب  و ﴾ٱ�َّ

که بنام او سؤال ی بترسید از خدای: شود بخوانیم چنانکه قرائت مشهور همین است پس معنی چنین می

ۀ رحم کنید و اینکه صله را باطاعت کنید و بترسید ارحام و او را  »باهللا كأسئل«: یدگوی می کنید و می

�َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿ :ۀو جمل های آنان را برطرف کنید.گرفتاری
َ
�  ْ ْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ِ�  ُ�ۡقِسُطوا  َما فَٱنِ�ُحوا

باشد، بعضی گفته تناسبی بین این شرط و جزا  شرط و جزاء می ۀجمل ﴾...ٱلّنَِسآءِ  ّمِنَ  لَُ�م َطاَب 

 تناسب بین شرط و جزا موجود است، زیرا در باشد، ولی باید گفت نیست و لذا باید چیزی حذف شده

مختصری،  ۀآوردند برای مال و جمالشان به یک مهریّ  ت دختران یتیم را به ازدواج خود درمیهلیّ زمان جا

و مال ایشان را از چنگ شوهران خارج کند و  ان را از سر آن دختران کوتاه کندکسی نبود شر آن شوهر و

 مال دختران را تصاحب نمودهغ
ً
نسبت به فرماید اگر  یتعالی در این آیه م کردند، حق عدالتی می بی و البا

دختران یتیم ازدوارج با و از  ه ازدواج درآوریدزنان بزرگ را ب ،تی داریدالعد خوف بیدختران یتیم 

همین سوره نیز  ۱۲۷ ۀچنانکه آی مال ایشان را نخورید عدالتی نکنید و  صرفنظر کنید و نسبت به ایشان بی

�َّ  ِخۡفُتمۡ  فَإِنۡ ﴿. ۀدر این موضوع نازل شده است. و از جمل
َ
�  ْ شود که برای  استفاده می ﴾فََ�ِٰحَدةً  َ�ۡعِدلُوا

 مردم معمولی جایز نیست بیش از یک زن نکاح کنند و اسالم بیش از یک زن را برای مرد جایز ندانسته.

ٖء ّمِۡنُه َ�ۡفٗسا فَُ�ُ ﴿ رِٓ�  ٔٗ وهُ َهنِٓ� َوَءاتُواْ ٱلّنَِسآَء َصُدَ�ٰتِِهنَّ ِ�ۡلَٗةۚ فَإِن ِطۡ�َ لَُ�ۡم َعن َ�ۡ ا  ٗٔ ا مَّ
 .]٤[النساء:   ﴾٤

عنوان هدیه و عطا (بدون توقع)، پس ه های زنان را به طیب خاطر بدهید ب و مهریه: ترجمه
 )۴میل خود برای شما چیزی از آن را گذشتند پس آن را گوارا و سازگار بخورید.( ااگر ب

  این آیه داللت دارد که مهر زن را شوی او باید: نکات
ّ
ع بدهد و کم و بدون کم و کسر و بدون توق

داللت  ﴾...لَُ�مۡ  ِطۡ�َ  فَإِن﴿: ۀکردن از صداقی که ضمن عقد ذکر شده جایز نیست. و جمل کسر

 دارد که اگر خود زنان چیزی از مهر خود را به میل خود به شوهران ببخشند اشکالی ندارد.

ۡمَ�ٰلَُ�ُم ﴿
َ
َفَهآَء أ ْ ٱلسُّ ُ لَُ�ۡم قَِ�ٰٗما َوٱۡرزُقُوُهۡم �ِيَها َوٱۡ�ُسوُهۡم َوَ� تُۡؤتُوا ٱلَِّ� َجَعَل ٱ�َّ

ۡعُروٗفا   .]٥[النساء:   ﴾٥َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ
و روزی ایشان را  هیدام کار شما قرار داده به سفهاء مدو اموال خود را که خدا آن را قو: ترجمه
 )۵ید.(ا ایشان سخن نیکو بگویشان را و بن اموال است بدهید و بپوشانید ایآکه در 



 ٤١٥  سورة النساء

 :ۀجمل ف در اموال، سفیه است. وتصّر  اینکه یکی از محجورین از کند بر آیه داللت می: نکات

ْ  َوَ� ﴿   ﴾...تُۡؤتُوا
ّ
ا ظهور مّ یت بر سفیه داشته و چه غیر او، اشود چه کسی که وال فین میشامل تمام مکل

 :ۀدلیل جمله باشند ب اولیاء سفیه میصدر و ذیل آیه این است که مخاطب این خطاب، 

  که مخاطب ولِیّ  ﴾...َوٱۡرزُقُوُهمۡ ﴿
ّ
ۡمَ�ٰلَُ�مُ ﴿ ا چرامّ ب کند. اسفیه است و او باید روزی سفیه را مرت

َ
 ﴾أ

و به اضافه  باشد. ف اولیاء میگفته با اینکه مال از سفیه است نه از اولیاء، برای اینکه مال در تحت تصّر 

 خدمت و به نفع جامعه مصرف شود درخدا اموال را برای قوام کار مردم قرار داده که باید اموال در 

باشد که چنانچه افراد سفیه را همچون دیگران  عکس میرف سفهاء در اموال چنین نبوده و بکه تصّر  حالی

اموال  آن ۀوسیله نابود و حتی ممکن است ب اموال راف در اموال بدانیم، این سفیهان متصّر  مالک و

داللت دارد  ﴾�ِيَها َوٱۡرزُقُوُهمۡ ﴿ ۀدر جمل ﴾�ِيَها﴿ ۀکلم زیانها و خساراتی نیز به اجتماع وارد سازند. و

دادند مال  بود و از اصل مال به او می »منها«نفرموده و اگر  »منها«اصل مال نباید به سفیه داد، زیرا  که از

سفیه درآورند و  ۀشد، پس مقصود این است که در مال او معامالتی انجام گیرد و به قدر نفق او تمام می

 
ّ
 به او بدهند. و ذکر سفیه در این آیه ذکر وصف مشعر بر عل

ّ
ت حجر است چه یت است، یعنی سفه عل

چه حاکم حکم بکند و چه نکند،  ض شده باشد،عارس از بلوغ اینکه پ قبل از بلوغ باشد و چه بعد، ولو

ۡمَ�ٰلَُ�مُ ﴿ ۀکلم د ظهور سفاهت ازمال خود محجور است. وپس به مجّر 
َ
داللت دارد بر اختصاص  ﴾أ

 ه اموال نه در حقوق و نه در قصاص و طالق و مانند آن.ب حکم حجر

﴿ ِ ْ ٱ�ّ ٰٓ إَِذا بََلُغوا ْ ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َح�َّ ۡمَ�ٰلَُهۡمۖ َوٱۡ�َتلُوا
َ
ْ إَِ�ِۡهۡم أ َ�َح فَإِۡن َءا�َۡسُتم ّمِۡنُهۡم رُۡشٗدا فَٱۡدَ�ُعٓوا

ا فَۡليَۡسَتۡعفِۡفۖ َوَمن َ�َن فَِقٗ��  ْۚ َوَمن َ�َن َغنِّيٗ وا ن يَۡ�َ�ُ
َ
اٗفا َو�َِداًرا أ ٓ إِۡ�َ ُ�لُوَها

ۡ
َوَ� تَأ

ُ�ۡل بِٱلَۡمۡعُروِف� فَإَِذا َدَ�ۡعُتۡم إَِ�ۡ 
ۡ
ِ َحِسيٗبا فَۡلَيأ ۡشِهُدواْ َعلَۡيِهۡمۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ

َ
ۡمَ�ٰلَُهۡم فَأ

َ
 ﴾٦ِهۡم أ

 .]٦[النساء:  
ان رشدی شد، پس اگر در اینی برسو یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به سّن زناشوی: ترجمه

آنکه بزرگ شوند  رید و آن را به اسراف و شتاب از بیماان بسپشیافتید پس مال ایشان را به ای
است باید به طور پسندیده که فقیر  ت جوید و هرکه غنی باشد پس باید عّف  و هر صرف مکنید

دا برای رسیدگی به خ و ان دادید بر آنان گواه گیریدپس چون اموالشان را به ایش صرف کند.
 )۶( حساب کافی است.

ْ ﴿ :ۀجمل: نکات داللت دارد بر اینکه باید یتیم را آزمایش مالی کرد، زیرا این آیه راجع به  ﴾...َوٱۡ�َتلُوا

کند  اموال اوست، پس در حضور طفل با مشورت او معامله کنند اگر دیدن ضرر و نفع معامله را درک می
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ْ ﴿ :ۀدست او دهند بدلیل جمله مال او را بهنگام بلوغ باید  آن استفاده  ، و از مفهوم﴾...إَِ�ِۡهمۡ  فَٱۡدَ�ُعٓوا

 مقصود از دست او داد ولو اینکه پس از بلوغ باشد وه شود که اگر رشد فکری نداشت نباید مال او را ب می

ْ  إَِذا﴿ آن خروج منی و احتالم است  ۀو نشان قدرت بر ازدواج و نکاح پیدا کند این است که ﴾ٱ�َِّ�حَ  بَلَُغوا

ا هر یک از اینها مّ شدن سر دماغ است، ا  و باریکیدن موی عانه و کلفت شدن صوت دیگر روی ۀو نشان

و  شود دارد شامل دختر یتیم نیز می اطالق ﴾ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ﴿ ۀکاشف تام نیست و همچنین است سال. و کلم

ْ ﴿ بلوغ او حیض و رشد عقلی است. و فاء ۀنشان   ﴾فَٱۡدَ�ُعٓوا
ّ

ن فاصله ولی و بدداللت دارد که بدون معط

ٓ  َوَ� ﴿ :ۀاو بدهند. و جمل پس از رشد مال او را به ُ�لُوَها
ۡ
اٗفا تَأ داللت دارد که به طور  ﴾...َو�َِداًرا إِۡ�َ

مال  یتیم باشد خوردن ولّی  ۀکه به صرفطوری بها به طور مخالطه مّ ا اسراف و عجله باید مال او را نخورند و

ْ ﴿ :ۀاو را اشکال ندارد. و از جمل ۡشِهُدوا
َ
شود که در موقع سپردن مال او باید شاهد  می، استفاده ﴾َعلَۡيِهمۡ  فَأ

 که نگویند مال او را خورده و اگر طفل منکر شد احتیاج به قسم نباشد. گرفت برای دفع تهمت از ولّی 

اِن ﴿ ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ ۡقَرُ�وَن َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ
َ
اِن َوٱۡ� ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ

ۡفُروٗضا َوٱ ۚ نَِصيٗبا مَّ ۡو َكُ�َ
َ
ا قَلَّ ِمۡنُه أ ۡقَرُ�وَن ِممَّ

َ
ْ ٱۡلُقۡرَ�ٰ  ٧ۡ� ْولُوا

ُ
�َذا َحَ�َ ٱۡلقِۡسَمَة أ

ۡعُروٗفا  ِيَن لَۡو تََرُ�واْ  ٨َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ َوٱلَۡمَ�ِٰكُ� فَٱۡرزُقُوُهم ّمِۡنُه َوقُولُواْ لَُهۡم قَۡوٗ� مَّ َوۡ�َۡخَش ٱ�َّ
ْ قَۡوٗ� َسِديًدا ِمۡن َخلۡ  َ َوۡ�َُقولُوا ْ ٱ�َّ ْ َعلَۡيِهۡم فَۡلَيتَُّقوا ِيَن  ٩فِِهۡم ُذّرِ�َّٗة ِضَ�ًٰفا َخافُوا إِنَّ ٱ�َّ

ُ�لُوَن ِ� ُ�ُطونِِهۡم نَاٗرۖ� وََسَيۡصلَۡوَن َسعِٗ�� 
ۡ
ۡمَ�َٰل ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ ُظۡلًما إِ�ََّما يَأ

َ
ُ�لُوَن أ

ۡ
 ﴾١٠يَأ
 .]۱۰-۷[النساء:   

ای  بهرهنیز ای است از آنچه والدین و نزدیکان گذاشتند و برای زنان  برای مردان بهره: ترجمه
) و چون ۷واجب شده( ۀاز آنچه کم باشد از آن و یا زیاد، بهر  ،از آنچه والدین ونزدیکان گذارند

به ایشان روزی چیزی از آن حاضر شدند، پس  (ترکه)یتیمان و فقیران وقت قسمت نزدیکان و
خود فرزندان  که اگر از پِس ) و باید بترسند آنان۸ید(سخن پسندیده بگویبا ایشان هید و د

ه ) ب۹سخن استوار بگویند( ناتوانی بگذارند که بر ایشان بترسند، پس باید از خدا بترسند و
خورند و به  خورند همانا در درونهای خود آتش می که اموال یتیمان را به ستم می راستی آنان

 )۱۰در آتش سوزان درآیند.(زودی 
تواند  گفتند آنکه می کردند و می ت اطفال و زنان را از ارث محروم میچون در زمان جاهلیّ : نکات

مرد فرقی  بردن زن و فرموده در ارث ۷ ۀتعالی در آی برد حق نیزه بکار برد ارث می در جنگ شمشیر و

  ۸ ۀو در آی د و چه زیادندارند چه کم باش
ّ
نزدیکان مّیت که از  ،که اگر در وقت تقسیم ارثر داده تذک



 ٤١٧  سورة النساء

تهدید نموده دو دسته  ۹ ۀوّراث نیستند و یا یتیم و مسکینی حاضر بودند آنان را محروم نگردانید. و در آی

یا وصیت  ال خود را وقف وآنانکه فرزندان صغیر ضعیف دارند برای آنان قّیمی نصب کنند و امو: ولا ؛را

اوصیاء و اولیاء صغار را که از خدا بترسند و با صغیران به  ها، تهدید نموده قّیم: دوم آنان نکنند. برای غیر

 دست شوند. ظلم رفتار نکنند که امکان دارد فرزندان صغار خودشان چنین گرفتار و زیر

� فَإِن ُ�نَّ �ِسَ ﴿ نثََيۡ�ِ
ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ۡوَ�ِٰدُ�ۡمۖ لِ�َّ

َ
ُ ِ�ٓ أ اٗٓء فَۡوَق ٱثۡنََتۡ�ِ يُوِصيُ�ُم ٱ�َّ

ُدُس  ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
بََوۡ�هِ لُِ�ّ

َ
فَلَُهنَّ ثُلَُثا َما تََرَكۖ �ن َ�نَۡت َ�ِٰحَدٗة فَلََها ٱ�ِّۡصُفۚ َوِ�

بََواهُ فَِ�ُّمِهِ ٱ
َ
ۥٓ � ُۥ َوَ�ٞ َوَورِثَُه ۚ فَإِن لَّۡم يَُ�ن �َّ ا تََرَك إِن َ�َن َ�ُۥ َوَ�ٞ ۥٓ ِممَّ �ُُّلُثۚ فَإِن َ�َن َ�ُ

ۡ�َنآؤُُ�ۡم َ� تَۡدُرونَ 
َ
ۡو َديٍۡن� َءابَآؤُُ�ۡم َو�

َ
ُدُسۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِ� بَِهآ أ  إِۡخَوةٞ فَِ�ُّمِهِ ٱلسُّ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما ِۗ إِنَّ ٱ�َّ ۡقَرُب َلُ�ۡم َ�ۡفٗعاۚ فَرِ�َضٗة ّمَِن ٱ�َّ
َ
ُهۡم أ ُّ�

َ
 .]١١النساء: [  ﴾�

فرزندانتان که برای پسر مانند نصیب دو دختر  ۀکند دربار  خداوند شما را سفارش می: ترجمه
و اگر یکی شد  است، پس اگر دختران بیش از دو تن شدند برای ایشان است دو ثلث ماترک

رک است اگر برای میت فرزندی دس ماتت برای هر یک ُس و برای والدین میّ  برای او نصف است
ت و اگر برای میّ  ی مادر او ثلث استبراوالدین او بودند پس  و اگر فرزندی ندارد و وارث او باشد

تی که میت وصیّ  ادای پس از (این تقسیم میراث)برادرانی است برای مادر او سدس است،
ایشان از جهت  از پدرانتان و یا فرزندانتان  کدام یک  دینی که دارد. کند و یا وصیت به آن می

ه ای از جانب خداست، ب شده واجب ،تقسیم دانید. و اینشما نمی فع به شما نزدیکتر است،ن
 )۱۱حکیم بوده است.( راستی که خدا دانا و

اول فرزندان و والدین که تا یکی  ۀدست: شوند در ارث طبق دستور این آیات ورثه سه دسته می: نکات

َكرِ ﴿ :ۀرسد. حال در این آیه جمل دیگر نمی ۀدسته باشند ارث به دو دست ناز افراد ای  َحّظِ  ِمۡثُل  لِ�َّ
نثََيۡ�ِ 

ُ
برد، پس اگر وارث  دختر ارث می لرای پسر و دختر است، پسر دو مقابتی داگوید اگر میّ  می ﴾ٱۡ�

میت منحصر به یک پسر است که تمام ماترک از اوست و اگر هم پسر دارد و هم دختر، پسر دو مقابل 

شود یک قسم از دختر و دو قسم از پسر،  رد، که اگر یک پسر دارد و یک دختر مال سه قسم میب دختر می

و اگر  پسری دو سهم و به دختر یک سهم هر شود به و اگر دو پسر دارد و یک دختر، مال او پنج قسم می

دختری  هر شود دو سهم از پسر و دو سهم از دو دختر به یک پسر دارد و دو دختر مال چهار سهم می

ت چند دختر داللت دارد که اگر وارث میّ  ﴾...ٱثۡنََتۡ�ِ  فَۡوَق  �َِسآءٗ  ُ�نَّ  فَإِن﴿ :ۀیک سهم. و جمل

ا اگر دو دختر باشند آنها نیز دو مّ برد و ا دختر باشد نصف را می برند و اگر یک شدند دو ثلث ماترک را می
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َكرِ ﴿ :دلیله ثلث می برند ب نثََيۡ�ِ  َحّظِ  ِمۡثُل  لِ�َّ
ُ
زیرا اگر نصیب هر دختری با بودن پسر ثلث  ﴾ٱۡ�

دختری باید سهمش ثلث باشد و  ون پسر نیز باید ثلث باشد، پس هردباشد، پس با بودن دختری دیگر ب

بََوۡ�هِ ﴿ :ۀشود دو دختر دو ثلث. و جمل می
َ
ُدُس  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  لُِ�ِّ  َوِ� داللت دارد که اگر  ﴾...ٱلسُّ

 يَُ�ن لَّمۡ  فَإِن﴿ :ۀو جمل شود می »سدس« پدر ومادرت پدر و مادر دارد با اوالد، سهم هر یک از میّ 
ُۥ ۥٓ  َوَ�ٞ  �َّ » کالله«برد در صورتیکه  ث میت فرزند نداشت مادر ثلداللت دارد که اگر میّ  ﴾...َوَورِثَُه

دهند و باقی  ومادر را می پدر برد. پس در تقسیم سهم داشت باز همان سدس را می »کالله«و اگر  نباشد

 َ�ۡعدِ  ِمنۢ ﴿ :ۀاوالد داشته باشد. و جمل کنند اگر یه اشاره کرده به اوالد تقسیم میآکه  طوری  را همان
ست، اوو پس از دادن دین مّیت ت داللت دارد که تقسیم ارث پس از عمل به وصیّ  ،تا آخر ﴾...َوِصيَّةٖ 

او را نیز مراعات کنند. اگر چیزی از ماترک مانده تقسیم کنند و اگر  ت را بدهند و وصیتپس باید دین میّ 

 تَۡدُرونَ  َ� ﴿ :ۀکسی بخواهد به عقل ناقص خود طور دیگری که خدا نفرموده تقسیم کند جواب او جمل
ُهمۡ  ُّ�

َ
ۡقَرُب  �

َ
برای شما اوالد  الدین وو دانید کدامیک از ا افراد بشر نمیباشد، یعنی شم می ﴾َ�ۡفٗعا َلُ�مۡ  أ

ه حکمت است ب روی علم و لهی ازخدا باشید زیرا تقسیمات ا یا نزدیکترند، پس تسلیم سخن تر و نافع

َ  إِنَّ ﴿ :دلیل اینکه فرموده  .﴾َحِكيٗما َعلِيًما َ�نَ  ٱ�َّ

ۚ فَإِن َ�َن لَُهنَّ وَ ﴿ َُّهنَّ َوَ�ٞ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم إِن لَّۡم يَُ�ن ل
َ
َ�ٞ فَلَُ�ُم َولَُ�ۡم نِۡصُف َما تََرَك أ

ا تََرۡ�ُتۡم إِن لَّمۡ  ُ�ُع ِممَّ ۡو َديٖۡن� َولَُهنَّ ٱلرُّ
َ
ا تََرۡ�َنۚ ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوِصَ� بَِهآ أ ُ�ُع ِممَّ يَُ�ن  ٱلرُّ

ا تََرۡ�ُتم� ّمِۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ تُوُصونَ  ۚ فَإِن َ�َن لَُ�ۡم َوَ�ٞ فَلَُهنَّ ٱ�ُُّمُن ِممَّ ۡو  لَُّ�ۡم َوَ�ٞ
َ
ٓ أ بَِها

ُدُسۚ  ِ َ�ِٰحٖد ّمِۡنُهَما ٱلسُّ
ۡخٞت فَلُِ�ّ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
ۥٓ أ ةٞ َوَ�ُ

َ
وِ ٱۡمَرأ

َ
 َديٖۡن� �ن َ�َن رَُجٞل يُوَرُث َكَ�ٰلًَة أ

ۡو َديۡ 
َ
َ�ُٓء ِ� ٱ�ُّلُِث� ِمۢن َ�ۡعِد َوِصيَّةٖ يُوَ�ٰ بَِهآ أ ۡ�َ�َ ِمن َ�ٰلَِك َ�ُهۡم ُ�َ

َ
ٍن َ�ۡ�َ فَإِن َ�نُٓواْ أ

ُ َعلِيٌم َحلِيٞم  ِۗ َوٱ�َّ  .]١٢[النساء:  ﴾١٢ُمَضآّرٖۚ َوِصيَّٗة ّمَِن ٱ�َّ
ای زنان فرزندی ر اند اگر ب و برای شما مردان است نصف آنچه زنان شما گذاشته: ترجمه

(این حکم) ماترک ایشان است  چهارم یکنباشد، پس اگر آن زنان فرزندی داشتند برای شما 
از  چهارم یکزنانتان  رایو ب یا دینی که داشته باشند بنمایند وکه  است وصیتی(ادای) پس از 

یک ماترک شماست اگر برای شما فرزندی نباشد پس اگر برای شما فرزندی بود برای زنان 
و اگر مردی ارث  ینو یا َد  ایدوصّیت نمودهاز ماترک شماست پس از وصیتی که به آن  هشتم

ت برادر و یا خواهری باشد برای هر یک از آن مرد میّ  رایکالله و یا زنی و ببرده شود از جهت 
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این دو سدس است پس اگر زیادتر از این بودند پس ایشان در ثلث شریکند پس از وصیتی که 
 (احکام)نو ای به آن وصیت ضرری وارد نشده باشد به آن وصیت شده و یا دینی، در حالیکه

 )۱۲که به شما نموده و خدا دانای بردبار است.( سفارشی از خداست
دوم از ارث را که  ۀدر این آیه پس از تعیین سهم زوج و زوجه از ماترک، بیان نموده سهم طبق: نکات

 برند اث باشند ارث میای از وّر  طبقه شود که زوج و زوجه با هر فاده میخواهر باشند. و از آیه است برادر و

 
َ
ا﴿ ۀدلیل جمله باشد ب ت میمیّ ال َک َر و ارث از اصل مات ا﴿ ۀجمل و ﴾تََرۡ�ُتم ِممَّ نیز  . و﴾تََرۡ�نَ  ِممَّ

ا﴿ :ۀجمل را هرگاه زوج چنین امالکی  شود زمین خانه و باغ ذکر شده شامل می که در آیه ﴾تََرۡ�ُتم ِممَّ

ا ارث مّ است. و ابرد زیرا جزء ماترک زوج  و فوت نموده، که طبق آیه زوجه از آنها نیز ارث می داشته

که در همین سوره  ۱۷۶ ۀو دیگر آی ۱۲ ۀبرادر و خواهر، پس دو آیه راجع به آنان نازل شده، یکی همین آی

واهر و برادر از بستگان خا این آیه که ایشان را کالله خوانده که به معنی بستگان است زیرا مّ خواهد آمد. ا

ِ ﴿ :ۀباشند. از جمل ت میمیّ  ُدُس  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  فَلُِ�ّ ت یک شود که اگر وارث میّ  استفاده می ﴾ٱلسُّ

 ۀبرد بالفرض یعنی طبق فریض ی فقط، پس یک سدس را میی باشد فقط و یا یک خواهر امّ برادر أمّ 

عدم وارث به  ۀواسطه د، یعنی بدهند بالّر  به او می ت وارث دیگری ندارد نیزقرآنی و باقی مال را چون میّ 

ْ  َفإِن﴿ طبق قانون باشند،اگر یک برادر ویا یک خواهر بیشتر  و شود. او رد می ۡ�َ�َ  َ�نُٓوا
َ
 ﴾...أ

بین ایشان به تساوی تقسیم و  دهند بالرد؛ ل را نیز به ایشان میو باقی ما اند در ثلث مال بالفرض شریک

ی همین أمّ  خواهر و برادر أّمی یعنی مادری نازل شده حکم برادر و خواهر ۀو چون آیه دربار شود می

ذکر خواهد شد. و باقی مسائل ارث  ۱۷۶ ۀبوینی در آیهر و برادر أبی و یا أا خوامّ است که ذکر شد، و ا

 ما. »ام القرآنكاح« ۀی رجوع شود به رسالأمّ  ۀکالل

ٰٖت َ�ۡرِي ِمن َ�ۡتَِها ﴿ َ َورَُسوَ�ُۥ يُۡدِخۡلُه َج�َّ ِۚ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ نَۡ�ُٰر تِۡلَك ُحُدوُد ٱ�َّ
َ
ٱۡ�

َ َورَُسوَ�ُۥ َوَ�َتَعدَّ ُحُدوَدهُۥ يُۡدِخۡلُه  ١٣َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهاۚ َوَ�ٰلَِك ٱۡلَفۡوُز ٱۡلَعِظيُم  َوَمن َ�ۡعِص ٱ�َّ
ِهٞ�  ا �ِيَها َوَ�ُۥ َعَذاٞب مُّ  .]١٤-١٣[النساء:   ﴾١٤نَاًرا َ�ِٰ�ٗ

خدا و رسول او کند او را به بوستانهایی رات او، و آنکه اطاعت این است حدود خدا و مقرّ : ترجمه
کند که از زیر آن نهرها جاری است در حالیکه در آن جاوید باشند، و این کامیابی  داخل می

رات او تجاوز نماید او را به از حدود و مقرّ  ) و آنکه خدا و رسول او را نافرمانی کند و۱۳بزرگ است(
 )۱۴ی او عذابی است خوارکننده.(راو بآتش وارد سازد در حالیکه در آن جاوید باشد 

ارث را ذکر نمود در این آیه تذکر داده که هر کسی از حدود و قوانین إلهی تجاوز  نقوانی چون: نکات

هد شد آن وزخ خوادکند و طبق آن رفتار نکند یکی از گناهان بزرگی را مرتکب شده که مستحق عذاب 

 ده مبتال گردد.نکن مرده به عذاب خوارلهی را خوار شهم عذاب دائمی و چون قوانین ا
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ۡرَ�َعٗة ّمِنُ�ۡمۖ فَإِن َشِهُدواْ ﴿
َ
ْ َعلَۡيِهنَّ أ �َِ� ٱۡلَ�ِٰحَشَة ِمن �َِّسآ�ُِ�ۡم فَٱۡستَۡشِهُدوا

ۡ
ِٰ� يَأ َوٱ�َّ

ُ لَُهنَّ  ۡو َ�َۡعَل ٱ�َّ
َ
ٰ َ�َتَوفَّٮُٰهنَّ ٱلَۡمۡوُت أ ۡمِسُكوُهنَّ ِ� ٱۡ�ُُيوِت َح�َّ

َ
اِن  ١٥َسبِيٗ� فَأ َ َوٱ�َّ

تَِ�ٰنَِها ِمنُ�ۡم َ� 
ۡ
اٗبا رَِّحيًما  َٔ يَأ َ َ�َن تَوَّ ٓۗ إِنَّ ٱ�َّ ْ َ�ۡنُهَما ۡعرُِضوا

َ
ۡصلََحا فَأ

َ
ۖ فَإِن تَابَا َوأ اُذوُهَما

 .]١٦-١٥[النساء:   ﴾١٦
از و کسانیکه از زنان شما کار زشتی بیاورند، پس گواه بگیرید بر ایشان چهار نفر : ترجمه

ها نگهدارید تا مرگ  پس آن زنان را در خانه ،گواهی دادندآن چهار نفر خودتان، پس اگر 
کار  آنکه دو نفری  از بین شما آن) و ۱۵ایشان برسد و یا خدا برای ایشان راهی قرار دهد(

پس بیازاریدشان، پس اگر توبه کرده و اصالح نمودند از ایشان اعراض  ،آورند زشت را می
 )۱۶پذیر و رحیم بوده است.( ه راستی که خدا توبهکنید، ب
و یا زنا و مساحقه که مالیدن دو زن است  زنا :توان گفت کار زشت فاحشه، می مقصود از: نکات

 ، زنان شوهردار و مسلمان است که او را﴾�َِّسآ�ُِ�مۡ  ِمن﴿ ۀیکدیگر. و مقصود از کلمه فرج خود را ب

شود که باید چهار نفر گواهی دهند که او چنین گناهی کرده تا  ویند که مرتکب چنین گناهیگمحصنه 

ۡرَ�َعةٗ ﴿ در ﴾ّمِنُ�مۡ ﴿ ۀکلم گناه ثابت شود. و
َ
داللت دارد که شاهد باید از شما مسلمانان  ﴾ّمِنُ�مۡ  أ

ۡمِسُكوُهنَّ ﴿ :ۀباشد نه کافر. و جمل
َ
ای نگاه داشت و  داللت دارد که باید چنین زنی را در خانه ﴾...فَأ

وۡ ﴿ :ۀقصود از جملمرفتن او شد تا فوت کند. و   مانع بیرون
َ
ُ  َ�َۡعَل  أ این است که  ؛﴾َسبِيٗ�  لَُهنَّ  ٱ�َّ

فرمود  صنازل شد رسول خدا  )١(لدَج  ۀخدا حکمی برای چنین زنان زناکار تعیین کند و لذا چون آی

ا زمان ما چون حکم شرعی مّ بخورند، ازیانه این است راهی که خدا برای ایشان تعیین کرده که باید تا

ۡمِسُكوُهنَّ ﴿ :توان گفت شود می اجرا نمی
َ
 مقصود از جمل ﴾...فَأ

ً
انِ ﴿ :ۀرا باید عمل نمود. و ظاهرا َ  َوٱ�َّ

تَِ�ٰنَِها
ۡ
 در »ها«پسر بدون همسری است که زنا نمایند و تذکیر اسماء برای تغلیب است و  و دختر ﴾...يَأ

تَِ�ٰنَِها﴿
ۡ
 ه دلیل تذکیر ااند حد لواط است ب . و بعضی گفتهةگردد به الفاحش برمی ﴾يَأ

ّ
ان و ضمیر یأتیان ذل

ۡصلََحا تَابَا فَإِن﴿ :ۀجمل حد لواط است. و ﴾اُذوُهَما َٔ َ� ﴿ و بنابراین قول و ضمیر منکم
َ
داللت  ﴾َوأ

ی بر او جاری نمی به حاکم توبه ۀدارد که اگر زناکار پیش از مراجع
ّ

به  ۀا پس از مراجعمّ شود و ا کند حد

ا�َِيةُ ﴿در سوره نور:  -١ اِ�  ٱلزَّ ْ  َوٱلزَّ وا ةٖ  ِماْئَةَ  ّمِۡنُهَما َ�ِٰحدٖ  ُ�َّ  فَٱۡجِ�ُ زن زناکار و مرد زناکار را بر « ]٢[النور: ﴾ ...َجۡ�َ

 ...»پوست هریک از ایشان صد تازیانه بزنید

_____________________________ 
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 ُنُهمۡ إِيَ�ٰ  يَنَفُعُهمۡ  يَُك  فَلَمۡ ﴿ :مؤمن ۀسور ۸۵ ۀدلیل آیه کند ب توبه رفع حد نمی ،وااحضار نزد  حاکم و
ا وۡ  لَمَّ

َ
ْ َرأ   ا

ۡ
 .﴾َسَنابَأ

وَٓء ِ�ََ�ٰلَةٖ ُ�مَّ َ�ُتوُ�وَن ِمن ﴿ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسُّ ِ لِ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك إِ�ََّما ٱ�َّۡوَ�ُة َ�َ ٱ�َّ
ُ
قَرِ�ٖب فَأ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ُ َعلَۡيِهۡمۗ َوَ�َن ٱ�َّ ّ�ِ  ١٧َ�ُتوُب ٱ�َّ ِيَن َ�ۡعَملُوَن ٱلسَّ اِت  َٔ َولَۡيَسِت ٱ�َّۡوَ�ُة لِ�َّ
ِيَن َ�ُموتُوَن وَُهۡم  َحَدُهُم ٱلَۡمۡوُت قَاَل إِّ�ِ ُ�ۡبُت ٱۡل�َن َوَ� ٱ�َّ

َ
ٰٓ إَِذا َحَ�َ أ ْوَ�ٰٓ�َِك َح�َّ

ُ
اٌرۚ أ ُكفَّ

ِ�ٗما 
َ
ۡ�َتۡدنَا لَُهۡم َعَذابًا أ

َ
 .]١٨-١٧[النساء:   ﴾١٨أ

کنند به جهالت سپس به زودی  همانا پذیرفتن توبه بر خداست برای آنانکه کار بد می: ترجمه
) و ۱۷پذیرد و خدا دانا و حکیم بوده است( ایشان را می ۀخدا توب هکنند پس ایشانند ک توبه می

کی از ایشان گوید به کنند تا وقت حضور مرگ ی نیست توبه برای کسانی که کارهای بد می
میرند درحال کفر، ایشان را برایشان  که میو نیست توبه بر آنان ن توبه کردمتحقیق من اآل

 )۱۸ا کردیم عذاب دردناک.(مهیّ 

ایشان پذیرفته  ۀکنند توب کار بد میو علم ی دانایکه با  شود آنان استفاده می »ِ�ََ�ٰلَةٖ « ۀاز کلم: نکات

و  کند عصیان و گناه نمی ،توان گفت کسی که دانا باشد به حضور پروردگار و عظمت او نیست، ولی می

گاه گناه کردید که هررای این است که به بندگان خود یاد بدهد آورده ب ﴾ِ�ََ�ٰلَةٖ ﴿ ۀتعالی که کلم حق

املِاً « :قادِ الصَ  الَ قَ وَ جهالت را عذر خود قرار دهید و توبه کنید.  انَ بِهِ عَ إِنْ كَ بْدُ وَ هُ الْعَ لَ مِ نْبٍ عَ لَّ ذَ كُ

ْكِي قَ  اىلَ حيَ عَ تَ كَ وَ بَارَ لِكَ تَ الَ يفِ ذَ دْ قَ قَ هِ وَ بِّ يَةِ رَ عْصِ هِ يفِ مَ سِ رَ بِنَفْ اطَ نيَ خَ لٌ حِ اهِ وَ جَ هُ تِهِ فَ وَ خْ ِ فَ إلِ لَ يُوسُ وْ

نُتۡم َ�ِٰهلُونَ ﴿
َ
ِخيهِ إِۡذ أ

َ
ا َ�َعۡلُتم �ُِيوُسَف َوأ مْ إِىلَ  ﴾٨٩قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم مَّ بَهُ نَسَ ِمْ الْـجَ فَ هتِ اطَرَ لِ ملُِخَ هْ

يَةِ  عْصِ مْ يفِ مَ هِ سِ فُ آمرزد  خدا، فقط گناه کسانی را می که ولی باید دانست ظاهر آیه این است .)١(» اهللاِ بِأَنْ

 که اّو 
ً
  ال

ً
 .﴾قَرِ�بٖ  ِمن َ�ُتوُ�ونَ  ُ�مَّ ﴿ :فوری توبه کنند چنانکه فرموده از روی جهالت گناه کرده و ثانیا

_____________________________ 
هرگناهی که بنده مرتکب گردد هرچند عالمانه باشد، زمانی که خود را در معرض معصیت «گوید: صادق میامام  -١

کند که فرمود: باشد و در این مورد خداوند متعال قول یوسف به برادرانش را حکایت میخداوند قرار دهد، جاهل می

ِخيهِ إِذۡ ﴿
َ
ا َ�َعۡلُتم �ُِيوُسَف َوأ نُتۡم َ�ِٰهلُونَ  قَاَل َهۡل َعلِۡمُتم مَّ

َ
عزیز گفت: آیا دانستید که شما با یوسف و «: ﴾٨٩أ

دهد چراکه با معصیت خداوند خود ها نسبت جهالت میخداوند متعال به آن».که نادان بودید یبرادرش چه کردید وقت

 .)۶/۳۲( مجلسی، بحار األنوار».  را در خطر انداختند
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ۖ َوَ� َ�ۡعُضلُوُهنَّ ﴿ ْ ٱلّنَِسآَء َكۡرٗها ن تَرِثُوا
َ
ْ َ� َ�ِلُّ لَُ�ۡم أ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ِ�َۡذَهُبواْ َ�ٰٓ

وُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف� فَإِن  َبّيَِنةٖ� وََ�ِ�ُ �َِ� بَِ�ِٰحَشةٖ مُّ
ۡ
ن يَأ

َ
ٓ أ ٓ َءاتَۡيُتُموُهنَّ إِ�َّ بَِبۡعِض َما

ن تَۡ�َرُهواْ َشۡ� 
َ
� َكثِٗ��  ٔٗ َكرِۡهُتُموُهنَّ َ�َعَ�ٰٓ أ ُ �ِيهِ َخۡ�ٗ  .]١٩[النساء:   ﴾١٩ا َوَ�ۡجَعَل ٱ�َّ

برید و بر ایشان سخت  را میراثؤمنین برای شما حالل نیست که به اکراه زنان ای م: ترجمه
اید مگر اینکه کار زشتی به آشکارا بیاورند، و  مگیرید برای بردن قسمتی از آنچه به ایشان داده

چه بسا چیزی را که آید، پس خوشتان نمیایشان  از با آنان به نیکی معاشرت کنید، پس اگر
 )۱۹دهد.( خدا در آن، خیر بسیاری قرار می و دشما کراهت داری

مرد زنان او نیز  ت نازل شده که رسم بود اگر مردی میاین آیه برای نهی از اعمال زمان جاهلیّ : نکات

  بردند اقوام او، زن را به ارث میاو بود و پسر بزرگ یا  ۀارثیّ  ۀدر شمار
ً
توانست  میپسر بزرگ او  و خصوصا

را از ازدواج به  ی قادر بود آنهای کند و یا آنها را به همسری دیگران درآورد وحتّ زناشویبدون صداق با زن 

 کرد. او را تصرف می ۀحتی گاهی ارثیّ  افکند و آمد چادری بر سر او می و می دیگران بازدارد

َ�َن َزۡوٖج َوَءاتَۡيُتۡم إِۡحَدٮُٰهنَّ قِنطَ ﴿ ُم ٱۡستِۡبَداَل َزۡوٖج مَّ َرد�ُّ
َ
ُخُذواْ ِمۡنُه َشۡ� �ۡن أ

ۡ
اۚ  ًٔ اٗر� فََ� تَأ

بِيٗنا  ُخُذونَُهۥ ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ
ۡ
تَأ

َ
ۡفَ�ٰ َ�ۡعُضُ�ۡم إَِ�ٰ َ�ۡعٖض  ٢٠�

َ
ُخُذونَُهۥ َوقَۡد أ

ۡ
َوَ�ۡيَف تَأ

َخۡذَن ِمنُ�م ّمِيَ�ًٰقا َغلِيٗظا 
َ
 .]٢١-٢٠[النساء:   ﴾٢١َوأ

و به جای او زن دیگری بیاورید و به یکی از ایشان و اگر خواستید زنی را تبدیل کنید : ترجمه
از آن چیزی نگیرید، آیا آن را به بهتان و گناه آشکارا  ،پوست گاوی از زر داده باشید پس

گیرید و حال آنکه بعضی از شما به دیگری کام داده است و  ) و چگونه آن را می۲۰گیرید( می
 )۲۱( اند. زنان از شما پیمان محکم گرفته

این آیات داللت دارد بر اینکه مهر زن هر قدر زیاد باشد اشکالی ندارد، ولی اگر به قدر مهر : نکات

ۡفَ�ٰ  َوقَدۡ ﴿ :ۀنیز کلم باشد بهتر است، و ةنّ الّس 
َ
زوج  ۀصداق بر عهد ،داللت دارد که به دخول ﴾أ

 شود. مستقر می

إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۚ إِنَُّهۥ َ�َن َ�ِٰحَشٗة َوَمۡقٗتا َوَ� تَنِكُحواْ َما نََ�َح َءابَآؤُُ�م ّمَِن ٱلّنَِسآءِ ﴿
ُٰتُ�ۡم  ٢٢وََسآَء َسبِيً�  َخَ�ٰتُُ�ۡم وََع�َّ

َ
َ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناتُُ�ۡم َوأ مَّ

ُ
ُحّرَِمۡت َعلَۡيُ�ۡم أ

�َضۡعَنُ�ۡم 
َ
ِٰ�ٓ أ َ�ُٰتُ�ُم ٱ�َّ مَّ

ُ
ۡخِت َوأ

ُ
ِخ َوَ�َناُت ٱۡ�

َ
َخَ�ٰتُُ�م ّمَِن َوَ�َٰ�ُٰتُ�ۡم َوَ�َناُت ٱۡ�

َ
َوأ

ِٰ� َدَخۡلُتم  ِٰ� ِ� ُحُجورُِ�م ّمِن �َِّسآ�ُِ�ُم ٱ�َّ �ُِبُ�ُم ٱ�َّ َ�ُٰت �َِسآ�ُِ�ۡم َوَرَ�ٰٓ مَّ
ُ
َ�َٰعِة َوأ ٱلرَّ

ِيَن ِمۡن  ۡ�َنآ�ُِ�ُم ٱ�َّ
َ
ْ َدَخۡلُتم بِِهنَّ فََ� ُجَناَح َعلَۡيُ�ۡم وََحَ�ٰٓ�ُِل � بِِهنَّ فَإِن لَّۡم تَُ�ونُوا



 ٤٢٣  سورة النساء

َ َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ۡخَتۡ�ِ إِ�َّ َما قَۡد َسلََفۗ إِنَّ ٱ�َّ
ُ
ْ َ�ۡ�َ ٱۡ� ن َ�َۡمُعوا

َ
ۡصَ�ٰبُِ�ۡم َوأ

َ
 ٢٣أ

ِحلَّ لَُ�م 
ُ
ِ َعلَۡيُ�ۡمۚ َوأ يَۡ�ُٰنُ�ۡمۖ كَِ�َٰب ٱ�َّ

َ
۞َوٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ِمَن ٱلّنَِسآءِ إِ�َّ َما َملََكۡت �

ا َوَرآَء َ�ٰلُِ�مۡ  ِۡصنَِ� َ�ۡ�َ ُمَ�ِٰفِحَ�ۚ َ�َما ٱۡسَتۡمَتۡعُتم بِهِۦ ِمۡنُهنَّ  مَّ ۡمَ�ٰلُِ�م �ُّ
َ
ن تَۡبَتُغواْ بِأ

َ
أ

ُجورَُهنَّ فَرِ�َضٗةۚ َوَ� ُجَناَح َعَلۡيُ�ۡم �ِيَما تََ�َٰضۡيُتم بِهِۦ ِمۢن َ�ۡعِد ٱۡلَفرِ�َضِة� إِنَّ  َٔ َ� 
ُ
اتُوُهنَّ أ

َ َ�َن َعلِيًما َحِكيٗما  .]٢٤-٢٢[النساء:   ﴾٢٤ ٱ�َّ
اند، مگر آنچه را که گذشته است،  و نکاح مکنید آن زنان را که پدران شما نکاح کرده: ترجمه

بر شما حرام شده ) ۲۲ی است (هرا بوده و بد (خدا)موجب خشم زیرا آن کار زشت و
 و دختران خواهرتان، دختران برادر، یها خالههاتان،  عمه ،، دخترانتان، خواهرانتاننمادرانتا

دختران زنان شما که  مادران زنان شما و شما و خواهران رضاعی اند و مادرانی که شیرتان داده
بر  دای پس اگر دخول به ایشان نکرده ،اید در کنار شمایند از آن زنانی که به ایشان دخول کرده

کنید بین دو  حرام شده که جمع تان که از نسل شمایند، و و زنان پسران شما باکی نباشد
) و حرام شده زنان ۲۳( رحیم است ۀگر آنچه گذشته است، به راستی که خدا آمرزندمخواهر 

خداست برای شما  ۀنوشتم) احکا(این : دایشده انمالک آن (درجنگ)نکه شماآشوهردار مگر 
برای شما حالل شده که با دادن اموال خود  سوای این زنان (که نام برده شد) مقرر شده. و

-بهشان را مهر ید، پس آنچه بهره بردید از آن زنان، بجوی نان را برای حفظ عفت نه برای زناآ
بر شما  ،واجب در آنچه رضایت طرفین شما باشد پس از(تعیین) مهربدهید و عنوان فریضه 
 )۲۴بدرستی که خدا دانای حکیم است.( گناهی نیست،

 شامل است  ﴾َءابَآؤُُ�م نََ�حَ  َما﴿ :ۀکلم: نکات
ّ

  جد
ّ

  أبی و جد
ّ

أبی  أمی را، بنابراین نکاح زن جد

 
ّ

حرام است، از جمله ی نیز بر نوه حرام است. در آیات فوق شماره کرده زنانی را که بر مرد أمّ  و زن جد

َ�ُٰتُ�مۡ ﴿ :ند که فرمودهامرد حرام است مادران برنسب،  ۀبه واسطزنانی که  مَّ
ُ
، و این کلمه شامل ﴾أ

، و آن شامل است دختر دختر را و ﴾َوَ�َناتُُ�مۡ ﴿ :در را و دیگر دخترانند که فرمودهاست مادر و مادر ما

 قدر پای هر و دختر پسر و قدر پایین برود هر
ّ
د اینان از نکاح صحیح باشد و چه شبهه و ین برود، چه تول

 ﴿ :ۀدلیل کلمه مه خواهر است بزنان محّر چه به زنا، زیرا بنات اطالق دارد. و دیگر از 
َ
، چه ﴾َخَ�ٰتُُ�مۡ أ

ه شامل باشند و عّم  ها می هدارد. و دیگر عّم  »اطالق اخوات«ی زیرا خواهر أبوینی و چه أبی و چه أمّ 

  است خواهر پدر،
ّ

  ی،رپد خواهر جد
ّ

 چه باال رود به دلیل اطالق مادری پدر و هر خواهر جد

ُٰتُ�مۡ ﴿  باشد، و او خواهر مادر،  خاله می مه. و دیگر از زنان محّر ﴾َع�َّ
ّ

  بی،أ ۀخواهر جد
ّ

 أمی و ۀجد

 



 تابشی از قرآن    ٤٢٤

او یا  دختر برادر و دخترمه دختر ، و دیگر از زنان محّر ﴾َ�َٰ�ُٰتُ�مۡ ﴿ چه باال رود به دلیل اطالقهر

خِ  َوَ�َناُت ﴿ ین رود به دلیل اطالقه پایچو هرا پسر دختر
َ
 مه دختر خواهر،. و دیگر از زنان محّر ﴾ٱۡ�

ۡختِ  َ�َناُت ﴿ ه دلیل اطالقین رود بچه پایهر پسر او و دختر او، دختر دختر
ُ
زنان  از دیگر . و﴾ٱۡ�

ی عه مادر رضادشود و در این آیه ذکر ش رضاع یعنی شیرخوردن بر مرد حرام می ۀواسطه مه که بمحّر 

َ�ُٰتُ�مُ ﴿ ی شما به دلیلعخواهران رضا ناند و همچنی است که شما را شیر داده مَّ
ُ
ِٰ�ٓ  َوأ �َضۡعَنُ�مۡ  ٱ�َّ

َ
 أ

َخَ�ٰتُُ�م
َ
َ�َٰعةِ  ّمِنَ  َوأ َ�ُٰت ﴿ :زن است به دلیل مه مادرز زنان محّر ، و دیگر ا﴾ٱلرَّ مَّ

ُ
. و ﴾�َِسآ�ُِ�مۡ  َوأ

شود و لذا آن را ربیبه گویند به شرطی که به مادر او  دیگر دختر زن است که در کنار انسان بزرگ می

مه عروس انسان محّر  نزنا دیگر از شود. و نکرده باشد دختر او حرام نمیدخول کرده باشد و اگر دخول 

دیگر از زنانی که نکاح آنان حرام است خواهر زن است در حالیکه  یعنی زن پسر نسبی انسان است. و

ن﴿ :مع بین دو خواهر کند به دلیلج
َ
ْ  َوأ ۡخَتۡ�ِ  َ�ۡ�َ  َ�َۡمُعوا

ُ
است م . و دیگر از زنانی که بر مرد حرا﴾ٱۡ�

را  ﴾...ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿ :ۀو جمل .﴾ٱلّنَِسآءِ  ِمنَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ُٰت ﴿ :ۀزن شوهردار است به دلیل جمل

ه به قبل و بعد آن راجع به متعه نیست بلکه اند، در حالیکه این جمله با توّج  بعضی دلیل برای متعه گرفته

ه که نکاح با آنان حرام دابتدا زنانی را شماره کرمربوط به نکاح دائم است چنانچه در جمالت قبل از آن 

ْ  َوَ� ﴿ :است و فرموده ٓ  نََ�حَ  َما تَنِكُحوا ٓ ٱ ّمِنَ  ؤُُ�مَءابَا  َعلَۡيُ�مۡ  ُحّرَِمۡت ﴿ ،﴾...ءِ لّنَِسا
َ�ُٰتُ�مۡ  مَّ

ُ
ِحلَّ ﴿ :وبعد فرموده ﴾َوَ�َناتُُ�مۡ  أ

ُ
ا لَُ�م َوأ تفریع  »فاء« و پس از آن با ،﴾َ�ٰلُِ�مۡ  َوَرآءَ  مَّ

ُجورَُهنَّ  اتُوُهنَّ  َٔ َ�  ِمۡنُهنَّ  بِهِۦ ٱۡسَتۡمَتۡعُتم َ�َما﴿ :فرموده
ُ
، یعنی چون از آن زنانی که برایتان حالل ﴾أ

بقره فرموده اگر با ایشان  ۀید زیرا در سورطور تمام مهرشان را پرداخت نمایه ع گرفتید بشده تمتّ 

حال نباید از وسط آیه و یعنی نصف مهر را بپردازید. به هر ،﴾ُتمۡ فََرۡض  َما ُف فَنِۡص ﴿ همخوابی نکردید

استمتعتم دلیل بر  ۀه به ماقبل و مابعد، استناد و مطلب آیه را عوض نمود. و بعالوه اگر کلمبدون توّج 

ذۡ ﴿ :احقاف آمده که خدا فرموده ۀمتعه ذکر شود عین همین کلمه در سور
َ
 ِ�  تُِ�مۡ َطّيَِ�ٰ  ُتمۡ َهبۡ أ

�ۡ ٱ َحَياتُِ�مُ  ۡ ٱ َعَذاَب  نَ َزوۡ ُ�ۡ  مَ وۡ ۡ�َ ٱفَ  بَِها ُتمَتعۡ َتمۡ سۡ ٱوَ  َيا�ُّ تان را صرف بات، یعنی شما در دنیا طیّ ﴾ُهونِ ل

شوید، ولی قائلین به متعه، استمتاع  و به آنها استمتاع نمودید، پس امروز به عذاب خواری جزاء داده می

 :فرموده ۲۶ ۀنور آی ۀتوجه به اینکه در سورآورند، با  از طیبات در این آیه را دلیلی بر متعه نمی

ّيُِبونَ ٱوَ ﴿ ّيَِ�ٰ  لطَّ   .﴾تِ لِلطَّ
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 :ۀایم مراجعه شود. و جمل ی از قرآن دادهتوضیح مختصری نیز در کتاب دعاهای و ما در مورد متعه

ٰ  �ِيَما ُ�مۡ َعلَيۡ  ُجَناحَ  َوَ� ﴿ اینکه زوج و زوجه  ، داللت دارد بر﴾َفرِ�َضةِ لۡ ٱ دِ َ�عۡ  ِمنۢ  ۦبِهِ  ُتمَضيۡ تََ�

 رضایت طرفین چیزی بر مهر بیفزایند و یا کم کنند.ه توانند ب پس از تعیین مهر، می

ا َملََكۡت ﴿ ن يَنِكَح ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت َفِمن مَّ
َ
َوَمن لَّۡم �َۡسَتِطۡع ِمنُ�ۡم َطۡوً� أ

 
َ
ُ أ يَۡ�ُٰنُ�م ّمِن َ�َتَ�ٰتُِ�ُم ٱلُۡمۡؤِمَ�ِٰت� َوٱ�َّ

َ
ۡعلَُم �ِإِيَ�ٰنُِ�م� َ�ۡعُضُ�م ّمِۢن َ�ۡعٖض� �

ُجورَُهنَّ بِٱلَۡمۡعُروِف ُ�َۡصَ�ٍٰت َ�ۡ�َ ُمَ�ٰفَِ�ٰٖت َوَ� 
ُ
ۡهلِِهنَّ َوَءاتُوُهنَّ أ

َ
فَٱنِ�ُحوُهنَّ �ِإِۡذِن أ

َ�ۡ�َ بَِ�ِٰحَشةٖ َ�َعلَۡيِهنَّ نِۡصُف مَ 
َ
ۡحِصنَّ فَإِۡن �

ُ
ۡخَداٖن� فَإَِذآ أ

َ
ا َ�َ ٱلُۡمۡحَصَ�ِٰت ِمَن ُمتَِّخَ�ِٰت أ

ُ َ�ُفورٞ رَِّحيٞم  واْ َخۡ�ٞ لَُّ�ۡمۗ َوٱ�َّ ن تَۡصِ�ُ
َ
 ٢٥ٱۡلَعَذاِب� َ�ٰلَِك لَِمۡن َخِ�َ ٱۡلَعَنَت ِمنُ�ۡمۚ َوأ

 ُ ِيَن ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوَ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡمۗ َوٱ�َّ َ لَُ�ۡم َوَ�ۡهِديَُ�ۡم ُسَنَ ٱ�َّ ُ ِ�ُبَّ�ِ  َعلِيٌم يُرِ�ُد ٱ�َّ
ن تَِميلُواْ َمۡيً�  ٢٦َحِكيٞم 

َ
َهَ�ِٰت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن ٱلشَّ ن َ�ُتوَب َعلَۡيُ�ۡم َوُ�رِ�ُد ٱ�َّ

َ
ُ يُرِ�ُد أ َوٱ�َّ

�َ�ُٰن َضعِيٗفا  ٢٧َعِظيٗما  ن ُ�َّفَِف َعنُ�ۡمۚ وَُخلَِق ٱۡ�ِ
َ
ُ أ  .]٢٨-٢٥[النساء:   ﴾٢٨يُرِ�ُد ٱ�َّ

ی ندارد که زنان آزاد مؤمنات را ازدواج کند، پس ازدواج کند از توانای و آنکه از شما: ترجمه
اید، و خدا به ایمان شما داناتر است بعضی از شما  کنیزان مؤمناتی که شما مالک آنها شده

آنان را به نیکی  ۀکسانشان ازدواج کنید و مهری ۀبعض دیگرند، پس آنان را با اجاز (جنس)از
اند، پس  بدهید، در حالیکه همسرتان باشند نه در حال زنا، و نه آنانکه پنهانی دوست گرفته

چون به همسری درآمدند و کار زشتی کردند بر آنان نصف عذابی است که بر زنان آزاد است، و 
شته نکاح با آن کنیزان برای کسی است از شما که از هالکت بترسد و از زحمت خوف دا

خواهد  ) خدا می۲۵رحیم است( ۀباشد، ولی صبر شما بهتر است برای شما، و خدا آمرزند
های آنانکه پیش از شما بودند هدایت نماید و توبه از شما  برای شما بیان کند و شما را به روش

که و آنان ؛خواهد به رحمت بر شما رجوع کند ) و خدا می۲۶پذیرد و خدا دانای حکیم است(
) خدا ۲۷انحراف عظیمی(ه خواهند شما منحرف شوید ب کنند می شهوات میپیروی 

 )۲۸خواهد تخفیف دهد از شما و بار گناه شما را سبک کند و انسان ناتوان خلق شده.( می
 : نکات

ّ
غنائم و اسیران ار این آیات اختصاص دارد به آن موقعی که مسلمین از جنگ با کف

توانست از زنان اسیر زنی برای خود  ار رنج عزوبت بود میجوان فقیری که دچ آوردند، پس هر می

ازدواج کند زیرا خرج ازدواج با آنان کمتر بود، پس چنانکه در آیه ذکر شده در صدر اسالم که کنیز وجود 

  نکاح خود درآورده توانست کنیز با ایمانی را ب داشت فقط جوانی می
ً
 ه ب: که اوال

ّ
ت ضعف مالی قادر عل

 نباشد با زن آ
ً
 : زاد مؤمنه ازدواج کند و ثانیا

ّ
که ترس و خوف از انحراف و یاز عزوبت رنج زیاد ببرد به حد
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، ولی با این حال بهتر آن بود ﴾ِمنُ�مۡ  ٱۡلَعَنَت  َخِ�َ  لَِمنۡ  َ�ٰلَِك ﴿ :هالکت پیدا کند چنانچه فرموده

تا استطاعت پیداکرده و با نگه دارد و حفظ عفت کند  چنین جوانی صبر و استقامت داشته باشد و خود را

ن﴿ :زن آزاد مؤمنه ازدواج کند چنانکه فرموده
َ
ْ  َوأ وا از علل ازدواج با  . و شاید یکی﴾لَُّ�مۡ  َخۡ�ٞ  تَۡصِ�ُ

حیح خانوادگی بوده صایمانی و تربیت  اسالمی، ۀزن آزاد مؤمنه این بود که زن آزاد و مؤمنه دارای سابق

توانست فرزندانی شایسته تربیت نماید. بنابر آنچه ذکر شد  و می که برای اصالح نسل مفیدتربه طوری

کسانی که توانائی ازدواج نداشتند خدا به ایشان نفرموده متعه کنند بلکه باید صبر و سعی کنند تا 

نور نیز راجع به کسانی که  ۀن ازدواج کنند چنانکه در سورماستطاعت پیدا کرده و با همسری مؤ

عفت ورزند و یعنی باید  ﴾...فِِف َتعۡ يَسۡ لۡ ﴿ :نند خدا نفرموده متعه کنند بلکه فرمودهتوانند ازدواج ک نمی

 نِۡصُف ﴿ :ۀ. و جمل)إلی تحقیقات السید مصطفی الحسینی الطباطبائی هناارجع خود را نگه دارند. (و
ی یعنی زنای ر زشتی، داللت داردکه اگر یکی از زنان اسیر کا﴾ٱۡلَعَذابِ  ِمنَ  ٱلُۡمۡحَصَ�ٰتِ  َ�َ  َما

 تازیانه بخورد. مرتکب شود باید به قدر نصف زن آزاد

ن تَُ�وَن تَِ�َٰرًة َعن ﴿
َ
ٓ أ ۡمَ�ٰلَُ�م بَۡيَنُ�م بِٱۡلَ�ِٰطِل إِ�َّ

َ
ُ�لُٓواْ أ

ۡ
ِيَن َءاَمُنواْ َ� تَأ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َ َ�َن بِ�ُ  نُفَسُ�ۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ
َ
ْ أ َوَمن َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك  ٢٩ۡم رَِحيٗما تََراٖض ّمِنُ�ۡمۚ َوَ� َ�ۡقُتلُٓوا

ِ �َِسً�ا   .]٣٠-٢٩[النساء:   ﴾٣٠ُعۡدَ�ٰٗنا َوُظۡلٗما فََسۡوَف نُۡصلِيهِ نَاٗرۚ� َوَ�َن َ�ٰلَِك َ�َ ٱ�َّ
مگر اینکه تجارتی باشد از  ،مخورید باطل را بین خودتان به خود ای مؤمنین اموال: ترجمه

 کس هر) و ۲۹خودکشی نکنید، بدرستی خدا به شما رحیم بوده است( رضایت طرفین شما، و
کنیم و این بر خدا  ی چنین کند، پس به همین زودی او را به آتش دوزخ وارد میبه ستم و تعّد 
 )۳۰آسان است.(

ْ  َ� ﴿ مقصود از: نکات ُ�لُٓوا
ۡ
 ی استغیرمشروعشامل هرتصّرف بلکه  ،خوردن تنها نیست ﴾...تَأ

گوید مال مردم را  خیانت و انکار حق زیرا به هر عنوانی باشد عرف می غصب، سرقت،ربا، : مانند

ۡمَ�ٰلَُ�م﴿ خورد. و اطالق
َ
 شود تصرف باطل در اموال خود و یا در اموال غیر، پس هر شامل می ﴾أ

 است یا خیر؟ باید )١(و آیا نهی موجب فساد طرفین نباشد باطل است و مورد نهیای که رضایت  معامله

و اگر رضایت طرفین وجود داشت ولی معامله صحیح نبود  ر رضایت طرفین نباشد باطل استفت اگگ

باشد. در علم اصول فقه از این مسأله از اساس و عدم مترتب شدن آثار آن میمنظور از فساد معامله عدم انعقاد آن  -١

 کنند: آیا نهی مفید بطالن است؟چنین تعبیر می

_____________________________ 
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 َوَ� ﴿ :ۀرضایت دیگر اشکال ندارد. و جمل ۀواسطه یک از طرفین در آنچه به او انتقال یافته بف هرتصّر 
 ْ نُفَسُ�مۡ  َ�ۡقُتلُٓوا

َ
زیرا برادر دینی نیز ی را نباید بکشد، رشامل است که انسان خود و مسلمان دیگ ﴾أ

 باشد. باشد و هر دو مورد نهی می خودی می

ْ َكَبآ�َِر َما ُ�ۡنَهۡوَن َ�ۡنُه نَُ�ّفِۡر َعنُ�ۡم َسّ�ِ ﴿ ۡدَخٗ�  َٔ إِن َ�َۡتنُِبوا اتُِ�ۡم َونُۡدِخۡلُ�م مُّ
 .]٣١[النساء:   ﴾٣١َكرِ�ٗما 
گذریم و شما  وچک شما میاگر از گناهان بزرگ خودداری و دوری کنید، از گناهان ک: ترجمه

 )۳۱کنیم.( را به جای ارجمند وارد می
ا گناهان جزئی اگرچه اجتناب و دوری مّ کردن مردم است از گناهان بزرگ و ا هدف دین دور: نکات

ات خیلی غور نکند و خود را به زحمت از آنها نیز پسند خدا و دین است، ولی انسان باید در جزئیّ 

  بزرگ کدام است اختالف نظر شده می نیفکند ودر اینکه گناهان
ً
از آن  توان گفت آنچه در قرآن صریحا

 دعذاب به آن داده ش ۀنهی شده و یا وعد
ُ
کبیره است، ولی عصیان خدا  ،خروی دارده، و کیفر دنیوی و ا

 .)١(چه باشدت دارد در هراهمیّ 

﴿ َ� ٰ ُ بِهِۦ َ�ۡعَضُ�ۡم َ�َ َل ٱ�َّ ْ َما فَضَّ ْۖ َوَ� َ�َتَمنَّۡوا ا ٱۡ�تََسُبوا ۡعٖض� ّلِلرَِّجاِل نَِصيٞب ّمِمَّ
ۚ َوۡ�  ا ٱۡ�تََسۡ�َ ٍء َعلِيٗما  َٔ َولِلّنَِسآءِ نَِصيٞب ّمِمَّ َ َ�َن بُِ�ّلِ َ�ۡ ۦٓۚ إِنَّ ٱ�َّ َ ِمن فَۡضلِهِ لُواْ ٱ�َّ

ۡقَرُ�وَنۚ َوٱ ٣٢
َ
اِن َوٱۡ� ا تََرَك ٱۡلَ�ِٰ�َ ٖ َجَعۡلَنا َمَ�ِٰ�َ ِممَّ

يَۡ�ُٰنُ�ۡم َ� َولُِ�ّ
َ
ِيَن َ�َقَدۡت � اتُوُهۡم  َٔ �َّ

ءٖ َشِهيًدا  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ َ�َن َ�َ  .]٣٣-٣٢[النساء:   ﴾٣٣نَِصيَبُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

و آنچه را که خدا بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر، برتری داده، آرزو مکنید، برای : ترجمه
 اند نصیبی است در آنچه کسب کرده اند و برای زنان مردان بهره و نصیبی است از آنچه کسب کرده

مردان و  یک از ) و برای هر۳۲یزی دانا بوده است(چ فضل او سؤال کنید زیرا خدا به هرو خدا را از 
اید. پس  رند و از آنانکه پیمان بستهازنان ارث خورانی قرار دادیم از آنچه والدین و خویشان گذ

 )۳۳ایشان را بدهید، به راستی که خدا بر هر چیزی شاهد وگواه بوده است.( ۀنصیب و بهر 
ه تعالی ب داشتند، حق دادند و مال زن را از او باز می ت به زنان و اطفال ارث نمیزمان جاهلیّ  :نکات

ْ  َوَ� ﴿ :ۀی در جملآیات فوق از این کار نهی نموده. و مقصود از نهی تمنّ  ۀواسط این است  ﴾...َ�َتَمنَّۡوا

زوال آن را  و که اگر کسی در صفات روحی و جسمی و یا مالی برتری داشت شما به او حسد نبرید
_____________________________ 

يْتَ « چنانکه گفته شده: -١ صَ نْ عَ كِنْ انْظُرْ إىلَ مَ لَ َطِيئَةِ وَ رِ اخلْ غَ نْظُرْ إىلَ صِ به کوچک بودن گناه نگاه مکن، بلکه به : «»الَ تَ

 ».کنیکن که معصیت و نافرمانی او را می کسی نگاه
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از خدا بخواهید که به شما نیز عطا کند و به عطای او راضی  هطالب نباشید و به خدا اعتراض نکنید، بلک

ْ  َٔ َوۡ� ﴿ :فرمودهباشید، چنانکه  َ  لُوا انِ ﴿ :د ازو مقصو .﴾فَۡضلِهِۦٓۚ  ِمن ٱ�َّ ۡقَرُ�ونَ  ٱۡلَ�ِٰ�َ
َ
شامل ، ﴾َوٱۡ�

ِينَ ﴿ سوم و زوج و زوجه. و مقصود از اول، دوم، ۀشود مانند طبق نسبی و سببی می  ﴾...َ�َقَدۡت  َوٱ�َّ
در جنگ و صلح با هم  است که در شرع تجویز شده کسی با دیگری پیمان ببندد که »ضامن جریره«

دست : آن چنین است ۀو اگر هر یک را جنایتی و دینی بر عهده آمد دیگری بپردازد، و صیغ همراهی کنند

كَ  ا أنَّ نَ دْ اهَ عَ « :گوید گذارند، یکی می توی دست یکدیگر می أْرُ ي ثَ أْرِ ثَ كَ وَ مُ دْ ي هَ مِ دْ هَ كَ وَ مُ ي دَ مِ دَ

كَ  لْمُ ي سِ لْمِ سِ بُكَ وَ رْ يبِ حَ رْ حَ تَطْ  ،وَ ثُكَ وَ أَرِ نِي وَ ثُ رِ تَ نْكَ وَ لُ عَ قِ أَعْ نِّي وَ لُ عَ قِ عْ تَ لُبُ بِكَ وَ أَطْ . که )١(»لُبُ يبِ وَ

 برد. او ارث می ،ارث نسبی و سببیدر صورت نبودن و

ۡمَ�ٰلِِهمۚۡ ﴿
َ
نَفُقواْ ِمۡن أ

َ
ٰ َ�ۡعٖض َو�َِمآ أ ُ َ�ۡعَضُهۡم َ�َ َل ٱ�َّ ُٰموَن َ�َ ٱلّنَِسآءِ بَِما فَضَّ  ٱلرَِّجاُل قَ�َّ

ِٰ� َ�َافُوَن �ُُشوزَُهنَّ فَعُِظوُهنَّ  ۚ َوٱ�َّ ُ ٰلَِ�ُٰت َ�ٰنَِ�ٌٰت َ�ٰفَِ�ٰٞت ّلِۡلَغۡيِب بَِما َحفَِظ ٱ�َّ فَٱل�َّ
 َ ْ َعلَۡيِهنَّ َسبِيً�ۗ إِنَّ ٱ�َّ َطۡعَنُ�ۡم فََ� َ�ۡبُغوا

َ
ۖ فَإِۡن أ َوٱۡهُجُروُهنَّ ِ� ٱلَۡمَضاِجِع َوٱۡ�ُِ�وُهنَّ

ا  .]٣٤[النساء:   ﴾٣٤َكبِٗ��  َ�َن َعلِّيٗ
سبب آنچه خدا برتری داده بعضی از ایشان را ه مردان کارگزاران و سرپرستند بر زنان ب: ترجمه

د، پس زنان شایسته اطاعت اند مردان از اموال خو سبب آنچه انفاق کردهه بر بعض دیگر و ب
و آن زنانی که از  حفظ کنند به آنچه خدا حفظ نموده که غیب مردان را (از خدا) ندکنندگان

و ایشان  در خوابگاهها ازایشان دوری کنید سرکشی آنان خوف دارید ایشان را موعظه کنید و
را بزنید، پس اگر از شما اطاعت کردند به هیچ وجه بر ایشان ستم روا مدارید، به درستی که 

 )۳۴خدا واال و بزرگ است.(
 ۀواسطه و کارگزار و سرپرست زنان نموده، ب را برتری داده و بر زنان گمارده ردانتعالی م حق: نکات

ی بیشتری دارند، این از داده شده و بر اعمال شاقه توانای اینکه به مردان برتری در نیروی فکری و بدنی

 نظر عقل. و امّ 
ً
ان انفاق کنند اضافه باید بر زنه ب است. بججمعه بر ایشان وا اذان و جهاد، خطبه، ا شرعا

ل شوند. و لذا خدا و مخارج زنان را چه از جهت طعام و لباس و چه از جهت مسکن باید متحّم 

بندیم که خون من خون توست، نابودی من نابودی توست، خونبهای من خونبهای توست و جنگ من پیمان می« -١

گیری و خونبهای تو برم؛ خونبهای مرا میبری و از تو ارث میجنگ توست و صلح من صلح توست؛ از من ارث می

 ».پردازمپردازی و از جانب تو دیه را مییه را میگیرم و از سوی من درا می

_____________________________ 
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ٓ ﴿ :فرموده ْ  َو�َِما نَفُقوا
َ
ا اگر زنان طغیان کردند، باید با ایشان چنانکه در آیه دستور داده رفتار کرد مّ . و ا﴾أ

 که دیه وارد نشود. شرطیه ب

ۡهلَِهآ إِن يُرِ�َدآ إِۡصَ�ٰٗحا  �ۡن ِخۡفُتۡم ِشَقاَق ﴿
َ
ۡهلِهِۦ وََحَكٗما ّمِۡن أ

َ
بَۡينِِهَما فَٱۡ�َعُثواْ َحَكٗما ّمِۡن أ

َ َ�َن َعلِيًما َخبِٗ��  ُ بَۡيَنُهَماۗٓ إِنَّ ٱ�َّ  .]٣٥[النساء:   ﴾٣٥يُوَّ�ِِق ٱ�َّ
داوری از  و مرد ۀدو اگر از ناسازگاری میان آنان خوف داشتید، پس داوری از خانوا: ترجمه
اصالح کنند خدا توفیق دهد و وسائل اصالح را در میان  ۀن دو ارادآزن بفرستید، اگر  ۀخانواد

 )۳۵است.( ایشان فراهم کند، زیرا خدا دانا و آگاه
مردم و حاکم شرع است و یا فامیل طرفین است که باید دو نفر  ﴾...ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿ مخاطب: نکات

ْ ﴿ ۀاز کسان خود را بفرستند. وجمل از این است که بعثت به رضایت زوجین باشد و یا  اعّم  ﴾...فَٱۡ�َعُثوا

شوند و زوجین باید به حکم  می عنوان حکومت وارده رساند که دو نفر ب می ﴾َحَكٗما﴿ :ۀخیر. و کلم

ٓ  إِن﴿ :ۀکنند. و جملایشان اطاعت   داللت دارد که َح  ﴾...إِۡصَ�ٰٗحا يُرِ�َدا
َ
مین و یا زوجین باید برای ک

بر تفرقه شد، بهتر آن است که به  و بنا ت تفرقه نداشته باشند. و اگر اصالح نشداصالح اقدام کنند و نیّ 

 اذن زوجین تفرقه حاصل شود.

ْ بِهِۦ ﴿ َ َوَ� �ُۡ�ُِ�وا ْ ٱ�َّ يِۡن إِۡحَ�ٰٗنا َو�ِِذي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ٔٗ َشۡ� َوٱۡ�ُبُدوا ۖ َو�ِٱۡلَ�ِٰ�َ ا
بِيِل َوَما اِحِب بِٱۡ�َ�ِب َوٱبِۡن ٱلسَّ  َوٱلَۡمَ�ِٰكِ� َوٱۡ�َارِ ذِي ٱۡلُقۡرَ�ٰ َوٱۡ�َارِ ٱۡ�ُُنِب َوٱلصَّ

َ َ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن ُ�َۡتا يَۡ�ُٰنُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
 .]٣٦[النساء:   ﴾٣٦ٗ� فَُخوًرا َملََكۡت �

و خدا را عبادت کنید، و هیچ چیزی را شریک او نکنید، و به والدین و خویشان و : ترجمه
ت دور و یار نزدیک و راهگذر و آنکه به ملکیّ  ۀیتیمان و مساکین و همسایگان نزدیک و همسای
 )۳۶نازد.( به خود میخودخواهی که  دارد شما درآمده، احسان کنید، زیرا خدا دوست نمی

ْ  َوَ� ﴿ :ۀجمل: نکات اطالق دارد که باید چیزی را شریک خدا نکرد نه در ذات  ﴾ا ٔٗ َشۡ�  بِهِۦ �ُۡ�ُِ�وا

و نه در صفات و نه در افعال و نه در عبادت و نه در حکم. شریک در ذات این است که کسی بگوید دو 

خدا همه جا در صفات این است که بگوید غیر كا شرمّ قدیم بوده. و اذات در قدیم بوده و یا دو وجود در 

ا شرک در ر و یا شنوا و یا بینا و یا صفات دیگر خدا را واجد است. و أمّ مدیر و یا مدبِّ  حاضر و یا ناظر و یا

خدا را شافی و یا کافی و یا نگهبان و یا خالق و یا رازق بداند. و شرک در عبادت افعال این است که غیر

خدا کرنش کند مانند ا در عبادت بخواند و یا برای غیرخدا رغیرخدا را بندگی کند و یا غیرست که این ا

 »القرآن كيا رشي«: کم این است که به کسی غیرخدا بگویدشرک در ُح  کند. و کرنشی که برای خدا می
 بداند. ةکم کس دیگر را واجب االطاعو یا ُح 
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ُمُروَن ﴿
ۡ
ِيَن َ�ۡبَخُلوَن َوَ�أ ُ ِمن فَۡضلِهِۦۗ ٱ�َّ ٓ َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ ٱ�َّاَس بِٱۡ�ُۡخِل َوَ�ۡ�ُتُموَن َما

ِهيٗنا  ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
َ
 .]٣٧[النساء:   ﴾٣٧َوأ

کنند، و آنچه خدا از فضل خود به ایشان  ورزند و مردم را به بخل أمر می آنانکه بخل می: ترجمه
 )۳۷ایم.( کننده مهیا کرده کافرین عذاب خوار کنند، و برای داده کتمان می

اد و بخل در مقصود از بخل، بخل در مال فقط نیست بلکه بخل در علم و بخل در ارش: نکات

گاه ساخته، مانند یهود که بخل ورزیدند از اظهار حق و کتمان هر چه خدا به ایشان داده و یا ایشان را آ

گاهی خود را که در حِقّ  کردند که شما نیز  تند به مردم اظهار کنند، و به دیگران أمر میمحمد داش اینکه آ

 دانید کتمان کنید. از اظهار حق بخل بورزید و آنچه می

ِ َوَ� بِٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ� َوَمن يَُ�ِن ﴿ ۡمَ�ٰلَُهۡم رِئَآَء ٱ�َّاِس َوَ� يُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
َ
ِيَن يُنفُِقوَن أ َوٱ�َّ

ۡيَ�ُٰن َ�ُۥ  ا  ٣٨َقرِ�ٗنا فََسآَء قَرِ�ٗنا ٱلشَّ نَفُقواْ ِممَّ
َ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َوأ َوَماَذا َعَلۡيِهۡم لَۡو َءاَمُنواْ بِٱ�َّ

ُ بِِهۡم َعلِيًما  ۚ َوَ�َن ٱ�َّ ُ �ٖ� �ن تَُك َحَسَنٗة  ٣٩َرزََ�ُهُم ٱ�َّ َ َ� َ�ۡظلُِم ِمۡثَقاَل َذرَّ إِنَّ ٱ�َّ
ۡجًرا َعِظيٗما يَُ�ٰعِۡفَها َو�ُ 

َ
نُۡه أ ُ ِۢ �َِشِهيٖد وَِجۡئَنا  ٤٠ۡؤِت ِمن �َّ ة مَّ

ُ
ِ أ

فََكۡيَف إَِذا ِجۡئَنا ِمن ُ�ّ
ُؤَ�ٓءِ َشِهيٗدا  ٰٓ�َ ٰ ٰى بِِهُم  ٤١بَِك َ�َ ْ ٱلرَُّسوَل لَۡو �َُسوَّ ْ وََعَصُوا ِيَن َ�َفُروا يَۡوَم�ِٖذ يََودُّ ٱ�َّ
 َ �ُض َوَ� يَۡ�ُتُموَن ٱ�َّ

َ
 .]٤٢-٣٨[النساء:   ﴾٤٢َحِديٗثا  ٱۡ�

کنند و به خدا و به روز دیگر  که اموال خود را برای دیدن مردم انفاق می و برای آنان: ترجمه
) و چه چیز بود بر ۳۸( که شیطان همدم او باشد پس بد همدمی استایمان ندارند و کسی

آوردند و از آنچه خدا روزی  میایشان (یعنی چه ضرری داشت) اگر به خدا و روز دیگر ایمان 
ای ستم  هخدا به مقدار ذرّ  قاً ) محّق ۳۹کردند، و خدا به ایشان داناست( ایشان کرده انفاق می

) پس چگونه ۴۰دهد( از نزد خود اجر بزرگ می و افزاید کند و اگر کار نیکی باشد آن را می نمی
) آن روز کافران و ۴۱ان گواه آوریم(بر این توراتی به گواهی و باشد وقتی که بیاوریم از هر أّم 

شد(یعنی  هموار می دارند که کاش زمین به ایشان آنانکه نافرمانی رسول کردند دوست می
 )۴۲د.(کردن خدا سخنی را کتمان نمیاز شدند) و زیرخاک می

ِينَ ﴿ :ۀجمل: نکات و مقصود از قرین  قبل ۀدر آی ﴾لِۡلَ�ٰفِرِ�نَ ﴿ عطف است بر ﴾...يُنفُِقونَ  َوٱ�َّ

 
ً
ىٰ  لَوۡ ﴿ :کند. و مقصود از ایشان را وسوسه می بودن شیطان این است که دائما �ُض  بِِهمُ  �َُسوَّ

َ
این  ﴾ٱۡ�

شدند.  کردند که دیگر از آن خارج نمی است که زیر خاک بودند و زمین را بر روی بدن ایشان هموار می

َ  يَۡ�ُتُمونَ  َوَ� ﴿ :مقصود از و   ، این است﴾اَحِديثٗ  ٱ�َّ
ّ

کنند و خدا  ار کفر خود را انکار میکه کف
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کنند که خوب بود کتمان  شوند و آرزو می آورد، سپس ایشان پشیمان می اعضای ایشان را به سخن می

شهادت اوست بر اهل زمان خود و  صمقصود از شهادت رسول خدا کردیم کفر خود را. و نمی

 آیات دیگر. ۀاصحاب خود، به قرین

ْ َما َ�ُقولُوَن َوَ� ﴿ ٰ َ�ۡعلَُموا نُتۡم ُسَ�َٰرٰى َح�َّ
َ
لَٰوَة َوأ ْ ٱلصَّ ْ َ� َ�ۡقَرُ�وا ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

َحٞد ّمِنُ�م 
َ
ۡو َجآَء أ

َ
ٰ َسَفٍر أ ۡو َ�َ

َ
ۡرَ�ٰٓ أ ْۚ �ن ُكنُتم مَّ ٰ َ�ۡغتَِسلُوا ُجُنًبا إِ�َّ َ�بِِري َسبِيٍل َح�َّ

ْ َصِعيٗدا َطّيِٗبا فَٱۡمَسُحواْ ّمَِن ٱلۡ  ُموا ْ َماٗٓء َ�َتَيمَّ ۡو َ�َٰمۡسُتُم ٱلّنَِسآَء فَلَۡم َ�ُِدوا
َ
َغآ�ِِط أ

ا َ�ُفوًرا  َ َ�َن َ�ُفوًّ يِۡديُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ
َ
 .]٤٣[النساء:   ﴾٤٣بِوُُجوهُِ�ۡم َو�

ید و گوی ه بدانید چه میتا اینکبه نماز نزدیک نشوید مستید  در حالیکه ،ای مؤمنین: ترجمه
تا اینکه غسل کنید، و اگر بیمار و یا بر  ـدگان راه باشیدنمگر اینکه گذرکن ـ نه در حال جنابت

، سفر بودید و یا یکی از شما از قضای حاجت آمد و یا با زنان جماع کردید پس آبی نیافتید
(از آن خاک  خودتاندستهای  را، پس بمالید به صورتها و یزمینخاک پاک م کنید تیّم  پس

 )۴۳، بدرستی که خدا بخشنده و آمرزنده است.(پاک)

ْ  َ� ﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات لَٰوةَ  َ�ۡقَرُ�وا ظاهر این است که در حال مستی به نماز ه ب ﴾...ٱلصَّ

وا بُ قرَ تَ  ال«: ن یعنی نماز مراد است نه مسجد زیرا نفرمودهآمعنای حقیقی  ۀوصال نزدیک نشوید

ٰ  َسبِيلٍ  َ�بِرِي إِ�َّ  ُجُنًبا َوَ� ﴿ :و مقصود از »... دسجِ مَ ـال ْ  َح�َّ ، این است که در حال ﴾َ�ۡغتَِسلُوا

 َ�بِِري﴿ مسافر باشید و آب پیدا نکنید که مراد از همگر اینک جنابت نماز نخوانید تا اینکه غسل نمائید
مقصود  :اند حال و محل گفته ۀعالق، آن مسافری است که در بین راه آب ندارد. ولی بعضی به ﴾َسبِيلٍ 

محل نماز است که مسجد باشد یعنی در حال مستی به مسجد نزدیک نشوید و بنابراین قول  ةصالاز 

ه مگر ب شود که شخص جنب به مسجد نرود این می ﴾َسبِيلٍ  َ�بِرِي إِ�َّ  ُجُنًبا َوَ� ﴿ :ۀمقصود از جمل

 و درنگ نکند. مطلب دیگر اینکه مقصود از خارج شود از در دیگر و گذر که از دری وارد عنوان راه

اغما و غفلت بهتر  ولی در سکر مجازی یعنی سکر خواب،، سکر و مستی حقیقی است، ﴾ُسَ�َٰرىٰ ﴿

ٰ ﴿ آن است که به نماز نزدیک نشود، زیرا ْ  َح�َّ در تمام اینها مصداق دارد. و دیگر  ﴾َ�ُقولُونَ  َما َ�ۡعلَُموا

ٰ ﴿ اینکه ْ  َح�َّ گوید، پس باید مقداری از  داللت دارد بر اینکه انسان نمازگزار باید بداند چه می ﴾َ�ۡعلَُموا

ْ ﴿ گوید. و دیگر اینکه در لغت و زبان عرب را فراگیرد تا بفهمد در نماز چه می چون نفرموده  ﴾َ�ۡغتَِسلُوا

برای باید  ،جنب شده شود، پس انسان اگر دارد و شامل تمام بدن می کجای بدن را غسل دهید اطالق
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زمین را خاک  ،و صعید ،م کندن باید بر صعید تیّم آم طبق قرتمام بدن را غسل دهد. و در تیّم نماز 

 م کند.انسان نباید به چیز دیگر تیّم  ،گویند، پس با وجود خاک

َ�ٰلَةَ ﴿ وَن ٱلضَّ ْ نَِصيٗبا ّمَِن ٱۡلِكَ�ِٰب �َۡشَ�ُ وتُوا
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
ن تَِضلُّواْ  �

َ
َوُ�رِ�ُدوَن أ

بِيَل  ِ نَِصٗ��  ٤٤ٱلسَّ ا َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ ِ َوِ�ّٗ ۡعَدآ�ُِ�ۡمۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
ۡعلَُم بِأ

َ
ُ أ ِيَن  ٤٥َوٱ�َّ ّمَِن ٱ�َّ

َواِضعِهِۦ َوَ�ُقولُوَن َسِمۡعَنا وََعَصۡيَنا َوٱۡسَمۡع َ�ۡ�َ  ُمۡسَمٖع َوَ�ِٰعَنا  َهاُدواْ ُ�َّرِفُوَن ٱۡلَ�َِم َعن مَّ
َطۡعَنا َوٱۡسَمۡع َوٱنُظۡرنَا لََ�نَ 

َ
ْ َسِمۡعَنا َوأ ُهۡم قَالُوا َّ�

َ
لِۡسنَتِِهۡم َوَطۡعٗنا ِ� ٱّ�ِيِن� َولَۡو �

َ
� َ�َّۢ� بِ�  َخۡ�ٗ

ُ بُِ�ۡفرِهِۡم َفَ� يُۡؤِمُنوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  ۡقَوَم َوَ�ِٰ�ن لََّعَنُهُم ٱ�َّ
َ
َُّهۡم َوأ  .]٤٦-٤٤[النساء:   ﴾٤٦ل

گمراهی را نظر نیفکندی که اند  داده شده )توراتای ازکتاب( که بهرهآیا به سوی آنان: ترجمه
) و خدا به دشمنان شما داناتر است، و خدا ۴۴واهند که شما راه را گم کنید(خ  خرند و می می

هودی ) از جمله کسانی که ی۴۵برای سرپرستی کفایت و برای یاری کفایت و بس است(
گویند شنیدیم و نافرمانی کردیم، و بشنو  می و را از جاهایش کنند کلمات اند تحریف می شده

زدن در دین است، و  نشنوی، و ما را رعایت کن، در حالیکه مقصودشان پیچاندن زبان و طعنه
و آینه برای ایشان بهتر ردیم و بشنو و به ما مهلت بده هر اگر ایشان بگویند شنیدیم و اطاعت ک

سبب کفرشان لعنتشان نموده و از حق دورشان کرد، پس ایمان ه تر بود، ولیکن خدا ب راست
 )۴۶آورند مگر کمی.( نمی

از کتاب همان نیمه دانشمندانی است که مقداری  ﴾ٱۡلِكَ�ٰبِ  ّمِنَ  نَِصيٗبا﴿ ۀمقصود از کلم: نکات

ا اینکه آنان چگونه مشتری مّ ضاللتند، و ادانند، و لذا مشتری  و باقی آن را نمی اند آسمانی را یاد گرفته

پسندیدند، و برای  کفر به او را می صت محمداینگونه که با علم به نبّو ه توان گفت ب ضاللت بودند، می

 ُ�َّرِفُونَ ﴿ استند که مسلمین نیز گمراه باشند. و مقصود ازخو خود را به گمراهی زده و می ،بتعّص 
 توراتهای  کردند، زیرا نسخه را عوض می توراتکه الفاظ  فظی باشدممکن است تحریف ل ﴾...ٱۡلَ�ِمَ 

  نیامده بود وجوده کم بود و صنعت چاپ ب
ً
 توراتو لذا ممکن بود عبارات  سواد بودند بی و مردم نیز اکثرا

ه و ممکن است مقصود از تحریف، تحریف معنوی باشد که عبارات آن را معنی دیگری ب را عوض کنند

د را به قرآن نسبت خوبخواه  کنند و معانی دل مانند زمان ما که با قرآن بازی می وکردند.  دلخواه خود می

تمسخر بود. و  ﴾وََعَصۡيَنا َسِمۡعَنا﴿ کردند. و مقصود از چنین می توراتدهند، آن زمان نیز با  می

یا مقصودشان از  گفتند، و یهزاء ماسته این نبود که ما را مراعات کن، بلکه ب ﴾َ�ِٰعَنا﴿ مقصودشان از

 یعنی چوپان ما بود. »عينارا« ،آن
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ن �َّۡطِمَس ﴿
َ
ٗقا لَِّما َمَعُ�م ّمِن َ�ۡبِل أ ۡ�َا ُمَصّدِ ْ بَِما نَزَّ وتُواْ ٱۡلِكَ�َٰب َءاِمُنوا

ُ
ِيَن أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ۡو نَۡلَعَنُهۡم َكَما 
َ
ۡدبَارَِهآ أ

َ
ٰٓ أ َها َ�َ ِ َمۡفُعوً� وُُجوٗها َ�َ�ُدَّ ۡمُر ٱ�َّ

َ
ۡبِت� َوَ�َن أ ۡصَ�َٰب ٱلسَّ

َ
لََعنَّآ أ

ِ َ�َقِد  ٤٧ َك بِهِۦ َوَ�ۡغِفُر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُءۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ
ىٰٓ إِۡ�ًما َعِظيًما   .]٤٨-٤٧[النساء:   ﴾٤٨ٱۡ�َ�َ

ایم در حالیکه تصدیق  که دارای کتابید ایمان بیاورید به آنچه نازل کرده ای کسانی: ترجمه
 نها را محو کنیم و به پشتها برگردانیم، و یا ایشا کند آنچه را با شماست، پیش از آنکه صورت می

ه ) ب۴۷را لعن کنیم چنانکه اصحاب سبت (روز شنبه) را لعن کردیم، وأمر خدا شدنی بوده است (
کس که بخواهد،  ن را برای هرآتر  آمرزد، و پایین ق که خدا شرک به او را نمیتحقی راستی و

 )۴۸آمرزد، و آنکه به خدا شرک آورد، پس به تحقیق گناه بزرگی را مرتکب شده است.( می
حیله  و گیری تعطیل نکردند شنبه از ماهی اند که روز مقصود از اصحاب سبب کسانی بوده: نکات

. است ایشان ذکر شده ۀقّص  ۱۶۳ ۀاعراف آی ۀو خدا مسخشان کرد چنانکه در سور کردند در گرفتن ماهی

َ  إِنَّ ﴿ :ۀو در جمل ن َ�ۡغِفرُ  َ�  ٱ�َّ
َ
 کند تا خدا بیامرزد و شده که مشرک توبه نمی اشکال، ﴾بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

و مشرک خدا را قبول ندارد؟ جواب این است که مقصود  اضافه اگر توبه کرد مشرک نیسته نیامرزد و ب

 ی و خالقیّ ه یکتایاز مشرک آن کسی که خدا را قبول دارد ب
ّ
ه، ولیکن غیرخدا را ت مانند مشرکین مک

دهد و  شود و بندگان خدا را در کارهای خدا دخالت می برای خواندن خدا واسطه قائل می خواند و می

هد مانند صفت المکانی و حضور کل  دند و صفات خدا را به بندگان او میک برای غیرخدا نذر و نیاز می

و  همین عقاید و هکذا، سپس با داند شود و یا او را سمیع کل صوت می مکان را برای غیرخدا قائل می

 وبه از دنیا برود.اعمال بدون ت

ُ يُزَ ﴿ نُفَسُهم� بَِل ٱ�َّ
َ
وَن أ ِيَن يَُز�ُّ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
ٱنُظۡر  ٤٩ّ�ِ َمن �ََشآُء َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً� �

بِيًنا  ِ ٱۡلَكِذَبۖ َوَ�َ�ٰ بِهِۦٓ إِثٗۡما مُّ وَن َ�َ ٱ�َّ وتُواْ نَِصيٗبا ّمَِن  ٥٠َكۡيَف َ�ۡفَ�ُ
ُ
ِيَن أ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

 ِ ُٰغوِت َو�َُقولُوَن لِ�َّ ۡبِت َوٱل�َّ ِيَن ٱۡلِكَ�ِٰب يُۡؤِمُنوَن بِٱۡ�ِ ۡهَدٰى ِمَن ٱ�َّ
َ
ْ َ�ُٰٓؤَ�ِٓء أ يَن َ�َفُروا

ُ فَلَن َ�َِد َ�ُۥ نَِصً�ا  ٥١َءاَمُنواْ َسبِيً�  ۖ َوَمن يَۡلَعِن ٱ�َّ ُ ِيَن لََعَنُهُم ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ
ُ
   ﴾٥٢أ

  .]٥٢-٤٩[النساء:  
 ،کنند) خود تمجید میشمرند (از  که خود را پاک می آیا نظر نکردی به سوی آنان: ترجمه

خرما به ایشان ستم  ۀهست ۀکند وبه قدر رشت تمجید میهرکسی را بخواهد،  ست کهبلکه خدا
) ۵۰بندند، و کافی است که این گناهی آشکار باشد( ) بنگر چگونه بر خدا دروغ می۴۹نشود(
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طاغوت  ) دارند، که ایمان به جبت وتوراتکه نصیبی از کتاب ( آیا نظر نکردی به سوی آنان
گویند ایشان (یعنی مشرکین) هدایت  ار میبت بود) وبه کّف  آورند (جبت و طاغوت نام دو می

) ایشانند آنانکه خدا لعنتشان کرده، و کسی را که خدا لعن ۵۱راه (ه ترند از مؤمنین ب یافته
 )۵۲کند برای او یاوری نخواهی یافت.(

ما مشرک نیستیم، بلکه از : گفتند هود بودند که میکردند، ی که خود را تزکیه و تعریف می آنان: نکات

یهودی  کسی کهشود مگر  و داخل بهشت نمی ،باشیم اء او میخدا و ابناء خدا و احبّ  بندگان خاِصّ 

  قیامت برای ما شفاعت خواهند کرد. پدران و اجداد ما از انبیاء بوده و روز: گفتند و می ،باشد
ّ

ه روزی عد

باشیم آنچه  والله ما مانند این اطفال می: ، و گفتندصآوردند نزد رسول خدا ای از یهود اطفال خود را

ایم به شب جبران و عفو  دهشود، و آنچه در روز کر روز جبران و عفو میه ایم ب در شب عمل کرده

 !)١( شود می

 متأّس 
ّ

  هفانه عد
ّ
أئمه  کنند که ما پیرو ت ما همان خودخواهی یهود را دارند و خودپسندی میای از مل

قرآن تمام  شان قرآن است،هستیم و هر چه بکنیم مورد عفو خواهد بود، در صورتی که کتاب آسمانی ای

ونَ  َكۡيَف ﴿ این اوهام را مردود ساخته است، و این چیزها را افتراء بر خدا دانسته و فرموده  َ�َ  َ�ۡفَ�ُ
 ِ ۡبتِ  يُۡؤِمُنونَ ﴿ ومقصود از ﴾...ٱۡلَكِذَب  ٱ�َّ ُٰغوتِ وَ  بِٱۡ�ِ بن  یهود بوده مانند حّی  ای از عده، ﴾ٱل�َّ

  اخطب و کعب بن اشرف که برای خاموش
ّ
ه نزد قریش و ابوسفیان، و با آنان کردن اسالم رفتند مک

د نزدیکترید و ما از و به محّم  دشما اهل کتابی :، قریش گفتندصقسم شدند برای دفع رسول خدا  هم

برای جبت و طاغوت سجده کنید تا ما خاطر جمع شویم، پس ید مکر شما خاطرجمع نیستیم، پس بیای

شما به : د؟ کعب گفتبرای بتها سجده کردند، ابوسفیان گفت آیا ما به هدایت نزدیکتریم یا محّم 

پرچمدار باطلی،  هر و یا به باشد ت می. و آیا جبت و طاغوت در لغت منحصر به ب)٢(هدایت نزدیکترید

 
ّ

  تعی نبّو چه مد
ّ

  و تلوهیّ ا یعو چه مد
ّ

و چه آنکه حالل و حرام از خود بیاورد و  عی علم غیبچه مد

 لغت عرب، جبت و طاغوت گویند. در سوی خود دعوت کند، که تمام اینها راه مردم را ب

بدون  یكلب از )١٤٨ :ص( أسباب النزول ی،واحد )؛ و در مصادر أهل سنت: نگا:٩/٧٤( بحار األنوارجملسی،  -١

 .)٢/٥٦٠( منثورـالدر ال)؛ و ١٦٧ :ص( لباب النقول)؛ سيوطی، ٢/٢٣٣( معامل التنزيلو بغوی، إسناد، 

أسباب )؛ واحدی، ٤٦٩ -٤٦٦/ ٨( جامع البيانی، طرب). و در مصادر اهل سنت: ٧٥ -٩/٧٤( األنواربحار جملسی،  -٢

 ).٥٦٣/  ٢( منثورـالدر ال)؛ و سيوطي، ٢/٢٣٥( معامل التنزيل)؛ بغوی، ١٤٩ :ص( النزول

_____________________________ 
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ۡم لَُهۡم نَِصيٞب ّمَِن ٱلُۡمۡلِك فَإِٗذا �َّ يُۡؤتُوَن ٱ�َّاَس نَقًِ�ا ﴿
َ
ٰ  ٥٣أ ۡم َ�ُۡسُدوَن ٱ�َّاَس َ�َ

َ
َمآ أ

ۡلً�  ٓ َءاَل إِبَۡ�ٰهِيَم ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة َوَءاَ�ۡيَ�ُٰهم مُّ ُ ِمن فَۡضلِهۦِۖ َ�َقۡد َءاتَۡيَنا َءاتَٮُٰهُم ٱ�َّ
ن َصدَّ َ�ۡنُهۚ َوَ�َ�ٰ ِ�ََهنََّم َسِعً�ا  ٥٤َعِظيٗما  ۡن َءاَمَن بِهِۦ َوِمۡنُهم مَّ ِيَن  ٥٥فَِمۡنُهم مَّ إِنَّ ٱ�َّ
 ْ ۡلَ�ُٰهۡم ُجلُوًدا َ�ۡ�ََها � َ�َفُروا َ�ٰتَِنا َسۡوَف نُۡصلِيِهۡم نَاٗر� ُ�ََّما نَِضَجۡت ُجلُوُدُهم بَدَّ

َ َ�َن َعزِ�ًزا َحِكيٗما   .]٥٦-٥٣[النساء:   ﴾٥٦ِ�َُذوقُواْ ٱۡلَعَذاَبۗ إِنَّ ٱ�َّ
مردم را  دهند آیا برای ایشان نصیبی از سلطنت است، پس در آن هنگام نمی: ترجمه
ورزند بر آنچه خدا از فضل خود داده ایشان را، پس به  ) بلکه آیا به مردم حسد می۵۳نقیری(

) پس ۵۴به ایشان دادیم پادشاهی عظیمی را( و آل ابراهیم دادیم کتاب و حکمت راتحقیق به 
ی و دوزخ برا عضی از ایشان بازداشتند از ایمانو ب آن کتاب ایمان آوردبعضی از ایشان به 

که به آیات ما کافر شدند به همین زودی  تحقیق آنان راستی وه ) ب۵۵سوزانیدن کافی است(
کنیم به پوستهای  قدر پوستهای ایشان بسوزد تبدیل می کنیم ایشان را به آتشی که هر می وارد

 )۵۶ستی که خدا عزیز و حکیم بوده است.(ه در دیگری تا بچشند عذاب را، ب
تعالی به ایشان  و پیروانش بودند که حق صیهود بودند، همان محمد ِد مردمی که مورد حس: نکات

: ما به آل ابراهیم فرماید شد، خدا می روز قدرتشان زیادتر میه قدرت و سلطنت بخشید، و روز ب ت،نبّو 

ورزید. و در  ت دادیم، شما چرا به آنان حسد نمیسلیمان و داود نیز سلطنت و نبّو  یعنی یعقوب، یوسف،

اند چگونه عذاب  اشکال شده که پوستهای دیگر که عصیان نکرده ﴾...ُجلُوُدُهم نَِضَجۡت  ُ�ََّما﴿ ۀجمل

و اوست  شود جوهر آدمی و روح او عوض نمی امّ جواب این است پوست از عوارض است اشود؟  می

 
ّ

خرما و کنایه از چیز بسیار کوچک و  ۀرفتگی و شکاف پشت هستفرو  »نقري«ب است. و که معذ

 ارزش است. کم

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن ﴿
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ َوٱ�َّ

َرةۖٞ َونُۡدِخلُُهۡم ِظّ�ٗ َظلِيً�  َطهَّ ۡزَ�ٰٞج مُّ
َ
َُّهۡم �ِيَهآ أ بَٗد�ۖ ل

َ
 .]٥٧[النساء:   ﴾٥٧�ِيَهآ �

شان را داخل خواهیم کرد به دارای ایمان و اعمال شایسته باشند، ایکه  و آنان: ترجمه
ها و  ان جفتبد در آن بمانند، برای ایشزیر آنها نهرها جاری است تا به ا که از یباغهای

 )۵۷راحتی.( ۀکشیده شد ۀوارد سازیم در سای و ایشان را همسرهای پاکیزه باشد
 : نکات

ّ
 خلود در بهشت مؤک

ً
و این دلیل است بر اینکه رحمت خدا از ایشان قطع  د شده به لفظ أبدا

 نخواهد شد.
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ن َ�ُۡكُمواْ ﴿
َ
ۡهلَِها �َذا َحَكۡمُتم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس أ

َ
َ�َٰ�ِٰت إَِ�ٰٓ أ

َ
واْ ٱۡ� ن تَُؤدُّ

َ
ُمرُُ�ۡم أ

ۡ
َ يَأ ۞إِنَّ ٱ�َّ

َ َ�نَ  ۦٓۗ إِنَّ ٱ�َّ ا يَعُِظُ�م بِهِ َ نِعِمَّ ِيَن َءاَمُنٓواْ  ٥٨َسِميَعۢ� بَِصٗ��  بِٱۡلَعۡدِل� إِنَّ ٱ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

 ِ وهُ إَِ� ٱ�َّ ٖء فَُردُّ ۡمرِ ِمنُ�ۡمۖ فَإِن تََ�ٰزَۡ�ُتۡم ِ� َ�ۡ
َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
ْ ٱلرَُّسوَل َوأ ِطيُعوا

َ
َ َوأ ْ ٱ�َّ ِطيُعوا

َ
 أ

ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ�  وِ�ً�  َوٱلرَُّسوِل إِن ُكنُتۡم تُۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ
ۡ
ۡحَسُن تَأ

َ
  ﴾٥٩َ�ٰلَِك َخۡ�ٞ َوأ

 .]۵۹-۵۸[النساء:  
مردم و چون بین  کند که امانات را به اهل آن برسانید به تحقیق خدا شما را امر می: ترجمه

درستی که خدا  هدهد، ب خدا شما را خوب پند می قاً ید، محّق حکم کردید به عدالت حکم نمای
خدا را اطاعت کنید و رسول و صاحبان فرمان از خود را ی مؤمنین ) ا۵۸شنوا و بیناست(

اطاعت کنید، پس اگر در چیزی نزاع کردید آن را برگردانید به خدا و رسول اگر به خدا و روز 
 )۵۹قیامت ایمان دارید، این بهتر و نیکوتر است از جهت عاقبت.(

َ�َٰ�ٰتِ ﴿ :ۀکلم: نکات
َ
ا امانات مّ ا: شود هر دو میمخلوق  مانت خالق وجمع است و شامل ا ﴾ٱۡ�

نی اوست که باید به آنها عمل شود و همچنین امانت نواهی و احکام کتاب آسما خالق همان اوامر،

رف نکند، با یک را برخالف آنچه او مقرر کرده ص ارحی است که خدا داده که باید هرعضا و جوالهی ا

مات ننماید و همچنین نظر به محّر  ،با چشم و امی، فحش، تهمت و افتراء نیاوردنّم  زبان غیبت، دروغ،

یک شعور و عقل خود را که هر درک، خود را بیهوده مصرف نکند و با سایر قوا و جوارح، که قوا و حواّس 

ودائع، اسرار و  که آن است ،مانات مخلوقهی است صرف دنیاپرستی ننماید. و الامانات امانتی از ا

امانات مردم را حفظ کند و هر امانتی را به صاحبش برساند و عیب مردم را فاش نکند و اگر انسانی از 

عقاید فاسده  بات باطله وو اگر دانشمند است مردم را به تعّص  ت خود به عدل رفتار کندمراء است با رعیّ ا

و مرد  اید و زن حفظ غیاب همسر خود کندنمنکتمان نموده حقایق را بیان  و و خرافی ترغیب نکند

کسی  مانات هرال مراعات نماید. و اما اعی سرپرستی و تربیت را در حِقّ  حقوق پدری را در حق اوالد،

تر است انتخاب کند و به جان  ی خودش آنچه در دنیا و آخرت نافعبه خودش آن است که برا نسبت

 مّ و اخود خیانت نکند. 
ّ
کنند و سایر مردم در  ز خودشان به اهلش واگذارام حکومت را پس اا حک

  نمایند و ت راانتخاب حاکم رعایت اهلیّ 
ّ
 ۀلهی را که اجرای آنها بر عهدنت و حدود اام نیز دیاحک

ن ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  َحَكۡمُتم �َذا﴿ :ۀزمامدار و امام است اجرا کنند. و جمل
َ
ْ  أ اشاره به  ﴾بِٱۡلَعۡدلِ  َ�ُۡكُموا

 
ُ
ت نیز اشاره امراء و عدالتشان نسبت به رعیّ  است و ممکن است به وظایف دیگر حکام، ضاتوظائف ق

مور انحصار به رسول و یا امام مند چه مسلمان و چه کافر. و این اناس عموم مرد ۀو مراد از کلم باشد

سازد  میری که اجرای عدالت نماید و حدود و دیات را طبق حکم خدا جاریاین هر ا نی نیست. بنابرمعیّ 
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و اطاعت او بر همه الزم است، پس وظایف حاکم  ا به اهلش برساند، حاکم شرعی استالمال ر و بیت

 ۀنیز راجع به وظایف حاکم در خطب ت رسول است چنانکه حضرت علیسنّ  عمل به کتاب خدا و

غُ يفِ «: قال :ذکر فرموده را بهمین مطل ۱۰۳ بْالَ ِ هِ اإلْ بِّ رِ رَ نْ أَمْ ِّلَ مِ ا محُ امِ إِالَّ مَ مَ ِ ىلَ اإلْ ظَةِ الْـمَ لَيْسَ عَ عِ وْ

ةُ  امَ إِقَ نَّةِ وَ يَاءُ لِلسُّ حْ ِ اإلْ ةِ وَ يحَ ادُ يفِ النَّصِ تِهَ جْ االِ نِ الْـحُ وَ امَ هْ ارُ السُّ دَ إِصْ ا وَ يهَ قِّ تَحِ سْ ىلَ مُ ودِ عَ ا  دُ لِهَ ىلَ أَهْ  .»عَ
ن د) رسانی:مر کرده (و آن پنج چیز استنچه پروردگارش به او احقیق نیست بر امام مگر به آبه ت« :یعنی

  صکردن سنت رسول و زنده دادن نمودن در پند و اندرز  و کوشش موعظه
ّ

ین و اجرای حدود بر مستحق

 .»المال را به اهل آن برساند و سهام بیت آن

ِيَن َءاَمُنٓواْ ﴿ :در آیۀ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ِطيُعواْ ٱلرَُّسوَل َ�ٰٓ

َ
َ َوأ ِطيُعواْ ٱ�َّ

َ
  .]٥٩[النساء:   ﴾...أ

ا اطاعت خدا اطاعت از اوامر کتاب او قرآن است و مّ ه به اطاعت خدا و اطاعت رسول... امر شدا

دیگر اینکه اطاعت خدا و رسول واجب است  ۀت و روش اوست، نکتما اطاعت رسول، اطاعت از سنّ ا

 رفتار و دارد در قول، اطاعت رسول اطالق و وجوب استبرای مر و آیات دیگر و ایه آمر در این دلیل اه ب

 : آل عمران که فرموده ۀسور ۳۱ ۀدلیل آیه تقریر او ب

َ فَٱتَّبُِعوِ� ﴿  .]٣١[آل عمران:   )١(﴾قُۡل إِن ُكنُتۡم ُ�ِبُّوَن ٱ�َّ
 :فرموده ۱۵۸ ۀاعراف آی ۀو در سور

﴿ �َ َٔ  ِ ِ َوَ�َِ�ٰتِهِۦ َوٱتَّبُِعوهُ اِمُنواْ بِٱ�َّ ِي يُۡؤِمُن بِٱ�َّ ِ ٱ�َّ ّ ِ�ّ
ُ
ِ ٱۡ�   .]١٥٨[األعراف::  )٢(﴾َورَُسوِ�ِ ٱ�َِّ�ّ

مر، پیروی رسول کرد در گفتار، کردار و رفتار و این ا یداطالق دارد که با ﴾َوٱتَّبُِعوهُ ﴿ :ۀو جمل

 حقیقت در وجوب است.

  »األمر ولواأ«که  »األمر اأولو« دراند  دیگر اختالف کرده ۀنکت
ّ

هر سلطانی  اند ای گفته هکیانند. عد

ألمر که جمع است اادیگر گفته اولو ۀاست که طبق قرآن فرمان دهد و اطاعت او واجب است. عد

 صکنند از کتاب خدا و سنت رسول ی که استنباط احکام خدا میست از علمایا عبارت
ّ

دیگر  ای ه. عد

برای  شدند اعزام می صفرمانداران کشوری و لشکری است که از طرف رسول خدااألمر اولواند: أ گفته

  ، کهمجاهدین و سایر طبقات مردم
ّ

اند مقصود دوازده  دیگر گفته ۀاطاعت ایشان الزم و واجب بود. عد

یا احادیث رسول و یا قرائن دیگر  هایی از کتاب خدا وقولی برای خود دلیل باشد. و هر ه میامام امامیّ 

_____________________________ 
 ».دارید مرا پیروی کنید بگو اگر خدا را دوست می« -١

 ».آورد به خدا وکلمات او و او را پیروی کنید سوادی که ایمان می پیامبر بیپس ایمان آورید به خدا و رسول او آن « -٢
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  وردهآ
ّ
ت آیات قرآن را مالحظه کنیم اگر اند. ولی چون در این موضوعات تقلید رواه نیست، ما باید به دق

 .های دیگراگر حل نشد بپردازیم به دلیل و خود قرآن مسئله حل شد که چه بهتراز 

لش رد نی حکومت را نیز به اهامانت را، یع: قبل از این آیه فرموده   ۀتعالی در آی گوییم حق پس می

ااألمر از أولو :فرماید حکم به عدالت کنید، در این آیه به همین مناسبت می :و به حکام نیز فرموده کنید

 باید دید آن وقت که این آیه نازل شده مؤمنیِن  است یعنی صاحبان فرمان. األمر جمعاولوأ اطاعت کنید و

ولواألمر ایشان که بود. قرائنی که در خیر؟ و اگر بودند أ ااألمر بودند یاأولو از مخاطبین مأمور به اطاعت

 فرمانداران لشکری و کشوری صرساند که در زمان رسول خدا این آیه و آیات دیگر موجود است می

 : اعزام شده بودند، به دالئل بسیاری صاألمر بودند که از طرف رسول خدااولوحضرت، أ طرف آن از

 
ً
  ،را شامل گردد و در شمول صین زمان رسول خداخطاب آیه که باید مؤمن: اوال

ّ
م ایشان حق تقد

 و اگر مشمول چنین خطابی نباشند خطاب به ایشان، لغو است. دارند

 
ً
 اولو، مؤمنین و أ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ خطاب: ثانیا

ً
در  األمر زمان رسول بودند یا غیر ایشان؟ باید گفت قطعا

 ی که از خودشان بوده، اطاعت کنندألمراولوابودند که از أاین آنان مأمور  ها بودند، بنابر اول همان ۀدرج

غیرموجود در حال  ۀآیند ۀسالطین پس از رسول و یا علماء و یا أئم دتوان مری نمیاألاولونین أو چ

حال باید در ر از خود حاضرین بوده است. به هرألماولواکه أ ﴾ِمنُ�مۡ ﴿ خطاب باشند به دلیل خطاب

مری همان ألاولوااشد آن هم از خود مؤمنین موجودین و چنین أمری بألاولواخطاب، أ زمان نزول آیه و

 
ّ
 باشند. می صام مأمورین از طرف رسول خداسران لشکر و یا حک

 
ً
زمان رسول  األمراولواول مؤمنین و أ ۀباید در درج ﴾...ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ :ۀمخاطب به جمل: ثالثا

وهُ ﴿ :دلیله باشند، ب می ﴾ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ افراداألمر نیز داخل اولوباشند، یعنی أ صخدا ِ ٱ إَِ�  فَُردُّ َّ� 
 ولی األمر؛إلی الله والرسول وأ وهفردّ : نبودند باید گفته شود ﴾ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ و اگر داخل ﴾لرَُّسولِ ٱوَ 

یست، بلکه از معصوم ن مشود اما و چون مرجع قرار نداده معلوم می که أولواألمر را مرجع تنازع قرار دهد

 صو اگر امام معصوم باشد، نباید کسی با او نزاع کند، همانطوریکه رسول خدا افراد متنازعین است
 تواند با او نزاع کند. کس نمیمرجع در تنازع است و هیچ

 
ً
همین  ۸۳ ۀو در آی األمر را تفسیر کردهاولو، خود قرآن در آیات دیگر أبعضه بعضاً القرآن يفرسِّ  :رابعا

ۡمٞر ّمَِن  �َذا﴿ :ودهمنساء فر ۀسور
َ
ۡمنِ ٱَجآَءُهۡم أ

َ
وِ  ۡ�

َ
َذاُعواْ بِهِ  ۡ�َۡوِف ٱأ

َ
وهُ إَِ�  ۦۖ أ �َ�ٰٓ  لرَُّسولِ ٱَولَۡو َردُّ
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ْوِ� 
ُ
ۡمرِ ٱأ

َ
ِينَ ٱِمۡنُهۡم لََعلَِمُه  ۡ� ِ ٱِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل  ۥ�َۡسَت�بُِطونَهُ  �َّ َبۡعُتمُ َ�  ۥۡم َورَۡ�َُتهُ َعلَۡي�ُ  �َّ َّ� 

ۡيَ�ٰنَ ٱ  . ﴾٨٣إِ�َّ قَلِيٗ�  لشَّ
ولواألمر به رسول و أ آن را و  اگر نشر دادند آن راآمد، و چون ایشان را امری از أمن و خوف «: یعنی

و اگر  از ایشان اهل استنباط بودندکردند هر آینه دانسته بودند آن را آنانکه  ارجاع می شاناز خود
 ا،وجاء. در این آیه »ة قلیلیفضل خدا و رحمت او نبود هر آینه پیروی شیطان کرده بودید مگر عّد 

  مَ لِ عَ و  واردّ  ،أذاعوا
ً
آور و یا طمأنینه  که اخبار ترسی را ت کرده آنانماضی آمده که خدا مذمّ  ۀبه صغی تماما

شود در زمان  مر کرده باشند. پس معلوم میاألاولوداده بودند بدون آنکه مراجعه به أآور را نشر  و آرامش

نداران لشکری و کشوری همان فرما صاألمر زمان رسول خداااألمری بوده و أولواولوأ صرسول خدا

 موته است که زید بن حارثه والی بود. ۀراجع به غزو ۸۳ ۀو این آی حضرت بودند

 
ً
که امیرالمؤمنین  ۵۳البالغه در کتاب  نهجپرسیم در  بخواهد بفهمد میما از مسلمانی که : خامسا

 ،عنوان والیه ر بکند به او مکّر  و خطاب می »ه مرصحني والّ «: فرماید یماشتر را والی مصر کرده  مالک

بْلَك«: فرماید یکجا می ةِ قَ الَ ورِ الْوُ نْ أُمُ نْظُرُ فِيهِ مِ بَكَ اوَ «: فرماید ای می و در جمله )١(» تَ لْ عِرْ قَ َةَ شْ محْ الرَّ

يَّةِ وَ  عِ بَّةَ لَ الْـمَ لِلرَّ ا أَخٌ ـحَ انِ إِمَّ نْفَ ُمْ صِ إِهنَّ مْ فَ هُ لَ تَنِمُ أَكْ غْ ياً تَ ارِ بُعاً ضَ مْ سَ يْهِ لَ ونَنَّ عَ الَ تَكُ ِمْ وَ اللُّطْفَ هبِ مْ وَ لَكَ هُ

ينِ  ا أَنْتَ ف«: فرماید ای می و در جمله ،)٢(»يفِ الدِّ ثَ لَكَ مَ دِ ا أُحْ إِذَ لْطَانِكَ مِ  يهوَ و مردم مصر را  .»...نْ سُ

 
ً
دْ إِىلَ «: نویسد و با این حال به او می ردهمر شماأل ولواو او را یکی از افراد أ رعیت او شمرده مکررا دُ ارْ  اهللاِ وَ

لِعُكَ وَ  ا يُضْ ولِهِ مَ سُ نَ   رَ الَ الْـخُ مِ دْ قَ قَ ورِ فَ ُمُ نَ األْ يْكَ مِ لَ تَبِهُ عَ شْ يَ هُ  اهللاُطُوبِ وَ انَ بْحَ بَّ  [سُ مٍ أَحَ وْ اىلَ لِقَ عَ ] تَ

مْ  هُ ادَ شَ َهاَ�ٰٓ ﴿ :إِرْ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ْ  ا ِطيُعوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ ِطيُعوا

َ
جا آن تا آخر که در این )٣(﴾...لرَُّسوَل ٱ َوأ

َهاَ�ٰٓ ﴿ األمر است مصداقاولوحضرت مالک را که از افراد أ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ و او را موظف  دهشمر ﴾...ا

کرده که در أمور مراجعه به خدا و رسول کند در حالیکه مالک اشتر نه امام معصوم است و نه سلطان و 

زمامداران  فرمانداران و صاألمر فرمانداران رسول خدا ماندار است، پس أولواخلیفه است و او فر

_____________________________ 
 ».نگریچنانکه تو در امور والیان قبل از خود می« -١
زنهار نکند که بر آنان درنده خونخوار باشی  ؛دلت را برای رعّیت کانون مهر و محّبت ساز و با آنان بمدارا باش »کمال«ای « -٢

آنان را مغتنم شماری زیرا که آنان  اکخور شمارد با رخت و چوب شبانییگوسفند را غنیمت م کو همچون گرگی که خورا

 ....»ندهست اند یا (مسلمان و) برادر دینی تودو دسته
خدا و رسولش رجوع کن. زیرا خدای تعالی به قومی که  آمیز شود در آن کار به ون کاری بر تو دشوار گردد و شبههچ« -٣

 .»اطاعت کنید... اید از خدا اطاعت کنید و از رسولای کسانی که ایمان آورده« :شان بود، گفته استدوستدار هدایت
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  ۀیت نوشتباشند. و اهّم  مسلمین می
ُ

 آن حضرت از خ
َ

او زیادتر است زیرا خطبه را ممکن است  ِب ط

 ۱۲۳ ۀاضافه آن حضرت درخطبه رود. ب کند در حالیکه این احتمال در نوشته نمی کم و زیاد ،سامع

  نهج
ّ

ین خود را مرجع تنازع قرار نداده بلکه طرف تنازع قرار داده و البالغه در باب تحکیم حکمین در صف

َقوْ «: فرماید می
ْ
ا َداَعنَا ال مَّ

َ
َفِر�َق َول

ْ
ْم نَُ�ِن ال

َ
ُقْرآَن ل

ْ
َم بَْيَنَنا ال ِّ�َ

ُ
ْن �

َ
 أ

َ
ـمُ ُم إىل

ْ
َ َ�ْن كَِتاِب ال  اهللاِ َتَو�ِّ

 وَ  ُسْبَحانَهُ 
َ

اَل َوَ�َعاىل
َ
ْد ق

َ
ائٍِل  اهللاُ ق

َ
 َعزَّ ِمْن ق

َ
ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ :] ُسْبَحانَهُ  [َ�َعاىل َّ� 

ر ﴾...لرَُّسولِ ٱوَ 
َ
 ف

َ
هُ إىِل ْدِق  اهللاِ دُّ إَِذا ُحِ�َم بِالصِّ

َ
ُخَذ �ُِسنَّتِِه ف

ْ
ْن نَأ

َ
 الرَُّسوِل أ

َ
هُ إىِل ُْ�َم بِِ�َتابِِه َوَردُّ ْن �َ

َ
أ

کنیم.  میو چون نظر ما اختصار است به همین مقدار از کلمات آن حضرت اکتفاء  .)١(» يِف كَِتاِب ا�َّ 

األمر در چیزی نزاع کردند، طرفین اولوا أاگر مردم ب: شود، یعنی ألمر نیز میا  ولواشامل أبنابراین تنازعتم 

باید قول او را  مراجعه کنند، و اگر مقصود امام معصوم بود می صبه کتاب خدا و سنت رسول نزاع باید

 قبول کنند و با او نزاع نکنند.

 
ً
ِ ٱ إَِ�  فَُردُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  ُتمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ  فَإِن﴿ :در این آیه فرموده: سادسا رُ «: و نفرموده ﴾لرَُّسولِ ٱوَ  �َّ هُ ودُّ فَ

ولِ وَ  إِىلَ اهللاِ سُ ع قرار دهد األمر امام معصوم بود باید او را مرجع نزا اولوأاگر مقصود از  و !»مرِ األَ  ويلِ أُ وَ  الرَّ

در زمان ألمر ا اولوکه أبسیار روشن است ت رسول الله حال از کتاب الله و سنّ  نه طرفین نزاع. به هر

و پس از زمان رسول، زمامداران منتخب  بوده صاهمان فرمانداران اعزامی از طرف رسول خدرسول، 

 اند. بودهمسلمین 

 صکشوری زمان رسول خدا کنیم آیا فرمانداران لشکری و ما از شما سؤال می: سابعا
از فرمانداران خود  صو آیا اگر لشکر و یا مردم کشور در زمان رسول خدا اإلطاعه بودند یا خیر؟ واجب

آمد یا خیر؟ اگر بگویی  مرج الزم می اطاعت ایشان واجب نبود هرج وو  کردند اطاعت نمی

األمری. پس روشن و مسلم  عنوان والی أمر و أولیه ز بیم به چه عنوان، ُج اإلطاعه بودند می گوی واجب

 ر در مورد نزول آیه همان فرمانداران بودند.ولی األماست که أ

 
ّ

ب ب حزبی و یا تعّص به این روشنی را نفهمیده و برای تعّص  مطلبسین ما حال چگونه علماء و مقد

نظر  اند که اگر ما به گری فهم خود را به کار نینداخته و رجوع به روایات جعلی طرفین کرده شیعه و سنی

ما را دعوت کردند به اینکه بین خودمان قرآن را حاکم قرار دهیم، ما گروه  ـلشکرمعاویه  ـو چون این قوم « -١

کننده از کتاب خدا نبودیم و حال آنکه خدای سبحانه و تعالی فرموده: (اگر در چیزی نزاع کردید آن را به خدا  اعراض

م و طبق آن حکم نماییم و کتاب او را حاکم قرار دهی که تعالی این است و رسول مراجعه دهید ) پس ارجاع به خدای

 ».... راستی در کتاب خدا و طبق آن حکم شوده این است که سّنت او را بگیریم. پس چون ب ،ارجاع به رسول

_____________________________ 
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ّ
 روایتی از جابر بن عبدالله نقل شده  آنها روشن میت به آن روایات نظر کنیم کذب دق

ً
شود. مثال

بوده و آن رونوشت را  صآن نام اوصیای رسول خدا که در ‘رونوشت لوح سبزی از حضرت زهرا

ای  و با نوشته آورد خدمت امام باقر در حضور امام صادق هنگام احتضار حضرت باقر در

، در صورتیکه چندین سال قبل از وفات حضرت )١(بق دیدبود تطبیق کرد و مطا که نزد امام باقر

از  دیده و ، همین جابر رفته به زیارت اربعین امام حسین طبق روایات شیعه و چشم او نمیباقر

توان ظاهر بلکه صریح  دیدن محروم بوده، حال شما مالحظه کنید. آیا با این روایات غیر صحیحه می

جابر  ،یت حضرت صادقاو وص زمان وفات حضرت باقر قرآن را نادیده گرفت، در حالی که

ی برای ردید نّص گپس از تحقیق معلوم  ،. و الیخفیبود بن عبدالله نبوده و به چهل سال قبل فوت شده

ن از خدا و رسول برای شخص و یا اشخاص معیّ  صاألمری پس از رسول خدااامامت و اولو خالفت،

  و اگر نصوصی در کتب سابقین صادر نشده
ً
و آثار جعل  از جهت سند و متن مخدوش  نوشته شده تماما

 . )٢(»بررسی از نصوص امامت ،شاهراه اتحاد« به کتاب از آنها نمایان است. رجوع شود

بودن آن   با اصل اسالم و ابدی ،نینفر امام معصوم معیّ  ۱۲ولواألمر عبارت باشد از رحال اگر أه به

 
ً
 ة وحرامه حرام إلی یوم القیامةحالل محمد حالل إلی یوم القیام دین اسالم که منافی است، زیرا اوال

مجری و زمامدار الزم دارد و عمر آن دوازده نفر و یا حکومت آنان محدود در هر دوره و زمانی، باشد  می

 
ً
از طرف ولواألمر اگر أ: به سیصد سال است و این منافات با لزوم زمامدار در تمام ادوار است. و ثانیا

و باید  زمامداری و سلطنت بر مردم ندارد گری حقیدنفر باشد، کسی  ۱۲رسول مخصوص به خدا و 

مسلمین دست روی دست بگذارند و دخالت در این کار نکنند تا اجانب و بیگانگان زمامداری اسالمی 

  دست گیرند و قوانین اسالمی را از اجراء بیندازند چنانکه انداختهه و مسلمین را ب
ّ
ت و اند. پس تمام ذل

ااألمر فقط با ولواین فکر سرچشمه گرفته که تعیین أ لهی ازسروسامانی و عدم اجرای قوانین ا ینکبت و ب

األمر است و کسی حق اولوأ  األمر الهی نبود ملت اسالم بیاولوگر هزاران سال أا و خدا است

 و ملت به دست هر کس افتاد بیفتد مملکتاألمری ندارد، باید مسلمین دخالت نکنند. و در نتیجه  الووأ

  و
ّ
وذُ بِاهللاِ«ط اجانب گردیده.همین فکر باعث بر انحطاط مسلمین و تسل نْ غَ  نَعُ ةِ املُ مِ لَ هِ  نيَ مِ سلِ فْ ارِ كَ أَفْ  مْ وَ

ةِ   .»البَاطِلَ

_____________________________ 

ْیِنّي،  -١
َ
ل

ُ
 .)۵۲۸ -۱/۵۲۷( أصول الكايفک

ي یحيدر علاستاد تألیف  -٢  ./ قلمداران قمّ

 



 تابشی از قرآن    ٤٤٢

﴿ ٓ نزَِل إَِ�َۡك َوَما
ُ
�َُّهۡم َءاَمُنواْ بَِمآ أ

َ
ِيَن يَزُۡ�ُموَن � لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
ن  �

َ
نزَِل ِمن َ�ۡبلَِك يُرِ�ُدوَن أ

ُ
أ

ن يُِضلَُّهۡم َضَ�َٰ�ۢ 
َ
ۡيَ�ُٰن أ ْ بِهِۦۖ َوُ�رِ�ُد ٱلشَّ ن يَۡ�ُفُروا

َ
ْ أ ِمُرٓوا

ُ
ُٰغوِت َوقَۡد أ ْ إَِ� ٱل�َّ َ�َتَحاَكُمٓوا

ُ �َ� ٱلرَُّسوِل رَ  ٦٠بَعِيٗدا  نَزَل ٱ�َّ
َ
ٓ أ ْ إَِ�ٰ َما وَن �َذا �ِيَل لَُهۡم َ�َعالَۡوا يَۡت ٱلُۡمَ�ِٰفقَِ� يَُصدُّ

َ
�

يِۡديِهۡم ُ�مَّ َجآُءوَك َ�ۡلُِفوَن  ٦١َعنَك ُصُدوٗدا 
َ
َمۡت � ِصيَب� بَِما قَدَّ َ�َٰبۡتُهم مُّ

َ
ٓ أ فََكۡيَف إَِذا

ٓ إِۡحَ�ٰٗنا َوتَۡو�ِيًقا  ٓ إِ�َّ َرۡدنَا
َ
ِ إِۡن أ ُ َما ِ�  ٦٢بِٱ�َّ ِيَن َ�ۡعلَُم ٱ�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك ٱ�َّ

ُ
ۡعرِۡض أ

َ
 قُلُو�ِِهۡم فَأ

نُفِسِهۡم قَۡوَ�ۢ بَلِيٗغا 
َ
َُّهۡم ِ�ٓ أ  .]٦٣-٦٠[النساء:   ﴾٦٣َ�ۡنُهۡم وَِعۡظُهۡم َوقُل ل

اند به آنچه به تو نازل شده و  کنی به سوی آنانکه به خیال خود ایمان آورده آیا نظر نمی: ترجمه
خواهند داوری خود را نزد طاغوت برند و حکم او را بپذیرند و  آنچه قبل از تو نازل شده، می

ایشان را به گمراهی دوری مبتال  خواهد شیطان  می و آنکه مأمورند به طاغوت کافر شوندحال 
 نچه خدا نازل کرده و به سوی رسولید به طرف آ) و چون به ایشان گفته شود بیای۶۰(سازد

) پس چگونه ۶۱دارند( می گردانند و از رجوع به تو به سختی بازرو  دیدی که منافقین از تو
اند،  دست خود کردهه آنچه خود ب ۀواسطه سد ایشان را مصیبتی بر است حال ایشان هرگاه ب

) ۶۲و به خدا قسم بخورند که ما اراده نکردیم مگر نیکی و همزیستی را(تو بیایند  سپس نزد
و پند ده ایشان را و  اعراض نماداند آنچه در دلشان است، پس، از ایشان  ایشانند که خدا می

 )۶۳ی را.(خودشان بگو گفتار رسای ۀبه ایشان دربار 
حکمی نزاع  یهودیان بر سر حقی وآن منافقانی از مسلمین نازل شده که با  ۀاین آیات دربار: نکات

راضی نشدند،  صداشتند و به قضاوت کعب بن اشرف یهودی راضی شدند، ولی به حکم رسول خدا

 
ً
یا کاهن و یا دیگری  کردند، زیرا کعب بن اشرف و می صآنکه اظهار ایمان به رسول خدا خصوصا

چون اهل رشوه نبود، آنکه  صکردند، ولی رسول خدا ، حق را پامال میهاهل رشوه بودند و به رشو

تعالی در این آیه آن کس را که به  خواست نزد او برود و به قضاوت او راضی شود. حق غاصب بود نمی

کس  شود طاغوت منحصر به بت نیست و هر غیر ما أنزل الله حکم کند طاغوت خوانده، پس معلوم می

ه نزد چنین طاغوتی برود حکم کافر را و آنک غیر ما أنزل الله کند طاغوت است ادعای بیجا وحکم به

ِمُروٓ  َوقَدۡ ﴿ :حکمه دارد، ب
ُ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَ�ۡ  أ کم خدا ، که در آیه ذکر شده، پس کسانی که به ح﴾ۦۖ بِهِ  ُفُروا

و  یند مقصود ما نیکی و همزیستی استگو سازند و می دنیا با دیگران می ۀحاضر نیستند و برای جیف

عۡ ﴿ و به حکم آورند پذیرفته نیست نین عذرها میچ
َ
به  ، باید از ایشان دوری کرد و﴾ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ
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َُّهمۡ  َوقُل وَِعۡظُهمۡ ﴿ :حکم نُفِسِهمۡ  ِ�ٓ  ل
َ
از غضب خدا و قیامت  وباید ایشان را از عواقب کارشان  ﴾...أ

 ترسانید.

�َُّهمۡ ﴿
َ
ِۚ َولَۡو � رَۡسۡلَنا ِمن رَُّسوٍل إِ�َّ ِ�َُطاَع �ِإِۡذِن ٱ�َّ

َ
ٓ أ نُفَسُهۡم َجآُءوَك  َوَما

َ
ْ أ لَُمٓوا إِذ ظَّ

اٗبا رَِّحيٗما  َ تَوَّ َ َوٱۡسَتۡغَفَر لَُهُم ٱلرَُّسوُل لَوََجُدواْ ٱ�َّ فََ� َوَرّ�َِك َ� يُۡؤِمُنوَن  ٦٤فَٱۡسَتۡغَفُرواْ ٱ�َّ
نُفِسِهۡم حَ 

َ
ْ ِ�ٓ أ ٰ ُ�َّكُِموَك �ِيَما َشَجَر بَۡيَنُهۡم ُ�مَّ َ� َ�ُِدوا ا قََضۡيَت َو�َُسّلُِمواْ َح�َّ رَٗجا ّمِمَّ

 .]٦٥-٦٤[النساء:   ﴾٦٥�َۡسلِيٗما 
و اگر این  برای اینکه به اذن خدا از او اطاعت شودرسولی نفرستادیم مگر هیچ و ما : ترجمه

آمده و از خدا  تو منافقین در وقتی که به خود ستم کردند(و به حکم تو راضی نشدند) نزد
 و پذیر  آینه خدا را توبه ای ایشان طلب آمرزش کرده بود، هررسول بر طلب آمرزش کرده و 

آورند تا آنکه تو را  ایمان نمیکه  ) پس نه چنین است قسم به پروردگارت۶۴رحیم، یافته بودند(
 در نزاع بین خود حاکم قرار دهند، سپس در بین خودشان از قضاوت تو دلتنگ نباشند و

 )۶۵تسلیم باشند.( حقیقتاً 
نزاع خود را پیش دشمن او برده  راضی نبودند، و صچون منافقین به حکم رسول خدا: تنکا

ایشان این بود که بروند از  ۀو وظیف صبودند، این توهین وآزاری بود نسبت به رسول خدا

برای ایشان طلب آمرزش از و  از این توهین بگذرد صعذرخواهی کنند تا رسول خدا صخدا رسول

و این در صورتی بود که  طلب آمرزش از خدا خودداری نکنند نیز ازخودشان  و خدا کند

 ا سایر مؤمنین که گناهی بین خود وو امّ  ایشان بود ۀه وظیفو از دنیا نرفته بود البتّ  بودزنده  صخدا رسول

باید بین خود و خدا ند و به رسول او مربوط نیست مشمول این آیه نیستند، آنان ا  خدا مرتکب شده

ت یا اذیّ مخلوقی را پامال کرده باشند،  به احدی از مخلوق مراجعه نکنند مگر اینکه حِقّ  و کنند استغفار

نزد آن مخلوق رفته و عذرخواهی و  و آزاری نسبت به مخلوقی انجام داده باشند که در این صورت باید

کجای  ر مؤمنی هرآورد برای آنکه ه ل میفوق را دلی ۀالتماس دعا کنند، پس آن کسی که آی طلب عفو و

 ۀیآشود و دست به دامان او بزند، بسیار اشتباه کرده، زیرا  صل به رسول خدادنیا گناهی کرده باید متوّس 

و راجع به آزار و اذیت و توهینی است که به رسول وارد کرده بودند  افقین است نه مؤمنینفوق راجع به من

و  رسول بلکه فرموده اگر آمده بودندفته بروید نزد نه سایر گناهان، به اضافه خدا به همان منافقین نگ

خدا واسطه  بین خود و اند و توحید شرک را استخراج کرده ۀاز کجای آی ،نفرموده بروید نزد رسول. پس

 شوند. اند و در همه جا مانند مشرکین واسطه قائل می قائل شده

 



 تابشی از قرآن    ٤٤٤

﴿ ْ ِن ٱۡ�ُتلُٓوا
َ
نَّا َكَتۡبَنا َعلَۡيِهۡم أ

َ
ا َ�َعلُوهُ إِ�َّ قَلِيٞل َولَۡو � ْ ِمن دَِ�ِٰرُ�م مَّ وِ ٱۡخرُُجوا

َ
نُفَسُ�ۡم أ

َ
أ

َشدَّ تَۡثبِيٗتا 
َ
َُّهۡم َوأ � ل �َُّهۡم َ�َعلُواْ َما يُوَ�ُظوَن بِهِۦ لََ�َن َخۡ�ٗ

َ
�ٗذا �َ�ۡيَ�ُٰهم ّمِن  ٦٦ّمِۡنُهۡمۖ َولَۡو �

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ٓ أ ا َّ� ُ ۡسَتقِيٗما  َولََهَديَۡ�ُٰهمۡ  ٦٧�َّ ْوَ�ٰٓ�َِك  ٦٨ِصَ�ٰٗطا مُّ

ُ
َ َوٱلرَُّسوَل فَأ َوَمن يُِطِع ٱ�َّ

ُ َعلَۡيِهم ّمَِن ٱ�َّبِّ�ِ  ۡ�َعَم ٱ�َّ
َ
ِيَن � ٰلِِحَ�ۚ وََحُسَن  ۧ َمَع ٱ�َّ َهَدآءِ َوٱل�َّ يقَِ� َوٱلشُّ ّدِ َن َوٱلّصِ

ْوَ�ٰٓ�َِك َر�ِيٗقا 
ُ
ِۚ  ٦٩أ ِ َعلِيٗما َ�ٰلَِك ٱۡلَفۡضُل ِمَن ٱ�َّ  .]٧٠-٦٦[النساء:   ﴾٧٠َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ

ز هاتان خارج شوید ُج  داشتیم که خود را بکشید و یا از خانه ر میو اگر ما بر آنان مقرّ : ترجمه
انجام شوند،  آنچه را به آن پند داده میاگر ایشان  و دادند ی از ایشان آنرا انجام نمیاندک
) و آنگاه است که ما از جانب خود پاداشی ۶۶وارتر بود(برای ایشان بهتر و است ،دادند می

که  ) و کسانی۶۸کردیم( نان را به راه راست هدایت میآشک  ) و بی۶۷دادیم( عظیم به آنان می
که خدا نعمتشان داده از  خدا و رسول را اطاعت کنند پس ایشان همدم خواهند شد با آنان

) آن فضل و ۶۹ند(ی هستایشان نیکو رفیقانو  شایستگان شهیدان و ن، راستگویان،اپیامبر 
 )۷۰و خدا دانای کافی است.( برتری از خداست

نَّا لَوۡ ﴿ :ۀجمل: نکات
َ
و تکالیف آن سخت نیست،  م، دین سهلداللت دارد که دین اسال ﴾...�

از چه بعضی  تعالی به قوم یهود فرمان داد که خود را بکشید، ولی به مسلمین چنین فرمانی نداد، اگر حق

مر کند به خودکشی و خروج از اموال، اطاعت خواهیم گفتند اگر حق تعالی ما را ا صاصحاب رسول

ما را  مانند ثابت بن قیس که با یک نفر یهودی مناظره کرد، آن یهودی گفت حضرت موسی ،کرد

، کند شما را کراهتی است مر به جهاد میشما را ا صو محمد امر به خودکشی کرد ما اطاعت کردیم

م کرد. و همچنین از ابن همرا امر کند که خود را بکشم، البته اطاعت خوا صاگر محمد: ثابت گفت

 .)١(»مل يأمرنا يواحلمدهللا الذ لفعلناأنفسنا  بقتل نانا ربّ رَ لو أمَ «: مسعود و عمر نیز نقل شده که گفتند

� َلَ�نَ ﴿ :جملهو َُّهمۡ  َخۡ�ٗ إلهی برای بنده نافع است، اگر اطاعت داللت دارد که تمام اوامر ونواهی ؛ ﴾ل

َشدَّ ﴿ :ۀجملکند. و
َ
ت قدم وازدیاد ایمان کردن به فرمان إلهی موجب ثبا عمل داللت دارد که ﴾تَۡثبِيٗتا َوأ

َ  يُِطعِ  َوَمن﴿ :ۀعملی موجب بر اقدام عمل خیر دیگراست. وجملو انجام هر است،  ﴾...َوٱلرَُّسوَل  ٱ�َّ
عای نه صرف ادّ  ،و رسول موجب رفاقت و حشر با أنبیاء و صالحین است که اطاعت خدا ؛داللت دارد

دادیم؛ حمد و سپاس مخصوص حتما این کار را انجام میکرد، اگر پروردگارمان ما را به کشتن خودمان امر می« -١

 همان.». خداوندی است که ما را به چنین امری امر نکرده است

_____________________________ 



 ٤٤٥  سورة النساء

و از  داشت وست میرسول خدا را بسیار د صو لذا در حدیث آمده که ثوبان غالم رسول خدا محبت

شد، روزی نزد حضرت آمد در حالیکه رنگ او پریده و الغر شده و افسرده  فراق حضرت محزون می

و چون  ز وحشت از دوری شماحالت؟ عرض کردم من دردی ندارم ُج  بود، حضرت فرمود چگونه است

رسد،  شما نمی ۀمن به درج ۀت باشم درجترسم شما را نبینم، زیرا اگر از اهل جنّ  کنم، می یاد آخرت می

 گو ا بینم و شما را نمی
ً
  شما را نخواهم دید ر اهل بهشت نباشم که ابدا

ّ
ای از اصحاب از  هو همچنین عد

کند حشر او با  صکسی اطاعت خدا و رسول که هر )١(گفتند، پس این آیه نازل شداین مقوله سخن 

 چه در درجات آنان نباشد، ولی حجاب و مانعی از زیارت و و اگر انبیاء و صالحین و ... خواهد بود

  میاستفاده  ﴾...نَ  ۧ ٱ�َّبِّ�ِ  ّمِنَ ﴿ :ۀدیدار ایشان ندارد. و از جمل
ّ

بر تمام آنان که در آیه  م انبیاءشود تقد

  ذکر شده
ّ

 و سپس صد
ّ

و مقام  شهداء تقدم رتبه دارند بر صالحینو سپس  م بر دیگران دارندیقین تقد

 
ّ

ار شهید شدند، بلکه مقامشان از جهت این است که اینان شهداء از این جهت نیست که به دست کف

 
ً
  قوال

ً
 شهادت می شهادت به حق دادند و عمال

ً
دهند، ولی ایشان هم با زبان شهادت دادند  و دیگران قوال

  و هم با شمشیر و سنان. و
ّ

مقتدای  ند که زودتر به انبیاء تصدیق کردند وا یقین کسانیمقصود از صد

ه مؤمن آل یاسین و ب ، ابوبکر، مؤمن آل فرعون،د علی بن ابی طالبندیگران شدند در تصدیق، مان

 راستی و درستی بوده است. اضافه عادتشان

وِ ٱنفُِرواْ َ�ِيٗعا ﴿
َ
ِيَن َءاَمُنواْ ُخُذواْ ِحۡذَرُ�ۡم فَٱنفُِرواْ ُ�َباٍت أ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� �نَّ ِمنُ�ۡم لََمن  ٧١َ�ٰٓ

َعُهمۡ  ُ�ن مَّ
َ
َّ إِۡذ لَۡم أ َ�َ ُ ۡ�َعَم ٱ�َّ

َ
ِصيَبةٞ قَاَل قَۡد � َ�َٰبۡتُ�م مُّ

َ
َ�َّ فَإِۡن أ َُبّطِ َولَ�ِۡن  ٧٢َشِهيٗدا  �َّ

ٞ َ�ٰلَۡيتَِ� ُكنُت  ة ن لَّۡم تَُ�ۢن بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهۥ َمَودَّ
َ
ِ َ�َُقولَنَّ َكأ َ�َٰبُ�ۡم فَۡضٞل ّمَِن ٱ�َّ

َ
أ

فُوَز فَۡوًزا َعِظيٗما 
َ
ۡ�َيا  ٧٣َمَعُهۡم فَأ وَن ٱۡ�ََيٰوَة ٱ�ُّ ِيَن �َۡ�ُ ِ ٱ�َّ ۞فَۡلُيَ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ۡو َ�ۡغلِۡب فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ أ

َ
ِ َ�ُيۡقَتۡل أ ِ� َوَمن يَُ�ٰتِۡل ِ� َسبِيِل ٱ�َّ  ﴾٧٤بِٱ�ِخَرة

 .]۷۴-۷۱[النساء:   
و یا دسته دسته  ای مؤمنین سالح خود را در برگیرید و بر حذر باشید، پس دسته: ترجمه

ند که سستی ا ) و به تحقیق بعضی از شما کسانی۷۱( جمعی (برای مقابله) کوچ کنید
گوید حقیقتا خدا بر من نعمت داده که با آنان  کنند، پس اگر به شما مصیبتی برسد می می

ای برسد گویا بین شما و بین او دوستی  ) و اگر به شما از جانب خدا بهره۷۲حاضر نشدم(

_____________________________ 

في  الکافي الشافابن حجر عسقالنی، : نگا و .)۲/۲۴۷( معامل التنزيلبغوی،  )؛۱۵۸: ص( أسباب النزول ی،واحد -١

 .)۴۶ :ص( تخریج أحادیث الکشاف

 



 تابشی از قرآن    ٤٤٦

) پس ۷۳بزرگی نائل بودم( ۀبهر  روزی وبه پیو با ایشان بودم  هم گوید ای کاش من نبوده می
و آنکه در راه خدا قتال کند پس  فروشند زندگی دنیا را به آخرت میباید کارزار کنند آنانکه 

 )۷۴جر بزرگی خواهیم داد.(یا پیروز گردد پس به زودی او را اکشته شود و 

ْ ﴿ :ۀجمل: نکات آن و مسلمین باید همیشه ت اسلحه و حفظ داللت دارد بر اهمیّ  ﴾ِحۡذَرُ�مۡ  ُخُذوا

لهی بودن از دشمن از واجبات ا بودن و برحذر کسی آنان را خلع سالح نکند زیرا بیدار و مسلح باشند

فانه مسلمین زمان ما از دشمن اسالم برحذر نیستند، ولی اگر کسی است که در قرآن ذکر شده. متأّس 

 کوبند. و او را می برخالف موهومات ایشان سخن گوید بیدار و هشیار و برحذرند

ِ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِ� ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِۡلَ�ِٰن ﴿ َوَما لَُ�ۡم َ� تَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
نَك وَ  ُ َا ِمن �َّ ۡهُلَها َوٱۡجَعل �َّ

َ
الِِم أ ِ ٱۡلَقۡرَ�ةِ ٱلظَّ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َ�ِٰذه

َ
ٓ أ ِيَن َ�ُقولُوَن َر�ََّنا ا ٱ�َّ ّٗ�ِ

نَك نَِصً�ا  ُ َا ِمن �َّ  .]٧٥[النساء:   ﴾٧٥َوٱۡجَعل �َّ
کنید در راه خدا و در راه نجات ناتوانان از مردان و زنان  و شما را چه شده که قتال نمی: ترجمه

و قرار  ای که اهلش ستمکار است خارج ساز گویند پروردگارا ما را از این قریه و فرزندانی که می
 )۷۵ای.( کننده و قرار بده برای ما از نزدت یاری  از نزد خودت سرپرستیبده برای ما 

ای از دنیا  ای از مسلمین در گوشه داللت دارد که اگر عده ﴾...َوٱلُۡمۡسَتۡضَعِف�َ ﴿ :ۀجمل: نکات

شدند باید سایر مسلمین در  و از مراسم دینی ممنوع می ضعیف و زیردست کفار شدند و یا به آنان ستم 

  عَ ْن َسمِ مَ «: فرموده صصرت ایشان قیام و اقدام به جهاد کنند. رسول خداراه ن
ً

 يَا :َ�ُقولرَُجال

 ِ   !�َ مسلِ لمُ ل
َ
 ف

َ
  هُ ُ�ِبْ  مْ ل

َ
 ف

َ
دادم ه گوید ای مسلمین ب کسی که بشنود مردی می«: یعنی .)١(»بُِمْسلِمٍ  يَس ل

َا َوٱۡجَعل﴿ :ۀ. و جمل»ید پس او را اجابت نکند مسلمان نیستسبر نَك  ِمن �َّ ُ داللت دارد که  ﴾َوِ�ّٗا �َّ

سرپرست بوده  ۀو اگر ندارند باید درصدد تهی زمامدار و سرپرستی داشته باشندمسلمین از خودشان باید 

 دا بخواهند وسائل آن فراهم شود و و از خ
ّ
اگر برای ایشان سرپرستی نباشد همواره ناتوان و  إال

 ند.ا مغلوب

ِيَن ﴿ ُٰغوِت فََ�ٰتِلُٓواْ ٱ�َّ ِيَن َ�َفُرواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱل�َّ ِۖ َوٱ�َّ َءاَمُنواْ يَُ�ٰتِلُوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ
ۡيَ�ِٰن َ�َن َضعِيًفا  ۡيَ�ِٰن� إِنَّ َكۡيَد ٱلشَّ ۡوِ�َآَء ٱلشَّ

َ
ٓواْ  ٧٦أ ِيَن �ِيَل لَُهۡم ُكفُّ لَۡم تََر إَِ� ٱ�َّ

َ
�

 
َ
يِۡديَُ�ۡم َوأ

َ
ا ُكتَِب َعلَۡيِهُم ٱۡلقَِتاُل إَِذا فَرِ�ٞق ّمِۡنُهۡم َ�َۡشۡوَن � َكٰوةَ فَلَمَّ لَٰوَة َوَءاتُواْ ٱلزَّ �ِيُمواْ ٱلصَّ

ْیِنّي، -١
َ
ل

ُ
ورِ الْ لكايفاأصول ک مِ بِأُمُ تِامَ هْ ةِ لَ ـ، بَابُ االِ يحَ النَّصِ نيَ وَ لِمِ سْ م ـمُ هِ عِ فْ نَ مْ وَ  .)۱۶۴/ ۲(هُ

_____________________________ 



 ٤٤٧  سورة النساء

ۡرَ�نَ  خَّ
َ
ْ َر�ََّنا لَِم َكَتۡبَت َعلَۡيَنا ٱۡلقَِتاَل لَۡوَ�ٓ أ ۚ َوقَالُوا َشدَّ َخۡشَيٗة

َ
ۡو أ

َ
ِ أ ٓ إَِ�ٰٓ ٱ�َّاَس َكَخۡشَيةِ ٱ�َّ ا

 
َ
ۡ�َيا قَلِيٞل َوٱ�ِخَرةُ َخۡ�ٞ لَِّمِن ٱ�ََّ�ٰ َوَ� ُ�ۡظلَُموَن فَتِيً� أ   ﴾٧٧َجٖل قَرِ�ٖب� قُۡل َمَ�ُٰع ٱ�ُّ

 .]٧٧-٧٦[النساء:  
که کافرند در راه طاغوت قتال کنند و آنان اند در راه خدا قتال می که ایمان آوردهآنان: ترجمه

) ۷۶د شیطان ناتوان بوده است(زیرا کی ،و پیروان شیطان وستاندبا کنید  قتالکنند، پس  می
افکنی به سوی آنانکه به ایشان گفته شد دست نگهدارید از دفاع و نماز را بپا دارید  نظر نمی آیا

ترسند  و زکات را بدهید، پس چون قتال بر ایشان مقرر شد ناگاه گروهی از ایشان از مردم می
و گفتند پروردگارا چرا بر ما قتال را مقرر کردی چرا ما را  دترترس از خدا و یا ترسی شدیمانند 

دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزکار  ۀتا اجل نزدیک (مرگ) فرصت ندادی، بگو متاع و بهر 
 )۷۷شود.( ی ستم نمیخرمای ۀپوست هست ه اندازۀو به شما ب خوب است

 : نکات
ً
بقره بیان کردیم مراجعه شود. باید گفت در زمان ما  ۀسور ۲۵۶ ۀدر آی ما معنی طاغوت را قبال

کنند و طرفداران حق با او همراهی ندارند وبا  اگر کسی حقی را بیان کند طرفداران باطل با اومقاتله می

ْ  لَُهمۡ  �ِيَل ﴿ :ۀکنند. و جمل سکوت خود او را منکوب می ٓوا يِۡديَُ�مۡ  ُكفُّ
َ
راجع به مسلمین است که در  ،﴾�

 
ّ
شد چون  خواستند برای جهاد و دفاع، به ایشان إذن داده نمی چه اجازه می و آزار شدند و هر ه اذیتمک

قابل دفاع پیدا  ۀتشکیالتی بوجود آوردند و عد نیروی جهاد و دفاع نداشتند، ولی چون به مدینه آمدند و

 اهت داشتند از ترس.ای از ایشان از جهاد کر کردند به ایشان اجازه داده شد بلکه واجب گردید، ولی عده

َشيََّدةٖ� �ن تُِصۡبُهۡم َحَسَنةٞ َ�ُقولُواْ ﴿ ُم ٱلَۡمۡوُت َولَۡو ُكنُتۡم ِ� بُُروٖج مُّ ۡ�َنَما تَُ�ونُواْ يُۡدرِ��ُّ
َ
�

ٞ ّمِۡن ِعنِد  ْ َ�ِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِدَكۚ قُۡل ُ�ّ ِۖ �ن تُِصۡبُهۡم َسّيَِئةٞ َ�ُقولُوا ِۖ َ�ِٰذهِۦ ِمۡن ِعنِد ٱ�َّ ٱ�َّ
ُؤَ�ٓءِ ٱۡلَقۡوِم َ� يََ�اُدوَن َ�ۡفَقُهوَن َحِديٗثا  ِۖ َوَمآ  ٧٨َ�َماِل َ�ٰٓ َصابََك ِمۡن َحَسَنةٖ فَِمَن ٱ�َّ

َ
آ أ مَّ

ِ َشِهيٗدا  رَۡسۡلَ�َٰك لِلنَّاِس رَُسوٗ�ۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
َصابََك ِمن َسّيَِئةٖ فَِمن �َّۡفِسَكۚ َوأ

َ
  ﴾٧٩أ
 .]۷۹-۷۸[النساء:  

و اگر به ایشان  چه در برجهای محکم باشید یابد و اگر کجا باشید مرگ شما را می هر: ترجمه
گویند این از نزد تو  و اگر به ایشان بدی برسد می گویند این از نزد خداست برسد می نیکی

) از نزد خداست، پس چه شده این قوم را که نزدیک است، بگو هر یک از اینها (یعنی تماماً 
برسد به تو از  ) آنچه برسد تو را از نیکی، پس از خداست و آنچه۷۸ت بفهمند حدیثی را(نیس

و خدا برای گواهی کافی  عنوان رسالته ما تو را فرستادیم برای مردم ب و بد از خود تو است
 )۷۹است.(
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نزد خدا و ه اینها از فراوانی و باران است ک نعمت و نیکی، فتح و پیروزی، مقصود از حسنه و: نکات

کمی نعمت  قحطی و ئه و بدی، سختی و بالء، شکست و مصیبت،و مقصود از سیّ  تقدیر اوست

محمد به شهر  گفتند از وقتی که دانستند، یهود می می صشدن است، که اینها را از قدم محمد  ومنهزم

شکست روز گفتند  همچنین منافقین می و مدینه آمده، گرانی، سختی، مصیبت و قتل برای ما رسیده

شدن افراد از محمد است. خدا در جواب ایشان فرموده تمام اینها مقدر است از جانب خدا  کشته و احد

تر نموده و فرموده نیکی از خدا  بعد روشن ۀترس و نفاق خودتان، چنانکه آی کوتاهی، تنبلی، ۀواسطه ب

 
ّ

و بدی از خود تو تقصیر  نیستبرکات عمل بنده  ۀنه علت تامّ  اگر ل اوست، ویعنی از لطف او و تفض

باشد و چه مرض و بال باشد و چه مکاره  ءخود تو است ای انسان و از نافرمانی تو است چه قحط و غال

ِ  َوَ�َ�ٰ ﴿ و سختیها باشد. و مقصود از و به خیر  ، این است که مواظب اعمال خود باشید﴾َشِهيٗدا بِٱ�َّ

 ئه عمل نیست بلکه خیر و شر حوادث است.سنه و سیّ ید. پس مقصود از حاقدام و از شر دوری جوی

رَۡسۡلَ�َٰك َعلَۡيِهۡم َحفِيٗظا ﴿
َ
ٰ َ�َمآ أ ۖ َوَمن تََو�َّ َ َطاَع ٱ�َّ

َ
ن يُِطِع ٱلرَُّسوَل َ�َقۡد أ َوَ�ُقولُوَن  ٨٠مَّ

ِي  ُ يَۡ�ُتُب َما يُبَّيُِتوَنۖ َطاَعةٞ فَإَِذا بََرُزواْ ِمۡن ِعنِدَك َ�يََّت َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهۡم َ�ۡ�َ ٱ�َّ َ�ُقوُلۖ َوٱ�َّ
ِ َو�ِيً�  ِۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ ۡ َ�َ ٱ�َّ ۡعرِۡض َ�ۡنُهۡم َوتََو�َّ

َ
 .]٨١-٨٠[النساء:   ﴾٨١فَأ

است پس ان گرد کند به تحقیق خدا را اطاعت کرده و آنکه روی آنکه اطاعت رسول می: ترجمه
زنند پس چون از نزد تو  دم از فرمانبرداری می ) و۸۰ادیم(ما تو را برای ایشان نگهبان نفرست

و خدا آنچه  گویی کنند غیر آن چیزی را که می میای از ایشان به شب تدبیر  بیرون روند طائفه
ل کن و خدا برای نویسد، پس از ایشان اعراض کن و بر خدا توکّ  کنند می به شب تدبیر می

 )۸۱وکالت کافی است.(
 کند از این جهت اطاعت او اطاعت خداست. و مر میبه امر خدا، ا صداچون رسول خ: نکات

ٓ ﴿ :ۀمقصود از جمل رَۡسۡلَ�َٰك  َ�َما
َ
برای نظارت اعمال  ص، این است که رسول خدا﴾َحِفيٗظا َعلَۡيِهمۡ  أ

گوید اعمال ما را به نظر رسول خدا  نگهبانی ایشان از معصیت نیامده، پس آن کسی که می مردم و

 نقل گفته است. باید او نظارت کند برخالف عقل و ورسانند  می

تند و نشس کردند ولی شبانه دور هم می میکه بودند اظهار اطاعت  صمنافقین خدمت رسول خدا

خبر بود، خدا در این آیات به  ، چون رسول خدا بیصکردند برخالف رسول خدا ی را تدبیر میچیزهای

 خبر است. د بیچه محّم  کفالت و وکالت کافی است اگر گواهی،او خبر داده و فرموده خدا از نظر 
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ِ لَوََجُدواْ �ِيهِ ٱۡختَِ�ٰٗفا َكثِٗ�� ﴿ فََ� َ�َتَدبَُّروَن ٱۡلُقۡرَءاَنۚ َولَۡو َ�َن ِمۡن ِعنِد َ�ۡ�ِ ٱ�َّ
َ
 ﴾٨٢أ

 .]۸۲[النساء:   
 )۸۲( یافتند. بسیاری می کنند؟ و اگر از نزد غیرخدا بود در آن اختالف ر نمیآیا در قرآن تدبّ : ترجمه
 مقصود از تدبّ  :نکات

ّ
ی صار و مسلمین است در قرآن که ببینند در آن خلل و نقر در قرآن، تفکر کف

 و معانی آن بلند و احکام آن محکم نیست نه از جهت لفظ و نه از جهت معنی. مختصر و مفید است و

نفاق و بدبختی برحذر داشته. و  فساد، کفر،، توحید دعوت کرده و از شّر  به مکارم اخالق، خیر، زهد و

گاهی حق بود و گاهی  – اول: شد از جهاتی اگر کالم غیرخدا بود در آن اختالف بسیاری یافت می

گاهی مطالب یقینی داشت گاهی ظنی  – سومگاهی مطالب عقلی داشت گاهی خرافی.  – دومباطل. 

گاهی اخبارش مطابق واقع بود،  – پنجمود. کرد گای به خ گاهی به خدا دعوت می – چهارمو وهمی. 

گاهی غیر فصیح و گاهی مطالب آن ضد و  گاهی کالمش فصیح بود و – ششمو گاهی برخالف واقع. 

 نقیض بود و گاهی موافق.

ر نموده و دیگر اینکه مر به تدبّ شود که تقلید باطل است زیرا ا می حال از این آیه استفادهبه هر

قابل فهم  را که قرآن ند قول مغرضینک می و ردّ  ر نمودهمر به تدبّ م است که افه رساند قرآن قابل می

رسید. و  اختالف بر سه  دیگر اینکه اگر کالم بشر بود در آن اختالف بسیاری به نظر می دانند، و نمی

و اختالف  و اختالف در تالوت. اما اختالف تناقضی اختالف در تفاوت ،اختالف تناقضی: قسم است

شود.  این دو در قرآن یافت نمیتفاوتی که مقداری از قرآن فصیح باشد و مقداری از آن غیرفصیح، پس 

اشکال است، زیرا اختالف در تالوت  موجود و بی ،ا اختالف در تالوت مانند اختالف در قرائت آنمّ و ا

 موجب نقصی نیست.

وِ ﴿
َ
ۡمِن أ

َ
ۡمٞر ّمَِن ٱۡ�

َ
ۡمرِ  �َذا َجآَءُهۡم أ

َ
ْوِ� ٱۡ�

ُ
وهُ إَِ� ٱلرَُّسوِل �َ�ٰٓ أ َذاُعواْ بِهۦِۖ َولَۡو َردُّ

َ
ٱۡ�َۡوِف أ

َبۡعُتُم  ِ َعلَۡيُ�ۡم َورَۡ�َُتُهۥ َ��َّ ِيَن �َۡسَت�بُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ِمۡنُهۡم َلَعلَِمُه ٱ�َّ
ۡيَ�َٰن إِ�َّ َقلِيٗ�  ِ َ� تَُ�لَُّف إِ�َّ َ�ۡفَسَكۚ وََحّرِِض ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ فََ�ٰتِۡل  ٨٣ٱلشَّ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

َشدُّ تَنِكيٗ� 
َ
ٗسا َوأ

ۡ
َشدُّ بَأ

َ
ُ أ ْۚ َوٱ�َّ ِيَن َ�َفُروا َس ٱ�َّ

ۡ
ن يَُ�فَّ بَأ

َ
ُ أ   ﴾٨٤َعَ� ٱ�َّ

 .]٨٤-٨٣[النساء:  
و اگر آن را  د نشر دهندبرس مری (یعنی خبری) از ایمنی و یا ترسو چون ایشان را ا: ترجمه

بسوی پیامبر و فرمانداران خود برگردانند(و به رسول و فرمانداران مراجعه کنند) کسانی از 
و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما  ک حقیقت دارند آنرا خواهند دانستایشان که نیروی در 

ل کن، مکلف ) پس در راه خدا قتا۸۳کمی( ۀشدید مگر عد گمان پیرو شیطان می نبود بی
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(و به جهاد ترغیب  زنیستی مگر خودت (تکلیف غیر تو را از تو نخواهند) و مؤمنین را برانگی
تر و در عقوبت شدیدتر  خدا در عذاب سخت و است که خدا آسیب کفار را بازدارد، امید کن)

 )۸۴است.(
حارثه بود. گاهی برای مر زید بن األ اولوجنگ موته و لشکر روم نازل شده و أ ۀدربار ۸۳ ۀآی :نکات

رسید که مثال لشکر بسیاری مجهز شده که صد  خبر وحشت اثر از دشمن می صلشکریان رسول خدا

رسید برای لشکر اسالم که  و یا خبر خوشی می باشند در فالن محل مهیای حمله میمقابل شکر اسالم 

تعالی  دادند. حق آن را نشر مینشر این اخبار به صالح مجاهدین وبه صالح مسلمین نبود، ولی منافقین 

 
ً
 به رسول خدا و یا به فرمانداران اطالع دهند اگر نشر آن صالح باشد دستور داده که چنین اخبار را قبال

 نشر دهند و إال سانسور کنند.

  ،األمراشود مقصود از أولو از این آیه معلوم می
ّ
فاق تواریخ و همان فرمانداران لشکری اسالمند و به ات

ذکر  ۵۹ ۀاین صورت معنی أولواألمری که در آی باشند. در األمر در آیه همان فرماندهان میا، أولومفسرین

 َ� ﴿ :ۀ. و از جمل» بعضه بعضاً القرآن يفرسّ «شود که  شده چنانکه در آنجا بیان گردید، روشن می
مکلف شده به جهاد و   صاول اینکه رسول خدا: شود چند چیز استفاده می ﴾...َ�ۡفَسَك  إِ�َّ  تَُ�لَُّف 

ما مردم را نیز ترغیب کند و ا چه تنها باشد. دوم اینکه تکلیف او این بوده که خود اطاعت خدا کند و اگر

و این آیه بعد از  اشدب سی مکلف به عمل خود میک نکنند به او مربوط نیست، هریا  مردم عمل بکنند و

 ای جنگ باشد.ابوسفیان در بدر صغری مهیّ  ةمأمور شده حسب الوعد صجنگ احد بوده که رسول خدا

ُۥ ﴿ ۖ َوَمن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعٗة َسّيَِئٗة يَُ�ن �َّ ُۥ نَِصيٞب ّمِۡنَها ن �َۡشَفۡع َشَ�َٰعًة َحَسَنٗة يَُ�ن �َّ مَّ
قِيٗتا  ءٖ مُّ ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ�َ ُ ۡو �َذا ُحّيِيُتم بَِتِحيَّةٖ  ٨٥كِۡفٞل ّمِۡنَهاۗ َوَ�َن ٱ�َّ
َ
ۡحَسَن ِمۡنَهآ أ

َ
ْ بِأ فََحيُّوا

ٍء َحِسيًبا  ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ َ َ�َن َ�َ ۗ إِنَّ ٱ�َّ ٓ ُ َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ َ�َۡجَمَعنَُّ�ۡم إَِ�ٰ يَۡوِم  ٨٦ُردُّوَها ٱ�َّ

ِ َحِديٗثا  ۡصَدُق ِمَن ٱ�َّ
َ
 .]٨٧-٨٥[النساء:   ﴾٨٧ٱۡلقَِ�َٰمةِ َ� َرۡ�َب �ِيهِ� َوَمۡن أ

و آنکه شفاعت کند  برای او از آن نصیبی است ،آنکه شفاعت نماید شفاعت نیکی: ترجمه
) و هنگامی که ۸۵( خدا بر هر چیزی مقتدر است و ای است از آن برای او بهره ،شفاعِت بدی

راستی ه تی دادند پس شما به نیکوتر از آن تحیتی بدهید و یا همان را رد کنید، بشما را تحیّ 
 که هیچ معبود و پناهی نیست جز اوی ) خدای۸۶هر چیزی محاسب بوده است( که خدا بر

روز رستاخیز شکی در آن نیست و کیست راستگوتر از خدا در سخن ه کند ب شما را جمع می
 )۸۷تازه.(
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د ترغیب کن در این آیه فرموده مردم را به جها ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  وََحّرِِض ﴿ قبل فرموده ۀچون در آی: نکات

ی کس مؤمنین را به کار خیری راهنمای ای برای او است یعنی هر یری بهرهمر خس شفاعت کند برای اک هر

َمْن َسنَّ ُسنًَّة «: فرموده صو رسول خدا یا وسیله شود برای او ثوابی هست و ترغیب کند و یا بیاموزد و

ْجُر َمْن َعِمَل بَِها
َ
ْجُرَها وَأ

َ
ُه أ

َ
ل
َ
کس به آن روش  کند هر ی ایجادروش نیکویکس  . یعنی هر)١(»َحَسَنًة، ف

کس باعث کار بدی شود و یا راهنمایی و یا ترغیب کند  ای او نیز اجری است. و همچنین هرعمل کند بر

 و وبال برای او نیز هست. و رای از وز بهره ،کس به آن عمل کند هر ، پسیا راه بدی را به مردم بیاموزد و

  این است ﴾...بَِتِحيَّةٖ  ُحّيِيُتم �َذا﴿ :ۀمقصود از جمل
ً
اگر کسی به شما سالم کرد شما جواب  که مثال

ْ ﴿ :ۀهمان سالم را به او برگردانی. و جمل بهتری و یا مانند مر است و داللت بر وجوب دارد ا ﴾...فََحيُّوا

در  »کمالم علیالّس « :کننده گفت  است که اگر سالم نبهتر ای که جواب سالم واجب است وجواِب 

الله  ةی و رحمالله را اضافه کرد شما بگوی ةرحم ، و اگر او»الله ةالم و رحمعلیکم الّس «: یجواب بگوی

و برکاته. و شعار مسلمین در برخورد و مالقات یکدیگر سالم است، و سالم یکی از اسماء الهی و به 

شود. و حتی اگر  معنی رحمت او و سالمتی از جانب او است که بدین وسیله شامل حال بندگان می

بر خودش سالم کند تواند  ی در آن منزل نباشد میسشود باید سالم کند و چنانچه ک کسی وارد منزلی می

پناه و  داللت دارد بر اینکه ملجأ، ﴾َ�ٓ إَِ�َٰه إِ�َّ ُهَوۚ ﴿ :ۀدیگر جمل ۀ. نکت»ا من ربنانالم عليالسّ «: وبگوید

 ه إليه يفمايتألّ «چنانکه مکرر در این کتاب گوشزد شده که إله به معنی  تسز خدا نیالحاجاتی ُج  قاضی

 إَِ�ٰ  َ�َۡجَمَعنَُّ�مۡ ﴿ :تعالی است که فرموده امت قول صدق حقباشد. و یکی از دالئل قی می »احلوائج
 :همین آیه است که در آن فرموده )٢(. و دلیل بر اینکه قرآن قدیم نیست و حادث است﴾ٱۡلقَِ�َٰمةِ  يَۡومِ 

ۡصَدُق  َوَمنۡ ﴿
َ
ِ  ِمنَ  أ  باشد. ، چون حدیث به معنی خبر تازه و نو می﴾َحِديٗثا ٱ�َّ

_____________________________ 

، و دارمی در )۱۹۴۱۶(، ح ۴/۳۶۱ ، الـمسنددر  حمدا . و)۶۸۹۷(، ح ۸/۶۱) و۲۳۱۷(، ح ۳/۸۷ ،صحيحشدر  ُمْسلم -١

 .»ِوْزُر َمْن َعِمَل بَِها... ُسنًَّة َسيِّئًَة، اَكَن َعلَيِْه ِوْزرَُها، وَ َوَمْن َسنَّ « فرمودند:صرسول الله  همچنین ).۵۱۴، ح (سنن
 ».کنند، بر عهده او خواهد بودهرکس راه و روش بدی را از خود به جای گذارد، گناه آن و گناه کسانی که به آن عمل می«

جماع سلف امت بر آن داللت مذهب اهل سنت و جماعت در مورد قرآن کریم و آنچه نصوص کتاب و سنت و ا -٢

قرآن کالم الله است از او آغاز شده بدون اینکه «گوید: ذکر نموده و می /کند همان است که امام طحاوی  می

را حقیقتا به عنوان منان آنؤرا به عنوان وحی بر پیامبرش نازل کرده است و مکیفیت گفتاری آن مشخص باشد و آن

». یقین دارند که آن کالم حقیقی خداست و همچون کالم بشر مخلوق نیست...اند و کالم الهی تصدیق کرده

گردد؛ نازل شده و بنابراین قرآن کریم کالم خداوند است: الفاظ و حروف و معانی آن؛ از او آغاز شده و به او بازمی
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َضلَّ َ�َما لَُ�ۡم ﴿
َ
ن َ�ۡهُدواْ َمۡن أ

َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
� ْۚ ۡرَكَسُهم بَِما َكَسُبٓوا

َ
ُ أ ِ� ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� فَِئتَۡ�ِ َوٱ�َّ

ُ فَلَن َ�َِد َ�ُۥ َسبِيٗ�  ۖ َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ ُ واْ لَۡو تَۡ�ُفُروَن َكَما َ�َفُرواْ َ�َتُكونُوَن  ٨٨ٱ�َّ َودُّ
 ْ ۖ فََ� َ�تَِّخُذوا ْ فَُخُذوُهۡم  َسَواٗٓء ِۚ فَإِن تََولَّۡوا ْ ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ٰ ُ�َهاِجُروا ۡوِ�َآَء َح�َّ

َ
ِمۡنُهۡم أ

ا َوَ� نَِصً�ا  ِيَن يَِصلُوَن إَِ�ٰ  ٨٩َوٱۡ�ُتلُوُهۡم َحۡيُث وََجد�ُُّموُهۡمۖ َوَ� َ�تَِّخُذواْ ِمۡنُهۡم َوِ�ّٗ إِ�َّ ٱ�َّ
ۡو يَُ�ٰتِلُواْ قَۡوَمُهۡمۚ قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم مِّ 

َ
ن يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم أ

َ
ۡو َجآُءوُ�ۡم َحِ�َۡت ُصُدورُُهۡم أ

َ
يَ�ٌٰق أ

ْ إَِ�ۡ  ۡلَقۡوا
َ
لُوُ�ۡم فَلَۡم يَُ�ٰتِلُوُ�ۡم َو� ُ لََسلََّطُهۡم َعلَۡيُ�ۡم فَلََ�َٰتلُوُ�ۡمۚ فَإِِن ٱۡ�َ�َ ُ�ُم َولَۡو َشآَء ٱ�َّ

 ُ لََم َ�َما َجَعَل ٱ�َّ َمُنوُ�ۡم  ٩٠ لَُ�ۡم َعلَۡيِهۡم َسبِيٗ� ٱلسَّ
ۡ
ن يَأ

َ
َسَتِجُدوَن َءاَخرِ�َن يُرِ�ُدوَن أ

ْ إِ  ۚ فَإِن لَّۡم َ�ۡعَ�ِلُوُ�ۡم َوُ�ۡلُقٓوا ْ �ِيَها ۡركُِسوا
ُ
ْ إَِ� ٱۡلفِۡتَنةِ أ ٓوا ْ قَۡوَمُهۡم ُ�َّ َما ُردُّ َمُنوا

ۡ
َ�ُۡ�ُم َوَ�أ

يِۡدَ�ُهمۡ 
َ
� ْ ٓوا لََم َوَ�ُ�فُّ ْوَ�ٰٓ�ُِ�ۡم َجَعۡلَنا لَُ�ۡم  ٱلسَّ

ُ
فَُخُذوُهۡم َوٱۡ�ُتلُوُهۡم َحۡيُث ثَقِۡفُتُموُهۡمۚ َوأ

بِيٗنا   .]٩١-٨٨[النساء:   ﴾٩١َعلَۡيِهۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ
اید و خدا برگردانید  پس چه شده برای شما که درحق منافقین دو دسته شده: ترجمه

ایت کنید آنکه را خواهید هد انجام دادند، آیا میسبب آنچه ه (به پستی کفر) ب یشانراا(دلهای)
) و دوست ۸۸و آنکه را خدا گمراه کند پس هرگز برای او راهی نخواهی یافت( خدا گمراه کرده

از ایشان  ،دارند که کافر شوید چنانکه خودشان کافرند پس مساوی و مانند هم باشید پس

رده است و نازل ک صاز خداوند شنیده و بر محمد  ÷مخلوق نیست؛ خداوند بدان سخن گفته است؛ و جبریل 

 ».به صورت متواتر، چنانکه هیچ شک و تردیدی در آن نیست، برای ما نقل شده است

گویند: قرآن کالم خداوند است که نازل شده و مخلوق سلف صالح می«گوید: می /شیخ االسالم ابن تیمیه 

اند که کالم خداوند قدیم هنیست. و گفتند: همواره چنین بوده که هرگاه خداوند خواسته سخن گفته است. و بیان کرد

ها نگفته است: نفس کالم معین قدیم است و یک از آناست به این معنا که جنس آن قدیم است و همیشگی؛ و هیچ

اند که قرآن قدیم است. بلکه گفتند: قرآن، کالم خداوند، نازل شده از جانب وی و مخلوق نیست و چون نیز نگفته

خود به قرآن سخن گفته باشد، قرآن کالم اوست و از سوی او نازل شده و مخلوق خداوند بر مبنای مشیت و اراده 

نیست اما با این همه، همچون ذات باری تعالی قدیم و ازلی نیست هرچند همواره هرگاه خداوند خواسته سخن گفته 

کالم خداوند «گوید: و عالمه ابن عثیمین در شرح لمعة االعتقاد می». است؛ بنابراین جنس کالمش قدیم است

این است که خداوند متعال پیوسته و همیشه متکلم  ،متعال قدیم النوع و حادث اآلحاد است. و معنای قدیم النوع

باشد چنانکه کالم او، بعد از اینکه نبوده حادث نشده است؛ و معنای حادث اآلحاد این است که: آحاد بوده و می

باشد که هرگاه ز این جهت که متعلق به مشیت خداوندی میکالمش یعنی کالم معین مخصوص او حادث است ا

 [ُمصحح]». گویدبخواهد به آنچه بخواهد و آنگونه که بخواهد سخن می
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(و مهاجم  ، پس اگر روگردانیدندند)(و مسلمان شوتا هجرت کنند در راه خدا یددوستی مگیر
 ییاور و از ایشان دوست و ن و ایشان را بکشید هر جا یافتیدبگیریدشا باقی ماندند)

پیمانی باشد و یا نزد  نپیوندند به قومی که بین شما و بین ایشا ) مگر آنانکه می۸۹مگیرید(
و اگر خدا  اند بازداشتهو از قتال قوم خود  شما آیند در حالیکه دلشان را از قتال با شما

ط کرده بود که با شما قتال کرده بودند، پس اگر از شما خواسته بود ایشان را بر شما مسلّ 
دم از تسلیم زنند پس خدا برای شما راهی علیه ایشان  کناره گیرند که با شما قتال نکنند و

شما ایمن و از خواهند از  ) به زودی کسان دیگری خواهید یافت که می۹۰قرار نداده است(
کفر برگشت داده شوند در آن سقوط کنند،  ۀقوم خود ایمن باشند، هر زمان که به سوی فتن

ارند بگیرید و بکشید پس اگر از شما کناره نگیرند و دم از تسلیم نزده و دست از شما بازند
 )۹۱یم.(جا ایشان را یافتید و آنانند که تسلط آشکار شما را بر ایشان مقرر داشتایشان را هر

کسانی بودند که اظهار اسالم نموده  ؛اول ۀطائف: این آیات در حق چندین طائفه نازل شده :نکات

از آن به کفر برگشتند و به هجرت در راه خدا و ثبات قدم در اسالم تن ندادند و لذا بعضی از  پس

دوستی  کافرند و با ایشانتعالی فرموده دو دل نباشید اینان  مسلمین در حق ایشان دو دل شده بودند، حق

اند  کسانی که پیمان نبسته ؛سوم ۀکفاری که با مسلمین پیمانی بسته و درامانند. طائف ؛دوم ۀمکنید. طائف

اند پس اگر با مسلمین قتال نکنند ودم از  دوم پیوند کرده ۀولیکن خود را در پناه معاهدین درآورده وبا دست

 ۀدست ؛چهارم ۀفرموده است. طائف ۹۰ ۀض کنند چنانکه در آیّر تسلیم زنند نباید مسلمین به ایشان تع

  کهو گاهی دم از کفر زده برای این  ت خود دم از اسالم زدهطرفی هستند که گاهی برای امنیّ  بی
ّ

ار در از کف

گیری نکنند  ضی نکنند کاری با آنان نیست و اگر کنارهامان باشند، پس اگر از مسلمین کناره گرفته و تعّر 

 اگر رباید ایشان را ب لیم نباشندتس و
ً
ایجاد مزاحمت کنند  محارب باقی مانده وطرف نمود خصوصا

 فرموده است: ۹۱ ۀچنانکه آی

ن َ�ۡقُتَل ُمۡؤِمًنا إِ�َّ َخَ� ﴿
َ
ۡؤِمَنٖة  ٔٗ اۚ َوَمن َ�َتَل ُمۡؤِمًنا َخَ�  ٔٗ َوَما َ�َن لُِمۡؤِمٍن أ ا َ�َتۡحِر�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

ْۚ فَإِن َ�َن ِمن قَۡوٍ� َعُدّوٖ لَُّ�ۡم وَُهَو ُمۡؤِمٞن َودِيَةٞ  قُوا دَّ ن يَصَّ
َ
ٓ أ ۡهلِهِۦٓ إِ�َّ

َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ مُّ

هۡ 
َ
َسلََّمٌة إَِ�ٰٓ أ ۡؤِمَنةٖ� �ن َ�َن ِمن قَۡو� بَۡيَنُ�ۡم َوَ�ۡيَنُهم ّمِيَ�ٰٞق فَِديَةٞ مُّ لِهِۦ َ�َتۡحرِ�ُر َرَ�َبةٖ مُّ

ُ  َوَ�ۡرِ�رُ  ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ ۡؤِمَنةٖ� َ�َمن لَّۡم َ�ِۡد فَِصَياُم َشۡهَرۡ�ِن ُمَتَتابَِعۡ�ِ تَۡوَ�ٗة ّمَِن ٱ�َّ َرَ�َبةٖ مُّ
 .]٩٢[النساء:   ﴾٩٢َعلِيًما َحِكيٗما 

 ۀو کسی که به خطا مؤمنی را بکشد پس بند کشد مگر به خطا ا نمیمؤمن، مؤمنی ر : ترجمه
ای تسلیم کسان مقتول نماید مگر اینکه ایشان عفو نمایند، پس اگر  دیه مؤمنی آزاد کند و

مقتول از قومی بود که دشمن شمایند(یعنی کافرند) و او(مقتول) مؤمن بوده، پس آزاد کند 
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و اگر مقتول از قومی بود که بین شما و ایشان پیمانی است پس باید به اهل او  مؤمنی را ۀبند
درپی، این  پی هکس نیافت بر اوست دو ماه روز  کرد، پس هر زادمؤمنی را آ ۀای داد و بند دیه
 )۹۲ای است از دستور خدا و خدا دانا و حکیم بوده است.( توبه

ه داللت دارد که قاتل در قتل خطایی باید دیه بدهد ب ،تا آخر ﴾...َرَ�َبةٖ  َ�َتۡحرِ�رُ ﴿ ۀجمل: نکات

ۡؤِمَنةٖ ﴿ :ۀای آزاد کند. و کلم اضافه بر اینکه باید بنده  کند،ای که آزاد می، داللت دارد که باید بنده﴾مُّ

َسلََّمةٌ  َودِيَةٞ ﴿ ۀمؤمن باشد. و جمل ۡهلِهِۦٓ  إَِ�ٰٓ  مُّ
َ
، داللت دارد که باید دیه را به اهل مقتول یعنی وارث ﴾أ

 ۱۸دار ل طالی خالص سکهچه در خطا و چه شبه عمد هزار مثقا انسانی چه در عمد، ۀاو بدهند. و دی

 »احکام القرآن«و شرح آن در کتاب  صد شتر و یا هزار گوسفند و یا دویست گاو و یا نخودی است

اگر مقتول، مؤمن بود، ولی قوم و  :گوید ، می﴾لَُّ�مۡ  َعُدّوٖ  قَۡو�ٍ  ِمن َ�نَ  فَإِن﴿ :ۀمسطور است. جمل

 
ّ

مسلمان را  ۀار استحقاق دیبستگان او همه از کفارند، در اینجا بر قاتل کفاره الزم است نه دیه زیرا کف

اگر مقتول از کفاری بودند که با  :فرماید می ﴾...َوَ�ۡيَنُهم بَۡيَنُ�مۡ  قَۡو� ِمن َ�نَ  �ن﴿ :ۀندارند. وجمل

 دیه را هم بپردازد. ،مؤمنه ۀتحریر رقب ۀد باید قاتل به اضافان مسلمین معاهده بسته

َتَعّمِٗدا ﴿ َعدَّ َوَمن َ�ۡقُتۡل ُمۡؤِمٗنا مُّ
َ
ُ َعلَۡيهِ َولََعَنُهۥ َوأ ا �ِيَها وََغِضَب ٱ�َّ فََجَزآُؤهُۥ َجَهنَُّم َ�ِٰ�ٗ

ِ َ�َتبَيَُّنواْ َوَ� َ�ُقولُواْ لَِمۡن  ٩٣َ�ُۥ َعَذابًا َعِظيٗما  ۡ�ُتۡم ِ� َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن َءاَمُنٓواْ إَِذا َ�َ َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

َ�ٰمَ  ۡلَ�ٰٓ إَِ�ُۡ�ُم ٱلسَّ
َ
ِ َمَغانُِم َكثَِ�ةۚٞ  � ۡ�َيا فَعِنَد ٱ�َّ لَۡسَت ُمۡؤِمٗنا تَۡبَتُغوَن َعَرَض ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ

َ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ��  ْۚ إِنَّ ٱ�َّ ُ َعلَۡيُ�ۡم َ�َتبَيَُّنٓوا   ﴾٩٤َكَ�ٰلَِك ُكنُتم ّمِن َ�ۡبُل َ�َمنَّ ٱ�َّ
 .]٩٤-٩٣[النساء:  

بکشد پس جزای او دوزخ است در حالیکه در آن جاوید  مؤمنی را عمداً  و کسی که: ترجمه
) ای ۹۳ا نموده برای او عذاب بزرگی را(است و خدا بر او خشمناک و لعنت کرده او را و مهیّ 

مؤمنین هنگامی که در راه خدا و جهاد سفر کردید پس تحقیق کنید و ندانسته کاری نکنید و 
ما متاع زندگی ید که تو مؤمن نیستی، شهار اسالم کرده نگویالم و اظسبه کسی که به شما ا

. پس از پیش های بسیاری است، شما کافر بودید ید پس نزد خدا بهرهجوی پست دنیا را می
پس جستجو و تحقیق کنید، زیرا  ،خدا منت گذاشت بر شما و اظهار اسالم شما را پذیرفت

 )۹۴(خدا به آنچه انجام دهید همواره آگاه بوده است.
طراف فرستاده بود بر سر قومی از کفار در ا صراجع است به لشکری که رسول خدا ۹۴ ۀآی: نکات

اد و یا با غالب نامی، بود، چون به آن محل دمق و ریاست لشکر با فدک و در حق ایشان نازل شده
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ّ

اینکه مسلمان تماد کرد، او به اع نامی که چوپانی می» مرداس«ار فرار کردند، مگر رسیدند، تمام کف

و گوسفندان خود را در غاری از کوه جای داد. سپس چون لشکر اسالم نزدیک شدند و  شده فرار نکرد

ا لشکر مّ د. اگفت و از کوه پایین آمد و شهادتین بر زبان جاری کر »ربكاهللا أ«گفتند او نیز  »ربكهللا أا«

بن زید او را کشت و گوسفندان او را به  ۀرا شنیدند، اسام اسالم اعتناء نکردند با اینکه شهادتین او

فوق بر او نازل گردید.  ۀ. و آی)١(خبر شد بسیار آشفته گردید و پریشان صغنیمت راند. چون رسول خدا

ْ ﴿ :ۀجمل   تکرار شده معلوم می ﴾َ�َتبَيَُّنوا
ّ
د است و نباید ندانسته کاری کرد، شود تحقیق واجب مؤک

 
ً
روحانی نمایان به زودی بدون دستور، عکس این ردر تکفیر و قتل کسی. متأسفانه زمان ما ب خصوصا

تحقیق نکرده و سخن طرف را از خود او نشنیده، فوری او را  شوند و تحقیق این گناه بزرگ را مرتکب می

ۡلَ�ٰٓ ﴿ :ۀکنند. جمل تکفیر می
َ
شهادتین گفت باید پذیرفت و خون،  کس هرداللت دارد که  ﴾...إَِ�ُۡ�مُ  �

ۡ�َيا ٱۡ�ََيٰوةِ  َعَرَض  تَۡبَتُغونَ ﴿ :ۀمال و آبروی او محترم و محفوظ است، وجمل ، داللت دارد که ﴾ٱ�ُّ

  کنندگان مردم مسلمان و یا تفسیق تکفیر
ً
بسیاری از مراجع  کنندگاِن بدون تحقیق، دنیاپرست بوده و فعال

تکفیر و تفسیق  خبری مردم را لعن، نظری و بی وتهک برای حسد، اند و نهن و اسالم بیگادینی که از قرآ

 کنند برای طمع دنیاست. می

﴿ ِ رِ َوٱلُۡمَ�ِٰهُدوَن ِ� َسبِيِل ٱ�َّ َ ْوِ� ٱل�َّ
ُ
�َّ �َۡسَتوِي ٱۡلَ�ٰعُِدوَن ِمَن ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َ�ۡ�ُ أ

ُ ٱلۡمُ  َل ٱ�َّ نُفِسِهۡمۚ فَضَّ
َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
ۚ َوُ�ّٗ بِأ نُفِسِهۡم َ�َ ٱۡلَ�ٰعِِديَن َدرََجٗة

َ
ۡمَ�ٰلِِهۡم َوأ

َ
َ�ِٰهِديَن بِأ

ۡجًرا َعِظيٗما 
َ
ُ ٱلُۡمَ�ِٰهِديَن َ�َ ٱۡلَ�ٰعِِديَن أ َل ٱ�َّ � َوفَضَّ ُ ٱۡ�ُۡسَ�ٰ َدَرَ�ٰٖت ّمِۡنُه  ٩٥وََعَد ٱ�َّ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحي  .]٩٦-٩٥[النساء:   ﴾٩٦ًما َوَمۡغفَِرٗة َورَۡ�َٗةۚ َوَ�َن ٱ�َّ
کنند باستثنای آنانکه صاحب عذر و ضررند،  آن عده از مؤمنین که از جهاد تقاعد می: ترجمه

کنند مساوی نیستند، خدا برتری داده  جانها جهاد می با آنانکه در راه خدا به اموال و
و  نیکوتر داده ۀو هر یک را خدا وعد درجه مجاهدین به اموال و جانها را بر متقاعدین، به یک

ی و برتر ) و به درجاتی از جانب خود۹۵زرگ(جر ببه ا نبرتری داده خدا مجاهدین را بر قاعدی
 )۹۶و خدا همیشه آمرزنده و رحیم بوده است.( داده ایشان را به آمرزش و رحمت

_____________________________ 

و ابن  )؛۶۳۳ -۶۳۲/ ۲( الدر املنثورسیوطی،  )؛۷۹ -۷۸/ ۹( یتفسري طربنگا: )؛ ۲۶۸/ ۲( معامل التنزيلنگا: بغوی،  -١

 .)۲۵۸/ ۸( فتح الباريحجر عسقالنی، 
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ود این است که خدا مقص این آیه یکجا درجه مفرد آورده و یکجا درجات جمع آورده و در: نکات

درجه و بر قاعدین بدون عذر به  ۀدلیل کلمه برتری داده مجاهدین را بر قاعدین با عذر به یک درجه ب

 :ۀعذر بدنی، مانند کور و لنگ. و عذر مالی، مانند فقر. و کلم: قسم است هم بر دو درجاتی. و عذر

ْوِ�  َ�ۡ�ُ ﴿
ُ
رِ  أ َ  عذر موجه ساقط است.داللت دارد که جهاد از صاحبان  ﴾ٱل�َّ

ْ ُكنَّا ُمۡسَتۡضَعفَِ� ِ� ﴿ ْ �ِيَم ُكنُتۡمۖ قَالُوا نُفِسِهۡم قَالُوا
َ
ِيَن تََوفَّٮُٰهُم ٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة َظالِِ�ٓ أ  إِنَّ ٱ�َّ

َوٮٰهُ 
ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
ِ َ�ِٰسَعٗة َ�ُتَهاِجُرواْ �ِيَهاۚ فَأ �ُض ٱ�َّ

َ
لَۡم تَُ�ۡن أ

َ
�ِض� قَالُٓواْ �

َ
ۡم َجَهنَُّمۖ وََسآَءۡت ٱۡ�

إِ�َّ ٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِ� ِمَن ٱلرَِّجاِل َوٱلّنَِسآءِ َوٱلۡوِۡلَ�ِٰن َ� �َۡسَتِطيُعوَن ِحيلَٗة َوَ�  ٩٧َمِصً�ا 
ا َ�ُفوٗر�  ٩٨َ�ۡهَتُدوَن َسبِيٗ�  ُ َ�ُفوًّ ن َ�ۡعُفَو َ�ۡنُهۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ

َ
ُ أ ْوَ�ٰٓ�َِك َعَ� ٱ�َّ

ُ
 ٩٩فَأ

ۚ َوَمن َ�ُۡرۡج ِمۢن بَۡيتِهِۦ ۞وَ  �ِض ُمَ�َٰغٗما َكثِٗ�� َوَسَعٗة
َ
ِ َ�ِۡد ِ� ٱۡ� َمن ُ�َهاِجۡر ِ� َسبِيِل ٱ�َّ

ُ َ�ُفو ِۗ َوَ�َن ٱ�َّ ۡجُرُهۥ َ�َ ٱ�َّ
َ
ِ َورَُسوِ�ِۦ ُ�مَّ يُۡدرِۡ�ُه ٱلَۡمۡوُت َ�َقۡد َوَ�َع أ ٗر� ُمَهاِجًرا إَِ� ٱ�َّ

 .]١٠٠-٩٧[النساء:   ﴾١٠٠رَِّحيٗما 
کنند، در حالی که آنان به خود ستم  به راستی آنان را که فرشتگان قبض روح می: ترجمه

اند، فرشتگان گویند در چه حالی بودید؟ گویند ما در زمین ناتوان و زبون بودیم،  کرده
جایگاهشان نان آ(فرشتگان) گویند آیا زمین خدا وسیع نبود که در آن مهاجرت کنید، پس 

ای نتوانند و  زنان و اطفالی که حیله ) مگر ناتوانان از مردان،۹۷است( بازگشتی دوزخ و بد
آمرزنده  ۀخدا بخشند نان را شاید خدا مورد عفو نماید و) پس آ۹۸نیابند((برای نجات) راهی 
ز و آنکه ا یابد محل اقامت بسیار و وسعتی میس در راه خدا مهاجرت کند ک ) و هر۹۹است(

خود خارج شود برای مهاجرت به سوی خدا و رسول او سپس مرگ او را دریابد پس  ۀخان
 )۱۰۰رحیم بوده است.( ۀمحققا أجر او بر خدا الزم شده و خدا آمرزند

، داللت دارد که مالئکه از مستضعفین و کسانی که در دین خود ﴾ُكنُتمۡ  �ِيمَ ﴿ :ۀکلم: نکات

و عذر ایشان  دین خود را عالم و توانا نکردید مرنند که چرا در اک ضعیفند نیز سؤال و بازخواست می

 ۀاند. و جمل ای نداشته و راهی برای دانش و عمل دینی نداشته پذیرفته نیست مگر کسانی که چاره

�ِض  ِ�  َ�ِدۡ ...﴿
َ
حفظ دین خود  ، داللت دارد که اگر کسی برای تعلیم و﴾وََسَعةٗ  َكثِٗ�� ُمَ�َٰغٗما ٱۡ�

شود. و از سرتاسر این  آورد و محل بهتری برای او پیدا می رت کرد خدا برای او گشایشی بوجود میمهاج

 شود که هجرت برای حفظ دین واجب است. آیات استفاده می



 ٤٥٧  سورة النساء

ن ﴿
َ
لَٰوةِ إِۡن ِخۡفُتۡم أ ْ ِمَن ٱلصَّ وا ن َ�ۡقُ�ُ

َ
�ِض فَلَۡيَس َعلَۡيُ�ۡم ُجَناٌح أ

َ
ۡ�ُتۡم ِ� ٱۡ� �َذا َ�َ

بِيٗنا َ�فۡ  � مُّ ْ لَُ�ۡم َعُدّوٗ ْۚ إِنَّ ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�نُوا ِيَن َ�َفُرٓوا �َذا ُكنَت �ِيِهۡم  ١٠١تَِنُ�ُم ٱ�َّ
ۡسلَِحَتُهۡمۖ فَإَِذا َسَجُدواْ فَۡليَ 

َ
ُخُذٓواْ أ

ۡ
َعَك َوۡ�َأ لَٰوةَ فَۡلَتُقۡم َطآ�َِفةٞ ّمِۡنُهم مَّ َ�ۡمَت لَُهُم ٱلصَّ

َ
ُكونُواْ فَأ

ْ ِحۡذرَُهۡم ِمن َورَ  ُخُذوا
ۡ
ْ َمَعَك َوۡ�َأ ْ فَۡلُيَصلُّوا ۡخَرٰى لَۡم يَُصلُّوا

ُ
ِت َطآ�َِفٌة أ

ۡ
آ�ُِ�ۡم َوۡ�َأ

ۡمتَِعتُِ�ۡم َ�َيِميلُوَن 
َ
ۡسلَِحتُِ�ۡم َوأ

َ
ْ لَۡو َ�ۡغُفلُوَن َ�ۡن أ ِيَن َ�َفُروا ۡسلَِحَتُهۡمۗ َودَّ ٱ�َّ

َ
َوأ

ۡيلَٗة َ�ِٰحَدٗةۚ َوَ� ُجنَ  ۡرَ�ٰٓ َعلَۡيُ�م مَّ ۡو ُكنُتم مَّ
َ
َطٍر أ ٗذى ّمِن مَّ

َ
اَح َعلَۡيُ�ۡم إِن َ�َن بُِ�ۡم أ

ِهيٗنا  َعدَّ لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا مُّ
َ
َ أ ۡسلَِحَتُ�ۡمۖ وَُخُذواْ ِحۡذَرُ�ۡمۗ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ن تََضُعٓواْ أ

َ
   ﴾١٠٢أ

 .]١٠٢-١٠١[النساء:  
اگر خوف دارید که کفار شما را به خطر و پس  ،و چون در زمین قدم زدید (برای سفر): ترجمه

راستی که کافران برای شما ه ب ؛باکی بر شما نیست که نماز خود را کوتاه کنیدفتنه اندازند، 
ایشان نماز را برپا (هنگام جنگ) بر شان بودی ومیان در (تو) ) و چون۱۰۱دشمن آشکارند(

خود را در برگیرند، پس چون سجده  ۀای از ایشان با تو بایستند و اسلح هداشتی، پس باید عّد 
اند بیایند با تو نماز  هدیگری که نماز نکرد ۀشما باشند. وعّد  کردند باید (بروند و) پشت سر

خود را دربرگیرند، کافران دوست دارند که از اسلحه و  ۀو باید برحذر باشند و اسلح بخوانند
رنجی باشد و یا از باران ر به شما و اگ شوید پس یک مرتبه بر شما بتازند متاعهای خود غافل

راستی که ه ، بدحذر باشیبر لیخود را فروگذارید، و ۀبیمار باشید باکی بر شما نیست که اسلح
 )۱۰۲.(است ا نمودهمهیّ ای برای کافرین عذاب خوارکنندهخدا 

ۡ�ُتمۡ  �َذا﴿ ۀجمل: نکات �ِض  ِ�  َ�َ
َ
مسافرت در زمین اگر به پای خود  که داللت دارد ﴾...ٱۡ�

 إِنۡ ﴿ :ۀ. و جمل)١(هر صورت، چنین نیست اره و یا با ماشین درآید، ولی با طیّ  کردید حکم قصر می
ن ِخۡفُتمۡ 

َ
ِينَ  َ�ۡفتَِنُ�مُ  أ ْ  ٱ�َّ   ،، داللت دارد که اگر در سفر﴾َ�َفُرٓوا

ّ
ار باشد قصر خوف از خطر کف

 
ّ
نیز باشد، در سفر هشت فرسخی که زحمت و . آری اگر سفر با قدم باشد و خوف )٢(خیر است و إال

_____________________________ 

ابن  و )؛۶۳۳ -۶۳۲/ ۲( الدر املنثورسیوطی،  )؛۷۹ -۷۸/ ۹( یتفسري طرب )؛۲۶۸/ ۲( معامل التنزيلنگا: بغوی،  -١

 .)۲۵۸/ ۸( یفتح البارحجر عسقالنی، 

َميَّةَ لف وارد شده است و آن حدیثی است که ؤدر این مورد حدیثی بر خالف دیدگاه م -٢
ُ
روایت کرده و  َ�ْعَ� بِْن أ

ن ُتمۡ ِخفۡ  إِنۡ ﴿ فرماید:به عمر بن خطاب گفتم:  نظرت در مورد قصر نماز چیست که خداوند متعال می«گوید:  می
َ
 أ

ِينَ ٱ تَِنُ�مُ َ�فۡ  ْ َ�َفُروٓ  �َّ چنین روزی دیگر نیست (و آن » اگر خوف دارید که کفار شما را به خطر و فتنه اندازند«﴾ ا
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در سفر هشت فرسخی  صزمان سیِر آن کمتر از یک روز نیست، باید قصر نمود، چنانکه رسول خدا

َ�ۡمَت  �ِيِهمۡ  ُكنَت  �َذا﴿: ۀقصر نمود. جمل
َ
درحال جنگ  داللت دارد که نماز جماعت را ﴾...لَُهمُ  فَأ

جماعت در جنگ همانطوری است که در آیه ذکر شده که مجاهدین دو قسمت  ۀنباید ترک نمود و طریق

 : شوند
ّ

  هعد
ّ

روند اقتداء به امام کرده، رکعت اول را با امام  ای می های در مقابل دشمن ایستاده و عد

  روند ردند برخاسته و جلو دشمن میرکعت اول را تمام ک ۀخوانند، چون سجد می
ّ

دیگری که نماز  ۀو عد

  کنند امام اقتداء می روند در رکعت دوم به اند می هنخواند
ّ

 ه، تتمه وباقی نماز خود را در بین راه وو هر عد

ْ ﴿ ۀرسانند. جمل یا در مقابل دشمن به اتمام می ُخُذٓوا
ۡ
ۡسلَِحَتُهمۡ  َوۡ�َأ

َ
ر شده داللت ، که در آیه مکّر ﴾أ

و از اسلحه و تجهیزات جنگی خود  شندن باید همواره اسلحه داشته بات اسلحه که مسلمیدارد بر اهمیّ 

چاپ  ۴۰۰ص  ۳شود که اسلحه پاک است، پس روایت کافی (ج  غفلت نورزند و نیز استفاده می

ي تُ «آخوندی) در باب  بَاسُ الَّذِ ة فِ  هُ رَ كْ اللِّ الَ روایت شده  ) که از حضرت صادق۱۳(حدیث  »يِهالصَّ

ْ «: که فرمود ةُ يفِ يشَ الَ وزُ الصَّ ُ جتَ نَ ا ءٍ  الَ سٌ لْـحَ مِ هُ نَجَ إِنَّ ؛ فَ يدِ نماز در هیچ چیز از آهن « :یعنی »وخسُ ممَ  دِ

ْ ﴿ :ۀباشد. و جمل مجعول می »ائز نیست زیرا آهن نجس است و مسخ شدهج ُخُذوا
ۡ
 ﴾ِحۡذرَُهمۡ  َوۡ�َأ

  و احتیاطات خود را از دست ندهند هوشیاری و لمین همواره باید از کفار برحذر،داللت دارد که مس

 مبادا غافلگیر شوند.

�ِيمُ ﴿
َ
نَنُتۡم فَأ

ۡ
ٰ ُجُنو�ُِ�ۡمۚ فَإَِذا ٱۡطَم� َ قَِ�ٰٗما َوُ�ُعوٗدا َوَ�َ لَٰوةَ فَٱۡذُكُرواْ ٱ�َّ واْ فَإَِذا قََضۡيُتُم ٱلصَّ

ۡوقُوٗتا  لَٰوةَ َ�نَۡت َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� كَِ�ٰٗبا مَّ ۚ إِنَّ ٱلصَّ لَٰوةَ ْ ِ�  ١٠٣ٱلصَّ ٱبۡتَِغآءِ ٱۡلَقۡوِم� إِن  َوَ� تَِهُنوا
 ُ ِ َما َ� يَرُۡجوَنۗ َوَ�َن ٱ�َّ لَُموَنۖ َوتَرُۡجوَن ِمَن ٱ�َّ

ۡ
لَُموَن َكَما تَ�

ۡ
لَُموَن فَإِ�َُّهۡم يَ�

ۡ
ْ تَ�  تَُ�ونُوا

 .]١٠٤-١٠٣[النساء:   ﴾١٠٤َعلِيًما َحِكيًما 
قیام و نشسته و بر پهلوهای  جای آوردید، خدا را یاد کنید در حالهپس چون نماز را ب: ترجمه

همان نماز (معهود)  ۀاقام شدیددشمن آسوده)  از (وپس چون مطمئن  ،خود (یعنی خوابیده)
) و سست نشوید در ۱۰۳وقت معین واجب شده است(ه ید زیرا که نماز بر مؤمنین برا نمای
د نشو میایشان نیز دردمند  قاً شوید پس محّق  کردن این قوم، اگر شما دردمند می دنبال

گفت: از آنچه تو تعجب کردی من نیز تعجب کردم و این مسأله شرایط دیگر در میان مسلمانان حاکم نیست)؟! پس 

َق اهللاُ « را با رسول خدا در میان گذاشتم پس فرمودند: این امر «»: بَِها َعلَيُْ�ْم فَاْ�بَلُوا َصَدَ�تَهُ  َصَدقٌَة تََصدَّ

در صحیحش و  مسلم». را به شما ارزانی داشته است پس پذیرای صدقه او باشیدای است که خداوند آن صدقه

 أبوداود در السنن.
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وخدا دانای  ندارندو شما امید دارید از خدا آنچه را ایشان امید  شوید چنانکه شما دردمند می
 )۱۰۴حکیم بوده است.(

لَٰوةَ  قََضۡيُتمُ  فَإَِذا﴿ مقصود از: نکات مْ فِ « ﴾ٱلصَّ تُ دْ ا أَرَ ةِ يفِ ا لَ عْ إِذَ الَ بِ لْـحَ الصَّ باشد، زیرا  می )١(»     رْ

ةُ «: فرموده صو رسول خدا حال جنگ نازل شدهاین آیات در وظایف 
َ

ال   الصَّ
َ

. یعنی نماز »الٍ حِبَ  كُ رْتُ �ُ  ال

ِ  ِمنَ  َوتَرُۡجونَ ﴿ :ۀرا به هیچ حالی نباید ترک نمود. و جمل داللت دارد بر اینکه مؤمن چه در  ﴾...ٱ�َّ

به دین زده، در این  شدن، به خدا امید دارد، ولی کافر که پشت پا چه در حال مغلوب شدن و حال غالب

 ۱۰۳ ۀندارد. پس مؤمن که همواره امیدوار است نباید در جهاد سستی کند. از آی ی امیداحوال به جای

 اند ولی ظاهر همین است که ذکر شد. معنی دیگری نیز کرده

﴿ ٓ ٓ إَِ�َۡك ٱۡلِكَ�َٰب بِٱۡ�َّقِ ِ�َۡحُ�َم َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس بَِما نَزۡ�َا
َ
ٓ أ ا ۚ َوَ� تَُ�ن إِ�َّ ُ َرٮَٰك ٱ�َّ

َ
أ

َ َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ١٠٥ّلِۡلَخآ�ِنَِ� َخِصيٗما  ۖ إِنَّ ٱ�َّ َ َوَ� تَُ�ِٰدۡل َعِن  ١٠٦َوٱۡسَتۡغفِرِ ٱ�َّ
�ِيٗما 

َ
انًا أ َ َ� ُ�ِبُّ َمن َ�َن َخوَّ نُفَسُهۡمۚ إِنَّ ٱ�َّ

َ
ِيَن َ�َۡتانُوَن أ ِمَن ٱ�َّاِس �َۡسَتۡخُفوَن  ١٠٧ٱ�َّ

ُ بَِما  ِ َوُهَو َمَعُهۡم إِۡذ يُبَّيُِتوَن َما َ� يَۡرَ�ٰ ِمَن ٱۡلَقۡوِل� َوَ�َن ٱ�َّ َوَ� �َۡسَتۡخُفوَن ِمَن ٱ�َّ
َ  ١٠٨َ�ۡعَملُوَن ُ�ِيًطا  ۡ�َيا َ�َمن يَُ�ِٰدُل ٱ�َّ ُؤَ�ٓءِ َ�َٰدۡ�ُۡم َ�ۡنُهۡم ِ� ٱۡ�ََيٰوةِ ٱ�ُّ نُتۡم َ�ٰٓ

َ
أ ٰٓ�َ 

ن يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َو�ِيٗ�  م مَّ
َ
 .]١٠٩-١٠٥[النساء:  ﴾١٠٩َ�ۡنُهۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ أ

تا بین مردم به آنچه خدا  ،حقه نازل کردیم این کتاب را ببه سوی تو راستی که ما ه ب: ترجمه
زیرا  از خدا طلب آمرزش کن ) و۱۰۵برای خائنین طرفدار مباش ( و ارائه داده حکم کنیبه تو 

دفاع مکن از کسانی که به خود خیانت می کنند، زیرا  ) و۱۰۶خدا آمرزنده رحیم بوده است (
از  ) خیانت خود را از مردم پنهان می کنند و۱۰۷خدا خیانتکار گنه کار را دوست نمی دارد (

تدبیر سخنانی می ه ب شبانهکه حال آنکه خدا با ایشان است هنگامی  خدا پنهان نمی کنند و
هان شمایید آنان  ) و۱۰۸خدا به آنچه می کنند محیط است ( گویند که خدا را خوش نیاید و

کنید در زندگی دنیا، پس کیست که مجادله کند با خدا از طرف ایشان  که از ایشان دفاع می
 )۱۰۹در روز قیامت یا چه کس وکیل بر ایشان می باشد (

ٓ بِمَ  ٱ�َّاِس  َ�ۡ�َ  ِ�َۡحُ�مَ ﴿ :ۀجمل :نکات َرٮَٰك  ا
َ
ۚ  أ ُ طبق  صخدا ل، داللت دارد که باید رسو﴾ٱ�َّ

ت کند که رأی علماء در دین حجیّ  و این آیه داللت می ند و از خود نباید حکمی صادر کندوحی حکم ک

، داللت دارد که ﴾َخِصيٗما ّلِۡلَخآ�ِنِ�َ  تَُ�ن َوَ� ﴿ ۀندارد مگر اینکه طبق وحی باشد. و جمل

_____________________________ 
 ».در حال جنگ نماز بگذارید دچون خواستی« -١
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نباید به او منصبی داد و نباید او را مصدر  حرام است و نباید از خائن طرفداری کرد وطرفداری از خائن 

ز خائنین را بعضی ا و یا امیرالمؤمنین صموری قرار داد. حال اگر کسی بگوید چگونه رسول خداا

 که؛ جواب این استرا مصدر أمور و فرماندار کردند؟  ...یا اشعث بن قیس  مانند زیاد بن أبیه،

گاه مطلع به احوال این اشخاص نبوده و از خیانت ایش و یا حضرت علی صخدا رسول ان آ

یک از خلفاء و زمامداران اگر خائنی را مصدر کاری قرار دهند بدون علم،  چنین هر اند. و هم نبوده

 ه باشند که اگر خیانتی کردند فوری معزول شوند.اشکالی ندارد، ولی باید متوّج 

َ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  َوَمن َ�ۡعَمۡل ﴿ َ َ�ِِد ٱ�َّ ۡو َ�ۡظلِۡم َ�ۡفَسُهۥ ُ�مَّ �َۡسَتۡغفِرِ ٱ�َّ
َ
َوَمن  ١١٠ُسوًٓءا أ

ُ َعلِيًما َحِكيٗما  ٰ َ�ۡفِسهۦِۚ َوَ�َن ٱ�َّ َوَمن  ١١١يَۡ�ِسۡب إِثٗۡما فَإِ�ََّما يَۡ�ِسُبُهۥ َ�َ
ِ  َٔ يَۡ�ِسۡب َخِطٓ�  ۡو إِثٗۡما ُ�مَّ يَۡرِم ب

َ
بِيٗنا  ٔٗ هِۦ بَرِٓ� ًة أ   ﴾١١٢ا َ�َقِد ٱۡحَتَمَل ُ�ۡهَ�ٰٗنا �ثٗۡما مُّ

 .]۱۱۲-۱۱۰[النساء:  
و آنکه عمل بدی مرتکب شود و یا به خود ستم کند سپس از خدا آمرزش طلبد، خدا : ترجمه

یست که بر ضرر ) و آنکه گناهی فراهم کند، پس جز این ن۱۱۰یابد( رحیم می ۀرا آمرزند
) و آنکه خطایی و یا گناهی فراهم کند ۱۱۱( و خدا دانای حکیم است کند می خودش فراهم

بهتان و گناه آشکاری را حمل  بیندازد پس حقیقتا بارگناهی  بر بیتهمت آن را به سپس 
 )۱۱۲نموده است.(

فرق بین سوء و ظلم به نفس شاید این باشد که سوء چیزی است که ضررش به غیر برسد : نکات

َ  �َۡسَتۡغِفرِ  ُ�مَّ ﴿ نفس گناهی است که فقط به خود عامل زیان رساند. و مقصود ازولی ظلم به   ﴾...ٱ�َّ
 اصالح و جبران مافات باشد. ت با شرایطش که توبه،فقط گفتن استغفرالله نیست بلکه گفتن آن اس

آ�َِفةٞ ّمِۡنُهۡم ﴿ ِ َعلَۡيَك َورَۡ�َُتُهۥ لََهمَّت طَّ ٓ َولَۡوَ� فَۡضُل ٱ�َّ ن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إِ�َّ
َ
أ

ُ َعلَۡيَك ٱۡلِكَ�َٰب َوٱۡ�ِۡكَمَة وََعلََّمَك َما لَۡم  نَزَل ٱ�َّ
َ
� َوأ ءٖ ونََك ِمن َ�ۡ نُفَسُهۡمۖ َوَما يَُ�ُّ

َ
أ

ِ َعلَۡيَك َعِظيٗما   .]١١٣[النساء:   ﴾١١٣تَُ�ن َ�ۡعلَُمۚ َوَ�َن فَۡضُل ٱ�َّ
ای از ایشان قصد داشتند که تو  بدون شک طایفه ،مت خدا بر تو نبودو اگر فضل و رح: ترجمه

و خدا  رسانند ان نمیکنند مگر خودشان را و به هیچ وجه به تو زی را گمراه کنند و گمراه نمی
دا بر تو بزرگ بوده خو فضل  دانستی تو را آموخت ا و آنچه نمینازل نمود بر تو کتاب و حکمت ر 

 )۱۱۳است.(
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ِ  فَۡضُل ﴿ از مقصود: نکات باشد. و مقصود از  سایر نعمتها می ،رحمت و از ؛، نبوت است﴾ٱ�َّ

ن...﴿ :ۀجمل
َ
آمدند سخنانی برخالف واقع و شهادتهایی به  ، این است که اصحاب او می﴾يُِضلُّوكَ  أ

ر بود و باطن ایشان را مأمور به ظاه صدادند در مرافعات، در حالی که رسول خدا نفع یکدیگر می

گاه می و بدین جهت حضرت را در حکم باطل وخطا وارد می دانست نمی کرد.  ساختند ولی خدا او را آ

قبل از وحی چیزی  ص، داللت دارد که رسول خدا﴾َ�ۡعلَمُ  تَُ�ن لَمۡ  َما وََعلََّمَك ﴿ :ۀو جمل

ِ  َفۡضُل  َوَ�نَ ﴿ :ۀدانسته. و جمل نمی  ت اداللت دارد که نبّو  ﴾َعِظيٗما َعلَۡيَك  ٱ�َّ
ّ

 و لیمری است تفض

 امثال اینها، تحصیلی نیست. ریاضت و زهد وه ب

ۡو إِۡصَ�ٰ� َ�ۡ�َ ٱ�َّاِس� َومَ ﴿
َ
ۡو َمۡعُروٍف أ

َ
َمَر بَِصَدقٍَة أ

َ
َۡوٮُٰهۡم إِ�َّ َمۡن أ ن �َّ َخۡ�َ ِ� َكثِٖ� ّمِن �َّ

ِ فََسۡوَف نُۡؤ�ِيهِ  ۡجًرا َعِظيٗما  َ�ۡفَعۡل َ�ٰلَِك ٱبۡتَِغآَء َمۡرَضاِت ٱ�َّ
َ
َوَمن �َُشاقِِق ٱلرَُّسوَل ِمۢن  ١١٤أ

ٰ َونُۡصلِهِۦ َجَهنََّمۖ  ِۦ َما تََو�َّ َ َ�ُ ٱلُۡهَدٰى َوَ�تَّبِۡع َ�ۡ�َ َسبِيِل ٱلُۡمۡؤِمنَِ� نَُوّ�ِ َوَسآَءۡت  َ�ۡعِد َما تَبَ�َّ
 .]١١٥-١١٤[النساء:   ﴾١١٥َمِصً�ا 
امر به  خود) نجوایکسی که (در ی ایشان خیری نیست مگر هادر بسیاری از نجوا: ترجمه

مر باشد) و این سه ایکی از به  ح بین مردم کند(یعنی نجوایشصدقه و یا کار نیک و یا اصال
زودی اجر بزرگی به او ه پس ب ،چنین کندهای خدا  برای جستن خشنودی کس هر

مخالفت و دشمنی با رسول  پس از آنکه هدایت برای او روشن شده، کس هر) و ۱۱۴دهیم( می
واگذاریم به آنچه دوست  ، او راکند و به غیر راه مؤمنین برود (راهی جز راه مؤمنین پیش گیرد)

 )۱۱۵است.( بد سرانجامیبه دوزخ درآوریم که او را و  دارد
شود،  مکلفی میو تا قیامت، شامل هر چه عام استاین آیات با بسیاری از آیات گذشته اگر: نکات

نازل شده در حق منافقین، از آن جمله طعمه بن ابیرق است که زرهی از عموی خود دزدید و آن را ولی 

گناهی خود را اظهار  و بی آمد صگردن یک مرد یهودی گذاشت، آن مرد یهودی نزد رسول خداه ب

را به اشتباه  صآمده و از طعمه دفاع کرده و رسول خدا صطعمه نزد رسول خدا ۀداشت، ولی قبیل

و طعمه چون فهمید وحی طبق واقع آمده و حق بر او روشن شد با  نازل شد ۱۰۵ ۀانداختند تا اینکه آی

گرامی حجاج رفت و او وی را  ۀاین حال از مدینه گریخت و به مکه رفت و پنهان شد، روزی به خان

در درون خانه زرهی نهفته،  در آنجا چند روزی ماند، سپس خیال کرد و داشت زیرا طعمه مهمان او شد

چون شب شد آنجا را نقب زد و به درون آن رفت، در آنجا پوستهایی خام و خشک بود، پایش بدانها 

ر و او را گرفت و بیرون آورد، اهل مکه گفتند او را سنگسا شدگرفت و به زمین خورد، صاحبخانه بیدار 
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را نباید کشت، پس او را به خواری از مکه  و مهمان کنیم، حجاج گفت اگرچه بد کرده اما مهمان است

و در آنجا زیر دیواری رفت و  پرست بودند پناه برد و مرتد گشت سلیم که بت بنی ۀبیرون کردند، او به قبیل

حق بوده باز به راه خالف رفت، عاقبت او دوزخ  صمرد، پس چون با اینکه فهمید وحی رسول خدا

َ تَ  َما َ�ۡعدِ  ِمنۢ ﴿ :ۀشد. و در جمل ، داللت دارد که دین باید با دلیل و برهان روشن باشد ﴾ٱلُۡهَدىٰ  َ�ُ  بَ�َّ

ن علم به آن دلیل است. ، دلیل است و تبیّ ﴾ٱلُۡهَدىٰ ﴿ ۀمقصود از کلم تا خدا مخالف او را عذاب کند. و

چون دیگر اینکه  ، وصداللت دارد بر حرمت مخالفت رسول خدا ﴾ٱلرَُّسوَل  �َُشاقِقِ  َوَمن﴿ :ۀجمل

و دیگر اینکه داللت بر وجوب متابعت رسول دارد.  ت با او حرام است پس او صادق استمخالف

مان نباید از راه مؤمنین جدا شود و به داللت دارد که مسل ﴾ٱلُۡمۡؤِمنِ�َ  َسبِيلِ  َ�ۡ�َ  َوَ�تَّبِعۡ ﴿ :ۀوجمل

ین اگر تمام مسلمین حکمی و ت اجماع مسلمو دیگر اینکه داللت دارد برحجیّ  راهی غیر راه آنان برود

 
ّ
م دانستند مخالفت با آنان جایز نیست و داللت دارد بر حرمت تفرقه و جداساختن خود از چیزی را مسل

 مؤمنین.

ِ َ�َقۡد ﴿ ۚ َوَمن �ُۡ�ِۡك بِٱ�َّ َك بِهِۦ َوَ�ۡغفُِر َما ُدوَن َ�ٰلَِك لَِمن �ََشآُء ن �ُۡ�َ
َ
َ َ� َ�ۡغفُِر أ إِنَّ ٱ�َّ

رِ�ٗدا  ١١٦َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا َضلَّ  ٓ إَِ�ٰٗثا �ن يَۡدُعوَن إِ�َّ َشۡيَ�ٰٗنا مَّ  ١١٧إِن يَۡدُعوَن ِمن ُدونِهِۦٓ إِ�َّ
ۡفُروٗضا  َِذنَّ ِمۡن ِعَبادَِك نَِصيٗبا مَّ َّ�

َ
ۘ َوقَاَل َ� ُ ُهۡم  ١١٨لََّعَنُه ٱ�َّ َمّنِيَنَُّهۡم َو�ُمَر�َّ

ُ
ِضلَّنَُّهۡم َوَ�

ُ
َوَ�

ۡيَ�َٰن َو�ِّٗ  ِۚ َوَمن َ�تَِّخِذ ٱلشَّ نَّ َخۡلَق ٱ�َّ ُ ُهۡم فَلَُيَغّ�ِ نَۡ�ِٰم َو�ُمَر�َّ
َ
ا ّمِن فَلَُيبَّتُِ�نَّ َءاَذاَن ٱۡ�

بِيٗنا  اٗنا مُّ ِ َ�َقۡد َخِ�َ ُخۡ�َ ۡيَ�ُٰن إِ�َّ ُغُرورً  ١١٩ُدوِن ٱ�َّ ا يَعُِدُهۡم َوُ�َمّنِيِهۡمۖ َوَما يَعُِدُهُم ٱلشَّ
َوٮُٰهۡم َجَهنَُّم َوَ� َ�ُِدوَن َ�ۡنَها َ�ِيٗصا  ١٢٠

ۡ
ْوَ�ٰٓ�َِك َمأ

ُ
 .]١٢١-١١٦[النساء:   ﴾١٢١أ

کس آمرزد مادون شرک را برای هر  و می اآوردن به او ر  شرک آمرزد قا خدا نمیمحّق : ترجمه
) ۱۱۶و آنکه شریک برای خدا قائل شود، پس به تحقیق گمراه شده گمراهی دوری( بخواهد

) ۱۱۷( خوانند مگر شیطان سرکشی را خوانند غیر از خدا مگر زنان و مادگانی را، نمی نمی
) و ۱۱۸( نی رامعیّ  ۀخدا او را دور از رحمت کرد. واو گفت البته خواهم گرفت از بندگانت بهر 

مر کنم که ه آنان را اکشانم و البتّ  مراه خواهم کرد ایشان را و آنان را به آرزو میگ قاً ه و محّق البتّ 
و  ت خدا را تغییر دهندگوشهای چهارپایانشان را بشکافند و به آنان البته فرمان دهم که خلق

) ۱۱۹پس به تحقیق زیان کرده زیان آشکاری( ،کس شیطان را دوست بگیرد نه خدا را هر
دهد به ایشان مگر  کشاند ایشان را و شیطان وعده نمی ن را و به آرزو میدهد ایشا وعده می

 )۱۲۱) ایشان مأوایشان دوزخ است و از دوزخ گریزی نیابند.(۱۲۰غرور و فریب(



 ٤٦٣  سورة النساء

ن َ�ۡغِفرُ  َ� ﴿ ۀجمل :نکات
َ
چهار ، داللت دارد که شرک قابل عفو نیست. و شرک بر ﴾بِهِۦ �ُۡ�َكَ  أ

توحید  و توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی: چهار نوع است رنوع است چنانچه توحید نیز ب

ا توحید ذاتی این است که در مقابل ذات حق مّ ا: . و در مقابل هر یک از اینها یک نوع شرک استعبادی

موجود دیگری را جزء او و یا مقابل او قدیم قرار ندهیم یعنی ذات او بسیط واحد قدیم است که اگر چیز 

ا توحید صفاتی این است که صفات خدا را به مّ ا جزء ذات او بدانیم شرک است. و اقدیم و ی دیگری را

 
ً
قدرت و علم او را عین ذات او  مخلوق او ندهیم و دیگر اینکه صفات او را عین ذات او بدانیم مثال

ارهای او را به ا توحید افعالی این است که کمّ ایل نشویم. و ابدانیم و قدرت و علم او را برای مخلوقی ق

 نسبت مخلوقی 
ً
به مخلوقی نسبت دهیم و اگر افعال او را  او خالق و رازق است نه دیگری ندهیم مثال

یم و ت و کرنشی چون کرنش برای او ننمایا توحید عبادی این است که غیر او را عبادمّ شرک است. و ا

تر و مهربانتر  و غیر او را خیرخواهوانیم عنوان عبادت غیر او را نخه غیر او را در موقع عبادت نخواهیم و ب

ٓ ...﴿ ۀاز او ندانیم، که در این صورت مبتال به شرک خواهیم شد. وجمل ، داللت دارد که ﴾إَِ�ٰٗثا إِ�َّ

دانستند،  خوانند دختران خدا می میکه مشرکین بتهای خود را به شکل زن مجسم کرده بودند و مالئکه را 

داند  ث میجان باشد عرب او را مؤنّ  موجودی که بیو جامد بودند و هر روح ن بتها بیو به اضافه چو

 کند. تأنیث به آن اشاره می ۀکلمه یعنی ب

ده و او را ، این است که دعوت شیطان را اجابت کر﴾َشۡيَ�ٰٗنا إِ�َّ  يَۡدُعونَ  �ن﴿ :ۀو مقصود از جمل

کس  ه اضافه هررا کرده است، ب عبادت غیرمطاع بداند گویا  مر غیر خدا راکس ا و هر دندکر اطاعت می

ٓ  ُدونِهِۦٓ  ِمن يَۡدُعونَ  إِن﴿: خواند و لذا خدا فرموده  عبادت معبودی را کند او را در حوائج می  إِ�َّ
َمّنِيَنَُّهمۡ ﴿ و مقصود از قول شیطان که گوید .﴾إَِ�ٰٗثا

ُ
آرزوهای طوالنی و  ۀواسطه ، این است که ب﴾َوَ�

های پوچ غرورآمیز ایشان را از دین  کنم و به وعده ر و عصیان وارد مین را به کفحرص دنیاطلبی ایشا

ۡيَ�ٰنُ  يَعُِدُهمُ  َوَما﴿ :دارم، چنانکه خدا فرموده خدا باز می نام ه مور بدعت ب، و به ا﴾ُغُروًرا إِ�َّ  ٱلشَّ

ا دِينِِهم ِ�  وََغرَُّهمۡ ﴿ کند، دین مغرور می ْ  مَّ ونَ َ�فۡ  َ�نُوا ُ�َ﴾. 

نَۡ�ُٰر َ�ِٰ�ِيَن ﴿
َ
ٰٖت َ�ِۡري ِمن َ�ۡتَِها ٱۡ� ٰلَِ�ِٰت َسُنۡدِخلُُهۡم َج�َّ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ َوٱ�َّ

ِ �ِيٗ�  ۡصَدُق ِمَن ٱ�َّ
َ
اۚ َوَمۡن أ ِ َحّقٗ بَٗد�ۖ وَۡعَد ٱ�َّ

َ
ۡهِل  ١٢٢�ِيَهآ �

َ
ِ أ َماِ�ّ

َ
َما�ِّيُِ�ۡم َوَ�ٓ أ

َ
لَّۡيَس بِأ

ا َوَ� نَِصٗ�� ٱۡلِكَ�ٰ  ِ َوِ�ّٗ َوَمن  ١٢٣ِب� َمن َ�ۡعَمۡل ُسوٗٓء� ُ�َۡز بِهِۦ َوَ� َ�ِۡد َ�ُۥ ِمن ُدوِن ٱ�َّ
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ْوَ�ٰٓ�َِك يَۡدُخلُوَن ٱۡ�َنََّة َوَ� 
ُ
نَ�ٰ وَُهَو ُمۡؤِمٞن فَأ

ُ
ۡو أ

َ
ٰلَِ�ِٰت ِمن َذَكٍر أ َ�ۡعَمۡل ِمَن ٱل�َّ

 .]١٢٤-١٢٢: [النساء  ﴾١٢٤ُ�ۡظلَُموَن نَقِٗ�� 
که از زیر آنها نهرها  زودی به باغهاییه که ایمان آورده و عملهای شایسته کنند ب و آنان: ترجمه

و  تعالی حق استخدای ۀوعد أبد بمانندکنیم که در آنها همواره تا  ن میجاری است واردشا
شما زوهای ها و آر  ) (ثواب و عقاب) به خواسته۱۲۲کیست که از خدا در قول راستگوتر باشد(

غیر از خدا او جزا داده شود و برای به آن کس عمل بدی کند  و آرزوهای اهل کتاب نیست، هر
 ،از مرد و یا زن ،انجام دهدکه از کارهای شایسته  ) و هر۱۲۳ی یافت شود و نه یاوری(نه دوست

نقیری ستم  ۀانداز ه شوند و ب وارد بهشت می ایشانکه ایمان داشته باشد پس  در حالی
 )۱۲۴شوند.( نمی

ن و عمل صالح تعالی پس از آنکه به بشر هشدار داده که گول شیطان را نخورند و به ایما حق: نکات

َما�ِّيُِ�مۡ  لَّۡيَس ﴿ :ۀعملی پاداش و کیفری قرار داده در جمل بپردازند و برای هر
َ
فرموده هیچ به  ﴾...بِأ

خود را لوس نکند نه مسلمین و نه اهل کتاب، یعنی یهود و  کسی گول خورد و عمل نباید بی آرزو و امیِد 

ی دارد که کس عمل بدی کند چه مؤمن و چه کافر کیفر بق خیال و آرزو جزا نیست بلکه هرنصاری را ط

ی کس و باید به کیفر خود برسد و جز خدا، نه دوستی، نه خیر خواهی و نه یار و یاوری برای احدی است

وۡ  َذَكرٍ  ِمن﴿ :ۀو زن و مرد در این قانون فرقی ندارند طبق جمل انش نیستبهتر از خدا برای بندگ
َ
 أ

نَ�ٰ 
ُ
 خرما و کنایه از چیز بسیار اندک است. ۀگودالی یا شکاف روی هست ﴾نَقِٗ��﴿ . و﴾أ

﴿ ٰ ِ وَُهَو ُ�ِۡسٞن َوٱ�َّبََع ِملََّة إِبَۡ� ۡسلََم وَۡجَهُهۥ ِ�َّ
َ
ۡن أ ۡحَسُن دِيٗنا ّمِمَّ

َ
ُ َوَمۡن أ ََذ ٱ�َّ هِيَم َحنِيٗفاۗ َوٱ�َّ

ِيٗطا  ١٢٥إِبَۡ�ٰهِيَم َخلِيٗ�  ءٖ �ُّ ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ �ِض� َوَ�َن ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ   ﴾١٢٦َوِ�َّ

 .]١٢٦-١٢٥[النساء:  
آورد در کیست که دین او نیکوتر باشد از آنکه خود را تسلیم خدا کند و اسالم  و: ترجمه

خدا ابراهیم را دوست گرفته  و از آئین معتدل ابراهیم پیروی کندحالیکه نیکوکار باشد و 
و خدا به هر  ه در آسمانها و آنچه در زمین است) و اختصاص به خدا دارد آنچ۱۲۵است(

 )۱۲۶چیزی محیط بوده است.(
او را بر مسلمین جهت تسلیم خدا گردید، خدا پیروی آئین هر از چون حضرت ابراهیم: نکات

نَعَ النَّاسَ « قرار داده، زیرا ابراهیم صالزم و آئین او را جزء آئین محمد مَ  مَ لَّ سَ ، وَ انِ ثَ ةِ األَوْ بَادَ نْ عِ مِ
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هُ لِلنِّ  سَ فْ الَ  ،ريانِ نَ مَ ، وَ انِ بَ رْ هُ لِلقُ لَدَ َ وَ رضَ حَ انِ هُ للضَّ وَ ارَ خل ،عِيفَ ا صَ لِذَ َنِ  يالً وَ محْ اگر کسی بگوید  .)١(»لِلرَّ

توان گفت؟ جواب این  ا پسر خدا نمیمّ توان گفت ا خلیل خدا می حبیب و ،چگونه به بعضی از انبیاء

 .»اهللا عن اجلنسية سبحان« ّوت جنسیت را الزم دارد.نُ ت را الزم ندارد ولی بُ است که حبیب و خلیل جنسیّ 

﴿ ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم �ِيِهنَّ َوَما ُ�ۡتَ�ٰ َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب ِ� يََ�َٰ� َو�َۡسَتۡفُتونََك ِ� ٱلّنَِسآءِ� قُِل ٱ�َّ
ن تَنِكُحوُهنَّ َوٱلُۡمۡسَتۡضَعفَِ� ِمَن 

َ
ِٰ� َ� تُۡؤتُوَ�ُهنَّ َما ُكتَِب لَُهنَّ َوتَرَۡ�ُبوَن أ ٱلنَِّسآِء ٱ�َّ

ن َ�ُقوُمواْ لِۡلَيَ�َٰ�ٰ بِٱۡلقِۡسِط� َوَما �َ 
َ
َ َ�َن بِهِۦ َعلِيٗما ٱلۡوِۡلَ�ِٰن َوأ   ﴾١٢٧ۡفَعلُواْ ِمۡن َخۡ�ٖ فَإِنَّ ٱ�َّ

 .]١٢٧[النساء:  
دهد  فتوی می برای شما ایشان ۀبگو خدا دربار  ،طلبند فتوی میزنان  ۀدربار و از تو : ترجمه

ایشان که آنچه بر  زنان یتیمی ۀدربار شود  خوانده میدر این کتاب بر شما آنچه  (همچنین)و
و کودکان ناتوان  ۀدربار  نکاحشان کنید و هدهید و رغبت دارید ک شده به ایشان نمی مقّرر
قا خدا به آن و آنچه از خوبی بجا آرید محّق  برای یتیمان به عدالت قیام کنید اینکه ۀدربار 

 )۱۲۷داناست.(
بتواند  دادند ارث میت از کسی بود که اطفال و دختران ارث نمی ت به زنان،در زمان جاهلیّ : نکات

به میدان کارزار برود و دیگر اینکه دختران یتیم را اگر خوشگل و دارای مال بودند تزویج  سوار اسب شود و

شد تا بمیرد و کسی نبود برای ایشان  ل بود از تزویج ممنوع میکش خوردند و اگر بد کردند و مال او را می می

ُ  قُلِ ﴿ :ۀایشان استفتاء شد. جمل ۀدربار صدادرسی کند تا اینکه اسالم آمد و از رسول خدا  ٱ�َّ
حق فتوی ندارد بلکه باید فتوای خدا را برای مردم بگوید، در  ص، داللت دار که رسول خدا﴾ُ�ۡفتِيُ�مۡ 

ای هم بنام مفتی هر  اند و عده این صورت چگونه در زمان ما مردم را به تقلیدی که در اسالم نبوده واداشته

 ۀهمان آیات اوائل سور ﴾...َعلَۡيُ�مۡ  ُ�ۡتَ�ٰ  َوَما﴿ :ۀدهند. و مقصود از جمل یچه ظن ایشان رسید فتوی م

غیر از عدالت  شان نکاح نکنند و ذنن إودختران یتیم را بد نساء است که باید ارث دختران و زنان را بدهند و

 .)٢(هم مربوط است و چیزی ساقط و یا تحریف نشده استه کاری نکنند، پس آیات اول سوره ب

_____________________________ 
انی حاضر نمود و مالش را به یم آتش نمود و فرزندش را برای قربها منع کرد و جان خود را تسلمردم را از عبادت بت« -١

 ».ضعیفان عطا کرد؛ و اینگونه خلیل خداوند رحمن گردید
 )۹۰/۲۱( البحارو مجلسـی در  )۱/۵۴( االحتجاجلف با ذکر این مسأله روایت جعلی و دروغی را که طبرسی در ؤم -٢

دهند که در برابر برخی از زنادقه  عنوان کرده است و را به امام علی نسبت میکند. روایتی که آناند، رد میذکر نموده

کند. آنجا که خداوند و عدم ارتباط میان این آیات اعتراف میدر آن آمده است که امام علی به وجود نقص و کاستی 
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ن يُۡصلَِحا بَۡيَنُهَما ﴿
َ
ٓ أ ۡو إِۡعَراٗضا فََ� ُجَناَح َعلَۡيِهَما

َ
ةٌ َخافَۡت ِمۢن َ�ۡعلَِها �ُُشوًزا أ

َ
�ِن ٱۡمَرأ

َ َ�َن بَِما  ْ فَإِنَّ ٱ�َّ ْ َوَ�تَُّقوا ۚ �ن ُ�ِۡسُنوا حَّ نُفُس ٱلشُّ
َ
ۡحِ�َِت ٱۡ�

ُ
ۗ َوأ ۡلُح َخۡ�ٞ ۚ َوٱلصُّ ُصۡلٗحا

 .]١٢٨[النساء:   ﴾١٢٨بِٗ�� َ�ۡعَملُوَن خَ 
گزیدن داشت بر زوجین باکی نیست  و اگر زنی از شوهرش ترس ناسازگاری و دوری: ترجمه

جانهای آدمی ه و بخل ب بین خودشان اصالح کنند صلح خوبی و این صلح بهتر است که
آگاه کنید  به آنچه عمل میقا خدا اگر نیکی کنید و پرهیزگار باشید محّق  و حاضر شده

 )۱۲۸است.(

ن...﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات
َ
مهری و یا طالق  این است که اگر زن از بی ﴾...بَۡيَنُهَما يُۡصلَِحا أ

خود را به او ببخشد و یا از حق همخوابی و یا از نفقه  ۀتواند مقداری از مهریّ  شوهرش بیمناک است می

مهری و بیدادگری مردان از بخل است  بیشتر بینظر کند تا زوج به اعراض و یا طالق نپردازد زیرا  صرف

و اگر زن مقداری از حق خود بگذرد و مرد به نیکی و  گر بخل دارندکه از دادن نفقه و یا حقوق دی

 پرهیزگاری و عدالت گراید بین ایشان اصالح خواهد شد.

ْ َ�ۡ�َ ٱلّنَِسآءِ َولَۡو َحَرۡصُتۡمۖ ﴿ ن َ�ۡعِدلُوا
َ
ْ أ ْ ُ�َّ ٱلَۡمۡيِل َ�َتَذُروَها  َولَن �َۡسَتِطيُعٓوا َفَ� تَِميلُوا

َ َ�َن َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ُ ُ�ّٗ  ١٢٩َكٱلُۡمَعلََّقةِ� �ن تُۡصلُِحواْ َوَ�تَُّقواْ فَإِنَّ ٱ�َّ قَا ُ�ۡغِن ٱ�َّ �ن َ�َتَفرَّ
ُ َ�ِٰسًعا َحِكيٗما   .]١٣٠-١٢٩[النساء:   ﴾١٣٠ّمِن َسَعتِهِۦۚ َوَ�َن ٱ�َّ

واگرچه حریص باشید (به این  توانید عدالت کنید و شما میان زنان هرگز نمی: ترجمه
به کلی روگردان مشوید که زنی را سرگردان (از زنی که  میلتان به او کم است)  عدالت)، پس

) و اگر ۱۲۹قا خدا آمرزنده و رحیم است(رها کنید، و اگر به اصالح و تقوی بپردازید پس محّق 
و خدا  گرداند نیاز و غنی می حمت خود بیر ۀاز سع را کدیگر جدا شوند خدا هر یکاز یآن دو 

 )۱۳۰دهنده و حکیم است.( گشایش

�َّ  ِخۡفُتمۡ  �نۡ ﴿فرماید: متعال می
َ
�  ْ ْ  ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ  ِ�  ُ�ۡقِسُطوا  فرماید: و اینکه می﴾ ٱلنَِّسآءِ  ّمِنَ  لَُ�م َطاَب  َما فَٱنِ�ُحوا

َیَتاَمی... «
ْ
 ِفي ال

ُ
ِقْسط

ْ
ِبُه ال

ْ
ْیَس ُیش

َ
َساءِ  ،ل اَح النِّ

َ
ْیَتاًما ،ِنک

َ
َساِء أ  النِّ

ُّ
ل

ُ
 ک

َ
ـُمَناِفِقیَن ِمَن  ،َوال

ْ
اِط ال

َ
َرُه ِمْن ِإْسق

ْ
ْمُت ِذک

َّ
د

َ
ُهَو ِلَما ق

َ
ف

ْرآِن 
ُ

ق
ْ
  ؛ال

َ
ْر ف

ُ
ق

ْ
ِث ال

ُ
ل

ُ
َر ِمْن ث

َ
ث

ْ
ک

َ
ِقَصِص أ

ْ
اِب َوال

َ
ِخط

ْ
َساِء ِمَن ال  النِّ

ِ
اح

َ
َبْیَن ِنک َیَتاَمی َو

ْ
ْوِل ِفي ال

َ
ق

ْ
به این معنا که از (!!)».  آِن َبْیَن ال

قرآن چیزی ساقط شده است و تحریف و تبدیل در آن صورت گرفته است. والعیاذ بالله؛ و اولین کسی که این روایت 

را باشد] که آنرو صاحب تفسیر مجمع البیان میطبرسی میانه غیر ازرا بدون سند ذکر نمود، طبرسی مغالی بود [وی 

یان داشت. و این کتابی است پر از روایات موضوع و جعلی که هیچ سند و اصلی برای آنها ب» االحتجاج«در کتابش 

 اند.نیست. و برخی از معاصرین به جعلی بودن تمام کتاب حکم کرده
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توانید به عدالت قیام  هرگز نمی :فرماید و در این آیه می در آیات اول سوره امر به عدالت کرده: نکات

ا عدالت در میل قلبی ممکن مّ مقصود این است که باید در نفقه، کسوه و سکنی عدالت کنید و ا کنید،

ت قلبی وی در محبّ اباشد بیشتر و تس اخالق می نیست زیرا میل قلبی به آن زنی که خوشگل و خوش

او را  برای آدمی ممکن نیست، پس اگر انسان به یکی از زنان متمامیل شد، نباید از دیگری روگردان و

َ  فَإِنَّ ﴿ تمام این آیات مکرر شده ۀسرگردان و رها کند چنانچه در آیه بیان شده. و اینکه در خاتم  َ�نَ  ٱ�َّ
َ  فَإِنَّ ﴿ ،)١(﴾َعلِيٗما بِهِۦ َ  فَإِنَّ ﴿ ،)٢(﴾َخبِٗ�� َ�ۡعَملُونَ  بَِما َ�نَ  ٱ�َّ  ،)٣(﴾رَِّحيٗما َ�ُفوٗر� َ�نَ  ٱ�َّ
ُ  َوَ�نَ ﴿ ُ  َوَ�نَ ﴿)٤(﴾َحِكيٗما َ�ِٰسًعا ٱ�َّ ن بفهماند که ، برای این است که به مردا)٥(﴾َ�ِيٗدا َغنِيًّا ٱ�َّ

گاه و صاحب اختیار بندگان است نیاز، خدا با اینکه دانا، بی آمرزنده و  با این حال برای بندگان مهربان، آ

باشید از قدرت خود سوءاستفاده مکنید  دهنده است، پس شما که سرپرست زنان و یا یتیمان می وسعت

 توانید به صلح و اصالح بپردازید. ید و تا میشو دارای گذشت و مهربان با

وتُ ﴿
ُ
ِيَن أ ۡيَنا ٱ�َّ �ِض� َولََقۡد َوصَّ

َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ ْ ٱۡلِكَ�َٰب ِمن َ�ۡبلُِ�ۡم َوِ�َّ وا

 ُ �ِض� َوَ�َن ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ ْ فَإِنَّ ِ�َّ ۚ �ن تَۡ�ُفُروا َ ُقواْ ٱ�َّ ِن ٱ�َّ

َ
 �يَّاُ�ۡم أ

ِ وَ  ١٣١َغنِيًّا َ�ِيٗدا  �ِض� َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ   ١٣٢�ِيً� َوِ�َّ

ۡ
إِن �ََشأ

ِت �
ۡ
َها ٱ�َّاُس َوَ�أ ُّ�

َ
ٰ َ�ٰلَِك َقِديٗر� يُۡذهِۡبُ�ۡم � َ�َ ُ  .]١٣٣-١٣١[النساء:   ﴾١٣٣َخرِ�َنۚ َوَ�َن ٱ�َّ

قا (بدانید که) به و محّق  ه در آسمانها و آنچه در زمین استو اختصاص به خدا دارد آنچ: ترجمه
و اگر  از خدا بترسید و تقوی پیشه کنید شما سفارش کردیم کهاهل کتاب پیش از شما و به 

ه در آسمانها و طور تحقیق اختصاص به خدا دارد آنچه د) پس بکافر شوید( و یا کفران کنی
اختصاص به خدا  ) و۱۳۱ش شده و ستوده است(اینیاز و ست و خدا بی آنچه در زمین است

) اگر بخواهد ۱۳۲دا برای وکالت کافی است(و خ ه در آسمانها و آنچه در زمین استارد آنچد
 )۱۳۳و خدا بر این تواناست.( آورد کند) ای مردم و دیگران را می برد(فانی می را می شما

_____________________________ 
 ».به آن داناست خدامحققا « -١

گاه است به آنچه عمل می محققا« -٢  ».کنید خدا آ

 ».خدا آمرزنده و رحیم است محققاپس « -٣

 ».پس محققا خدا آمرزنده و رحیم است« -٤

 ».نیاز و ستایش شده و ستوده است و خدا بی« -٥

 



 تابشی از قرآن    ٤٦٨

ِ ﴿ :ۀکلم: نکات هان رساند که تمام ج سلطنت و اختیار را می ت، مالکیت،اختصاص در ملکیّ  ﴾ِ�َّ

  از جهت ملک،
ّ
و  طی نداردسلطنت و اختیار مخصوص خدای تواناست و کسی در آن، اختیار و تسل

 و تا بندگان به یکدیگر ستم نکنند. ر کرده تا بندگان را به این امر آشنا سازداین مطلب را در این آیات مکّر 

ۡ�َيا َوٱ�خِ ﴿ ِ ثََواُب ٱ�ُّ ۡ�َيا فَعِنَد ٱ�َّ ن َ�َن يُرِ�ُد ثََواَب ٱ�ُّ ُ َسِميَعۢ� بَِصٗ�� مَّ ِ� َوَ�َن ٱ�َّ  ١٣٤َرة
 ٰ وِ ٱۡلَ�

َ
نُفِسُ�ۡم أ

َ
ٰٓ أ ِ َولَۡو َ�َ ِٰمَ� بِٱۡلقِۡسِط ُشَهَدآَء ِ�َّ ِيَن َءاَمُنواْ ُكونُواْ قَ�َّ َها ٱ�َّ ُّ�

َ
� يِۡن ۞َ�ٰٓ َ�ِ

ۡوَ�ٰ بِِهمَ 
َ
ُ أ ۡو فَقِٗ�� فَٱ�َّ

َ
ۡقَر�َِ�ۚ إِن يَُ�ۡن َغنِيًّا أ

َ
ْۚ �ن َوٱۡ� ن َ�ۡعِدلُوا

َ
ْ ٱلَۡهَوىٰٓ أ ۖ فََ� تَتَّبُِعوا ا

َ َ�َن بَِما َ�ۡعَملُوَن َخبِٗ��  ۡو ُ�ۡعرُِضواْ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
اْ أ ۥٓ  .]١٣٥-١٣٤[النساء:   ﴾١٣٥تَۡلُو

خداست پاداش دنیا  کس پاداش دنیا را بخواهد پس (باید متوجه باشد که) نزد هر: ترجمه
برای  و دارندگان عدالت باشید ) ای مؤمنین همواره بپا۱۳۴و خدا شنوا و بیناست( خرتوآ

و اگرچه بر ضرر خودتان یا والدین و یا خویشانتان باشد، خواه غنی باشند  خدا گواهی دهید
ید که از حق عدول ن سزاوارتر است، پس هوای نفس را پیروی مکنایا فقیر، پس خدا به آن

کنید  و یا اعراض کنید پس محققا خدا به آنچه میادت خود را) بپیچانید و اگر (ادای شه کنید
 )۱۳۵آگاه است.(

ن﴿ :ۀمقصود از جمل: نکات ۡ�َيا ثََواَب  يُرِ�دُ  َ�نَ  مَّ است که هشداردادن به مجاهدین  ﴾...ٱ�ُّ

مقصود از نشر دین او باشد. و  غارت و غنیمت نباشد بلکه برای خدا و گیری، جهادشان برای مملکت

ِ  ُشَهَدآءَ ﴿ :ۀجمل و  د و مراعات خویشی و نسب را نکنیداین است که برای خدا شهادت بدهی ﴾...ِ�َّ

کس و از هر  او را از هر وامر و رضایتطرف نداشته باشید بلکه خدا، ا در شهادت نظر به ثروت و یا فقر

 چیز مهمتر بدانید.

ْ َءامِ ﴿ ِيَن َءاَمُنٓوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰ رَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب َ�ٰٓ َل َ�َ ِي نَزَّ ِ َورَُسوِ�ِۦ َوٱۡلِكَ�ِٰب ٱ�َّ ْ بِٱ�َّ ُنوا

ِ َوَمَ�ٰٓ�َِكتِهِۦ َوُ�ُتبِهِۦ َورُُسلِهِۦ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ َ�َقۡد  ۚ َوَمن يَۡ�ُفۡر بِٱ�َّ نَزَل ِمن َ�ۡبُل
َ
ِٓي أ ٱ�َّ

ِي ١٣٦َضلَّ َضَ�َٰ�ۢ بَِعيًدا  ْ ُ�مَّ ٱۡزَداُدواْ إِنَّ ٱ�َّ ْ ُ�مَّ َ�َفُروا ْ ُ�مَّ َءاَمُنوا ْ ُ�مَّ َ�َفُروا َن َءاَمُنوا
ُ ِ�َۡغِفَر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َسبِيَ�ۢ  نَّ لَُهۡم َعَذابًا  ١٣٧ُ�ۡفٗر� لَّۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

َ
ِ ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ� بِأ ِ�َّ�

ِ�ًما 
َ
 .]١٣٨-١٣٦[النساء:   ﴾١٣٨أ

د و مؤمنین ایمان آورید به خدا و پیغمبر او و این کتابی که نازل نموده بر رسول خوای : ترجمه
به خدا و فرشتگان او و کتابهای او و رسوالن او و  کس هرو  .شآن کتابی که نازل نموده از پی

) به تحقیق آنانکه ایمان ۱۳۶روز جزاء کافر شود پس به تحقیق گمراه است گمراهی دوری(
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ر شده سپس ایمان آورده سپس کافر شده سپس کفر خود را زیاد کردند، خدا آورده سپس کاف
) منافقین را مژده ده به اینکه ۱۳۷کند( ایشان نیست و ایشان را به راهی هدایت نمی ۀآمرزند

 )۱۳۸برای ایشان عذابی است دردناک.(

َها﴿ :ۀو لذا در آی تحصیل حاصل است و محال ،مر به مؤمنین به ایمانا: نکات ُّ�
َ
� ِينَ  َ�ٰٓ ْ  ٱ�َّ  َءاَمُنٓوا

 ْ اند مقصود از این خطاب اهل کتاب است که ایمان به  بعضی گفته: اند چندین وجه گفته ﴾...َءاِمُنوا

و بعضی گفته  ب و به این رسول نیز ایمان آوریدخدا فرموده به این کتا ،اند داشته ودکتاب و رسول خ

و بعضی گفته مخاطب  دل ایمان آوریده اشتند خدا فرموده بمخاطب منافقین بوده که به زبان ایمان د

اند. ولی ظاهر این است که  و بعضی وجوه دیگر گفته قدم باشید ه، یعنی در ایمان ثابتمسلمین بود

خطاب به مؤمنین واقعی باشد و مقصود بیان این است که به چه چیز واجب است ایمان داشته باشند، 

این قرآن و آن کتب سابقه. اگر کسی بگوید اصول  ،ل شدهزهر کتابی که نافرموده به خدا و رسول و به 

هاست، سخن  دین ایمانی است و در این آیه اصول دین را خدا بیان کرده و اصول دین منحصر به همین

مر به ایمان رسول را مقدم بر کتاب داشته ولی در کفر کتب را باشد. اگر کسی بگوید در ا صحیح میاو 

کند اگر  برای اینکه طالب هدایت تحقیق می ؛آن چیست؟ جواب گوییم ۀسوالن داشته و نکتمقدم بر ر

و از صدق  برد به صدق نبوت او ت کتاب و مطالب آن پی میکتاب پیغمبری را صحیح دانست از صّح 

کفر  آورد سپس آورد به خدای او، ولی در طرف کفر چنین نیست اول کفر به خدا می ت او ایمان مینبّو 

ُ  يَُ�نِ  لَّمۡ ﴿ :ۀبه کتاب و سپس کفر به رسول. و جمل کس  داللت دارد بر اینکه هر ﴾...لَُهمۡ  ِ�َۡغِفرَ  ٱ�َّ

او حقیقت ندارد، یعنی راه را نیافته،  ۀت ندهد توبکفر و ایمانش دمدمی باشد یعنی به کفر و ایمان اهمیّ 

آمرزد. و در  است که خدا او را نمیجهت ، و از این ﴾َسبِيَ�ۢ  ِ�َۡهِدَ�ُهمۡ  َوَ� ﴿ :تعالی فرموده و لذا حق

 ه الزم است.خدا اصول دین خود را بیان کرده، توّج که این آیات 

َة فَإِنَّ ٱۡلِعزَّ ﴿ يَۡبَتُغوَن ِعنَدُهُم ٱۡلعِزَّ
َ
ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ �

َ
ِيَن َ�تَِّخُذوَن ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن أ َة ٱ�َّ

ِ َ�ِيٗعا  ِ يُۡ�َفُر بَِها  ١٣٩ِ�َّ ۡن إَِذا َسِمۡعُتۡم َءاَ�ِٰت ٱ�َّ
َ
َل َعلَۡيُ�ۡم ِ� ٱۡلِكَ�ِٰب أ َوقَۡد نَزَّ

ۦٓ إِنَُّ�ۡم إِٗذا ّمِۡثلُُهۡمۗ إِنَّ  ِ ٰ َ�ُوُضواْ ِ� َحِديٍث َ�ۡ�ِه  بَِها َفَ� َ�ۡقُعُدواْ َمَعُهۡم َح�َّ
ُ
َ َو�ُۡسَتۡهَزأ ٱ�َّ

�َُّصوَن بُِ�ۡم فَإِن َ�َن َلُ�ۡم  ١٤٠َوٱۡلَ�ِٰفرِ�َن ِ� َجَهنََّم َ�ِيًعا َجاِمُع ٱلُۡمَ�ٰفِقَِ�  ِيَن َ�َ�َ ٱ�َّ
لَۡم �َۡسَتۡحوِۡذ 

َ
� ْ َعُ�ۡم �ن َ�َن لِۡلَ�ٰفِِر�َن نَِصيٞب قَالُٓوا لَۡم نَُ�ن مَّ

َ
� ْ ِ قَالُٓوا َ�ۡتٞح ّمَِن ٱ�َّ

ُ َعلَۡيُ�ۡم َوَ�ۡمَنۡعُ�م ّمَِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ  ُ َ�ُۡ�ُم بَۡيَنُ�ۡم يَۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ� َولَن َ�َۡعَل ٱ�َّ  فَٱ�َّ
 .]١٤١-١٣٩[النساء:   ﴾١٤١لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َ�َ ٱلُۡمۡؤِمنَِ� َسبِيً� 
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جویند،  ت میار عزّ آیا نزد کّف  ،گیرند دوستان خود میبه جای مؤمنین، ار را که کّف  آنان: ترجمه
 ) و به تحقیق در این کتاب بر شما۱۳۹تمام آن(ه مخصوص خداست بت پس به تحقیق عزّ 

شود پس با ایشان  انکار واستهزاء می ،هرگاه شنیدید به آیات خدا کفراننازل شده که 
ه تردید شما در این هنگام مانند ایشانید، ب نه بی ننشینید تا به سخنی دیگر بپردازند و اگر

) کسانی که به شما چشم ۱۴۰کند( دوزخ جمع میراستی خدا منافقین و کفار را در 
و اگر کافران را  رسد گویند آیا ما با شما نبودیم اند، پس اگر به شما از خدا پیروزی دوخته

نداشتیم و شما را از گزند مؤمنین بازنداشتیم، پس  ءنصیبی باشد، گویند آیا ما بر شما استیال
خدا قرار نداده برای کافران راهی بر ضرر  و هرگز کند بین شما در روز قیامت حکم میخدا 

 )۱۴۱مؤمنین.(
 ۀتعالی در سور کردند حق چون مشرکین مکه در مجالس خود به قرآن و آیات آن استهزاء می :نکات

يۡ  �َذا﴿ :فرموده ۶۸ ۀانعام آی
َ
ِينَ ٱ َت َر� عۡ  تَِناَءاَ�ٰ  ِ�ٓ  َ�ُوُضونَ  �َّ

َ
ٰ  ُهمۡ َ�نۡ  رِۡض فَأ ْ  َح�َّ  ِ�  َ�ُوُضوا

و لذا خدا در آیات فوق فرموده که  انشمندان یهود همین کار را کردندددرمدینه نیزسپس  ﴾ۦۚ هِ َ�ۡ�ِ  َحِديٍث 

َل ﴿ :و نیز فرموده ای عزت طلبی با یهود دوستی نکنندمنافقان بر که در این  ﴾...ٱۡلِكَ�ٰبِ  ِ�  َعلَۡيُ�مۡ  نَزَّ

 شما و منافقین  تهزاءکنندگان مجالست نکنیداس ینانعام، دستور نازل شد که با چن ۀقرآن، یعنی سور
ّ

و إال

و راضی باشد  شود بنشیند که به قرآن توهین می شد که اگر کسی در مجلسی نیز مانند کفارید، پس معلوم 

 کافر است، اگر موّح 
ّ
ا منافقین مدینه ناچار نبودند که با مّ نشستند ناچار بودند ا ا مشرکین میه بدین در مک

کنند پس چون به اختیار خود در مجلس استهزاء ایشان نشستند مانند ایشان کافرند، یکی یهود مجالست 

به مسلمین دیگر از صفات منافقین این است که اگر مسلمین غلبه کنند و پیروزی با ایشان باشد خود را 

  و اگر کفار بهره چسبانند که ما هم با شماییم می
ّ

 ما بوده و شّر گویند ما طرفدار ش ار میای ببرند به کف

دانستیم که اسالم  و ما شما را از دخول در اسالم بازداشتیم برای اینکه می کردیم  مسلمین را از شما دور می

 ۀ، حکم خداست بین مؤمنین ومنافقین. و جمل﴾بَۡيَنُ�مۡ  َ�ُۡ�مُ  ...﴿ :ۀفایده ندارد. ومقصود از جمل

ُ  َ�َۡعَل  َولَن﴿   ﴾...لِۡلَ�ٰفِِر�نَ  ٱ�َّ
ّ

ار از نظر حجت و دلیل غلبه بر مسلمین ندارند که داللت دارد که کف

راه استدالل و حجت باشد، و ممکن است بگوییم به هیچ وجه و به هیچ طریقی  ﴾َسبِيً� ﴿ مقصود از

. نمی
ً
 توانند بر ضررمسلمین اقدام کند، به شرطی که مسلمین مسلمان باشند حقیقتا نه اسما

ْ ُكَساَ�ٰ إِنَّ ﴿ لَٰوةِ قَاُموا ْ إَِ� ٱلصَّ َ وَُهَو َ�ِٰدُ�ُهۡم �َذا قَاُمٓوا ٱلُۡمَ�ٰفِِقَ� يَُ�ِٰدُعوَن ٱ�َّ
َ إِ�َّ قَلِيٗ�  ُؤَ�ٓءِ َوَ�ٓ  ١٤٢يَُرآُءوَن ٱ�َّاَس َوَ� يَۡذُكُروَن ٱ�َّ َذبَۡذ�َِ� َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َ�ٓ إَِ�ٰ َ�ٰٓ مُّ
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ُؤَ�ٓ  ُ فَلَن َ�َِد َ�ُۥ َسبِيٗ� إَِ�ٰ َ�ٰٓ � َوَمن يُۡضلِِل ٱ�َّ ْ َ� َ�تَِّخُذواْ  ١٤٣ءِ ِيَن َءاَمُنوا َها ٱ�َّ ُّ�
َ
� ٰٓ�َ

بِيًنا  ِ َعلَۡيُ�ۡم ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ ن َ�َۡعلُواْ ِ�َّ
َ
تُرِ�ُدوَن أ

َ
ۡوِ�َآَء ِمن ُدوِن ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۚ �

َ
 ١٤٤ٱۡلَ�ٰفِرِ�َن أ

ۡسَفِل ِمَن ٱ�َّارِ َولَن َ�َِد لَُهۡم نَِصً�ا إِنَّ ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ 
َ
ۡرِك ٱۡ� ِيَن تَابُواْ  ١٤٥ ِ� ٱ�َّ إِ�َّ ٱ�َّ

 ُ ْوَ�ٰٓ�َِك َمَع ٱلُۡمۡؤِمنَِ�ۖ َوَسۡوَف يُۡؤِت ٱ�َّ
ُ
ِ فَأ ۡخلَُصواْ دِيَنُهۡم ِ�َّ

َ
ِ َوأ ۡصلَُحواْ َوٱۡ�َتَصُمواْ بِٱ�َّ

َ
 َوأ

ۡجًرا 
َ
 .]١٤٦-١٤٢[النساء:   ﴾١٤٦َعِظيٗما ٱلُۡمۡؤِمنَِ� أ

و چون به  آنان است ۀکنند و خدا جزادهند که منافقین با خدا خدعه می درستیه ب: ترجمه
کنند  (ریاکارند) و خدا را یاد نمی کنند نماز ایستند به کسالت بایستند، به مردم خودنمایی می

که را  و هر نه سوی آنانند و نه بسوی ایشاه نه ب ،دند بین کفر و ایمان) مرّد ۱۴۲مگر اندکی(
دوست به جای مؤمنین ار را ) ای مؤمنین کّف ۱۴۳خدا گمراه کند برایش راهی نخواهی یافت(

که  راستیه ) ب۱۴۴تی روشن بر ضرر خود قرار دهید(خواهید برای خدا حّج  آیا می ،نگیرید
) مگر آنانکه ۱۴۵یافت(ز آتشند و برای ایشان یاوری نخواهی ا ۀترین درج منافقین در پست

توبه کنند و اصالح نمایند و به خدا چنگ زنند و دین خود را برای خدا خالص نمایند پس 
 )۱۴۶جر بزرگی خواهد داد.(د و به همین زودی خدا به مؤمنین اایشان با مؤمنانن

آزار  و دین خدا خیانت و صو آنقدر که منافقین به رسول خدا منافق یعنی کافر مسلمان نما: نکات

 
ّ

بی بود که قبل از ورود عبدالله بن أ صمزاحم رسول خدا ار نکردند، گویند یکی از منافقیِن کردند کف

از زرسرخ برایش آماده کرده به مدینه، برای ریاست شهر مدینه کاندید شده بود و تاجی  صرسول خدا

  صا چون پیامبرخدامّ ود از پیروانش پیمان گرفته بود، او جهت ریاست خ بودند
ّ

 ۀوارد مدینه شد و عد

کارشکنی کرد، چون دید نتیجه ندارد آمد مسلمان شد و ه باقدام رویدند و بیعت کردند، گزیادی به او 

  در پنهان دست از دسیسه
ّ
د و ظاهر با محّم ه گفت ب ه میبازی برنداشت، به یهودیان مدینه و مشرکین مک

زدن  برهم آمد ولی به تضعیف قلوب و ر میی در بعضی از جنگها با پیغمبو حتّ  در باطن با شمایم

  مسلمین می
ّ

مراجعت به مدینه، دروغی برای عایشه  المصطلق و بنی ۀی که در غزوپرداخت به حد

حال او و یا سایر هر نور است. به ۀبا سایر منافقین نشر داد که آیات تطهیر عایشه در سور ساخت و

 ۀرا آنجا برند، خطاب رسید آنجا مرو که در آی صخواستند رسول خدا مسجدی ساختند و منافقین

جهت  منافقین نیز ذکری از آزار منافقین شده مراجعه شود، بی ۀو در سور توبه خواهد آمد ۀسور ۱۰۸

ۡركِ  ِ�  ٱلُۡمَ�ٰفِقِ�َ  إِنَّ ﴿ :نیست که خدا فرموده ۡسَفلِ  ٱ�َّ
َ
ا لغت مّ ، و َدَرک به معنی درجه است، ا﴾...ٱۡ�

 
ّ
ْ ﴿ :ۀشود. و مقصود از جمل شود و درک برای تنزل گفته می ی گفته میدرجه برای ترق ۡخلَُصوا

َ
 دِيَنُهمۡ  َوأ
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 ِ َّ�ِ﴾ 
ً
  ، این است که اگر منافق واقعا

ً
دین خود را برای خدا حفظ کند  از دورویی دست بردارد و خالصا

  ۀتوب
ّ
 فال. او قبول است و إال

ُ بَِعَذابُِ�ۡم إِن ﴿ ا َ�ۡفَعُل ٱ�َّ ُ َشاكًِرا َعلِيٗما مَّ �َّ ُ�ِبُّ  ١٤٧َشَكۡرُ�ۡم َوَءاَمنُتۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ
ُ َسِميًعا َعلِيًما  وٓءِ ِمَن ٱۡلَقۡوِل إِ�َّ َمن ُظلَِمۚ َوَ�َن ٱ�َّ ُ ٱۡ�َۡهَر بِٱلسُّ ۡو  ١٤٨ٱ�َّ

َ
ا أ إِن ُ�ۡبُدواْ َخۡ�ً

 َ ۡو َ�ۡعُفواْ َعن ُسوٓءٖ فَإِنَّ ٱ�َّ
َ
� قَِديًرا  ُ�ُۡفوهُ أ ِ َورُُسلِهِۦ  ١٤٩َ�َن َ�ُفّوٗ ِيَن يَۡ�ُفُروَن بِٱ�َّ إِنَّ ٱ�َّ

ِ َورُُسلِهِۦ َوَ�ُقولُوَن نُۡؤِمُن بَِبۡعٖض َونَۡ�ُفُر بَِبۡعٖض َوُ�رِ�ُدوَن  ن ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ ٱ�َّ
َ
َوُ�رِ�ُدوَن أ

ْ َ�ۡ�َ َ�ٰلَِك َسبِيً�  ن َ�تَِّخُذوا
َ
ْوَ�ٰٓ�َِك  ١٥٠أ

ُ
ۡ�َتۡدنَا لِۡلَ�ٰفِرِ�َن َعَذاٗبا  أ

َ
ۚ َوأ ا ُهُم ٱۡلَ�ٰفُِروَن َحّقٗ

ِهيٗنا  ْوَ�ٰٓ�َِك َسۡوَف يُۡؤ�ِيِهۡم  ١٥١مُّ
ُ
َحٖد ّمِۡنُهۡم أ

َ
ِ َورُُسلِهِۦ َولَۡم ُ�َفّرِقُواْ َ�ۡ�َ أ ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ َوٱ�َّ

ُ َ�ُفوٗر� رَِّحيٗما  ُجورَُهۡمۚ َوَ�َن ٱ�َّ
ُ
 .]١٥٢-١٤٧[النساء:   ﴾١٥٢أ

چه بکند خدا به عذاب شما(برای چه شما را عذاب کند) اگر شکرگزار و مؤمن باشید و : ترجمه
که به او  دارد بدگفتن به آشکارا را مگر از کسی ) خدا دوست نمی۱۴۷خدا سپاسگزار داناست(

) اگر کار خیری را آشکارا و یا پنهان کنید و یا از ۱۴۸و خدا شنوای داناست( ستم شده باشد
که به خدا و  ) به تحقیق آنان۱۴۹تواناست( ۀپس بدون شک خدا عفوکنند ،بگذرید ایبدی

گویند به  خواهند بین خدا و رسوالن او جدایی افکنند و می شوند و می رسوالن او کافر می
کفر راهی  خواهند بین این ایمان و ورزیم و می بعضی کفر می آوریم و به بعضی ایمان می

 ایم برای کافران عذاب مهیا کرده و خود کافرنددر حقیقت ) آنان ۱۵۰بگیرند(
که به خدا و رسوالن او ایمان آورده و جدایی بین آنان نیفکنند به  ) و آنان۱۵۱ای( خوارکننده

 )۱۵۲م است.(رحی ۀزودی اجرشان را خواهیم داد و خدا آمرزند

ا﴿ ۀکلم: نکات ا﴿ :ۀدر جمل ﴾مَّ ُ  َ�ۡفَعُل  مَّ اند نافیه باشد، ولی باید  بعضی خیال کرده ﴾...ٱ�َّ

استفهامیه باشد چنانکه ما ذکر کردیم. و مقصود از اینکه خدا شاکر و سپاسگزار است این است که 

خرافات و  ،آنکه یهودیاندهد چون شاکر از صفات فعل است. نکات دیگر  جزای شاکران را خوب می

ایمان  آوریم و به بعض دیگر گفتند ما به بعضی از أنبیاء ایمان می اباطیل زیادی داشتند از جمله اینکه می

دانید باید به همه  ر پیغمبران را راستگو و مأمور از طرف خدا میگآوریم، و این صحیح نیست، زیرا ا نمی

ت کسی ثابت نبّو  ،ید به هیچ کدام ایمان نیاورید. و اگر به معجزهدانید با ایمان بیاورید و اگر دروغگو می

و اگر کسی برخالف این بگوید خدا او را کافر  و این برهانی است عقلی باید به او ایمان آورد ،شد
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حقیقی دانسته مانند بعضی از مسلمین که به بعضی از آیات قرآن ایمان دارند و بعضی دیگر آن را قبول 

 ندارند.

ۡ�َ�َ ِمن  َٔ �َۡ� ﴿
َ
لُواْ ُموَ�ٰٓ أ

َ
� َ�َقۡد َس� َمآءِ َِل َعلَۡيِهۡم كَِ�ٰٗبا ّمَِن ٱلسَّ ن ُ�َ�ّ

َ
ۡهُل ٱۡلِكَ�ِٰب أ

َ
لَُك أ

ْ ٱۡلعِۡجَل ِمۢن َ�ۡعدِ  َُذوا ٰعَِقُة بُِظۡلِمِهۡمۚ ُ�مَّ ٱ�َّ َخَذۡ�ُهُم ٱل�َّ
َ
َ َجۡهَرٗة فَأ رِنَا ٱ�َّ

َ
ْ أ  َما َ�ٰلَِك َ�َقالُٓوا

 ٓ بِيٗنا َجا وَر  ١٥٣َءۡ�ُهُم ٱۡ�َّيَِ�ُٰت َ�َعَفۡونَا َعن َ�ٰلَِكۚ َوَءاتَۡيَنا ُموَ�ٰ ُسۡلَ�ٰٗنا مُّ َوَرَ�ۡعَنا فَۡوَ�ُهُم ٱلطُّ
َخۡذنَا ِمۡنُهم

َ
ۡبِت َوأ ْ ِ� ٱلسَّ ٗدا َوقُۡلَنا لَُهۡم َ� َ�ۡعُدوا ْ ٱۡ�َاَب ُسجَّ  بِِميَ�ِٰقِهۡم َوقُۡلَنا لَُهُم ٱۡدُخلُوا

 .]١٥٤-١٥٣[النساء:   ﴾١٥٤يَ�ًٰقا َغلِيٗظا مِّ 
کنند اهل کتاب که بر ایشان کتابی از آسمان نازل کنی، پس به  از تو سؤال می: ترجمه

به تحقیق از موسی بزرگتر از این سؤال کردند پس گفتند خدا را به ما آشکارا نشان ده، پس 
، ایشان آمدبر لیلهای روشن از آن د  بعدسپس  عذاب ایشان را گرفت؛ ۀسبب ستمشان، صاعق

عفو کردیم و به موسی سلطنت آشکارا و حجتی از آن  ،گرفتند، پس گوساله را (به پرستش)
سبب پیمانشان و گفتیم در حال تواضع وارد ه ) و باالی سرشان طور را بردیم ب۱۵۳پیدا دادیم(

 )۱۵۴محکمی.(و گفتیم در شنبه تجاوز نکنید و گرفتیم از ایشان پیمان  شوید روازهآن د
مورد داشتند از جمله  اسرائیلی است که درخواستهای بی خرافات یهود ایرادهای بنی هاز جمل: نکات

گفتند برای ما کتابی از طرف خدا نازل کن که برای هر یک از ما خدا کتابی بفرستد،  مانند مشرکین می

اینان از موسی باطلهای بزرگتری خواستند که گفتند خدا را به ما نشان ده، که صاعقه  :فرماید خدا می

و دیگر  پرستی را اختیار کردند گوسالهرفتند  موسی را گذاشتند و هدیگر اینک نازل شد و همه مردند. و

به پیمان خود ا بترسند و اینکه به پیمانهای خود عمل نکردند تا خدا کوه طور را باالی سر ایشان آورد ت

متواضع باشید گوش  شوید که وارد می اینکه خدا به ایشان فرمود از دروازۀ شهر و دیگر عمل کنند

 نکردند. که  دنبال عبادت رویده ند. و دیگر اینکه فرمود روز شنبه تعطیل کنید و بدندا

ِ َوَ�ۡتلِهِ فَبَِما َ�ۡقِضِهم ّمِيَ�َٰقُهۡم َوُ�ۡفرِهِم �﴿ �بَِيآَء بَِغۡ�ِ َحّقٖ َوقَۡولِِهۡم قُلُوُ�َنا َ�ِٰت ٱ�َّ
َ
ُم ٱۡ�

ُ َعلَۡيَها بُِ�ۡفرِهِۡم فََ� يُۡؤِمُنوَن إِ�َّ قَلِيٗ�  ٰ  ١٥٥ُغۡلُفۚۢ� بَۡل َطَبَع ٱ�َّ َو�ُِ�ۡفرِهِۡم َوقَۡولِِهۡم َ�َ
ِ َوَما َ�َتلُوهُ  َوقَۡولِِهۡم إِنَّا َ�َتۡلَنا ٱلَۡمِسيحَ  ١٥٦َمۡرَ�َم ُ�ۡهَ�ًٰنا َعِظيٗما  ِعيَ� ٱۡ�َن َمۡرَ�َم رَُسوَل ٱ�َّ

ِيَن ٱۡخَتلَُفواْ �ِيهِ لَِ� َشّكٖ ّمِۡنُهۚ َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعۡل�ٍ   َوَما َصلَُبوهُ َوَ�ِٰ�ن ُشّبَِه لَُهۡمۚ �نَّ ٱ�َّ
ۚ َوَما َ�َتلُوهُ يَقِيَنۢ�  ّنِ ُ  ١٥٧إِ�َّ ٱّ�َِباَع ٱلظَّ ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما بَل رََّ�َعُه ٱ�َّ �ن  ١٥٨ إَِ�ۡهِ� َوَ�َن ٱ�َّ

ۡهِل ٱۡلِكَ�ِٰب إِ�َّ َ�ُۡؤِمَنَّ بِهِۦ َ�ۡبَل َمۡوتِهۦِۖ َوَ�ۡوَم ٱۡلقَِ�َٰمةِ يَُ�وُن َعلَۡيِهۡم َشِهيٗدا 
َ
 ١٥٩ّمِۡن أ
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حِ 
ُ
ۡمَنا َعلَۡيِهۡم َطّيَِ�ٍٰت أ ْ َحرَّ ِيَن َهاُدوا ِ فَبُِظۡلٖ� ّمَِن ٱ�َّ هِۡم َعن َسبِيِل ٱ�َّ لَّۡت لَُهۡم َو�َِصّدِ

ۡ�َتۡدنَا  ١٦٠َكثِٗ�� 
َ
ۡمَ�َٰل ٱ�َّاِس بِٱۡلَ�ِٰطِل� َوأ

َ
ۡ�لِِهۡم أ

َ
ْ َ�ۡنُه َوأ ْ َوقَۡد ُ�ُهوا ۡخِذهُِم ٱلّرَِ�ٰوا

َ
َوأ

ِ�ٗما 
َ
 .]١٦١-١٥٥[النساء:   ﴾١٦١لِۡلَ�ٰفِرِ�َن ِمۡنُهۡم َعَذابًا أ

شکنی ایشان و کفرشان به آیات خدا و کشتن ایشان پیامبران را به  پیمان پس به سبب: ترجمه
به رسد) بلکه  به آن نمیاز حق سبب قولشان که دلهای ما در غالف است (چیزی ه حق و بنا

) و ۱۵۵آورند مگر اندکی ( پس ایمان نمیاست مهر زده خدا بر دلهای ایشان کفرشان،  ۀواسط
مسیح  ) و گفتارشان که ما کشتیم۱۵۶( بر مریم تهمت بزرگ راکفرشان و گفتارشان  ۀواسطه ب

اشتباه شده  و حال آنکه او را نکشتند و به دار نیاویختند ولیکن عیسی پسر مریم رسول خدا را
علمی  ند، برای ایشانا شک ه از آن درآنانکه در قتل او اختالف کردند البتّ  قاً و محّق  برای ایشان

باال برد به سوی خود ) بلکه خدا او را ۱۵۷او را نکشتند( و یقیناً  نبه آن نیست مگر پیروی گما
) و احدی از اهل کتاب نیست مگر اینکه پیش از مرگ خود ۱۵۸حکیم است( و خدا عزیز و

و روز قیامت (عیسی) گواه بر ایشان  آورد او (یعنی به عیسی) ایمان میالبته به 
بودند حرام کردیم بر ایشان چیزهایی که  که یهودی ستم آنان ۀواسطه ) پس ب۱۵۹باشد( می

(همچنین)  ) و۱۶۰از راه خدا مردم بسیاری را( سبب بازداشتنه بر ایشان حالل شده بود، و ب
سبب خوردن ایشان ه از آن نهی شده بودند و ب قاً حال آنکه محّق  را و ربا یشانگرفتن ا سبب به

 )۱۶۱از ایشان عذابی دردناک.(ا کردیم برای کافران و مهیّ  باطله اموال مردم را ب
ت کرده و بلکه کافر خوانده بسیاری از یهود را برای اعمال و تعالی مذمّ  در این آیات حق: نکات

که همان اعمال و رفتار بدون کم و زیاد در مسلمین زمان ما موجود است، رفتاری که داشتند، در صورتی

ت اسالمی بدانند و به روش آنان نروند. و در این مّ که اات را در قرآن آورده برای اینتعالی این کلم حق  و

و اینکه فرموده خدا او را باال  یهود نکشتند و به دار نیاویختند را آیات بیان کرده که حضرت عیسی

، بلکه مقصود ارتفاع مقام را به آنجا برده عیسی و م نشود که خدا مکان داردبرد به سوی خودش توّه 

ی مر و نهبه عالم آخرت که کسی را در آنجا ااست که خدا او را به جایی برد یعنی  نو مقصود ای او است

ٓ إَِ�ۡهِ ﴿: گوییم چنانکه ما می ﴾إَِ�ْهِ ﴿ مر او نافذ است و لذا فرمودهنیست بلکه فقط ا ا َّ�� ِ إِنَّا ِ�َّ
ٰٓ ﴿ :ۀ، مانند آی﴾ۦتِهِ َموۡ  َل َ�بۡ  ۦبِهِ  ِمَنَّ َ�ُؤۡ ﴿ :. ومقصود از﴾َ�ِٰجُعونَ  َحَدُهمُ  َحَ�َ  إَِذا َح�َّ

َ
ۡ ٱ أ  ُت َموۡ ل

 فایده است.که توبه و ایمان بی باشدمی .]۱۸[النساء:  )١(﴾...نَ �لۡ ٱ ُت ُ�بۡ  إِّ�ِ  قَاَل 

 ».تا وقت حضور مرگ یکی از ایشان گوید به تحقیق من االن توبه کردم« -١
_____________________________ 



 ٤٧٥  سورة النساء

دارد که شبیه به  ، داللت بر شهادت حضرت عیسی﴾اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  يَُ�ونُ ﴿ :ۀو جمل

ت آن بیان همین سوره کیفیّ  ۴۱بقره و  ۱۴۳ ۀشهادت پیغمبر اسالم است که در آیات دیگر مانند آی

از قول  ۱۱۷ ۀمائده آی ۀاهل زمان خودش، چنانکه در سوربر  ، یعنی شهادت حضرت عیسیگردید

ا اَشِهيدٗ  ِهمۡ َعلَيۡ  ُكنُت ﴿ عیسی آمده که نسبت به اهل زمانهای پس از خودش،  ماو ا)١(﴾�ِيِهمۡ  ُت ُدمۡ  مَّ

 مؤمنین زمانهای بعد است، البتّ  ۀپش آن حضرت شهادتش به وسیل
ً
به او مؤمن باشند  ه مؤمنینی که واقعا

 شرک باشد. و مقصود از و خالی از خرافات و وحی أنبیاء اعمالشان موافق توحید ویعنی عقاید و 

مۡ ﴿ ما در دنیا، مبتال به ا هک ،شان سخت گرفتیم و هم در آخرتاین است که هم در دنیا بر ای ﴾...َناَحرَّ

 
ّ
انعام ترجمه خواهیم  ۀسور ۱۴۶ ۀت شدند. و آنچه بر ایشان حرام شده همان چیزهایی است که در آیذل

�ۡ ﴿ :کرد. و مقصود از
َ
مۡ  لِِهمۡ َوأ

َ
ٰ أ ِ  �َّاِس ٱ َل َ� ه است که به نام دین همان رشوه و وجوه شرعیّ  ﴾ِطلِ َ�ٰ لۡ ٱب

 گرفتند. می

نزَِل ِمن﴿
ُ
ٓ أ نزَِل إَِ�َۡك َوَما

ُ
ٓ أ ِٰسُخوَن ِ� ٱۡلعِۡلِم ِمۡنُهۡم َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن يُۡؤِمُنوَن بَِما ِٰ�ِن ٱل�َّ َّ� 

 

  ِ� ْوَ�ٰٓ
ُ
ِ َوٱۡ�َۡوِم ٱ�ِخرِ أ َكٰوةَ َوٱلُۡمۡؤِمُنوَن بِٱ�َّ ۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزَّ لَٰوةَ َك َ�ۡبلَِكۚ َوٱلُۡمقِيِمَ� ٱلصَّ

ۡجًرا َعِظيًما 
َ
 .]١٦٢[النساء:   ﴾١٦٢َسُنۡؤ�ِيِهۡم أ

نازل شده و ه به سوی تو به آنچ ،مؤمنانلیکن ثابتان و استواران در علِم از ایشان و : ترجمه
 تپادارندگان این نماز و دهندگان این زکارب )ویژه(به وآورند  ایمان میاز تو نازل شده آنچه قبل

 )۱۶۲دهیم.( جر بزرگی میزودی ایشان را اه ب یمان آورندگان به خدا و روز دیگر،و ا
شود که  می رسوخ در علم این است که متزلزل در علم خود نباشد. از این آیه معلوم ومسلم: نکات

  بعضی از علمای یهود راسخ در علم بوده و می
ّ

ای از مسلمین که راسخ در علم را  هباشند، پس عد

 ۀصحیح نیست چنانکه در آی ،ای از علمای اهل بیِت او و عده صاند در رسول خدا منحصر دانسته

ان به خاتم األنبیاء و اند که ایم آل عمران نیز ذکر شد. و راسخین در علم یهود کسانی بوده ۀهفتم سور

اشکال شده از نظر  ،﴾ٱلُۡمقِيِم�َ ﴿ :ۀ. و به کلماست این آیه ذکر شده اند، چنانکه در کتاب او آورده

 منصوب شده به تقدیر أعنی. دوم مجرور شده به عطف بر هاول اینک: اند اعراب و به دو وجه جواب داده

نزَِل ﴿
ُ
نمازند  ۀدارند آورند به کسانی که برپا ایمان می نازل شده وه چآورند به آن . یعنی ایمان می﴾َمآ أ

 نیز قرائت شده است.» واملقيمون«یعنی به رسوالن خدا و یا به مالئکه. و مخفی نماند 

_____________________________ 
 ».من گواه بر ایشان بودم مادامی که در میان ایشان بودم« -١

 



 تابشی از قرآن    ٤٧٦

ٓ إَِ�ٰ نُوٖح َوٱ�َّبِّ�ِ ﴿ ۡوَحۡيَنا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�َۡك َكَما وَۡحۡيَنا

َ
ٓ أ ا ٓ إَِ�ٰٓ  ۧ إِ�َّ ۡوَحۡيَنا

َ
ِۦۚ َوأ إِبَۡ�ٰهِيَم َن ِمۢن َ�ۡعِده

يُّوَب َوُ�و�َُس َوَ�ُٰروَن وَُسلَۡيَ�َٰنۚ 
َ
ۡسَباِط وَِعيَ�ٰ َو�

َ
�ۡسَ�ِٰعيَل �ۡسَ�َٰق َوَ�ۡعُقوَب َوٱۡ�

َورُُسٗ� قَۡد قََصۡصَ�ُٰهۡم َعلَۡيَك ِمن َ�ۡبُل َورُُسٗ� لَّۡم َ�ۡقُصۡصُهۡم  ١٦٣َوَءاتَۡيَنا َداوُۥَد َزُ�وٗر� 
ُ ُموَ�ٰ تَۡ�لِيٗما  َعلَۡيَكۚ َوَ�َّمَ  ِ�َن َوُمنِذرِ�َن ِ�َ�َّ يَُ�وَن لِلنَّاِس َ�َ  ١٦٤ٱ�َّ بَّ�ِ رُُّسٗ� مُّ

ُ َعزِ�ًزا َحِكيٗما  � َ�ۡعَد ٱلرُُّسِل� َوَ�َن ٱ�َّ ِ ُحجَّ  .]١٦٥-١٦٣[النساء:   ﴾١٦٥ٱ�َّ
سوی نوح و پیامبران ه به تحقیق ما وحی کردیم به سوی تو چنانکه وحی نمودیم ب: ترجمه

ی، ایوب، عیس ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط،ه بو وحی نمودیم  پس از او
ایشان را بر  ۀ) و رسوالنی که به تحقیق قص۱۶۳و به داود زبور دادیم ( یونس، هارون، سلیمان

کرد موسی را  مو خدا تکلّ  ایشان را بر تو نازل نکردیم ۀتو نازل کردیم از پیش و رسوالنی که قص
و ترساننده بودند برای اینکه نباشد برای مردم  دهنده ) رسوالنی که بشارت۱۶۴سخن گفتنی(

 )۱۶۵و خدا عزیز حکیم است.( تی پس از آن رسوالنبر خدا حّج 
احوال آنان را  صمحمد ؛ طبق این آیه،شدهننازل  صدبسیاری از أنبیاء حاالتشان به محّم : نکات

ۚ ٱ إِ�َّ  لَُمُهمۡ َ�َ�عۡ ﴿ :دلیله داند ب نمی ُ ما اینکه وحی چیست و ابراهیم است. و ا ۀسور ۹ ۀکه در آی )١(﴾�َّ

فیة «کردن چیزی است   و در لغت به معنای اعالم داند میخدا  :گفت چگونه است، باید
ُ

در  .»رمزاوخ

او قانون حالل وحرام از این آیات ابتدا کرده در ذکر أنبیاء به نوح، زیرا او اولین پیغمبری است که برای 

ِ ٱ َ�َ  لِلنَّاِس  يَُ�ونَ  ِ�َ�َّ ﴿ :ۀطرف خدا نازل شده است. و جمل َّ� � ، داللت ﴾لرُُّسلِ ٱ دَ َ�عۡ  ُحجَّ

دارد بر اینکه مردم حّجتی بر خدا دارند قبل از آمدن رسول، ولی پس از آمدن رسول دیگر برای مردم 

اض کنند و بگویند چرا پس از رسول حجت دیگری برای ما توانند اعتر ماند و نمی حجتی باقی نمی

 ۀتعیین نکردی، پس بعد از أنبیاء اتمام حجت شده و دیگر أوصیاء حجت نیستند چنانکه از این آیه و آی

رۡ  َ�ٓ لَوۡ ﴿ طه: ۀسور ۱۳۴
َ
 َ�ٓ لَوۡ ﴿ :قصص ۀسور ۴۷ ۀو آی )٢(﴾تَِك َءاَ�ٰ  َ�َنتَّبِعَ  رَُسوٗ�  َناإَِ�ۡ  َت َسلۡ أ

رۡ 
َ
ۡ ٱ ِمنَ  َونَُ�ونَ  تَِك َءاَ�ٰ  َ�َنتَّبِعَ  رَُسوٗ�  َناإَِ�ۡ  َت َسلۡ أ أنبیاء  شود که پس از استفاده می )٣(﴾ِمنِ�َ ُمؤۡ ل

تواند اعتراض بر خدا کند و قول  شود که بنده می و نیز از این آیه استفاده می باشد احتیاج به حجتی نمی

ه عنوان سؤال باشد نه شود، منتهی این است که باید ب گویند اعتراضی بر خدا نباید رّد می کسانی که می

 ».داند که شماره و احوال ایشان را جز خدا نمی« -١

 ».چرا نفرستادی به سوی ما رسولی تا آیات تو را پیروی کنیم« -٢

 ».چرا رسولی برایمان نفرستادی تا آیاتت را پیروی کنیم و از مؤمنان شویم« -٣

_____________________________ 
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ن ویبا سوء ادب و دیگر اینکه جای
ّ
عدم قدرت نیز عذر  که نیامدن رسول برای مردم عذر باشد عدم تمک

دٍ «البالغه فرموده:  نهج ۸۹ ۀدر خطب است. و حضرت امیر َمَّ َّتْ بِنَبِيِّنَا حمُ تُه ص متَ جَّ . یعنی به »حُ

روایت کرده از امام  ۲۵کافی در جلد اول ص  و بر اسالم حّجت إلهی تمام شده استآمدن پیغم ۀواسط

 .)١( که دو چیز فقط حجت است: پیغمبر و عقل صادق

﴿ ِ نَزَ�ُۥ بِعِۡلِمهۦِۖ َوٱلَۡمَ�ٰٓ�َِكُة �َۡشَهُدوَنۚ َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
نَزَل إَِ�َۡكۖ أ

َ
ٓ أ ُ �َۡشَهُد بَِما ِٰ�ِن ٱ�َّ َّ� 

 .]١٦٦[النساء:   ﴾١٦٦َشِهيًدا 
و  ه که آن را به علم خود نازل کردهلیکن خدا گواهی می دهد به آنچه به تو نازل کرد: ترجمه

 )۱۶۶و خدا برای شهادت کافی است.( دهند شتگان گواهی میفر 
 در تعالی دهیم، حق گواهی نمی دانیم و ما محمد را رسول خدا نمی گفتند که ای از یهود عده: نکات

باشد و آن کار خدا و گواهی اوست و چون خدا  گواهی بر رسالت او معجزه می :فرماید این آیه می

ِ  ۥبُِقونَهُ �َسۡ  َ� ﴿ لهی کهگواهی داد فرشتگان ا   )٢(﴾لِ َقوۡ لۡ ٱب
ً
وقتی ثابت شد که قرآن  همه گواهند. مثال

نَزَ�ُ ﴿ :ۀست. و جملاو ا بیاورد پس قول خدا و گواهیتواند مانند آن ر معجزه است و بشری نمی
َ
 ۥأ

  ۀکنند نازل داللت دارد بر کمال و برتری و عظمت قرآن، زیرا ﴾...ۦۖ ِمهِ بِعِلۡ 
ّ

ه به اتی است کآن عالم بالذ

ه علم ی و وهمی نیست زیرا بو دیگر اینکه داللت دارد مطالب قرآنی ظنّ  علم خود آن را ترکیب نموده

 لهی نازل شده است.ا

ِيَن ﴿ ِ َقۡد َضلُّواْ َضَ�َٰ�ۢ بَعِيًدا إِنَّ ٱ�َّ واْ َعن َسبِيِل ٱ�َّ ِيَن َ�َفُرواْ  ١٦٧َ�َفُرواْ َوَصدُّ إِنَّ ٱ�َّ
ُ ِ�َۡغِفَر لَُهۡم َوَ� ِ�َۡهِدَ�ُهۡم َطرِ�ًقا  إِ�َّ َطرِ�َق َجَهنََّم َ�ِٰ�ِيَن �ِيَهآ  ١٦٨َوَظلَُمواْ لَۡم يَُ�ِن ٱ�َّ

بَٗد�ۚ َوَ�َن َ�ٰلَِك 
َ
ِ �َِسٗ��  � ّ�ُِ�ۡم  ١٦٩َ�َ ٱ�َّ َها ٱ�َّاُس قَۡد َجآَءُ�ُم ٱلرَُّسوُل بِٱۡ�َّقِ ِمن رَّ ُّ�

َ
� ٰٓ�َ

ُ َعلِيًما  َٔ َ�  �ِض� َوَ�َن ٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوٱۡ� ِ َما ِ� ٱلسَّ ْ فَإِنَّ ِ�َّ � لَُّ�ۡمۚ �ن تَۡ�ُفُروا ْ َخۡ�ٗ اِمُنوا

 .]١٧٠-١٦٧[النساء:   ﴾١٧٠َحِكيٗما 
گمراهند گمراهی  قاً دارند محّق  که کافر شده و از راه خدا مردم را بازمی به تحقیق آنان: ترجمه
ند خدا ایشان را مشمول آمرزش اهدرستی که آنانکه کافر شده و ستم کرده ) ب۱۶۷دوری(

_____________________________ 

بَادِ : «چنین است نص روایت از امام صادق  -١ ىلَ الْعِ ةُ اهللاِ عَ جَّ َ اهللاِ ،النَّبِيُّ  :حُ بَادِ وبَنيْ َ الْعِ ةُ فِيامَ بَنيْ جَّ الْـحُ لُ  :وَ قْ : » الْعَ

ْیِنّي، ». حجت خداوند بر بندگان، پیامبر و حجت بین بندگان و خداوند عقل است«
َ
ل

ُ
 .)۱/۲۵( الكايف أصولک

 ».در گفتار بر او سبقت نگیرند« -٢
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ن آ) مگر راه دوزخ که همیشه در ۱۶۸نماید( راهی هدایت نمیه کند و ایشان را ب نکرده و نمی
 طرفبرای شما حق را از این رسول ) ای مردم به تحقیق ۱۶۹بمانند و این بر خدا آسان است(

و اگر کافر شوید پس به  رای شما خوب استبکه پروردگارتان آورد، پس به او ایمان آورید 
خدا دانای حکیم  و است آنچه در آسمانها و زمین است تحقیق مخصوص خدا و در اختیار او

 )۱۷۰است.(
یا از راه  ئق واضافه از راه کتمان حقاه ب شود که آنکه کافر است و تفاده میاز این آیات اس: تنکا

اهل هدایت و یا نهی از خواندن کتب هدایت، مردم را  ۀشبهات و یا با نهی مراودسکوت و یا با ذکر

 َوَ� ﴿ :ه فرمودهو اینک تر است ز تمام کفار بدتر و گمراهدارد ا می از راه خدا باز سرگردان نموده و
بالله بخل ورزد، خیر،  نه برای اینکه خدا نعوذ .»کند خدا ایشان را هدایت نمی«، ﴾َطرِ�ًقا ِ�َۡهِدَ�ُهمۡ 

 ه بلکه ب
ّ
یابی را از ایشان  ت اعراض ایشان از حق و عناد باحق، خدا هم ایشان را مدد نداده توفیق راهعل

 کند. سلب می

ۡهَل ٱۡلِكَ�ِٰب َ� ﴿
َ
أ ۚ إِ�ََّما ٱلَۡمِسيُح ِعيَ� َ�ٰٓ ِ إِ�َّ ٱۡ�َقَّ َ�ۡغلُواْ ِ� دِينُِ�ۡم َوَ� َ�ُقولُواْ َ�َ ٱ�َّ

ٓ إَِ�ٰ َمۡرَ�َم َوُروٞح ّمِۡنُهۖ َ�  ۡلَقٮَٰها
َ
ۥٓ � ِ َوَ�َِمُتُه ِ َورُُسلِهۦِۖ َوَ�  َٔ ٱۡ�ُن َمۡرَ�َم رَُسوُل ٱ�َّ ْ بِٱ�َّ اِمُنوا

ُۥ َما ِ� َ�ُقولُواْ ثََ�َٰثٌةۚ  َّ� ۘ ن يَُ�وَن َ�ُۥ َوَ�ٞ
َ
ۥٓ أ ُ إَِ�ٰهٞ َ�ِٰحٞدۖ ُسۡبَ�َٰنُه � لَُّ�ۡمۚ إِ�ََّما ٱ�َّ ٱنَتُهواْ َخۡ�ٗ

ِ َو�ِيٗ�  �ِض� َوَ�َ�ٰ بِٱ�َّ
َ
َ�َٰ�ِٰت َوَما ِ� ٱۡ� ن يَُ�وَن َ�ۡبٗدا  ١٧١ٱلسَّ

َ
لَّن �َۡستَنِكَف ٱلَۡمِسيُح أ

 ِ� ِ َوَ� ٱلَۡمَ�ٰٓ َّ ُ�وَنۚ َوَمن �َۡستَنِكۡف َ�ۡن ِعَباَدتِهِۦ َو�َۡسَتۡكِ�ۡ َفَسَيۡحُ�ُُهۡم إَِ�ۡهِ ّ�ِ َكُة ٱلُۡمَقرَّ
ُجورَُهۡم َوَ�زِ�ُدُهم ّمِن فَۡضلِهِۦۖ  ١٧٢َ�ِيٗعا 

ُ
ٰلَِ�ِٰت َ�ُيَوّفِيِهۡم أ ِيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱل�َّ ا ٱ�َّ مَّ

َ
فَأ

 ْ ِيَن ٱۡستَنَكُفوا ا ٱ�َّ مَّ
َ
ِ  َوأ ِ�ٗما َوَ� َ�ُِدوَن لَُهم ّمِن ُدوِن ٱ�َّ

َ
ُ�ُهۡم َعَذابًا أ ْ َ�ُيَعّذِ وا َوٱۡسَتۡكَ�ُ

ا َوَ� نَِصٗ��   .]١٧٣-١٧١[النساء: ﴾ ١٧٣َوِ�ّٗ
ز طبق بر خدا ُج  و (تجاوز از حد، غلو است) غلو نکنیددر دین خود  ،ای اهل کتاب: ترجمه

سوی مریم ه بآنرا او است که  ۀکلم خدا ومریم رسولید، همانا مسیح عیسی بن نگوی واقع
ایستید  ید سه تا، بازا و رسوالن او ایمان آورید و مگویو روحی است از او، پس به خدانداخته 

ه است از اینکه برای او خدا معبودی است یکتا، منزّ  ُجز این نیست کهبرای شما خوب است، 
خدا برای وکالت  و آسمانها و آنچه در زمین استه در فرزندی باشد، اختصاص به او دارد آنچ

های مقربین نیز إباء  رشتهخدا باشد و ف ۀ) هرگز مسیح ننگ و ابا ندارد که بند۱۷۱کافی است(
سوی ه همه را ب کند و خود را بزرگ شمارد پس به زودی خدا ءباکس از بندگی او إ هر و ندارند

آورند و عملهای شایسته را انجام دهند پس  ا آنانکه ایمانمّ ) پس ا۱۷۲کند( محشور می خود
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کردند و  ءا آنانکه إباّم افزاید و ا و از فضل خود بر ایشان میدهد  خدا پاداش آنان را به تمام می
 ز خدا برای خودشان دوست وو ُج  کند عذاب دردناکی شان را عذاب میپس ای ،بزرگی نمودند

 )۱۷۳یابند.( یاوری نمی
 صفات بدی  یکی از :نکات

ّ
 و حتّ  است ها به آن گرفتارند غلّو تکه اکثر مل

ُ
پیدا  ةالی بعضی از غ

مرگ خود را نتوانسته بگیرد  یدهند، فالن بنده را که جلو اند که صفات خدا را به بندگان او می شده

امکان و از این قبیل صفات الهی  ممردگان و حاضر در هر مکان و مدیر عال ۀدیگران و میرانند ۀکنند زنده

  دهند او می به
ً
و او را از  دهند ات را میبه أولیاء خدا و بندگان صالح او بیشتر نسبت این کفریّ  و خصوصا

 
ّ

مسکینم که اختیار چیزی  ۀضعیف فقیر بیچار ۀگوید من بند دهند، او خود می ی که داشته تجاوز میحد

ًّ  الَ وَ  اعً فْ نَ  هِ سِ فْ نَ لِ  كُ ملِ اليَ « لهیم اهر آن محتاجم به عنایت و لطف و ترّح  و در را ندارم ولی  .»ارضَ

 
ّ

  چه می لع نیستند هرکسانی که به عقاید دینی او مط
ّ

ال برند و خی  عقاید او، او را باال می توانند بر ضد

چه یهودی و چه نصاری و چه  ،تمام اهل کتاب را وند،که خدا حالی اند در خوبی کرده کار کنند می

نام دین چنین سخنانی نیاورند و إفتراء بر خدا ه یعنی ب .کنند و بر خدا ببندند نهی نموده که غلّو  ،مسلمان

ْ  َوَ� ﴿ :نزنند ِ  َ�َ  َ�ُقولُوا ۚ  إِ�َّ  ٱ�َّ در حوائج خود به آنان ملتجی نشوند  بندگان او را نخوانند و و ﴾ٱۡ�َقَّ

 
ً
ح بشر و رسول خداست یعنی از آنان را حاضر و ناظر ندانند مانند مسیحیان که خدا فرموده مسی و اصال

 نبرید مانند سایر رسوالن. تراو را باال ،رسالت ۀانداز

ایجاد او را  »نك«: ۀکلمه ب ،توالد و تناسل وسائط طبیعِی  و خداست یعنی خدا بدون پدر ۀو کلم

ارواح را خدا خلق کرده ولی به حضرت  ۀچه هم و روحی است که خدا آن را خلق نموده و اگر کرده

ید ثالثه ، و فرموده مگوی»اهللاِ هرُ شَ وَ  اهللاِ بيتُ «فرموده برای تشریف او مانند  ﴾ُروٞح ّمِۡنهُ ﴿ عیسی

روح القدس  بن واِ  آن سه را أب، اقنوم قدیم قائلند وباشند و سه  چون مسیحیان قائل به تثلیث می

مادرش را  گفته مسیح و که خدا را إله و گاهی چنان گویند القدس می پدر و روح نامند و گاهی پسر، می

شدن به سه قدیم  دانند. و اینها شرک است و قائل سه را یک چیز می و در عین حال هر دانند و إله مینیز د

کفر به الله واحد  شرک و ،له یعنی سه ملجأ و سه قاضی الحاجات و یا سه معبودإشدن به سه  و قائل

بندگی  ت وکنند و خود را از عبودیّ  و بلکه افتخار می بین از بندگی إباء ندارندمقّر  ۀاست. مسیح و مالئک

 ر نورزیدهتجاوز نداده و تکبّ 
ّ

یک مسیح خیالی برای خود دارند که همه  ،عیان پیروی مسیحاند، ولی مد
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که یک علی خیالی مانند  علی یپیروان خیال ؛ثانی خدای سبحان شده است مانند جهان و ۀکار

 
ّ

 .)١( ل نیستندمسیح خیالی برای خود دارند و حاضر به فکر و تعق

بِيٗنا ﴿ ٓ إَِ�ُۡ�ۡم نُوٗر� مُّ نَزۡ�َا
َ
ّ�ُِ�ۡم َوأ َها ٱ�َّاُس قَۡد َجآَءُ�م بُۡرَ�ٰٞن ّمِن رَّ ُّ�

َ
� ا  ١٧٤َ�ٰٓ مَّ

َ
فَأ

ِ َوٱۡ�َتَصُمواْ بِهِۦ فَ  ِيَن َءاَمُنواْ بِٱ�َّ َسُيۡدِخلُُهۡم ِ� رَۡ�َةٖ ّمِۡنُه َوفَۡضٖل َوَ�ۡهِديِهۡم إَِ�ۡهِ ِصَ�ٰٗطا ٱ�َّ
ۡسَتقِيٗما   .]١٧٥-١٧٤[النساء:  ﴾ ١٧٥مُّ

سوی شما نازل کردیم ه به تحقیق برای شما آمد برهانی از پروردگارتان و ب ،ای مردم: ترجمه
زودی ایشان ه به او چنگ زنند پس با آنانکه به خدا ایمان آورده و ّم ) پس ا۱۷۴( ور روشنی ران

راه ه سوی خود به کند ایشان را ب کند و هدایت می داخل میدر رحمت و فضل خود را 
 )۱۷۵راست.(

ن قرآن است ااند بره و بعضی گفته صدرین محّم قول مفّس ه مقصود از برهان در این آیات ب: نکات

َها ٱ�َّاُس ﴿ که در آن مطالب دینی مبرهن شده است. و خطاب ُّ�
َ
� در اینجا دلیل است بر اینکه  ﴾َ�ٰٓ

قرآن مردمند و مردم باید قرآن را بفهمند و هر مطلب دینی را از قرآن پیدا کنند زیرا در این آیه  مخاطِب 

توان نور را از چیز دیگر و به توسط چیز  شود و نمی چیزی پیدا می روشن خوانده و به نور هرقرآن را نور 

 ا خود قرآن و معنی کلمات آنمّ ا و .ط قرآن پیدا کردرد و همچنین مطالب دینی را باید به توّس دیگر پیدا ک

 توان به توّس  را نمی
ّ

ای از  هط کلمات دیگران و یا گفتار ایشان مقصود قرآن را دانست. حال باید دانست عد

ویا کلمات بندگان را اینان گ ،ز با کلمات رسول و امامگویند ما قرآن را نمی فهمیم ُج  جهال که می

 :دانند سخن استادتر از خدا می دانند و بنده را در أداءِ  تر از کالم خدا می روشن

إِنَّ ِ�يَك ِمْن ِعيىَس َمثًَال، «فراخوانده و فرمودند: گوید: رسول خدا مرا از علی بن ابی طالب روایت است که می -١
ي لَيَْس بِهِ  ِ

َّ
ِل اذل نَْزلُوُه بِالَْمْ�ِ

َ
َحبَّتُْه انلََّصارَى َحىتَّ أ

َ
ُه، وأ مَّ

ُ
ْ�َغَضتُْه َ�ُهوُد َحىتَّ َ�َهتُوا أ

َ
هایی به عیسی تو شباهت«»: أ

تهمت و بهتان (زنا) را بر مادرش روا داشتند و نصاری چنان او  که تا جاییداری؛ یهود به دشمنی با عیسی برخاستند 

َال َو�ِنَُّه َ�ْهِلُك « گوید:می تعلی  ».در جایگاهی قرار دادند که از آِن او نیست که او را تا جاییرا دوست داشتند 
َ
أ

، َوُمبِْغٌض َ�ِْملُ  ُظِ� بَِما لَيَْس يِفَّ ْن َ�بَْهتَِ� يِفَّ اْ�نَاِن: ُ�ِبٌّ ُمْطٍر ُ�َقرِّ
َ
گاه باشید که دو گروه در «»: ُه َشنَآِ� ىلَعَ أ آ

کند که در من شوند: کسی که مرا به صورت افراطی دوست دارد و مرا به چیزی توصیف میمورد من هالک می

الله بن َعْبد ».کشاندنیست؛ و کسی که با من دشمنی دارد و دشمنی وی با من او را به بهتان و تهمت نسبت به من می

را حاکم در به مانند آن)، و ۸۴۳۴)، ونَسائی در السنن الکبری، ح (۱۳۷۶، ح (۱/۱۶۰ أحمد در مسند أحمد،

گوید: در میان راویان آن حکم بن عبد الـملك وجود دارد که تخریج کرده است؛ و ذهبی می )۳/۱۲۳( المستدرك

 .٤٦٩حلكم والكلامت القصار، احلكمة و نگا: هنج البالغة، قسم ا داند.ابن معین وی را ضعیف می

_____________________________ 



 ٤٨١  سورة النساء

ـــان ـــید تاب ـــه او خورش ـــادان ک ـــی ن  زه
 

 بنـــــور شـــــمع جویـــــد در بیابـــــان 
 

ُ ُ�ۡفتِيُ�ۡم ِ� ٱۡلَكَ�ٰلَةِ� إِِن ٱۡمُرٌؤاْ َهلََك لَۡيَس َ�ُۥ َوَ�ٞ ﴿ ۡخٞت فَلََها �َۡسَتۡفُتونََك قُِل ٱ�َّ
ُ
ۥٓ أ َوَ�ُ

ا  ۚ فَإِن َ�َ�َتا ٱثۡنََتۡ�ِ فَلَُهَما ٱ�ُّلَُثاِن ِممَّ ََّها َوَ�ٞ تََرَكۚ نِۡصُف َما تََرَكۚ وَُهَو يَرُِ�َهآ إِن لَّۡم يَُ�ن ل
ُ ٱ � يُبَّ�ِ نثََيۡ�ِ

ُ
َكرِ ِمۡثُل َحّظِ ٱۡ� ْ إِۡخَوٗة رَِّجاٗ� َو�َِساٗٓء فَلِ�َّ ْۗ �ن َ�نُٓوا ن تَِضلُّوا

َ
ُ َلُ�ۡم أ َّ�

ٍء َعلِيُمۢ  ُ بُِ�ّلِ َ�ۡ  .]١٧٦[النساء:  ﴾١٧٦َوٱ�َّ
دهد (کالله به معنی  فتوی میدربارۀ کالله خواهند، بگو خدا شما را  از تو فتوی می: ترجمه

ت است غیر از أوالد و أبوین) اگر مردی بمیرد و برای او فرزندی نباشد و او را بستگان میّ 
برد اگر  باشد و آن مرد از آن خواهر ارث می خواهری باشد پس برای او نصف آنچه گذاشته می

ماترک  آن خواهر را فرزند نباشد، و اگر خواهران دوتا باشند پس برای ایشان دو ثلث از
باشد،  باشد، و اگر این اخوه برادران و خواهران باشند پس برای هر مردی دو مقابل زن می می

 )۱۷۶کند تا گمراه نشوید، وخدا به هر چیزی علیم است.( شما بیان می برای خدا
سوره راجع به دوازدهم همین  ۀآی این آیه راجع به برادران و خواهران أبوینی و یا أبی است و: نکات

 است. »أحکام القرآن«ها در کتاب  می است. و تفصیل اینبرادران و خواهران أ

 

 ا. ع. ب. پایان قسمت اول 
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