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  ))پيشگفتار((
  »بسم اللّه الرّحمن الرّحيم«

  الحمدللّه و صلّى اللّه على رسول اللّه و على آله
اللّه روحى فداه ةآل اللّه السيما على بقي  

  :در مقدمه بايد به چند موضوع كه الزم است اشاره شود
  :اول

بايد چگونگى توضيح و تفسير قرآن كريم مورد بحث و گفتگو قـرار             
  .دبگير

جمعى از مفسرين در تفسير قرآن مجيد از روشهاى مختلفـى پيـروى             
تـرين روش تفـسير و توضـيح         خواهيم انشاءاللّه صـحيح    اند و ما مى    كرده

    .آيات قرآن را در اين كتاب ارائه دهيم
شـود   منهج و روشي كه براي تفسير قرآن در اين كتاب ارائه داده مـي         

  وسـيلة  به قرآن نزول ابتداء از معني يك به كه است ترين روشهائي  از ابتكاري 

ارائه داده    )))عليهم السالم (معصومين(( و )))اله و عليه اهللا صلي( اكرم پيامبر((
شده و به معني ديگر چون تا به حال از ايـن روش كـامالً پيـروي نـشده                   

است  لذا سالها بود كـه در محافـل علمـى و              بـسـيـار جـديـد و ابتكارى   
ـ     شد و همه   داده مى  ن روش ارائه  مجالس درسى اي   يـيـد أگان آن را مورد ت

داشـتـنــد كــه ايــن روش را بــه            تـقـاضــا  دادنـد و اكـثـراً   مـى  قـرار
بـه خـاطر آنكـه        و مـن   ارائـه دهـم    تفسير قرآن    ةعـنـوان الاقـل مـقـدمـ  
و  ه تحقيق شود و بـتـوانم آنها را بدون هيچ اشتبا         بگذارم اين مطلب كامالً   

ولى در   لطى ارائه دهم سالها از چاپ و نشر اين روش خوددارى كـردم           غ
تـرين مركـز      هـجـرى قـمـرى وقـتـى مـطلبم را در حساس       1409سـال  

ـ  ةه در حوز  ـك ))دارالقرآن الكريم   (( تشيع يعنى  علمى عالم  قـم (( ة علمي(( 
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 ) اللّـه  ةرحم())گـلپـايـگـانـى(( العظمى آقـاى   اللّه ةيضرت آ ـا اشراف ح  ـب
مـطـرح نـمـودم و مـورد حـلّ و فـصـل عــلمى          شـد، مـى  تـشـكـيـل

صين   ه جمع زيادى از اسـاتيد و متخصـوآنچـه   فـن واقـع گرديـد    و توج
و بـا چنـد مرتبـه        شود بدون اعتراض و بدون اشكال باقي ماند        نوشته مي 

  .به چاپ رسيد» دو مقاله«تجديد طبع در كتاب 
مقدمـه  ين مطالب مورد بحـث را در ايـن          كه ع  تصميم قطعي گرفتم    

 آيات قـرآن    وضيحتتعالى تـوفـيـقـى عـنايت فرمايد      بياورم و اگر خداى   
به نحوى كه بــراى هـمــه مـفـيــد          را پس از اين مقدمه با همين روش       

يعنى بسيار سـاده و      .و از اغالق و اصطالحات نامأنوس دور باشد        بـاشـد
از روايـات تقـديم خواننـدگان محتـرم         خالصه و فشرده و استنباط شـده        

      .بنمايم
                 

                                         

 .  تي موفقديبه ام

 



                                                                                        كريم توضيح و ترجمة قرآن 

                                                                               6                                                                                     

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  ))كريم  تفسيري قرآنراه و روش صحيح((
  

و شصت   انزدهم اسفند سال هزار و سيصدـا پـ مصادف ب1409رجب سال  27اريخ ـدر ت 
ريم در ـك ز دارالقرآنـركـدر م )))صلّي اهللا عليه واله( خاتم انبياء(( و هفت، سالروز مبعث حضرت

ن كنفرانس تحقيقاتي علوم ـليبراي او )ظله مد( ))پايگانيگل(( ايـآق العظمي اهللا ةيآ درسة حضرتـم
   .كريم حضور يافتم و مفاهيم قرآن

شدگان از  ابـادي از دانشمندان و قرآن شناسان و انتخـه جمع زيـ كهمايشدر اين 
كنندگان و  وت بودند شركتـهاي ايران دع هاي مهم علميه و دانشگاه شهرستانها و حوزه
رح كردند سپس نوبت به موضوعات گروههاي ـكريم مط  را در اطراف قرآنسخنرانان مسائلي

صي رسيدتخص،ت داشتم  تفسير قرآنمناهجصي  اينجانب در گروه تخصكريم عضوي.  
كريم از صدر اسالم تا به امروز مطالب مختلفي در  اين گروه دربارة مناهج تفسيري قرآن

 مطالب مفيدي در اين خصوص مورد صافاًبح و عصر مذاكره نمودند و ان ص،مدت دو روز
كريم ارائه  مناهج تفسيري قرآن بحث و گفتگو قرار گرفت و نظراتي از طرف متخصصين فنّ
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شود اما آنچه من در اين  صار از توضيح مطالب آنها خودداري ميـداده شد كه به خاطر اخت
 مطالب زير به آن جلب كنم دانم توجه دانشمندان و مفسران را خصوص ارائه دادم و الزم مي

  .است
 :اول*

آنكه ترديدي نيست با اهتمامي كه مسلمانان از صدر اسالم تا به امروز دربارة تفسير قرآن 
از تفسير قرآن براي  )))السالم عليهم( معصومين(( اند به خصوص كه و راه و روش صحيح آن داشته

اي براي آن قائل  هالعاد ت فوقياهم )))السالم همعلي(اطهار ائمة(( و 1كردند هدايت مردم استفاده مي
  اطهار ةا ائمـي و )صلّي اهللا عليه و اله( اسالم گرامي ))پيامبر(( ةن نيست كه از ناحيـ ممك،اند بوده

منهج و طريق صحيحي براي تفسير قرآن ارائه داده نشده باشد پس مطمئناً ارئه  )السالم  عليهم(
  .در جستجوي و تحقيق از آن راه و روش برخاست نهايت بايد ،داده شده

       . در نظر گرفتقرآني براي تفسير ـ صحيحةـبايد طريق: و اينكه بعضي از آقايان ميگويند
لفي كه ـان طرق مختـ را بايد در ميقرآن صحيح تفسير ةطريق: ة درستي نيست بلكه بايد گفت كهگفت

  .نقل شده پيدا كرد
رق ـف )))صلّي اهللا عليه و اله( رسول اكرم((  بعد ازآنكهو ضمناً بايد دانست كه امروز به خاطر 

     مده طبعاً مناهج مختلفي هم كه ارائه آاي در اسالم به وجود  مختلفي با مقاصد حساب شده
 لذا من باره مختلف شده  اين مده و افكار و عقايد درآباشد نيز به وجود  نها ميآ مقاصد ةدهند

ان منهج صحيحي است ـايد در اين كميسيون تحقيق شود تعيين همـن چيزي كه بـريـت معتقدم الزم
        ه داده و ـ ارائقرآنراي تفسير ـ ب)))عليهم السالم( دين ةائم(( و )))صلّي اهللا عليه و اله(اكرم رسول(( كه
                  ان يعني ـنآ  هـحي كـج صحيـ منهآن  ازدـايـون بـسيـن كميـا در ايـذا مـاند و ل كرده  عمل اـي

   حضرت صد در صد هم فكر و هماهنگ آنا آنهائي كه با خود ـ ي)))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((
  .اند تحقيق كنيم و منحصراً همان منهج را ارائه دهيم نها نور واحدي بودهآ ةو بلكه هم

                                                 
در كتـاب  . شـود   كه به عنوان نمونه حديثي نقـل مـي        دهها روايت در اين خصوص نقل شده       -1

     بـه حـضرت    )))صـلّي اهللا عليـه و الـه       (رسـول اكـرم   ((  حضرت 150 صفحة 1جامع احاديث شيعه جلد     

يعنى  .))تعلم الناس من بعدي تأويل القرآن ما لم يعلموا و تخبرهم        (( :فرمود )))عليه السالم (علي بن ابيطالب    ((
دانند و آنها را از حقيقـت قـرآن مطّلعـشان            ده آنچه را كه از تأويل قرآن نمى       به مردم بعد از من ياد ب      

   .كن
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 :دوم*

فهمد كه  ت كند به خوبي ميدقّ )))عليهم السالم(معصومين(( يات قرآن و رواياتآاگر كسي در 
تواند منهجي براي تفسير قرآن در   يعني هر كس با فكر خود نمي.تفسير قرآن توقيفي است

خدا و ويل قرآن را مگر أداند تفسير و ت نمي(( :كريم فرموده پيش بگيرد زيرا خداي تعالي در قرآن

 )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( مده منظور از راسخين در علمآكه در روايت  1))راسخين در علم
  2.اند )))عليهم السالم( معصومينائمة(( و

                                                 

1- ))$tΒuρ ãΝ n=÷ètƒ ÿ… ã&s#ƒ Íρù's? ωÎ) ª!$# 3 tβθã‚Å™≡ §9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù=Ïèø9       7يةآعمران  سورة آل))  #$
رسيده كه منظور از  )))عليهم السالم(معصومين(( فوق ازيفة شرية اي در ذيل آ روايات متعدده -2

بعضي . اند مراجعه شود به تفسير برهان و نورالثقلين )))عليهم السالم( معصومينةائم(( راسخين در علم
كند زيرا  نمي    نيست از نظر ما فرقي))اهللا(( راسخين در علم در اين آيه عطف به :گويند در اينجا مي

اين الفاظ مختصر به نام قرآن پيچيده فة يحتاج بشر تا روز قيامت را در لفّا خدا، كه تمام علوم مافقط 
داند ولي به خاطر آنكه بايد تفسيرش براي مردم گفته شود و نزول  كالم خود را مي تأويل و تفسير

توضيح داده و چون  )))و الهصلّي اهللا عليه (پيامبر اكرم(( قرآن عبث و بي فايده نماند يقيناً آنها را براي
آنها را براي تمام مردم بگويد و يا همة كه  اقتضاء نداشت )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم(( زمان

كه در همين ( بايست به وصي خود آنها را تعليم دهد آن معاني را نداشتند ميهمة مردم استعداد فهم 
آيد  ن در هر زمان حوادث جديدي به وجود ميو چو) شد بحث به بعضي از رواياتش اشاره خواهد

كند و بايد حقايق قرآن براي آنها به مقتضاي زمان و افكارشان گفته  و افكار مردم رشد بيشتري مي
شود الزم است در هر زمان يك خليفه و يا يك امام و هادي وجود داشته باشد و هر زمان مفسري 

       داند و از م و هادي كه تمام علوم قرآن را ميمطابق پيشامدهاي آن زمان الزم دارد آن اما
يا بال واسطه و يا با واسطه آنها را دريافت كرده مردم را به سوي  )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم((

  :گـويد حقايق قرآن راهنمائي كند و اين موضوع در قرآن تصريح شده آنجـا كـه مي

 ))!$yϑ̄ΡÎ) |MΡr& Ö‘ É‹ΖãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘöθ s% >Š$yδ((يعنـي اي رسول، تو  

آيند  اي مردم را از عذاب الهي و براي هر قومي كه مي ترساننده
  ). 7ية آسورة رعد .(هادي و راهنمائي وجود دارد
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 براي توضيح اين كه چگونه بايد تفسير قرآن توقيفي باشد به بيان مثالي كه قطعاً ما را به 
 تنها توضيح مطلب ،وردن مثالآپردازيم و چون منظور از  كند مي  بيشتر نزديك مي،حقيقت

  .كنم كه نيازي به بيان مدرك و سند داشته باشد فوق است فكر نمي
نها را مطالعه آاي ديدم كه وقتي  ي و چاپي در كتابخانهچند سال قبل دو جلد كتاب خطّ

قتي به  ولي وگرديد كرديم مطلبي در موضوعي به طور معمول نوشته شده و استفاده مي مي
ديديم هر كلمه و هر حرفي از آن كتاب چند معني دارد  نموديم مي ف مراجعه ميلّتوضيح مؤ

ل از سطر دوم و  اوةل و كلمل از سطر او اوةخوانديم يعني كلم مثالً وقتي عمودي آن را مي
كرديم مطلب ديگري غير از مطلب خر صفحه رديف ميآل هر سطر را تا همچنين كلمات او 

 ةم و كلمم از سطر دو دوةل و كلمل از سطر او اوةشد و باز اگر كلم اصل كتاب استخراج مي
سوكرديم باز  خر سطور هر صفحه كلماتش را رديف ميآم و به همين ترتيب تا م از سطر سو

 كلمات از هر طرف به طرف ديگري ةخره همنموديم و باأل يك مطلب ديگري را استفاده مي
   خودش توضيح فلّمؤت و به همين منوال حروف سطور آن كتاب بود و اگر معنائي داش

شد و انسان احتمال  العاده جالب او نمي  اين هنر فوقةداد به هيچ وجه خواننده متوج نمي
  .داد كه اين كتاب داراي اين همه علوم و حقايق باشد نمي

از كتابش چند معني را در نظر بنا بر اين وقتي يك بشر بتواند براي هر كلمه و يا هر حرف 
خواسته   چگونه ممكن نيست خدائي كه قرآنش را به عنوان معجزه نازل كرده و نمي،بگيرد

                                                                                                                                                       
صلّي اهللا عليه (رسول اكرم(( در احاديث زيادي از اهل سنّت نقل شده كه وقتي اين آيه نازل شد           (

  : و فرموددست بر سينه گذاشت )))و اله
علي بـن ابيطالـب     (( هاي  و با دست ديگر روي شانه      ))انا المنذر (( 

و علي الهادي و بك يـا علـي يهتـدي    ((: گذاشت و فرمود  ))) عليه السالم (

تـو اي علـي هـدايت       ة سيلعلي هادي است و به و     : يعني ))المهتدون
  ).شوند مييافتگان هدايت 
اسـت در   )) رازي فخر((علماء اهل سنّت كه منجمله       اين حديث و تفسير را بيشتر از سي نفر از           

 ).                    88 صفحة3احقاق الحق جلد.(اند تفسير اين آيه نقل كرده
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خواسته بيانگر همه چيز باشد در آن بطون و   و مي1.ي تر و خشكي را از آن فرو گذار كندحتّ
   د و همان گونه كه  مطالبش را در ظاهرش قرار دهةحقايقي را منظور نكند و به طور ساده هم

نها را درك كنند آداد ممكن نبود كه ديگران  كتابها خودش مطالبش را توضيح نمي آن فلّمؤاگر 
پروردگار متعال خودش تفسير قرآنش را بيان نكند محال است كه ديگران بتوانند همچنين اگر 

  .حقايق قرآن را درك كنند
 و از بطـونش  2. قـرآن ظـاهر و بـاطني دارد   مده كـه آپس همان گونه كه در روايات بسياري        

نكه نزول قرآن عبث نباشد و براي هدفي كه نازل گرديـده  آالع ندارد و براي  كسي جز خدا اطّ   
                 كــه هــدايت مــردم اســت مفيــد باشــد تمــام علــم قــرآن را بــه پيــامبرش تعلــيم داده و بــاز 

فايده نماندن بطون قـرآن و بـه     ليل يعني به خاطر بي     به همين د   )))صلّي اهللا عليه و اله    (پيامبر اكرم ((
خاطر هدايت مردم به هادي بعد از خود تمام علوم قرآن را تعليم داده و او به هادي بعدي تـا                     

اي  نها پرده آروز قيامت كه بايد اين علوم را به يكديگر بسپارند تا به مقتضاي زمان هر يك از                  
مينه الزم است به چند حديث از احاديث زيادي كه وارد  در اين ز. بطون قرآن بردارندةاز چهر

  .شده اشاره شود

  
  
  

                                                 
  .في القرآن نباء ما قبلكم و خبر ما بعدكم و حكم ما بينكم :)))عليه السالم(علي ((قال: نهج البالغه -1

يندگان و دستورات و احكامى كه الزم اسـت در بـين       يعنى در قرآن اخبار گذشتگان و اطّالع از آ        
  .شما باشد، هست

مـن اراد علـم االولـين و         :فرمـود  )))صلّي اهللا عليه و اله    (رسول اكرم (( 2454و در كنز العمال حديث      

  .خواهد علوم اولين و آخرين را بداند، قرآن بخواند يعنى كسى كه مى. االخرين فليقرء القرآن

 ما انزل اهللا عزّ و جل       : )))صلّي اهللا عليه و اله    (رسول اهللا ((  قال 2641 صفحة 1جلد  في كنزالعمال    -2

اى از قرآن را نـازل نكـرده      يعنى خداى تعالى آيه    .آيه اال لها ظهر و بطن و كل حرف حد و كل حد مطلع             
هـر  مگر آنكه براى آن آيه ظاهر و باطنى قرار داده و براى هر حرفى از قرآن حـدى هـست و بـراى              

 .حدى مطلعى است
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  : نقل كرده كه فرموده)))عليه السالم(امام صادق (( عياشي از -1
و او  خداي تعالي به پيامبرش تنزيل و تأويل قرآن را تعليم فرموده((

  1 )).تعليم فرمود )))عليه السالم(علي بن ابيطالب(( نها را به حضرتآهم 
  
  :گويد الصباح مي ابي -2

: فرمود )))عليه السالم(د جعفر بن محم ((به خدا قسم به من حضرت
داد و آن حضرت  خداي تعالي به پيامبرش تنزيل و تاويل قرآن را تعليم

 سپس ،تعليم فرمود )))عليه السالم(علي بن ابيطالب  ((نها را به  حضرتآ
      نها را آ ةخدا قسم هم ت بهـاندان عصمـو ما خ: فرمود آن حضرت

  2 .دانيم مي
  

   :گويد بختري مي -3 
شنويم  ما احاديثي را ازشما مي: گفتم )))عليه السالم(امام صادق ((به

نچه آ: از پدرتان آن حضرت فرمود ايم يا دانيم از شما شنيده ولي بعد نمي
 ي من ازا نچه از من شنيدهآام و  اي من از پدرم نقل كرده از من شنيده

  3.گوئيم نمي  چيزي  هرگز از خودمان   ما،ام نقل نموده)) خدا رسول((
  

كند روايات متواتره  كريم را اثبات مي و از همه مهمتر كه توقيفي بودن منهج تفسيري قرآن
ايست كه بشر را از تفسير قـرآن به رأي نـهي كرده و ما چند نمونه از آن احاديث را در اينجا 

  .آوريم مي
                                                 

1- ))                     ه التنزيل و التّأويل فعلّمه رسول اهللا صلي اهللا عليه و آلـه عليـاً عليـه الـسجـامع   ))المان اهللا علّم نبي
 . 128 صفحة 1احاديث شيعه جلد 

تّأويل ان اهللا علّم نبيه صلي اهللا عليه و آله التنزيل و ال            و اهللا لقد قال لي جعفر بن محمد عليهماالسالم        (( -2

 .128 صفحة 1جامع احاديث شيعه جلد  ))فعلّمه رسول اهللا علياً ثم قال و علمنا و اهللا

نسمع الحديث منـك فـال ادري منـك الـسماعه او مـن              : البختري قال قلت البي عبداهللا عليه السالم      (( -3
 عليه و آلـه لـسنا نقـول         رسول اهللا صلي اهللا   ابيك فقال ما سمعته مني فاروه عن ابي و ما سمعته مني فاروه عن               

       .127 صفحة 1 جامع احاديث شيعه جلد ))برأينا من شيئي
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  :فرمود )))عليه السالم( امام صادق(( -1    
  1.))اي از كتاب خدا را تفسير كند كافر است يهآكسي كه حتّي ((

  :فرمود)) )عليه السالم( امام صادق(( و نيز -2
مطابق  ي خود  تفسير كند اگر هم صحيح وأكسي كه قرآن را به ر((

  2.))با واقع تفسير كند اجري ندارد

  :و نيز فرمود  -3      
ي خـود   أكسي كه دربارة حقايق و معارف و معاني قرآن سخن به ر           ((

  3.))بگويد اگر درست هم گفته باشد خطا كرده است

  
  :فرمود )))صلّي اهللا عليه و اله( رسول اكرم(( -4  

ايمان به من نياورده كسي كه به رأي خود         : كه خداي تعالي فرموده   ((    
    4.))كالم مرا تفسير كند

     :فرمود )))عليه السالم( امام صادق(( و -5    

آتش  تفسير كند جايگاهش پر ازأي خود كسي كه قرآن را به ر((
  5.))شود قرار داده مي

  
  
  
  
  

                                                 
 92 و بحـارالنوار جلـد     17 صفحة 1تفـسير عياشـي جلـد      ))من كتاب اهللا فقد كفر     يآمن فسر (( -1

         .     111صفحة 
 92ارالنوار جلـد   و بح  18 صفحة 1تفسير عياشي جلد   )) القرآن برأيه ان اصاب لم يوجر      من فسر (( -2

        .     112صفحة 

  .المريدمنية ))من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد اخطاء ((-3

، جـامع   116 صفحة 1جلـد    )عليـه الـسالم   ( عيون اخبار الرّضـا    ))ما آمن بي من فسر برأيه كالمي      (( -4
        . 272 صفحة 1 جلد احاديث شيعه

 .12 صفحة 1تفسير عياشي جلد ))مقعده من النّار القرآن برأيه فليتبؤ من فسر(( -5
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  :فرمود)) )عليه السالم( حضرت باقرالعلوم(( -6    
    1.))تر از تفسير قرآن از عقول مردم نيست چيزي دور((

كريم توقيفي است و تنهـا از         روايات منهج تفسيري قرآن    ق پس به مقتضاي بيان فوق و اطال        
 بايـد تفـسير قـرآن را        )))المعليهم الـس  ( معصومين(( و هدايت    )))صلّي اهللا عليه و اله    ( پيامبر اكرم ((بيان  

  .كرده و ياد بگيريماستدراك 
  

  :سوم   *
نقل  )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم(( از معروفترين احاديثي كه از طريق سنّي و شيعه از

  : فرمود)))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( شده حديث ثقلين است يعني
گذارم يكي كتاب  يت مياهممن در ميان شما دو چيز بزرگ و با  ((

خدا است و ديگري عترت من است كسي كه به آنها تمسك كند گمراه  
شوند تا اين كه در كنار حوض  اينها از يكديگر هرگز جدا نمي شود نمي

       2.))ندگردبر من وارد 

يعني اين حديث   .همان چيزي است كه ما در باال شرح داديم ))لن يفترقا(( حقيقت معني
ر الزم دارد زيرا در بطن قرآن معاني س و مفسم و مدرقرآن كتابي است كه معلّ: گويد يم

  .تواند آنها را درك كند زيادي خوابيده كه هر كس نمي
داند  خرين در قرآن ذكر شده و آنها را فقط خدا ميآلين و اي علوم او هطبق روايات متعدد

ا خودش آن علوم و معارف را به آنها تعليم داده و كسي از آنها اطالع ندارد مگر كساني كه خد
  .است )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( ن آنفرد متيقّ كه طبعاً

                                                 
جـامع   ))يا جابر ليس شيئ ابعـد مـن عقـول الرجـال مـن تفـسير القـرآن                 : و قال الباقر عليه السالم    (( -1

  . 268 صفحة  فتوي االئمه، المحاسنحجتية باب .162 صفحة 1 جلد يعهاحاديث ش

اني تارك فيكم الثقلين كتاب اهللا و عترتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلّوا بعدي ابداٌ وانهما لن يفترقـا                    (( -2

اين روايت در اكثر كتب حديث به اسناد مختلف نقل شده و حتّي كتابي بـه                . ))حتّي يردا علي الحوض   
  .كه اسناد آن را از كتب اهل تسنّن و اهل تشيع نقل كرده استمين نام چاپ شده ه
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  1.شناسد فقط كسي كه به او قرآن خطاب شده حقايق آن را مي :مده كهآ زيرا در حديث 
داند طبعاً نزول قرآن با  ي هم نم)))صلّي اهللا عليه و اله(پيغمبر اكرم(( اگر بگوئيم حقايق قرآن را

 پس عقل و ،اي ندارد شود آن وقت معارف قرآن براي مردم فايده آن همه معاني عبث مي
 داده )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( گويد كه خداي تعالي بطون و حقايق قرآن را به منطق مي

و فرزندانش كه اوصياء  )))عليه السالم(علي بن ابيطالب(( است و بعد از آن حضرت به حضرت
  .علوم آن حضرت اند انتقال يافته است

  :فرمود )))عليه السالم(امام صادق (( مده كهآ 193صفحة  )الدرجات بصائر( در كتاب
 دانم مثل  خرش ميآل تا به به خدا قسم من كتاب خدا را از او

سمان آاين است كه معاني آن در ميان دو دستم باشد در قرآن اخبار 
خواهد بشود هست   زمين است و در قرآن اخبار آنچه كه بعداً ميو

باشد زيرا خداي تعالي  است مي و در قرآن اخبار آنچه كه بوده
  2.در اين قرآن بيان همه چيز هست: فرموده

  اكرم پيامبر(( هـك همين است ))ثقلين((     بنابراين، مضمون حديث پر ارزش و متواتر 

  :ر فرمودهرّـ مك)))صلّي اهللا عليه و اله(
ذارم و براي ـگ  من در ميان شما قرآن را به عنوان كتاب خدا مي

نكه بشر از معارف و علوم و بطون و تفسير قرآن در هر زمان طبق آ
 را مندانگاه شود جمعي از عترت و فرزآيد آ مي  مقتضائي كه پيش

كه فهم و درك و علم و عصمت مرا دارند به عنوان راهنما و هادي 
 ،و ساير مردم شاگردم دهم تا آنها معلّ اي بيان حقايق قرآن قرار ميبر

 من و ساير مردم تابع آنها ة آنها خليف،و آنها امام و ساير مردم مأموم
باشند تا به اين وسيله از معارف و حقايق قرآن مطلع شوند و به 

 قرآن به ، از هم جدا شوند، اگر اين دو،وظايف خود عمل كنند

                                                 
، و تفسير علي بن     153 صفحة 1 جلد   شيعهجامع احاديث    ))انما يعرف القرآن من خوطب به     (( -1

  .727صفحة ابراهيم 

خبر االرض و خبـر مـا   و اهللا اني ال علم كتاب اهللا من اوله الي آخره كانه في كفي فيه خبر السماء و   (( -2
 )).يكون و خبر ما هو كائن قال اهللا فيه تبيان كل شئ
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ت كامالً مفيد نخواهد بود زيرا قرآن بدون اين حال بشريتنهائي به 
تواند بيان كند و به تنهائي  ميني معاني واقعي خود را نميچنين معلّ

  .ر دارد احتياج به مفس،صد اظهار نمايد در تواند معانيش را صد نمي
مده درست مثل اين است كه بگوئيم كتاب آ كه در حديث ))لن يفترقا(( ة پس كلم

 اين دو نبايد از هم .شود استاد و كتاب براي دانشگاه با هم الزم است  بي استاد نميدرسي
 زيرا استاد گاهي ، استاد مخصوصاً كتاب بي. هر يك به تنهائي بي فائده استجدا شوند واالّ

تواند بدون كتاب مطالب كتاب را بيان كند ولي كتاب بدون استاد   استاد مي.كتاب ناطق است
  .باطن و رموز و حقايق مكتوم خود را ابراز نمايدتواند  نمي

كند و به قدري حديث و روايت و پشتوانه  اين مثال به قدري با قرآن و عترت تطبيق مي
 پس اين ،كنم مسلماني در هر فرقه و مسلكي كه باشد منكر اين معني گردد دارد كه فكر نمي

نه به يكي (ت هر كس به هر دوي اينها شوند تا روز قيام دو بايد با هم باشند از هم جدا نمي
  ما ان تمسكتم بهما لن (( ةشود لذا در اكثر احاديث جمل ك كند گمراه نميتمس) دون ديگري

  .شود  ديده مي،ك به هر دوي آنها سبب هدايت است نه به يكي از آنهاكه تمس  ))ابداً تضلوا 
را امام و  )) اثني عشرائمة(( ،هشيع ساير فرق اسالمي غير: در اينجا ممكن است كسي بگويد

 فرق اسالمي حديث ثقلين را قبول ةعاء كنيد كه همتوانيد اد دانند پس چگونه مي معصوم نمي
  .دارند و معني حديث اينست كه حتماً بايد قرآن و عترت را با هم بپذيرند

 ))ني عشر اثائمة(( ما در اينجا مطلبمان را بر اساس امامت و عصمت: گوئيم در جواب مي
 را تنها به )) اثني عشرائمة((  بلكه اگر مسلماني،دهيم تا به اين اشكال برخورد نمائيم قرار نمي

 ةلأتوان به مس مي) كه تمام مسلمانان قبول دارند(عنوان راويان مورد وثوق قبول داشته باشد 
گويند كه حقايق  نمي )) اثني عشرائمة(( ه كاملي نمود زيراكرد و به حديث ثقلين توج فوق عمل

           هـگويند آنچه ب ه آنها ميـ بلك،شود ار وحي ميـرف پروردگـا از طـو تفسير قرآن به م

    راي ـوحي شده و آن حضرت نتوانسته در زمان خودش ب )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((
                 كـي كـرت به يداده و آن حض )))عليه السالم(علي بن ابيطالب (( مردم نقل كند به حضرت

                 ه خطـه بـتاب مخصوصي كـ كةه وسيلـا بـسينه به سينه و ي )))عليهم السالم( اطهارائمة((

بوده انتقال داده و آنها  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( و امالء   )))عليه السالم(علي بن ابيطالب ((
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وحي نموده راهنما و  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((مردم را به سوي آنچه خداي تعالي به 
   1.هادي هستند

مه واضح شد كه تنها منهج و راه و روش صحيحي كه بايد از آن پيروي پس از اين سه مقد
)) است )) اثني عشرائمة(( و )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((  كلماتةتفسير قرآن به وسيل((شود 
  )). رواياتةيات بوسيلآتفسير ((يعني 

كند محدود است    تعداد رواياتي كه قرآن را تفسير مي      : در اينجا ممكن است بعضي بگويند     
               انــد انــد و تنهــا بــه روايــات اكتفــا نمــوده و لــذا تفاســيري كــه از ايــن ســبك پيــروي كــرده

   .م آيات قرآن را تفسير كننداند تما نتوانسته ))تفسير نورالثقلين((  و))تفسير برهان(( مثل

 خاصي شده و سپس آن آيه ةالزم نيست كه در روايات اشاره به آي: گوييم ما در جواب مي
               يـه آنچه عترت يعنـم كـداني ا اجماالً ميـه مـاشد بلكـده بـ آن روايت تفسير شةبه وسيل

 گرامي اسالم ))پيامبر(( اند از مودهدر معارف و احكام و ساير مسائل ديني فر )) اثني عشرائمة((

داند در قرآن شريف وجود دارد  و آن حضرت هر چه در مسائل اسالمي مي )صلّي اهللا عليه و اله(
 و عالوه در متجاوز 2.ما نازل كرديم قرآن را كه بيانگر همه چيز است: زيرا خود قرآن فرموده

    :اند فرموده )) دينةائم(( از چهل حديث به مضمون زير
 و )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((كتابي در نزد ما است به امالء((

بسيار بزرگ به قطر ران   )))عليه السالم(علي بن ابيطالب (( خط حضرت
شتر كه آنچه بشر به آن احتياج دارد تا روز قيامت از احكام و معارف 

  3.))يدآ خدشي كه بر بدن ديگري وارد ةي ديحتّ
در معارف و  )))عليهم السالم( معصومينائمة(( و )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( آنچهبنابر اين 

اند و راويان به عنوان  احكام و اخالق و تاريخ و قصص و سائر مسائل اسالمي فرموده

                                                 
 حجتيـة كند در كتاب جامع احاديث شيعه جلد اول          روايتي كه مطلب فوق را كامالً تأييد مي       (  -1

 .)فتوي االئمه به فراواني نقل شده است

2-)) $uΖø9 ¨“ tΡuρ šø‹ n=tã |=≈ tGÅ3 ø9 $# $YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 &™ó©x« (( 89 سورة نحل آية.     
  . جلد اول كتاب جامع احاديث شيعه اين روايت را نقل كرده است-3
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خره اند چه تحت عنوان تفسير قرآن و چه بدون اين عنوان و باأل احاديث و اخبار نقل كرده
   . تفسير قرآن است،نان در ارتباط با مسائل اسالميآت  كلماةهم

 نماز از پيشوايان دين ةياتي كه اسم نماز را برده تمام احاديثي است كه دربارآمثالً تفسير 
  .اسالم  و حقايقرسيده است و هكذا سائر احكام و معارف

ي را تعيين  موضوعنري بهترين روش در تفسير قرآن اين است كه ابتداء مفس، بنابر اين
آن موضوع ة كنند و فصلي را براي آن در نظر بگيرند و سپس تمام آيات و رواياتي كه دربار

نازل و نقل شده كنار يكديگر بگذارند و يا مانند روش مرحوم مجلسي در كتاب بحار آنها را 
ام در خام در اختيار مطالعه كننده بگذارد و يا مانند فقهاء و مجتهدين كه در قسمت آيات احك

احاديث و روايات توضيح ةاند تمام قرآن را با موازين فقهي به وسيل ه عمل كردهكتب فقهي 
  .دهند و در اختيار ديگران بگذارند

 كتاب جواهر را تفسير ةاگر اين روش صحيح باشد بايد نام دور: ممكن است كسي بگويد
  . آيات احكام قرآن گذاشت

صين فن نكه در مسائل ديگر قرآن هم فقهاء و متخصآچه مانعي دارد و چه بهتر : گوئيم مي
        ن و ـريـا بهتـكردند ت اند پيروي مي اده نمودهـا در كتب فقهي استفـن روش كه فقهـاز همي
  .در اختيار مسلمانان قرار گيردترين تفسير قرآن را  غني

توضيح آيات قرآن تنها كوشيم كه روايات را خالصه كنيم و براى  و ما انشاءاللّه در اين كتاب مى
آله از زبان خود و يا از زبان ائمه اطهار  و عليه اهللا از آنها الهام بگيريم و آنچه را پيامبر اكرم صلى

ولى در خصوص احكام و تاريخ شما . السالم بيان فرموده در توضيح آيات قرآن نقل كنيم عليهم
سى و برنامه را فقهاء و مورخين انجام خوانندگان محترم را به كتب فقهى و تاريخى كه همان برر

  .دهيم اند، ارجاع مى داده
و در پايان اين فصل بايد متذكّر اين مطلب بود كه جمعى از دانشمندان و بزرگان متصوفه قرآن 
كريم را با ذوق عرفانى تفسير كرده و جمعى از علماء اهل تسنّن و تشيع به وسيله گفتار اصحاب 

اى قرآن را به وسيله خود قرآن تأويل و  آله و تابعين تفسير نموده و عده و عليه اهللا رسول اكرم صلى
اند كه پر واضح است با بيان فوق اگر اين راه و روشهاى تفسيرى در مقابل تفسيرى كه  تفسير كرده

داى از اند استقالل داشته باشد و ج السالم نموده آله و ائمه معصومين عليهم و عليه اهللا رسول اكرم صلى
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هاى جانبى بشود  است از آنها استفاده راه و روش آنان باشد، مخدوش و غلط است واالّ گاهى ممكن
  .و معنى بعضى از روايات تفسيرى قرآن كريم را بيان نمايد
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  اعجاز قرآن كريم: مطلب دوم

آيا اين  . گويند و هميشه گفته شده كه قرآن معجزه است         همه مى 
مطلب بر چه اساسى معروف شده و آيا اين معنى صحت و حقيقت             

شود يا خيـر؟ و      دارد و آيا از قرآن و روايات اين موضوع استفاده مى          
  داشت؟اى براى بشر خواهد  اگر حقيقت دارد اعجاز قرآن چه فائده

ما انشاءاللّه در اين فـصل پاسـخ همـه سـئواالت فـوق را بـراى                 
  .نويسيم خوانندگان محترم مى

  
  
  

  
  ))كريم اعجاز قرآن((

 هجري قمري سـالروز مبعـث   1410 رجب   ماه در بيست و هفتم   
      بــا دعــوت )))صــلّي اهللا عليــه و الــه(خــاتم انبيــاء(( حــضرت

ن كنفـرانس تحقيقـاتي   مـي در قـم بـراي دو  )) دار القرآن الكريم ((
  .كريم حضور يافتم علوم و مفاهيم قرآن

قـان و اسـاتيد      محقّ ، اعجاز قـرآن تـشكيل شـده بـود          اين كنفرانس براي تحقيق در مسألة     
 ، حـضور داشـتند    ))دار القـرآن الكـريم    (( فراواني از حوزه و دانـشگاه از تمـام كـشور در مركـز             

رين بـا  هر يك از دانشمندان نخبه و مفس  ،زش بود  بسيار پر بار و پر ار      ،سخنرانيها و كميسيونها  
     وجود اعجاز قرآن مطـالبي   ةع گرد يكديگر جمع شده بودند دربار      عظمت قرآن كه از عالم تشي 

  .مطرح فرمودند
       من هم كه يكي از اعضاء اين كنفرانس بودم و گـاهي بـه عنـوان هيئـت رئيـسه انتخـاب                     

 تقديم به اين كنفـرانس نمـودم كـه در همـان             ))از قرآن وجوه اعج (( شدم مطلبم را زير عنوان     مي



                                                                                    كريم توضيح و ترجمة قرآن
 

                                                                              20                              

كنفرانس به چاپ رسيد و بين علماء و دانشمنداني كه دعـوت شـده بودنـد پخـش شـد و آن                      
  .آوريم در اين مقدمه به عنوان پاسخ سؤاالت فوق مى  رامطالب

  
  
  
  

  )) معجزهيمعن((
 23 ياتآدر قرآن در به نظر من بهترين معني معجزه همان چيزي است كه خداي تعالي 

ه آن اشاره فرموده و ـرة اسري ب سو88 سورة هود و آية 13سورة يونس و  38سورة بقره و 
   :گويدمي

 و انس پشت به پشت هم بدهند و بخواهند مانند اين اگر جنّ((
  ))توانند  نمي،قرآن را به كمك يكديگر بياورند

اي است  اتواني است پس معجزه پديدهاز عجز گرفته شده و عجز به معني ن ))معجزه(( زيرا 
اي را مربوط  كه تمام عوامل طبيعي از ايجادش ناتوان باشند و عقل هر عاقلي اين چنين پديده

  1.به طبيعت نداند
 كه خداي فاعلشغير و به عبارت علمى معجزه فاعل است و از عجز گرفته شده يعنى 

   2 .عاجزند از انجامشديگران تعالي باشد 

انـد نـتـوانـنـد   و مـتـفـكـّر عـالم خـلقـتعاقل گروه كـه دو انس و ر اين اگر جنّبناب     
 دو اين مادون هكـ خلقت عـالم موجودات ة بـقـيـّاولي طـريـق به را بـيـاورنـد قرآنمـثـل 

تـوانـنـد كـتـابـى مثل قرآن را  نـمـى نيستند عقل و فـكـر و علم اهل و مخلوقاتنوع از 
  .بياورند

                                                 

1-)) ≅ è% È⎦È⌡ ©9 ÏM yèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅ ÷V ÏϑÎ/ # x‹≈ yδ Èβ# u™öà) ø9 $# Ÿω tβθè?ù'tƒ ⎯ Ï&Î#÷W ÏϑÎ/ 

öθs9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7 Ï9 # Z Îγ sß ((   
 لـسان   -اللّغـة   معجـم مـتن    - مختـار الـصحاح    -المـوارد اقرب  : از تحقيق در كتب لغت مانند      -2
 المنجد و غيره استفاده مي شود كه كلمة معجزه اسم فاعل اسـت بـه معنـي                  - لغتنامة دهخدا  -العرب

                           . عاجز كننده بوده و هاء آن براي مبالغه است
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مـى نامنـد معنـى       ))يتحـد ((  آيـات  ،آيات كه آنها را مفسرين     پـس قرآن بـا اين بيان و اين      
ام و كــسـى غـيــر از        كـه مـن مـعـجـزه  : گـويـد اعجاز را بـراى خـود ثـابـت كـرده و مـى       

   .تـوانـد مثل مرا بوجود آورد خـدا نـمـى

  
  )) اثبات اعجاز قرآنةفائد((

 ، طبعاً مدعى است ثابت كنيمبودن قرآن را همان گونه كه خود قرآناگر ما بتوانيم معجزه 
  .ايم خدا را ثابت نموده و يكى از دالئل محكم اثبات وجود خدا را بيان كرده

تواند اين پديده را بوجود  زيـرا اگـر ثـابـت شـود كه هيچ نيروئى در عالم خلقت نمى 
 نيروى مافوق طبيعت كه دانا و حكيم است به، پـس بايد آنـكـه بـوجـود آمـدهحـال  و آورد

آن  و معتقد شد و مى تواند قرآنى را كه دانشمندان جنّ و انس از آوردنش عاجزند ايجاد كند
  .تواند چيز ديگرى باشد قدرت دانا و توانا جز خداى تعالى نمى

 ة آورندهكـ ار )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم(( بـه عـالوه بـه ايـن وسيله رسالت حضرت
  .زيرا معنى رسالت جز اين چيز ديگرى نيست .ايم  معجزه از جانب خدا است اثبات نمودهاين

اي را در اختيار  العاده نمائي فوق تعالي يك چنين قدرت كه خداي نيست ممكن و همچنين
عاي رسالت كرده باشدكسي بگذارد كه او به دروغ اد.  

زيرا وقتـى اثبـات      .كند د به طور كلّى حجيت پيدا مى      و سوم آنكه محتوا و علوم قرآن مجي       
 بـاب علـوم      و شد كه قرآن از جانب خدا است پس بايد همه كلماتش حقيقـت داشـته باشـد                

 علوم و معارف و حقايق      ة هم ة و با توجه به آنكه قرآن بيان كنند        ودش ميواقعى به روى ما باز      
عارف قرآن مجيد از همين جا بـه روى          ثـروت عـلمـى بـى نـهايت خوبى و باب م        است طبعاً 
  .شود ما باز مى

فرمائيد كه با اثبات اعجاز قرآن سه مسأله مهـم اعتقـادى يعنـى توحيـد و                  پس مالحظه مى  
  .شود نبوت و حقّانيت قرآن براى ما ثابت مى
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  ))اثبات اعجاز قرآن((
   :فرمايد ه ميـسورة بقره ك 23بعضي از مفسرين در تفسير آية 

))β Î) uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n? tã $tΡ Ï‰ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™ !# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖä. 

t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((   
 در  ))پيـامبر (( نـزول قرآن از جـانـب خـدا بــر         ةاگـر دربـار (

  ) .اوريدشـك هـسـتـيـد يـك سـوره از مثل او بي

&Ï(( كه ضمير  :اند گفته Î# ÷V ÏiΒ(( ) ( ممكن است هم به   ) مثل او)   صـلّي اهللا عليـه و الـه       (پيـامبر اكـرم((( 

  .برگردد و هم ممكن است به قرآن برگردد و هم ممكن است به هر دوي آنها برگردد
 پشت به پـشت هـم         اگر جنّ و انس      ممكن است بگوئيم كه معنى آيه شريفه اين است كه         

   .به قرآن برگردد) مثله(يعنى ضمير  ،توانند  و بخواهند مثل قرآن را بياورند نمىبدهند
 قرآن را روى جريان     ة كه يك سور   ممكن است كه بگوئيم اگر بخواهند مدعى شوند        و هم 

 ،طبيعى از مثل پيامبرى كه درس نخوانده و از جائى و كسى مطلبى استفاده نكرده آورده شـود                 
را بـه پيـامبر اكـرم       ) مثلـه ( يعنـى ضـمير      ،ـرخـالف طـبـيـعـت است  ممكن نخواهد بـود و ب    

  .آله برگردانيم و عليه اهللا صلى
 كه به معنى خصم را به پـيش خوانـدن و او را عـاجز كـردن                (تـحدى قرآن     بـنـابـر ايـن 

تـواى   مح ةو هم دربـار    )))صلّي اهللا عليه و اله    (پيامبر اكرم ((  قرآن از مـثـل   دن آور ةهم دربـار  ،)است
  .ميباشدآن از نظر مطالب اعجازآميز قرآن 

  .به عبارت واضحتر قرآن از دو نظر معجزه است
صلّي اهللا عليه و الـه     (اسالمپيامبر  ((  آن يعنى  ةاز جـهـت خـصـوصـيـّاتـى كه در آورند      :لاو((( 

ن آيـه  باشد زيرا در اي    مى بوده كه درس نخوانده و مطلبى از كسى و يا از جائى استفاده نكرده             
&(( ةبـخـصـوص كـه بـا كـلمـ    Î# ÷V ÏiΒ⎯ ÏiΒ((         ذكـر شـده بـطـور وضـوح مـنـظـور از مثل پيامبرى

  .باشد كه درس نخوانده و از كسى چيزى ياد نگرفته مى
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ها و  قيقى و پيشگوئىـمى و تحـطالب علـماق و مـه اعـاز جـهـت آنـكه وقتى ب :مدو
 و انس بخواهند جنّگردد كه اگر   روشن مىامالًشود ك فصاحت و بالغت قرآن تـوجه مى

          ة يـونس  زيرا در سورباشد ىـم ،اورندـ را بيشوانند مثلـت دهند نمىـپشت به پشت هم ب
  .اي از قرآن است كه در اينجا منظور سوره ) من بدون( )) منٍهفَأْتُواْ بِسور(( :فرمايد مي

   .گردد فصل تقسيم مي مطلب ما در اين بخش به دو ،بنابر اين
  
   
  
  
  

  اول
  )) بوده است آنة آورند كه در اتياعجاز قرآن از جهت خصوص((

است كه  مدعي بوده  )))صلّي اهللا عليه و اله(اسالممبر غپي(( بدون ترديد و به اتّفاق تمام مورخين
  .فته استدرس نخوانده و مطلبي را از جائي جز از خداي تعالي استفاده نكرده و تعليم نگر

عا را اثبات كنيم بدون ترديد آوردن قرآن از يك چنين فرد درس اگر ما بتوانيم اين اد
  .اي معجزه است نخوانده

امـّا اثـبـات ايـن مـطـلب خـيـلى سـاده است، احتياجى به بحثهاى عميق علمى و فلسفى 
ى شهر مكّه به ندارد فقط كافى است يك مقدار از نظر تاريخ و وضع جغرافيائى و اجتماع

 هكـ بگيريمرا در مكّه در نظر   )))صلّي اهللا عليه و اله(اكرممبر غپي(( عقب برگرديم و زمـان بـعـثت
درس نخوانده و  )))صلّي اهللا عليه و اله(اكرممبر غپي(( هكـكنيم   مىيقين داديم كار را انجام ايناگر 

   .از كسى، چيزى ياد نگرفته است
   )).دهيم فت مقدمة خيلي ساده اين مطلب را توضيح ميو ما در اينجا با ه(( 
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    ةممقدل او:     

ى هر اجتماعى ـزيرا زندگ اشدـب ى بودهـاى بزرگـتوانسته ج شهر مكّه مثل امروز نمى
بخصوص در آن روزگار مربوط به مقدار آبى بوده كه در سرزمين محلّ زندگى آنان وجود 

  .داشته است
اشته و دارد و تـرديـدى نـيست كه در آن زمان و حتّى امروز تنها آبى كه در مكّه وجود د

   . اسـت))چاه زمزم(( يك حلقه چـاهـى بـوده كـه اسـمـش
از ايـن چـاه در آن روزگـار تـنـهـا بـا سـطـل و ريـسـمـان آب مـى كـشـيـدنـد و از 

. دادنـد ايـن طـريـق در آن هواى گرم و سوزان زندگى خود و حـيـوانـاتـشـان را ادامـه مـى
كـشـى و  تـوانـسـتـنـد از وسـائل مـوتـورى و لوله مـروز نـمـىآنـان در آن روزگـار مـثـل ا

خواهند در   موتور، آب زيادى در اختيار مردمى كه مىةبـرق و يـا الاقل از همان چاه بوسيل
آنجا زندگى كنند بـگـذارنـد بـه عـالوه سـرزمـيـن مـكـّه چـون از كـوهـهـاى سـنـگـى 

در آنـجـا وجـود دارد جـاى  ))چاه زمزم(( ـلّى كـهتـشـكـيـل شـده و جـز هـمـان مـح
توانستند در جاهاى ديگر چاهى براى  مردم مكّه نمىه و ديـگـرى قـابـل براى چاه زدن نبود

 معتقدند كه چاه زمزم   خود حفر كـنـنـد حـتـّى بـعـضى از دانشمندان زمين شناس ةاستفاد
  1.هم از نظر زمين شناسى غير عادى حفر شده است

                                                 
شود كه سرزمين مكّه غير قابل كـشت و زرع بـوده زيـرا آب                 از آيات قرآن كامالً استفاده مي      -1

  .نداشته است
چـاهي  :  مـي گويـد  ))مسجد الحرام و كعبه(( از كتاب به نقل ))تاريخ الرّسل و الملوك طبري    (( كتاب

  . نبوده))رسول اكرم(( غير از زمزم در زمان بعثت
 براي تأمين آب مردم مكّه آبـي را از دوازده           ))منصور دوانيقي (( در زمان : گويد مي ))تاريخ يعقوبي ((

  . معروف گرديد ))رام جعف(( مايلي مكّه در مجراهاي قلعي جاري ساخت و به مكّه آورد كه به بركة
 نكرده  تاريخ نويسان اصالً براي مكّه قنات و چاهي ذكر          : گويد مي ))مسجد الحرام و كعبه   (( كتاب

 35  از خارج مكّه در حدود))هارون الرّشيد(( آب از خارج مكّه و در زمان ))معاويه(( اند حتّي در زمان
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 جمعيت مكّه در آن زمان: ايـن مقدمه براى آن بود كه بگوئيم((
  . كرده است نهايت از يكصد خانوارتجاوز نمى نبوده و بلكه خيلى زياد

ب در آن اراضي سوزان بيشتر از اين آزيرا اطراف اين مقدار از 
اند زندگي كنند توانسته ت نميجمعي.((  

  : دوممقدمة    

 آنهـا  ة، زيـرا خـانواد  از معروفترين مردم مكّـه بـوده اسـت    )))ي اهللا عليه و اله    صلّ(اسالممبر  غپي((
اند اين موضـوع   و پدر و جدش رئيس و بزرگتر قريش بوده       ))چاه زمزم (( كليددار كعبه و مالك   

  1.به قدرى در تاريخ واضح است كه احتياج به شرح و بيان زيادترى ندارد

                                                                                                                                                       
آب قنـاتي را بـه مكّـه         ))زبيـده (( كيلومتري شمال شرقي عرفه در منطقة حنين به دسـتور همـسرش           

  .آوردند كه به چشمة زبيده يا قنات حنين معروف گرديد
شاهد بر اينكه در مكّه چاهي غير از چاه زمزم نبوده اين است             : گويد مي ))حرمين شريفين (( كتاب

آب زمزم بسيار كم شد و به همين جهت مردم در تشنگي شـديدي قـرار       ))جعفر عباسي ((كه در زمان    
وجـود داشـت مـردم بـه      ))منـصور عباسـي   ((فتند و چنانكه آبي و چاهي غير از زمزم حتّي در زمان           گر

  .گشتند تشنگي گرفتار نمي
بنابر اين مكّه همواره مورد تهديد كم آبي بوده است و به غير از چاه زمـزم در آن چـاهي ديگـر                       

ه بارانهاي منظّم و زياد هم در است و اصوالً موقعيت جغرافيائي مكّه به صورتي است ك   وجود نداشته 
باريده است و هوائي بـسيار گـرم و خـشك را دارا              بارد و فقط گاهي بارانهائي به ندرت مي        آن نمي 

  .است و به واسطة احاطة كوههاي آن به شدت خشك است
در مكّه آب جـاري وجـود نـدارد،         : نويسد  مي 187 صفحة   5جلد   ))معجم البلدان ياقوت حموي   ((

است و براي اهل مكّه چاههائي كـه آب مـشروب داشـته باشـد               ) يعني از باران  (ز آسمان   آبهاي آن ا  
      ).           غير از زمزم(وجود ندارد 

اما بني هاشـم عظمـت امرشـان    : نويسد  مي358 صفحة 9جلد  ))وجدييد  المعارف فرةداير(( -1
كـه سـلطنت او   ( )))لّي اهللا عليـه و الـه  ص(اكرممبر اپي(( المطلب بن بني هاشم جد  خصوصاً در زمان عبد   

به اوج رسـيده و اعـراب       ) بعد از حملة فيل عظيم و شهرتش منتشر و قبائل عرب از او ترسان شدند              
  .  از همة جهات قصد او كردند
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))ةي نيست كه اگر خانوادشكّ: يممه براي آن بود كه بگوئاين مقد 

صد خانوار بيشتر ندارد وجود  اي كه حدوداً ص در قريهمعروف و مشخّ
كامالً زير نظر اهل آن محل بوده  باشد قطعاً تمام اعمال و رفتار آنها داشته
توانند كارهائي از قبيل مدرسه رفتن و مدارك علمي گرفتن خود و  و نمي

  )). باالخص اقوام نزديكشان مخفي كنندفرزندانشان را از اهل آن قريه

  :مقدمة سوم    
مـردم بـاسـواد و مـتـمـدنـى وجـود نـداشته و ، العـرب ةجـزيـر و بـلكـه دردر مكّه 

   .اند العاده زشتى هم بوده  فوقةبلكه داراى تعصبات جاهالن
  : فرموده))))عليه السالم((طالب علي ابن ابي((حضرت 

 را مبعوث )))الهو عليه صلّي اهللا(اسالممبر غپي((تعاليوقتي كه خداي ((
   1)).دانست ي يك نفر از عربها خواندن و نوشتن را نميفرمود حتّ

  .است و اين مطلب در تاريخ و نهج البالغه بسيار تكرار شده
بكله آنچه در بين مردم آن سامان بيش از هر چيز شايع بوده خرافات و اعمال وحشيانه و 

  .است ها و فرضيات غير علمى بوده الق و امتيازات نژادى و خونريزىدور از اخ

   :قرآن دربارة آنها فرموده

))Λä⎢Ζ ä. uρ 4’ n? tã $x x© ;ο tø ãm z⎯ ÏiΒ Í‘$̈Ζ9 $# Ν ä. x‹ s)Ρ r' sù $ pκ ÷] ÏiΒ((2 يعني :
 بـرديد  بسر مىبدبختي و جـهل آتش گـوديشما مردم عرب لب 

نجات  )))صلّي اهللا عليه و اله(كرمامبر غپي (( بعثتبوسيلةا را ـخدا شم
   .داد

                                                                                                                                                       
د (( حضرت: گويد يم 95 صفحة )آلبرماله ())تاريخ قرون وسطي(( از   )))صـلّي اهللا عليـه و الـه   (محمـ

              .ش بود، لكن در شش سالگي يتيم ماندقبيلة با نفوذ قري

ــلي اهللا   ((-1 ــد ص ــث محم ــه و عليه انّ اهللا بع ــرب  ليو آل ــن الع ــد م ــاًًيقرس اح ــة  )) ء كتاب            33خطب
 .  نهج البالغه

  . 103عمران آية  سورة آل -2
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 بخصوص مردم مكّه به قدرى بد العـرب ةجـزيـرخره وضع اخالقى و فرهنگى مردم باألو 
 و اسـم مـردم آن عهد را مردم زمان جاهليت تجاهليبوده كـه بـعـدهـا نـام آن زمـان را 

داد، اين بود كه بگويند  ام مىاند و بـدتـريـن عـقـوبـت كـسـى كه عمل زشتى را انج گذارده
  .شود او با مردم زمان جاهليت محشور مى

كردند و به هيچ وجه در رسومات و روشهاى غلط  آنها فرزندان خود را زنده به گور مى
ر هيچ زمان هيچ نمودند و نادانى آنها به حدى بود كه د خود تـوجهى به عقل و وجدان نمى

  .اند  نادان نبودهجمعيتى تا آن حد
))مــه را بخــاطر ايــن جهــت عنــوان كــرديم كــه بگــوئيم ايــن مقد:       

توانسته از هر كسي سـخني يـاد         نمي )))صلّي اهللا عليه و اله    (اسالممبر  غپي((
  )).ه مطالب علمي قرآن را افواهاً بياموزدبگيرد و از مردم مكّ

  
  : مقدمة چهارم   

كه اوضاعش بهتر از مكّه باشد وجود  آبادى ةاطـراف مـكـّه در آن زمان شهر و يا قري  
نامند، متجاوز از چهارصد  مى ))مدينه(( كه آن روز و امروز آن را ))يـثـرب(( نداشته و شـهـر

كيلومتر با مكّه فاصله داشته است و از شهر جده در آن زمان اثرى نبوده و آبادى اين شهر از 
انـد، آغـاز   انـداخـتـه و فـرود آمـدهزمانى كه كشتيها و هـواپـيـمـاهـا كـنـار آن لنـگـر

  .است شـده و در عـيـن حال در آن زمان با مكّه متجاوز از دو روز راه بوده
  اسـالم مبـر   غپي(( :اين مقدمه را از اين جهـت آورديـم كـه بگـوئيم            ((

توانسته مخفي بـه شـهر هـاي نزديـك بـراي             نمي )))صلّي اهللا عليه و اله    (
ــش  ــم و دان ــصيل عل ــ از  دور،تح ــل مكّ ــشم اه ــوام   چ ــصوص اق ه بخ

دانـسته از آنهـا يـاد بگيـرد زيـرا شـهر              وخويشاوندانش برود و آنچه مـي     
  )).نزديكي وجود نداشته است

  

  :مقدمة پنجم    
خواست مسافرتى به شهرهاى ديگر بكند ناگزير بوده كه بـا  در آن زمـان اگـر كسى مى

به تنهائى به هيچ وجه مسافرت برايش قـافـله و بـا هـمـشهريان و آشنايان انجام دهد و 
  .امكان نداشت
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خواسته مسافرتى  قـبـل از بـعثت مى )))صلّي اهللا عليه و اله(اسالممبر غپي(( و لذا هـر زمـان
  .اند گذاشته اند و او را تنها نمى بكند جمعى از قريش و هم محلّيها همراه او بوده

            اسالم مبرغپي((  :مـوئيـگـبه ـم كـديـر شـّذكـه را متـمدـقـن مـاي ((  
توانسته به شهرهاي دور بدون اطالع اهل  نمي )))صلّي اهللا عليه و اله(

  .نجا چيزي ياد بگيردآمحل برود و از علماء 
غيـر از دو     )))صلّي اهللا عليه و الـه     (رسول اكرم ((  و به عالوه حضرت   

ـ  ةلمسافرت كه يكي قبل از بلوغ با عمويش حضرت ابوطالب با قاف             ،ه مكّ
ـ  ةبه شام رفت و ديگري با غالم خديجـه بـا قافلـ             ه در بيـست و پـنج    مكّ

  1)).سالگي بوده سفر ديگري نرفته است

  :مقدمة ششم    

مبعوث شد و عبادت بتها را تحريم  )))صلّي اهللا عليه و اله(اسالممبر غپي(( بـدون تـرديـد وقـتـى
با او دشمن شدند و كمر قتلش را )  عموهايشمانند(ش كرد مردم مكّه حتّى اقوام بسيار نزديك

 ))شعب ابيطالب(( بـسـتـنـد و بـه حـدى بـا او سرسختانه عمل كردند كه منجر به حبس او در
واخـراج و يـا فرار او از مكّه به سوى مدينه گرديد و حتّى در مدينه هم او را راحت 

  .ردندنگذاشتند و به سوى او مكرّر لشكر كشيدند و با او جنگ ك
  :نويسد مي)) تاريخ يعقوبي ((

را مسخره و استهزاء  )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول خدا(( قريش((
بد گفته است و  را مان خدايان ما برادرزادهبه راستي  :گفتند كردند و مي

را گـمـراه دانـسـتـه اسـت و  ما  و گذشتگانخردهاى ما را سبك شمرده
زار دهندگان او آو  زار او پرداختندآ وجهي به  ترين قـريـش بـه سـخت

 و  بن ابى معيطقبعحكم بن عاص، و  وگروهي بودند  از جمله ابولهب 
 ...اند در بازار عكاظ  زار ابولهب از هميشه بيشتر بود و بعضي گفتهآا و ام
 و مردم را به اسالم فرا 2 بپا خاست)))صلّي اهللا عليه و اله(رسول خدا((

  .     ميان حرفهاي او دويد و او را دروغگو قلمداد كردخواند كه عمويش در

                                                 
   .63 تفسير الميزان جلد اول صفحة -1

 .379 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -2



                                 مقدمه                                                                ))اعجاز قرآن كريم((
 

                                                                               29                                                                   

  ا ـداشتند ت ان خود را وا ميـودكـان و كـي از قريش غالمـروهـگ
  .را استهزاء كنند )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول خدا((

اسالم مبرغپي(( ة انـر و شـر سـين شتر بـردن سر گـالي كـخ ةو قضي      
 معروفتر از آن است كه بيان شود ،ر حال سجدهد )))صلّي اهللا عليه و اله(

بـهـترين جوان و زيباترين جوان  كردند كه قريش به ابوطالب پيشنهادو 
  را به ما واگذار ))مبراپي(( دهيم تا فرزندت باشد و تو  را به تو ميقريش

  .تا او را بكشيم
ه  زيادي به دست قريش در مكّةمسلمانان در شكنج :گويند و نيز مي

ي بدين خاطر گروهي برند براي اينكه از دين اسالم برگردند حتّ ميبسر 
  1)).به حبشه مهاجرت كردند و چند نفر كشته شدند

ثقيف  ةاز قبيل  )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول خدا((: گويند و نيز مي
   2.ت بسيار زيادي ديدزار و اذي آدر طائف

ت اذيت از شد )) و الهصلّي اهللا عليه(اكرمبر امپي(( :گويند و نيز مي
  3.قريش به شعب ابيطالب رفتند

  4.با نداشتنداز هيچ نوع بي رحمي ا) قريش( :گويند و نيز مي
اينها مطالبى است كه در كتب تاريخ و حتّى در قرآن به صراحت ثبت است و ما در اينجا 

  .دانيم كه به آنها اشاره كنيم بيش از اين مقتضى نمى
       ن استـويد ممكـه كسي نگـن است كـاي ايرـه بـن مقدمـاي(( 

محل و اشد و اهل ـدرس خوانده ب ))صلّي اهللا عليه و اله(اكرمبر امپي((
  )).فاميلش آن را به نفع او مخفي كرده و اظهار نكرده باشند

   
  

  
                                                 

 .384 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -1

 .394 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -2

 .390 تاريخ يعقوبي جلد اول صفحة -3

  .443 تاريخ يعقوبي توين بي صفحة -4
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  :مقدمة هفتم  
 او درس نخوانده و كسى در مطالب علمى به ))پيامبر(( قرآن در چند آيه تصريح كرده كه

كمك نـكـرده و حـتّى در مقام دفاع از او برآمده و كسانى را كه اين چنين نسبتى به آن 
  .است حضرت مى دهند نادان و بى اطّالع و ظالم و كالمشان را باطل دانسته

 عنكبوت كه در مكّه نازل شده و آن حضرت آن سوره را در ميان همان مردم مكّه ةدر سور
  :فرمايد مطرح كرده مى

ي با دستت و نبودي كه قبل از اين كتابي خوانده باشي و نه خطّ( ( 
ار نوشته باشي زيرا اگر اين چنين بود آنهائي كه بر باطل بودند يعني كفّ

  1)).كردند در دين تو شك مي
    مده و جمعي نادان را كه آ انعام در مقام دفاع از آن حضرت بر ة سور105و در آية 

  :گويد كرده و مياند او درس خوانده رد  گفته
اي ما براي كساني كه اهـل        تو درس خوانده   :گويند اي مي  يك عده ((

  2)).اي كنيم كه تو درس نخوانده اند بيان مي علم و دانش

       هـران در تدوين قرآن بـديگ :ويندـگ ه ميـار كفّـ كام ردـان در مقـ فرقة سور4 و در آية

  : فرموده.اند كمك كرده )) اسالممبرغپي((
گويند اين  مي) خواهند حق را بپوشانند و مي( كساني كه كافرند((  

قرآن جز مطالبي دروغ كه بر خدا بسته است چيزي نيست و ديگران به 
اند آنها كالم باطلي را گفته و به تو در اين  او در تدوينش كمك كرده

  3)).اند سخن ظلم كرده

                                                 

1-)) $tΒuρ |MΖä. (#θè=÷Fs? ⎯ ÏΒ ⎯ Ï&Î#ö7 s% ⎯ ÏΒ 5=≈ tGÏ. Ÿωuρ … çµ ’Ü èƒ rB šÎΨŠ Ïϑu‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$s?ö‘ ^ω šχθè=ÏÜ ö6 ßϑø9 $#  ((    
  .48آية    سورة عنكبوت

2-)) #θä9θà) u‹ Ï9 uρ |M ó™ u‘ yŠ … çµ uΖÍhŠ u; ãΨ Ï9 uρ 5Θöθs) Ï9 šχθßϑn=ôètƒ (( .  

3-)) tΑ$s%uρ t⎦⎪ Ï% ©!$# (# ÿρãx x. ÷βÎ) !# x‹≈ yδ HωÎ) î7 øùÎ) çµ1utI øù$# … çµ tΡ% tær& uρ Ïµø‹ n=tã îΠ öθs% šχρãyz# u™ ( ô‰s) sù ρâ™!% y` 

$Vϑù=àß # Y‘ρã—uρ  ((   .      
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  :گويد  مي154جلد يك صفحة  ))تاريخ عرب(( كتاب 
از كسي تعليم نگرفت معذالك  ))صلّي اهللا عليه و اله(محمد((  ((  

 ةكتابي بر او نازل شد كه يك پنجم مردم جهان هنوز آن را جامع هم
  )).دانند حاوي جميع مطالب ديني مي علوم و حكمت و

 عي درس نخواندن و تحصيل مد)))صلّي اهللا عليه و اله(اسالمبر غمپي(( بنابر اين بدون ترديد((
  .))است علم نكردن و از كسي كمك در تدوين قرآن نگرفتن بوده

  
  ))مات فوق گفتار و مقدةجينت(( 

نخوانده و از  درس )))صلّي اهللا عليه و اله(اسالمبر غمپي(( هـا در اين فصل اين است كـادعـاء م
 خدا  از جانبآورد حتماً كـسـى چيزى ياد نگرفته پس او وقتى كتابى با اين همه عظمت مى

 بتواند از جانب خود آن را تدوين كرده باشد، پس معجزه است و  كهاست و مـحال است
  .معجزه را نيروئى كه مافوق طبيعت است ايجاد كرده و آن خدا است

حاال با يك گفتگو با طرف هم صحبت خيالى خود مطلب فوق را  ايـن ادعاء ما است 
  .دهم توضيح مى
  :گويد رف هم صحبت ما مي ط،او درس نخوانده :ما گفتيم

 واز كسي چيزي ياد ؟شود كه او درس نخوانده از كجا معلوم مي
  ؟نگرفته است

شدند كه او درس  ه مى مردم مكّه متوجةاگـر در مكّه درس خوانده بود هم: گوئيم ما مي
 كارهاى ة هم،، زيرا در محلّ كوچكى كه حداكثر صد خانوار بيشتر جمعيت نداردخوانده است

انـد زيـر نـظـر دقـيـق اهـالى آن  اى كـه در آن قـريـه مـعـروف و مـشـخـّص  خانوادهيك
       بود و ل دارند پس اگر درس خواندهقـريه است و آنها از اعمال اين خانواده اطّالع كام

              كردند و او را دروغگو معرّفى  به او اعتراض مىام يقيناً گفت من درس نخوانده مى
گذاشتند كه كـسـى به او اعتماد كند و كسانى را كه به او درس  نمودند و با اين سوژه نمى مى

  .كردند شناساندند و او را مفتضح مى داده بودند به مردم مى
مرد با  )))صلّي اهللا عليه و اله(اسالمبر غمپي(( ممكن است :گويد او مي

      اي  جملهكـسي، هر از ت كـمان جمعيـان همـه در ميـاستعدادي بوده ك
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ورده و به عنوان آنها را تدوين كرده و به صورت كتابي در  آگرفته و ياد
  .قرآن بدست مردم داده است

 عالوه بر آنكه سواد نداشتند به العـرب ةجـزيـرمـردم مـكـّه بـلكه مردم : گوئيم ا ميـم
ـهـا را مـردم جـاهل و قدرى مـبـتـالء بـه خـرافـات و عـادات جـاهـالنـه بـودنـد كـه آن

ناميدند بنابراين چگونه ممكن است آن حضرت از آنها چيزى  زمان آنها را زمان جاهليت مى
   .اند بگيرد و حال آنكه گفته ياد

  )) كي تواند كه شود هستي بخش                    ذات نايافته از هستي بخش((
در شـهرهاي    )))و الـه  صلّي اهللا عليه    (اسالمبر  غمپي(( شايد :گويد او مي 
ـ             ه مي اطراف مكّ  ه رفته و از دانشمندان آنها به طوري كه كسي از اهالي مكّ

  .گشته است گرفته و بر مي لع نشود درس ميمطّ
 در گذشته متذكّر شديم كه در اطراف مكّه شهر نزديكي نبوده و در آن زمـان                 :گوئيم ما مي 

بايست با قافلـه و همراهـاني از اهـالي           ميخواسته به مسافرتهاي دور برود حتماً        اگر كسي مي  
  .همان محل باشد

  .بنابراين، اين تصور به كلّي غلط و مردود است
درس  )))صلّي اهللا عليه و الـه     (اسالمبر  غمپي(( ممكن است : گويد او مي 

انـد   خوانده باشد ولي مردم مكّه كه اكثـراً اقـوام و خويـشاوندان او بـوده               
غ رسوا نكرده باشند به كسي اظهار نكـرده و   بخاطر آنكه او را در اين درو      

  .اند اند كه او درس خوانده و اين مطلب را كامالً مخفي نگه داشته نگفته
بـه تـواتـر ثـابـت اسـت و بـه هـيـچ وجـه قـابـل انـكـار نـيـسـت كه : گوئيم ما مي 

ـد تـا ان مردم مكّه بخصوص اقوام و خويشاوندان آن حضرت دشمنان سرسخت او بـوده
 او را در شعب ابيطالب محبوس نموده و بعد هم بسوى او لشـكـر سالهائيجـائى كـه 

كـشـيـدنـد در عـين حال حتّى براى يك مرتبه هم به او نگفتند تو كه در فالن مكان نزد فالن 
اد ـه بگوئى من درس نخوانده و از كسى چيزى يـه اصرارى دارى كـاى چ واندهـخ درس كس

  .ام نگرفته
توانسته درس بخواند و به هيچ وجه راهى  با اين مقدمات ثابت شد كه آن حضرت نمى

  .است براى درس خواندن نداشته
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بـنـابـرايـن، چـگـونـه مـمـكـن اسـت بـگـوئيـم آوردن قرآن از يـك چـنـيــن فــردى           
   !؟است عمل عادى بوده و معجزه نبوده

ى را كه حاوى جميع قوانين سعادت بخـش و          شود فردى كه اين چنين باشد قرآن       آيـا مـى 
مطالب عـمـيـق عـلمى و مطابق با آخرين نظرات دانشمندان علوم فيزيك و شيمى و هيئت و                

از نزد خود بياورد و عالوه آن را        ) كه ما بـعـضـى از آنـهـا را شـرح خـواهيم داد        (غيره است   
 مطالب عميق علمى آن فرو رويد و  افكار عموم قـرار دهد و اصرار داشته باشد در         در معرض   

ـ         مـيـن نـمـائيـد و بـدانـيـد كـه كـسـى جــز خــداى          أسعادت دنيا و آخرت خود را از آن ت
  ؟تـوانـد مثل اين قرآن را بياورد تـعـالى نـمـى

بـا اين مقدمه عقل سليم گواه است كسى كه درس نخوانده و هميشه زيرنظر مردم 
سواد  در مـحـيـط كـوچـكـى مثل مكّه آن زمان با مردم بىشـده و  كارهايش انجام مـى

گفته من درس  كرده و با صداى بـلنـد در مـيـان دشـمـنـان سـرسختش مى زندگى مى
دريغ  اند كه او را بى  كوچكترين نـقـطـه ضـعفى از او بودهةام و آنها منتظر مشاهد نخوانده

اند،  العملى از خود نشان نداده چ وجه عكسبينيم كه آنان در اين خصوص به هي بكوبند و مى
شود كه او اين قرآن را از جانب خداى تـعـالى آورده و خـداى تـعـالى آن را فـرو  ثابت مى

به تنهائى و  )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم(( فـرسـتـاده و تـدويـنـش كـرده و بـه شـخـص
  .شود بدون ارتباط با خداى تعالى مربوط نمى

  
اين بود اعجاز قرآن با توجه به خصوصيات آورندة آن يعني ((

  )). )))صلّي اهللا عليه و اله(رسول اكرم((حضرت 
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مدو  

))آنيه به محتوااعجاز قرآن با توج ((  
        ارى نداريم حاال او ـ هيچ وجه كهـه باشد بـر كـ قرآن هةه آورندـمـا در ايـن فـصل ب

 جهان بشريت ةاى باشد يا اول دانشمند و نابغ خواهد مرد تـحـصـيـل نكرده و معلّم نديده مى
ادعـاء مـا در ايـن . كـنـد ن جـهـان بـاشـنـد، فـرقـى نـمـىبوده و يا تمام دانـشـمـنـدا

توانند مانند مطالب  اگر جنّ و انس پشت به پشت هم بدهند نمى((: فـصـل ايـن است كه
 قدرتها ةش مافوق هماين كار و اين عمل تنها از خداى تعالى كه قدرت ))قرآن را بـياورند
، در م و معنى معجزه جز اين چيزى نيستنـامي ، لذا آن را مـعـجـزه مـىاست ممكن است

د عوامل طبيعى از انجامش ناتوان و عاجز باشنةحقيقت معجزه اين است كه كلي.  
       ت ون قرآن خود را حجـچ(( :هـمعتقد است ك ))قرآن اعجاز(( تابـ در ك))باقالني ابوبكر((
  )).نيستت داند پس بايد معجزه هم باشد زيرا تا معجزه نباشد حج مي

  .حاال بر ما است كه با نشان دادن چند نمونه از وجوه اعجاز قرآن اين مطالب را اثبات كنيم

  :اعالم كرد كه )))صلّي اهللا عليه و اله(پيغمبر اسالم((  بايد دانست در روزى كهمـقـدمـتاً
گوئيد من اين قرآن  مي اگر: و فرمود اين قرآن از جانب خداست((

يك ام شما هم ده سوره و يا  ام و به خدا تهمت زده ردهرا از نزد خود  آو
   )).گوئيد مي   و به خدا نسبت بدهيد اگر راستسوره مثل آن را بياوريد 

 ايـن تـحـدى تـنـها در مقابل اعجاز قرآن در خصوص پيشگوئيها و مطالب قـطـعـاً 
م صـدر اسـالم بـيـشـتـر علمى آن نبوده بـلكـه بـايـد مـعـتـقـد شـد كـه نـسـبـت بـه مـرد
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است زيرا پيشگوئيهاى قرآن در آن زمان هنوز تحقّق پيدا  در مقابل فصاحت و بالغت آن بوده
نكرده بود تا صحت و سقم آن معلوم شود و مطالب علمى قرآن هم در خور فكر آنها در آن 

  .است زمان نبوده
انـد  جـز در مـقـابـل قرآن كـرده، مـردم عـربـى كـه در آن زمـان اظـهـار عـبـنـابـرايـن

بـخـاطـر فـصـاحـت و بـالغـت قرآن بـوده و آنـهـا در مقابل اين فصاحت و بالغت خود 
  .آوردند ديدند و به آن ايمان مى را كوچك و ناتوان مى

  

  ))فصاحت و بالغت((
غت و بال. اكثر دانشمندان ادبيات عرب معتقدند كه فصاحت صنعتى است مربوط به الفاظ

، مـركـز فـصـاحـت دهـان و دنـدان و زبـان اسـت ولى ـوط بـه مـعـانـىهنرى اسـت مـرب
  . بـالغـت عـقـل و نـفس و فكر استمـركـز

 قرآن از جهت فصاحت اگر چه مانند سائر نوشتجات محدود به حروف مـعـيـّنـى اسـت 
 ))شبلي شميل((ز اسـت كـه ولى فـصـاحـت و تـنـظـيـم الفـاظ قرآن بـه حـدى اعـجـازآمـيـ

 مفصلى كه در عظمت فصاحت و بالغت و حقايق قرآن ةرهبر مكتب مادى در ضمن قصيد
  :گويد گفته و معروف است كه مى

       )) مصطفى الكلماتحةرب الفصا(( 
  )).ترين كلمات است و برگزيده قرآن خداي فصاحت(( 

در  ))شريف مدني(( هـمعالّاز  ))تنزيل تنزيه(( تابـكدر  ))شهرستاني الديـن بةهدسي(( عالّمه

ÞÚ((  هودة سور44 ةيآ تنها براي ))انوارالربيع((تاب ـك ö‘ r'̄≈ tƒ ©Éë n=ö/ $# Ï8 u™ !$ tΒ(()سي)هسور آخر اـت  
  .نمايد كند و اعجاز فصاحت قرآن را ثابت مي نوع از صنايع علم بديع را نقل مي

 حمـد هفتـاد مزيـت از اسـرا     ةتنها بـراى سـور     ))سبع المثـانى  (( دانـشـمـنـد مـذكور در كتاب   
  .است بالغت را بيان كرده

 كوثر شانزده نكتـه بـديعى   ةتنها براى سور )) جمع الجوامع(( در كتاب  ))شيخ طوسى (( مرحوم
اى با اين همه اختـصار ايـن         را يـادآور شـده كـه براى بشر عادى محال است بتواند در سوره           

  .دهمه وجوه بالغت را بگنجان
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خـواهـيــم   خـره چـون مـا در ايـن جـلسـه بـنـاى اخـتـصـار را داريـم و نـمــى            و بـاأل 
 و تفسير تبيان و سائر كتبى كـه         )) مجمع البيان (( مـطـالبـمـان كسل كننده باشد شما را به كتاب       

 دهيم ولى براى نمونه دو آيه از قرآن اند ارجاع مى  نوشتهيدر فصاحت و بـالغـت قرآن چـيز
باشـد روى ميـز كالبـد        را كه يكى مربوط به فصاحت و ديگرى مربوط به بالغـت قـرآن مـى               

  .دهيم تا صدق گفتارمان روشن گردد شكافى علمى و ادبى قرار مى
  :فرمايد  كه مينجاآسورة قصص  7 ةآي :اول

!$ uΖøŠ ym÷ρ r& uρ )) #’ n< Î) ÏdΘ é& #©y›θãΒ ÷β r& Ïµ‹ ÏèÅÊ ö‘ r& ( # sŒ Î* sù ÏM ø Åz Ïµ ø‹ n= tã 

ÏµŠ É) ø9 r' sù † Îû ÉdΟ uŠ ø9 $# Ÿω uρ ’ Îû$sƒ rB Ÿω uρ þ’ÎΤ t“ øt rB ( $ ¯ΡÎ) çνρ –Š!# u‘ Å7 ø‹ s9 Î) çνθè=Ïæ% y` uρ 

š∅ ÏΒ š( ⎥⎫ Î=y™ ößϑ ø9$#(     
 و وقتى بر جان او      به مادر موسى كه به او شير بده        ما وحي كرديم  (( 
     و محـزون مـشو مـا او را بـه تـو بـر                سيدى او را به دريا بيانداز نترس      تر
  .))دهيم گردانيم و از پيامبرانش قرار مى مى

  .است داده )))عليه السالم (موسى(( اين آيه با كوتاهى عبارت دو خبر از آينده به مادر حضرت
  .گرداند  فرموده موسى را به مادرش بر مى:اول آنكه
     .دهد او را از پيامبران قرارش مى :هدوم آنك

 يك سطرى جفت ةازده كلمه و معنى را در اين آيلذا به مناسبت جفت بودن اين خبرها ي
  .است جفت آورده

uΖøŠ$(( ، يـكـىـه در ايـن آيـه دو فـعـل مـاضـىتـوضـيـح آنـك ym÷ρr&(( ديـگـرى و ))M ø Åz(( 

›Ïµ(( و دو فـعـل امـر، يـكـى ÏèÅÊö‘ r&(( و ديـگـرى ))µŠ É) ø9 r&(( يـكـىدو فـعـل نـهـى ، ))’ Îû$sƒ rBω(( 

ÎΤ’(( ديـگـرى و t“ øt rBω(( يـكـىدو وزن اسـم فـاعـل ،))νρ –Š !# u‘ُ(( ديـگـرى و ))νθ è=Ïæ% y`((  دو خـبر

’(( و دو)) فاء جواب(( ده و دوـو دو امر و دو وع n<Î) ((و دو ))را در يـك جـا جـمـع  )) خـوفةمـاد
  . است  نهائى رساندهحدكـرده و بـه ايـن وسـيله فصاحت را به 
  :فرمايد  كه ميبياء آنجا انةسور22آية  :دوم
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 ))θ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλÎ;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9((  
بود  اگر در زمين و آسمان خداياني غير ازخداي واحد متعال مي((

  )).شد زمين و آسمان فاسد مي
 انبياء ة سور22 ةدانند كه قرآن از نظر بالغت در اين نيم سطر از آي دانشمندان و فالسفه مى

  .است كردهچه 
، اگر بزرگترين فالسفه و دانشمندان دنيا بخواهند آنچه قرآن در اين جمله به عبارت واضح

كـوتـاه بـيـان فـرمـوده در چـنـديـن صـفحه از كتاب با عبارات علمى و فلسفى بيان كنند 
  .، انجام دهنداين آيه با كمال سادگى بيان كردهتوانند آن گونه كه با  نمى

يفه  شرة فوق چيزى بنويسيم و شرح دهيم كه چگونه اين آيةيم در توضيح آيو اگر بخواه
  .، بسيار مفصل خواهد شدبالغت را كامل كرده اين كتاب

دشمنان خود را  ))تحدى((  هزار و چهارصد سال است كه قرآن با آياتخـره تـقـريباًو بـاأل
  :يدگو به مبارزه خواسته و آنان را مورد عتاب قرار داده و مى

از  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( مـعـتـقـديـد قرآن رااگر   
را بياوريد نـزد خـود آورده شـمـا هـم مثل او بشريد مانند اين قرآن 

  :فرمايد ، آنجا كه مىمسلّم نخواهيد توانست

 ))≅ è% È⎦ È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tGô_ $# ß§ΡM} $# ⎯ Éfø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θè?ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ 

# x‹≈ yδ Èβ# u™ö à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ ⎯ Ï&Î# ÷W ÏϑÎ/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 

# Z Îγ sß(( 1  

  واهند ـد و بخـمع شونـر انس و جنّ جـ اگ))پـيـامبر(( بـگـو اى ((
 اگرچه تمام آنها پشت به پشت يكديگر .توانند مانند قرآن را بياورند نمى

  ))بدهند
اسـت  مـام قرآن بـراى شـمـا زيـادايـنـكـه مـحـال اسـت و تـ 

  .بياوريد هاى قرآن را شـمـا فـقـط ده سـوره مثل سوره

                                                 
   .88سورة اسراءآية  -1
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 ))Π r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 utI øù$# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù Îô³ yè Î/ 9‘ uθ ß™ ⎯ Ï&Î# ÷V ÏiΒ ;M≈ tƒ utI ø ãΒ 

(#θãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) óΟ çFΖä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((1  

، بگو ده سوره مثل قرآن را بياوريد و به ند افترا استگـوي مـى(( 
خواهيد به كمك خود بخوانيد  هر كه را مى خدا افترا بزنيد و غير خدا

  ))گوئيد راست مى اگر
، ده سـوره هـم زيـاد اسـت شـمـا ايـن هـم مـحـال اسـت نـه 

قرآن را بياوريد كه حاوى تمام خصوصيات  هاى  يـك سـوره مثل سوره
  .هاى قرآن باشد از سوره اى رهسو

) )÷Π r& tβθ ä9θà) tƒ çµ1 utI øù $# ( ö≅ è% (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç⎯ tΒ 

Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $# ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «!$# β Î) ÷Λ ä⎢Ψ ä. t⎦⎫ Ï%Ï‰≈ |¹((2  
گـويـنـد افـتـرا اسـت بـگـو شـمـا هـم يـك سـوره مثل  مـى((

خواهيد غير خدا به  ترا بزنيد و هر كسى را مىقرآن را بياوريد و به خدا اف
  ))گوئيد كمك خود دعوت كنيد اگر راست مى

و بـالغـت  بـا فـصـاحـت تـوانـيـد اگـر يـك سـوره را هـم نـمـى 
  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم(( قرآن بـيـاوريـد آن هـم از مـثـل

، پـس نـدهنـخـوا  كرده و درس  زندگى نمى ه در محيط مناسبى ـك
شـويـد و بـدانـيـد كـه قـادر بـر ايـن عمل نيستيد و هيچگاه  مـتـنـبـّه 

  .توانيد چنين كارى را بكنيد پس از عذاب الهى بترسيد نمى

 ))β Î) uρ öΝ çFΖà2 ’ Îû 5= ÷ƒ u‘ $ £ϑÏiΒ $ uΖø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã $tΡ Ï‰ ö7 tã (#θè?ù' sù ;ο u‘θÝ¡ Î/ 

⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î#÷V ÏiΒ (#θãã ÷Š $# uρ Ν ä. u™!# y‰ yγ ä© ⎯ ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# χ Î) öΝ çFΖä. t⎦⎫ Ï% Ï‰≈ |¹  

                                                 
 .13 سورة هود آية  -1

 .38 سورة يونس آية -2
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β Î* sù öΝ ©9 (#θè=yè ø s? ⎯ s9 uρ (#θè= yèø s? (#θà) ¨?$$ sù u‘$ ¨Ζ9 $# ©ÉL ©9 $# $ yδ ßŠθè% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# 

äο u‘$yf Åsø9 $# uρ ( ôN£‰ Ïã é& t⎦⎪ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9((1  

 )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم((  نـزول قرآن بـرةاگـر دربـار(( 
را بياوريد و شهود  مانند قرآن پيامبر اى از مثل ى داريد شما هم سورهشكّ

گوئيد پس اگر نتوانستيد و  مى خود را غير از خدا دعوت كنيد اگر راست
هايش از بدنهاى انسان  پس از آتشى كه شعله هرگز هم نخواهيد توانست
  )).است براى كفّار بترسيد و سنگها است و آماده شده

تـحـدى قرآن اسـت و بـه دالئلى عـجـز و نـاتـوانـى عـرب از آوردن مثل ايـن مـعـنـى 
است زيرا اخبار غيبى و نظرات علمى بعدها درستيش  قرآن از نظر فصاحت و بالغت بوده

  .است كشف شده
آيا ممكن است در اين مدت دشمنان بتوانند چنين عملى را براى : ممكن است سؤال شود

  ؟انجام دهند و اين كار را نكنند )))صلّي اهللا عليه و اله( م انبياءخات(( از بين بردن نور

 استاد ، انگليسى))مستر كرنيكوى((  خير و بلكه به قول مـسـلّمـاً:گـوئيـم در جـواب مـى
 ادبـيـّات و زبـانـهـاى انـگـليـسـى و عـربـى وقـتـى اسـاتـيـد دانـشـگـاه از او ةدانشكد

  : گفت؟گوئى  فصاحت و بالغت قرآن چه مىةال كردند كه دربار سـؤ
نام دارد آيا براى (( ))نهج البالغه(( قرآن را برادر كوچكى است كه 

كسى امكان دارد مانند اين بـرادركـوچـكتر را بياورد تا ما را مجال بحث 
  2!))؟يعنى قرآن و امكان آوردن نظير آن باشد از برادر بزرگ

را انجام ندادند به عظمت قرآن هم اقرار كردند و به آنـهـا عـالوه بـر آنكه اين عمل 
  .حقايق آن هم ايمان آوردند

  :گويد  فصاحت قرآن مىةدربار فرانسوى)) موريس(( دكتر
كه دست صنعت ازلى  ترين كتابى است قرآن برترين و با عظمت((

  ))اسـت داده براى بشريت بيرون

                                                 
  .24و23سورة بقره آية  -1

    . نقل از كتاب تنزيه تنزيل- 2
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خواستند به هر وسـيـله  يعنى آنهائى كه مىاميه  و وقـتى از نظر تاريخ به زمان خالفت بنى
خواران خود را  بينيم جمعى از جيره شويم مى كـه شـده اسـالم را نـابـود كـنـنـد دقيق مى

كردند  نمودند كه با قرآن مبارزه كنند و به آنها تلقين مى تـحـريـك كـرده و آنـهـا را وادار مى
زيـرا خـود قرآن ايـن راه را . ، كـار تـمـام اسـترا بـيـاوريـداگـر بـتـوانـيـد مـثـل قرآن 

اند  اسـت و آنـها هم مكرّر به اين انديشه فرو رفته براى ابـطـال خـود پـيـشـنـهـاد كـرده
  .ولى هيچگاه كوچكترين موفّقيتى نصيبشان نشد

ـــم (( ـــن حـك ــشـام ب ــى))  هـ ــد م ــف  :گوي ــشاهير و فالس ــر از م ــار نف ــام  ةچه ــه ن ــادى ب              م

ـــاع  (( ــى العـوج ــن اب ــدالكريم اب ــصانى (( و)) عب ــدالملك دي ــاكر عب ــن (( و ))ابوش ــه اب ــععبداللّ     و))  مقف
ـ  در مـكـّه  ))عبدالملك البصرى ((  پيغمبـر اسـالم  ((  حـج و ةلأ خـدا اجتماع كرده و در مسة، در خـان
به قوت ايمـان    و تـمسك مسلمانان به شعائر آن و فشارهائى كه مسلمين            )))صلى اللّه عليه و آله      (
خره نظر آنها بر اين شد كه در مقام معارضه بـا            كردند تا باأل   سازند فـكـر مـى   خود وارد مى   بر

قرآن كه اساس اين دين است برآيند و هر يك از آن چهار نفر به عهده بگيرند كه يك قسمت                    
اسالم كه قرآن گفتند كه وقتى پايه و اساس  از چهار قسمت قرآن را از بـين ببرند و با خود مى

  .پروپا خواهد گشت است از بين رفت تمام قوانين دين اسالم موهوم و بى

پس از اين قرارداد از يكديگر جدا شدند تا در سال آينده همين موسم گرد هم آيند و از 
هاى خـود يـكـديـگـر را مـطّلع سازند و چون سال بعد موسم حج اجتماع نمودند و  كرده

  .م خواستندتعهد خود را از ه

   :معذرت خواست و گفت)) ابن ابى العـوجـاع ((  كار يكديگر جويا شدندتكيفيو از 

θ(( ةچـون مــن بــه آيــ      (( s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ Ïù îπ oλ Î;# u™ ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ x s9 4 

z⎯≈ ys ö6 Ý¡ sù «! $# Éb> u‘ Ä¸ ö yè ø9 $# $ £ϑ tã tβθ à ÅÁ tƒ((1   بالغـت   برخورد نمودم ،
كـه از تعـرّض بـه        درى مرا به دهـشت انـداخت      علمى آن به ق    و عظمت 

  ))آيات ديگر منصرف گرديدم
  :نيز عذر خواست و گفت ))ديصانى((

                                                 
گر در آسمان و زمين معبود ديگري غير از خداي واحد بوده باشد، امـور               ا: 22 سورة انبياء آية   -1

   .  آنها دچار تباهي خواهد گشت
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ــة((       $((  آي yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# z> Î àÑ ×≅ sW tΒ (#θ ãè Ïϑ tG ó™ $$ sù ÿ… ã& s! 4 χ Î) 

š⎥⎪ Ï% ©! $# šχθ ãã ô‰ s? ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ⎯ s9 (#θ à) è= øƒ s† $ \/$ t/ èŒ Èθ s9 uρ (#θ ãè yϑ tG ô_ $# 

… çµ s9 ( β Î) uρ ãΝ åκ ö: è= ó¡ o„ Ü>$ t/ —%! $# $ \↔ ø‹ x© ω çνρ ä‹É)Ζ tFó¡o„ çµ ÷Ψ ÏΒ 4 y#ãè|Ê Ü= Ï9$©Ü9 $# 

Ü>θ è= ôÜ yϑ ø9 $# uρ((1   ر ساخته و از كارى كه در نظر داشتم          مرامنـصرف   متحي
  ))كرد

  :عبدالملك گفت
$(( هـن آيـت ايـالغت و فصاحـب((  £ϑ n=sù (#θÝ¡ t↔ øŠ tFó™ $# çµ ÷Ψ ÏΒ (#θÝÁ n=yz 

$wŠ Åg wΥ((2مرا مدهوش كرد و نگذاشت كه هدف خود را تعقيب كنم((  

  
  :ابن مقفع گفت

Ú(( اين آيه ((   ö‘ r' ¯≈ tƒ © Éë n= ö/ $# Ï8 u™ !$ tΒ((3       مرا نگذاشت كه دربـارة سـائر
    ))آيات قرآن فكري كنم

  
  

  :گويد هشام بن حكم مي
گـوئى  گذشت و    بر آنها مي   )))عليه السالم (امام صادق   (( در اين موقع   
انديشند اين آيات را آن      آنها به چه امرى مشغولند و بر چه مى        انست  د مى

                                                 
تا حقيقـت حـال خـود را        (اي مردم مشرك و كافر به اين مثل گوش كنيد           : 72 سورة حج آية   -1
 اجتماع كنند بر خوانيد اگر دانيد و آنها را مي آن بتهاي جماد كه به غير از خدا معبود خود مي         ) بدانيد

چيزي از آنها بگيرد قدرت باز گرفتن آن چيـز را از      ) ناتوان(خلقت مگسي قادر نيستند و اگر مگسي        
 . هر دو ناچيز و ناتوانند) يعني عابد و معبود(آن مگس ندارند طالب و مطلوب 

و چون برادران از پذيرفتن خواهش خود مأيوس شدند با خود خلوت             : 80 سورة يوسف آية   -2
  .كردند

  .شد اي زمين آبت را بمك و گفته:44سورة هودآية -3
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  )) و الفاظ قرآنيدم اختالف در معانع((

و باز موضوع ديگرى كه به احتمال قوى براى مردم صدر اسالم و سائر مردم از وجوه 
  اعجاز قرآن بـوده و آنـهـا هـم مـثـل سـائريـن در ايـن مـوضـوع مشمول تحدى قرآن 

  .است  عدم اختالف در معانى و الفاظ قرآن بودهةلأاند در مس شده
، اعجاز او است از خود قرآن نيز به آن اشاره فرمودهكى از دالئل اعجاز قرآن كه زيـرا يـ

  :فرمايد  مى82 ة نساء آيةنظر عدم اختالف در عبارات و معانى قرآن كه در سور
 ))ξ sù r& tβρ ã −/ y‰ tF tƒ tβ# u™ öà) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô⎯ ÏΒ Ï‰ΖÏã Î ö xî «! $# (#ρß‰ y` uθ s9 

ÏµŠ Ïù $Z≈ n=ÏF ÷z $# # Z ÏW Ÿ2((  

ـ    ((  از جانـب غيـر      كنند اگر  مـّل و فـكـر نـمى   أآيـا مـردم در قرآن ت
  ))ديدند زيادى مى خداوند تدوين شده بود در آن اختالف

در )  دخانة دوم و سوم سورة قدر و آيةطبق آيات سور(ترديدى نيست كه تمام قرآن 
  :فرمايد  طه مىة سور114 ةشب قدر نازل شده و چنانكه در آي
 ))ω uρ ö≅ yf ÷è s? Èβ# u™ öà) ø9 $$ Î/ ⎯ ÏΒ È≅ ö6 s% β r& #© |Óø) ãƒ š ø‹ s9Î) … çµ ã‹ ôm uρ ( 

≅ è% uρ Éb> §‘ ’ ÎΤ ÷Š Î— $ Vϑù=Ïã ((  

                                                 
        بگو اگـر جـن و انـس جمـع شـوند و بخواهنـد مثـل قـرآن را بياورنـد                      :88سورة اسراء آية   -1
 .به پشت هم بدهند توانند اگر چه پشت نمي
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آن ارتباط عـجـله نـكـن در بـيـان الفـاظ قرآن قبل از آنكه ((
و به تو اجازه بيان آيات قرآن  .مخصوص بين تو و خالقت برقرار گردد

  ))داده شود و به تو وحى گردد
اين از نظر اعتقاد     .است  بيان آيات از جانب خدا بوده      ةو آمـدن جـبرئيل براى صدور اجاز     

   .اسالمى است

 )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم(( ولى ما براى اثبات اعجاز قرآن و اينكه قرآن مصنوع خود
 بـود طـبعاً مـى )))ه و الهصلّي اهللا علي(پيامبر اسالم ((  خودةنبوده بايد بگوئيم اگر قرآن ساخته شد

خواست اختالف زيادى در الفاظ آن پيدا شود زيرا ممكن نيست كه شخصى در ظـرف  مى
    ود او در دفترى آن را ـويد و خـمله از مطالبى را بگـند جـبـيـسـت و سه سال هر روز چ

 و معانى هيچ آورى نكند و در يكجا ننويسد، در عين حال از اول تا به آخر از نظر الفاظ جمع
  .گونه عدم توازن و اختالفى در آن وجود نداشته باشد

دانـنـد كـه يـك نـويـسـنـده و اديـب و يـا شـاعـرى كـه  اهـل دانـش و ادب مـى
، در هـر سـال كـتـابـى ـتـه و يـا نـثـر ادبـى نـوشـتـهبـيـسـت و سـه سـال شـعـر گـف

 سال اول او با سالهاى دهم و سال دهم او با ة نـوشـتـمـنـتـشـر كـرده مـسـلّم اشـعـار و يـا
  .سال بيست و سوم كلّى فرق دارد

حـتـّى ديـده نـشـده كـه حـاالت نويسنده و شاعر در نوشته و شعرش اثرى نگذاشته 
اى را  خورد كه گاهى شاعرى قصيده باشد، در تـاريـخ شـعراء و حاالت آنها زياد به چشم مى

رسد وقتى از اساتيد ادب، سرّ  يگرش نمى دة قصيدةنـظـر ارزش ادبـى به پايسازد كـه از  مى
شاعر در اينجا ناراحتى روحى داشته و نتوانسته  :گويند كـنـند مى ال مـىاين مـطـلب را سـؤ

 ديـگـر از نـظـر روحـى در نـشـاط و ة ذوقـش را بـه كـار بـيـانـدازد ولى در قـصـيـدكامالً
  .است دهراحـتـى كامل بو

فـرامـوش نـمـى كـنـم شـبـى بـا يـكى از نوابغ نويسندگان نشسته بودم و او از اهميت 
           خواند و  هاى ادبى خود را مى گفت و قسمتى از نوشته قلم و نويسندگى سخن مى

كنم و  خوانم در خود احساس غرور عجيبى مى هر وقت من ايـن مـطـالب را مى :گفت مى
 بايد چند صفحه از نكات علمى و ادبى را دوباره روى كاغذ شوم كه حتماً ق مىآنچنان تشوي

  .بياورم تا آرام بگيرم
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، كودكش از نوشت  آنچه به فكرش رسيده بود مىدر ايـن مـوقـع كـه چند سطرى هم از
 راهرو منزل سقوط كرد و صداى گريه كودك فكر او را به خود جلب نمود ةدو پلّ

، بخير گذشت ولى او ديگر  نشدهچيزي :از زمين برداشت و گفتخدمتكارش كودك را 
 فشار آورد حتّى   افكارش از هم گسيخته بود و از آن وقت تا مدتى هر چه به مغزش ةرشت

  .نتوانست يك سطر از آن مطالب را بـنـويـسـد
 شـاعــر معـروف زمـان عبـدالملك مـروان شـعرى را كـه در مـدح                  ))فـرزدق (( :گويند مي

 ولى هـمـان  1، در كمال فصاحت و بالغت بوده است       گفته )))عليه السالم (امـام سـجاد ((حـضـرت
شـاعـر در مـدح عـبـدالمـلك مـروان شـعـرى گـفـت كــه از نـظــر اهــل ادب ارزشــى                 

را  )))عليـه الـسالم   (امــام ســجاد   (( كه مـدح   :گويند كنند مى  نـداشـت وقـتـى عـلّتـش را بيان مى     
و نشاط واقعى گفته ولى اشعار مدح عبدالملك مـروان را در اثـر اجبـار و فـشار                   روى ايـمان   

  .دستگاه جبار عبدالملك سروده است

      هـاى خـود را ضـبط       بنابر اين وقتى يك شاعر و يا يك نويسنده با آنكـه اشـعار و نوشـته                
ـــل ديـدگـــان خـــود نـگـــه مـــى  مــى          لدارد، در عـيـــن حـــا كنــد و هـمـــه را در مـقـاب

نواختى داشـته باشـد و در       و زمانهاى متفاوت اشعار و قلم يك      تـواند در حاالت مختلف      نـمـى
هـمـه حـال رعايت فصاحت و بالغت كامل را بنمايد و بلكه هر مقدار اين نويسنده و شـاعر                  
نبوغ هم بـخـرج دهد بخصوص اگر مطالب را خودش جمع آورى نكرده باشد بـراى او غيـر                  

  .كه بتواند چنين عملى را انجام دهدممكن است 

نويسد  كه خط نمى )))صلّي اهللا عليه و اله(محمد مصطفي((چـگونه ممكن است حضرت 
كـنـد بـيـسـت و سـه سـال دوران نـزول قرآن طول  مطالب قرآن را خـودش جـمـع نـمـى

 در شـعـب ، در ميان غار،بيل جنگها و فشارها، هجوم دشمنانكشيده در حاالت مختلف از ق
است  ، در مـوقـع وفـات و سـائر احوال واقع شدهيـطـالب، در وقـت كـسـالت و مـرضابـ

شود و بلكه در تمام احـوال رعـايـت  گونه تغييرى ديده نمى ولى در الفاظ قرآن هيچ
آيـا ايـن خـود دليل بزرگى بر .  شـده اسـتفـصـاحـت و بـالغـت اعـجـازآمـيـز قرآن

  !؟ز نظر عدم اختالف در الفاظ آن نيستاعجاز قرآن ا
                                                 

 .كند ي تمام اشعار فرزدق را دربارة امام سجاد نقل م141 و 131 صفحة 46 بحاراالنوار جلد -1
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و عدم ضبط اين كتاب عظيم ) زمان نزول قرآن(و عـجـيـب تـر آنكه در مدت طوالنى  
و متفرّق بودن اجزاء قصص قرآن كوچكترين  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم ((  خودةبوسيل

معنى   عدم توازن و تكرار بىشود و از ضد و نقيض و اختالفى در مـعانى آن نيز ديده نمى
اسـت ايـن خـود دليـل بارزى است كه قرآن با اين توازن و عدم اختالف در  محفوظ بوده

  .تمعجزه و غير طبيعى اس )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم (( الفاظ و معانى آن از
    

  
    
  ))اعجاز قرآن از نظر علوم روز((

     حتّى از علوم زمان خود  )))صلّي اهللا عليه و اله(بر اسالم پيام(( با آنكه مردم عرب در زمان
 وسائل علمى امروز به خرافات نداشتن اثر نـيـز در زمان و دانـشـمـنـدان آن بودند بهره بى

  .اند عجيبى مبتال بوده
 زمين اين بود كه زمين در مركز معينى ايستاده و افالك ة كرة اعتقاد آنها دربارمـثـالً

و يـا زمـيـن غـير كروى است و هيچ گونه حركت وضعى و  چـرخـنـد نه گرد او مـىهفتگا
خواست قرآن را از  مى )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم (( انتقالى ندارد، در چنين شرائطى اگر

 يا نهايت دانشمندان آن معمولي طبق آنچه در ميان مردم بايد جانب خود تدوين كـنـد طبعاً
 آن روز و موافق علم ندانـشـمـنـدا برخالف آنـكـه مـطـالبـى نه بنويسد بوده ايعشزمان 

  .بگيرند به دهان حيرت دانشمندان امروز انگشت هكـ بياورد و عبارات قرآن كلماتامروز در 
و  ))قرآن از نظر علوم روز(( يا ))قرآن و اكتشافات جديد(( خواهيم كتابهاى مـا در ايـنـجـا نـمى

      عذر تقصير به پيشگاه محمد(( ابـا كتـو ي ))قرآن بـرفـراز اعـصـار(( و يـا)) عـلم روز و قرآن(( اـي

به   كنيم زيرا و دهـهـا كـتـاب ديـگـر از ايـن قبيل را رونويس )) و قرآن)صـلى اللّه عـليـه و آله(
  . ))مثنوى هفتاد من كاغذ شود(( قول معروف در اين صورت

خواهيم چند نمونه از آنچه در بين مردم آن زمان شايع بوده           وردگـار مى ولى بـه يـارى پـر   
  .و قرآن برخالف آنها و طبق علم روز سخن گفته است براى اثبات اعجاز قرآن بيان نمائيم
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لاو  

  ))هنآ ةلسأم((
در روزگـارى كـه مـردم از آهـن جـز بـراى شـمـشير و چاقو و نهايت چند آلت ديگر 

در زمانى كه از نظر مردم آهن بيشتر از مواد ديگر مورد استفاده نبود بلكه . كردند مىاستفاده ن
    .طال و نقره از نظر اقتصادى در آن زمان اهميت زيادترى داشت

       عجيبى كه از آن در اين زمانهاة آهن و استفادةلأدر عـيـن حـال قرآن آنچنان به مس
شود و در   در قرآن ديده مى))آهن(( ه بـه نـام حـديدشود توجه داشـتـه كـه يـك سـور مى
$ ((:گـويـد  همين سوره مى25 ةآي uΖø9 t“Ρr& uρ y‰ƒ Ï‰ pt ø:$# ÏµŠ Ïù Ó¨ ù' t/ Ó‰ƒ Ï‰ x© ßì Ï≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$̈Ζ= Ï9(( )) و مـا

آهن را كه در آن صـالبـت و مـحـكـمـى شـديـد و مـنـافـعـى بـراى مـردمـان در آن 
  .))يماسـت نازل نمود

   :گويد مى )) القرآن و العلم الحديث(( در كتاب ))نوفل(( انشمند معروف آقاى د
قرآن هنوز كارهاى  تا قرن هيجدهم يعنى دوازده قرن پس از نزول((

نـه تـنـهـا ارزش آن شـنـاخـتـه نـشـده  ى در نهايت ضعف بود و فلزّ
ه ـا آنكـ تدش ىـنم   و قـابـل تـوجـّه تـلقـّى مـهـمبـلكـه اسـاسـاً  بـود

 شد و رقابت عجيبى در مـيـان  دوخته ناگهان چشم دنيا به آهن
 تا آنجا از آن بوجود آمد  بهترةدانـشـمـنـدان بـراى استخراج و استفاد

 نهضت و پيشرفت و عصر فلز اطالق شده و دنيا  كه به اين دو قرن دوران
يـگـر از يـكـى دافته و صـدق ـ منافع آن را آنچنانكه بايد دريحقّاً

، امروز منافع آهن به يكسو زده است، نـقاب از صورت حـقـايـق قرآن
  ))آنچنان براى مردم دنيا روشن شده كه احتياج به توضيح ندارد

 مـردم آن روز و موافق علم   ة در هزار و چهارصد سال قـبـل بـرخـالف نـظـريـّ        و قرآن تقريباً  
  .است ن راه اعجاز خود را اثبات كردهگفته و از اي ))آهن (( امروز سخن در اهميت
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مدو  

  ))ني حركت زمةلأمس((
به عنوان بهترين فرضيه در موضوع افالك  1 بـطـلمـيـوسةدر روزگـارى كـه نـظـريـّ

در زمـانـى كـه جـز سـكـون زمين و حركت افالك به دور آن چيز ديگرى .بود شناخته شده
ـه وسـائل عـلمـى بـه هـيـچ وجـه در اخـتـيـار در عـهـدى ك.براى افراد بشر مفهوم نداشت

قرآن با  .بود تا به غير محسوسات خود به حقيقت ديگرى متوجه شوند بـشـر قـرار نگرفته
باشد كه آنها از اسالم دورى   مبارزه كردهلطافت خاصى كه نه با نظرات مردم آن زمان صريحاً

ورد به حركت وضعى و انتقالى زمين اشاره كنند و نه حقيقت را بيان نكرده باشد، در چند م
  :گويد فرموده و مى

))Ο s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# $·?$ x Ï. [™!$ u‹ ôm r& $Y?≡ uθøΒ r& uρ $ uΖ ù= yè y_ uρ $pκ Ïù 

z© Å›≡ uρu‘ ;M≈ y‚Ïϑ≈ x© / ä3≈ uΖø‹ s) ó™ r& uρ [™ !$̈Β $Y?# tèù  ((1  

و زنده و مرده  2عسري ةما براى شما زمين را مروركننديا آ: يعني(( 
براى شما  ايم بلكه در آن كوههاى ثابت و بلندى قرار داديم و قرار نداده

  ))از آن آبهاى پاك و گوارا آفريديم
 ةبودند زيرا كلم در گـذشـته مفسرين در تفسير اين آيه شريفه دچار اشكاالتى شده 

  3.باشد مى ))موجودي كه به سرعت پرواز مي كند(( در لغت عرب به معنى ))كفات((

                                                 
كـرده و معـروف بـه         اين بطلميوس يوناني بوده و در قـرن دوم  بعـد از مـيالد زنـدگي مـي                   -1

پنداشت كه زمين ثابت و ساكن و مركز عالم اسـت            است اين دانشمند مي    بوده)) بطلميوس قلوذي ((
  ).هخدافرهنگ د. ( مسلّم بود ولي بعد از آن اين فرضيه باطل شد)) كوپرنيك((و اين فرضيه تا زمان 

  .27 تا 25مرسالت آية  سورة -1

  .  مفردات راغب و اقرب الموارد-2

   . مفردات راغب و اقرب الموارد -3
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كردند ولى پس از كشف حركت انتقالى زمين  ويل مىأها به عناوينى اين جمله را تو آن
 ة واضح شد و نيز معلوم گرديد كه چرا پروردگار پس از جمل شـريـفـه كـامالًةمعنى آي

 ))احياء و امواتا(( ة جملة، زنده شدن و مردن زمين كه بوسيلشريفه ذكر شده ة كه در آيـ))كفات((
 آيات ديگر مراد تابستان و زمستان است و بوجود آمدن ةـسـلّم بـا ضـميمشده كه م گفته

  .تابستان و زمستان در اثر حركت انتقالى زمين است
 حـركـت انـتـقـالى زمـيـن و بـوجـود آمـدن فـصـل زمـسـتـان و ةو يـا در نـتـيـجـ

 ابرها و آشاميدن بشر ة آنها بوسيلةتـابـسـتان جريان آب از اقيانوسها به سطح خشكى و تصفي
  .برد از آب پاك و قابل شرب نام مى

  :فرمايد  مى7و6ات  نباء آيةو يا در سور
 ))Ο s9 r& È≅ yè øg wΥ uÚ ö‘ F{ $# # Y‰≈ yγ ÏΒ tΑ$t7 Ågø: $# uρ # YŠ$ s?÷ρ r&((  

    وهها را ميخهائى بر آن ـهواره و كـا زمين را براى شما گـا مـآي(( 
  ))نداديم قرار

“((  53و در سورة طه آية((  Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# # Y‰ ôγ tΒ((  

   )).داد خدا آن كسي است كه زمين را گاهواره قرار 
 جـالبـى كـه اهل دقّت متوجه تـرديـدى نـيـسـت كـه ايـن دو آيـه بـا تـشـبـيـه كـامـالً

  .است آن هستند به حركت وضعى زمين اشاره كرده
  .تالف شديدى استچون در معنى اين آيه بين مفسرين اخو 
      را در تفسير اين دو آيه 1 كـالم يـكـى از مـراجـع بـزرگةايـنـجـا خـالصـا در ـم
  :كنيم  مي نقل

  .است مدهآ ))البيان(( تفسير 86  در صفحة
اين آيات به حركت  كن كه چگونه ملأ مـحـتـرم تـةخـوانـنـد((

 زمـيـن بـه بـراى چقدر عالى گـاهـواره را ،كرده زمين نيكو اشاره
رشد و استراحت طـفـل  ، آنچنانكه گهواره به منظوراسـتعاره گرفته

                                                 
   .التبيان است  در كتاب تفسير))اهللا رحمة((اهللا العظمي سيد ابوالقاسم خوئي ةيآمرحوم  -1



                                                                                                ))اعجاز قرآن كريم((
                        

                                                                               49  

  د ـرش ت سبب ـر حركـشـود، هـمـچـنان زمين در اث حـركـت داده مـى
  )) گردد و استراحت بشر و حيوانات مى

و عـجـيبتر آنكه پس از بيان حركت زمين در اين آيات كه اشاره به حركت وضعى زمين 
 كوهها كه اگر نبود در اثر حركت وضعى ة بـعد از آن به بيان استحكام زمين بوسيلاست فوراً

كند كه باز هم در اثر  پردازد و بعد اشاره به شب و روز مى پـاشـيـد، مـى زمين در هم مـى
فرمايد و حيرت  آيد مى حركت وضعى زمـيـن يـعـنى گردش آن به دور خود بوجود مى

 نباء ةچنانكه اگر كسى از باب نمونه در سور. نمايد د جـلب مىدانشمندان جهان را به خـو
  .كند دقّت كند اين حقيقت را به خوبى درك مى

چرا قرآن مجيد حركت وضعى و انتقالى زمين را با كنايه و  :مـمـكن است كسى بگويد كه
 نفرموده زمين دو حركت، يكى به دور خود و ديگرى به دور تشبيه بيان كرده و صريحاً

كنايه بليغتر از تصريح : يعني )) ابلغ من التصريحيةالكنا(( :گـوئيم ورشيد دارد در جـواب مـىخ
 ةكلي هكـ سال قبل چهارصد و هزاردر  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم (( است زيـرا اگـر

زمين در حركت است عـالوه  :فرمود يم ندارد، حركت زمين معتقد بودند بشريدانشمندان 
نمودند و بـه  كردند به او صدمه و آزار هم وارد مى بـر آنـكـه او را به پيامبرى قبول نمى

 مردم براي خود را هم ءعااد اثبات ةوسيلدر آن زمان  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اسالم (( عـالوه
را  )) گـاليـله(( آنچنانكهخره  آنها ثابت كند و باألبراي را حقيقت اينتوانسته  نمييعنى . نداشت

 ادعاء آنـكـه باگذشته بود  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم (( پـس از هزار سال كه از هجرت
 آنـكـه رمنظو را اثبات نمود تنها به زمين انتقالي و وضعي حركت وقتيكرد  نمينـبوت هم 

 او را به  مردم داشتبين در هكـ علمي و جاللت عظمت آن با آورده اي تازه حرف
       نمودند و زنداني و مدتها او را ردندـكائد در محضر پاپ احضار ـ عقتفتيش ةمـحـكـمـ

پيامبر اكرم (( همچنين.  او معروف استة كـنند كه توبه كرد و توبه نام خواستند اعـدامـش  مى

  رآن به خطر نـمـودنـد و حتّى ق را هـم بـا وضـع بـدتـرى اذيـّت مـى)))صلّي اهللا عليه و اله(
دچار حمالت مردم و بلكه  )))صلى اللّه عليه و آله( االنبياء خاتم((افتاد و رسـالت حـضـرت  مى

گذاشتند صداى اسالم به گوش كسى برسد  گـرفـت و نـمـى دانشمندان آن زمـان قـرار مـى
اثبات وجود ولى وقتى قرآن با آن بيان اعجازآميز كه در مقام تذكّر نعمتهاى الهى يا در مقام 
    ان را عليه ـخدا با تشبيه و كـنـايـه مـطـلب را بـيـان كرده عالوه بر آنكه مردم آن زم
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، مـطـلب را بـه طـورى كـامـل و صـحـيـح اداء كـرده كـه امـروز تحريك نفرموده خودش 
  .كنند دانـشـمـنـدان بـه نـحـو احـسن آن را قبول مى

  
  

  

مسو  
  ))ني زمتيكروة لأمس((

< (( ر گـذشـتـه مفسرين متوجه نبودند كه منظور ازد u‘ È⎦÷⎫ s%Îô³ pRùQ $# > u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ Ìøó pR ùQ$#((  چيست
زيرا اگر منظور، فصول باشد هر روز از فصل زمستان و تابستان و بهار و پائيز، مشرق و مغرب 

 از زمانى كه  امادگوين رفـتـن مـاه مغرب نمى اى دارد و در لغـت بـه مـحـلّ فـرو جـداگـانـه
                                   .    زمين به صورت علم جلوه كرد معنى آيات به ترتيب زير واضح شد))كرويت((

  
اتيل آقسمت او  

<Α$s% (( :گويد  شعراء مية سور28آية  u‘ É− Î ô³ yϑ ø9 $# É> Ìøó yϑ ø9 $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ ( β Î) ÷Λ ä⎢Ζ ä. tβθ è=É) ÷è s?(( 
  : گويد خواهد، خدا را به او معرّفى كند، مى  خود با فرعون مىةوقتى موسى در مناظر

پـروردگـار مـن خـدائى اسـت كـه خـالق شـرق و غـرب و آنـچـه در بـيـن ايـن دو 
  .كننده باشيد اسـت اگـر تعقّل و تفكّر

 به محسوسات  با فرعون و طرفداران او بيان شده بايدةايـن آيه چون در مقام مناظر((
تا آنكه مناظره صحيح انجام شود و لذا تنها به آنچه )) كسانى كـه مورد خطابند نزديك باشد

 مخاطبين بوده اشاره فرموده و آن جز يك مشرق و يك مغرب و  در وقت مناظره محسوس 
و اين يكى از بزرگترين  (.است داشته، چيز ديگرى نبوده آنچه در بين آنها از مخلوقات وجود

  .) رموز بالغت است
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Αθ(( :فرمايد  مى142 ة بقره آيةو همچنين اگر در سور à) u‹ y™ â™!$ yγ x ¡9 $# z⎯ ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ 

⎯ tã ãΝ Íκ ÉJn= ö6Ï% ©ÉL©9 $# (#θçΡ% x. $ yγø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! ä− Îô³ pRùQ $# Ü> Ìøó yϑ ø9 $# uρ((1  

صى مورد توجه و منظور است و بايد محسوسات مخاطبين در زمان خا نيز در مقام مناظره
  .نظر قرار گيرد

!¬(( :فرمايد مى115 ة بقره آيةدر سور و اگر uρ ä− Ìô± pR ùQ$# Ü> Ìøó pRùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ÷ƒ r' sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çµ ô_ uρ 

«! $#((2   

 مشرق و مغربى كه در زمان ة الهى بر مخلوق بوده و اينجا جز كلمةدر مـقـام بـيـان احاط
  .تاس ت چيز ديگرى نبايد گفته شود، زيرا خالف بالغت بودهخطاب محسوس خلق اس

<(( : فرموده9و حتّي اگر در سورة مزمل آية   u‘ É− Îô³ yϑø9 $# É> Ìøó pRùQ $# uρ ((  خالف حقيقت نبوده
ده و مسلّم زمان بو )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم (( زيرا آيات قبل و بعد آن خطاب به شخص

 مفرد آن را اداء نمودن چيز ة، منظور شده و در اين صورت جز با جملخـاص و وقت خطاب
  .باشد ديگرى معنى ندارد و يا الاقل برخالف بالغت مى

  
  

  
  
اتيم از آقسمت دو  

< (( 17 ة رحمن آيةسور u‘ È⎦÷⎫ s%Î ô³ pRùQ $# > u‘ uρ È⎦÷⎫ t/ Ìøó pRùQ در اين . اى دو مشرق و دو مغربخد ))#$
است و بلكه فقط  ره و خطاب به فرد خاص و زمان خاص منظور نشده مـنـاظةآيه كـه جـنـبـ

 ةاست، كلم رفتهـانها را در نظر گـام زمـان خداشناسى براى جنّ و انس بوده و تمـدر بي
))⎦ ÷⎫ s%Î ô³ pRùQ    :است در آيه آمده و با بيان زير به كرويت زمين اشاره فرموده ))#$

                                                 
 قبله اي كه تا به حال       چه سبب شده كه مسلمانان رو بگردانند از       : زود است كه سفهاء بگويند     -1

  .ايستادند بگو مشرق و مغرب مال خدا است رو به آن مي

   . مشرق و مغرب مال خدا است پس به هر طرف رو كنيد همان جا است طرف خدا-2
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 بـه كـرويت زمين، در هر زمانى كه خورشيد از زيـرا واضـح اسـت كـه بـا تـوجـّه     
  .گردد ديدگان ما ناپديد شود در همان زمان در جاى ديگر ظاهر مى

اى كه ما در   مـا رو بـه جـنـوب بـايـسـتـيـم، طرف راست براى نيمكرهپـس اگـر مـثـالً
 ديگر ةميكرايـم، مغرب است و همان محل در زمان غروب خورشيد، براى ن آن قرار گـرفـتـه

  .بود مشرق خواهد
  .ت ديگر مغرب اسة ما مشرق و براى نيمكرةو همچنين طرف چپ براى نيمكر

بـنـابـر ايـن يك مشرق و يك مغرب طرف راست ما و يك مشرق و يك مغرب طرف 
⎫÷⎦(( و مسلّم در غير اين فرض گرفت چپ ما قرار خواهد s%Îô³ pR ùQ $# و ⎦÷⎫ t/ Ìøó pRùQ ه  تثنيةبه صيغ ))#$

  .معنى ندارد
  :فرمايد  زخرف مىة سور38 ةو نيز در آي

)) ©¨L ym # sŒ Î) $ tΡ u™!% y` tΑ$ s% |M ø‹ n=≈ tƒ ©Í_øŠ t/ y7 uΖ÷ t/ uρ y‰ ÷è ç/ È⎦÷⎫ s%Îô³ yϑø9 $# 

}§ ø♥ Î7 sù ß⎦⎪ Ì s) ø9 $#((  

و از ذكـر خـدا  وقـتـى آنـكـه پـيـروى از شـيـطـان كـرده ((
  ،گردد يامت مشرّف مىاعـراض نـمـوده بـه مـحـضـر عدل الهى در ق

دورى دو مشرق بود، زيرا تو  اى كاش بين من و تو اى شيطان :مى گويد
  )) بد قرينى براى من بودى

شد بعد دو   ذكر باالةجـاى تـرديـد نيست با فرض كرويت زمين و شرحى كه در آي
  .است گرفته  دورى از يكديگر قرارة، در نهايت درجمشرق در سطح كره

بود و  ايم مى اى كه ما در آن قرار گرفته ن به معنى مشرق و مغرب نيمكرهاگـر مـشرقي
كه در آيه منظور  ))دبع(( ة ايـن نـام را بـر ايـن دو اطـالق كـرده بـودنـد نـهـايت درجمجازاً
  .شد ، استفاده نمىاست بوده

اعجاز قرآن  اشاره شده و يكى ديگر از وجوه بنابراين در اين آيه به كرويت زمين كامالً
  .است مجيد ظاهر گرديده
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زيـرا اگـر در زمـانـى كــه مــردم دنـيــا مـعـتـقــد نـبـودنــد كــه زمـيــن كــروى اســت            
بـا نـداشـتـن وسائل علمى و تحقيقاتى بگويد كـه   )))صلّي اهللا عليه و اله (رسول اكرم   (( حـضـرت

  .زمين كروى است مسلّم اين گفتار معجزه است

  

اتيز آم اقسمت سو  
كه  1 مشارق و مغارب كه جمع مشرق و مغرب است اشاره شدهةدر سه آيه از قرآن به كلم      

آيد باشد كه باز به       اول احتمال دارد منظور مشرقهائى كه از اختالف افق بدست مى           ةدر مـرحل 
 دوم مـمـكـن اســت اخـتــالف فــصـول در          ةكـرويـّت زمـيـن اشـاره شـده و در مـرحـل      

ن به دور خورشيد منظور باشد كه براى هر روز شرق و غربى در نظر گرفته باشند                 حركت زمي 
  .كه اين معنى مستبعدى است

  
  

  چهارم
  )) از نظر قرآنآسمان به سوي سفر((

  فـالسـفـه مـعـتقد بودند كه نفوذ در سقف نيلگون آسمان، غير ممكنةكـليـّدر زماني كه 
 ام كه من به معراج جسمانى رفته) ))صلّي اهللا عليه و اله(اسالم پيامبر (( است و حتّى زير بار ادعـاء

  .رفتند يد، نميآ الزم مي 2))خرق و التيام(( آنكهبعنوان 

t(( :گويد اسالم همان گونه كه مي ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 š ù=à ø9 $#((3.  

 )) ¤‚ y™ uρ ãΝ ä3 s9 t≈ yγ ÷ΡF{ $#((4.  

                                                 
   . 40 ، آية سوم، سورة معارج،3 و 5:، آية دوم، سورة صافات134:آية اول، سورة اعراف -1

كردند كه اگـر كـسي بخواهـد بـه           ين است كه سابقاً فالسفه فكر مي      منظور از خرق و التيام ا      -2
كند و وارد يكي از كرات ديگر شود بايد آسمان را سوراخ كند و وقـت برگـشتن آن را                     آسمان پرواز 

هـم محـال     )))صلّي اهللا عليه و الـه     (پيغمبر اكرم   ((دوباره بدوزد و چون اين عمل محال است پس معراج         
 . است

  . خدا مسخّر شما گرداندكشتي را: 32م آية سورة ابراهي -3

   .  خدا مسخّر شما گرداند نهرهاي آب را:32سورة ابراهيم آية  -4
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‚¤(( :گويد و نيز مي y™ uρ ãΝ ä3 s9 }§ ôϑ ¤±9 $# t yϑ s) ø9 $# uρ((1 )ّر خدا مسخ
   ).شما خورشيد و ماه را قرار داد

 ))¤‚ y™ uρ / ä3 s9 $̈Β ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $ tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $Yè‹ ÏΗ sd çµ ÷ΖÏiΒ 4((2 

ولي  ، همه رانچه در باالئيها و پستي است،آر شما گرداند  مسخّخدا(
  )اختيار درحقيقت از او است

  

(( :فرمايد و بلكه صريحتر مى |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Åg ø:$# Ä§Ρ M}$# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜ tG ó™ $# β r& (#ρä‹ àΖs? ô⎯ ÏΒ Í‘$ sÜ ø% r& 

ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρä‹ àΡ$$ sù 4 Ÿω šχρ ä‹ àΖs? ω Î) 9⎯≈ sÜ ù=Ý¡ Î0 ((3   

توانيد به اقطار آسمانها و زمين  اى گـروه جـنّ و انـس اگر مى  
تـوانـيـد انـجـام  مـىولى ايـن كـار را نـ. نفوذ كنيد پس فرو رويد

آسمانها و   وسائل حركت به اقطارةبـا تـسـلّط و تـهـيـّ دهـيـد مـگـر
   .زمين

 قـيـامـت نـازل شـده و دليـلشـان آيـات قبل ة بـاال دربـارة آيـ:گـويـنـد جـمـعـى مـى
قى ولى از نظر مفسرين حقي. است  روز واپسين نازل گرديدهةو بعد اين آيه است كه دربار

  است كه سياق آيات به  مـسلّم )))عـليـهـم السـّالم(اهـل بـيـت عـصـمـت (( يـعـنـى پـيـروان
  . وجه دليـل بـر مطلبى نخواهد بود هيچ 

بنابراين اسالم در اين موضوع هم برخالف فرضيات آن روز و بر طبق علم امروز به امكان                 
       اعجـاز آيـات قـرآن       ةيگـرى از چهـر     د ةسفر كيهـانى اشـاره فرمـوده و بـه ايـن وسـيله پـرد               

  .استبرداشته 

  
  
  
  
  
 

                                                 
 .32 سورة ابراهيم آية -1

   .13 سورة جاثيه آية -2

    .33 سورة رحمن آية -3
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  پنجم

  )) از نظر اسالم و قرآني شناسنيجن((
  

 دنـروب شناسى و بوجود آمـان دستگاههاى مجهز ميكـدانيم قبل از ساختم ىـا مـم
 علم ميكروسكپهاى قوى مـمـكـن نـبود كه بشر بتواند بدون ارتباط با علوم ماوراءالطّبيعه از

  .باشد جنين شناسى اطّالعى داشته
آنچه در بين مردم معـروف بـود ايـن بـود كـه               )))صلّي اهللا عليه و اله    (پيامبر اسالم   (( در عـصـر 
 پدر چيزى نيست ة مادر، جز ظرفى براى پرورش نطف رحمآيد و  پدر بوجود مىةفرزند از نطف

  .و مادر حقّى نسبت به فرزند ندارد

 ديروز و طبق علم امروز در اين موضوع نظر داده و در ةخالف فرضيولى قرآن و اسالم بر
كند، آن چنانكه پدر در انعقاد نطفه فرزند سهيم است، مادر نيز در آن سهم  چند آيـه اشاره مى

  .دارد و شايد سهم زيادترى هم داشته باشد
  :گويد اين باره مى قرآن در

 ))y7 ù= Ï?uρ !$ uΖ çF¤f ãm !$ yγ≈oΨ øŠ s?# u™ zΟŠ Ïδ≡ t ö/ Î) 4’ n?tã ⎯ Ïµ ÏΒöθ s% 4 ßì sù ötΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ 

⎯ ¨Β â™ !$t± ®Σ 3 ¨β Î) š −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym ÒΟŠ Î= tæ    $uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ  

ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθçΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% ( ⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG −ƒÍh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ 

z⎯≈ yϑ ø‹ n=ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y# ß™θãƒ uρ 4© y›θãΒ uρ tβρ ã≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ 
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t⎦⎫ ÏΖÅ¡ ósßϑ ø9 $# $−ƒ Ì x. y— uρ 4© zøt s†uρ 4© |¤ŠÏã uρ }¨$ u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z⎯ ÏiΒ 

š⎥⎫ ÅsÎ=≈ ¢Á9 $# ((1    

 كه يكى از فرزندان حضرت ابراهيم حضرت عيسى است با  استسـتـفادماز ايـن آيـه 
 ابراهيم منتسب است و  مادر به حضرتةآنكه عـيـسـى پـدر نـداشـت پس مسلّم از ناحي

شود كه   حضرت ابراهيم محسوب مىةطبيعى است كه در صورتى حضرت عيسى از ذري
 او مـوجـب ايـجـاد فـرزنـد ةاى از خـود داشـتـه بـاشـد و نـطـفـ حضرت مريم نطفه

اى ندارد و  بـشـود ولى اگـر قرآن هـم مـثـل مردم آن روز معتقد بود كه مادر از خود نطفه
 ةخـواسـت بـگـويـد كـه حـضـرت عـيـسـى از ذريـّ  ظرف پرورش كودك است نمىتنها

 مادر هم در انعقاد ةداند نطف حـضـرت ابـراهـيـم اسـت و ايـن خـود دليل است كه قرآن مى
  .ثّر است فرزند مؤ

  :فرمايد  و نيز مى
))ô⎯ yϑ sù y7 §_!% tn Ïµ‹ Ïù .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ x8 u™ !% y` z⎯ ÏΒ ÉΟ ù=Ïè ø9 $# ö≅ à) sù (# öθ s9$ yè s? 

äí ô‰ tΡ $ tΡ u™!$ oΨ ö/ r& ö/ ä. u™ !$ oΨö/ r& uρ $ tΡ u™ !$|¡ ÎΣ uρ öΝ ä. u™!$ |¡ ÎΣuρ $ oΨ |¡àΡr& uρ öΝ ä3 |¡ àΡr& uρ ¢Ο èO 

ö≅ Íκ tJ ö6 tΡ ≅ yèôf uΖ sù |M uΖ ÷è©9 «! $# ’ n? tã š⎥⎫ Î/ É‹≈ x6 ø9 $# ((2    

 )))ي اهللا عليه و الهصلّ(پيامبر اسالم (( :اند كه فرموده تمام پيشوايان دين  مورخين وةكلي مفسرين و

نـداشـتـه  )عليهما السالم( ))حسين(( و ))حسن(( منظورى جز) فرزندان ما( ابناءنا ةدر اين آيه از كلم
اسـت و تـنـهـا آنـهـا بـودنـد كـه در مـبـاهـله بـا نـصـارى حـاضـر شـدنـد و حال آنكه 

  .شوند منتسب مى )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم (( آنها از طرف مادر به
  :فرمايد  مي23 نساء آية ةو نيز در سور

                                                 
 را كـه  اين بود حجت ما براي ابراهيم بر قومش باال بريم درجه كسي  :85 تا   83سورة انعام آية   -1

 و از ذريـه و فرزنـدان ابـراهيم داود و سـليمان وايـوب و                 ...بخواهيم پروردگار توحكيم و دانا است     
دهد نيكوكاران را و نيز از ذرية ابـراهيم زكريـا و             اين چنين جزا مي   . يوسف و موسي و هارون است     

  . يحيي و عيسي است كه همة آنها از شايستگان بودند

   .61سورة آل عمران آية -2
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)) M tΒ Ìhãm öΝ à6 ø‹ n=tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Βé& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ 

öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$oΨ t/ uρ ÏM ÷zW{ $# ãΝ à6 çF≈ yγ ¨Βé& uρ 

û©ÉL≈ ©9 $# öΝ ä3 oΨ ÷è |Êö‘ r& Ν à6 è?≡ uθ yz r& uρ š∅ ÏiΒ Ïπ yè≈ |Ê §9 $# àM≈ yγ ¨Β é& uρ öΝ ä3 Í←!$ |¡ ÎΣ 

ãΝ à6 ç6 Í× ¯≈ t/ u‘ uρ © ÉL≈ ©9 $# ’ Îû Ν à2 Í‘θàfãm ⎯ ÏiΒ ãΝ ä3 Í← !$|¡ ÎpΣ © ÉL≈ ©9 $# Ο çF ù=yz yŠ 

£⎯ Îγ Î/ β Î* sù öΝ ©9 (#θçΡθä3 s? Ο çF ù= yz yŠ  ∅ Îγ Î/ Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n=tæ 

ã≅ Í× ¯≈ n= ym uρ ãΝ à6 Í← !$oΨ ö/ r& t⎦⎪ É‹ ©9 $# ô⎯ ÏΒ öΝ à6 Î7≈ n=ô¹ r&  ((  

 پسرانى كه از صلب ةشود كه ازدواج دختران بر پدر و زوج ستفاده مىاز ايـن آيـه ا
 مسلمين به راهنمائى مفسرين واقعى قرآن  ةاسـت و از نـظر كلي پدرانند بـر پـدر حـرام

   پسر دختر نيز ةدخترانى كه در آيه است شامل دختران پسر و نيز همسر پسران شامل زوج
  .است  سهيم فرزند كامالًةدر انعقاد نطف ))مادر(( ست كهبنابراين اسالم معتقد ا. گردد مى

  :فرمايد  مي2آية ) انسان( دهرة و در سور
))$ ¯ΡÎ) $ oΨ ø) n= yz z⎯≈ |¡ΣM} $# ⎯ ÏΒ >π x ôÜ œΡ 8l$ t± øΒr&(( ))خلق كرديم  ما: يعني

در  )))عـليـه السـّالم(امـام بـاقـر (( بهم مخلوط شـده ةانسان را از نطف
))  اخـتلطا جميعائالمـرماء الرجل و ماء (( : فـرمـودتـفـسـيـر ايـن آيـه

            دـعقـد منـ فرزنةود و نطفـش وط ميـب زن مخلآرد و ـب مآ :يعني
  )).گردد مي

         ))فـاطـمـه(( و ))عـلى(( ضرتـه چرا فرزندان حـ اينكةدربار ))پاسخ ما(( تابـا در كـم

در  )))عليهم السالم(ائمة اطهار(( ايم كه حتّى نوشته. گويند مى ))ابن رسول اللّه(( را )عـليهما السالم(
انـد هـمـان مـطـلبـى را   اين موضع داشـتـهةضمن مناظراتى كه با خلفاء زمان خود دربار

انـد كـه دانـشـمـنـدان عـلم جـنـيـن شناسى امروز با وسائل مجهز و كافى  اثـبـات كـرده
  .ن مطالب و علوم توجه پيدا كننداى از آ اند به گوشه توانسته

 ةكه نطف ))اسپرماتوزوئيد((  شرح مفصلى از كيفيت پيدايش انسان از))پاسخ ما(( مـا در كـتـاب
ايم كه هر  ايم و در آنجا يادآور شده  زن اسـت نگاشتهةكـه نـطـفـ ))اوول(( مـرد اسـت و
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و بايد هر يك از آنها قسمتى از . دوى آنها بـطـور مـسـاوى در ايـجـاد فرزند دخالت دارند
  .بدن انسان را تشكيل دهند

ثّرترى   مؤ  زن نقشةقـابـل تـوجـّه آنـكـه دانـشـمـنـدان جـنين شناس معتقدند كه نطف
بـرد، يـعـنـى از زمـان انـعـقـاد نـطـفـه تـا وضـع  در ايجاد و پـرورش فـرزنـد بـه كـار مـى

ل جديد حكم و وضع مشابه يك تخم مرغ را خواهد داشت حـمـل سـراپـاى مـادر بـراى نس
  .كند نسبت به جوجه اى كه در آن است و رشد مى

شوند  الغ مىـ ب هايش  ا زمانى كه جوجهـر تـكند ديگ دار مى مرغى را نطفه خـروس تـخم
گذارد و بسا كه   مرغ است بسا كه خروس نباشد ولى مرغ تخم مىةتمام زحـمات به عهد

  .آورد دون خروس جوجه مىمرغ ب تخم
 پـدر بـه تـخـمـك ))اسپرماتوزوئيد(( مـادر و پـدر نـيـز هـمـيـن وضـعـيـّت را دارنـد

شود و  كند، فعاليت بدون تغذيه نمى شود شروع به فعاليت مى يكى مى رسد مادر مى ))اوول((
  . نطفه از طرف مادر استةتغذي

ـاى رحم سرگردان است از كجا بايد تغذيه شود ه نـطـفـه كـه روزهـائى چـنـد در لوله
و بـطور تقريب غذائى جهت خود و اسپرماتوزئيد،  ايـن پـيـش بـيـنـى را كـرده ))اوول(( گويا

  .آن قدر برداشته كه براى زمان قبل از النه گزينى كافى است
 در جستجوى اى از مادر جدا از هم و نطفه ))اسپرماتوزوئيد(( اى از پدر يعنى وقـتـى نطفه

 غـذا بـا ))اوول(( همند تا نـسـل جـديـدى بـسـازنـد فـقـط مـادر بـه فـكـر تـغـذيـه اسـت
شود تا النه گزينى  كند بعد سلولهاى مخاط رحم توسط نطفه منهدم مى خـود حـمـل مى

  .انجام گيرد
م ـك مـرسد از مادر است ك  نطفه مىة، كه به مصرف تغذيبـاز سـلولهـاى خراب شده

، او نيز در مايعى ن كه در مايعات غوطه ورند درآمدهوضعيت جـنـيـن، مـانند اعضاء ديگر بد
       خورد و يا  ادر مىـه مـور شده و از آنجائى ك غوطه) مـايـع آمـنـيـوتيك(دن به نـام ـاز ب
  .نمايد آشامد تغذيه مى مى

مـادر مـتـكـفـّل  از هـمو مـتـولّد گـرديـد بـ بـعـد هـم كـه از مـادر جـدا شـد
      رگـهـاى مـخـصـوص در جـفـت بـه طـفـل ةرا بـوسـيـل  او بـوده آنـچـهةتـغـذيـ
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رساند و در هيچ زمان از پدر   رگهاى مخصوص در پستان به او مىةرسـانـد، اينك بوسيل مـى
  1. كارى نيستوخبرى 

ردن فرزند و رشد و تربيت او آو تـا اينجا از نظر علم روز ثابت شد كه مادر در بوجود
  .سهم بيشترى از پدر دارد

شم مسلّح بوجود آمده واضح نـاگـفـتـه پـيداست كه اين حقيقت در قرون اخير كه چ
ولى قرآن بـا تـفـسـيـرى كـه پـيـشـوايـان شـيـعـه در چـهـارده قـرن قـبل بر قرآن . گرديده
اند و در ضمن آيات و  اى پيروانشان فرمودهاند تمام مطالب فوق را با بيانى ساده بر داشته

 زن و هـم ة خلقت انسان هم نطفأاند كه مبد ره و بلكه تصريح كردهروايات بسيارى اشا
 مرد است و ما در اين فصل به چند نمونه از كلمات خاندان عصمت كه همان حقايق ةنـطـفـ

  .كنيم قرآن است اشاره مى
  :ليـه وآلهقـال رسـول اللّه صـلى اللّه عـ -1 

 ئةاخـبـرنـى جـبـرئيـل انـّه اذا سـبـق مـاء الرّجـل مـاء المـر ((
  2.)) مـاء الرّجـل نـزع اليـهـائةالمـر نـزع اليـه الولد و اذا سـبـق مـاء

جـبـرئيـل بـه مـن : فرمود )))اله و صلّي اهللا عليه(پيامبر اكرم(( 
 شـى گـيـرد فـرزنـدمـرد بـر آب زن پـيـ خـبـر داد كـه وقـتـى آب 

شـود و اگـر آب زن بـر آب مـرد  بـه شـكـل پـدر مـتـولّد مـى
  .گردد فـرزنـد بـه شكل مادر متولّد مى پـيـشـى گـيـرد 

ال شـد  سـؤ )))صلّي اهللا عليه و اله(پيغمبر اسالم (( روزى از -2  
مـاء (( :آن حـضـرت فـرمـود؟ آيـد انـسـان چـگـونـه بـوجـود مـى

 اصـفـر رقـيـق فـاذا عـال مـاء ئةالمـرمـاء  لرّجـل ابـيـض غـليـظ وا
و اذا عـال   كـان الولد ذكـرا بـاذن اللّه عـزّوجـلئةالمـرالرّجـل مـاء 

   3))  مـاء الرّجل خرج الولد انثى باذن اللّه تعالىئةالمـرمـاء 

                                                 
 . اولين دانشگاه و آخرين پيامبر-1
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و رقيق است  آب مرد سفيد و غليظ است و آب زن زرد رنگ( 
اگر آب مـرد بـر آب زن غـلبـه ) اين دو در رحم جمع شوندوقتى (

. كـنـد فـرزنـد بـه خـواسـت خـداونـد عـزّوجـل پـسـر خـواهـد بـود
 خداوند دختر ةو اگر آب زن بر آب مرد غلبه پيدا كند فرزند به اجاز

  )خواهد شد
 )))عليه السالم( امام صادق(( پـيـشـواى شـشـم شـيـعـيـان -3 

  فـالولد يـشـبـه ابـاه ئالمـراذا سـبـق مـاء الرّجـل مـاء (( :دفـرمـو
و    مـاء الرّجل يشبه الولد امهئةالمـرسـبـق مـاء  و عـمـه و اذا

  1.))خاله

اگـر آب مـرد بـر آب زن سـبـقـت گرفت فرزند شباهت به پدر و  (
 بعكس شد يعنى آب زن بر آب مرد غلبه كرد كند و اگر عمويش پيدا مى

  )نوزاد شباهت به مادر و دائى خود دارد
 .شود  علمى استفاده مىةاز روايات فوق چند نكت

ثّرند  زن و مرد در انعقاد فرزند هر دو مؤةچنانكه علم جنين شناسى ثابت كرده نطف :لاو.  
اند  و يا قانون وراثت نموده ))ژنتيك((يـشـوايـان اسالم در اين روايات اشاره به علم  پ:مدو

   )) گرانبهائى از معارف بشرى استةكه به گمان اروپائيان مجموع(( اينكه در كتاب دانش با
  :نـويـسـد مى

 اسرار توارث دچار حيرت ةدر طـى قـرون مـتمادى بشر دربار((  
بوده و فقط از اواخر قـرن گـذشـتـه شـروع بـه درك چگونگى اين 

 از اوائل قرن حاضر به فقط  اين موضوعةله نمود ولى مطالعات دربارأمس
نام گرفته در آمـده  ))وجوداتمعلم پيدايش (( صورت دانش مستقلّى كه

عه ـصوم در هـم جديد راهبى كـر حـقـيقى اين علگـذا  پـايـه.اسـت
بـاشـد ايـن  ، مـىزيـسـت  مـى))ويـن(( واقع در نزديكى ))برون((

 متولّد شده 1822 نـام داشـت و در سال ))يـوهـان مـنـدل(( شـخـص
   ))بود
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است و حتّى   جوانچـنـانـكه مالحظه فرموديد از نظر دانشمندان اروپا علم ژنتيك كامالً
عمرش به يك قرن هم نرسيده و ما در اينجا براى آنكه اعجاز گفتار پيشوايان اسالم واضح 

  .گذرانيم  دانشمندان روز را در موضوع علم ژنتيك از نظر شما مىةگردد آخرين نظري
پس از مطالعات  ))دانش(( دانشمند بزرگ آلمانى در كتاب، ))اوكـوسـيـت واسـيمان(( دكـتـر

كه ) اى پالسماى نطفه(اى است به نام  ، مادهبود كه عامل حقيقى توراث قـد شدهزيادى مـعـتـ
  .دارد سلولها وجود 1))كروماتين((اى در قسمت  مركزى سلولهاى نطفهةدر هست

      ه حقيقت نزديك ـادى بـا حدود زيـ اسـت كـه ايـن دانـشـمـنـد تنـاگـفـتـه پـيـدا
گـويد موقعى كه  ايـن بـاره بـه مـا مـى است زيرا آخرين تـحـقـيـقـات عـلمـى در شده

 ))كروموزم(( اى از اجـسـام نخ مانند كه بـه عـده)) كروماتين(( خواهند تقسيم شوند سلولها مى
  .گردند شوند تقسيم مى ه مىيعنى اجسام رنگ پذير ناميد

ى ثنـاقل خصوصيات ار ))كـرومـوزمـهـا(( اسـت كـه ايـن امـروز بـراى مـا مـسـلّم شـده
شوند و تعداد آنها در هر سلول  ، حيوانات و انسان يافت مى سلولهاى نباتاتةهستند و در كلّي

  .بر حسب نوع موجودات متفاوت است
 بـاشـد، مـى ))كروموزم(( زنـده داراى تـعـداد كـمـىسـلولهـاى بـعـضـى از مـوجـودات 

  .دارد ))كروموزم(( 46سلول انسان 
كروموزمها به صورت جفت در سلولها وجود دارند و هر  است كه امـروز ثـابت شده

   جفت از آنها داراى شـكـل خـاصـّى اسـت، در موقع تقسيم سلول كروموزمها نيز تقسيم 
  .باشند  سلولها داراى تعداد كامل كروموزم  معينى مىة كلّيگردند، تقريباً مى

  ه سلولهاى ـاشد موقعى كـب اى مى ى از موارد مهم استثنائى تعداد كروموزمهاى نطفهـيك
گـردنـد در ايـن عـمـل  شـونـد بـراى آخـريـن بـار تـقـسـيـم مـى اى رسـيـده مـى نطفه

گيرد و  ـك عـدد در هـر سلول نطفه قرار مىفـقـط ي كـرومـوزم تـقـسـيـم، از هـر جـفـت
    .بود خواهد اى داراى نصف تعداد معمولى كروموزم هر يك از سلولهاى نطفه

                                                 
كروماتين از يك كلمة يوناني به معني رنگ اقتباس شده، زيرا قسمتي از هستة مركزي سـلول                 -1

  .كرد د و يا اختالف نژاد رنگتوان آن را بوسيلة پيون است كه مي
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كروموزم دارد درك علّت  23 كروموزم فقط 46 اى به جاى  در مورد انسان سلول نطفهمثالً
ايـد دو سلول ك مـوجـود جـديـد بـ يايـن امـر مـشـكـل نـيـسـت زيـرا بـراى پـيـدايـش

  .با يكديگر تركيب شوند
بـود سـلول جـديـدى كـه  اگـر هـر يـك از آنـهـا داراى تـعـداد كـامـل كـرومـوزم مـى

كـروموزمهاى  سلول معمولى  آيـد داراى دو بـرابـر تـعـداد از آمـيـزش آن دو بـدسـت مـى
  .گرديد مى

بد بدين معنى كه كروموزمها يا داستان شگفت انگيز وراثت به همين جا خاتمه نمى
  .كوچكترين واحـد تـوارث نـيـسـتند

 حـيـاتـى ةيا ماد ))ژن(( دانشمندان معتقدند كه اين كروموزمها از ذرات كوچكى كه
هاى  دانه  ايـن واحـدهـاى كـوچـك بـه شكل يـابـنـد مـى شـونـد، تـشـكـيـل مـى نـامـيـده

  .دان تسبيح در طول كروموزم قرار گرفته
  كـوچـكـترين واحد و يا به عبارت ديگرةتـوان بـه مـنـزل را مـى ))ژن(( در هـر صـورت

  .ديگر متفاوت است ))ژن(( با ملكول ))ژن((  توارث تلقّى كرد و ملكول هر))اتم((
گرفته و  تعيين شده و مورد مطالعه قرار طـرز قـرار گـرفـتـن اين ذرات در دور كروموزمها

  .است نتقال خصوصيات ارثى كشف گرديدهنقش آنها در ا
باشد هر يك از اين ژنها به سهم  ))ژن(( مـمكن است داراى چند صد عدد هـر كـرومـوزم

  .دارند خود نقش كوچكى را در انتقال خصوصيات ارثى به عهده
 بايد با ))ژن((  بـراى انـتقال خصوصيات كوچكى از قبيل رنگ چشم چندينمـثـالً

  1.ى كننديكديگر همكار
شد فقط مقدمه و جزء كوچكى از كشفياتى كه در اين زمينه بدست  آنـچـه در باال گفته

 دشوار است و دانشمندانى كه عمر خود را ه،لأتشريح جزئيات اين مس. باشد است مى آمده
اند هنوز از چگونگى ارتباط ژنها با يكديگر اطّالع   ايـن مـبـحـث نـمودهةصرف مطالع
دانـنـد كـه چـرا گـاهـى از اوقـات خـصـوصـيات غير مترقّبه بطور  رند و نمىدرستى ندا

  .يابد ناگهانى به حيوانات يا نباتات انتقال مى

                                                 
  . 202كتاب دانش صفحة  -1



                                                                                                ))اعجاز قرآن كريم((
                        

                                                                               63  

است و در  اى تغييراتى رخ داده دانـند كه در كروموزمهاى سلول نطفه آنـهـا فـقـط مـى
ادران و خواهران خود شباهتى است كه به هيچ وجه با والدين يا بر نتيجه موجودى تولّد يافته

  .نامند مى) موتانت(اين نوع موجودات را نژاد تغيير يافته د ندار
ــداً ةعـقـيـــد ــرار  مــورد  ديـگـــرى كـــه بـعـــضـى از دانـــشـمندان آن را جدي           بحــث ق

           ، هـمــراه كـرومـوزمـهــا      عـامــل تـعـيـيــن جـنــس     : ـويـنــد گ اند اين است كه مـى      داده
  جـنــس را هـمــراه يـكــى از      ةجـنـسـى نـيـسـت بـلكـه عـامـل مـعـيــّن كـنـنــد        غـيـر

آن دانند و وجـود      مى) به نام كروموزومهاى جنسى   (كـرومـوزمـهـاى ديگرى كه شناخته شده      
  .عقيده دارند) كرمك و تخمك(را در هر دو جنس 

بود و اگر در  شد فرزند پسر خواهدبيشتر با )اسپرم(در كرمك  بنابر اين اگر آن كروموزم
  1.بيشتر بود نوزاد دختر است) اوول(تـخـمك 

له بـحـث شـد بـرگـرديـم بـه تـشـريـح روايـاتـى أحاال بعد از آنكه مختصرى از اين مس
  .كـه از پـيـشـوايـان اسـالم نقل كرديم

عنـى  ي )ـرد جــمع شـد    وقـتــى آب زن و مـ      : (فرمـود  )))صـلّي اهللا عليـه و الـه       (پيغمبر اسالم   ((
يعنى كروموزم جنسى كرمك     )) مرد غلبه كرد   ةاگر نطف  ((گرديد) اوول(وارد  ) اسـپـرماتوزئيد(
يعنى كرومـوزم جنـسى     ) دزن غلبه كر  ة  و اگر نطف  (بـيـشـتـر بـود فرزند پسر است      ) اسـپـرم(

  .بيشتر بود فرزند دختر است) اوول(تخمك 

   در آخرين تحقيقات علمى خود  ژنتيك ان علمقـابـل تـوجه آنكه بعضى از دانشمند
هائى كه حامل صفات و خصوصيات نياكانند گاهى زياد و گاهى ))ژن(( در كروموزمها :اند گفته

 .كمترند

                                                 
جنس مذكّر هتروزيگـوت    . گامتهاي انسان از نظر وجود كروموزومهاي جنسي يكسان نيستند         -1
و  ) x(يـك نـوع آن يـك كرومـوزوم          . كنـد  و دو نوع اسپرم با نسبتهاي مشابه توليد مـي         ) xy(بوده  

  ).تاب مباني زيست شناسي سلولي و مولكوليك. (كند حمل مي ) y(ديگري يك كروموزوم 
باشد، فرزند   ) y(كند داراي كروموزوم     لقاح پيدا مي   ) x(توضيح آنكه اگر اسپرمي كه با تخمك        

   .  شود مي) xx(باشد فرزند دختر ) x(شد و اگر آن اسپرم داراي كروموزوم  خواهد) xy(پسر 
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يعنى ژنهاى (اگر آب مرد بر آب زن غلبه كند : فرمايد در روايت باال مى )عليه السالم(امام
ند به پدر و عموها شباهت دارد و اگر آب زن بر فرز) باشد  مرد غلبه داشتهةكروموزم نطف

فرزند شباهت به مادر و )  زن غلبه داشت ةيعنى ژنهاى كروموزم نطف( مـرد غـلبه كرد ةنـطـفـ
  .داشت هايش خواهد خاله

در ايـنـجـا مـمـكـن اسـت يـك مـطـلب فـكـر خـوانـنـدگـان را مـتـوجـّه خود سازد 
  .باشد چرا بسيارى از فرزندان شباهتى به پدر و مادر خود ندارندو بگويند اگر اين اصل مسلّم 

دانند بلكه  ثّر نمى  پيشوايان اسالم تنها موضوع توارث را مؤاوالً :گوئيم در پـاسـخ مـى
ثّر دانسته كه اگر برخالف طبيعت اراده كند اثر ژنها را  مؤنيرو و قدرت پروردگار را كامالً

 زن غلبه كرد فرزند پسر ة مرد بر نطفةگويند اگر نطف وقتى كه مىنمايد و لذا در  خـنـثى مى
  . يعنى اگر خداوند اذن دهد))باذن اللّه(( :اند است بالفاصله فرموده

تنها از حضرت مريم بدون پدر متولّد  )))عليه السالم (عيسى(( اينكه حضرت :گوئيم لذا مي
ست بلكه معجزه اين است كه بايد انگيز ني شده با در نظر گرفتن مطالب فوق زياد شگفت

 ولى حضرت آيد دختر باشد طـبق قانون توارث و علم ژنتيك اوالدى كه تنها از زن بوجود مى
يـك مرد از حضرت مريم يك زن كه به هيچ وجه از لحاظ تقسيمات  )))عليه السالم(عيسى((

   .است نبايد تحقّق پيدا كند چگونه آن حضرت بوجود آمده كروموزمى

داند  م اين مطلب را سهل دانسته زيرا اين مورد را تنها مربوط به قدرت پروردگار مىاسال
و در قرآن تصريح كرده كه تولّد حضرت عيسى بدون پدر پنجاه درصدش مربوط به قانون 

   :فرمايد توارث نبوده بلكه پسر بودنش خلقت ابتدائى بوده كه مى

ى همان گونه كه بوجود آمدن آدم و يعن 1))است عـيـسى هم مانند آدم خلقت شده((
 آوردن آن حضرت خصوصيات او مـربوط به قانون توارث نبوده و تنها قدرت خدا در بوجود

  . اسـت ثّر بوده مؤ
 پدر ةرسيم كه اوالد را نبايد فقط فرآورد خـره از گـفتار فوق به اين نتيجه مىو بـاأل

  .كند را بازي ميثّرترى  دانست بلكه مادر در ايجاد فرزند نفش مؤ

                                                 
سوره آل عمـران آيـه      .»ادم خَلَقَه منْ تُرابٍ ثُم قالَ لَه كُنْ فَيكُونُ        انَّ مثَلَ عيسى عنْد اللّه كَمثَلِ ء      « -1

59 . 
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ايـنـجـا شايد مهمترين مطلبى كه افكار جمعى را متوجه خود ساخته اين باشد كه چرا 
دانشمندان عـلم جـنـيـن شـناسى به عظمت كالم پيشوايان اسالم توجه نداشته و اعجاز قرآن 

  .اند را در اين زمينه اذعان نكرده
 تاريخ ةسلمان بيشتر اسالم را از دريچدر پـاسـخ ايـن عـده بـايـد گفت كه مردم غير م

كنند كه خلفاء اموى و عباسى  نگرند و گمان مى خلفاء و افـكـار عـلمـاء اهل سنّت مى
اند و ترديدى نيست كه آنها هم از اين  بوده )))صلّي اهللا عليه و اله(پيغمبر اسالم (( نمايندگان حقيقى

اى  ـوضـوع كه اثباتش ضررهاى فوق العادهبـخـصـوص ايـن م. انـد مطلب بـى بـهـره بـوده
خواستند اين  براى اغـراض شـخـصى آنان داشته كه در نتيجه اگر هم پيشوايان شيعه مى

خواستند و منكر اين مطلب علمى  مطالب را به آنان تعليم دهند در مقام بحث و مجادله بر مى
  .شدند مى

ا از اين موضوع اطّالعى نداشته و طبق و لذا پيشوايان اهل سنّت و خلفاء اموى و عباسى ي
اند كه بگويند  افكار سـطـحى مردم قضاوت كرده و يا روى حقد و حسد اصرار داشته

 به اين فرزندان تنها مـتـعـلّق بـه پـدرانـنـد و مـادران در ايـجاد آنها دخالتى ندارند و غالباً
  :شدند كه  مىلثّشعر متم

  ))باعد انوهنّ ابناء الرّجال الّبنونا بنو ابنائنا و بناتنا ب((
بود ولى فرزندان دختر ما  فـرزنـدان مـا از پـسـران ما خواهند(( 

   ))باشند فرزندان مردان ديگر و دور از نسب ما مى
   و هـمچنين مكرّر خلفاء اموى و عباسى با پيشوايان شيعه در مورد اين موضوع بحث 

  .اند  معنى بودهاند و بخصوص عباسيان منكر اين مى كرده
تر ببينند  گذاشت كسى را در مقابل خود در نسب برتر و پر اهميت زيـرا حقد و حسد آنان نمى

و لذا مـكـرّر پـيـشـوايـان معصوم شيعه با آنان مباحثاتى در اين موضوع داشته و از نظر علم و 
به همان  )))عـليها السالم( فـاطـمـه((اند كه فرزندان  كرده اسـتـدالالت عـقـلى و نقلى اثبات مى
هم خـواهـنـد  )))اله و عليه اهللا صلّي( اسالمپيغمبر(( اند فرزندان مـنـاسـبـت كـه فـرزنـدان ابـيطالب
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 با هارون الرّشيد در كتب تاريخ و )))عليه السالم(موسى بن جعفر((  حضرتةه مباحثچبود چنان
  1.است روايات ذكر شده

ز ا  ))عــليهما الـسالم  )) ((فـاطـمــه ((  و))عـلى(( الوه بر اينكه فرزندان، عبـنـابـراين مسلّم است 
، فرزندان پيغمبرند بيان اين مطلب هم به تنهائى از قرآن و پيشوايان اسالم بخـصوص                نظر علم 

     .با نداشتن وسائل علمى معجزه است

  
  

  ششم
  )) قرآنو نيعمر زم((

  
 )))اله و عليه اهللا صلّي(پيامبر اكرم ((  زمان بعثتآنـچه در كتب عهدين نوشته شده و همچنين در

هـزار  اسـت كـه از عـمـر زمـيـن كـمـتـر از ده در بـيـن مـردم مـعـروف بـوده ايـن بـوده
  .است سال گذشته است چنانكه در سفر پيدايش از كتاب تورات به اين مطلب تصريح شده

علم امروز عمر كره زمين را طوالنى  دانشمندان آن روز و طبقةولى قرآن برخالف نظري 
  .                                                  داند سابقه مى دانسته و حتّى زندگى بشر را در آن پر

گويد كند از قول مالئكه مى  حضرت آدم را نقل مىةزيرا وقتى قص :               

 ))≅ yè øg rB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒÏe$! $#((2   

قرار دهى كه در آن  زمين كسى را ةخواهى در كر آيا مى :يعني ((
  )) فساد و خونريزى كند
 مالئكه فرمايند مى )))عليهم السالم( اطهارةائم(( در تـفسير اين آيه مفسرين واقعى قرآن يعنى

 سؤال اين جهت همين بهانـد  دانسته مى و خـصـوصـيـّات روحـى او را بشر زنـدگـى ةسابق
  .اند را از پروردگار نموده

                                                 
ايم،  اين روايت و روايات ديگرى در اين زمينه نقل كرده         » انوار زهرا عليهاالسالم  «ما در كتاب     -1

 . به آنجا مراجعه شود

 .30سورة بقره آية -2
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 ةشـود كـه آيـا قبل از اين عالم و آدم در كر ال مـى وقـتـى از ايـن مـفـسـّريـن سـؤو لذا
زمين عالم و آدم ديگرى هم بوده در پاسخ به مضامين مختلف جواب مثبت داده بلكه به 

 آن را براى شنونده خسته كـنـنـده دانند كه ذكر عدد  زمين مكرّر مىةقدرى آن را در كر
 در ذيـل هـمـيـن آيـه روايات فراوانى در اين زمينه ))بـرهـان((در تـفـسـيـر . انـد دانـسـتـه
  .است نقل شده

 ديگر از وجوه اعجاز قرآن را بكنارى زده و مطلـب            ةبنابراين قرآن با بيان مطلب فوق يك پرد       
  .است ما را ثابت كرده

  
  هفتم

  ))يموجودات آسمانقرآن و ((
اى وجود  امروز با وسائل مختلف علمى كشف شده كه در كرات ديگر نيز موجودات زنده

  .دارند كه آنها حتّى داراى علم و عقل و دانشند
  :گويد و قرآن نيز با آياتى به اين جمله اشاره فرموده و مى

))⎯ ÏΒ uρ ⎯ Ïµ ÏG≈ tƒ# u™ ß, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ £] t/ $ yϑ ÎγŠ Ïù ⎯ ÏΒ 

7π −/ !# yŠ 4 uθ èδ uρ 4’ n? tã öΝ Îγ Ïè ÷Η sd # sŒ Î) â™ !$ t±o„ Öƒ Ï‰ s%((1  

و آفرينش آسمانها و زمين و  هاى خدا خلقت از نشانه :يعني(( 
او قدرت دارد هرگاه  است و جنبندگانى است كه در آنها پراكنده شده

  ))جمع آورى كند بخواهد همه را

π(( ةكه از كلم  −/ !# yŠ((ًشود كه در آسمانها نيز جاندارى وجود دارد تفاده مى اس كامال.  
 بسيار مختصر از صدها مطلب علمى كه در اعجاز قرآن از نظر علوم ةايـن بـود چـنـد جـمل

  .مادى در كتب مختلف ذكر شده است
  
  

                                                 
 .29سورة شوري آية  -1
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  هشتم

  ))ندهيقرآن و اخبار از آ((
  .ات استقرآن در بسيارى از آيات خبر از آينده داده كه منجمله اين آي

1-)) Œ Î) uρ ãΝ ä. ß‰ Ïè tƒ ª! $# “ y‰ ÷n Î) È⎦÷⎫ tG x Í←!$ ©Ü9 $# $ pκ ¨Ξ r& öΝ ä3 s9 šχρ –Š uθ s? uρ 

¨β r& u ö xî ÏN# sŒ Ïπ Ÿ2 öθ ¤±9 $# Üχθ ä3 s? ö/ ä3 s9 ß‰ƒ Ìãƒ uρ ª! $# β r& ¨, Ïtä† ¨, ysø9 $# 

⎯ Ïµ ÏG≈ yϑÎ= s3 Î/ yì sÜ ø) tƒ uρ t Î/# yŠ t⎦⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $#((1  

ز دو دسته لشگر دشمن زمانى كه وعده داد خدا كه بر يكى ا(( 
 غـيـر مـسلح براى شما ةپيروز خواهيد شد و شما دوست داشتيد طائف

خواهد حقّ را آشكار  باشد و تنها شما با آنها روبرو شويد ولى خدا مى
  ))كند و كافران را ريشه كن سازد

ده كن ساختن كفّار را به مسلمانان وعده فرمو  اين آيه قبل از جنگ بدر نازل شده و ريشه
تـعـداد  با آنكه جـمـعـيـّت مـسـلمـانـان سـيـصـد و سـيـزده نـفـر بـيـشـتـر نـبـود و ايـن

اند كه در ميان  آمد و از نظر قوا، نيز نوشته در مـقـابـل كثرت جمعيت كفّار به حساب نمى
لشگر مـسـلمـيـن جـز بـراى زبـيـر و مـقـداد اسـب وجـود نـداشـت و حال آنكه مشركين 

اين .  پيروزى فرموده استةاند قرآن با صراحت به آنها وعد  مجهز به قواى آن روز بودهكامالً
  .خود بهترين دليل بر پيشگوئى قرآن است

  :فرمايد  روم آيه دوم الى ششم مىةسور -2

)) ÏM t7 Î= äñ ãΠρ”9 $#  þ’ Îû ’ oΤ ÷Š r& ÇÚ ö‘ F{ $# Ν èδ uρ -∅ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ óΟ ÎγÎ6 n= yñ 

šχθ ç7 Î=øó u‹ y™  ’ Îû Æì ôÒÎ/ š⎥⎫ ÏΖÅ™ 3 ¬! ã øΒF{ $# ⎯ ÏΒ ã≅ ö6 s% .⎯ ÏΒ uρ ß‰ ÷è t/ 4 
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7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ uρ ßy t ø tƒ šχθ ãΖÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ÎóÇ uΖÎ/ «! $# 4 ç ÝÇΖtƒ ∅ tΒ â™!$ t± o„ ( uθ èδ uρ 

â“ƒ Í“ yè ø9 $# ÞΟŠ Ïm §9 $#  y‰ ôã uρ «! $# ( Ÿω ß# Î=øƒ ä† ª! $# … çν y‰ôã uρ £⎯ Å3≈ s9 uρ u sY ò2 r& 

Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n=ôè tƒ((  

شدند ولى آنها به  روميان در نزديكترين سرزمين مغلوب :عنيي(( 
چند سـال بـيـشـتر طول نمى كشد كارها پيش  زودى پيروز خواهند شد

و در آن  اين و بعد از اين دست خدا است و او توانا و مهربان است از
شوند خداوند هر كس را  منين از نصرت الهى خوشحال مىروز مؤ

            الهى تخلّف ندارد ولى بيشتر مردم ةوعدو  كند بخواهد يارى مى

  )) دانند نمى
كـه در ايـن آيـه از غـالب شـدن روم بـر سـلطـان فـارس بـعـد از آنـكـه در زمـان 
نـزول ايـن آيـه مـغـلوب شـده بـودنـد خـبـر داده اسـت و آن پـس از سـالهـا كـه از نزول 

  . واقع شد،اين آيه گذشته بود
3- )) $ ¯ΡÎ) š≈ oΨ ø‹ sÜ ôã r& t rOöθ s3 ø9 $# Èe≅ |Á sù y7 În/ tÏ9 ö ptùΥ $# uρ χ Î) 

š t∞ ÏΡ$ x© uθ èδ çtI ö/ F{ $# ((1   

كن و  بخوان و نحر مـا بـه تـو كوثر عطا كرديم براى خدا نماز((
  ))النّسل است اميه مقطوع بدان كه دشمنت يعنى بنى

و پـيـشـرفـت ديـن مـقـدس اسـالم و  كـه در ايـن سـوره از قـطـع نـسـل بـنـى امـيـّه 
خـبـر داده شـده اسـت زيـرا وقـت نـزول  )))صلّي اهللا عليه و اله(پيامبر اكرم ((  نـسـلةتـوسـعـ

 )))عـليها السالم(فـاطـمـه (( ايـن سـوره فـرزنـدان امـيه فراوان بودند و پيامبر جز دخترى به نام
به قدرى نـسـل  )عـليهما السالم())فـاطـمـه(( و ))عـلى(( لولى در عين حال بعدها از نس. نداشت

 آنها انجام شده و در ةآن حـضـرت تـوسـعه پيدا كرد كه جميع كارهاى نيك در دنيا بوسيل
نمودند و  اند كه در مقابل استعمارگران هر زمان مبارزه را آغاز مى تـمام زمانها آنها بوده

                                                 
 .سورة كوثر -1
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شود بعد   از عدل و داد مىپرروحـى فـداه دنـيـا  ))اهللاةبقي((  حـضـرتةعاقبت هـم بـوسـيـل
  . پر از ظلم و جور شده باشدآنكهاز 

  :فرمايد  مي27 ةيآ فتح ةدر سور -4 

 ))‰ s) ©9 šX y‰ |¹ ª! $# ã& s!θß™ u‘ $ tƒ ö™ ”9 $# Èd, ys ø9 $$Î/ ( £⎯ è=äz ô‰ tG s9 

y‰ Éf ó¡yϑ ø9 $# tΠ# t ys ø9 $# β Î) u™ !$ x© ª! $# š⎥⎫ ÏΖÏΒ# u™ t⎦⎫ É) Ïk=pt èΧ öΝ ä3 y™ρâ™â‘ 

z⎯ƒ ÎÅ_Ç s) ãΒ uρ Ÿω šχθèù$ sƒ rB ( zΝ Î=yè sù $ tΒ öΝ s9 (#θßϑ n=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ⎯ ÏΒ Èβρ ßŠ 

š Ï9≡ sŒ $[s ÷G sù $·6ƒ Ìs%((  

 اگـر حـتـمـاً يـاى رسـول را راسـت قـرار داد زيـراؤخـدا ر(( 
خـدا بـخـواهـد در حال آرامش و امنيت وارد مسجدالحرام خواهيد شد 

) عـمـره اسـت  كه اينها از اعـمـال ( تراشيده و تقصير خود را و سرهاى
و ترسى در آن موقع نخواهيد داشت و  انجام خواهيد داد و هيچ خوف

  )).آن پيروزى نزديك ديگرى نصيب شما خواهد شد غير از
 بـعـيـد بـه  مجهولى كه از نـظـر مـسـلمـانـان كـامـالًةپر واضح است كه اين آيه از آيند

 ةخبر داده و پرد) انان به مكّه و انجام اعمال عمرهيـعـنى ورود مسلم(رسـيـد  ىنـظـر مـ
  . اعجاز قرآن برداشته استةديگرى از چهر

 و 44 ة ما جمعى پيروزيم، آي)انـا جميع منتصر: (در روز جـنـگ بـدر ابـوجـهـل صـدا زد -5
  : قمر نازل شدةسور 45

 )Π r& tβθ ä9θà) tƒ ß⎯ øt wΥ ÓìŠ ÏΗ sd ×ÅÇ tFΖ•Β ãΠ t“ öκ ß y™ ßì ôϑ pg ø: $# tβθ —9 uθ ãƒ uρ t ç/ ‘$! $# (   

گويند ما جمع پيروزى هستيم ولى به زودى آنها  آيـا آنـهـا مى((
  )) كنند و فرار مى شكست خواهند خورد

6-))M ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Î1r& 5= yγ s9 ¡= s?uρ !$ tΒ 4© o_øî r& çµ ÷Ψ tã … ã& è!$ tΒ $ tΒ uρ 

|= |¡Ÿ2  4’ n?óÁ u‹ y™ # Y‘$ tΡ |N# sŒ 5= oλ m;  … çµ è? r& tøΒ $# uρ s' s!$£ϑ ym É= sÜ ys ø9 $#    

’ Îû $ yδ Ï‰‹ Å_ ×≅ ö7 ym ⎯ ÏiΒ ¤‰|¡ ¨Β((   
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لهـب و نـابـود شـد  نـابـود بـاد دو دسـت ابـى  :يـعـنـى  ((
هـيـچـگـاه مال و تجارتش او را نجات نخواهد داد به زودى در آتش 

  ))  شود ور وارد مى سوزان شعله
 اقوام خود را دعوت پيامبر معظّم اسالم روزى :دنويس  مىن نزول اين سوره مورخينأدر ش

     آيد باور  اگـر من به شما بگويم صبح يا عصر دشمنى به سراغ شما مى :كرده و گـفـت
ا اعالم قبل از رسيدن عذاب سختى به شم :، فـرمودبـلى: ، هـمـه گـفـتـنـدكنيد يـا نـه مى

هاى برافروخته و سرخش او را ابولهب  ت گونهكـه بـه مناسب) عـبـدالعـزى(كنم  خطر مى
اى  نـابـود شـوى آيـا بـخـاطـر ايـن مـنـظـور مـا را دعـوت كـرده :كنيه داده بودند گـفـت
M ((:ايـن سـوره نازل شد ¬7 s? !# y‰ tƒ ’ Î1 r& 5= yγ s9 ¡= s? uρ ((.  

ى حقيقت  مجهولى خبر داده و اين اخبار غيبةكـه پـر واضـح اسـت ايـن سـوره از آيند
  .پيدا كرد و دو دست ابولهب نابود شد

اند كه ما براى   پـيـشـگـوئيـهـاى قرآن نقل نمودهةمـفـسـّريـن آيـات زيـادى دربـار
  .كنيم اختصار به همين چند مورد اكتفا مى

  
  

  ))نتيجة بحث((
ه پـس بـنـابـر آنچه در اين باره يادآور شديم قرآن از نظر مطالب معجزه است آن چنانك

  .باشد  آن نيز معجزه مىةثابت شد كه اين كتاب عظيم از نظر آورند
حال كه ثابت شد قرآن معجزه است و تمام مطالبش حق است، پس طبيعى است كه بـا اثبـات          

آلـه و عـصمت آن       و عليه اهللا اعجاز قرآن خداى تعالى را اثبات كرده و رسالت رسول اكرم صلى           
حكمت و حقـايق و معـارف واقعـى بـه روى خـود بـاز       حضرت را نيز اثبات كرده و درى از       

  .ايم نموده
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  »معنى وحى و الهام«
اند كه اكثر آنها از نظر قرآن و روايات  دانشمندان و مفسرين درباره معنى وحى مطالبى گفته  

كنيم و اين تعريف كه استنباط شده        نظر مى  مردود است و ما براى اختصار از آن نظرات صرف         
  .آوريم ايات است در اينجا مىاز آيات و رو

وحى ارتباط مخـصوصى اسـت كـه از جانـب خـدا بـا بنـدگان           
آور است، مخصوص انبياء نيست ولـى        شود، قطع  خاصش برقرار مى  

همه انبياء از آن برخوردارند، گاهى ممكن است در بيدارى و گـاهى             
در خواب و گاهى با اشاره و گاهى با تكلّم و ايجاد سخن از طـرف                

  .ار برقرار گرددپروردگ
آور نيست و ممكن اسـت، بـا         الهام سخن گفتن پروردگار است بوسيله القاء در قلب، قطع         

الهامات براى همه مردم چه متوجه آن باشـند و چـه نباشـند، هـست و                 . وسوسه مخلوط شود  
گويد و خوبيها را در قلـب انـسان          بوسيله الهامات خداى تعالى بديها و زشتيها را به انسان مى          

  .كند القاء مى
و 1.»ونَفْسٍ وما سواها، فَاَلْهمها فُجورهـا و تَقْويهـا        «: فرمايد چنانكه خداى تعالى در قرآن مى     

كه در آيه شريفه قرآن است تفسير به الهام شده، زيرا چـون از پـشت                2»منْ وراء حجابٍ  «معنى  
ه اهل معنى و كسانى كه با سـخنان         البتّ(تواند آن را از وسوسه جدا كند،         پرده است، انسان نمى   

بنابراين بايد ميزانـى بـراى جـدا        .) گذارند پروردگار آشنائى دارند بين الهام و وسوسه فرق مى        
كردن الهام از وسوسه باشد كه طبيعى است آن ميزان دسـتورات شـرع و ديـن مقـدس اسـالم       

و هـر چـه بـر خـالف         . كند الهـام اسـت     يعنى هر چه با دين مقدس اسالم، مطابقت مى        . است
  .شود، وسوسه است احكام و قوانين اسالم به انسان القاء مى

  
  
  

                                                 
 .8 و 7سوره شمس آيه  -1

  .51 و سوره شورى آيه 53سوره احزاب آيه  -2
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  »عدم تحريف قرآن«

  :فرمايد بدون ترديد قرآن تحريف نشده، زيرا خداى تعالى حافظ قرآن بوده آنجا كه مى
و 1.»قرآن را ما نازل نموديم و خودمان آن را حفظ خواهيم كـرد    «

هيچ چيز، چه از قبل و چه از بعد، قـرآن را باطـل     «: همچنين فرموده 
  2.»م نازل شده استكند زيرا آن از طرف خداى ستوده و حكي نمى

تحريـف كـه آن را از    آيا براى باطل شدن قرآن يا براى محفوظ نبودن قرآن كارى بـدتر از          
و بهترين دليل عقلى و علمـى بـراى تحريـف          .  خير شود؟ مسلّماً  حجت بودن بيندازد يافت مى    

نشدن قرآن اين است كه شيعه دستور دارد در نمازهاى واجـب بعـد از حمـد، سـوره كـاملى                     
و . توانست اين واجب را درست انجـام دهـد         واند و اگر قرآن تحريف شده بود مكلّف نمى        بخ

اى را در نمـاز      دادند كه يك سـوره كاملـه       السالم به آنان دستور نمى      ائمه معصومين عليهم   طبعاً
  ولى اكثر مفسرين قائلند كه قرآن به قرائتهاى مختلف خوانده شده؛. بخوانند
…))مثل كلمه . گردد عث تغيير در لفظ و معنا نمىدر اعراب كه با: اول çµ x Ïè≈ ŸÒ ãŠ sù))3 ÿ فاء(كه (

  .توان خواند را به رفع و فتح مى

شود ولى در ظاهر و نوشتن تغييرى پيدا         اختالف در اعراب كه سبب تغيير در معنا مى        : دوم
Œمثل . كند نمى Î))) ((… çµ tΡ öθ ¤) n= s?دبدون تشدي(» اذ تلقونه«و ) با تشديد( ٤.(  

                                                 

1- $̄ΡÎ))) ß⎯ øt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ … çµ s9 t((βθÝà Ï≈ pt m:  9سوره حجر آيه.  

2-ω)) Ïµ‹ Ï?ù'tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# .⎯ ÏΒ È⎦÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ Ÿωuρ ô⎯ ÏΒ ⎯ Ïµ Ï ù=yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô⎯ ÏiΒ AΟŠ Å3 ym 7‰ŠÏΗ xq((   لتسوره فص
  .42آيه 

  .11 و سوره حديد آيه 245سوره بقره آيه  -3

  .15سوره نور آيه  -4
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. دهد دهد ولى ظاهر لفظ را تغيير نمى اختالف در حروف كلمات كه معنا را تغيير مى: سوم
#yمثل  ø‹ Ÿ2)) (($ yδã”Å³⊥ çΡبا راء(» كيف ننشرها«يا ) با زاء( ١.(  

β مثل آيه شريفه  . شود اختالف در حروف كه تنها باعث تغيير لفظ مى        : چهارم Î))) ôM tΡ% x. ω Î) 

Zπ ys ø‹ |¹ Z((ο y‰ Ïn≡ uρ 2كه زقيه و صيحه يك معنا دارد (»االّ زقية واحدة «يا.(  

xمانند آيه شريفه . اختالف در ظاهر لفظ و معنا: پنجم ù= sÛ uρ)) 7((Šθ àÒΖ ¨Β 3 طلح منضوذ«يا«.  

Nاختالف در تقدم و تأخّر كلمات مانند آيه شريفه          : ششم u™ !% y` uρ)) äο t õ3 y™ ÏN öθ yϑ ø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/ ((٤ 
  .»حق بالموتجائت سكرة ال«و يا 

يـا  » وما عملت ايديهم  «اختالف در زياد شدن و يا كم شدن كلمات مانند آيه شريفه             : هفتم
$ tΒ uρ)) çµ ÷G n= Ïϑ tã öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (((.5  

اى اضافه شـده باشـد، مـورد اتّفـاق           اى يا سوره   بنابراين تحريف به معناى آنكه بر قرآن آيه       
اى كـم شـده      ناى آنكه از قرآن آيه يـا سـوره        سنّى و شيعه بوده كه انجام نشده است ولى به مع          

اما بـه معنـاى آنكـه       . باشد، مورد اختالف است كه ما در باال ثابت كرديم كه انجام نشده است             
يك حرف يا يك كلمه اضافه يا كم شده باشد و تغيير دهنده معنا باشـد يـا نباشـد، كـه آن را                        

و همچنـين مختلـف شـدن در        .  اسـت  اند و مورد اتّفاق سنّى و شـيعه        اختالف در قرائت گفته   
انـد و در     حركات و حروف چه مغير معنى باشد يا نباشد باز آن را اختالف در قرائـت ناميـده                 

  .قرآن انجام شده و مورد اتّفاق سنّى و شيعه است
اند در حقيقت    بر اين اساس اكثر رواياتى كه علماء اسالم به عنوان تحريف قرآن ذكر كرده             

وده و از حذف و اضافه شدن يك كلمه يا يـك حـرف و يـا اخـتالف در                    اختالف در قرائت ب   

                                                 
 .259سوره بقره آيه  -1

 .53 و 29سوره يس آيه  -2

 .29 سوره واقعه آيه -3

 .19سوره ق آيه  -4

 .35سوره يس آيه  -5
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اى از قـرآن حـذف       اى از قرآن و يـا آيـه        سوره: گويند و آنهائى كه مى   . كند حركات تجاوز نمى  
اند و دليل روشنى بر اين مدعى ندارند و بـاالخره اكثـر روايـاتى كـه ظهـور در                     شده بسيار كم  

 انـد و   سنّت و يا از طريق شيعه نقل شـده باشـد ضـعيف            تحريف قرآن دارد چه از طريق اهل        
ضمنا تذكّر ايـن    . احتمال دارد كه دشمنان براى تضعيف حجيت قرآن آنها را جعل كرده باشند            

السالم كتابى نوشت در توضيح آيات قرآن كه تمامش          نكته الزم است كه على بن ابيطالب عليه       
در نزد ائمه   » السالم كتاب على عليه  «ن كتاب به نام     آله بود و آ    و عليه اهللا سخنان رسول اكرم صلى   

در آن كتاب همه چيز از معارف و احكام و حقايق عالم . السالم معروف بوده است اطهار عليهم
شود در آن كتـاب      هستى حتّى ارش خدش نوشته شده بود و آنگونه كه از روايات استفاده مى             

شـد و ائمـه اطهـار        ن كنار هـر آيـه ديـده مـى         نزول قرآن و كلماتى به عنوان توضيح آيات قرآ        
$ :مثالً در كنار آيه شـريفه     . كردند السالم به آن در موضوعات مختلف استدالل مى        عليهم pκ š‰ r' ¯≈ tƒ)) 

ãΑθ ß™ §9 $# õ Ïk= t/ !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& š ø‹ s9 Î) ⎯ ÏΒ y((7 Îi/ در آن كتاب و در اين آيه بـوده كـه           » فى علي «كلمه   ١) ‘¢
  .عنوان توضيح در پرانتز آمده ولى جزء قرآن نبوده است اين جمله به تحقيقاً

السالم كه آن روز به خاطر مسائل سياسى مورد قبول سياستمداران            بنابراين كتاب على عليه   
السالم آن را بـه فرزنـدانش كـه امـام بودنـد،              و حكّام آن روز واقع نشد، على بن ابيطالب عليه         
و آن كتاب مـورد اسـتفاده بـشر واقـع گـردد،             سپرد تا براى روزى كه آن سياست عوض شود          

كردند و بـه اصـحاب     السالم مرتّب به آن كتاب استدالل مى       اما ائمه اطهار عليهم   . محفوظ بماند 
بـه خـدا    «: گفتند دادند و در اكثر جاها كه در تفسير قرآن مى          آن كتاب و مطالب آن را نشان مى       

بـه  . كردنـد  اى نقل مى   اى يا در كنار آيه     ن آيه اى در ضم   و كلمه » قسم اين آيه اينگونه نازل شد     
. السالم اين گونه توضيح داده شـده اسـت         احتمال قوى منظور اين بوده كه در كتاب على عليه         

  .اند ولى ديگران آن را به عنوان تحريف قرآن تصور نموده
  
  
  

                                                 
 .67سوره مائده آيه  -1
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  »تقسيم قرآن به محكم و متشابه و مجمل«

  :شود قرآن به سه قسم تقسيم مى
اين آيات ظاهرش حجت است و معنى محكم اين است كه بـه ظـاهر               » آيات محكم «: اول
≅مثل . توان حكم نمود آن مى è%)) uθ èδ ª! $# î((‰ ym r& اند  و اكثر قرآن آيات محكمات.  
اند كه دو معنـى يـا بيـشتر          اين آيات از نظر الفاظ به طورى تنظيم شده        » آيات متشابه «: دوم

در . تواند به هر معنائى كه دوست داشته باشـد آن را حمـل كنـد             دارند و اگر كسى بخواهد مى     
السالم منظور خداى تعالى را از معانى مشترك         اين صورت بايد پيامبر اكرم يا ائمه اطهار عليهم        

  .تواند درباره معنى حقيقى آنها اظهارنظر بنمايد آنها بيان كنند و كس ديگرى غير آنها نمى
كه اين آيات ظاهرش واضح است ولى تفصيلى دارد كـه بايـد پيـامبر               » آيات مجمل «: سوم

θ#مثل . السالم آن را توضيح و تفصيل دهند اكرم و ائمه اطهار عليهم ßϑŠ Ï% r& uρ)) n((ο 4θn=¢Á9 كه بايد  ١#$
  .السالم تفصيل دهند خصوصيات نماز را رسول اكرم و اهل البيت عليهم
  

  »اسامى قرآن«
ن به نامهاى مختلفى كه در حقيقت، آنها صفات قرآن است در خـود قـرآن ذكـر شـده                    قرآ
  :است
  . ـ موعظه7. ـ احسن الحديث6. ـ تنزيل5. ـ ذكر4. ـ كتاب3. ـ فرقان2. ـ قرآن1
  2.ـ روح12. ـ نور11. ـ مبارك10. ـ حكمت9. ـ شفاء8

                                                 
 .110 و 83 و 43سوره بقره آيات  -1

2-  ¨βÎ))) # x‹≈ yδ tβ# u™öà) ø9 $# “Ï‰öκ u‰ ©ÉL¯=Ï9 š†Ïφ ãΠ uθø%r& çÅe³ u; ãƒ uρ t⎦⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# t⎦⎪ Ï% ©!$# tβθè=yϑ÷ètƒ ÏM≈ ysÎ=≈ ¢Á9 $# 

¨βr& öΝ çλm; # \ô_r& # Z Î6 x. (( 9سوره اسراء آيه. 

x8 u‘$ t6 s?)) “Ï% ©!$# tΑ ¨“ tΡ tβ$s%öà ø9 $# 4’ n?tã ⎯ Íν Ï‰ö6 tã tβθä3 u‹ Ï9 š⎥⎫ Ïϑn=≈ yèù=Ï9 # ·ƒ É‹tΡ  (( 1سوره فرقان آيه. 
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  »علّت نگارش«
دند كه با اصطالحات قديمى و قلم سـنگين          در تفسير و ترجمه قرآن، نويسندگان مقي       غالباً

و حتّى گاهى با اصطالحات فلسفى و عرفانى كه مخصوص عده خاصى اسـت تفـسيرشان را                 

                                                                                                                                                       

y7 Ï9≡ sŒ)) Ü=≈ tGÅ6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “W‰èδ z⎯Š É) −Fßϑù=Ïj9  (( 2سوره بقره آيه.   

$̄ΡÎ))) ß⎯ øt wΥ $uΖø9 ¨“ tΡ tø. Ïe%! $# $̄ΡÎ)uρ … çµ s9 tβθÝà Ï≈ pt m: ((  9سوره حجر آيه.    

×≅ƒ Í”∴ s?)) ⎯ ÏiΒ Éb>§‘ t⎦⎫ ÏΗ s>≈ yèø9  .43 و سوره حاقّه آيه 80سوره واقعه آيه ))  #$

ª!$#)) tΑ ¨“ tΡ z⎯ |¡ômr& Ï]ƒ Ï‰pt ø:$# $Y6≈ tGÏ. $Yγ Î6≈t±tF•Β u’ ÎΤ$sW ¨Β ”Ïèt±ø) s? çµ ÷ΖÏΒ ßŠθè=ã_ t⎦⎪ Ï% ©!$# šχöθ t±øƒ s† öΝ åκ ®5u‘ 

§Ν èO ß⎦, Î#s? öΝ èδßŠθè=ã_ öΝ ßγç/θè=è%uρ 4’ n<Î) Ìø. ÏŒ «!$# 4 y7 Ï9≡ sŒ “y‰èδ «!$# “Ï‰öκ u‰ ⎯ ÏµÎ/ ⎯ tΒ â™!$t±o„ 4 ⎯ tΒuρ È≅ Î=ôÒãƒ ª!$# 

$yϑsù … çµ s9 ô⎯ÏΒ >Š$yδ ((  23سوره زمر آيه.   

$pκ š‰ r'̄≈ tƒ)) â¨$̈Ζ9 $# ô‰s% Νä3 ø?u™!$y_ ×π sà Ïã öθ̈Β ⎯ ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ Ö™!$x Ï© uρ $yϑÏj9 ’Îû Í‘ρß‰Á9 $# “Y‰èδuρ ×π uΗ ÷q u‘ uρ 

t⎦⎫ ÏΨ ÏΒ÷σ ßϑù=Ïj9  (( 57سوره يونس آيه.  

8π yϑò6 Ïm)) ×π tóÎ=≈ t/ ( $yϑsù Ç⎯ øóè? â‘ ä‹–Ψ9    .5سوره قمر آيه   )) #$

# x‹≈ yδuρ)) ë=≈ tGÏ. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρr& Ô8 u‘$ t6 ãΒ çνθ ãèÎ7 ¨?$$sù (#θà) ¨?$# uρ öΝ ä3 ª=yès9 tβθçΗ xq öè? ((. 155سوره انعام آيه. 

 (#θãèt7 ¨?$# uρ)) u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρé& ÿ… çµ yètΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ=ø ßϑø9    .157سوره اعراف آيه ))  #$

y7 Ï9≡ x‹x. uρ)) !$uΖø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ô⎯ ÏiΒ $tΡÌøΒr& 4 $tΒ |MΖä. “Í‘ ô‰s? $tΒ Ü=≈ tGÅ3 ø9 $# Ÿωuρ ß⎯≈ yϑƒ M}$# ⎯ Å3≈ s9 uρ 

çµ≈ oΨ ù=yèy_ # Y‘θçΡ “Ï‰öκ ¨Ξ ⎯ Ïµ Î/ ⎯ tΒ â™!$t±®Σ ô⎯ ÏΒ $tΡÏŠ$t6 Ïã 4 y7 ¯ΡÎ)uρ ü“Ï‰öκ tJs9 4’ n<Î) :Þ≡ uÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡•Β ((           
 .52سوره شورى آيه 
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‰: گويد بنويسند و حال آنكه قرآن مى      s) s9 uρ)) $ tΡ ÷ œ£ o„ tβ# u™ ö à) ø9 $# Ì(( ø. Ïe%# Ï9 يعنى مـا قـرآن را بـراى         ١
تر باشد نه آنكه خواننده را دچار  اش آسان  ترجمهپس بايد تفسير و تأويل و. تذكّر آسان كرديم

  .اندازهاى اصطالحات فلسفى و عرفانى بيندازد سردرگمى كند و او را در دست
لذا در اين ترجمه و توضيح كوشش شده كه مطالب علمى و عرفانى و فلسفى ايـن كتـاب            

مـأنوس نوشـته    اصـطالحات و لغـات نا      آميز به زبان ساده و قلم سـاده دور از          عظيم و حكمت  
و بيشتر به مطالب اخالقى و عرفانى و كماالت روحى و تزكيه نفس كه در قرآن هـم بـه             . شود

  .اينها بيشتر توجه شده، بپردازد
اميد است خداى تعالى شرح صدر به ما عنايت كند و اين اقدام مهم را براى ما آسان نمايد 

ز در هر درجه از سواد و علم كه هـستند آن         و گره را از قلم و بيان ما بردارد تا خوانندگان عزي           
  .را بفهمند و مطالب آن را درك كنند

 ))Éb> u‘ ÷y u õ° $# ’ Í< “ Í‘ ô‰ |¹ ÷Åc£ o„ uρ þ’Í< “ ÌøΒ r& ö≅ è=ôm $# uρ Zο y‰ ø) ãã ⎯ ÏiΒ ’ ÎΤ$|¡ Ïj9 (#θßγ s) ø tƒ ’ Í<öθ s% (( 2  

  
  

  »توجه«
 از سوره بقره پرداخته      آيه 38در چاپ اول اين جلد تنها به مقدمه و توضيح سوره حمد و              

بوديم و اين به خاطر آن بود كه بعضى از دوستان شنيده بودند كه ما كتابى در توضـيح آيـات                     
  .نويسيم و اصرار داشتند كه هر چه زودتر چاپ شود، لذا به همين اندازه اكتفا شد قرآن مى

توضيح آيات  ولى در اين چاپ عالوه بر آنكه كلّى اصالحات در مقدمه و در ترجمه و در                 
انجام گرديده توضيح هفتاد و دو آيه از سوره بقره بر آن سى و هشت آيه اضـافه گرديـده كـه                

  . بقره توضيح داده شده استة در اين چاپ صد و ده آيه از سورطبعاً
 

                                                 
 .40 و 32 و 22 و 17سوره قمر آيات  -1

  .28 ـ 25سوره طه آيات   -2
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  )حمد سورة مباركة(
  

ÉΟ ó¡ Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊇∪   

  ß‰ ôϑ ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊄∪   Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# ∩⊂∪   

Å7 Î=≈ tΒ ÏΘ öθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! $# ∩⊆∪   x‚$ −ƒ Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒ Î) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ ∩∈∪   

$ tΡ Ï‰ ÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ ßϑ ø9 $# ∩∉∪   xÞ≡ u ÅÀ t⎦⎪ Ï% ©! $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& öΝ Îγ ø‹ n= tã 

Î ö xî ÅUθ àÒ øó yϑ ø9 $# óΟ Îγ ø‹ n= tæ Ÿω uρ t⎦⎫ Ïj9 !$ Ò9 $# ∩∠∪    
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  »حمد ة مباركة سورةترجم«
   )1(به نام خداوند بخشنده مهربان 

دهنـده   تمام ستايـشها بـراى خداونـدى اسـت كـه پـرورش            
  )2. (جهانيان است

   )3. (خدائى كه بخشنده و مهربان است
   )4. (خدائى كه مالك و صاحب اختيار روز جزا است

. اهيمخـو  پرستيم و تنها از تو كمك مـى        تنها تو را مى   ! خدايا
)5(   

   )6. (ما را به راه راست هدايت كن
اى نه آنهائى كه مورد غضب  راه كسانى كه به آنها نعمت داده  
  )7. (اند قرار گرفته و نه آنهائى كه گمراه شده
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  »توضيح آيات سوره حمد«
Οتوضيح« ó¡Î0 «! $# Ç⎯≈ uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm §9 $# «  

. گوينـد  هم مـى  » آيه«كه در عربى نيز آن را       1در لغت و روايات به معناى نشانه است       » اسم«
به معنى نشانه خـدا اسـت كـه بوسـيله آن نـشانه، خـداى تعـالى شـناخته                    » اسم اللّه «بنابراين  

  :اند خدا بر دو قسم ها و آيات شانهو به اين معنى، ن2شود مى

                                                 

قال االسم مشتقّ من السمه و هى العالمة فكانّه عالمـة لمـا             «: فى مقدمة تفسير نهج البيان     -1
 .»وضع له

قول القائل بسم اللّه اى اسم نفسى       : السالم عن بسم اللّه؟ قال     قال الراوى سئلت الرضا عليه     -2
بحـاراألنوار  .العالمـة :  قـال  ما الـسمة؟  : فقلت له : قال. بسمة من سمات اللّه عزّ وجلّ وهو العبودية       

  .9 حديث 230 صفحه 92جلد 

  السالم عن الصادق عليه
  .انّه سئل عن بسم اللّه الرّحمن الرحيم

  .الباء بهاء اللّه، والسين سناء اللّه، والميم ملك اللّه: فقال
ـ               : فقال. قلت اللّه : قال   ه خلقـه   االلف آالء اللّه على خلقه من النعـيم بواليتنـا والـالم الـزام اللّ
  .واليتنا
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اى از قـدرت و موجوديـت        يعنى در هر چيزى نـشانه     . مخلوقات خداى تعالى هستند   : اول
  .پروردگار متعال وجود دارد

 99است كه تا حـدود      » رحيم«و  » رحمن«هاى لفظى خداى تعالى مثل       ها و نشانه   اسم: دوم
ه آنها معرّف صفات ذات و صفات افعال خداى         اسم از اين قبيل براى خداى تعالى ذكر شده ك         

و كسى كه . و اگر كسى آنها را كامالً بفهمد و بداند و بشناسد خداى تعالى را شناخته. اند تعالى
  .شود خدا را بشناسد وارد بهشت مى

بـه  » بسم اللّـه  «بنابراين  . و نيز اسم به معنى رفعت و بلندى شأن و مقام صاحب اسم است             
  .خداى تعالى است  از مقام و شأن و عظمتمعنى كمك گرفتن

  1.و باء بسم اللّه به معنى استعانت است
* * *  

اين نام شامل همه اسماء و صفات الهى . است» اللّه«ها و نامهاى خداى تعالى    يكى از نشانه  
ايـم و معنـى      در حقيقت همه صفات الهى را منظور نموده       » اللّه«گوئيم   يعنى وقتى مى  . گردد مى

                                                                                                                                                       

: قـال . الـرحمن : آله قلـت   و عليه اهللا هو ان من خالف محمدا وآل محمد صلى       : فالهاء؟ فقال : قلت
 حـديث   231 صـفحه    92بحـاراألنوار جلـد      (.بالمؤمنين خاصة : الرحيم؟ قال : قلت. بجميع العالم 

12.(  
 اللّه االعظم مـن سـواد العـين         بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اقرب الى اسم      : السالم قال الصادق عليه  

  ).257 صفحه 92بحاراألنوار جلد (.الى بياضها
البـاء بهـاء    : السالم عن بسم اللّه الرّحمن الرّحيم فقال       سئلت الصادق عليه  : قال عبداللّه بن سنان   

ميـع   الرّحمن بجٔاللّه، والسين سناء اللّه، والميم مجداللّه وروى بعضهم ملك اللّه، واللّه اله كلّ شي             
  ).11 حديث 231 صفحه 92بحاراألنوار جلد (.حيم بالمؤمنين خاصةالعالم والرّ

 

بسم اللّه اى استعين على امورى كلّها باللّه الّذى التحـق العبـادة             «: السالم فرمود  امام عليه  -1
كنم در جميع امـورم از خـدائى كـه حـقّ كـسى بنـدگى                  بسم اللّه يعنى طلب يارى مى      .»االّ له 

  232 صفحه 92بحاراالنوار جلد . ر براى اونيست، مگ
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و همـه عقـول در وصـف        . يعنى ذاتى كه از وهمها و دالئل علمى و عقلى پوشيده است           » هاللّ«
  .ذات او متحير و سرگردانند

* * *  
و چون خداى تعالى به تمامى مخلوقات خـود اعـم   . به معناى بسيار مهربان است  » رحمن«

دهـد و     مـى  از كافر و مشرك و مسلمان بخشندگى دارد و به آنها مهربان است، به آنـان روزى                
  .كند دارد و سائر نعمتهاى مادى را به آنها عنايت مى آنها را زنده نگه مى

* * *  
به معناى بسيار بسيار مهربان ولى تنها نسبت به مؤمنين و آنهائى كه در راه كماالت  » رحيم«

 آنان از مهربانى و محبت خاصى از جانب خداى تعالى برخوردارند كـه            . اند، است  قدم برداشته 
ƒ⎯: فرموده چنانكه. عمده آن هدايت خاص است     Ï% ©! $# uρ)) (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 (($ uΖ n= ç7 ß™يعنى .١

  .كنيم كسانى كه در راه ما كوشش كنند ما آنها را به سوى راههاى سعادت هدايت مى
از نـام  جـوئيم   اين است كه استعانت و كمك مـى    » بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   «بنابراين معنى   

دهد  كند و به آنها وجود و حيات و رزق مى          خدا، آن خدائى كه به همه مخلوقات، مهربانى مى        
توانند استفاده كنند و نسبت به مؤمنين در هدايتـشان و            و همه آنها از حيات عامه پروردگار مى       

تـنعم  نهايت مهربان است و در آخرت آنها را در بهشت جـاودان م             دستگيرى از آنها در دنيا بى     
  .خواهد فرمود

* * *  
و مستحب اسـت    2.اى از آيات سوره حمد است      آيه» بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   «بدون ترديد   

  3.كه در نمازهاى اخفاتيه بلند گفته شود

                                                 
 .69سوره عنكبوت آيه   -1

ان بسم اللّه الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب وهـى سـبع آيـات               : السالم قال على عليه   -2
  :آله يقول و عليه اهللا تمامها ببسم اللّه الرحمن الرحيم، سمعت رسول اللّه صلى

بحـاراألنوار  .»ولقد آتيناك سبعا من المثانى والقرآن العظيم    «د  يا محم : انّ اللّه عزّ وجلّ قال لى     
  .11 سطر 227 صفحه 92جلد 
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. هاى قرآن و بلكه هر كالمى را با محبت و مهربانى خاصى شروع كرده              خداى تعالى سوره  
. باشد و يا كافر و فاجر، مورد محبت خود قرار داده است           و هر انسانى را چه مسلمان و مؤمن         

يعنى به عموم مردم محبت دارد و به آنها حيـات و وجـود و                است» رحمن«زيرا خداى تعالى    
است يعنـى بـه مـؤمنين مهربـانى         » رحيم«و  . روزى و سالمتى و سائر نعمتها را عنايت فرموده        
  :فرمايد  و باألخره مى.خاصى كه بيشتر مربوط به هدايتشان هست دارد

© ÉL yϑ ôm u‘ uρ)) ôM yè Å™ uρ ¨≅ ä. &((™ ó© x«يعنى رحمت من شـامل همـه       ١
  .شود چيز و همه كس مى

شـروع كـرده و خـود را بـه ايـن            » بسم اللّه الرّحمن الـرّحيم    «هاى قرآن را با      و تمام سوره  
الم كنـد،   و عالوه، براى آنكه اين مهربـانى را بـه همـه مـردم اعـ               . اوصاف معرّفى نموده است   

در شروع كارهـا،    » بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   «ثوابهاى زيادى براى خواندن اين آيه شريفه يعنى         
  .در دفع مرضها، در رفع شياطين و بيچارگيها قرار داده است

بـسم اللّـه الـرّحمن      «السالم در كالهى كه براى پادشـاه روم فرسـتاد            على بن ابيطالب عليه   
شت و در آن كاله جاسازى كرد و به اين وسـيله مـرض صـداع او را                  را در كاغذى نو   » الرّحيم

  .رفع فرمود و او را مسلمان نمود
بـسم اللّـه    «فـرود آمـده بـود، بـا گفـتن           » حصن حيره «خالد بن وليد كه با لشگرى در زير         

  .زهر مهلك را خورد و در او اثر نكرد» الرّحمن الرّحيم
  :آله فرمود و عليه اهللا رسول اكرم صلى

را بخواند خداى تعالى به هر      » بسم اللّه الرّحمن الرّحيم   « كس   هر
دهد و چهار هزار سـيئه را از نامـه           حرفى چهار هزار حسنه به او مى      

  .برد كند و چهار هزار درجه، او را باال مى اعمالش محو مى

                                                                                                                                                       

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم احقّ ما اجهر به وهى اآلية التى قال اللّـه              : السالم قال الصادق عليه   -3
 92 جلـد    بحـاراألنوار .»واذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولّـوا علـى ادبـارهم نفـورا             «عزّ وجلّ   
  .8 حديث 228صفحه 

 

  .156سوره اعراف آيه   -1
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  :آله بوسيله ابن عباس نقل شده كه فرمود و عليه اهللا و نيز از پيغمبر اكرم صلى
زيرا وقتى معلّم، قرآن . مين بهترين خلق خدا بعد از پيامبرانندمعلّ

بـسم اللّـه الـرّحمن    «دهـد در همـان اول كـه     را به كودك تعليم مـى   
دهد، خداى تعـالى او و آن كـودك و پـدر و              را به او ياد مى    » الرّحيم

  1.دهد مادرش را از آتش جهنّم نجات مى
بسم اللّه  «ده شعله آتش جهنّم نجات پيدا كند        خواهد از نوز   هر كه مى  : گفت ابن مسعود مى  

سـپرى  » بسم اللّه الـرّحمن الـرّحيم     «زيرا هر حرفى از نوزده حرف       . را بگويد » الرّحمن الرّحيم 
  2.هاى آتش جهنّم است براى دفع يكى از شعله

  :آله فرمود و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى
لّـه الـرّحمن    بـسم ال  «هر كارى كه اهميتى داشته باشد و با گفتن          

گردد و اگر كـسى در       شروع نشود در وسط قطع و بريده مى       » الرّحيم
و يـا   (نگويـد، شـيطان     » بسم اللّه الرّحمن الـرّحيم    «اول غذا خوردن    

چيزهائى كه ممكن است به او ضرر برسانند از قبيل ميكربهاى مضر            
  3.كنند در غذاى او شركت مى) و غذاهاى فاسد

  .ين مهربانى را دوست داشت و از روى محبت او را بندگى كردبنابراين بايد خداى به ا
  

  
ôϑ‰توضيح« ys ø9 $# ¬! Å_U u‘ š⎥⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $#«  

به معناى ستايش كردن است، ستايش خدائى كه كارهاى خوبى را به خاطر مهربانى » حمد«
  .و محبت به مخلوقش، انجام داده است

زيرا . ت كه بايد براى خداى تعالى باشد      به معنى تمام ستايش و همه ستايش اس       » الحمدللّه«
  .اش از خدا است رسد اصل و ريشه هر چه به انسان نيكى مى

                                                 
 .تفسير روض الجنان ذيل آيه شريفه  -1

 .تفسير مجمع البيان ذيل آيه شريفه  -2

  .تفسير گازر ذيل آيه شريفه -3
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»كند و چون خداى تعـالى       به معناى مالك و صاحب چيزى است كه آن را تربيت مى           » رب
مربى و خالق و مالك همه اشياء است و همه چيز يا تكوينا و يا تشريعا تحت تربيت او است،                    

گـردد و ايـن نـام را         قيد و شرط گفته شود فقط بر خداى تعـالى اطـالق مـى               كلمه بى  اگر اين 
توان بر كس ديگرى به عنوان اسم گذاشت، ولى اگر اضافه بـه چيـزى بـشود مثـل آنكـه                      نمى

  1.باشند، صحيح است بگوئيم فالنى رب من است يا پدر و مادر رب فرزندانشان مى
در آيات مختلف ذكر شده و همـه جـا منظـور            » عالمينرب ال « بار كلمه    38در قرآن مجيد    

 بار در قرآن ذكر شده در اكثر آنها بر خداى تعـالى             130» رب«خداى تعالى بوده است و كلمه       
  .اطالق شده است

و 2دهـد  انجـام مـى    ولى ممكن است بگوئيم كه چون خداى تعالى هر كارى را با اسـبابش             
اند به يك معنـى      السالم  عصمت و طهارت عليهم    وسيله تربيت مخلوق ارواح مقدسه اهل بيت      

  .توان اين كلمه را اطالق كرد و آنها را مربى و رب جهانيان دانست به آنها هم مى
* * *  

به معنى زمان يا حاالت جمعى از موجـودات         ) به فتح الم كه جمعش عالمين است      (» عالَم«
 يـا عـالم دنيـا، يـا عـالم ذر، يـا عـالم                عالم ارواح، يا عالم قيامـت،     : گويند مثالً مى . زنده است 
  .حيوانات

* * *  
شـود، متوجـه ايـن       رسد و داراى قلب سليم مى      وقتى بنده خدائى به مقام سالمت نفس مى       

گردد كه همه عالم هستى تحت تربيت ذات مقدس پروردگـار اسـت، و او اسـت كـه                    نكته مى 
و هر كدام را براى هر . رار دادههمه موجودات عالم وجود را طبق نظام خاصى در محلّ خود ق  

كننـد و كـار     چه خلق كرده به كار خود مشغول نموده و تمام موجودات از فرمان او تبعيت مى               
  .دهند و هيچ كدام كوچكترين نافرمانى در مقابلش ندارند خود را انجام مى

                                                 
: گويد  چنانكه خداى تعالى درباره پدر و مادر، اين كلمه را در قرآن اطالق فرموده و مى                -1
>§‘)) $yϑßγ ÷Η xq ö‘ $# $yϑx. ’ ÎΤ$u‹ −/ u‘ ((# Z Éó|¹. 24سوره اسراء آيه.  

  .»يأبى اللّه أن يجرى األمور االّ بأسبابها«  -2
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 به اصطالح   آدم را گرامى داشته و به او احترام گذاشته و او را            و فقط در اين ميان چون بنى      
ولى بـسيار  . انسان خلق فرموده و به او عقل و اختيار داده، انتخاب را به عهده او گذاشته است            

اصرار دارد كه انسان براى موفّقيت خودش، براى كـسب كمـاالتش، بـراى آنكـه او از تحـت                    
 تربيت پروردگارش خارج نشود و با سائر مخلوقات خدا هماهنگ باشد و از دائره نظام خلقت

رفت و بـه كمـاالت       زيرا اگر بيرون  . اللّهى برسد  خليفةبيرون نرود و به كماالت روحى و مقام         
روحى نرسيد و از نظام خلقت خارج شد، ديگر حتّى از حيوانات كـه تحـت تربيـت تكـوينى       

7: تر است كـه فرمـوده      الهى هستند پست   Í× ¯≈ s9 'ρ é&)) ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $% x. ö≅ t/ öΝ èδ ‘((≅ |Ê r&.1     يـد   لـذا انـسان با
تا بوسيله اين جمله » الحمد للّه رب العالمين«: هميشه بخصوص در مقابل نعمتهاى الهى بگويد

كم خود را به طرف ستايش پروردگار و هماهنگ شدن با نظام خلقت بكشاند و بنده خـدا                   كم
  2.گردد

و وقتـى   » الحمدللّه رب العالمين  «: گفت خورد مى  گفته شده كه حضرت نوح وقتى غذا مى       
. كرد و باالخره با هر كارى اين جمله را تكرار مى      » الحمدللّه رب العالمين  «: گفت نشست مى  مى

…: اش فرمود لذا خداى تعالى درباره çµ ¯Ρ Î))) šχ% x. # Y‰ ö6 tã ((# Y‘θ ä3 x©.3  
بنابراين يكى از بزرگترين موضوعات معرفتى براى بشر اين است كه مربى اصلى و حقيقى              

به او نزديك كند و همه چيز را از او بداند و در مقابل همه نعمتهاى                خود را بشناسد و خود را       
الهى شاكر باشد تا جائى كه بوسيله عبادت و بندگى به مقام قرب او برسد و او را با چشم دل                     

زيرا خداى تعالى بـشر را  . ببيند و با او انس بگيرد و دست تواناى او را در همه كار مؤثّر بداند        
 آشنا شدن با مربى خود خلق فرموده و نبايد ديگرى را براى خـود مربـى                 بر اين حقيقت يعنى   

  .تصور كند
  

                                                 
  .179سوره اعراف آيه  -1

 2 و جلـد     33 حـديث    349 صفحه   16 و جلد    13 سطر   21 صفحه   85بحاراألنوار جلد    -2
 .4 صفحه 51 و جلد 21 سطر 63صفحه 

  .3سوره اسراء آيه  -3
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≈⎯توضيح « uΗ ÷q §9 $# ÉΟŠ Ïm§9 $# «  
الـسالم نقـل     معنى و توضيح اين دو كلمه ذكر شد و از اميرالمؤمنين عليه           » الرّحمن الرّحيم «

  :شده كه فرمود
روزى پروردگار جهانيان رحمن است، زيـرا بـه مـا افـراد بـشر               

زيرا ديـن بـه مـا       . دهد و رحيم است، يعنى به ما مهربانى فرموده         مى
دين سهل و آسانى را بـه مـا         . و دنيا و آخرتمان را تأمين نموده      . داده

زيرا ما را از دشـمنان      . و او به ما مهربانى خاصى فرموده      . لطف كرده 
  1.خدا و دشمنان خودمان ممتاز فرموده است

  
  

Å7 توضيح « Î=≈ tΒ ÏΘöθ tƒ É⎥⎪ Ïe$! $#«  
چـون خـالق موجـودات      . خداى تعالى مالك اسـت    . به معنى صاحب اختيار است    » مالك«

السالم نقـل شـده كـه آن        خوانده شده و از امام صادق عليه      » ملك«است و در بعضى از قرائتها       
به معنى شاهنشاه و سلطان » ملك«اند و  خوانده مى» ملك«حضرت اين كلمه را در سوره حمد،   

  2.باشد كند، مى طين و راهنما و رهبر و كسى كه بر رعيت فرمانروائى مىالسال
* * *  

گويند و نيز به روزگـار خـوب و          به زمان بين طلوع خورشيد تا غروب خورشيد مى        » يوم«
  .زا گفته شده است زمانهاى سعادت

 اند كه خداى تعالى بـا مهربـانى و عفـو و گذشـت              گفته» روز«روز قيامت را از اين جهت       
  .دهد دهد و آن روز بهترين اوقات زندگى بشر را تشكيل مى جزاى اعمال مردم را مى

* * *  

                                                 
 . مجمع البيانتفسير -1

انـد و بقيـه آنهـا بـا الـف يعنـى              بدون الف خوانـده   » ملك«اين كلمه را پنج نفر از قرّاء         -2
 .اند قرائت نموده» مالك«
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به مجموعـه قـوانينى   » دين«به معنى جزا و حساب آمده است ولى در حقيقت كلمه            » دين«
/اند گفته شـده،    كه يا از جانب خداى تعالى آمده و يا به او نسبت داده             ä3 s9)) ö/ ä3 ãΨƒ ÏŠ u’ Í< uρ È((⎦⎪ ÏŠ.1 

و چـون بـه كفّـار كـه قـوانين           ) يعنى دين شما مـال خودتـان و ديـن مـن هـم مـال خـودم                 (
شـود بـه    دادند، خداى تعـالى آن را ديـن گفتـه، پـس مـى       شان را به خدا نسبت مى      خودساخته

  .دينهاى خودساخته كلمه دين را اطالق كرد
 قـوانين   و چون روز قيامت روزى است كه هر كسى را مطابق دين و عمل او به مجموعـه                 

دهند و در حقيقت در آن روز فقط دين هر كسى مطرح و محـور اسـت، روز     الهى جزايش مى  
  .اند گفته» يوم الدين«قيامت را روز دين و يا 

  
  »خداى مهربان مالك روز جزا است«

كه بايد از مجموعه روايات و آيات قـرآن اسـتفاده           » مالك يوم الدين  «در تفسير آيه شريفه     
رسيم كه خداى تعالى بعد از آنكه خود را چهـار مرتبـه در ايـن سـوره                   يجه مى شود، به اين نت   

گويد كه او مالك و صـاحب    ياد كرده مى   مباركه، به عنوان مهربان و بخشنده و رحمن و رحيم         
آن روز با اهميتى كه خودش در سوره انفطار خطاب به رسـول اكـرم               . است» روز دين «اختيار  
  :آله فرموده و عليه اهللا صلى

دانـى   باز هم نمى  . دانى روز دين چه روز پر اهميتى است        تو نمى 
آن روز هيچ كس مالك چيزى . كه روز دين چه روز پر اهميتى است

  2.نيست و تمام امور به طور كلّى در دست خدا است
دهد، خداى مهربانى كه در دنيا حتّى به  بنابراين آيه شريفه فوق اين نويد را به مسلمانان مى

ر مهربان و بخشنده بوده و به آنها حيات و سالمتى و روزى داده، مالك و صـاحب اختيـار                    كفّا

                                                 
 .6سوره كافرون آيه  -1

tΒ$! .19 ـ 17سوره انفطار آيات  -2 uρ)) y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ È⎦⎪ Ïd‰9 $#  §Ν èO !$tΒ y71 u‘ ÷Š r& $tΒ ãΠ öθtƒ É⎥⎪ Ïe$! $#  

tΠ öθtƒ Ÿω à7 Î=ôϑs? Ó§ø tΡ <§ø uΖÏj9 $\↔ ø‹ x© ( ãøΒF{ $# uρ 7‹Í× tΒöθtƒ °! ((     
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روز دين است، و او جزادهنـده اسـت، كارهـا در دسـت او اسـت و او اسـت كـه در آن روز                  
  .صاحب اختيار است

اى كه در قرآن هست، آيـات اول         ترين آيه  به عقيده اولياء خدا و اهل معرفت اميدوار كننده        
زيرا خدا با آن سابقه مهربانى كه در دنيا نسبت بـه مخلـوقش داشـته                . ره مباركه حمد است   سو

  چگونه ممكن است در قيامت آن مهربانى را ترك كند و بندگانش را عذاب نمايد؟
مالـك يـوم    «فرمود، اين كلمه يعنـى       السالم وقتى سوره حمد را تالوت مى       امام صادق عليه  

فرمود كه نزديك    و امام سجاد آن قدر اين آيه را تكرار مى         1.نمود حساب تكرار مى   را بى » الدين
  2.روحش از بدنش خارج شود) از شوق(بود 

دارد و در قيامـت حاضـر    آرى چه چيز از اين بهتر كه وقتى انسان سر از خاك قبر بـر مـى         
 شود، با خداى مهربان و عفو و غفور روبرو شـود و ببينـد كـه تمـام اختيـار در دسـت آن                        مى

دهـد و از     دوست قديمى و آن محبوب با وفا و صميمى است؟ او مزدها را چندين برابـر مـى                 
دهد و كـسى حـقّ چـون و چـرا            گذرد و همه را مورد عفو و بخشش خود قرار مى           گناهان مى 

  :ندارد كه فرموده
≅ è%)) y“ ÏŠ$ t7 Ïè≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ èù u ó  r& #’ n? tã öΝ Îγ Å¡ àΡ r& Ÿω (#θ äÜ uΖ ø) s? ⎯ ÏΒ 

Ïπ uΗ ÷q §‘ «! $# 4 ¨β Î) ©! $# ã Ï øó tƒ z>θ çΡ —%! $# (($ ·è‹ ÏΗ sd3  
ايد  روى كرده  يعنى اى بندگانى كه بر ضرر خود از نظر گناه زياده          

  .آمرزد از رحمت خدا مأيوس نشويد، زيرا خدا همه گناهان را مى
  
  
  

                                                 
 تفسير عياشى -1

 تفسير عياشى -2

  .53سوره زمر آيه  -3
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x‚$−ƒ توضيح « Î) ß‰ ç7 ÷è tΡ y‚$ −ƒÎ) uρ Ú⎥⎫ Ïè tG ó¡ nΣ«  
تنهـا تـو را   : خداى تعالى بـه بنـدگانش فرمـود، بگوئيـد    به معنى اين است كه   » اياك نعبد «

  .كنم عبادت و بندگى مى
معنى بندگى در حقيقت گوش به فرمان بودن و اطاعت كردن است و چون ممكـن اسـت                  

 بالسوء باشد، خداى تعـالى در       ةانسان گوش به فرمان چند فرمانده از قبيل شيطان و نفس امار           
  .كنيم كنيم و از ديگرى اطاعت نمى و را بندگى مىتنها ت: اين جمله فرموده بگوئيد

مقام عبوديت و بندگى آن قدر با ارزش است كه خداى تعالى در قرآن علّت خلقت جنّ و                  
$: فرمايد داند و مى   اللّهى است، مى   ةخليف انس را عبادت و بندگى كه وسيله رسيدن به مقام          tΒ uρ)) 

àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) È((βρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï9.1       ما جنّ و انس را جز براى فرمانبردارى و عبادت، خلـق
  .ايم نكرده

* * *  
تنهـا از تـو     : به معنى اين است كه خداى تعالى به بندگانش فرموده بگوئيد          » اياك نستعين «

  .خواهيم جوئيم و از غير تو كمكى نمى كمك و يارى مى
  

  » رسمى خدا بودنةبند«
معتقد، مسلمانى كه سوره حمد را از اول تـا بـه ايـن آيـه                آرى مسلمان نمازگزار، مسلمان     

خوانده و خداى تعالى را به مهربـانى و عظمـت يـاد             » اياك نعبد و اياك نستعين    «شريفه يعنى   
يعنـى مـن كجـا      » اياك نعبد و ايـاك نـستعين      «: گويد رود كه مى   كرده، آن قدر معرفتش باال مى     

تـوانم از    و كس ديگرى را بندگى كنم؟ من چگونه مى        توانم خداى به اين خوبى را بگذارم         مى
خداى به اين مهربانى و با آن قدرت و عظمت دست بكشم و از موجودات ضعيف و نـاتوانى                   

من تنها و تنهـا از خـداى        . نه اين كار عقالئى نيست    ! كه آنها مانند خودم هستند كمك بگيرم؟      

                                                 
  .56سوره ذاريات آيه   -1
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كـنم و بنـده       و تنهـا او را بنـدگى مـى         جويم و تنها   عزيزم از خداى مهربان و محبوبم يارى مى       
  .شوم رسمى او مى

من اگر با استقامت و جديت بنده رسمى خدا باشم و كس ديگر را جز او نشناسم خـداى                   
زيـرا  . گذارد شيطان بر من مسلّط شـود  كند و نمى تعالى مرا در كنف حمايت خودش حفظ مى  

β :خودش به شيطان خطاب فرموده كه Î))) “ ÏŠ$ t6 Ïã }§ øŠ s9 š s9 óΟ Îγ øŠ n= tæ Ö((⎯≈ sÜ ù= ß™.1  
آرى چنانكه گفتيم در قرآن كريم مسأله عبوديت مهمترين هـدف از خلقـت جـنّ و انـس                   

$: بوده كه فرموده   tΒ uρ)) àM ø) n= yz £⎯ Åg ø: $# }§Ρ M} $# uρ ω Î) È((βρ ß‰ ç7 ÷è u‹ Ï92        ولى واضح است كه در حقيقـت
بلكه عبادت تنها وسيله رسيدن به      . تواند اصل هدف در خلقت بشر باشد       عبادت به تنهائى نمى   

شدن و رسيدن بـه كمـاالت انـسانى و متّـصف            » اللّه ةخليف«هدف خلقت است و هدف خلقت       
شود كه تنهـا و   وقتى انسان به اين هدف از خلقت رسيد متوجه مى. شدن به صفات الهى است 

ـ  لذا مى. تنها كسى كه ممكن است او را صددرصد كمك كند، خداى تعالى است            ايـاك  «: دگوي
  .جوييم كنيم و تنها از تو يارى مى يعنى تنها تو را عبادت مى» نعبد واياك نستعين

و همچنين اگر انسان بتواند اعتماد به خدا در تمام امور پيدا كند و از همه مخلوقات سلب                  
اعتماد نمايد و تنها از او يارى بجويد و به او متّكى شود، سـعادت دنيـا و آخـرت را دريافـت        

شود كه خداى تعالى در سوره يونس        رده و حزن و ترسى از چيزى ندارد و از اولياء خدا مى            ك
  :فرمايد  مى62آيه 

ω r&)) χ Î) u™ !$ uŠ Ï9 ÷ρ r& «! $# Ÿω ê’ öθ yz óΟ Îγ øŠ n= tæ Ÿω uρ öΝ èδ š((χθ çΡ t“ øt s† .       يعنى آگاه باشيد كـه اوليـاء
  .خدا نه ترسى دارند و نه حزنى دارند

  
  
  
  

                                                 
 .42 و سوره حجر آيه 65سوره اسراء آيه  -1

  .56سوره ذاريات آيه   -2
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$توضيح « tΡ Ï‰÷δ $# xÞ≡ u Å_Ç9 $# tΛ⎧ É) tG ó¡ßϑ ø9 $#«  
گمراهى و راهنمائى دروغ و يعنى راهنمائى صحيح و درست، در مقابل ضاللت و  » هدايت«

و اگر اضالل به خـداى تعـالى نـسبت داده شـد،      . رساند غير صحيح كه انسان را به مقصد نمى       
  .منظور همان هدايت نكردن و به حال خود واگذاشتن است

دهد كه در مقام دعا و درخواسـت         كه خداى تعالى به ما دستور مى      اين است   » اهدنا«معنى  
  .خدايا ما را هدايت كن: حوائج از پروردگار، در مرحله اول هدايت را از او بخواهيم و بگوئيم

* * *  
به معنى راه، جاده و گاهى اين كلمـه بـه روش و ديـن و نحـوه زنـدگى و راه و                       » صراط«

  .ستروش فكرى صحيح نيز گفته شده ا
* * *  

  .به معنى راست، بدون اعوجاج، دور از هرگونه افراط و تفريط است» مستقيم«
  
  

  »هدايت الهى چيست؟«
  :شود بدون ترديد هدايت الهى به دو بخش تقسيم مى

مثـل  . گـردد  هدايتى كه بوسيله گفتارها و راهنمائيهـاى لفظـى و ماننـد آن انجـام مـى                : اول
و نازل كردن كتابهاى آسمانى و راهنمائيهاى ظاهرى كه خـداى           السالم   فرستادن پيامبران عليهم  

  .تعالى همه مردم دنيا را به اين وسيله به همه حقايق و سعادتها راهنمائى و هدايت كرده است
هدايتى كه خداى تعالى كسانى را كه به هدايت قبلى توجه نموده و جزء مؤمنينى كـه         : دوم

آنها شده و بايد خداى تعالى بيشتر         و رحيميت الهى شامل    اند بوده  مورد لطف الهى قرار گرفته    
  .كند به آنها لطف كند و آنها را از شرّ راهزنان و شياطين حفظ نمايد، هدايت مى

اين هدايت منظور است، اين همان هدايتى است كه         » اهدنا الصراط المستقيم  «و لذا در آيه     
  :خداى تعالى فرموده
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⎯ƒ Ï% ©! $# uρ)) (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 (($ uΖ n= ç7 ß™يعنى كسى كـه در      ١
راه ما خود را به مرحله جهاد با نفـس برسـاند و دسـت خـود را از                   
دست شيطان برهاند و تزكيه نفس نمايد، ما او را به راه راسـت كـه                

كنـيم و او را بـه كمـاالت روحـى      متعلّق بـه مـا اسـت هـدايت مـى         
  .رسانيم مى
 حمد درخواست شده هـدايت قـسم دوم و هـدايت خـاص              پس اين هدايت كه در سوره     

اين هدايت همان هدايتى است كه خداى تعالى پس از جهاد با نفس و گذراندن مرحله                . است
  .كند به انسان عطا مى2ششم تزكيه نفس كه در جاى خود ذكر شده است

ركه خداى  كه يكى از مراحل مهم تزكيه نفس است و در اين سوره مبا            » صراط مستقيم «اما  
تعالى دستور فرموده كه مسلمانان هدايت به آن را از خـداى تعـالى درخواسـت كننـد، از پـر                     

زيرا در هر كارى حد وسط و درست و بدون افراط . ترين موضوعات زندگى بشر است اهميت
  .و تفريط آن پر ارزش است

ست كه قطعا و به     ا تر، دين و عقائد و اخالق انسان       و سپس از همه چيز مهمتر و پر ارزش        
تعيين اين صراط مـستقيم از قـرآن بـه آسـانى ميـسر              . طريق اولى بايد در صراط مستقيم باشد      

  :فرمايد زيرا خداى تعالى در سوره يس مى. است
β r& uρ)) ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ Ò((ΟŠ É) tG ó¡ •Β3      يعنى مـرا عبـادت

  .كنيد اين است راه راست
و ايـن صـراط   . ت و ترك محرّمـات، صـراط مـستقيم اسـت    پس عبادت يعنى انجام واجبا   

  :فرمايد  از قول پيامبرانش مى56لذا در سوره هود آيه . مستقيم بايد الگو و اسوه داشته باشد
4 ¨β Î))) ’ În1u‘ 4’ n? tã :Þ≡ uÅÀ 8Λ⎧É) tG ó¡•Β((    

  . پروردگارم بر راه راست است

                                                 
 .69سوره عنكبوت آيه   -1

 .توضيح داده شده است» سير الى اللّه« در كتاب -2

  .61سوره يس آيه   -3
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ه خداى تعـالى در قـرآن و يـا    پس صراط مستقيم در دين در مرحله اول آن چيزى است ك        
و بـاز رسـولش را      . آله از معارف و احكام بيان فرموده اسـت         و عليه اهللا بوسيله رسول اكرم صلى   

كنـد، او    چون معصوم است به عنوان الگوى محسوس و چون آنچه خدا به او فرموده بيان مـى                
كـر كـرده و   ذ» يـس «را صراط مستقيم و گفتارش را به عنـوان راه و روش صـحيح در سـوره              

  :فرموده
y7 ¨ΡÎ))) z⎯ Ïϑ s9 t⎦⎫ Î=y™ ö ßϑø9 $#  4’ n? tã :Þ≡ u ÅÀ 5ΟŠ É) tGó¡ •Β(( ١    

  .يعنى تو از فرستادگان الهى هستى و بر راه راستى
يعنى سخنانت، اعمالت و حتّى سكوتت الگو و اسوه است و بايد مـردم مـسلمان بـه آنهـا                  

  .اقتداء كنند
د كه در مرحله سوم منظور از صراط مستقيم، على بن           ان و نيز در اين آيه همه مفسران گفته       

كننده سخنان خدا و پيامبر اكـرم        زيرا آنها معصوم و بيان    . اند السالم ابيطالب و ائمه اطهار عليهم    
  .اند آله و عليه اهللا صلى

بنابراين هر عمل و دستور و عقيده و اخالقى كه با اين الگـو يعنـى خـدا و پيـامبر و ائمـه         
السالم و كلمات و اعمال و عقيده و افكارشان تطبيق نكند از صراط مستقيم خارج             يهماطهار عل 

و ما بحث مفصلى درباره صراط مستقيم       (رساند   است و اگر تطبيق كرد طبعا او را به مقصد مى          
  ).به آنجا مراجعه نمائيد. ايم چاپ ششم، نموده» سير الى اللّه«در كتاب 

  
  

  »مدتوضيح آيات تا آخر سوره ح«
به معنى داشتن امتيازاتى از جانب پروردگار اعم از معنوى و مادى و ضدش بأس               » نعمت«

  2.و تنگدستى و نداشتن امتيازات مادى و معنوى است

                                                 
 .4 و 3سوره يس آيه  -1

  .لسان العرب -2
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» غَـضْب «لـذا سـنگ سـخت را        . به معناى شدت داشـتن و سـخت بـودن اسـت           » غضب«
 ماليمت نشان ندادن    گويند و غضب كردن به معنى سخت گرفتن و شدت به خرج دادن و              مى

  .و شدت عمل نشان دادن است
  .به معنى كسى است كه مورد شدت و سختگيرى ديگرى واقع شده باشد» مغضوب«و 

* * *  
گمـشدگان و از راه حـقّ و        » ضالّين«و معنى   . به معنى گم شده يا هالك شده است       » ضالّ«

  .شدگان است صراط مستقيم منحرف
  
  

  »نعمت واليت«
ى از نعمتهاى الهى كه حتّى مايه تكميل سـائر نعمتهـاى پروردگـار اسـت،                بدون ترديد يك  

نعمت واليت و داشتن امام و فرمانده معصوم و دور از خطا و اشـتباه اسـت كـه او از جانـب                       
پروردگار تعيين شده باشد و انسان را به سعادت راهنمائى كند و هيچ گونـه اشـتباهى نداشـته               

  .باشد
ين مقدس اسالم است كه تا روز قيامت ايـن نعمـت را ارائـه داده                و نيز بدون ترديد تنها د     

و تنها مذهب مقدس شيعه است كه متوجه اين نعمت عظيم الهى بوده و هر چه كسى يا . است
تر به سعادت    گروهى به اين نعمت نزديكتر شود و از واليت و امامت بيشتر تبعيت كند، موفق              

  .خواهد بود
فرمايد ايـن    دهد و مى    خداى تعالى نحوه دعا كردن را به ما تعليم مى          لذا در اين آيه مباركه    

  :گونه دعا كنيد
خدايا ما را به راه راست هـدايت كـن، راه كـسانى كـه بـه آنهـا                   

اى و آنها را از هرگونه انحراف و افـراط و تفـريط حفـظ        نعمت داده 
 شان به هـدايت عامـه      توجهى اى، نه راه كسانى كه به خاطر بى        نموده

اعتنـائى بـه     اند و نه كسانى كه در اثـر بـى          تو، مورد غضب واقع شده    
  .اند سعادت خود، گمراه گرديده
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 الگـو   بايـد حتمـاً    كنايه از آنكه اگر كسى بخواهد موفّق به راه راست و تبعيت از آن گردد              
و نفـس   . لذا بايد آن را از خدا بخواهد      . تواند موفّق شود   داشته باشد و بدون راهنما و امام نمى       

و بداند كه اگر پروردگار او را بحال خود واگـذار كنـد، او در               . خود را از غضب الهى بترساند     
ميان گرفتاريها و جهالتها و مشكالت يافتن راه راست، حيران و سرگردان خواهـد مانـد و بـه                   
هيچ وجه و هيچ وقت روى سعادت را نخواهد ديد و مانند يهود و نصارى مورد غضب الهـى                   

  .حراف از حقيقت در دنيا و آخرت باقى خواهد ماندو ان
* * *  

خداى تعالى در اين سوره مباركه كه در هر نماز بايد خوانده شود دستور داده و بلكـه بـه                    
. لسان خود گفته كه بشر بايد بداند تمام كرنش و خضوع مال خدائى است كه مربى همه است                 

با مهربانى و بخشندگى تربيت را انجام دهد و الزمه تربيت صحيح براى هر مربى اين است كه   
همچنين الزمه تشويق بندگان به اطاعت و موفّقيت به تربيت شدن اين است كه خداى مهربان                

تواند  كسى نمى. با آن سابقه محبت، به بندگانش اطمينان دهد كه تمام اختيار در دست او است          
و چـون و    1دهد كه از اعمالش سـؤال كننـد        حتّى او به كسى اجازه نمى     . از او سلب اختيار كند    

اى مثل خداى تعـالى      پس وقتى كه بندگان خدا با مربى مهربان، با مربى بخشنده          . چرائى نمايند 
دهد كـه روز پـاداش       گردند و او به آنها اطمينان مى       شود، روبرو مى   كه رحمتش شامل همه مى    

دهم و تنهـا صـاحب       د همه را مى   تمام اختيار در دست من است و من به طور كامل اجر و مز             
ما : گويند فهمند، با كمال اخالص و از صميم دل مى         امتياز آن روز منم، آنهائى كه محبت را مى        

هر چه بفرمـائى آن كنـيم و   . اختيار توئيم كنيم و صد درصد در     هم تنها و تنها تو را عبادت مى       
خواهيم و غير تـو را        از تو كمك مى    خواهيم تا ما را يارى نمائى و ما تنها         بلكه از تو كمك مى    

دست ما را بگير و ما را از هرگونه انحراف و افراط . شناسيم در بندگى و درخواست كمك نمى
و تفريط حفظ كن و در صراط مستقيم قرارمان بده و از هرگونه انحرافى كه يهـود و نـصارى                    

را در راه رسـيدن بـه خـودت         اند، ما را حفظ كن و ما را در سير و سلوكمان، ما               در دين داشته  
  .يارى فرما

                                                 

1-  ω)) ã≅ t↔ ó¡ç„ $¬Η xå ã≅ yèø tƒ(( 23 سوره انبياء آيه.   
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السالم دربـاره ايـن سـوره مباركـه در ضـمن روايـات و سـخنان              آنچه از ائمه اطهار عليهم    
  :شان نقل شده چند نكته عالمانه و عارفانه است حكيمانه

  
  » حمدةخواص سور«

  درباره فضائل اين سوره مباركه،: اول
ين سوره را بـا اعتقـاد       كسى كه ا  : السالم فرمود  امام عسكرى عليه  

الـسالم بخوانـد و در       به واليت محمد و آل پاك آن حضرت علـيهم         
مقابل اوامرشان انقياد داشته و به ظاهر اين سوره ايمان داشته باشـد،             

كند كـه آن     خداى تعالى به هر حرفى به او نيكى و خوبى عنايت مى           
ئى اسـت  نيكى بهتر از دنيا و آنچه در دنيـا از امـوال و خيـرات دنيـا               

  .باشد مى
خواند، براى   اى اين سوره را مى     كننده و كسى كه بشنود كه قرائت     

آن شنونده يـك سـوم آنچـه بـراى خواننـده از ثـواب هـست، داده                  
  .شود مى

پس هر يك از شـما هـر        : السالم فرمود  سپس امام عسكرى عليه   
زيـرا  . چه بيشتر از اين خوبى و نيكى كه عنايت شده اسـتفاده كنيـد             

رود  بردارى غنيمت است كه اگر غفلت كنيد، از دستتان مـى           هرهاين ب 
  1.كه اگر اين چنين شود حسرتش در دلتان باقى خواهد ماند

اگر سوره حمد را هفتاد مرتبـه بـر         : السالم فرمود  امام صادق عليه  
  2.اى بخوانند و روح او به بدنش برگردد تعجب ندارد مرده

اد مرتبـه بـر دردى خوانـده        سوره مباركه حمد هفت   : اند و فرموده 
  3.نشده جز آنكه آن درد آرام شده است

                                                 
 السالم تفسير امام حسن عسكرى عليه -1

 .تفسير برهان -2

 .تفسير برهان -3
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كسى را كـه سـوره حمـد از مـرض           : السالم فرمود  امام باقر عليه  
  1.نجات ندهد هيچ چيز او را شفا نخواهد داد

در سوره حمد دو جمله هست كه همان دو جمله ممكن است مايـه شـفاى قلـب و بـدن                     
يعنـى اگـر    . است» اياك نعبد و اياك نستعين    «و كلمه   » مرحمن و رحي  «انسان باشد و آن كلمه      

خدا رحمن است، بخشنده    : بگويد) كه شايد منظور كثرت باشد يعنى زياد      (مريض هفتاد مرتبه    
خداى تعالى رحيم است يعنى مهربان است و پروردگار متعـال را بـه ايـن دو صـفت و           . است

و او را از آن نـاراحتى       . كند كه باشد ترحم مى   مهربانى ياد كند، خداى تعالى به او هر          تأكيد در 
» من تنها بنده تو هـستم     «: و همچنين وقتى مريض روحى يا بدنى مكرّر بگويد        . دهد نجات مى 

و مـولى قدرتمنـد باشـد، يقينـا او را از نـاراحتى              . باشد و بنده آنچه دارد متعلّق به مواليش مى       
كـنم و ديگـر       من تنها تـو را عبـادت مـى         خدايا: گويد دهد و عالوه وقتى مريض مى      نجات مى 

نمايم، چون همه ناراحتيهـا در اثـر معـصيت بوجـود             كنم و معصيت نمى    بندگى شيطان را نمى   
آمرزد و ناراحتيهائى كه در اثر معصيت برايش پيش آمده برطـرف             آيد خداى تعالى او را مى      مى
  .كند مى

خواهم و خدا  ن تنها از تو يارى مى   يعنى خدايا م  » اياك نستعين «: گويد و همچنين وقتى مى   
دانـد كـه او    بيند و مى طلبد و خداى تعالى هم چون او را متّكى به خود مى        را به يارى خود مى    

كند و او را از امراض روحى و بدنى          اش توجه بيشترى مى    ملجأ و پناهى جز خدا ندارد به بنده       
  .دهد نجات مى

  
  »شكر نعمت«

وقتى يك مسلمان سوره حمد را      : اند السالم فرموده   عليهم اهل بيت عصمت و طهارت    : دوم
  .»الحمدللّه رب العالمين«: كند، بعد از قرائت آن بگويد بخصوص در نماز تالوت مى

شايد كنايه از آن باشد كه انسان در مقابل اين نعمت كه خداى تعالى به او اجازه داده، دعا                   
و او را به بزرگترين راز موفّقيت كه صراط مـستقيم           » ...اهدنا الصراط المستقيم    «: كند و بگويد  

                                                 
  .تفسير برهان -1
  



 سورة حمد                                                                    كريم توضيح و ترجمة قرآن
 

                                                                               100  

چنانكـه مـستحب اسـت    . (»الحمدللّه رب العالمين «: است راهنمائى كرده، شاكر باشد و بگويد      
  ).»الحمدللّه رب العالمين«: نماز جماعت مأموم بگويد بعد از قرائت سوره حمد در

  
  »نماز معراج مؤمن است«

يعنـى  1.نماز معراج مؤمن اسـت    : اند السالم فرموده  عليهماهل بيت عصمت و طهارت      : سوم
شود و قوام نمـاز بـه        رساند و موفّق به قرب او مى       برد تا او را به خدا مى       نماز انسان را باال مى    

. الكتـاب نداشـته باشـد نمـاز نيـست           فاتحة نمازى كه : اند الكتاب است كه فرموده    فاتحةسوره  
بـرد و بـه خـداى تعـالى          كبى است كه انسان را به معراج مـى        الكتاب براق و مر    فاتحةبنابراين  

  .كند نزديك مى
  :پروردگار متعال در حديث قدسى فرموده: چهارم

   »الكتاب ةاعطيت لك و المتك كنزا من كنوز عرشى فاتح«
يعنى من به تو اى رسول خـدا و بـه امتـت گنجـى از گنجهـاى                  

  .باشد عطا كردم»  الكتابةفاتح«بهشت كه 
. و در قرآن بيان همه حقايق شـده       . ج همان ثروت معنوى است كه طليعه قرآن است        اين گن 

الكتاب براى يك فرد مـؤمن بهتـر    ةفاتحبنابراين سوره . و چيزى در آن فروگذار نگرديده است    
  .از همه گنجهاى عالم است

شـايد  كنـد   نماز انسان را از فحشاء و منكر نهى مى: پروردگار متعال در قرآن فرموده    : پنجم
يعنـى متعهـد   » اياك نعبـد «: اين به خاطر آن است كه انسان در سوره فاتحه دستور دارد بگويد        

سـيرت   و از بندگى شيطان و نفـس امـاره و مـردم شـيطان             . شود كه تنها خدا را بندگى كند       مى
و كسى كه به اين تعهد عمل كند بـه هـيچ وجـه آلـوده بـه منكـرات و فحـشاء                       . دورى نمايد 

  .گردد نمى
  
 

                                                 
  .248 صفحه 82بحاراالنوار جلد   -1
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  )بقره سورة مباركة(
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  .در فارسى به معنى آن است» ذلك« -1
  .به معنى نوشته شده است» كتاب«
و هـدايت اسـت بـراى       . يعنى شكّى، ترديدى در آن كتاب، يا در اين قـرآن نيـست            » فيهالريب  «
  .متّقين
  .دارند به معنى آنهائى كه خود را از گناه و لغزش نگه مى» متّقين«
  .نمايند كنند، باور مى گروند، تصديق مى يعنى مى» يؤمنون«
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جى نـدارد و بوجـود خواهـد        يعنى ناپديد، مخفى و گاهى كلمه غيب بر آنچه وجود خار          » غيب«

  .آمد نيز گفته شده است
سـوره  »عالم الْغَيبِ والشَّهادةِ  «: السالم در تفسير كالم خداى تعالى كه فرموده        زيرا امام صادق عليه   

 يعنى غيـب آن چيـزى اسـت كـه وجـود             »يكن والشهادة ما قد كان     الغيب ما لم  «:  فرمود 73انعام آيه   
  . آن چيزى است كه وجود داشته باشدخارجى نداشته باشد و شهادت

  .كشد نيز گفته شده است و در تفاسير و احاديث كلمه غيب بر امام دوازدهم كه غيبتش طول مى
الـم ذلـك الكتـاب      «السالم عن قول اللّه عزّوجـلّ        سئلت الصادق عليه  : القاسم قال  عن يحيى بن ابى   (

الـسالم و امـا الغيـب فهـو           المتقون شيعة على عليه    :فقال» الريب فيه هدى للمتّقين الّذين يؤمنون بالغيب      
  ).52 صفحه 51بحاراالنوار جلد  (.السالم الحجة الغائب عليه

  .به معنى برپا داشتن و راست و معتدل كردن چيزى است» اقام«
شود ولى در اصل لغت صلوة به معنى دعا و درود            در اصطالح دين غالبا به نماز گفته مى       » ةصلو«

 گفته است، شايد به خاطر اين باشد كه چـون نمـاز             ةحاال چطور عرب به نماز صلو     . تو رحمت اس  
عبادت است و مغز عبادت دعا است و در نماز دعائى كه واجب باشد و به قصد دعـا نـه بـه قـصد                         

خوانده شود جز صلوات بر محمد و آل محمد در تـشهد وجـود              » اهدنا الصراط المستقيم  «قرآن مثل   
كنند و مغز نماز صـلوات بـر         ر موجود با اهميتى را به مغز و حقيقتش نامگذارى مى          و چون ه  . ندارد

  .اند محمد و آل محمد است، لذا اسم اين عبادت را صلوة گذاشته
به معنى روزى و آنچه خداى تعـالى از خوراكيهـا و نعمتهـا بـراى رفـاه بنـدگانش خلـق           » رزق«

خـدا  : گوينـد  زى معنوى هم گفته شده، مثل آنكه مـى        و گاهى اين كلمه به رو     . باشد فرموده است مى  
  .»رزقكم اللّه العلم والحكمة«. علم و حكمت و معنويت را روزى شما قرار دهد

است يا خرج كردن مال و بلكـه خـرج كـردن             به معنى نفقه دادن و بخشيدن مال به كسى        » انفاق«
  .باشد علم و حكمت و بذل و بخشش آن به افرادى كه به آن نيازمندند مى

 ايـن   »ما اُنـزل اليـك    «به معنى نازل شدن، فرود آمدن و پائين آمدن است در اينجا معنى              » انزال«
  .ن آمده استاست كه متّقين ايمان دارند به آنچه بر تو از جانب پروردگارت رتبتا پائي

قرار بگيرد و نيز به معنى جلـو و اول          » بعد«گويند كه گذشته باشد و در مقابل         زمانى را مى  » قَبل«
  .در مقابل پشت و آخر و روبرو و اندام جلو نيز آمده است
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متّقين به آنچـه قبـل از       : فرمايد اين است كه خداى تعالى مى     » و ما انزل من قبلك    «در اينجا معنى    

  .و بر پيامبران گذشته نازل شده ايمان دارندزمان ت
  .به معنى روز قيامت، جهان ديگر و زندگى آخرت در مقابل زندگى دنيا است» آخرت«
گويند كه پس از بررسى و استدالل و برطرف شدن شك و ترديد              اى مى  به اعتقاد و عقيده   » يقين«

ح باشد كه از طريق حواس پنجگانـه        يا آنكه موضوع آن به قدرى واض      . براى انسان حاصل شده باشد    
و يقـين مراتبـى   . كنـد  يعنى با ديدن و يا با شنيدن و يا با لمس كردن، انسان بوجود آن يقين پيدا مـى            

دوم آنچـه بـا     . گوينـد  مى» اليقين علم«آيد كه آن را      اول آنچه بوسيله تحقيقات علمى بدست مى      . دارد
سوم آنچه با تمام حـواس      . گويند اليقين مى  ه آن را عين   شود و يا به منزله ديدن است ك        چشم ديده مى  

. باشـد  كند، مـى   احساس شود مانند وقتى كه انسان دست در آتش گرفته و حرارت آتش را لمس مى               
  .گويند كه آن را حقّ اليقين مى

متّقين كسانى هستند كه به آخرت يقين دارند يعنى علم اليقين    : فرمايد در اين آيه خداى تعالى مى     
  .اند يدا كردهپ

و غالبا اين كلمه را قرآن      . اند يعنى رستگاران، پيروزان، كسانى كه به خوبيها موفّق شده        » مفلحون«
 نفـس   ةبر مؤمنينى كه از نظر اعتقاد و انتخاب راه صحيح و صراط مستقيم و گذراندن مراحـل تزكيـ                  

  .اند، اطالق فرموده است موفّق بوده
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  )بقره سورة مباركة5 تا 1ترجمة آيات (
  

  » مهربانةبه نام خداوند بخشند«
  )1(» الم«

  )2. (قرآن آن كتاب پر اهميتى است كه شكّى در آن نيست، مايه هدايت اهل تقوى است
دارند و از نعمتهائى كه مـا بـه          ها ايمان دارند و نماز را بر پا مى         آنهائى كه به غيب و پنهانى     

  )3. (كنند ايم انفاق مى وزى كردهآنها ر
و روز قيامت   . و كسانى كه به آنچه بر تو و بر پيامبران قبل از تو نازل گرديده، ايمان دارند                

  )4. (را باور كرده و به آن يقين دارند
انـد و آنهـا همـان        آنها همان كـسانى هـستند كـه از جانـب پروردگارشـان هـدايت شـده                

 )5. (رستگارانند
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  »بقره ة سور5 تا 1توضيح آيات «
  

  »رموزى كه بين دو دوست است«
» فـواتح سـور   «هاى قرآن كريم به نام       و مانند آن كه اوائل بعضى از سوره       » الم«درباره كلمه   

الـسالم   قرار گرفته مطالبى گفته شده كه بهترين آنها همان كالمى است كـه امـام صـادق عليـه                  
  :فرمايد مى

اى اسـت كـه بـين خـداى تعـالى و دوسـتش               رهرمز و اشا  » الم«
خواسـته كـسى از آن       آله بوده كـه نمـى      و عليه اهللا حضرت محمد صلى  

كـه از ادراك و      اطّالع پيدا كند و لذا آن اسرار را با حروفى ادا كـرده            
  1.فهم ديگران دور باشد

  :فرمايد صاحب تفسير صافى مى
عـالى و   اين حروف سرّى از اسرار الهى است كـه بـين خـداى ت             

توانند از آن استفاده كننـد، مگـر بـا اذن            رسولش بوده و ديگران نمى    
الـسالم   مانند راسخين در علم از فرزندان پيغمبر عليهم       . خداى تعالى 

                                                 
قال السيد فى سعد السعود قال ابوعبدالرحمن بن محمد بن الحسن السلمى فى حقايق التفسير فى                 -1

رمـز و اشـارة بينـه و بـين     » الم«: السالم يهقال جعفر بن محمد الصادق عل. الم ذلك الكتاب : قوله تعالى 
آله اراد ان اليطلع عليه سواهما بحروف بعـدت عـن ادارك االعتبـار و ظهـر                  و عليه اهللا حبيبه محمد صلى  
  .383 صفحه 92بحاراالنوار جلد .السر بينهما ال غير
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و فواتح سور سرّى از اسرار دوست بـا دوسـت اسـت بطـورى كـه                 
  .رقيب نبايد مطّلع شود

     بين المحبين سرّ ليس يفشيه    
  قول وال قلم للخلق يحكيه                                    

يعنى بين دوستان اسرارى اسـت كـه سـخن و قلـم آن را بـراى                 
  .كند ديگران افشاء نمى

ـ و اين معنى در احاديث هم آمده و تأييدى هم دارد و انـشاءاللّه وقتـى حـضرت                    اللّـه   ةبقي
م مردم در آن روزگار اهل سـرّ        زيرا تما . دارد روحى فداه ظهور فرمود، پرده از اين اسرار بر مى         

توانند آن اسرار را بفهمند و از آنها استفاده كنند و آن وقت وجـود ايـن                  شوند و مى   و معنى مى  
  1.فائده نخواهد بود حروف براى بقيه مردم بى

  
  »حقايق قرآن از افكار بشر دور است«

 از نحـويين    است ولى در اينجا به قـول اخفـش كـه يكـى            » آن«در فارسى به معنى     » ذلك«
به قـرآن اشـاره     » آن«زيرا قرآن حاضر است و نبايد با كلمه         . است» اين«به معنى   » ذلك«است،  
  .شود

و يـا بـه خـاطر آنكـه اكثـر           2ولى اگر بگوئيم به خاطر دور بودن حقائق قرآن از اذهان بشر           
 حقايق قرآن بعد از گذشت زمان طوالنى يعنى در عصر ترقّى افكـار و بلكـه در عـصر ظهـور                    

                                                 
الـسالم   الّ والقـائم عليـه    يا كميل ما من علم االّ و انا افتحه و ما من سـرّ ا              «: السالم قال على عليه   -1
  .267 صفحه 77بحاراالنوار جلد .»يختمه

العلم سبعة و عشرون حرفا فجميع ما جائت به الرسل حرفـان فلـم              «: السالم قال  عن ابى عبداللّه عليه   
يعرف الناس حتّى اليوم غير الحرفين فاذا قام قائمنا اخرج الخمسة و العشرين حرفا فبثها فى الناس و ضم                   

  ).336 صفحه 52بحاراالنوار جلد . (»حرفين حتّى يبثها سبعة و عشرون حرفااليها ال

ليس ابعد من عقول الرجال     «: السالم يقول  سمعت اباعبداللّه عليه  : عن عبدالرحمن بن الحجاج قال     -2
  .111 صفحه 92بحاراالنوار جلد .»من القرآن
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گيرد، پس از افكار انسانهاى زمـان بعثـت          اللّه ارواحنا فداه در اختيار بشر قرار مى        ةبقيحضرت  
بـه همـان   » ذلـك «بنابراين بهتر است كـه  . آله زمانا و مقاما دور است   و عليه اهللا رسول اكرم صلى  

  .باشد و معنى ظاهرى خود را از دست ندهد» آن«معنى ظاهريش يعنى 
  

  »كتاب چيست؟«
به معنى نوشته شده بر روى كاغذ و يا بـر روى چيـز ديگـرى اسـت و بـه معنـى                       » بكتا«

  :چنانكه در قرآن فرموده. واجب و فرض نيز آمده است
= ÏG ä.)) ãΝ à6 ø‹ n= tæ ã((Π$ u‹ Å_Á9   .يعنى واجب شده است بر شما روزه ١#$

  :مثل كالم خدا كه فرموده. و به معناى ثابت شدن چيزى نيز آمده است
 |= tF Ÿ2)) ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z((⎯≈ yϑƒ M}   .يعنى در دل آنها ايمان ثابت شده است $#2

=: و به معنى حتمى بودن چيزى نيز آمده است مثـل           tF Ÿ2)) ª! $# ⎥ t⎤ Î= øî V{ O$ tΡ r& þ((’ Í? ß™ â‘ uρ 3 
  . من و پيامبرانم غلبه خواهيم كرديعنى حتماً

$: و به معنى لوح محفوظ نيز آمده است مثـل          oΨ øO $#)) u |³ tã # \ öκ y− ’ Îû É=≈ tF Å2 «! يعنـى در    ٤)) #$
  .لوح محفوظ

≈=üΝm))  É: و به معنى قرآن نيز آمده است مثل tG Å3 ø9 $# uρ È⎦⎫ Î7 ßϑø9 $# (( 5    

  .يعنى قرآن 
اند انسان و يـا      كننده حقايق درونى كسى باشد، مثل آنكه گفته        و به معنى هر چيزى كه بيان      

  .است معرفت كردگارتعالى است و هر ورقش دفترى  عالم خلقت كتاب حق
                                                 

 .183سوره بقره آيه  -1

 .22سوره مجادله آيه   -2

 .21 مجادله آيه  سوره-3

 .36سوره توبه آيه  -4

  .2 و 1سوره زخرف و دخان آيات  -5
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يعنى آن قرآن كه حقيقتش از افكار مردم دور اسـت و            . در اينجا كتاب به معنى قرآن است      
  .نيز به معنى انسان كامل كه مظهر صفات و اسماء و علوم پروردگار است، آمده

  :گويد مرحوم فيض كاشانى مى
به انسان كامل در جمع اهل معرفت و اوليـاء          » كتاب«گفتن كلمه   

  .است  بندگان خالص پروردگار شايعخدا و
  :فرمايد السالم خطاب به انسان مى على عليه

 يعنى تو كتاب    »و انت الكتاب المبين الّذى باحرفه يظهر المضمر       «
  .شود اى هستى كه به حروفش حقايق ظاهر مى آشكاراى آنچنانه

هى الكتـاب   ... الصورت االنسانية   «: السالم فرمود  امام صادق عليه  
 يعنى صورت و سيرت انسان كتـابى اسـت كـه            »تبه اللّه بيده  الّذى ك 

  .خداى تعالى به دست خود نوشته است
السالم باشـد كـه در احاديـث     و احتمال دارد معنى كتاب همان كتاب على بن ابيطالب عليه      

السالم قرآن را با تفسير و تأويل و شأن نـزولش بـا           بسيارى وارد شده كه على بن ابيطالب عليه       
آورى فرمـود و بـه دسـت مبـاركش آن را نوشـت و                آله جمـع   و عليه اهللا پيغمبر اكرم صلى  انشاء  

يعنى كتـاب   (آنچنان مطالب و حقايق قرآن در آن تفسير و تأويل شده كه آن قرآن يا آن كتاب                  
  .شكّى در آن نيست) السالم على عليه

كتـاب  «: نـد كـه فرمـود     ك السالم نقل مى   تفسير عياشى در اين آيه شريفه از امام صادق عليه         
زيـرا  . السالم است كه شـكّى در آن نيـست         يعنى كتاب على بن ابيطالب عليه     . »على الريب فيه  

تمام مسائل علمى و حقايق اعتقادى و احكام و معارف اسالمى در آن كامالً توضيح داده شـده       
  .و حتّى ارش خدش نيز در آن بيان شده است

  
  »قرآن كتاب با عظمت«

ظمت، آن كتابى كه بيان كننده همه احكام و معارف و حقايق است، آن كتابى               آن كتاب با ع   
مثلش را بياورند، آن كتابى كه تـورات         توانند كه اگر جنّ و انس پشت به پشت هم بدهند نمى          

اند، آن كتابى كه تا روز قيامت هـيچ علمـى، هـيچ كتـابى، هـيچ                  و انجيل به نزولش وعده داده     
كنـد، كتـابى كـه خـداى تعـالى آن را از تحريفـات و                 باطـل نمـى   اى، آن را     حكمت و فلـسفه   
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كند، آن كتابى كه حقايق و بطون و تأويل و تفسيرش را جز خـدا                دستبردهاى خائنين حفظ مى   
فهمد، آن كتابى كه هيچ شك و ريبـى در   و كسانى كه خدا به آنها وحى كرده كس ديگرى نمى    

اى، موضوع سست و   خالف عقل و علم، خرافهآن نيست، زيرا هيچ غلطى، اختالفى، مطلبى بر
توانند از آن كامل و عميـق اسـتفاده          اساسى، در آن وجود ندارد، آن كتابى كه همه كس نمى           بى

خواهـد، تقـوى و پـاكى        خواهـد، شـرح صـدر مـى        خواهد، پذيرش مى   كنند، چون ظرفيت مى   
ابراين تا تقوى نباشد، اجتناب بن. كند خواهد، لذا آن كتاب متّقين را كامل و عميق هدايت مى مى

توانـد   از معاصى نباشد، قلب پاك و تزكيه شده نباشد، انسان از حكمت و حقـايق قـرآن نمـى                  
پس اگر كسى بخواهد قرآن براى او هدايت و شفاى قلب و روح و رحمت         . كامالً استفاده كند  

س را بهتر و بيشتر     و مغفرت باشد، بايد تقوى داشته باشد و هر چه مراحل كماالت و تزكيه نف              
  .تواند از قرآن استفاده كند بگذراند بهتر مى

  
  »انسان كامل كتاب خدا است«

آله نازل شـده باشـد بـدون         و عليه اهللا اگر كتاب به معنى انسان كاملى كه بر پيامبر اكرم صلى          
هـادى   الـسالم بـوده كـه آنهـا        ترديد منظور على بن ابيطالب و يازده فرزنـد معـصومش عليـه            

  1.اند ينمتّق
منظـور از كتـاب در      : كند كه آن حضرت فرمـود      السالم نقل مى   بصير از امام صادق عليه     ابى

يعنى آن على بن ابيطالبى كه يداللّه است، آن علـى بـن             . اين آيه شريفه، على بن ابيطالب است      
ـ                     ه اسـت،  ابيطالبى كه عين اللّه است، آن على بن ابيطالبى كه لسان اللّـه و جنـب اللّـه و اذن اللّ

                                                 
الشك فيه انّه امـام هـدى       » على«الكتاب اميرالمؤمنين   : السالم قال  عن جابر عن ابى جعفر عليه      -1
  .351 صفحه 24بحاراالنوار جلد .للمتّقين

ؤمنين الى الجنة و انا حبل اللّه المتـين و          انا قائد الم  : السالم و قال على بن ابيطالب اميرالمؤمنين عليه      
انا عروة اللّه الوثقى و كلمة التقوى و انا عين اللّه و لسانه الصدق و يده و انا جنب اللّـه الـذى يقـول ان             
ــاده بالرحمــة     ــه المبــسوطة علــى عب ــا يداللّ ــه و ان ــا حــسرة علــى مــا فرطــت فــى جنــب اللّ تقــول ي

 .)9 صفحه 4بحاراالنوار جلد (.والمغفرة
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شناسـند و    معصوم از گناه و خطا و نسيان و جهل است، او كه همه او را به ايـن عنـاوين مـى                     
  .شكّى در آن ندارند

گويند كه او امام كلّ است زيرا همه به او در مسائل علمى و دينى نيازمندنـد ولـى                    همه مى 
تقوى را كه در آيات     او عدل قرآن است، او تنها اهل        1.او جز به خدا به كس ديگرى نياز ندارد        

و خداى تعالى او را امام المتّقين و يعسوب الدين          . كند شوند، هدايت كامل مى    بعد توصيف مى  
  .آله معرّفى فرموده است و عليه اهللا از زبان رسول اكرم صلى

  
  »السالم كتاب على بن ابيطالب عليه«

الـسالم    ابيطالب عليه  على بن  ممكن است منظور از كتاب در اين آيه شريفه كتابى باشد كه           
خواسـته در اختيـار      آله نوشته و مـى     و عليه اهللا در تفسير و تأويل قرآن از لسان رسول اكرم صلى         

السالم مرحمـت    مردم قرارش دهد كه آنها نپذيرفتند و آن حضرت به وصيش امام مجتبى عليه             
السالم به عنوان    ليهالسالم به برادرش حضرت سيدالشّهداء ع      و حضرت امام مجتبى عليه    . فرمود

و اين ميراث همچنان بـين فرزنـدان معـصوم علـى بـن ابيطالـب                . ميراث امامت عنايت فرمود   
ـ السالم دست به دست منتقل شده تا كه امروز به دست حضرت              عليه روحـى فـداه   (اللّـه    ةبقي (

  .رسيده و در اختيار آن حضرت قرار گرفته است
باشد ) با اوصاف باال  (السالم   كتاب على عليه  ) تاب،يعنى آن ك  (» ذلك الكتاب «اگر منظور از    

كه همه علوم در آن نوشته شده و به قطر ران شتر كـه بـه طـور تخمـين صـدها جلـد كتـاب                          
زيرا آن كتاب بعدها خواهد آمـد و        . ياد شود ) نه با كلمه اين   (» آن«معمولى است، بايد با كلمه      

آن است و خداى تعالى آن را تأييـد كـرده و            آن كتاب با قرآن عينيت دارد و تفسير و تأويل قر          
دارنـد و در زمـان   ) روحـى فـداه  (آن كتاب هدايت كاملى براى متّقينى كه ايمان به امام عـصر        

توانند از آن كتاب به وسيله       كنند، است و يا اگر قبل از ظهور زنده هستند، مى           ظهور زندگى مى  

                                                 
استغنائه عن الكلّ و احتياج الكلّ اليه دليـل علـى           «: گفت از خليل بن احمد نقل شده كه مى        -1

  .150تأسيس الشيعه لسيد الصدر صفحه .»انّه امام الكلّ
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اند و به آنها رسيده       از آن كتاب نقل كرده     السالم سخنانى كه اوالد معصوم على بن ابيطالب عليه       
  .السالم هستند استفاده كنند كه در اين صورت منظور از متّقين شيعيان على بن ابيطالب عليه

  
  »اهميت تقوى در قرآن«

بنابراين متّقين كسانى   . است، يعنى وسيله نگهدارى   » وقايه«به معنى   » تقوى«: اند بعضى گفته 
گاهى به خاطر معرفت به خدا و ترس  اين نگاه داشتن. دارند ه نگاه مىهستند كه خود را از گنا

  .از عذاب او است كه طبعا وسيله نگاه داشتن در اينجا معرفت خداى تعالى است
خواهد از آن عبور كنـد       و بعضى از مفسرين معنى تقوى را به بيابان پر خارى كه انسان مى             

كند كـه    در آن بيابان انسان چگونه پرهيز مى      . اند هخواهد خارى به پايش برود تشبيه كرد       و نمى 
دارند و مواظبـت     كنند يا خود را نگاه مى      خارى به پايش نرود همچنين در دنيا متّقين پرهيز مى         

  .كنند كه گناهى نكنند مى
متّقـين  : كنـد  لذا در آيه سوم سوره بقره خداى تعـالى متّقـين را ايـن چنـين توصـيف مـى                   

كسانى هس   خاص اند، مردمانى هستند كه به ناديده و چيزى         تند كه ايمان به غيب آورده     الخاص
كه وجود خارجى پيدا نكرده و تنها به خاطر تصديق و اعتماد به وعده الهى كه روزى قـرآن و     

  .اسالم بر سراسر جهان حاكم خواهد شد ايمان دارند
السالم ايمان   عليهمتّقين واقعى كسانى هستند كه به وجود مقدس حضرت حجة بن الحسن             

كنـد و بـا او در        دانند، غيبت او ايمـان آنهـا را سـست نمـى            دارند و او را قطب عالم امكان مى       
  .ارتباط روحى هستند
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  »مراتب تقوى«
تقـوى  : التقوى علـى ثالثـة اوجـه      «: السالم فرمود  امام صادق عليه  

 خـاص   باللّه فى اللّه و هى ترك الحالل فضالً عن الشبهة و هـو تقـوى              
الخاص و تقوى من اللّه و هو ترك الـشبهات فـضالً عـن حـرام و هـو            

الحـرام و     تقوى الخاص و تقوى من خوف النار و العقاب و هو تـرك            
  1.»هو تقوى العام

يكى تقوى به وسيله شناختن خـدا       : يعنى تقوى به سه نوع است     
نـاك   در راه خدا و آن ترك حالل است تا چه رسد به چيزهاى شبهه             

  .و اين نحوه از تقوى مال افراد خصوصى خصوصى است
توضيح آنكه گاهى آن چنان ايمان و اعتقاد و توجه انسان به خـداى تعـالى و خـوف او از              

ترسد مبادا به خاطر انجام كارى و يـا اسـتفاده از حاللـى هـواى                 شود كه مى   پروردگار زياد مى  
كند كـه     و تنها به چيزهائى از حالل اكتفا مى        كند پس آن حالل را ترك مى     . نفسى در كار باشد   

. خداى تعالى ثواب و اجرى در مقابل آن قرار داده باشد و عنوان استحباب بر آن صـدق كنـد                   
روى اين اصل بندگان خاص الخاص خدا از اهل تقوى كسانى هستند كه همـه كارهايـشان از            

و نگاه داشتن خود از گناه      دو حال خارج نيست يا واجب و يا مستحب است و ديگرى تقوى              
و ترس از خدا است و آن ترك شبهات است تا چه رسد به حرام يعنى بعضى از اهـل تقـوى                      

كننـد از تـرس خـداى تعـالى          دهند و محرّمات را ترك مى      عالوه بر آنكه واجبات را انجام مى      
د تـصور   كنند مبادا به گناه و حـرام بيفتنـد ولـى در حـالل خـود را آزا                  شبهات را هم ترك مى    

كنند و ممكن است روى هواى نفس و تنها به خاطر لذّتهاى نفسانى از اعمـال و چيزهـاى                    مى
اينها اهل  . حالل استفاده كنند و بگويند خداى تعالى ما را آزاد گذاشته چرا از آن استفاده نكنيم               

شوند اند و از ابرار محسوب مى تقواى خاص.  
آن ترك حرام و     آيد و  اب در انسان بوجود مى    و ديگر تقوائى است كه از خوف آتش و عق         

يعنى از اكثر مردم اين گونه تقوائى توقّع        . نگه داشتن خود از حرام است و آن تقواى عام است          
  .رود و بايد همه مسلمانان اين تقوى را الاقل داشته باشند مى
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قـل  از اين حديث و دهها حديث ديگر كه شايد در همين بخش از كتاب بعـضى از آنهـا ن                   
گردد كه معنى تقوى نگاه داشتن انسان خودش را از گناه و يا از مكروه يـا از                   شود، استفاده مى  

شبهات و يا حداكثر از حالل و باالخره تقوى همان پرهيزگارى و پرهيز از آنچه ممكن اسـت                  
حاال گاهى اين تقوى به خاطر اعتقاد بـه جهـنّم و            . باشد مورد مؤاخذه و عقاب واقع گردد، مى      

آيد كه چون اكثر مردم بخصوص در زمانهاى قبل كه درك و فهمـشان كمتـر              ذاب بوجود مى  ع
خواسته با ترساندن، آنها را از عذاب و عقاب رام كند، چنانكه در قرآن با                بوده خداى تعالى مى   

آيات عذاب و وعده جهنّم آنها را وادار به تقوى كرده و حتّى نام مقدس حضرت رسول اكـرم              
$ :دهنده از خطر گذاشته و فرموده يعنى بيم» منذر«آله را  و ليهع اهللا صلى yϑ ¯Ρ Î))) |MΡ r& Ö((‘ É‹Ζ ãΒ.1  

و گاهى تقوى به خاطر اعتقاد بيشتر به خدا و قرآن و پيامبر و قيامت و تـرس بيـشترى از                      
خدا و عذاب و عقاب الهى است كه در اين صورت انسان احتيـاط بيـشترى در نگـاه داشـتن                     

نمايد و اين تقوى به خاطر اين است كه انسان خـود             كند و ترك شبهات را مى      ىخود از گناه م   
 »اليغادر صـغيرة وال كبيـرة االّ احـصيها      «گيرى كه    را در محضر پروردگار قادر و قاهر و سخت        

و در كمين او بوده و عذابهاى الهى را بـراى           ) كوچك و بزرگ ريز و درشت را حساب كرده        (
قيامـت گنـاه     كند و لذا از تـرس پروردگـار و از تـرس عـذاب              ه مى او مهيا كرده است مشاهد    

  .نمايد كند و حتّى ترك شبهات را هم مى كند و تقوى را رعايت مى نمى
در اين دو مورد از متّقين خاص گرفته تا متّقين عام همه بـراى اجـر و ثـواب و بهـشت و                       

الشان مورد رضايت حضرت    كنند و اعم   نعمتهاى بهشتى و ترس از جهنّم و عقاب الهى كار مى          
  .شود حقّ واقع مى

و گاهى تقوى به خاطر محبتى است كه انسان به خداى تعالى دارد و چـون او را دوسـت                    
كوشد تا بـه خـداى      دارد، مى  دارد نگاه مى   دارد، خود را از جميع كارهائى كه او دوست نمى          مى

ند كه با هر عملـى قـدمى بـه    تر شود و اعمالش را طورى تنظيم ك     تعالى لحظه به لحظه نزديك    
لذا اين چنين كسى همه اعمالش براى او و براى قرب به او و روى محبت به                 . سوى او بردارد  

است و اين تقوى مال مخلَصين  او است و اين تقواى خاص است) به فتح الم(الخاص.  
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  » مطالب باالةخالص«
ت اول سوره بقره از آن متّقينى باالخره خداى تعالى در اولين صفحات قرآن مجيد يعنى آيا         

كه منظور از خلقت بشر، به وجود آمدن آنها بوده است، از آن متّقين خاصى كه گل سـر سـبد                     
اند، از آن متّقينى كه با امام و رهبر معصومشان ارتباط روحى دارند و صد درصـد از او               بشريت

  .كند اين چنين توصيف مىكنند و شيعه واقعى او هستند، ياد كرده و آنها را  پيروى مى
كننـد،   منكـر مـى    دارند، امر به معـروف و نهـى از         اينها نماز و ساير قوانين الهى را بر پا مى         

الـسالم و    ساز ظهور عدل الهى و ظهور حـضرت مهـدى عليـه            حافظ حدود الهى هستند، زمينه    
ند كـه   حكومت واحد جهانى هستند، هواى نفس ندارند و بنـده خداينـد، داراى تقـوائى هـست                

⎯پروردگار ÏΒ)) ß] ø‹ ym Ÿω Ü= Å¡ tF øt s†((1   دهد و بركتى به اموالشان عنايت كرده كـه          به آنها روزى مى
توانند از آنچه خداى تعالى از نعمت فراوان و ثروت و مكنتى كه به آنها عنايت كرده انفاق                   مى
 ولى دل بـه دنيـا       اند زيرا اگر چه ثروتمندند و اين ثروت را با فعاليت خود بدست آورده            . كنند
كنند و از آنچه خداى تعـالى بـه آنهـا            كنند، احسان مى   اند، محبت به دنيا ندارند، ايثار مى       نبسته

آله نازل شده كه اهمش قـرآن و         و عليه اهللا نمايند، اينها به آنچه بر پيامبر اكرم صلى        داده انفاق مى  
بعالوه آن قـدر ايـن      .  ايمان دارند  السالم است،  واليت و امامت و امارت على بن ابيطالب عليه        

اند كه به كتابهـاى انبيـاء گذشـته از قبيـل حـضرت            متّقين پاك و مطيع و معتقد به خدا و قرآن         
موسى و عيسى و تورات و انجيل تنها به خاطر آنكه قرآن، اصـل آن كتابهـا را تـصديق كـرده                      

  .ايمان دارند
و عالم آخرت باقى است و به تمـام معنـى        اين متّقين با آنكه شايد ميلياردها سال تا قيامت          

روز قيامت براى آنها غيب است، آن چنان يقينى به آن دارنـد كـه خـداى تعـالى بـه يقينـشان                       
  .شهادت داده و آنها را به اين صفت ستوده است
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 آله به خـاطر محبـت و شـوق بـه آنهـا             و عليه اهللا اينها همانهائى هستند كه رسول اكرم صلى      
  1.دانست را داشت و آنها را برادران خود مىآرزوى ديدارشان 

اينها همانهائى هستند كه مربى و راهنمايشان خدا است و از طرف پروردگارشان هـدايت                
  .شوند مى

  .اند اينها همان رستگارانند، اينها به كمال رسيده
يهـاى  اينها به راهنمائى خدا و پيروى از پيشوايان دين موفّق به تزكيه نفس شده و از آلودگ                

  .اند روحى نجات پيدا كرده
به طور كلّـى  . اند هاى آنها پيروز شده  اينها بر هواى نفس و شياطين جنّى و انسى و وسوسه          

آنچه پروردگار از بندگانش انتظار دارد اين است كه آنها اهل تقوى باشند تا قرآن، آنهـا را بـه                    
ى نباشـد و تنهـا بـا ديـدنيها و           آنها فكر داشته باشند و ايمانـشان سـطح        . حقايق راهنمائى كند  

محسوسات ايمان نياورند، بلكه با عقل و علم و فكر ايمان، خود را آنچنان تقويت كنند كه بـا                   
رغبت كامل و عشق و محبت باطنى نماز بخوانند و انفاق كنند و به حقايقى كه در قرآن آمـده                    

 يقين داشـته باشـند و طبيعـى         و يا در كتابهاى آسمانى قبلى نازل شده ايمان داشته و به قيامت            
  .شود است كه اين كماالت و ايمانها جز با تزكيه نفس و سير الى اللّه براى كسى ميسر نمى

 

                                                 
اولسنا اخوانك، آمنّـا    : فقال له ابوبكر و عمر    . يا ليتنى قد لقيت اخوانى    : قال رسول اللّه ذات يوم     -1

آمنتم و هاجرتم و يـا ليتنـى لقيـت اخـوانى فاعـاد القـول فقـال رسـول اللّـه                 : بك و هاجرنا معك؟ قال    
ن بى و يحبونى و ينـصرونى       انتم اصحابى ولكن اخوانى الذين يأتون من بعدكم يؤمنو        : آله و عليه اهللا صلى

  .132 صفحه 52بحاراالنوار جلد .و يصدقونى و مارأونى فياليتنى قد لقيت اخوانى
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گيـرد و    پوشـاند و آن را ناديـده مـى         به معنى كسى است كه حقّى را مى       » كَفَرَ«جمع  » كفروا«  -1

  .كند شكر نمى
  .باشد به معناى مساوى بودن، تفاوت نداشتن، فرقى نكردن، مى» سواء«
يعنـى آنهـا را از    » تنـذرهم  اءنذرتهم ام لـم   «يعنى ترس از آينده مخوف، عاقبت بد داشتن،         » انذار«

زيرا آنهـا يـا در خـواب        . كند آينده خطرناكشان و از عاقبت بدشان چه بترسانى يا نترسانى فرقى نمى           
  .اند يا دلشان مرده است عميقى از غفلت فرو رفته

گويند و ختم كتاب و ختم قرآن به معناى          يان و آخر آن را مى     به معنى مهر، ختم چيزى، پا     » ختم«
  .پايان كتاب و پايان قرآن است

كرده  گويند، چون سابقا روى نگين انگشتر نام خود را حك مى       و انگشتر را از آن جهت خاتم مى       
و اين به معنى آن بود كه اگـر  . دادند و به اين وسيله نامه را پايان مى       . زدند و در پايان نامه يا اسناد مى      

  .چيزى بعد از آن نوشته شود اعتبارى ندارد
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  » بقرهة سور7 و 6مه آيات ترج«
  

آنهائى كه كافر شده يعنى در خواب عميق غفلت فرو رفته و يا خوابشان به مرگشان منتهى                 
. كند چه آنها را بترسانى يا نترسانى، باالخره ايمان نخواهند آورد           شده است، برايشان فرقى نمى    

)6(  
اى انداخته و بـه خـاطر        دهزيرا خدا به خاطر غفلتشان بر دلها و گوشها و چشمهاى آنها پر            

 )7. (توجهيشان به قرآن و آيات الهى براى آنها عذاب بزرگى خواهد بود بى

                                                                                                                                                       
اين است كه خدا قلبهاى آنها را پايان داده و ديگر ظرفيت پذيرش حقـايق را                » ختم اللّه «و معنى   

  .ندارند
به معنى روح است كه داراى صفت اقبال و ادبار و زيرو رو شدن است و چـون روح بـا                     » قلب«

  .اند شود آن را قلب گفته  زيرو رو مىافكار مختلف
يعنى شنيدن آنها و يا محـلّ       » سمعهم«به معنى گوش است     » اُذُن«به معنى شنيدن است و      » سمع«

  .شنيدن و جاى قوه شنوائى آنها است
به معنى ديدن آنها و يا محلّ » ابصارهم«. به معنى چشم است» عين«به معنى ديدن است و » بصر«

  .ديدن آنها است
  .باشد به معنى پرده، پوشش و چيزى كه تمام محلّ را بپوشاند مى» غشاوه«
به معنى نكال و مجازات و عقاب است و گاهى به مجازات گنـاه و يـا مطلـق نـاراحتى                     » عذاب«

  .گفته شده است
  .به معنى بزرگ، با عظمت، سخت و پر ابهت است» عظيم«
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  »دل كفّار مرده«
گاهى او نعمتى را از كـسى       . شود مراتبى دارد   از جهت آنچه كه انسان به آن كافر مى        » كُفر«

و گاهى ذات مقـدس     .  كفر است  ةكند، اين ادنى مرتب    توجهى مى  گيرد و به حقّ او بى      ناديده مى 
 درجه از حقـوق،     و گاهى بين اين دو    .  كفر است  ةشود كه اين اعلى درج     پروردگار را منكر مى   

  .كند گيرد كه به مناسبت اهميت آن حقّ، مراتب كفر شدت و ضعف پيدا مى حقّى را ناديده مى
كه در اينجا آمده به معنى كسانى كه حقّ را، خدا را، اسـالم را، قـرآن را، نبـوت                    » كفروا«و  

  .باشد اند، مى اعتنائى كرده آله را ناديده گرفته و بى و عليه اهللا رسول اكرم صلى
* * *  

اى هم دربـاره   خداى تعالى پس از آنكه شرح حالى از متّقين واقعى بيان فرموده، چند كلمه          
اند، يعنى كفّارى كه هر اندازه اهل تقوى محبوب و موفّـق             آنهائى كه در مقابل متّقين واقع شده      

  .باشند، سخن گفته است اند، آنها مبغوض و ناموفّق مى بوده
شـان   دو آيه شرح مختصرى از حاالت آنهائى كه به خـاطر روح مـرده  خداى تعالى در اين   

كنند و خواب غفلت آنها منتهى به مـرگ روحيـشان شـده و حاضـر نيـستند                   چيزى درك نمى  
  .چيزى بفهمند، بيان فرموده است

انـد، معتقدنـد كـه مهمتـرين         آرى، تمام كسانى كه درباره موفّقيتهاى معنوى چيـزى نوشـته          
اگر كسى را ديديد كه هر چـه او         . ك، يقظه و بيدارى از خواب غفلت است       مراحل سير و سلو   

خـورد و    او به هيچ وجه تكـان نمـى       . دهند اى مى  كننده و به او تذكّرات آگاه    . كنند را موعظه مى  
كند، بايد او    آله هم او را متوجه حقيقت نمى       و عليه اهللا حتّى هشدارهاى قرآن و رسول اكرم صلى      

را از ميان انسانها خارج دانست و او را نه خـواب، بلكـه مـرده تـصور كـرد و او را بـه حـال                           
  .خودش واگذاشت و بدترين حاالت انسان اين حالت است
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بنابراين بايد بكوشيم كه در مرحله اول، غفلت خود را از توجه به حقايق كم و كمتر كنـيم                   
اى پروردگار، روح و عقايد خود را زنـده نگـه داريـم و قـدمهاى     ه و با تفكّر در آيات و نشانه  

بلندى در راه كماالت روحى برداريم و در مرحله دوم، الاقـل نگـذاريم روحمـان آن قـدر در                    
بهره باشد كه به صورت مرده متعفّنى درآيد، تا خداى           خواب غفلت بماند و از رزق معنوى بى       

چه :  را از هدايتمان مأيوس فرمايد و به آن حضرت بگويد          آله و عليه اهللا تعالى، رسول اكرم صلى   
قلب آنها مهـر خـورده اسـت،        . آورند هولناكشان بترسانى يا نترسانى ايمان نمى      آنها را از آينده   

اند، كورند و براى آنها همين حاالت بدشان عذاب بزرگى در دنيا بوده و در آخرت  كرند، گنگ
  .عذاب جهنّم مال آنها خواهد بود
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. انـد  گفته» ناس«به بشر : گويد ابن عباس مى. آدم است به معنى مردم، بشر و جنس بنى     » ناس« -1

  .از نسيان گرفته شده است» ناس«زيرا با خداى تعالى عهد بسته و نسيان نموده است و لذا ريشه 
شده » ناس«ويند به اين جهت اسم بشر       گ اند و مى   را از اُنس گرفته   » ناس«و بعضى از دانشمندان،     

به مردمى كه از حـقّ و حقيقـت         » ناس«و غالبا در قرآن و روايات       . كه اهل انس با همنوع خود است      
  .دورند گفته شده است

و يـا   » كـس «شود و در فارسى بـه معنـى          بر يك نفر و دو نفر و سه نفر و بيشتر اطالق مى            » من«
  .است» كسان«

 با زبان است، ولى ممكن است گاهى به نوشته و يـا بـه               سخن گفتن غالباً  . گويد يعنى مى » يقول«
  .شود، گفته شود اشاره و يا به عالئمى كه در جائى براى فهماندن بعضى از مسائل نصب مى

  .يعنى روز ديگر، زمان ديگر، روز بعد، زمان بعد و در اينجا منظور روز قيامت است» يوم االخر«
نماينـد و بـه      كنند و چيز ديگرى را اظهار مى       يعنى آنچه را كه در دل دارند مخفى مى        » خادعوني«

  .كنند اصطالح فريبكارى مى
  .يعنى خودشان را، روحشان را» انفسهم«
  .دانند، دركش را ندارند، شعورش را ندارند يعنى نمى» و ما يشعرون«
شـود،قلب و    له بر انسان مـسلّط مـى      يعنى نداشتن صحت و سالمتى و وقتى صفات رذي        » مرض«

  .روح انسان مريض است
  .نمايد كند براى آنها، و مرض آنها را بيشتر مى يعنى زياد مى» فزادهم«
  .گوئى، ضد راستگوئى يعنى خالف واقع» كذب«
  .يعنى خرابكارى نكنيد، و مصالح جامعه را بهم نريزيد» التفسدوا«
  .كند، پائين در مقابل سماء زندگى مىيعنى زمين، جائى كه بشر روى آن » ارض«
  .گويند اين كلمه را كلمه حصر مى. يعنى جز اين نيست، تنها همين است» انّما«
اين كلمه را غالبا در جائى كه بخواهند خـود را پـر قـدرت و داراى                 . يعنى ما، ما جمعيت   » نحن«

  .كنند پشتوانه قوى نشان بدهند استعمال مى
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  .آوريم كنيم، ما شايستگى بوجود مى  كنندگانيم، ما فساد نمىيعنى ما اصالح» مصلحون«
  .حلم، نادان، احمق است تحمل، بى جمع سفيه به معنى بى» سفهاء«
  .اند دانند، كسب علم و دانائى نكرده يعنى نمى» اليعلمون«
  .كنند نمايند، برخورد مى كنند، مالقات مى يعنى ديدار مى» لقوا«
كنند، در جاى خالى از اغيار يكديگر        د، دور از اغيار با هم مالقات مى       كنن يعنى خلوت مى  » خلوا«
  .بينند را مى
يعنى موجودات موذى انحراف دهنده كه گاهى بر ابليس و گاهى بر منافقين و كفّـار                » شياطينهم«

  .شود اطالق مى
  .كنندگان يعنى استهزاءكنندگان، مسخره» مستهزءون«
  .كند آنها را  جذب مىكشاند آنها را، يعنى مى» يمدهم«
  .يعنى از حد خود تجاوز كردنشان، و اظهار برترى نمودنشان» طغيانهم«
  .سرگردانند و در باطن كورند» يعمهون«
  .يعنى عوض كردن آنها چيزى را به چيزى، فروختن و خريدنشان را گويند» اشتروا«
  .يعنى استفاده كرد، ضد خسارت و ضرر است» ربحت«
  .شان خريد و فروششان، معاوضهيعنى » تجارتهم«
يعنى چيزى كه با چيز ديگر مساوى و يا مشابه باشـد، عمـل اينهـا بـا جريـانى كـه گفتـه                        » مثَل«
  .شود مساوى است مى

  .ور كند يعنى بيافروزد و شعله» استوقد«
  .يعنى آتشى را، شعله آتشى را» نارا«
  .يعنى روشن كرد، روشن كند» اضاءت«
انى زيادى در لغت وجود دارد ولى در اينجا به معنى اطراف و حـوالى و                مع» حول«براى  » حوله«

  .نواحى است
  .است» برد مى«گردد، ولى در اينجا به معنى  رود، زائل مى يعنى مى» ذهب«
  .كننده ساير چيزها است، به روشنائيشان يعنى به چيزى كه خودبخود روشن و روشن» بنورهم«
  .، جا گذاشت آنها را، تركشان كرديعنى باقى گذاشت آنها را» تركهم«
  .يعنى اشياء را مشاهده نكنند، آنها را نبينند، آنها را با چشم دل مشاهده نكنند» اليبصرون«
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»يعنى گوششان گرفته است، گوششان سنگين است» صم.  
توانـد   يعنى اخرس، گنگ، از مادر گنگ متولّد شده و يا كسى كه گنگ نيـست ولـى نمـى                  » بكم«

  .فهمد كه حرف صحيحى بزند و يا نمىحرف بزند 
  .يعنى كسى كه بينائيش را به كلّى از دست داده باشد و از هر دو چشم كور باشد» عمى«
  .كنند گردند، مراجعت نمى يعنى بر نمى» اليرجعون«
  .يعنى مثل آب خالص و باران كامل و تندى كه از آسمان بيايد» كصيب«
  .رسد ه از ابرها به گوش مىيعنى صداى باران و يا صدائى ك» رعد«
  .كند خيزد و چون ناگهانى است، چشم را خيره مى يعنى نورى كه از ابرها بر مى» برق«
يعنى انگشتانشان، و گاهى اصبع به اثر خوبى كه از انسان باقى مانده باشـد نيـز گفتـه                   » اصابعهم«
  .شود مى

  .يعنى گوشهايشان» آذانهم«
  .ز چيزى، فرار از چيزىيعنى پرهيز از چيزى، ترس ا» حذر«
يعنى مرگ، زنده نبودن، جدا شدن روح از بدن و نيز به زمستان هم اين كلمه گفته شده            » الموت«
  .است
  .يعنى احاطه دارد، مسلّط است» محيط«
  .گيرد يعنى سريعا مى» يخطف«
  .دارند روند، قدم بر مى يعنى مى» مشوا«
  .شود ى اين كلمه بر حركت انقالبى نيز گفته مىايستند و نشسته نيستند و گاه يعنى مى» قاموا«
  .يعنى خدا بخواهد، اراده كند» شاءاللّه«
  .يعنى بسيار توانا و قدرتمند است» قدير«
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  » بقرهة سور20 تا 8 آيات ةترجم«
  

ايم  ما به خدا و روز قيامت ايمان آورده       : گويند بعضى از مردم كسانى هستند كه به زبان مى        
  )8. (اند و حال آنكه آنها ايمان نياورده

دهنـد ولـى     خواهند خدا و مؤمنين را فريب دهند، اينهـا فقـط خودشـان را فريـب مـى                  مى
  )9. (فهمند نمى

ينها مرض است و خدا به خاطر اين عمل زشتشان امراض روحـى آنهـا را                در روح و دل ا    
  )10. (گويند عذاب دردناكى خواهد بود زيادتر كرد و از براى آنها به خاطر دروغهائى كه مى

شـود كـه در روى زمـين فـساد نكنيـد، در جـواب                و وقتى به اين دسته از مردم گفته مـى         
  )11. (كنيم ز اصالح كار ديگرى نمىما فقط نظرمان اصالح است و ج: گويند مى

  )12. (فهمند ولى مردم مسلمان همه بدانند اينها فسادكنندگانند ولى نمى
اند ايمان بياوريد،  شود كه شما هم مثل بقيه مردم كه ايمان آورده       و وقتى كه به آنها گفته مى      

يمـان بيـاوريم؟ همـه      انـد ا   آيا ما همان طورى كه مردمان ابله ايمان آورده        : گويند در جواب مى  
  )13. (دانند اند ولى نمى بدانيد كه آنها خودشان ابله

ولى وقتى با دوسـتان     . ايم ما هم ايمان آورده   : گويند بينند، مى  و زمانى كه آنها مؤمنين را مى      
  )14. (كنيم ما با شمائيم، ما آنها را مسخره مى: گويند كنند، مى سيرتشان خلوت مى شيطان

كشاند تا سرگردان    ه خواهد كرد و آنها را به سوى تجاوز و طغيانشان مى           خدا آنها را مسخر   
  )15. (شوند

و ايـن تجـارت بـراى آنهـا         . اند آنها مردمى هستند كه هدايت را در مقابل گمراهى فروخته         
  )16. (شوند سودى ندارد و اينها هيچگاه هدايت نمى
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ى آتـش اطـراف را نـورانى كـرد،         وقت. كند مثَل آنها، مثَل كسى است كه آتشى را روشن مى         
برد و آنها را در تاريكى كه اطرافشان را   آيد و خدا نور آن آتش را از بين مى          ناگهان طوفانى مى  

  )17. (گذارد نبينند باقى مى
  )18. (گردند بنابراين آنها به سوى حقيقت برنمى. آنها كر و الل و كورند

ريـك همـراه بـا رعـد و بـرق و صـاعقه از               يا مثَل باران تندى است كه در بيابان و شب تا          
آسمان بر سر جمعى ببارد و آنها از ترس مردن انگشتانشان را در گوششان بگذارند تا صـداى                  

  )19. (ولى خدا بر كفّار احاطه دارد. صاعقه را نشنوند
خواهـد چشمانـشان را از حدقـه        شود آن چنان شديد است كه مى       برق هر وقت روشن مى    

شود به جاى خود  روند ولى وقتى تاريك مى   ا يك قدم در آن روشنائى راه مى       آنه. بيرون بياورد 
زيرا خدا بر همـه چيـز       . برد ايستند و اگر خدا بخواهد گوشها و چشمهاى آنها را از بين مى             مى

  )20. (توانا است
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  » سوره بقره20 تا 8توضيح آيات «
  

كننـد كـه همـه       مان نفس اماره بالسوء گمان مى     جمعى از مردم به خاطر تسلّط شيطان و فر        
آورند، لذا دسـت بـه دروغ و دو رنگـى و             موفّقيتها را با زرنگى و كوشش خودشان بدست مى        

گـذارد آنـان بـر بنـدگانش         زنند، غافل از آنكه خداى تعالى در كمين آنها است و نمى            نفاق مى 
  .كند ها را مفتضح مىو باالخره آن1تسلّط پيدا كنند و آنها را اذيت نمايند

اند، لذا خداى تعالى     آله بسيار بوده   و عليه اهللا نمونه اين افراد در زمان بعثت پيامبر اسالم صلى        
دهد و به  پيامبرش را و بلكه همه مسلمانان را در هر زمان از فساد آنها و پستى منافقان خبر مى    

آلـه خدعـه كننـد،       و عليـه  اهللا بر صـلى  خداى تعالى و پيام    كند كه وقتى منافقين با     مردم اعالم مى  
خواهند آنها را مسخره نمايند و مـردم مـسلمان را            زنند و مى   طبيعتا به مسلمانان هم نيرنگ مى     

ولـى  . ايمانى مبتال هستند آرامـش بخـشند       منحرف كنند و به اين وسيله به عذابى كه در اثر بى           
گويند ما به خدا ايمان      آيند و مى   ذا مى ل. اند كنند و در حقيقت به خودشان نيرنگ زده        اشتباه مى 

انـد، آنـان بـه خـاطر         ولى همه بدانند كه اينها ايمان نياورده      . آورده و روز قيامت را قبول داريم      
دلهايشان مريض است و چون به آن مرض        » تزكيه نفس «انجام ندادن مسأله مهم اسالمى يعنى       

ننـد و بـه فكـر رفـع آن مـرض روحـى       ك راضى هستند و بلكه به گمان خود از آن استفاده مى          
يعنـى  . نمايد كند و آنها را مفتضح مى      شان را زياد مى    نيستند، خداى تعالى مرض روحى و قلبى      
. گذارد و آنها به عذاب دردناكى مبـتال خواهنـد بـود            در حقيقت آنها را به حال خودشان وا مى        

  .ا شده استايمانى و نداشتن آرامش روحى كه نصيب آنه چه عذابى بدتر از بى
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داننـد كـه     اما مردم مسلمان و مهربان كه با ايمانشان متوجه عاقبت اين نفاق هـستند و مـى                
. در روى زمين فساد نكنيد   : گويند كشاند، به آنها با محبت مى      باالخره نفاق انسان را به فساد مى      

نجـات  خواهيم زمـين را از فـساد     كنندگانيم و مى   ما اصالح : گويند ولى آنها با غرور و تكبر مى      
فهمنـد و    همه بدانند كه آنها مفسدند ولى آنها خودشان نمـى         : فرمايد اما خداى تعالى مى   . دهيم

كننده  تواند اصالح  زيرا كسى كه زشتى دو روئى و دو رنگى را نداند، چگونه مى            . شعور ندارند 
كه آنها  باز هم مردم مسلمان با اين     .  در روى زمين فساد خواهند كرد      باشد و چون منافقند حتماً    
: گوينـد  دارند و به آنها مى اند دست از موعظه و مهربانى خود بر نمى با تكبر با اينها روبرو شده 

ساير مردم ايمان بياوريد و با آنها متّحد شويد و نگذاريد بزرگترين ارزش جامعه               شما هم مثل  
ز عالئـم منـافقين     ولى منافقان زبان به فحاشـى كـه ا        . انسانى كه همان اتّحاد است از بين برود       

  .آيا ما هم مثل اين نادانان و احمقها ايمان بياوريم: گويند كنند و مى باز مى1است
ولى جهل و نادانى خود را در اثـر         . همه بدانند كه خود آنها نادانند     : فرمايد خداى تعالى مى  

  .كنند غرورى كه دارند درك نمى
رنـد، در اثـر ضـعف و تـرس و           گي منافقان وقتى در جمـع مـؤمنين و مـسلمانها قـرار مـى             

ايم و وقتى بـا      ما هم ايمان آورده   : گويند دهند و مى   شخصيتى خود را جزء مسلمانان قرار مى       بى
: گوينـد  كنند، مى  سيرت كه هم جنس خودشان هستند، برخورد مى        كننده و شيطان   مردمان گمراه 

راى اسـتهزاء و خنـده و       ما در دل و روش با شما هستيم ولى در ميان آنها و در جلسات آنها ب                
  .رويم مسخره مى

آرى كسى كه به چيزى ايمان نداشته باشـد و در دل آن را بـاور نكـرده باشـد، جـز بـراى                    
دهد ولى او در حقيقت خودش را مسخره كـرده           مسخره كردن، به آن چيز اهميت ظاهرى نمى       

شان  گيرد و مسخره  شود كه خدا هم آنها را جدى ن        و اين توهين كردنش به مسلمانها باعث مى       
  .ارزش و طغيان و تجاوزگرى سرگردانشان نمايد كند و در زندگىِ بدون ايمان و بى

آلـه   و عليـه  اهللا اينها در حقيقت هدايتى را كه انبياء و بخصوص حضرت خاتم األنبيـاء صـلى            
خريد و  مانند ديوانگان كه تجارت و اند و عيناً اند به گمراهى، و نور را به ظلمت فروخته آورده

                                                 
 34بحـاراالنوار جلـد      (.انّما المارق المنافق من قال بغيـر الـصواب        : السالم قال المعصوم عليه    -1

  .279صفحه 
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و اينهـا هميـشه در جهـل مركّـب          1باشند مى كنند، اى ندارد و بلكه ضرر هم مى       فروششان فائده 
  .شوند خواهند، هدايت نمى مانند و چون هدايت و راه راست را نمى باقى مى

اينها مثلشان مانند كسى است كه در تاريكى كامل كبريتى، آتشى، شمعى روشـن كنـد كـه                  
اهى فقط خود را به ديگران بشناساند و بخواهد شخصيت خود را            فقط اطرافش ديده شود و گ     

با نور مختصرى كه در اطراف خود بوجود آورده به ديگران معرّفى نمايد، ولى ناگهان خـداى                 
برد، آتش او را خاموش كند و او را در تاريكى  تعالى كه هميشه آبروى منافقين تجاوزگر را مى    

  .دكامل كه چشم، چشم را نبيند بگذار
توجهى به خدا و فرستادگانش به خواب رفـت و           آرى وقتى روح انسان در اثر غفلت و بى        

خوابش به مرگش منتهى شد و به نفاق و شيطنتش ادامه داد و به هيچ وجه به اولياء خدا توجه              
شود كه مانند كر  تفاوت مى نكرد و از راهنمائيهاى آنها استفاده ننمود، چنان در مقابل حقايق بى       

العملى ندارنـد، يعنـى وقتـى بـراى آنهـا       شود، به هيچ وجه عكس     اللها وقتى صدائى بلند مى     و
آله باشـد،    و عليه اهللا شود، ولو از زبان رسول اكرم صلى       اى يا سخن و كالم حقّى گفته مى        موعظه

  .دهند آنها تكانى به خود نمى
تر است  ه از خورشيد روشنچشم دل آنها آنچنان نابينا شده كه حقايق عالم هستى را با آنك

آنها ماننـد   . توانند به زندگى انسانى باز گردند      خواهند يا نمى   بينند و آنان به هيچ وجه نمى       نمى
بارد، تـاريكى و ظلمـت       كسى هستند كه شب در بيابان پر خطرى قرار گرفته و باران تندى مى             

در . تواند بـردارد   از قدم نمىتابد و قدم فرا گرفته و حتّى روشنائى ستارگان هم نمى همه جا را 
لرزاند و چشم را  اين ميان صداى رعد از نزديك و يك لحظه روشنائى به وسيله برق دل را مى

گذارد كه مبادا صاعقه  انگشت در گوش مى. كند و نزديك است كه چشم او كور شود    خيره مى 
ا در قبـضه قـدرت او       جان او را بگيرد، ولى خداى تعالى كه بر كفّار احاطـه دارد و جـان آنهـ                 

اى كه هوا به وسيله برق روشن شـده يـك قـدم              او در آن لحظه   . گذارد كه او بميرد    است، نمى 
كند كه حركتى داشته باشد و يا قدم از          شود، جرأت نمى   ولى وقتى كه باز تاريك مى     . دارد برمى

                                                 
آله مرّ بمجنون فقال ما له فقيل انّه مجنون فقال بل هو مـصاب انّمـا                 و عليه اهللا ان رسول اللّه صلى     -1
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ا از آنهـا    خواست به خـاطر اعمـال زشتـشان بينـائى و شنوائيـشان ر              قدم بردارد و اگر خدا مى     
  .زيرا خداى تعالى بر هر چيزى قادر است. گرفت مى

آرى بشر به خاطر انحرافش از صراط مستقيم و مخالفتش با راه و روش دين، خـود را بـه                    
خـداى تعـالى قـرآن و انبيـاء و اوليـاء            . انـدازد  شـود مـى    خطرهائى كه با اين مثالها روشن مى      

دايت بشر قرار داده و بيش از همـه بـه وحـدت و              السالم را مانند خورشيد تابان براى ه       عليهم
ولى انسان خود را در بيابـان تاريـك پـر خطـر      1صفا و ترك دو رنگى و نفاق سفارش فرموده،        

دهد كه هر لحظه ممكن است مرگ ابدى او را فـرا گيـرد و بلكـه او                   نفاق و دو روئى قرار مى     
دارد  ى كه از آينـده مجهـول خـود        ا بخواهد يا نخواهد، آنچنان در فشار زندگى به خاطر دلهره         

بخصوص اگر زنگ خطرى مانند رعـد       . گيرد كه ممكن است جانش را از دست بدهد         قرار مى 
و برق به صدا دربيايد و او را تهديد كند كه در اين موقع چون پناهگاهى ندارد، چون خـدائى                    

گذارد كه صداى خطر را حس نكند و خود را سرگرم دنيا  ندارد، از ترس انگشت در گوش مى
  .اى است نمايد كه آن هم بازى بيهوده و مواهب دنيا مى

آله مردم بيشتر از هر چيز در خصوص خالفت و           و عليه اهللا در زمان حيات رسول اكرم صلى     
 اكثـرا   واليت به نفاق افتادند، زيرا همه مسلمانهاى آن موقع اهل تهـذيب نفـس نبودنـد بلكـه                 

. طلبى را در آنها زنده كـرده بـود          بالسوء صفت رياست   ةايمانشان ضعيف و شيطان و نفس امار      
آله از دنيا برود، تا بتوانند لباس خالفت         و عليه اهللا كردند كه پيغمبر اكرم صلى     آنها روزشمارى مى  

ميـان انبـوه جمعيـت      آلـه در     و عليه اهللا ولى روز غدير خم وقتى پيامبر اكرم صلى       . را بر تن كنند   
شـما محمـد پـسر عبداللّـه بـن          : آنهـا گفتنـد   . مسلمانان صدا زد كه اى مردم مرا معرّفى كنيـد         

اى مردم آيا من بر شما اولى از خودتان نيستم؟ همـه          : فرمود. عبدالمطلّب بن عبد مناف هستيد    
ه به آسمان نگاه كرد     آل و عليه اهللا در اينجا پيغمبر اكرم صلى    . چرا، شما اولى هستيد   : عرض كردند 

مردم هم همين كار را كردند يعنى سـر بـر آسـمان             . خدايا شاهد باش  : و سه مرتبه عرض كرد    

                                                 
خيـر المـؤمنين مـن     : آله يقول  و عليه اهللا سمعت رسول اللّه صلى   : السالم قال  عن اميرالمؤمنين عليه   -1

: آلـه يقـول    و عليه اهللا من ال يألف وال يؤلف، قال و سمعت رسول اللّه صلى          كان مألفة للمؤمنين وال خير في     
شرار الناس من يبغض المؤمنين و سغضه قلوبهم المشائون بالنميمة المفرقون بين االحبه البـاغون للبـراء                 

 .العيب اولئك الينظر اللّه اليهم يوم القيامة وال يزكّيهم
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هر كس من موالى اويم اين على مـوالى         : سپس فرمود . خدايا شاهد باش  : بلند كردند و گفتند   
خدايا تو دوست داشته باش و موالى آن كـس بـاش كـه علـى را                 : سپس عرض كرد  . او است 

داند، يارى نكن و سركوب كن كسى را كه قصد خذالن  دارد و او را موالى خود مى ت مىدوس
از جا برخيز و : بكر فرمودند و گفتند  آله رو به ابى    و عليه اهللا سپس رسول اكرم صلى   . على را دارد  

  .با على بن ابيطالب بيعت كن» اميرالمؤمنين«با لقب 
ه عمر بن خطّاب دستور فرمودند كه برخيزد و سپس ب. بكر از جا برخاست و بيعت كرد ابى
او هـم اطاعـت كـرد و بـا آن           . السالم بيعت كند   با على بن ابيطالب عليه    » اميرالمؤمنين«با لقب   

الـسالم بـه     سپس به سران مهاجر و انصار دستور دادند كه بـا علـى عليـه              . حضرت بيعت نمود  
 بن خطّاب از جا برخاست و رو بـه          عمر. همين عنوان بيعت كنند و آنها هم همه بيعت كردند         

بخّ بخّ لك يا على اصبحت موالى و مولى كلّ مؤمن           «: السالم كرد و گفت    على بن ابيطالب عليه   
آله از همه آنها عهـد و ميثـاق          و عليه اهللا اما پيامبر اكرم صلى   .  سپس مردم متفرّق شدند    »و مؤمنة 

ولى جمعى  . السالم را تنها نگذارند    عليهگرفت كه اين بيعت را منكر نشوند و على بن ابيطالب            
طلبـى و حـب جـاه آنهـا را           از اصحاب كه منافق بودند و اهل تهذيب نفس نبودند و رياسـت            

: آله مشرّف شدند و گفتنـد      و عليه اهللا مقهور كرده بود، به صورت ظاهر خدمت رسول اكرم صلى         
 خلق خدا در نزد خدا و نزد براى رياست و واليت كسى را بر ما حاكم فرمودى كه محبوبترين

با اين انتساب شما ما را از شرّ ظالمين و قدرتمنـدان كـافر در سياستـشان                 . شما و نزد ما است    
لـذا  . گويند هـست   دانست كه در دل اينها خالف آنچه مى        ولى خداى تعالى مى   . حفظ فرموديد 

⎯: فرمايـد  هـد و مـى    د آله خبر مـى    و عليه اهللا خداى تعالى از باطن آنها به رسول اكرم صلى         ÏΒ uρ)) 

Ä¨$ ¨Ψ9 $# ⎯ tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u™ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì Åz Fψ $# $ tΒ uρ Ν èδ t((⎦⎫ ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/1        منافقين در روز غدير خـم بـه
مشكل برخورد كردند زيرا مجبور بودند با على بن ابيطالب، آن روز بيعت كننـد ولـى بعـد آن        

ا به حدى بود كه باالخره با هـر زحمتـى كـه بـود               طلبى آنه  و قدرت رياست  . بيعت را بشكنند  
و  هاى مختلفى به نام خوارج و اصـحاب جمـل          نكث بيعت با على بن ابيطالب نمودند و دسته        

ناكثين و قاسطين و مارقين بوجود آوردند و باالخره همه مذمتى كه خداى تعالى در اين آيات                 

                                                 
 ).8بقره آيه سوره  (135 صفحه 1تفسير برهان جلد  -1
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 اخالقى خود را از بين نبرده بودند و تزكيه از منافقين فرموده، به خاطر اين است كه آنها رذائل        
نفس ننموده بودند و در راه دين استقامت نكـرده بودنـد و از صـراط مـستقيم پيـروى نكـرده                      

 .بودند
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يعنى ابداع كردن، احـداث كـردن و بوجـود آوردن           » خَلْق«يعنى از عدم بوجود آورد،      » خَلَقَ« -1

از اسماء پروردگار متعال است و بـدون اضـافه جـايز       » خالّق«و  » خالق«بعد از آنكه وجود نداشته و       
 و ماهيـت اشـياء گفتـه    به ايجاد هيـأت » خلق«ولى گاهى . نيست كه بر غير خداى تعالى اطالق شود     

 يعنى من بـراى شـما از        »اخلق لكم من الطين كهيئة الطير     «: گويد چنانكه حضرت عيسى مى   . شود مى
و چون به اصل ايجاد اشياء كـه كـار خـدا اسـت و ايجـاد                 . كنم گل، هيأت پرنده را خلق و ايجاد مى       

گويند، قـرآن بـه خـداى        ىم» خلق«هيأت اشياء كه ممكن است مخلوقات خدا هم آن را انجام دهند             
يعنى بهترين خالقها گفته است كه خالقهاى ديگـر از بنـدگانش    » احسن الخالقين «تعالى از اين جهت     

  .را منظور فرموده باشد
كنند منظور پـيش و      يعنى پيش، جلو، ضد بعد و گاهى كه قبل و بعد را با يكديگر ذكر مى               » قبل«

  .دور و زمان بعد از آن را اگر چه گذشته باشد، استپس و زمان گذشته بسيار 
به معنى چيزى است كه پهن شده و در اين آيه منظور زمين است كه براى بندگان خـدا                   » فراش«

  .پهن شده و از هرگونه سختى و ناهنجارى حفظ شده است
 بـاال و در     به معنى باال، سقف، بلندى، آسمان، باران، ابر و در ايـن آيـه منظـور آنچـه در                  » سماء«

  .باشد آسمانها قرار گرفته است، مى
  .به معنى ساختمان و چيزى كه بنيانگذارى شده باشد، ضد خراب شدن» بناء«
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  » بقرهة سور22 و 21 آيات ةترجم«
  

اى مردم، پروردگارتان را بندگى كنيد، آن خدائى كه شما را خلق كرده، آن خدائى كه قبـل                  
  )21. (گى، اهل تقوى شويداز شما مردمى را آفريده، شايد شما در اثر بند

و بـر شـما از      . آن خدائى كه زمين را براى شما فرش و آسمان را همچون سقف قرار داده              
باشد، خـارج    هائى كه رزق شما مى     و به خاطر نزول باران از زمين ميوه       . آسمان آب نازل كرده   

. دانيـد   مـى پس براى خدا ضد و شريك قرار ندهيد با اينكه شما بدى ايـن كـار را               . كرده است 
)22(  

                                                                                                                                                       
به معنى آب، باران و گاهى به علم و واليت و محبت، مجازا و شـايد هـم حقيقتـا اطـالق                      » ماء«
  .شود مى

  .به معنى بيرون آورد، ضد داخل كرد، است» اخرج«
  .شود ها و گاهى اين كلمه به فرزند و منافع مالى هم اطالق مى به معنى ميوه» ثمرات«
 .گويند براى خداى تعالى مى» ند«به معنى اضداد، امثال، خدائى غير از خداى يكتا را » انداد«
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  » بقرهة سور22 و 21توضيح آيات «
  

كنـد،   خداى تعالى پس از آنكه ارزش و ثواب اهل تقوى و ايمان را در اول سوره بيان مـى                  
به صورت شكايت و گله، زشتى اعمال كفّار و منافقين را توضيح داده و سپس روى سـخن را                   

  :فرمايد از راه محبت و لطف به طرف مردم دنيا كرده و با محبت كامل مى
اى مردم خدائى را كه شما و مردم قبل از شما را خلق فرموده، بنـدگى كنيـد، شـايد اهـل                      

  .تقوى گرديد
بدون شك منظور از بندگى در اينجا و در ايـن آيـه، انجـام واجبـات و تـرك محرّمـات و         

ا را تقوى دانسته و خطابش ر      زيرا پروردگار متعال نتيجه اين بندگى     . رعايت حدود الهى است   
 شروع فرموده واالّ اگر منظور از بندگى ايجاد حقيقت عبوديت كه            »يا ايها النّاس  «بوسيله كلمه   

بايـست بـا     بود، مـى   شود مى  الخاص منتهى مى   و به تقواى خاص   1 نفس است  ةمرحله آخر تزكي  
  .مطلب را شروع كند» يا ايها الّذين آمنوا«خطاب 

ديت به معنى خاص است و نبايد نتيجه عبوديـت          زيرا مرحله تقواى عام قبل از مرحله عبو       
  .خاص، تقواى عام باشد، بلكه بايد نتيجه تقواى عام، ايجاد حقيقت عبوديت باشد

السالم تقواى عام همـان نگهـدارى        توضيح آنكه از نظر اهل بيت عصمت و طهارت عليهم         
واجبـات و عمـل     خود از گناه و انجام واجبات است و تقواى خاص تـرك شـبهات و انجـام                  

                                                 
  .ايم نفس را تعيين نموده ةطبق آنچه ما مراحل تزكي -1
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كردن به مستحبات است و اين تقوى در اين مرحله با تصميم بندگى و اطاعت از فرامين الهى                  
شود، ولى پيدا شدن حقيقت عبوديـت        ولو با فشار و مجبور كردن انسان خودش را حاصل مى          

       بايد طبق دستور امام صادق عليـه        و رسيدن به مقام با عظمت تقواى خاص الـسالم بـه    الخاص 
  :حاصل شود، زيرا آن حضرت فرمودند» عنوان بصرى«

دهد و در قلب كسى كـه او         اگر از آن علمى كه خدا به انسان مى        
خـواهى، بايـد اول در دلـت حقيقـت           اندازد، مـى   را دوست دارد مى   

عبوديت و بندگى را ايجاد كنى، آن وقت طلب علـم نمـائى بوسـيله               
  .فهماند به تو مىعمل به آن و از خدا فهمش را بخواهى خدا 

  :گفتم. بگو اى اباعبداللّه: فرمود. اى شريف: گفتم
اول . سه چيز اسـت   : يا اباعبداللّه حقيقت بندگى چيست؟ فرمود     

اينكه بنده خدا به جائى برسد كه براى خود از آنچه خداى تعـالى از               
زيـرا  . ملك و خدم و هشم و نعمت به او داده مالكيتى تـصور نكنـد            

بيننـد و در     مال را مـال خـدا مـى       . مالكيتى وجود ندارد  براى بندگان   
دهند كه خدا به آنها امر كرده است و هيچ           همان جائى آن را قرار مى     

دهـد، تـدبيرى     اى جز آنچه مواليش به او فرمـان مـى          گاه بنده برنامه  
  .كند و تمام شغل و فكرش متوجه اوامر مولى و نواهى او است نمى

متها و آنچه را دارد، براى خود نـسبت         اى همه نع   پس وقتى بنده  
به آنها مالكيتى تصور نكند، انفاق كردن اموال در راه خدا و بـه امـر                

شود و زمانى كه تدبير امور خود را بـه خـداى             خدا، برايش آسان مى   
شود  تعالى كه مدبر او است تفويض كند، مصائب دنيا بر او آسان مى            

امر و ترك نواهى الهـى باشـد،        و زمانى كه بنده مشغول به اطاعت او       
. طبعا فراغتى براى جنگ و جدال و فخرفروشى بـر مـردم را نـدارد              

اش را بـه ايـن سـه صـفت گرامـى             پس وقتى كه خداى تعالى بنـده      
او ديگـر   . شـوند  ارزش مى  داشت، دنيا و ابليس و خالئق براى او بى        

 و  كنـد  آورى بيهوده و افتخار بر ديگران طلب نمـى         دنيا را براى جمع   
ايـام   خواهـد و   از عزّت و برترى ديگـران بـراى خـود چيـزى نمـى             

  .گذراند عمرش را به بطالت نمى
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: فرمايد اين اولين درجه تقوى است كه خداى تعالى در قرآن مى          
اين خانه آخرت را براى كسانى كه در دنيـا طالـب برتـرى و فـساد                 

  1.دهيم و عاقبت براى اهل تقوى است نيستند، قرار مى
آيد و بـا پيـدا        تقواى عام و بلكه تقواى خاص حقيقت عبوديت بوجود مى          ةاين بوسيل بنابر

      ت در انسان، تقواى خاصبوجود مى   شدن حقيقت عبودي آيد كه همان داشـتن تقـوائى        الخاص
است كه انسان با ميل قلبى و بدون ناراحتى و فشار ترك گناه كرده و با شوق زياد و معرفـت                     

شود و قلبش كه با اخالص به طـرف خـدا            كامل، عبادات را انجام داده و بنده رسمى الهى مى         
داى تعـالى  و شايد حكمت از قلبش به زبانش جارى شـود و خـ  . گردد رفته، پر از حكمت مى   

دارنـد كـه     كند و او را از هر خوف و حزنى در دنيا و آخرت نگه مـى                مالئكه را بر او نازل مى     
  :فرمود
  

β Î))) š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/ u‘ ª! $# §Ν èO (#θ ßϑ≈ s) tF ó™ $# ãΑ ¨” t∴ tG s? ÞΟ Îγ øŠ n= tæ 

èπ x6 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ω r& (#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡ t“ øt rB (#ρ ã Ï± ÷0 r& uρ Ïπ ¨Ψ pg ø: $$ Î/ © ÉL ©9 $# óΟ çFΖ ä. 

                                                 
واطلب العلـم باسـتعماله واسـتفهم اللّـه         فان اردت العلم فاطلب اوال فى نفسك حقيقة العبودية          « -1

  .يفهمك
ثالثة اشـياء ان اليـر   : يا اباعبداللّه ما حقيقة العبودية؟ قال   : قل يا اباعبداللّه فقلت   : قلت يا شريف فقال   

العبد لنفسه فيما خوله اللّه ملكا الن العبيد اليكون لهم ملك يرون المال مال اللّه يـضعونه حيـث امـرهم                     
يدبر العبد لنفسه تدبيرا و جمله اشتغاله فيما امره تعالى به و نهاه عنه فاذا لم ير العبـد لنفـسه                     اللّه به وال    

فيما خوله اللّه تعالى ملكا هان عليه االنفاق فيما امره اللّه تعالى ان ينفق فيه واذا فوض العبد تدبير نفـسه                     
 اللّه تعالى و نهاه اليتفرغ منهما الى المـراء          على مدبره هان عليه مصائب الدنيا و اذا اشتغل العبد بما امره           

والمباهات مع الناس فاذا اكرم اللّه العبد بهذه الثالثة هان عليه الدنيا و ابلـيس والخلـق واليطلـب الـدنيا        
تكاثرا و تفاخرا وال يطلب ما عند الناس عزا و علوا واليدع ايامه باطالً فهذا اول درجة التقـى قـال اللّـه                       

 .»الدار اآلخرة نجعلها للذين اليريدون علوا فى االرض وال فسادا والعاقبة للمتّقينتعالى تلك 
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نـد و   ك خداى تعالى در اين دو آيه با كمال مهربانى بعد از آنكه نتيجه بنـدگى را بيـان مـى                   

  :فرمايد بندگى كنيد شايد به مقام متّقين برسيد و شما هم اهل تقوى گرديد، مى: فرمايد مى
آن خدائى را عبادت كنيد كه زمين را براى راحتى شما مسطّح و             
گسترده قرار داده و آسمان را با آن همه زيبائى و ستارگان را بـاالى               

رسـتاده و از  سر شما ساخته و از آسـمان بـراى شـما آب بـاران را ف       
هائى را روزى كـرده، پـس بيائيـد          زمين بوسيله باران براى شما ميوه     

  .دانيد براى خدا ضدى يا شريكى قرار ندهيد شما كه حقيقت را مى
آرى پروردگار مهربان با تذكّر نعمتهاى خود و با معرّفى و توضيح عاقبت متّقين و كفّـار و                  

ه كه بـراى او شـريكى، ضـدى و همتـائى قـرار              منافقين، از بندگان خود فقط يك چيز خواست       
ندهند و به توحيد رو بياورند و خود را به مرحله بندگى كه آخرين مرحله تزكيه نفس اسـت،                   

  .برسانند و او را بندگى كنند
 

                                                 
 .31 و 30سوره فصلت آيات  -1
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  )سورة بقره24  تا23آيات (
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  .ايد يد، بودهباش يعنى مى» كنتم« -1
يعنى فرود آورديم، از باال به پائين آورديم، از مقام واالئى كه داشـت پـائين آورديـم و در                    » نزّلنا«

  .اختيار شما گذاشتيم
  .يعنى بياوريد» فأتوا«
  .كند ها را از يكديگر جدا مى اى از ساختمانى، چهارديوارى كه خانه اى، خانه يعنى قطعه» ةسور«
گردد، يعنـى از     اند كه ضمير مثله به رسول اكرم بر مى         مثل قرآن يا بعضى گفته    يعنى از   » من مثله «

          . مثل رسول خدا با آن شرائطى كه او داشت
  .يعنى بخوانيد، دعوت كنيد، طلب كنيد» وادعوا«
و . گرى از شما كه هيچ چيز در موضوع مربوطه از نظـر او پنهـان نيـست                 يعنى نظاره » شهداءكم«

  .شهيد يعنى ناظر، عالم و مطّلع از همه چيز
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  » بقرهة سور24 و 23 آيات ةترجم«
  

ايم در شكّيد،    نازل كرده ) آله و عليه اهللا حضرت محمد صلى  (اگر درباره آنچه ما بر بنده خود        
رستى عمل خود را غير از خدا حاضر كنيد حداقل يك سوره مانند قرآن را بياوريد و گواهانِ د         

  )23. (گوئيد و آنها را شاهد بياوريد، اگر راست مى
توانيد بكنيد، پس بپرهيزيد از آتشى كه هيـزم آن           اگر اين كار را نكرديد، كه هرگز هم نمى        

 )24. (بدنهاى مردم و سنگها است و آن آتش براى كفّار آماده گرديده است

                                                                                                                                                       
از مردم عاقل و دانائى كـه بـه همـه علـوم و حقـايق و معجـزه                   . يعنى غير از خدا   » من دون اللّه  «

  .احاطه دارند
  .يعنى راستگويان، درستگويان» صادقين«
  .ايد يعنى آن كار را نكرده» لم تفعلوا«
  .يعنى آن كار را نخواهيد كرد» لن تفعلوا«
  .اند گفته» وقود«يعنى شعله آن و بعضى به خود آتش نيز » وقودها«
  .گويند يعنى سنگ، صخره و به سنگريزه هم حجارة مى» ةحجار«
  .يعنى حساب شده، آماده شده، مهيا شده» اعدت«
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  » بقرهة سور24 و 23توضيح آيات «
  

پروردگار متعال از اول سوره بقره، ابتداء حاالت اهل تقوى و اهل يقين را بيـان فرمـوده و                   
و بعـد مـردم را بـه        . سپس از كفّار و منافقين نكوهش كرده و بدى اعمال آنها را بيان فرمـوده              

سخن را به طـور كلّـى بـه همـه           و سپس روى    . بندگى كه نتيجه تقوى است، راهنمائى فرموده      
اگر درباره قرآن شك داريد كه از ناحيه ما است، يك سوره از مثل آن               : فرمايد مردم كرده و مى   

را شما هم بياوريد كه در ايـن حـد از فـصاحت و بالغـت و داراى مطالـب عميـق علمـى و                         
ياد نگرفتـه و    پيشگوئيهاى واقعى باشد، آن هم از مثل كسى كه درس نخوانده، از كسى چيزى               

بلكه همـان گونـه     . باشد و فقط به ادعا هم اكتفا نكنيد       1با مردم با فرهنگ و متمدن بزرگ نشده       
اى  دهند، به اعجاز آن سوره     مطالب و آيات قرآن گواهى مى      كه مردم عاقل و دانشمند به اعجاز      

 بـراى قـرآن     ايد نيز گواهى دهند، ولى همه بدانيد كه خداى تعـالى آنچنـان كـه               كه شما آورده  
زيرا خداى تعالى براى حقّانيت قـرآن و آورنـده آن           . دهد دهد براى آنها گواهى نمى     گواهى مى 

بينى كرده خداى تعالى آنها را از تغيير دادن كـه حـقّ              يعنى آنچه قرآن پيش   . عمالً شهادت داده  
نهـا لبـاس     بر اين گـواه اسـت دور نگـه داشـته و بـه آ                يمحواللّه ما يشاء   ةپروردگار است و آي   

آلـه معجزاتـى صـادر       و عليـه  اهللا واقعيت پوشانده و به دست آورنده آن يعنى رسول اكرم صـلى           
نموده و صد درصد او و قرآنش را تأييد فرموده، ولى چون نخواسته كتابهاى ديگران و مدعيان 

لبى كه آنها را    نبوت دروغگو را تأييد كند، آنها را قطع وتين كرده و به قلم آنها و زبان آنها مطا                 

                                                 
  .در مقدمه اين تفسير مفصالً به اين مسأله اشاره شده است -1
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چنانكه اگر به كتب    . مفتضح كند، جارى فرموده و يا الاقل شهادتى بر حقّانيت آنها نداده است            
  .گردد مدعيان نبوت و امامت مراجعه شود به خوبى اين موضوع واضح مى

سپس تحدى فرموده، يعنى طرف مقابل را به جلـو دعـوت كـرده و او را عـاجز از آوردن                     
اگـر  : گويـد  آلـه دانـسته و مـى       و عليـه  اهللا ثل قرآن از مثل حضرت محمد صلى      حتّى يك سوره م   

توانيد آن كار را انجـام       ايد، بدانيد كه هرگز نمى     كنيد، يعنى مثل قرآن را نياورده      ايد و نمى   نكرده
  .زا هستند هاى آن انسانها و سنگهاى آتش دهيد و بپرهيزيد از آتشى كه مايه شعله

كه در همان جـا     (ايم كه اگر بتوانيم اعجاز قرآن را ثابت كنيم           ما در مقدمه اين كتاب نوشته     
  .رسيم به سه نتيجه قابل توجه از اين كار مى) ايم ثابت كرده
ايم، زيرا وقتى جنّ و انس كه دو دسته عاقـل            به اين وسيله اثبات وجود خدا را نموده       : اول

ايـن كـار را بكننـد، طبعـا سـائر            ر كره زمين هـستند، نتواننـد      و عالم از ميان مخلوقات خدا د      
  .توانند اين عمل را انجام دهند موجودات كه عقل ندارند به طريق اولى نمى

آله نيز ثابت شده، زيرا وقتى خداى تعالى كارى كـه            و عليه اهللا رسالت رسول اكرم صلى   : دوم
آلهـدر اختيـار    و عليـه  اهللا مبر اسالم صلى ساخته و پرداخته خودش است يعنى قرآن را بوسيله پيا         

مردم بگذارد و او هم براى مردم تالوت كند رسالت را انجام داده و به طور كلّى رسـالت جـز                     
  .تواند باشد همين عمل چيز ديگرى نمى

بايد اعتقاد داشت كه محتواى قرآن تمامش حجت و حقّ است و يك جمله باطل در                : سوم
قتى اين سه موضوع ثابت شد تمام حقايق و معارف و احكام قرآن كه آن وجود ندارد و طبعا و

در حقيقت همه علوم و معارف و حقايقى است كه بشر براى تأمين سـعادت دنيـا و آخـرتش                    
گيرد و معارف قرآن كه همه معارف واقعـى در           الزم دارد، با خيال راحت در اختيارش قرار مى        

ين خود سرمايه بزرگى براى بشر، تنها بوسيله اثبـات          شود و ا   آن است، در اختيار بشر واقع مى      
  .اعجاز قرآن خواهد بود
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  » بقرهة سور25 آية«
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شـود كـه     و اين كلمه در صورتى گفته مى      . عنى خوشحال كن است   با تشديد شين به م    » بشّرْ«  -1

اى خبر بـدى را      اى بخواهند به كسى بدهند، مگر آنكه به طور طعن و يا با قرينه              خبر خوشحال كننده  
ـ   ة سور »و بشّرِ الَّذينَ كَفَرُوا بِعذابٍ اَليمٍ     «: گويد چنانكه قرآن مى  . بخواهند بگويند   كـه بـا     3 ة توبه آي

  .ينه براى خبر بد و يا به طور طعن گفته شده استاين قر
  .اند دهد و گاهى به اعمال طبيعت نيز عمل گفته يعنى كار و فعلى كه انسان انجام مى» عمل«
  .باشد به معنى شايسته، شايستگى، صحيح، خوب، ضد فساد، درست، اليق مى» صالح«

نيست و مـورد تأييـد عقـل و         عمل صالح يعنى كار خوب و شايسته و صحيح كه فسادى در آن              
  .دين است و صالحات جمع صالح است

به فتح جيم به معنى بهشت و باغى كـه درختـانش زمـين آن را پوشـانده و بـر آن سـايه             » الجنّة«
  .انداخته باشند، است

  .باشد شود، مى به معنى جريان دارد، كشيده مى» تجرى«
  .به معنى جويهاى آب است» انهار«يعنى محلّ جريان آب و » نهر«
  .گذارد يعنى مثل هم كه انسان آنها را با يكديگر فرقى نمى» متشابه«
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  » بقرهة سور25 ة آيةترجم«

  
اند، اينكه بـراى آنهـا       اى پيامبر بشارت بده به كسانى كه ايمان آورده و عمل شايسته نموده            

هـاى آن باغهـا      از ميـوه  شان نهرهائى جارى است، هر وقت كه آنها          بهشتهائى است كه از دامنه    
هـا در خـوبى همـه        اين رزقى است كه از قبل براى ما آماده شده و ميوه           : گويند خورند، مى  مى

اى قـرار داده و اينهـا در آن          مانند يكديگرند و براى اين مؤمنين، خدا همسران پـاك و پـاكيزه            
 )25. (بهشتها، جاودانه و دائمى هستند

                                                                                                                                                       
به معنى جفتها، جفت ضد فرد است و غالبا اين كلمه را به دو چيز كه مثـل هـم باشـند                      » ازواج«
مثـل  . انـد  گويند، ولى بعضى از اوقات به دو چيزى كه با يكديگر اختالف داشته باشند نيـز گفتـه                  مى

  .گويند و معنى ازواج در اين آيه همسران انسانند آنكه زن را زوجه شوهر و مرد را زوج زن مى
يعنى پاك، بدون صفات رذيله، حالل، پاك از حيض و بول و غايط، پـاك از آلودگيهـاى                  » طاهر«

  .و مطهره يعنى پاك از هر رجس و ناپاكى. اخالقى و اعتقادى
يعنـى بهـشتى كـه      » بهشت خلـد  «خانه يا در جائى از مكانهاى دنيا و         يعنى دائم ماندن در     » خُلد«

  . و بدون پايان در آن خواهد ماندانسان دائماً
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  » بقرهةسور25ة توضيح آي«

  
  »مهربانى خداى تعالى«

خداى مهربان، خداى شكور، خداى رحمـن و رحـيم، هيچگـاه اجـر بنـدگانش را ضـايع                   
كند و در مقابل عمل كوچك و محدود خوب آنها به پيامبرش دستور داده كه بـه مـؤمنين                    نمى

ن به خدا و قرآن و روز       بشارت و خبر خوش بده كه در مقابل كار خوبشان و به خاطر ايمانشا             
و به خاطر پذيرفتنشان امامت على بن       . و به خاطر تصديقشان نبوت تو و كلمات تو را         . قيامت

چون  و مطيع و منقاد بودن آنها در مقابل اوامر و نواهى تو و اطاعت بى              . السالم را  ابيطالب عليه 
 درختى كـه از زيـر آنهـا         و چرا و باألخره به خاطر اعمال صالحشان، خداى تعالى بهشتهاى پر           

  .كند نهرهائى جارى است،به آنها عنايت مى
افتند و به يكديگر     هاى دنيا مى   خورند، به ياد ميوه    هاى درختان بهشت مى    آنها وقتى از ميوه   

خـداى  : گوينـد  خورديم؟ يا آنكه مى    ها همانهائى است كه ما در قبل مى        آيا اين ميوه  : گويند مى
. ايم روزى ما فرموده اسـت    خاطر اعمال صالحمان كه در قبل انجام داده        ها را به   تعالى اين ميوه  

آورند در خوبى و شيرينى و لطافت و زيبـائى بـا هـم يكـى                 هائى كه براى آنها مى     و همه ميوه  
هاى آنها در مقابـل      و چون ميوه  . زيرا درختان بهشتى آفت ندارند    . هستند و خوب و بد ندارند     

و بـاألخره همـه     . شوند، ريز و درشـت ندارنـد       گيرند، فاسد نمى   هواى سرد و گرمى قرار نمى     
و براى اين عده از معتقدين به خدا و پيامبر و واليت            . ها خوب و همه آنها بهشتى هستند       ميوه

السالم، در بهشت همسرانى پاك از رذائل اخالقى، از اعمال زشت و غير              على بن ابيطالب عليه   
  .باشد ى، از زشتى و عدم زيبائى، مىپرست انسانى، از نجاست شرك و بت

اند آنهـا ندارنـد، آنهـا در         شوند، ناپاكيهائى كه زنهاى دنيائى داشته      اين همسران حيض نمى   
مانند، مرگ و فنا ندارند و بهشتشان هميـشه بـه بقـاى              بهشتهايشان هميشه بدون پايان باقى مى     

 .آنها باقى است
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  » بقرهة سور27 تا 26آيات «
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كنـد، بـه خـاطر تـرس از          كند، باكى ندارد، توقّف در كارهـا نمـى         يعنى شرم نمى  » اليستحيى« -1

  .كند سرزنش، كارى را ترك نمى
  .يعنى اينكه بزند» ان يضرب«
و بـاألخره در هـر كـارى        .  رفتن، تجـارت كـردن     به معنى زدن، بيان كردن، در زمين راه       » ضرب«

  .باشد ريسك كردن و دل به دريا زدن مى
  .»شود على اللّه بزن به اين كار يك طورى مى«و » بزن برويم«: گويند مثالً مى

  .يعنى پشه، پشه كوچك، پشه خاكى» بعوضة«
ـ         فوق به معنى باال در مقابل تحت و زير مى         » فوقها« تـر نيـز     ر و پـائين   باشد و گاهى بـه معنـى زي
  .تر باشد چنانكه الميزان اين چنين معنى كرده است و احتماالً در اينجا به معنى پائين. آيد مى

  .آورند حرف تفصيل است و آن را براى جدا كردن چيزى از چيزى در كالم مى» فاما«
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  » بقرهة سور27 تا 26 آيات ةترجم«
خدا در اين قرآن از اينكه به موجودات كوچكى مانند پشه و باالتر از پشه مثال بزند بـاكى                   

داننـد كـه آنچـه در ايـن قـرآن هـست از طـرف                 انـد مـى    ندارد، اما كـسانى كـه ايمـان آورده        
خـدا از ايـن مثلهـا       منظـور   : گويند ولى كسانى كه كافرند، مى    . پروردگارشان بوده و حقّ است    

  چيست؟

                                                                                                                                                       
  .يعنى كسانى كه» الّذين«
  .به معنى راست، درست و غير باطل است» حقّ«
  .نمايند گويند، با زبان يا اشاره يا با نوشتن مطلبى را اظهار مى يعنى مى» يقولون«
  .يعنى چه، چه چيز، چيست اين» ماذا«
  .يعنى كارى را انجام داد و يا چيزى را ايجاد كرد. يعنى خواست و اراده خدا» اراد«
  .يعنى زياد، در مقابل قليل و كم است» كثير«
كنـد و از فرمـان پروردگـار          كه ترك اوامر الهى را مـى       جمع فاسق و فاسق كسى است     » فاسقين«

  .گويند اند فاسق مى نمايد و كسانى را كه دائما به گناه مشغول سرپيچى مى
كنـد واالّ    وادار به ترك اوامر الهى و معصيت مى اش او را دائماً    فاسق كسى است كه صفات رذيله     
  .دگوين دهد فاسق نمى به كسى كه به ندرت گناهى انجام مى

به معنى بهم زدن و شكستن عهد و يا عقد قرارداد است و نيز به خراب كردن سـاختمان                   » نقض«
  .شكنند اند و در اينجا يعنى آنها عهد خدا را مى و پاره كردن ريسمان هم نقض گفته

  .يعنى پيمان و قرارداد با خدا» عهد اللّه«
  .به معنى عهد و قرارداد بين دو نفر است» ميثاق«
و نيز به معنى جدا شدن از بندگى خدا است و به            . ه معنى جدا كردن جزئى از چيز است       ب» قطع«

  .طور كلّى به معنى جدا كردن است
و . رسـد  تـر مـى    به معنى دستورى است كه از عالى به دانى و از شخص باالتر به فرد پائين               » امر«

  .يعنى خداى تعالى دستور داده است» امر اللّه«
  .دن و قطع نشدن و بين چيزى با چيز ديگر اتّصال داشتن استبه معنى چسبي» وصل«
 .به معنى ضرر بردن، به هالكت رسيدن و گمراه شدن است» خسارت«
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كند، ولى واضح است كه تنها  خدا جمعى را بوسيله اين مثلها گمراه و جمعى را هدايت مى
  )26. (فاسقين را با آنها گمراه خواهد فرمود

و آنچـه   . كننـد  فاسقان كسانى هستند كه عهد و پيمان خدا را با آنكه محكم بوده، نقض مى              
آنهـا  . كننـد  و روى زمين فـساد مـى  . كنند ل كنند آن را قطع مىرا كه خدا امر كرده كه بايد وص 

  )27. (اند خسارت ديده
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  » بقرهة سور27 تا 26توضيح آيات «
  

  »مثالهاى خوب خدا«
اين دو آيه شريفه در حقيقت در بيان تفاوت بين برخورد مردم با ايمـان بـا آيـات خـداى                     

  .تعالى و برخورد فاسقين با آنها است
شوند و از ايـن راه بـه         مردم مسلمان و با ايمان وقتى با مثالهاى خوب پروردگار روبرو مى           

و از طـرف پروردگـار      . اين مثالها حقّ است، بجا اسـت      : گويد رسند، مى  عانى قرآن مى  حقايق م 
بنابراين به خاطر آنكه حقايق قرآن براى مردم با ايمان نـازل شـده و بايـد بـراى متّقـين             . است

هدايت باشد، خداى تعالى باكى ندارد كه به هرگونه مثالى به خاطر توضيح مطالب خـود ولـو                  
 آنها. خواهند بگويند  بگذار كفّار هر چه مى    .  كوچكتر و يا بزرگتر از آن بپردازد       به مثل پشه و يا    

چون كور و كرند و دلهايشان درك و فهم ندارد، حتّى از مثالهاى به اين واضـحى بـه حقـايق                     
فهمند كه قرآن را خداى تعالى براى همه افراد بشر نـازل             رسند و نمى   عميق و علمى قرآن نمى    

خـدا از ايـن مثالهـا چـه         : گويند طالب آن را با مثالهاى واضح بيان كند، لذا مى         فرموده و بايد م   
رسند ايـن مثالهـا      آنها چون به حقايق قرآن نمى     ! زند؟ و اين مثالها را چرا مى     ! خواهد بكند؟  مى

ولى همه بدانند كه جـز فـساق و آدمهـاى بدسـيرت كـس               . گردد شان مى  بيشتر سبب گمراهى  
  .شود ديگرى گمراه نمى

آرى اگر انسان عقائدش را درست نكرده باشد، اگر فطرت پاك خداداديش را محفوظ نگه               
نداشته باشد و دست به فسق و فجور بزند و جزء فاسقين گردد، همين قرآن، همـين مثالهـاى                   

زيـرا ايـن قـرآن در       . نمايـد  كند و او را از حقايق دور مى        كننده او را گمراه مى     واضح و هدايت  
كننده و يا استماع كننده مؤمن باشد و ايمـانش او را بـه            حمت است كه قرائت   صورتى شفا و ر   

  .حقايق آن راهنمائى كند
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  »شكنى پيمان«
شدگان پرداختـه و يكـى       و باألخره در اينجا خداى تعالى به صفات ضرركشيدگان و هالك          

ـ    . شكنى دانسته است   از بزرگترين علل ضرر كردن و هالكت را پيمان         ه عنـوان   زيرا اگر انسان ب
و كـسى كـه در بـين مـردم          . شـود  شكن در بين مردم معرّفى شد از اعتبار الزم ساقط مى           پيمان

و اگر خدائى كه از اراده قلبـى همـه          . تواند نفعى از كمك مردم ببرد      اعتبارى نداشته باشد، نمى   
 كس مطّلع است دانست كه او به پيمـانش پابنـد نيـست، از امتيـازاتى كـه بـه متّقـين عنايـت                       

و اين ميثاقى كه در اين آيات نام برده شده به احتمال قوى همـان               . فرمايد به او نخواهد داد     ىم
آدم گرفته كه آن بندگى خدا و تـرك          عهد و پيمانى است كه خداى تعالى در عالم ميثاق از بنى           

óΟ: فرمايد مى» يس«زيرا در سوره . پيروى از شيطان است s9 r&)) ô‰ yγ ôã r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) û©Í_t6≈ tƒ tΠ yŠ# u™ χr& ω 
(#ρ ß‰ ç7 ÷è s? z⎯≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã ×⎦⎫ Î7 •Β  Èβ r& uρ ’ ÎΤρ ß‰ ç6 ôã $# 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u ÅÀ Ò((ΟŠ É) tG ó¡ •Β١  

  
  »السالم وصل شدن به اهل بيت عصمت عليهم«

باشد، جدا شـدن از آنچـه خـداى          دومين صفت زشتى كه مايه خسارت و زيان و ضرر مى          
زيرا پروردگار متعال دانا به مصالح      . كه بايد همه مردم به آن وصل باشند، است        تعالى امر كرده    
او . كنـد و محبـت زيـادى بـه بنـدگانش دارد            او هيچگاه به بندگانش ظلم نمى     . و مفاسد است  

لذا هر چه را خداى تعالى دستور داده كه بايد بـشر بـا او باشـد و از او                    . رحمن و رحيم است   
و اگر از آن جدا شود در مرحله اول فاسق است، زيرا از اوامر              . وده است جدا نشود به نفع او ب     

  .الهى سرپيچى كرده و در مرحله دوم خاسر است، زيرا از منافع خود دورى نموده است
اى كه خداى تعالى متّصل بودن به آن را دسـتور فرمـوده، واليـت                در اينجا مهمترين مسأله   

الـسالم و متّـصل      زيرا پيروى از اهل بيت عليهم     .  است السالم خاندان عصمت و طهارت عليهم    
شود و كسى كـه از آنهـا قطـع شـود و              بودن به آنها شامل كلّيه منافع دنيوى و اخروى بشر مى          

  .ارتباطى با آنها نداشته باشد و اوامر آنها را عمل نكند، فاسق و خاسر است

                                                 
  .61 و 60سوره يس آيات   -1
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  »فساد در زمين«
. كند، فساد در زمين اسـت       و معنوى مبتال مى    سومين صفتى كه انسان را به ضررهاى مادى       

يعنى اگر انسان يا خود بانى فساد شود و يا با فسادكنندگان همكارى كند، اين شـخص دنيـا و             
زيرا معنى فساد، بهم ريختن و خراب كردن        . آخرت را از دست داده و ضرر زيادى كرده است         

وامع بشرى و تفرقه بين مردم شد       است و اگر كسى سبب خرابى آباديها و از بين بردن نظام ج            
هم فاسق است، زيرا خداى تعالى از تفرقه و خرابى و بهم ريختن نظام اجتمـاع نهـى كـرده و                     
هم خاسر است زيرا او در دنيا و آخرت مورد غضب مردم و خـداى تعـالى قـرار گرفتـه و از                       

  .ثوابها و رحمت خدا و محبت مردم محروم است
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  » بقرهة سور29 تا 28آيات «
  

y# ø‹ x. šχρ ã à õ3 s? «! $$ Î/ öΝ çGΨ à2 uρ $ Y?≡ uθ øΒ r& öΝ à6≈ uŠ ôm r' sù ( §Ν èO 

öΝ ä3 çG‹ Ïϑ ãƒ §Ν èO öΝ ä3‹ Í‹ øt ä† §Ν èO Ïµ øŠ s9 Î) šχθ ãè y_ ö è? ∩⊄∇∪   uθ èδ “ Ï% ©! $# 

šY n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# 

£⎯ ßγ1 §θ |¡ sù yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ 4 uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ >™ ó© x« ×Λ⎧ Î= tæ ∩⊄®∪١  

                                                 
به معنى بدنى است كه روح نداشته باشد و به صورت جماد افتاده باشـد و بـه معنـى              » موت« -1

كند و تحرّكى به سوى سـعادت و خوشـبختى           دبختى زندگى مى  و گاهى به كسى كه با ب      . مرگ است 
گيرند، ميت  كنندگان قرار نمى و نيز به منحرفينى كه تحت تأثير نصايح نصيحت. گويند ندارد، ميت مى

  .گويند اند، ميت مى همچنين به زمين كه در زمستان گياهانش از رشد افتاده. اند گفته
  .گويند  تحرّك داشته باشد حى مىضد مرگ است و به چيزى كه» حيات«
  .به معنى برگشتن است و در اينجا ترجعون به معنى برگشتن شما به سوى خدا است» رجوع«
گويند و در اينجا استوى به معنى قصد، خلقت  به چيزى كه با چيز ديگر مساوى باشد مى» سوى«

يعنى خداى تعالى پـس از خلقـت زمـين و آنچـه در              . متعادل و مساوى و بدون نقص و عيب است        
  .زمين است قصد خلقت كامل و صحيح آسمانها را فرمود

  .هفت آسمان احتمال دارد كه منظور منظومه شمسى باشد. به معنى عدد هفت است» سبع«
  .باشد به معنى جميع اجزاء چيزى كه داراى اجزاء زيادى است، مى» كلّ«
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  » بقرهة سور29 تا 28 آيات ةترجم«
  

تان كرد، دوباره شـما      شويد و حال آنكه شما مرده بوديد، خدا زنده         چگونه به خدا كافر مى    
  )28. (گرديد كند، سپس به سوى او بر مى تان مى ميراند باز زنده را مى

ست كه براى شما همه آنچه را كه در زمين است خلق فرموده، سـپس بـه كـار                   او خدائى ا  
  )29. (آسمان پرداخته و آنها را به هفت آسمان ترتيب داده و او بر همه چيز دانا است

                                                                                                                                                       
زيـرا او عـالم بـه غيـب و        . نا و كلمه عليم از صفات خداى تعالى است        به معنى عالم و دا    » عليم«

باشد و هميشه او عالم بوده و خواهد بـود و بـر او چيـزى                 شهادت و عالم به آنچه بوده و هست مى        
 .مخفى نيست و او بر همه چيز احاطه دارد
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  » بقرهة سور29 و 28توضيح آيات «
  

  »نفوذ قدرت الهى در زندگى بشر«
 اول به تحوالتى كه براى بشر در مـدت خلقـتش            ةپروردگار متعال در آيات فوق در مرحل      

و او را تحت قدرت كامـل خـود معرّفـى نمـوده و مـرگ و                 . شده و خواهد شد اشاره فرموده     
 ة خـود قـرار داده و بـشر را بـه نفـوذ اراد              ةارادحيات كه اهم مسائل زندگى او است را تحت          

  :گويد لذا با كمال صراحت مى. خدايش متوجه فرموده است
اى بوديد،   ورزند و حال آنكه شما مرده      گيرند و به او كفر مى      اينها چگونه خدا را ناديده مى     

 ة داشـتيد، نطفـ    البـالى سـنگ و خـاك قـرار         جان نداشتيد، حركتى نداشتيد، مانند جمادى در      
مقدارى كه فطرت انسان از آن نفرت داشت بوديد، خداى تعالى شما را زنده كرد، جان داد،                بى

اى به شما داد كه اگر ميلياردها سـال بـدون از بـين بـردن وقـت       روح در شما دميد، قوه دراكه    
ه و  پذيرد، روحى كـه قابـل بـراى دريافـت اسـماءاللّ            مشغول تحصيل علوم مختلف شويد، مى     

صفات حسنه پروردگار است در شما ايجاد كرد، نفسى كه لوامه، راضيه، مرضيه، مطمئنّه است               
 خود و بدون آنكه با شما مشورت كند و رضـايت            ةو سپس با قدرت كامل    . به شما عنايت كرد   

. و بلكه حتّى با كراهتى كه اكثر شماها به مرگ داريد، جان شما را گرفت   1شما را در نظر بگيرد    
اى كه انسان حتّى از نگـاه بـه آن تنفّـر داشـت          نند اول مثل جمادى بلكه مثل الشه گنديده       و ما 

پـس از مـدتى دوبـاره روح را بـه بـدنتان بـر               . قرارتان داد و روح شما را از بدنتان جدا كـرد          
                                                 

 .كند االّ در مورد مؤمنين كه اين كار را با عنايت خود مى  -1
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و شـما را  . نمايـد  كند و در قبر روح را براى سؤال قبر به بدن وارد مى         تان مى  گرداند و زنده   مى
كند و سپس شما را براى       اى رجعت و برگشت به دنيا و براى جزاى اعمال دنيائيتان زنده مى            بر

پـس در هـيچ   . فرمايد رسى در روز جزا حاضر مى قيامت و ارتباط مستقيم با خودش و حساب       
خواهـد انجـام     يك از اين مراحل به شما اختيار نداده و بلكه با كمال قدرت آنچـه را كـه مـى                   

  شويد؟ ه متوجه اين نفوذ قدرتيد، چگونه به خداى تعالى كافر مىدهد و شما ك مى
فرمايـد، در    سپس پروردگار متعال بعد از آنكه نفوذ قدرت خود را در زندگى بشر بيان مى              

اين خدا آن پروردگارى است كه هر چه در زمين است براى            : گويد مقام اظهار محبت به او مى     
و براى اسـتراحت و آسـودگى       . سعادت و خوشبختى شما    و براى . و به خاطر منافع شما    . شما
و براى تغذيه و آشاميدن . و براى رفع امراض و ناراحتيهاى شما. و براى رشد و نمو شما. شما

و با اين جمله به عظمت خلقت انسان و محبوبيـت او در نـزد خـدا اشـاره                   . خلق فرموده شما  
  .فرموده كه آنچه در زمين است براى او و به خاطر او بوجود آورده است

سپس آسمانهاى هفتگانه را با توجه به اهميت آن براى منافع بشر با نظم خاص و متعـادلى        
  .او به هر چيزى دانا است: فرمايد  قرار داد و در آخر مىخلق فرمود و آنها را در هفت مدار

يعنى بشر با اين عظمت و اين كرامتى كه خداى تعالى بـراى او منظـور فرمـوده حتمـا بـه                
و اينكه طبعا بشر مايل است از       . خاطر فطرت و غريزه خداداديش كه طالب علم و دانش است          

يد بداند كه همه عمل و دانش واقعى نـزد خـدا            مند شود، لذا او با     ترى بهره  علم و دانش واقعى   
السالم كه   پس بايد انسان از قرآن و كلمات معصومين عليهم        . است و او به هر چيزى دانا است       

  .شعاع علم الهى هستند، پيروى كند و از آنها كسب معارف و حقايق و حكمت را بنمايد
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  » بقرهة سور38 تا 30آيات «
  

Œ Î) uρ tΑ$ s% š •/ u‘ Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 ’ ÎoΤ Î) ×≅ Ïã% y` ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Zπ x‹ Î= yz ( 

(# þθ ä9$ s% ã≅ yè øg rB r& $ pκ Ïù ⎯ tΒ ß‰ Å¡ ø ãƒ $ pκ Ïù à7 Ï ó¡ o„ uρ u™ !$ tΒ Ïe$! $# ß⎯ øt wΥ uρ ßx Îm7 |¡ çΡ 
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!$ uΖ s9 ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΛ⎧ Î= yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø: $# ∩⊂⊄∪   tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ 

Ν ßγ ÷∞ Î; /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ ( !$ £ϑ n= sù Ν èδ r' t6 /Ρ r& öΝ Îη Í← !$ oÿ ôœ r' Î/ tΑ$ s% öΝ s9 r& ≅ è% r& öΝ ä3 ©9 þ’ ÎoΤ Î) 

ãΝ n= ôã r& |= ø‹ xî ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ãΝ n= ÷æ r& uρ $ tΒ tβρ ß‰ ö7 è? $ tΒ uρ öΝ çFΨ ä. 

tβθ ãΚ çF õ3 s? ∩⊂⊂∪   øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) 

}§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z⎯ ÏΒ š⎥⎪ Í Ï≈ s3 ø9 $# ∩⊂⊆∪   $ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ 

ô⎯ ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ 

$ t/ t ø) s? Íν É‹≈ yδ nο t yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z⎯ ÏΒ t⎦⎫ ÏΗ Í>≈ ©à9 $# ∩⊂∈∪ ١  

                                                 
 مالئكـه موجـودات     .جمع ملك است و بـه معنـى رسـول و فرسـتاده شـده اسـت                » مالئكه«  -1

آنها خلقتشان از نور است، چنانكـه جـنّ از          . اند خدمتگزار هستند و براى انجام اوامر الهى خلق شده        
  .آتش و آدم از گل و خاك است

اش اين است كه چيزى را خداى تعالى خلق كند و بعـد              به معنى قرار دادن است و الزمه      » جعل«
  .ا بر جائى يا در زمانى قرار دهدآن ر
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به معنى پس و پشت است و خليفه به معنى نائب و جانشين و كسى كه پس از ديگـرى                    » لفخ«

  .باشد كند، مى گيرد و كار او را مى در جاى او قرار مى
  .هر چيز ديگرى كه مايع باشد، استبه معنى ريختن خون و يا ريختن » سفك«
  .ا خون جهنده نجس استاند و تنه ماند ولى حرا به معنى خون است و بيشتر خونها پاك» دم«
يعنى منزّه، پاك، شنا كردن در آب، تالش و كوشش، حركت سريع در آب و هوا و تسبيح » سبح«

  .يعنى منزّه كردن خدا از هر بدى و آنچه نااليق مقام ربوبى است
يعنى پاك، طاهر، در اينجا به معنى اين است كه مالئكه گفتند ما با توصيف درست تـو،                  » قدس«

  .كنيم  عيب و نقص، پاك معرّفى مىهرتو را از 
به معنى آشكار كردن، ظهور و اظهار كردن، وسعت، در معرض قرار گرفتن و در مقابـل               » عرض«

  .كار كردن اسماء براى مالئكه استاما در اين جا به معنى آش. طول است
شده اسـت و در  به معنى خبر مهم، خبر بزرگ، خبر پر فائده و گاهى به مطلق خبر نيز گفته   » نبأ«

ا تـان ر  به من خبر بزرگ و مهم و پر فائـده     : اينجا به معنى اين است كه خداى تعالى به مالئكه فرمود          
  .هاى اين گروه بگوئيد از نشانه

و . به معنى قضاوت و مانع شدن از فساد و اصالح، محكم كردن و پابرجا نمـودن اسـت                 » حكم«
جا و استواركننده همه     خدا قاضى و اصالح كننده و پابر       آيد يعنى  به معنى همه اين موارد مى     » حكيم«

  .چيزها است
به معنى علم به حقايق اشياء است به شرط آنكه از طريق وحى باشد به خالف فلسفه                 » حكمة«و  

ن ذكـر  و در بيست موردى كه اين كلمـه در قـرآ       . كه علم به حقايق اشياء از طريق افكار بشرى است         
  .شد به همين معنى آمده است

كنيد و به معنى مسافر كه       باشد و تبدون يعنى آنچه ظاهر مى       به معنى ظهور و بروز كرد مى      » بدو«
  .شود نيز گفته شده است ظاهر مى

  .باشد كرديد، مى به معنى پنهان مى» تكتمون«به معنى مخفى كردن، پنهان نمودن و در اينجا » كتم«
صـفت بـراى آن موجـود نـامرئى و          و ايـن    . به معنى از رحمت خدا مأيوس شدن اسـت        » بلس«

فريبكار به نام ابليس كه با سجده نكردن به آدم از رحمت خدا دور و مأيوس شـد و نـامش شـيطان                       
 يـا حـارث     307 صـفحه    63بحاراالنوار جلـد    . كان اسمه بالعبرانيه عزازيل و بالعربية الحارث      عزازيل  

  .است گفته شده است
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ى نمودن است و در اينجا به معنى اين است كـه ابلـيس      به معنى ابا كردن و شديدا خوددار      » ابى«

  .سجده به آدم شديدا خوددارى نموداز 
تكبر، بزرگى به خود بـستن اسـت و خـودبينى را نيـز              . يكى از صفات رذيله انسانى است     » كبر«
گويند و استكبار به معنى اظهار بزرگـى كـردن اسـت و در اينجـا خـداى تعـالى دربـاره شـيطان                         مى
  .اظهار بزرگى كرد: دفرماي مى

يعنى سكونت، آرامش، آرام گرفتن، آرامش باطن، محلّ آرامش، مايـه آرامـش، در اينجـا                » سكن«
حـلّ آرامـش و سـكونت خـود         بهشت را م  : به معنى اين است كه به آدم خداى تعالى فرمود         » اسكن«

  .قرار بده
عنى اين است كـه بـه آدم   به معنى پاكيزه، پهناور و وسعت عيش و خوشى و در اينجا به م      » رغد«
  .ه خواستيد به طور فراوان بخوريداز بهشت هر چه ك: فرمود
  .به معنى مكانى كه، زمانى كه است» حيث«
به معنى هـر كجـا خواسـتيد و اراده          » حيث شئتما «به معنى خواستن، اراده كردن، در اينجا        » شاء«

  .باشد كرديد، مى
به معنى اين است كه شيطان آنها را از بهشت          » فأزلّهما«در اينجا   . يعنى لغزيدن، سر خوردن   » زلّ«

  .سر داد و بيرون كرد
يعنى پائين آمدن، حركت از باال به پائين، در اينجا به معنى اين است كه خداى تعـالى بـه                    » هبط«

پائين بيائيد: ا و شيطان فرمودآدم و حو.  
  .از كلّ است، جزء چيزى را گويندبه معنى قسمتى » بعض«
»گفته         » عدو اند و نيز به كسى كه رعايت عـدالت و           به معنى دشمن تجاوزگر و به دونده هم عدو

  .گويند روى را نكند عدو مى يانهم
به معنى اين است كـه شـما زمـين را           » مستقرّ«در اينجا   . به معنى ثبات و آرام گرفتن است      » قرر«

  . قرار و ثبات و آرامش قرار دهيدبراى خود محلّ
متاع از چيزى لذّت بردن است اينكه مال دنيا و وسائل خانـه             . عنى لذّت و ارتفاع است    به م » متع«

  .شود ها لذّت برده مىگويند، به خاطر اين است كه از آن را متاع مى
  .ء است وقت، رسيدن وقت و حصول شىبه معنى » حين«
ـ        »كلمه«. به معنى اثر است   » كلم« دن ديگـرى اطـالق   ، هم بر اثر ظاهرى مثل وارد كردن زخم بر ب
  .و هم بر اثر باطنى و معنوى. شود مى
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  » بقرهة سور38 تا 30 آيات ةترجم«

من روى زمين جانشينى قرار خـواهم داد، مالئكـه          : ردگارت به مالئكه فرمود   وقتى كه پرو  
دهى؟ و حال آنكه  آيا همان كسى را كه در زمين فساد و خونريزى خواهد كرد، قرار مى     : گفتند

  .نمائيم كنيم و تو را پاك معرّفى مى ما تسبيح و حمد تو را مى

                                                                                                                                                       
گذارد و به قرآن و حضرت عيسى        گويند كه در طرف مقابل اثر مى       سخن را از آن جهت كالم مى      

  .آثار واضحى از طرف پروردگاراَنداند كه  اللّه گفته ة كلماز آن جهت
 باشد و يا نباشد، فرقـى       و توبه به معنى برگشتن و رجوع است چه از معصيت به اطاعت            » توب«
  .كند نمى

  .مه و اجزاء چيزى گرد يكديگر استبه معنى همه، قرار گرفتن ه» جمع«
اول : و با كسر پـنج معنـى دارد       . با فتح اول براى تفصيل و جدا كردن چيزى از چيزى است           » اما«

م اباحه سوم تخيير چهارم ابهام پنجم تفصيلشك دو.  
  .آيد براى شما است به معنى مى» ميأتينّك «به معنى آمدن است و» اتى«
  . كس، هر كس، چه كس و چه چيز استبه معنى» من«
  .وى، پشت سر ديگرى حركت كردن استبه معنى پيروى در امور معن» تبع«
مانند جبن و اما خـوف از خـدا عالمـت           . باشد به معنى ترس است و عالمت ضعف مى       » خوف«

  .گويند ا خشيت هم مىمحبت است كه آن ر
  .به معنى اندوه و زمين سخت است» حزن«
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  )30. (دانيد ىدانم كه شما نم من حقيقتى را مى: پروردگار فرمود
و بعد آنها را در معـرض ديـد مالئكـه    . ها را به آدم تعليم داد سپس خدا تمام نامها و نشانه    

  )31. (گوئيد شما از نامهاى اين جمع به من خبر بدهيد، اگر راست مى: و فرمود. قرار داد
 دانـا و    تـو . اى دانيم جز آنچه كه تـو بـه مـا يـاد داده             تو پاكى، ما چيزى نمى    : مالئكه گفتند 

  )32. (حكيمى
هاى اين گروه خبر بده، وقتى كه آدم آنهـا را            اى آدم به مالئكه از نامها و نشانه       : خدا فرمود 

مگر مـن   : ها آگاه نمود و علم خود را ظاهر كرد، خداوند به مالئكه فرمود             از اين نامها و نشانه    
ـ  دانم و مـى   به شما نگفتم كه من پنهانيهاى آسمان و زمين را مى           م آنچـه را كـه شـما ظـاهر     دان

  )33(داريد؟  كنيد و آنچه را كه پنهان نگه مى مى
به آدم سجده كنيد، همه سجده كردند مگر ابليس كه ابـا و             : و آن وقتى كه به مالئكه گفتيم      

  )34. (خوددارى كرد و تكبر نمود و از كافرين بود
يهـاى بهـشت از هـر       تو و زنت در بهشت مسكن كنيـد و از همـه خوردن            : ما به آدم گفتيم   

كجاى آن كه مايليد بخوريد، گوارايتان باشد ولى به اين درخت نزديك نشويد كه اگر اين كار                 
  )35. (را بكنيد از ظالمين خواهيد بود

ما به . ولى شيطان سبب گمراهى و لغزش آنها شد و آنها را از آنچه در آن بودند بيرون كرد
ئيد در حالى كه با يكديگر دشمن خواهيد بود و زمين تا            تان از بهشت پائين بيا     همه: آنها گفتيم 

  )36. (مندى خواهد بود مدتى براى شما محلّ آرامش و بهره
آدم از پروردگار خود سخنانى ياد گرفت كه به خاطر گفتن آن كلمات خدا بـا محبـت بـه                    

  )37. (سوى آدم برگشت و به او مهربانى خود را برگرداند، زيرا او تواب و رحيم است
تـان پـائين بيائيـد و اگـر هـدايت و        از بهـشت همـه    : ما به آدم و همسرش و شيطان گفتيم       

راهنمائى از طرف من براى شما آمد، كسانى كه از هدايت من پيـروى كننـد خـوف و حزنـى                     
  )38. (براى آنها در دنيا و آخرت نخواهد بود
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  » بقرهة سور38 تا 30توضيح آيات «

  
  »السالم  خلقت حضرت آدم عليهةقضي«

خداى تعالى پس از آنكه شرح كوتاهى از حاالت متّقين و كفّار و منافقين بيـان فرمـوده و                   
آنگـاه بـه    . تعدادى از نعمتهاى بزرگ خود را تذكّر داده و به اهميت وجود بشر اشاره فرمـوده               

يت او در مقابل مالئكه و بلكه همه موجودات عالم خلقت پرداخته و نحوه خلقت انسان و اهم
اى،  ام كه روى زمين خليفه     من اراده كرده  : آن زمانى كه پروردگارت به مالئكه گفت      : فرمايد مى

اى از خود، جانشينى براى خود، موجود اليقى كه بتواند مظهر            مظهر صفات و اسمائى، نماينده    
 انس داشته باشد، بشرى كه بتواند با        نسانى كه بتواند با من مستقيماً     اعمال و صفات من باشد، ا     

  .اختيار خود بنده حقيقى من باشد، قرار دهم
خواهم در زمـين     مى كه خدا گفته بود   » خليفه«مالئكه به خاطر آنكه اين حقايق را از كلمه          

الً خدا خلق كـرده     اى قرار دهم، درك نكردند و فكرشان به سابقه اينگونه مخلوقى كه قب             خليفه
دانستند كه انسانها با اين فكر و استعداد حتما در مقـام تعـارض و نـزاع بـا                    بود رفته و آنها مى    

ريزنـد،    فساد كرده و خون يكديگر را مى       گيرند و طبعاً   يكديگر براى منافع مشتركشان قرار مى     
روى زمـين قـرار   خـواهى در   كنـد مـى   كند و خونريزى مـى  آيا كسى را كه فساد مى   : لذا گفتند 

  دهى؟
در احاديث آمده كه خداى تعالى دهها بار انسان را در روى زمين خلق كرده و چـون آنهـا        

شود، در  فهميدند كه نيازمندند و نيازشان تنها با داشتن امكانات و قدرت رفع مى با فكرشان مى
ت كامـل   كردند و چون در نهايت امام معصومى كه با قـدر           پى قدرت هر چه بيشتر حركت مى      

الهى آنها را راهنمائى كند و مجبورشان نمايد كه زير بار عدل و داد برونـد و هـر كـسى زيـر                       
آنچنان كه امروز يعنى در زمان غيبـت كبـرى مـا بـه              (سايه او به حقّ خود قانع باشد نداشتند،         
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» اتـم «زدنـد، و از قـدرت    كردند، دست به فساد مى طغيان مى ) ظاهر آن امام معصوم را نداريم،     
لذا مالئكه با آن سابقه و با توجه به مخلـوق           . ريختند نمودند و خون يكديگر را مى      استفاده مى 

اللّـه   ة بقيديدند و متوجه عاقبت كار يعنى ظهور حضرت      بودنشان و آنكه جنبه الهى بشر را نمى       
تعـال  ولـى پروردگـار م  . و پر از عدل و داد شدن دنيا نبودند، اعتراض را كردنـد       ) روحى فداه (

بيـنم، مـن     اللّهى بشر را مـى     خليفة ةدانم، من جنب   من با شما فرق دارم، من حقايق را مى        : فرمود
كنيد، او را يك بشر تزكيه نشده  انس او را با خودم عالمم، ولى شما به جنبه ظاهرى او نگاه مى

قـت  بينيـد و حقي     به فكر فساد و جلب منافع شخصى و جهل و خودخواهى است، مى             كه دائماً 
خواسـت تربيـت    مهربان، حضرت آدم را آن گونه كه مـى  لذا رب االرباب، خداى   . دانيد را نمى 

يعنى روح دراك حضرت آدم را      . هاى خودش را به او تعليم فرمود       كرد و علم و معرفت نشانه     
آله و ائمـه اطهـار       و عليه اهللا كه مانند آينه بود در مقابل سيماى صفات حضرت خاتم انبياء صلى           

او آن حضرات را شناخت و صفات آنهـا را          1.السالم كه آيات اعظم الهى هستند، قرار داد        عليهم
 در خود منعكس كـرد و يـا آنكـه بگـوئيم،             2 افراد بشر بودند،   ةكه الگو و اسوه خوبى براى هم      

السالم را كه نشانه و مظهر صفات كماليه         خداى تعالى حضرت رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم        
او . نماى آنها قرار داد    اند به حضرت آدم معرّفى فرمود و حضرت آدم را آينه تمام            قّحضرت ح 

با دريافت اين علوم و معارف و حقايق آنچنان عظمتى پيدا كـرد كـه وقتـى در معـرض ديـد                      
اگـر  : مالئكه قرار گرفت، همه را مبهوت نمود و بخصوص وقتى خداى تعالى به آنهـا فرمـود                

حقيقت صفات اين بزرگان كه حضرت آدم مظهر صفات آنها است، به گوئيد از   شما راست مى  
آنهـا درسـت    . دانيم اى چيزى را نمى    ما جز آنچه تو به ما ياد داده       : من خبر دهيد، مالئكه گفتند    

داد بودند، ولى حضرت آدم روحش استعداد        گفتند، زيرا محدود به آنچه خدا به آنها ياد مى          مى
  توانـست مظهـر صـفات       لـذا مـى   . داد اشت كه خدا به او تعليم مى      نهايتى را د   دريافت علوم بى  

                                                 
فى االحاديث اسماء انبياء اللّه و اسماء محمد و على و فاطمة و الحسن و الحسين و الطيبين مـن                     -1

 .368 صفحه 1تفسير برهان جلد .آلهما و اسماء اخيار شيعتهم

2- ‰s) ©9)) tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «!$# îο uθó™ é&  ((21زاب آيه  احةسور.  
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و . باشد1توانند آنها را بنويسند    اللّهى كه اگر درياها مركّب شوند و درختان قلم گردند نمى           كلمة
مظهر علوم و معارف و صفات آنها شده  مهمتر از اينها فرزندان او بودند كه امروز حضرت آدم    

خواسـت در قالـب    ت بودند كه اگر به فرض محال خداى تعالى مـى آنها به قدرى با عظم    . بود
 آلـه  و عليـه  اهللا شد و هر يك از آنها بخصوص حضرت خاتم انبياء صلى           بشرى درآيد همينها مى   

را تحت قدرت و نفوذ عـدل و داد درآورنـد ولـى مـردم زمـان آنهـا                   2توانستند عالم خلقت   مى
را نداشتند ولى مالئكه ديدند كه آخرين وصى آمادگى پذيرش اين همه علم و دانش و عدالت 

السالم بـاألخره ايـن       بن الحسن عليه   حجةآله يعنى حضرت     و عليه اهللا حضرت رسول اكرم صلى   
ها به زندگى سـالم و   و عاقبت و پايان اين دوره از خلقت بشر بر خالف گذشته   . كند كار را مى  

كند و دنيا را بعد  آن وجود مقدس ظهور مىشود و باألخره يك روز  پر از عدل و داد منتهى مى
  .نمايد از آنكه پر از ظلم و جور شده باشد، پر از عدل و داد مى

گوئيم، ما تـو را از همـه بـديها           كنيم، ما حمد تو را مى      ما تو را تسبيح مى    : گفتند مالئكه مى 
 معرّفـى شـود،   خواست، بلكه دوست داشت  خداى تعالى تنها اينها را نمى     . كنيم پاك معرّفى مى  

هاى كاملش كـه رسـول اكـرم و          مردم و مالئكه خدا را بشناسند و اين كار جز با معرّفى نشانه            
لذا خداى تعالى با تعليم دادن معارف معـصومين         3.شد السالم باشند ميسر نمى    ائمه اطهار عليهم  

روى زمين قـرار    السالم به حضرت آدم او را بر مالئكه برترى داد و او را خليفه خود در                  عليهم
  .داد

اى آدم براى باال بردن معارف و علوم مالئكه آن گـروه را بـا               : سپس به حضرت آدم فرمود    
حضرت آدم ماننـد    . هاى خدا است به مالئكه معرّفى كن       هايشان كه همان صفات و نشانه      نشانه

و استادى كه بر كرسى درس بنشيند و مالئكـه ماننـد شـاگردان او در پـاى درس او نشـستند                      
حضرت آدم از علوم، از عصمت، از معرفت، از اخالق، از نحوه زنـدگى پيـامبر اكـرم و ائمـه                     

                                                 

1- ≅ è%)) öθ©9 tβ% x. ãóst7 ø9 $# # YŠ# y‰ÏΒ ÏM≈ yϑÎ=s3 Ïj9 ((’ În1u‘. 109سوره كهف آيه.  

 بحـاراالنوار جلـد     .»الحمدللّه الّذى منّ علينا بحكّام يقومون مقامه لو كان حاضرا فـى المكـان             « -2
 .115 صفحه 102

  .»اللّهبنا عبد اللّه و بنا عرف «: السالم يقول جعفر عليه عن ابى -3
  .102 صفحه 23بحاراالنوار جلد 
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آنهـا از درس او لـذّتهائى       . السالم سخنها گفت و آنها را به اين معارف آشـنا كـرد             اطهار عليهم 
ن دنيا  گذارد پايا  نمى السالم آنها آن روز فهميدند كه امام زمان عليه       . هائى كردند  بردند و استفاده  

كند و حكومـت الهـى را بـر          بلكه دنيا را پر از عدل و داد مى        . به فساد و خونريزى منتهى شود     
  .سازد فرمايد و دنيا را چون بهشت، بدون فساد و خونريزى مى جهان مستقر مى

من به شما نگفتم كه مـن عـالم بـه پنهانيهـاى             : اينجا بود كه خداى تعالى با مباهات فرمود       
نمائيـد، همـه را      كنيد و آنچه را كه مخفى مى       م و تمام آنچه را كه شما اظهار مى        آسمانها و زمين  

  .دانم مى
مالئكه با سكوت و ابراز خضوع، تسليم در مقابل خدا، تأييد او را اظهـار داشـتند و اينجـا                    

آدم را سجده كنيد و در مقابل استادتان كه به شما همه چيز             : بود كه خداى تعالى به آنها فرمود      
مانند آينه براى شناختن خداى 1زيرا او مانند قبله براى ستايش خداى تعالى،. ده كرنش نمائيددا

  .تعالى، مانند عينك براى ديدن خداى تعالى، مانند بلندگو براى بيان كلمات خداى تعالى، بود
مالئكه بدون معطّلى به سجده افتادند زيرا او را شناخته بودنـد، روح او را از روح خـدا و                    

دانستند، ولى در اين ميان ابليس كه جاهـل          دانست معرفت خدا مى    عرفت اسمائى را كه او مى     م
  .بود، ابليس كه متكبر بود، ابليس كه كافر بود، سجده نكرد و خود را در زمره كافران قرار داد
. داد او مانند لكّه سياهى در ميان انوار مالئكه كه همه در سجده بودند، خـود را نـشان مـى                   

آورد و مكلّف را در ملكـوت   اه بود به خاطر آنكه گناه و سرپيچى از فرمان الهى تاريكى مى       سي
  2.دهد عالم هستى سياه نشان مى

ولـى  . شيطان پس از گفتگوئى با خداى تعالى بناى اغوا و گمـراه كـردن بـشر را گذاشـت                  
رمود شما در   خداى تعالى او را فعالً به حال خودش واگذاشته بود و به حضرت آدم و زنش ف                

                                                 
آله انّه قـال لـم يكـن         و عليه اهللا السالم عن رسول اللّه صلى     عن االمام ابى محمد العسكرى عليه     « -1

 1تفـسير برهـان جلـد       .»السالم انما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحـوه للّـه عزّوجـلّ             سجودهم آلدم عليه  
 .81صفحه 

آلــه ايــاكم والظلــم فــان الظلــم عنداللّــه هــو الظلمــات يــوم  و عليــه اهللا قــال رســول اللّــه صــلى -2
  303 صفحه 73بحاراالنوار جلد .القيامة

 )215 صفحه 9بحاراالنوار جلد (.و قال اما لظلمات فالكفر و اما النور فهو االيمان
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ام مسكن كنيد و تمام جاها و درختـان آن بـاغ را بـه آنهـا                  بهشت و باغى كه براى شما ساخته      
نشان داد و معرّفى كرد و فرمود شما در اين باغ به هيچ وجه محـدوديتى نداريـد از هـر چـه                       

ا اى ر  پسنديد زندگى كنيد، ولى يك درخت و يا بوتـه          خواهيد بخوريد و در هر كجا كه مى        مى
كنندگان  به اين درخت نزديك نشويد كه اگر نافرمانى كرديد، از ظلم          : به آنها نشان داد و فرمود     

 به آنهـا    خواست آنها با فكر خود بفهمند كه اين باغ موقّتاً          مى. شويد به نفس خود محسوب مى    
  .داده شده تا مقدارى بتوانند با زندگى عادى و معمولى دنيا آشنا شوند

كـه راسـت     دست به كار شد و آن قدر با آنهـا حـرف زد و قـسم خـورد                 در اينجا شيطان    
گويم، تا آنها را لغزاند و از همه آن نعمتها محرومشان كرد و سبب شد كه خـدا آنهـا را از                        مى

و خـدا   . زيرا از آن درختى كه فرموده بود نخوريد، به اغواء شيطان خوردند           . بهشت بيرون كند  
كه نافرمانى كرديد از آن مقام و ارزش خود فـرود آييـد و بـدون                حاال  : در اينجا به آنها فرمود    

محافظ با يكديگر دشمن خواهيد بود و در زمين تا پايان عمر مستقر خواهيد شد و اميد است                  
ولى چيزى نگذشت كه حـضرت      . بردارى كنيد  از زندگى در دنيا تا آخر كار لذّت ببريد و بهره          

خداى مهربان، خداى تواب و رحيم، خداى محبوب        . دآدم از كرده خود پشيمان شد و توبه كر        
و عزيز، وقتى اين را ديد بوسيله جبرئيل و يا بوسيله مربى او يعنـى كـسى كـه او را در همـه                        

كرد، كلماتى به او يـاد داد و او يـاد گرفـت كـه آنهـا را بگويـد و خـدا                        مشكالت مواظبت مى  
  .اش را قبول فرمود توبه

$ :اول آنكــــه بگوينــــد uΖ −/ u‘)) !$ oΨ ÷Η s> sß $ uΖ |¡ àΡ r& β Î) uρ óΟ ©9 ö Ï øó s? $ uΖ s9 

$ oΨ ôϑ ym ö s? uρ ¨⎦ sðθ ä3 uΖ s9 z⎯ ÏΒ z((⎯ƒ Î Å£≈ y‚ ø9 $#.1  
الاله االّ انـت سـبحانك و بحمـدك رب انّـى            «: دوم آنكه بگويند  

ظلمت نفسى فاغفرلى انّك خير الغافرين اللّهم الاله االّ انت سبحانك و            
رحمنى انّك خير الراحمين اللّهم الالـه       بحمدك رب انّى ظلمت نفسى فا     

االّ انت سبحانك وبحمدك رب انّى ظلمت نفسى فتب على انّك انـت             
  .»التواب الرّحيم

                                                 
  .23سوره اعراف آيه  -1
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  .»سبحان اللّه والحمدللّه والاله االّ اللّه واللّه اكبر«: سوم بگويند
مان محبوبترين كلمات نزد خداى تعالى همان كلماتى اسـت كـه پـدر      : گويد ابن مسعود مى  

  :اش به زبان جارى كرد كه گفت حضرت آدم در زمان قبولى توبه
سبحانك اللّهم وبحمدك و تبارك اسمك و تعالى جدك الاله االّ           «

  .»انت ظلمت نفسى فاغفرلى انّه اليغفر الذنوب االّ انت
حـضرت  ( طيبـه    ةاند كه حضرت آدم اسـماء خمـس        السالم فرموده  اهل بيت عصمت عليهم   

السالم را وسيله قرار داد و قبولى توبه خـود را             فاطمه و حسن و حسين عليهم      محمد و على و   
  . آنها از خداى تعالى درخواست نمودةبوسيل

: باألخره خداى تعالى توبه حضرت آدم را قبول فرمود ولى در عـين حـال بـه آنهـا گفـت                    
ائى، امـامى،   تان به سوى زمين پائين برويد ولى مواظب باشيد كه اگر از طرف مـن راهنمـ                 همه

كننـدگان پيـروى     پيامبرى آمد و خواست شما را هدايت كند، اين را بدانيد كسى كه از هدايت              
رسد كه آنها از كسى و يا از چيزى خوفى ندارند و هـيچ كـسر و                  نمايد، به مقام اولياء خدا مى     

  .كند نقص و ناراحتى آنها را محزون نمى
ه حدى است كه از قدرتهاى مادى پوشالى و از       آرى آرامش و اطمينان و ايمان اولياء خدا ب        

و از دنياى پر آفت با پـشتيبانى        . ترسند، از هجوم بالها با داشتن محبت الهى        فقر و ناتوانى نمى   
شـوند، زيـرا آنهـا       قدرت الهى، از هيچ خطرى، از هيچ فشارى، از هيچ ضـررى محـزون نمـى               

$ :گويند مى uΖ ç6 ó¡ ym)) ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã((≅‹ Å2 uθ ø9 $: گويند زيرا آنها مى  $#1 tΒ)) u™ !$ x© ª! $# Ÿω nο §θ è% ω Î) «! $$ Î/ ((2    

Ú: گوينـد  را به خـدا تفـويض نمـوده و مـى           زيرا آنها همه امور خود     Èhθ sù é& uρ)) ü” Ì øΒ r& ’ n< Î) «! $# 4 

χ Î) ©! $# 7 ÅÁ t/ Ï((Š$ t6 Ïè ø9 $$ Î/3         كنـد و آنهـا از هـيچ چيـز           پس خوفى و حزنى آنها را تهديد نمـى
  .كند ترسند جز خدا و هيچ چيز آنها را محزون نمى نمى

  
                                                 

 .173 ة آل عمران آيةسور -1
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  » بقرهة سور39 ةآي«
  

t⎦⎪ Ï% ©! $# uρ (#ρ ã x x. (#θ ç/ ¤‹ x. uρ !$ oΨ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ pκ Ïù 

tβρ à$ Î#≈ yz ∩⊂®∪١  
  
  

  » بقرهة سور39 ة آيةترجم«
  

هاى ما را تكذيب كردند آنها در آتش هميـشه خواهنـد             ولى كسانى كه كافر شدند و نشانه      
  )39. (بود

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .آيه به معنى نشانه و عالمت است و گاهى به معنى معجزه هم آمده است» اياتنا« -1
  .عنى رفيق، مالزم و همراه و همنشين استصاحب به م» اصحاب«
 .خلد به معنى هميشه باقى بودن، يا بودن طوالنى در مكانى و يا در زمانى است» خالدون«
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  » بقرهة سور39 ةتوضيح آي«
  

  »نشناسى ناسپاسى و حقّ«
هاى بارز وجود خداى تعـالى را نديـده بگيـرد و آنهـا را دروغ           بدون ترديد كسى كه نشانه    

تواننـد خوشـبخت     فكـر نمـى    درك و بـى    فكرترين انسانها است و طبعا افراد كم       تصور كند، بى  
» كُفـر «و به طور كلّى   . سوزند  و فرومايگى مى   اين افراد هميشه در آتش جهل و لجبازى       . باشند

و . ترين رذائل اخالقى اسـت     كه به معنى ناديده گرفتن حقّ و يا حقوق ديگران است، از زشت            
شناس  گويند كه فرق بين انسان و سائر حيوانات در اين است كه انسان حقّ         حتّى اهل معنى مى   

ه كافر اسـت يعنـى سرچـشمه تمـام          پس كسى ك  . شناس نيستند  ولى سائر حيوانات حقّ   . است
حقايق را منكر گرديده و خداى تعالى را نديده گرفته، نعمتهاى او را منظور نكرده، از آيات و                  

اى در   نموده، اگر وجدان انسانى او هنوز زنده باشد در آتش سـوزنده            پوشى هاى او چشم   نشانه
  .همين دنيا مخلّد است

  .كند وه بر كفرش آيات الهى را هم تكذيب مىو بدتر از كافر، آن انسانى است كه عال
كنند و خود  هاى الهى اكتفا مى توضيح آنكه بعضى از افراد تنها به كفر و نديده گرفتن نشانه  

ولى بعضى از افراد عالوه بر آنكه كـافر و   . دهند تفاوت در مقابل آن همه حقايق نشان مى        را بى 
و . دهنـد  شوند و كفر و ناسپاسى را اشاعه مى        مىاند حقوق الهى را در ميان مردم منكر          ناسپاس

كننـد و مـردم را از توجـه بـه حقـايق و               هـاى الهـى را تكـذيب مـى         يا در عمل و گفتار نشانه     
  .دارند هاى خداى تعالى باز مى نشانه

اينها در دنيا و آخـرت مـالزم و همـراه آتـش جهـل و بـدبختى هـستند و جـز در جهـنّم                  
  .جايگاهى ندارند

نشناس و ناسپاس و بدبين به همه چيز باشد، در چه  ايد كه انسان اگر حقّ كر كردهآيا هيچ ف
تـرين مهربانهـا اسـت، بـا پروردگـارش كـه        او بـا خـدا كـه مهربـان    . گيـرد  وضـعى قـرار مـى   
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او درخواست كند   الحاجات است، با خالقش كه محتاج به او است و بايد همه چيز را از                 قاضى
و بگيرد ارتباطى نداشته و از همه خوبيها و اطمينانها و آرامشها محروم بوده و تنهـاى تنهـا در                    

پايان ضعف و جهل بدون هيچ سـرپناهى بايـد بـسوزد و بـسازد و هيچگـاه آرامـش                     وادى بى 
  .نداشته باشد

خرت هم اين   اين جهنّم دنياى او است كه با آن شب و روز مصاحب و همراه است و در آ                 
در جهـنّم قيامـت جـاى ديگـر          چنين كسى كه در دنيا همراه آتش معنوى و روحى بـوده جـز             

و لذا فرموده است اينهـا همـراه بـا          . تواند باشد و يا با آن مصاحب و يا در آن مخلّد باشد             نمى
  .مانند اند و اينها در آن آتش هميشه مى آتش
  

  »بيائيم ناسپاس نباشيم«
هـاى الهـى را، نعمتهـا و         يم حقّ الهى را، حدود الهى را، آيات و نـشانه          پس اى عزيزان بيائ   

محبتهاى الهى را شكرگزار باشيم و آنها را سپاس بگذاريم و در آيات الهى فكر كنيم و خـداى         
تعالى را با چشم دل همه جا ببينيم و تزكيه نفس كنيم تا رذيله كفر و ناسپاسى را از روح خود                     

م روح و بدنمان در آتش عذاب الهى كه بوسيله خودمان برافروخته شـده              پاك نمائيم و نگذاري   
است بسوزد و نگذاريم روزى برسد كه نتوانيم از آن آتش بيرون بيائيم و هميشه در آن بمانيم                  

  .و مخلّد باشيم
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  » بقرهة سور44 تا 40آيات «

  
û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ (#θ èù ÷ρ r& uρ 

ü“ Ï‰ öκ yé Î/ Å∃ρ é& öΝ ä. Ï‰ ôγ yè Î/ }‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ ç7 yδ ö‘ $$ sù ∩⊆⊃∪   (#θ ãΖ ÏΒ# u™ uρ !$ yϑ Î/ àM ø9 t“Ρ r& 

$ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 öΝ ä3 yè tΒ Ÿω uρ (# þθ çΡθ ä3 s? tΑ ¨ρ r& ¤ Ïù% x. ⎯ Ïµ Î/ ( Ÿω uρ (#ρ ç tI ô± n@ © ÉL≈ tƒ$t↔ Î/ 

$ YΨ uΚ rO WξŠ Î= s% }‘≈ −ƒ Î) uρ Èβθ à) ¨? $$ sù ∩⊆⊇∪   Ÿω uρ (#θ Ý¡ Î6 ù= s?  Y ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $$ Î/ 

(#θ ãΚ çG õ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# öΝ çFΡ r& uρ tβθ çΗ s> ÷è s? ∩⊆⊄∪   (#θ ßϑŠ Ï% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u™ uρ 

nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè x. ö‘ $# uρ yì tΒ t⎦⎫ Ïè Ï.≡ §9 $# ∩⊆⊂∪    tβρ â ß∆ ù' s? r& }¨$ ¨Ψ9 $# Îh É9 ø9 $$ Î/ 

tβ öθ |¡Ψ s? uρ öΝ ä3 |¡ àΡ r& öΝ çFΡ r& uρ tβθ è= ÷G s? |=≈ tG Å3 ø9 $# 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩⊆⊆∪ ١    

                                                 
يعنى پسران و فرزندان و ذريه حضرت يعقوب كه اسرائيل لقب گرفته بود و در            » اسرائيل بنى« -1
ئيل يعنى كسى كه بر خـدا مظفّـر گـشت و ايـن معنـى،                اسرا: گويد مى» قاموس كتاب مقدس  «كتاب  

  .جريانى دارد كه شايد در توضيح نقل شود
  .و در روايات آمده كه اسرائيل يعنى بنده خدا و يا قدرت خدا

  .يعنى به ياد بياوريد» اذكروا«
  .يعنى وفا كنيد، متعهد باشيد» اوفوا«
رهب يعنى پرهيز و فرار از روى ترس و در اينجا به معنى اين است كـه از عـذاب و                     » فارهبون«

  .غضب الهى بترسيد و دورى كنيد
  .يعنى موجودى كه در ابتداء اعداد قرار گرفته است» اول«
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  » بقرهة سور44 تا 40 آيات ةترجم«

  
ام و به عهد من وفا كنيد تـا مـن            اسرائيل به ياد بياوريد نعمتى را كه من به شما داده           اى بنى 

  )40. (هم به عهدم وفا كنم و تنها از من بترسيد
ام كه با كتب شما كه با شما هست مطابقـت دارد و   و ايمان بياوريد به آنچه من نازل نموده       

كند و اول كافر به آن نباشيد و آيات مرا به قيمت كم نفروشيد و تنها از مـن   صديق مى آنها را ت  
  )41. (بپرهيزيد

  )42. (دانيد و حقّ را به باطل نپوشانيد و حقّ را كتمان نكنيد با آنكه شما حقيقت را مى
  )43. (كنندگان ركوع كنيد نماز را بپا بداريد و زكات را بدهيد و با ركوع

ايـد و حـال آنكـه شـما          كنيد ولى خود را فراموش نمـوده       ردم را به خوبى امر مى     آيا شما م  
  )44! (اندازيد؟ خوانيد؟ پس چرا عقلتان را به كار نمى كتاب را مى

                                                                                                                                                       
  .شود به معنى قيمت و ارزش و پولى كه در مقابل متاع خريدارى شده، داده مى» ثمن«
  .زيعنى كم و ناچي» قليالً«
يعنى پوشاندن لباس و يا آن را مخفى كردن و حقيقـت را بـه نحـوه ديگـر نـشان دادن                      » تلبسوا«
  .است
  .يعنى خالف حقّ و چيزى كه ناپايدار است» بالباطل«
  .يعنى نمو و نيز به معنى پاكى و طهارت آمده است» الزكوة«
كوع به معنى خم شدن و يعنى به قصد خضوع در مقابل پروردگار از كمر خم شويد و ر        » اركعوا«

  .سر پائين آوردن است
  .به معنى نيكى و خوبى» بالبرّ«
  .اعتنائى هم آمده به معنى فراموش كردن خودتان و نيز نسيان به معنى اهمال و بى» تنسون«
  .كنيد است خوانيد و پيروى مى به معنى مى» تتلون«
  .ختن استبه معنى تعقّل نكردن و عقل را به كار نيندا» افال تعقلون«
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  » بقرهة سور44 تا 40توضيح آيات «
  

  »اسرائيل لجبازى و كفر بنى«
آله بزرگترين مانعى كه براى پيشرفت اسالم وجود         و عليه اهللا در زمان بعثت رسول اكرم صلى     

زيرا آنها در گذشته لجبازى و كفر خود را در مقابل           . اسرائيل بودند  داشت يهود و باألخص بنى    
السالم كه وجودش توأم بـا معجـزات و معنويـت بـود              ى عليه عظمت و معنويت حضرت عيس    

آنها با پيامبرى كه از لحظه اول تولّد سخن گفته و كتاب داشته و سـر تـا پـا                    . نشان داده بودند  
نـام گذاشـته،    » عيسى بـن مـريم    «و  » اللّه ةكلم«و  » روح اللّه «حكمت بوده و خداى تعالى او را        
  .او را به دار آويختند1و بستند و به اعتقاد خود،مخالفت كرده و حتّى كمر به قتل ا

هاى الهى و معجزات زياد مانند مـرده زنـده        السالم با نشانه   آنها با آنكه حضرت عيسى عليه     
و نژادپرستى را از    . كردن و فلج شفا دادن، آمده بود به او ايمان نياوردند و يهودى باقى ماندند              

اسـرائيل خطـاب كـرده و چـون           از هر جمعيتى به بنى     لذا پروردگار متعال بيشتر   . دست ندادند 
  .مهربان است نخواسته حتّى آنها در گمراهى بمانند

و از آنها وفادارى به عهدى كه بـا         . در اينجا آنها را به ياد نعمتهائى كه به آنان داده، انداخته           
  .اند، خواسته است خداى تعالى بسته

  
  
  

                                                 
او را نـه    : فرمايـد  كردند واالّ قرآن مـى     مصلوب شدن حضرت عيسى توهمى بود كه يهود مى          -1

  .كشتند و نه مصلوبش كردند
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  »وفاى به عهد«
زم است كه وفاى به عهد يكى از بزرگترين صفات حميـده انـسانى               تذكّر اين نكته ال    ضمناً

است كه بايد در تمام شئون زندگى انسان پياده شود، يعنى انسان بايد با خداى تعالى و با خلق 
  .و حتّى با خودش وفادار باشد

 ايم كه نسبت به آنچه او با مـا در آن عـالم قـرار         ما در عالم ميثاق با خداى تعالى عهد بسته        
و از مـا    . مثالً بندگى خدا را بكنيم، از اطاعت شيطان بر حذر باشيم          . گذاشته است متعهد باشيم   

هـاى خـود تخلّـف     و هيچگـاه از وعـده  . بند باشيم خواسته كه بر قراردادهاى بين خودمان پاى   
  :فرمايد بخصوص كه پروردگار در همين آيات مى. نكنيم

د تا من هم به عهدى كه به عهدى كه من با شما دارم وفادار باشي        
  .با شما دارم وفادار باشم

ام دعا كنيد تا من اجابت كنم در صورتى من به اين قرارداد وفـادارم كـه              يعنى اگر من گفته   
  .جزء قرارداد ما است شما بندگى مرا فراموش ننمائيد، به ياد من باشيد كه اين

  :استه و فرمودهاسرائيل همين مطلب را خو لذا خداى تعالى با خطاب به بنى
. ام اى پسران اسرائيل، به ياد بياوريد نعمتهائى را كه به شـما داده            

ام وفادار باشيد تا مـن هـم      و به عهدى كه در عالم ميثاق با شما بسته         
و از عـذاب و عقوبـت مـن    . به عهدى كه با شما دارم وفـادار باشـم       

  .بترسيد
د نه از غير من زيرا هر كه باشد، هر چـه            يعنى تنها از من بترسي    » اياى فارهبون « كلمه   ضمناً

اسـرائيل   و شـما اى بنـى     . باشد از تحت قدرت پروردگار خارج نيست پس آنها قدرتى ندارند          
بلكه بايد از قدرت اصلى كه مـال خـدا اسـت            . نبايد به خاطر قدرت ظاهريشان از آنها بترسيد       

  )40آيه. (فرار كنيد و بترسيد
  »اثرات ايمان«

ى است كه براى سعادت بـشر و زنـدگى آرام او و آرامـش روح او بـسيار            ايمان از چيزهائ  
  .الزم است
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 تفكّر در حقّانيت و ارزش و فوائـد چيـزى و در ضـمن يقـين بـه آن فوائـد                      ةايمان بوسيل 
  .آيد بدست مى

ايمان شدت و ضعف دارد و اگر ضعيف آن را به پلّه اول نردبان تشبيه كنيم پلّـه دهـم آن                     
  .تايمان كامل اس

بنـدوبارى   نظمى و بى بى ايمان، به خدا و كتاب خدا و قوانين الهى انسان را از سرگردانى و     
  .دهد نجات مى

كند و مانند كسى كه در راه راست به سوى         ايمان، به انسان زندگى پاك و پاكيزه عنايت مى        
  .گذراند مقصد معلومى حركت كرده بدون دغدغه و ناآرامى دنياى خود را مى

گيـرد، اول   ر كلّى بايد انسان عاقل هر كار و هر عقيده و هـر تـصميمى را كـه مـى       و به طو  
كوشش كند كه نسبت به آن در خود ايمان ايجاد نمايد و سپس شروع به آن كار بكنـد تـا بـه                       

  .آرامى و اطمينان و راحتى به مقصد برسد و فوائد آن را دريافت نمايد
ارش كرده كه ايمان بياورند و حتّى به مـؤمنين          خداى تعالى در قرآن مكرّر به بندگانش سف       

زيرا هر چه ايمـان     . كند كه ايمان خود را تقويت كنند       اند، تأكيد مى   كه در مراحل ضعيف ايمان    
  .انسان قويتر باشد آرامشش، بصيرتش و پيشرفت كارش بيشتر است

يعنـى در   . يـد اسرائيل سفارش فرموده كه ايمان بياور       شريفه خداى تعالى به بنى     ةدر اين آي  
و . يعنى فكر كنيد در كتابى كه خداى تعالى نازل كرده به نام قرآن            . خود ايمان قوى ايجاد كنيد    

يعنى آنچـه تـورات     . كند از خصوصياتش اين است توراتى را كه در نزد شما است تصديق مى            
نيـت  آيا همين يكنواختى و وحدت كلمه دليل بـر حقّا         . قرآن هم همان را گفته است     : گويد مى

  قرآن و كتاب خدا نيست؟
اسرائيل، بكوشيد مبادا در نديده گرفتن حقّانيت قرآن پيشقدم باشـيد و بـه آن كـافر                  اى بنى 

  .گرديد
  »قدم اول در انحراف«

اى بـردارد     اين مطلب بايد توضيح داده شود كسى كه قدم اول را در انحـراف مـسأله                ضمناً
  .هده او است و يا الاقل شريك در آن مفاسد استتمام مفاسد انحرافى بعدى آن مسأله به ع
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شيطان بيشتر، از آن جهت رجيم و رانده درگـاه الهـى شـده كـه او اولـين مخالفـت را بـا                        
شـود بـا خـداى       آدم نشان داد كـه مـى       دستورات الهى انجام داد و بر آدم سجده نكرد و به بنى           

  .عظيم مخالفت نمود
 بودند كه حقّانيت قرآن را نديده گرفتـه و آن را تكـذيب    اى از كفّار   اسرائيل اولين دسته   بنى

كردند و خداى تعالى با لطف و عنايت خود آنها را موعظه فرمود كه اين گونـه نباشـيد و اول                     
  .شويد جمعيتى نباشيد كه به قرآن كافر مى

  
  »تسامح در آيات الهى«

 خـداى تعـالى     خـورد و   مطلب ديگرى كه در آيه چهل و يكم سـوره بقـره بـه چـشم مـى                 
يعنـى  » والتشتروا بايـاتى ثمنـا قلـيالً      «: اسرائيل را از آن بر حذر داشته اين است كه فرموده           بنى

  .آيات مرا به قيمت كم نفروشيد
هـاى الهـى را، بـه آسـانى          يعنى بـه ارزانـى نـشانه      . كردند اسرائيل مى  اين كارى بود كه بنى    

دادند و نـسبت بـه آنهـا تـسامح           هى را از دست مى    هاى ال  اعتنائى نشانه  هاى الهى را، با بى     نشانه
  .كردند مى

توانيـد   هاى الهى را به قيمت كم نفروشيد، بلكـه گرانتـر مـى             معنى آيه اين نيست كه نشانه     
توجه بود و آن را به قيمت كم يـا زيـاد             هاى الهى بى   زيرا به هيچ وجه نبايد به نشانه      ! بفروشيد

هـا بـراى سـعادت خـود، بـراى           و از آن نـشانه     ملى داشـته  فروخت، بلكه بايد به آنها توجه كا      
  .موفّقيت خود، براى رسيدن به مقصد و هدف خلقت كمال استفاده را نمود

و به طور كلّى بايد انسان هر چيزى را به قدر ارزشش، قدردانى كند و ارزش هر چيـز بـه                     
 روح از آن پـر      مثالً سالمت بدن بـسيار پـر ارزش اسـت ولـى سـالمت             . مقدار فائده آن است   

زيرا سالمتى روح هم براى دنيا و هم بـراى آخـرت انـسان مفيـد اسـت ولـى                    . تر است  ارزش
 روح ةپس بنـابراين آيـات الهـى كـه بيـشتر بـه معالجـ            . سالمتى بدن تنها براى دنيا مفيد است      

پرداخته و سعادت دنيا و آخرت انسان را تأمين كرده، از هر چيزى پر ارزشتر است و نبايد آن                   
         : اعتنـائى نمـود و خـداى تعـالى در آخـر آيـه فرمـوده اسـت                  را دست كم گرفت و به آن بـى        

  .يعنى و تنها از من و از قهر من بپرهيزيد» و اياى فاتقون«
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دارد معرفت خدا و شناختن      توضيح آنكه تنها چيزى كه انسان را از گناه و انحراف نگه مى            
ترسـيم   السالم مـى  از رسول اكرم و ائمه اطهار عليهمو اگر . عظمت و هيبت خداى تعالى است   
اند و در همه حال ناظر اعمال ما هستند پس به خاطر آنكه              به خاطر اين است كه آنها عين اللّه       

بيند و از رگ گردن به ما نزديكتر است و مالك همه چيز است،  تنها خدا در همه حال ما را مى
 و عظمـت و هيبـت او را منظـور نمـود و خـود را از                  بايد با اين معرفت تنها از خـدا ترسـيد         

  )41آيه . (مخالفت با او و انحراف از راه او حفظ كرد كه اين است معنى تقوى اللّه
  

  »پوشاندن حقّ«
خواهند حـقّ    مى اند با وسوسه شيطان    گاهى انسانهاى ناپاك و كسانى كه تزكيه نفس نكرده        

  .اى از باطل بكشند اى حقايق پردهو حقيقت را بپوشانند و دوست دارند روى سيم
خيزد و انسان را از چشم خدا و         سيرتى بر مى   اين صفت از رذيله حسادت و بخل و شيطان        

  .كند خلق ساقط مى
كتمان حقّ مخصوصا اگر مربوط به دين و معنويت و صراط مستقيم باشد، خيانتى است كه 

  .سازد دور مىكند و آنها را از رسيدن به حقايق  انسان به همنوعش مى
دانستند و در تورات نام مقدس  اسرائيل با آنكه حقّانيت دين مقدس اسالم را مى    علماى بنى 

الـسالم را ديـده بودنـد و متوجـه بودنـد كـه پيـامبر اسـالم                   رسول اكرم و ائمه اطهـار علـيهم       
 حقيقـت را    در عين حال بوسيله تهمتهاى بيهـوده و باطـل ايـن           . آله بر حقّ است    و عليه اهللا صلى
  .گذاشتند مردم به طرف حقّ و واقعيت بروند پوشاندند و نمى مى

السالم در تورات نام و خصوصيات پيغمبـر اسـالم           دانستند كه حضرت موسى عليه     آنها مى 
آلـه تطبيـق    و عليـه  اهللا آله را آورده و دقيقا آنچه را كه او گفته با پيامبر اسالم صـلى          و عليه اهللا صلى
طلبى و بخل و حسادت تورات را تحريف كردند و پـرده باطـل                آنها به خاطر جاه    ولى. كند مى

  .اسرائيل را از سعادت باز داشتند بر آن حقايق انداختند و تا به امروز يهود و بنى
به طور كلّى اسالم از آن جهت بيشتر از هر چيز به تهذيب نفس براى بشر اهميت داده كه                   

باشد و اهل تهذيب نفس نباشد، آن صفات رذيله علم و دانـش             اگر انسان داراى صفات رذيله      
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دهـد و او را از وجـدان انـسانى دور            الشعاع قرار مى   او را، انسانيت او را و وجدان او را تحت         
  . كند مى

اسـرائيل را بـه داشـتن علـم در ايـن مـورد                بقره خداى تعالى با اينكه بنى      ة سور 42 ةدر آي 
ولى در عين حال آنها به خاطر نداشتن قلـب سـليم و             » و انتم تعلمون  «: متّصف كرده و فرموده   

آلـه را نديـده      و عليـه  اهللا پاك، حقايق را كتمان كردند و نور پر فروغ رسول گرامى اسالم صـلى             
  .گرفتند
 صفات رذيله بر علم و عقل به اين خاطر است كه شيطان با تمام نيرو بـراى بـدبخت                    ةغلب

نمايـد و بـر عقـل و علـم او غالـب              ز اين راه انسان را اغـواء مـى        كند و ا   كردن بشر كمك مى   
  .شود مى

. اى براى رسيدن به كماالت خواسـتم       روزى با يكى از اولياء خدا روبرو شدم، از او توصيه          
دانى بد است ترك     دانى خوب است بكن و هر كارى را كه مى          هر كارى را كه مى    : به من گفت  

ولى بعدها  . خواسته جواب كاملى به من بدهد       رد كرده و نمى    من اول فكر كردم كه او مرا      . كن
. كه فكر كردم و متوجه شدم كه او كاملترين جواب را به من داده و چيزى كم نگذاشته اسـت                   

داند عمل كند و حقّ را نپوشاند و         زيرا اگر كسى به همين نكته توجه داشته باشد و به آنچه مى            
آنچه صحيح نيست و حرام است و يا فعل بدى است عمل آنچه حقّ است به ديگران بگويد و 

  )42آيه . (رسد نكند و اين مسأله را جدى بگيرد به كمال مى
  

  »تعالى  ايمان به خداىةنتيج«
بدون ترديد نتيجه ايمان به خدا و قبول نمودن آنچه در كتاب آسمانى آمده چه در قـرآن و          

يكى عبادت فـردى  . ن است بايد انجام داد    چه در تورات اين است كه سه چيز را كه اساس دي           
نمـاز از آن    .  نمـاز اسـت    ةشده و مظهر اتـم آن اقامـ        براى اصالح روح كه در مرحله اول واقع       

دهد، بندگى   جهت از نظر دين اسالم و بلكه همه اديان جهان، اهميت دارد كه روح را جال مى                
كنـد، انـسان    نسان را به خدا نزديك مىكند، ا كند، صفات رذيله را از انسان پاك مى     را كامل مى  

رسـاند و او را بـه معـراج          كند، انسان را به كماالت روحـى مـى         را از فحشا و منكرات نهى مى      
خواندن نماز با اركان و حـدود و شـرائط خاصـى            » اقيموا الصالة «لذا اگر چه منظور از      . برد مى
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آله از طريق وحـى      و عليه اهللا رم صلى است كه در هر دينى دستور داده شده و در اسالم پيامبر اك            
و شـايد هـم در ميـان    . به نحو خاصى با اركان و اذكار مخصوص آن را مشخّص كـرده اسـت       

تـرين آنهـا     اعمال عبادى كه صد درصد براى تزكيه نفس مفيد است نمـاز بهتـرين و شـاخص                
امراض روحى پاك كرده اشاره به كليه عباداتى كه روح را از » اقيموا الصالة «ولى با كلمه    . باشد

 نفـس را بـا      ةرساند، فرموده و به اين وسيله اهميت معالجه روح و تزكي           و به سالمتى كامل مى    
شـود   استفاده مـى  ) كه از باب افعال است    (» اقيموا«و نيز از كلمه     . داروى نماز بيان نموده است    

و آن . ان بر پا و پا برجا كنـيم كه نماز را كامل و نماز را مداوم و آن را در ميان مردم با تبليغاتم     
  .مان قرار دهيم نفس در جامعه ة تزكيةرا وسيل

كردند و آنچنان كه بعضى از آنها ايمان آوردند همه آنهـا             اسرائيل كتمان حقّ نمى    و اگر بنى  
  .آوردند، الزم بود كه نماز را با خلوص و مداوم و كامل بخوانند يا الاقل اكثريت آنها ايمان مى

توانـد   ادت اجتماعى و آن عبارت است از دادن زكات، انـسان بـا ايـن عبـادت مـى                دوم عب 
دشمنان را با خـود مهربـان   . فقرا و مساكين را دستگيرى كند. آبادانى در مملكت بوجود بياورد  

ورشكـستگان و در راه مانـدگان را از مـشكالت           . دهـد  گرفتارها و مقروضـين را نجـات      . كند
و جامعه را به سوى سـعادت و        . نيا را آباد و گرفتاريها را رفع نمايد       و باألخره ممالك د   . برهاند
  . فاضله بكشاندةمدين

اسرائيل و بلكه به هر قوم و جمعيتـى كـه بـه آن                سوره بقره خداى تعالى به بنى      43 ةدر آي 
شـان را    كند دستور عبادتى را داده كه جامعه       عمل كنند، پس از عبادتى كه روح آنها را پاك مى          

  .د و آنها را از مشكالت دور نمايدبساز
  .شود و بعالوه با دادن زكات و صدقه، اموالشان و بلكه جانشان پاك مى

بيند كارها بوسـيله دادن      آله و بلكه هر خيرخواهى كه مى       و عليه اهللا و بوسيله آن پيغمبر صلى    
ن افـراد، بـراى   كند و از نيروى الهى براى آرامش آ        دهنده دعا مى   زكات روبراه شده براى زكات    

  1.گيرد امنيت و سالمت آن جمعيت كمك مى
شد فاقـد ركـوع    در دين يهود نمازى كه خوانده مى. سوم هماهنگى با جامعه اسالمى است   

گويد كـه    لذا به آنها دستور داده شد كه اگر شما به كتاب خودتان عمل كنيد او به شما مى                 . بود
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كننـدگان كـه     و با ركوع  . خوانند شما هم بخوانيد     مى و آنگونه كه مسلمانها نماز    . مسلمان شويد 
  .مسلمانها باشند، شما هم ركوع كنيد

به طور كلّى يكى از مسائل مهم اسالمى و بلكه همه اديان جهان اين است كه بين بنـدگان                   
اتّحاد و دوستى، مودت و صميميت بـين اقـوام و           . خدا هماهنگى و وحدت وجود داشته باشد      

  .و آنها از هرگونه تفرقه و تشتّت و جدائى دورى كنند. د شودملل عالم ايجا
فكران و بلكه يهود     كيشان و هم    هر مسلمانى اين است كه دست محبت به طرف هم          ةوظيف

المقدور تفرقه بين  اند دراز كند و نگذارد حتّى اى كه با هم مشترك  واحدهةو نصارى بر سر كلم
اسـرائيل را دعـوت بـه      سوره بقره پس از آنكه بنى    43آيه  لذا خداى تعالى در     . آنان بوجود آيد  

كند، آنها را به فوائد گرويدن به اسالم و بهره بردن از اسـالم بـه طـور اشـاره             قرآن و ايمان مى   
راهنمائى فرموده و اول داروى شفابخش روحى را كه نماز باشد، گوشزد آنان كرده و سپس به                 

و پـس از آن بـا كلمـه         . كه زكات باشد اشـاره فرمـوده      داروى شفادهنده گرفتاريهاى اجتماعى     
به اين موضوع مهم انسانى يعنى هماهنگى جامعـه در عمـل و وحـدت        » واركعوا مع الرّاكعين  «

  )43 ةآي. (بين ملل جهان حتّى در عبادتهاى شخصى مثل نماز، مردم را راهنمائى فرموده است
  

  »عمل است بدترين چيزها علم بى«
ترين انسانها آن كسى است كه خوبيها را بداند ولـى            ارزش شد كه بگوئيم بى   شايد مبالغه نبا  
  .به آن عمل نكند

او مانند مريضى است كه     . مردم را به كارهاى خوب امر كند ولى خودش را فراموش نمايد           
كند ولى خـودش     داند و در مقام طبابت آن را براى ديگران تجويز مى           داروى معالج خود را مى    

ارزشى خود معتقد اسـت كـه معالجـه          بلكه اين شخص آن قدر به بى      . نمايد ده نمى از آن استفا  
ايـن گونـه افـراد در جامعـه مـا بـسيار       . دهـد  خود را فراموش كرده است و به آن اهميتى نمى      

  .هستند
بخـش اسـالم امـر بـه         فكر دانست، در دسـتورات سـعادت       عقل دانست، بى   اينها را بايد بى   

نيـست كـه اگـر مـسلمانى خواسـت امـر بـه               جب است و اين طور    معروف و نهى از منكر وا     
زيرا امر به معروف و نهـى از        . معروف و نهى از منكر كند بايد حتما عادل باشد و فاسق نباشد            
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ولى اگر كسى خواست امر به معروف و نهى از منكـر كنـد و ايـن                 . منكر مستقال واجب است   
ما مسلمانها اگـر چـه      . ات دين عامل باشد   واجب را صحيح انجام دهد، بايد خودش به دستور        

تـأثير   را قبول نداريم ولى تا حـدى ايـن مطلـب بـى            » رطب خورده منع رطب چون كند     «قصه  
كننده خودش آن معروف را ترك كرده در انجام          يعنى اگر كسى ببيند كه امر به معروف       . نيست

بايـد انبيـاء    : مگـوئي  و از همين جهـت اسـت كـه مـى          . شود آن معروف نود درصد تضعيف مى     
زيرا اگر پيروان آنها از آنان گناهى ببينند نـسبت          . السالم معصوم از گناه و معصيت باشند       عليهم

پس بايد آمر به معروف و ناهى از منكر خـودش بـه             . شوند اعتنا مى  به انجام قوانين آن دين بى     
  .گويد عمل كند تا كالمش بيشتر تأثير نمايد آنچه به ديگران مى

خواند و مـردم را بـه سـوى           كلّى كسى كه قرآن و يا سائر كتابهاى آسمانى را مى           و به طور  
اگر خودش عامل بـه آن حقـايق و معـارف نباشـد             . كند سعادت و حقايق آن كتابها دعوت مى      

 سـوره بقـره     44لـذا خـداى تعـالى در آيـه          . عقل و يا الاقل عقلش را به كار نينداخته است          بى
اندازيـد و از عقلتـان اسـتفاده الزم را           نى چرا عقلتان را به كـار نمـى        يع» افال تعقلون «: گويد مى
  .كنيد نمى

             ه به اين نكته الزم است كه مبلّغين و گويندگان و ائمجمعـه و جماعـات و       ةدر اينجا توج 
خواهد امر به معروف و نهى از منكر كند، بايد بكوشد كه بيش از گفتار، عمـالً                  بلكه هر كه مى   
مردم را با عملتـان بـه اسـالم دعـوت           : اند السالم فرموده  د زيرا ائمه اطهار عليهم    تبليغ دين نماي  

مردم را با غير زبانتان به اسالم دعوت كنيد و براى مـا اعمـال و اخالقتـان                  : اند يا فرموده . كنيد
  .زينت باشد

 زيرا اگر يك مبلّغ به نحو ضعيفى متجاهر به معصيت بود، مردم با قدرت هر چه تمـامتر و                  
اى كند طبع قضيه اين است       اگر مبلّغ خداى نكرده گناه صغيره     . پردازند شديدتر به معصيت مى   

  :اند كه كنند و از قديم گفته و بلكه از نظر روانى مسلّم است كه مردم گناهان كبيره مى
  برآورند غالمان او درخت از بيخ           اگر زباغ رعيت ملك خورد سيبى   

  )44.(ه افراد را به االغى كه بر او كتاب بار كرده باشند مثال زده استدر قرآن اين گون
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  » بقرهة سور46 و 45آيات «
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  » بقرهة سور46 و 45 آيات ةترجم«
  

 مشقّات و نماز در راه رسيدن به اهـداف عاليـه كمـك              از تحمل 
اند بزرگ   بگيريد و اين كار جز براى كسانى كه در مقابل خدا خاشع           

  )45. (و سنگين است
داننـد بـا خـدا مالقـات         خاشعين آن كسانى هستند كه يقين مـى       

  )46. (گردند كنند و آنها به نزد پروردگارشان بر مى مى

                                                 
  .قّات در راه رسيدن به هدفيعنى تحمل مش» الصبر«  -1
  .گردد به نماز بر مى» انّها«اند كه ضمير  و بعضى گفته. در آيه به معنى نماز و روزه است» انّها«
  .يعنى بزرگ، سخت، سنگين» لكبيرة«
  .ترسند يعنى كسانى كه تزكيه نفس كرده و از روى محبت به خدا از او مى» الخاشعين«
 . ند و به معنى يقين نيز آمده استكن يعنى گمان مى» يظنّون«
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  » بقرهة سور46 و 45توضيح آيات «
  

  »كمك گرفتن از نماز و صبر«
كـه بايـد تنهـا كمـك و مـدد از پروردگـار          » ايـاك نـستعين   «: گوئيم با آنكه در هر نماز مى     

در عين حال اينجا خداى تعالى به ما امر كرده كه از            . و بايد از غير او كمك نخواهيم      . بخواهيم
   اين دستور با آن آيه و دستور منافات ندارد؟ آيا. صبر و نماز كمك بخواهيم

طبيعى است كه در هر موضوعى بايد از خداى تعالى كمك خواسـت             : گوئيم در جواب مى  
و همان گونه كه در سوره حمد آمده بايد در دل و عقيده بپذيريم كه يار و مددكار ما تنها خدا                     

 بوسـيله چيـزى بـه مـا كمـك           دانيم كه خداى تعالى در هر موضوعى       ولى ضمنا هم مى   . است
كند بوسيله اسـباب     اسباب است و بايد هر كمكى كه پروردگار به ما مى           يعنى دنيا، دار  . كند مى

اى كه براى ما خلق      شويم خداى تعالى بوسيله اغذيه     مثالً وقتى گرسنه مى   . خاص خودش باشد  
ه داروهائى كـه خلـق      شويم خداى تعالى ما را بوسيل      و وقتى مريض مى   . كند كرده ما را سير مى    

و همچنين در سائر چيزها بوسيله اسـباب خـاص خـودش مـا را كمـك                 . دهد فرموده شفا مى  
 روح القـدس يـا روح    ة اشياء را بوسـيل    ةرسيم به اصل خلقت هستى كه هم       تا آنكه مى  . كند مى

 همـين روح، انبيـاء      ةو بوسيل . السالم خلق فرموده   پاك حضرت رسول اكرم و اهل بيتش عليهم       
السالم را كمك نموده و بلكه همه پاكان عالم را هدايت فرموده و به كماالت رسـانده و                   يهمعل

همه اينها و همه ياريها و كمكها بوسـيله         . بلكه در نبوت و رسالت، انبياء را يارى فرموده است         
منافات نداشته و بلكه در حقيقت همه ياريها از خـدا اسـت كـه           » اياك نستعين  «ةاسباب با كلم  

  .شود وسيله اين اسباب، يارى الهى انجام مىب
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در اين آيه هم خداى تعالى به ما دستور داده كه بوسيله صبر و نماز از خداى تعالى كمـك     
توانيم در مقابل بالهائى كـه دنيـا بـه آن            بخواهيم، زيرا اگر خداى تعالى كمك نكند ما كجا مى         
جام واجبات و ترك محرّمـات بـر نفـس          پيچيده شده است، در مقابل فشارهائى كه از ناحيه ان         

هاى شيطان و اغواهاى او،  و از همه باالتر در مقابل خدعه. شود سركش و اماره بالسوء وارد مى
طاقت بياوريم؟ لذا در عين آنكه ما بايد بدانيم كه در همه چيز و در همه كـار بايـد از خـداى                       

هم در مقابل فشارهاى دنيا پيشه كنـيم        تعالى كمك بگيريم، بايد صبر و بردبارى و استقامت را           
  .و از اين صفت خوب انسانى كمك بگيريم

مـثالً  . انجـام دهـيم    كند آرى بايد در تمرين تربيت روحمان كارهائى كه صبر را تقويت مى           
زيرا اگر  . صبرى است نترسيدن از غير خدا است       يكى از چيزهائى كه موجب فائق آمدن بر كم        

د و از هر چيزى ترسيد طبعـا صـبر و بردبـارى را از دسـت                 كسى ترس در وجودش حاكم بو     
  .تواند مشقّات راه رسيدن به مقصد را تحمل كند دهد و نمى مى

و يكى ديگر از چيزهائى كه بايد براى بوجود آوردن صبر و يـارى گـرفتن از آن در خـود                     
ن متّكى اسـت و  يعنى انسان تا زمانى كه به اين و آ. بوجود آورد تكيه نكردن به غير خدا است 

دانـد   و خود را مانند همج رعاع سست و متّكى به هر بادى مى            . براى خود ارزشى قائل نيست    
تواند از صبر و استقامت كمك بگيرد و تا زمـانى كـه              كه او را اين طرف و آن طرف ببرد، نمى         

لى هم به   خود را نسازد و اعتماد به نفس پيدا نكند و اين قدم پر ارزش را بر ندارد، خداى تعا                  
  .را بيهوده و فقط به زبان گفته است» اياك نستعين«كند و  او كمك نمى

اسـت زيـرا   » روزه«كنـد   و يكى ديگر از مسائل مهمى كه در وجود انسان صبر را ايجاد مى          
. يك ماه هر روز صبح تا غروب چيزى نخورد        . دهد كه تصميم بگيرد    روزه به انسان قدرت مى    

اين تمـرين بـه     . كند پرهيز نمايد   بلكه از جميع آنچه روزه را باطل مى       و  . تشنگى را تحمل كند   
دهد و وقتى صبر و استقامت در وجود انسان ايجـاد شـد، انـسان از                 انسان صبر و استقامت مى    
  .اند كه منظور از صبر، روزه است لذا بعضى از مفسرين فرموده. روزه كمك گرفته است

  :ن آيه فرمودهالسالم در تفسير اي امام صادق عليه
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هـر زمـان بـر شخـصى        : و فرمـود  . منظور از صـبر، روزه اسـت      
  1.مشكله و آن سختى حل شود اى فرود آمد روزه بگيرد تا آن مشكله

حضرت اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا عليهماالسالم به خـاطر شـفاى فرزندانـشان روزه نـذر            
  2.گيرند يابند سه روز روزه مى كنند و وقتى آنها شفا مى مى

  .بنابراين براى فائق آمدن بر مشكالت عمالً و معنا بايد از صبر و روزه كمك گرفت
و سپس از نماز يعنى همين اركان مخصوصه كه بـراى همـه مـسلمانها كيفيـتش واضـح و                    
روشن است، بايد انسان در مـشكالت از آن كمـك بگيـرد و نمـاز را يكـى ديگـر از وسـائل                        

  .قرار دهدموفّقيت در رفع سختيها و فشارها 
آوردند و از نماز براى رفع       كردند به نماز رو مى     اولياء خدا هر وقت به مشكلى برخورد مى       

  .خواستند مشكالت خود كمك مى
  

  »چند دستور براى كمك گرفتن از نماز«
شـد بـه     السالم اين گونه بود كه هر وقت خطرى متوجهش مـى           روش حضرت صادق عليه   

  3.فرمود ه را براى آنهائى كه ناظر اعمالش بودند تالوت مىآورد و سپس همين آي نماز رو مى
  :فرمايد كه يكى از اصحاب آن حضرت است، مى» مسمع«به 

شود كـه وقتـى هـم و غمـى           اى مسمع شما را چه چيز مانع مى       
رويد و دو ركعت     خود نمى  گيريد و به محلّ عبادت     داريد وضو نمى  

كنيـد؟   تان را طلب نمى   خوانيد و از خداى تعالى رفع مشكل       نماز نمى 
واسـتعينوا بالـصبر و     «:فرمايـد  ايد كـه خـداى تعـالى مـى         مگر نشنيده 

  .»الصلوة
السالم ديدند كه مردى درب خانه يكى از ظلمه نشسته و انتظارى             يك روز امام سجاد عليه    
  :السالم به او فرمودند امام عليه. از او دارد كه او را كمك كند

                                                 
  .تفسير برهان ذيل همين آيه -1

 . دهرةتفسير برهان در تفسير سور -2

  .تفسير برهان ذيل همين آيه -3
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به خـاطر آنكـه     : اى؟ عرض كرد   ستهچرا درب منزل اين ظالم نش     
  .شايد او به من كمكى بكند و من از محنت و سختى نجات پيدا كنم

از اينجا برخيز و با من بيا تـا تـو را بـه           : السالم فرمودند  امام عليه 
او . اى كه بهتـر از درب خانـه او اسـت راهنمائيـت كـنم               درب خانه 

الـسالم رفـت و      اطاعت كرد و از جا برخاست و به خدمت امام عليه          
آن حضرت دست او را گرفتنـد و بـه طـرف مـسجد رسـول اكـرم                   

رو : وقتى داخل مسجد شدند به او فرمودنـد       . آله بردند  و عليه اهللا صلى
به قبله بايست و دو ركعت نماز بخوان و خداى تعالى را مدح و ثنـا                
بگو و بر پيغمبر و آلش صلوات بفرست و آيه آخـر سـوره حـشر و                 

   ل سوره حديد و دو آيـه از سـوره آل عمـران بخـوان               شش آيه از او
  .سپس حاجت خود را از خدا بخواه، خدا حاجتت را خواهد داد

شايد دو آيـه سـوره آل عمـران اينهـا           : اند مرحوم راوندى و مرحوم عالّمه مجلسى فرموده      
  :باشند
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و در كتب ادعيه نمازهاى بسيارى براى رفع مـشكالت و سـختيها و رفـع امـراض و رفـع             
انجامـد ولـى از      دلتنگى و وسعت رزق و اداء ديون نقل شده كه ذكر آنها در اينجا به طول مـى                 

الـسالم هـر زمـان مـشكلى خودشـان يـا             شود كه ائمـه اطهـار علـيهم        وع آنها استفاده مى   مجم
و حـوائج خـود را بـا        . اند كرده اند از خواندن نماز طلب يارى و استعانت مى         دوستانشان داشته 

  .اند خواسته اين وسيله از خداى تعالى مى
                                                 

  .27 و 26سوره آل عمران آيات  -1
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  :اند و باألخره در احاديث زيادى فرموده
يعنـى  1.»من شاء استقل و مـن شـاء اسـتكثر   الصلوة خير موضوع ف   «

خواهد زياد بخواند و هـر       نماز بهترين موضوعات است هر كس مى      
  .خواهد كم بخواند كس مى

  
  »نماز براى همه سنگينى است جز براى خاشعين«

  حاال چرا اين نماز براى همه، بزرگ و سخت و سنگين است مگر بر خاشعين؟ 
ند كه مراحـل تزكيـه نفـس را گذرانـده و بـراى لقـاء               بايد بگوئيم كه خاشعين كسانى هست     

و حالت خشوع و خـضوع بـه آنهـا داده     . اند پروردگار آماده شده و معرفت او را بدست آورده        
. گردنـد  دانند كه باألخره به سوى او بـر مـى          شده و در مقام انس با پروردگار قرار گرفته و مى          

ست، نور چشم اسـت، حـالوت دارد، آرزوى         براى اينها نماز خواندن عالوه بر آنكه مشكل ني        
  . موفّق شدن به اداء آن در اولين فرصت آرزوى آنها است. رسيدن وقت آن را دارند

روزى شخصى از من سؤال كرد كه چرا خداى تعالى به زنها فشار بيشترى آورده و آنها را                  
ظائف مكلّف فرموده   زودتر مكلّف كرده و مردها را بيشتر مهلت داده است و ديرتر به انجام و              

  است؟ 
خداى تعالى به زنها از نظر اهـل معنـى و حقيقـت بيـشتر لطـف كـرده و           : در جواب گفتم  

زودتر آنها را به بندگى و لقاء خودش فرا خوانده و آنها را جلوتر بـراى رسـيدن بـه كمـاالت                      
بـزرگ  آيا اگر دو نفر براى مالقات بزرگى كه محبوب است برونـد و آن        . مكلّف فرموده است  

يكى از آنها را زودتر بپذيرد و مالقات بدهد و نامش را در زمره بندگان و كارمنـدانش زودتـر                    
  . ثبت كند، مورد اعتراض است و او به اين نفر ظلم كرده است

بـه عنـوان    .  ما بايد درباره نماز و روزه به عنوان مالقات با پروردگار فكـر كنـيم               ةآرى هم 
تا از آنها با شوق و شعف كامل . كارمندان و بندگان الهى فكر كنيمنام در زمره  موفّقيت در ثبت  

  .استقبال نمائيم نه آنكه نماز يا روزه بر ما سخت باشد، سنگين باشد، بزرگ باشد

                                                 
  .308 صفحه 82بحاراالنوار جلد   -1
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هر چه بر نفـس سـخت و سـنگين باشـد كلمـه              : فرموده» انّها لكبيرة «شيخ طبرسى درباره    
ر انسان سخت و سنگين است و چون خاشـعين          لذا نماز و روزه ب    . شود به آن گفته مى   » كبيره«

  .كنند تحمل مى اند سنگينى را به آن عادت كرده
اند و تنها به خاطر آنكـه        نفس نكرده  ةدرست است، براى كسانى كه تزكي     : كنيم ما عرض مى  

دانند  تر است ولى براى كسانى كه مى   خوانند نماز سنگين است، روزه سنگين      مسلمانند نماز مى  
 انس با پروردگـار و      ة رسيدن به كماالت و ماي     ةزه نردبان و داروى شفابخش و وسيل      نماز و رو  

مالقات با او است، هيچگاه سخت نيست، هيچگاه بزرگ نيست، آنها از خـضوع و خـشوع و                  
بلكه بهترين و آسانترين كارها براى آنها       . برند ركوع و سجودشان در مقابل محبوبشان لذّت مى       

  .دهند  با شوق آن را انجام مىزيرا. نماز و روزه است
  ).به نماز و روزه يعنى هر دو ممكن است برگردد» انّها« ضمير ضمناً(
  

  »مالقات با پروردگار«
و كسانى كه تزكيه نفس كرده و با عشق         . پذيرد مالقات با خدا در دنيا و آخرت صورت مى        

از نوافل مثل نمـاز و روزه       نماز و روزه را با كمال راحتى انجام داده و يا بوسيله كمك گرفتن               
و حتّى او   . توانند خدا را مالقات كنند     اند، مى  مستحبى خود را به مقام انس با پروردگار رسانده        

  .را با چشم دل ببينند
  :در حديث قدسى است كه فرمود
 من اطاعتم كن تا تو را مثَل و مانند خودم در صفات افعـالم               ةبند

باشـد و تـو هـم        ويم باش، مـى   گ من وقتى به چيزى مى    . قرارت دهم 
  .گوئى باش، باشد وقتى به چيزى مى

اين انتظار و اين گمان را از لطف الهى دارند كه خداى تعـالى بـه آنهـا مالقـات                    : خاشعين
كنـد و    ليـاقتى خـود توجـه مـى        ولى وقتى انسان به بـى     . به ديدار خود سرافرازشان كند    . بدهد
توانـد مطمـئن     خاك كجا و خداى با عظمت كجـا، نمـى  »ما للتّراب و رب األرباب  «داند كه    مى

لذا خـداى تعـالى وقتـى حـاالت خاشـعين را بيـان              .  صورت بگيرد  شود كه اين مالقات حتماً    
بـه خـود    . يعنى انتظار دارند، گمـان دارنـد      . فرمايد آنها را توصيف مى   » يظنّون «ةكند با كلم   مى
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زيـرا امـام متّقـين امـام        . شـان ديـدار كننـد      دهند كه با پروردگارشان، با مربى      وعده مالقات مى  
خاشعين آنكه همـه موحـدين و مخلـصين بايـد خـود را بـه او برسـانند يعنـى اميرالمـؤمنين                       

  1.كنم من خدائى را كه نبينم عبادت نمى: السالم فرمود عليه
ــا ايــن ديــدار همــان ديــدارى نيــست كــه جــوابش   ــه اســت؟ آي ــا ايــن ديــدار چگون                آي

⎯ s9))  ((© Í_1 t s?2است؟  
اى كه به كمال معرفت رسيده  آيا ديدن با چشم ملكى منظور است؟ آيا ديدار عاشق دلباخته

  با ديدن يك فرد عادى يكى است؟ 
جواب همه اين مطالب يك جمله است و آن اين است كه تا انسان چشم دل نداشته باشد                  

  . بيند دلدار و محبوب و خالق جهان را نمى
اميرالمـؤمنين  . بين، چشم خدابين با چشم سر بسيار فرق دارد         چشم حقيقت چشم معرفت،   

  :السالم فرمود عليه
بيننـد ولـى چـشم دل بـا حقـايق            اين چشمهاى خاكى او را نمى     

او با حواس ظـاهر     . بيند مى ايمان و معرفت او را هميشه در همه جا        
كـور بـاد    . شـود  شود ولى با عقل و ديدن آثارش درك مى         درك نمى 

 دلى كه او را مراقب خود نبيند، او را در كمين خود نبيند و او                چشم
  .را از رگ گردن به خود نزديكتر نبيند

زيرا دنيـا   . ديدار با محبوب است   .  سالكين الى اللّه تنها و تنها آرزويشان لقاء اللّه است          ةهم
ست هـدف  اين ا. گردند كنند و به طرف او بر مى و آخرتشان او است و به سوى او حركت مى     

و مقصد سالكين الى اللّه و خاشعين در مقابل خدا و اين است معنى لقاء اللّه و مالقات با خدا                    
  .و مقام عظيم انس با پروردگار متعال

                                                 
  .»لم اعبد ربا لم اره: قال«.بحاراالنوار كتاب توحيد -1
 .143ة  اعراف آيةسور -2
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  » بقرهة سور48 تا 47آيات «
  

  û© Í_ t6≈ tƒ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ u ó  Î) (#ρ ã ä. øŒ $# z© ÉL yϑ ÷è ÏΡ û© ÉL ©9 $# àM ôϑ yè ÷Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ ’ ÎoΤ r& uρ 

öΝ ä3 çG ù= Ò sù ’ n? tã t⎦⎫ Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩⊆∠∪   (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ ω “ Ì“ øg rB ë§ ø tΡ ⎯ tã 

<§ ø ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ x x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ öΝ èδ 

tβρ ã |ÁΖ ãƒ ∩⊆∇∪١  
  

  » بقرهة سور48 تا 47 آيات ةترجم«
ايم به ياد بياوريـد و نيـز         اسرائيل نعمتى را كه به شما داده       اى بنى 

  )47. (ام به ياد بياوريد كه من شما را بر اهل جهان برترى داده
و بترسيد از آن روزى كه كـسى چيـزى از مجـازات ديگـرى را                

شود و غرامت از او      پذيرد و شفاعت كسى از كسى پذيرفته نمى        نمى
  )48. (قبول نخواهد شد و آنها را كسى كمك نخواهد كرد

                                                 
  .يعنى برترى داديم شما را» فضّلتكم« -1
  .شود شود، پاداش داده نمى يعنى مكافات داده نمى» التجزى«
  .به معنى چيزى است» شيئا«
  .شود يعنى پذيرفته نمى» اليقبل«
  .يعنى متّصل شدن، جفت شدن» شفاعة«
  .شود يعنى گرفته نمى» اليؤخذ«
  .يعنى برابرى و فديه» عدل«
  .كنند كنند، كمك مى يعنى يارى مى» ينصرون«
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  » بقرهة سور48 تا 47توضيح آيات «
  

  »اند؟ چرا يعقوب را اسرائيل ناميده«
دهـد،   كه لغـات كتـاب تـورات و انجيـل را توضـيح مـى             » قاموس كتاب مقدس  «در كتاب   

  :گويد مى
معنى اسرائيل اين است كـه او بـر خـدا مظفّـر گـشت و سـپس             
 جريانى را در تورات براى اثبـات مظفّـر شـدن يعقـوب بـر خـدا و                 

  .كنند كه شنيدنى است دريافت اين لقب نقل مى
يعقوب با خداى تعالى كشتى گرفت و او را به زمين زد و صـبحگاه               : اش اين است   خالصه

خواست تا او را بركت دهد و خدا او را بركت داد از اين جهت نـام او        از روى سينه او بر نمى     
  .شود، گرديد مى »اسرائيل«بركت يافته كه به زبان عبرى 

طبيعى است اين مطلب به هيچ وجه صحيح نيست زيرا نه حضرت موسـى ايـن عقيـده را             
كند بلكه آنچه در بـاال       داشته و نه قرآن حضرت يعقوب و خداى تعالى را اين گونه معرّفى مى             

گيرد و معنى اسرائيل ايـن       كنندگان تورات سرچشمه مى    آمده از تخيالت نويسندگان و تحريف     
ون بنـده خـدا بـود و داراى قـدرت زيـادى بـود او را اسـرائيل                   است كه حضرت يعقوب چـ     

  . اند ناميده
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  »اند؟ اسرائيل بر مردم زمان خود برترى داشته چرا بنى«
. انـد  اسرائيل فرزندان پيامبران الهى بخصوص حضرت ابراهيم خليل بوده         به خاطر آنكه بنى   

ودنـد، خـداى تعـالى اهميـت        و عالوه رنج و زحمت زيادى به همين خاطر از فرعون ديـده ب             
  .زيادى براى هدايت آنها قائل بوده است

روى اين اصل پروردگار متعال در زمان حضرت موسى و هم در زمانهاى قبل و بعد براى                 
  .آنها معجزات زياد و نعمتهاى فراوانى منظور فرموده بود

نهـا مبعـوث نمـوده و       براى آنها مائده آسمانى نازل كرده و پيامبران زيادى از آنها و براى آ             
دشمنانشان را در دريا غرق فرموده و آنها را به اين خاطر بر همه مردم دنيا در آن زمان برترى                    

  .داده بود
اسرائيل در خواب غفلت عجيبى فرو رفته بودند و شايد هم اكثرا خوابشان به  در مقابل، بنى

  .مرگشان منتهى شده بود
آله و ظهور دين مقدس اسـالم آنهـا بـا غـرور              و عليه اهللا لذا در زمان بعثت رسول اكرم صلى      

حقايق و لقـاء خـداى       ما برتريم و از همه مردم دنيا باالتريم و با غفلت از رسيدن به             : گفتند مى
  .آله خوددارى كردند و عليه اهللا تعالى و معرفت او از تسليم در مقابل پيغمبر اسالم صلى

 و تابعينش با آن همه ظلمهائى كـه بـر بنـدگان             لذا آن خداى مهربانى كه از هدايت فرعون       
فرسـتد تـا شـايد او        السالم را نزد او مـى      گذرد و حضرت موسى عليه     مظلومش كرده بود، نمى   

اى كه ممكـن     نظر كند و آنها را به هر وسيله        اسرائيل صرف  چگونه از هدايت بنى   ! هدايت شود 
  است هدايت و دستگيرى نكند؟
دهد و در حقيقـت بـه آنهـا           خود را به آنها در گذشته تذكّر مى        لذا در قرآن كريم محبتهاى    

ام كه نعمتهاى فراوانى به شما داده و شما را بر همه             من شما را آن قدر دوست داشته      : گويد مى
  .ام مردم دنيا در آن زمان برترى و فضيلت بخشيده
منظور از فضيلت آنها، برترى آنهـا بـر اهـل           : گويد ابن عباس مى  

زيرا بدون ترديـد مـردم مـسلمان بـاالترين و بـا             . شان بود زمان خود 
زيـرا پروردگـار    . انـد  ترين مردم دنيا از گذشته و آينده بـوده         فضيلت
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Ν: متعال در قرآن فرموده    çGΖ ä.)) u ö yz >π ¨Β é& ôM y_ Ì ÷z é& Ä((¨$ ¨Ψ= Ï91  يعنى
  . ايد ايد كه بر مردم نمودار شده شما اى مسلمانان بهترين امتى بوده

اسرائيل و اين فـضيلت دادن آنهـا را     اين عمل الهى و اين اظهار محبت پروردگار به بنى         آيا  
  شود؟  بر ديگران، به خاطر آباء و اجدادشان امتياز نژادى محسوب نمى

خداى تعالى در قرآن براى دو دسته از مردم احترام قائل شده، يكى از       : گوئيم در جواب مى  
اين احترام به خاطر اين اسـت كـه آنهـا امـر الهـى را                . تندآنها علماء و ديگرى اهل تقوى هس      

اند و اگر براى علماء و متّقـين ارزشـى           اطاعت كرده و تحصيل علم نموده و تقوى پيشه نموده         
شـدند و    دانست، مردم به علم و تقـوى تـشويق نمـى           قائل نبود و آنها را با سائرين مساوى مى        

  .آوردند تقوائى رو مى بلكه به جهل و بى
نابراين خداى تعالى حضرت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقـوب و يوسـف را كـه از                   ب

. اى برخوردار بودند و در امتحانات الهى به مقام خلوص رسيده بودنـد             العاده علم و تقواى فوق   
و چـون   . و بنده واقعى پروردگار شده بودند، اكـرام فرمـوده و آنهـا را محتـرم شـمرده اسـت                   

و چون احتـرام هـر كـسى و حفـظ نـام او              .  سعادت فرزندانش دعا كرد    حضرت ابراهيم براى  
دوستيتان را نسبت به هـر كـسى     : اند و چون فرموده  . شود بوسيله احترام به فرزندانش انجام مى     

و چون در قصه حضرت موسى و خضر عليهماالـسالم بـه            . در احترام به فرزندانش حفظ كنيد     
ان مشرف به خرابى بود و ممكن بود گـنج آنهـا هـدر              خاطر آنكه پدر آن دو يتيمى كه ديوارش       

برود، صالح بود، خداى تعالى به دو پيامبرش دستور ساختن ديوار را داد و گنج آنها را تنها به                    
به عالوه فرزندان مردان پاك و صالح بـه خـاطر علـم و              . خاطر صالح بودن پدرشان حفظ كرد     

وى و اهل علم بعد از آنها جز با ايـن كـار بـه               شدند و اكرام اهل تق     تقواى پدرانشان احترام مى   
اسرائيل را به خاطر پدرانشان كه پيـامبران         لذا خداى تعالى بنى   . نحوه ديگرى ميسر نخواهد بود    

  ) 47.(خوب خدا بودند بر ديگران فضيلت داده است
  
  

                                                 
  .110 ةسوره آل عمران آي  -1
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  »روز قيامت يا روز مرگ«
گردند كـه    حساب وارد بهشت مى    جمعى بى : شوند روز قيامت مردم به سه دسته تقسيم مى       

رونـد كـه آنهـا كفّـار و          حساب بـه جهـنّم مـى       و جمعى بى  . اند آنها اصحاب يمين و مخلَصين    
و جمعى در روز قيامت پاى ميز محاكمـه و بررسـى اعمـال و رفتارشـان در دنيـا                    . اند معاندين

كمكشان كند كـه    شان اين است كه كسى را پيدا كنند          شوند كه آنها بيشترين خواسته     كشيده مى 
و وِزر وبـال كـسى بـه عهـده ديگـرى            . كسى به كار كسى كـارى نـدارد       : خداى تعالى فرموده  

گاهى وقتى انسان در    . تواند حقوقى را كه ديگران بر او دارند ادا كند          و كسى نمى  . نخواهد بود 
شود، مايل است الاقـل      محكمه قضاوت صد درصد از كمك مالى يا عملى ديگران مأيوس مى           

ومندى پيدا شود و نزد رئيس محكمه از آبرويش براى رفع جـرائمش اسـتفاده كنـد و او را            آبر
شـود و تنهـا حاكميـت آن روز بـه            اين هم در قيامت بدون اذن الهى قبول نمى        . شفاعت نمايد 

و گاهى انسان حاضر اسـت      . و كسى جرأت شفاعت بدون اذن الهى را ندارد        . عهده خدا است  
  . و فداء بخواهند بدهد تا نجات پيدا كنددر محكمه هر چه جريمه

گيرد و باألخره آنها به هيچ وجه از         كند و از آنها فداء نمى      خداى تعالى آن را هم قبول نمى      
  )48.(گيرند هيچ كس و هيچ چيز كمك نمى

  
  »در وقت سكرات موت«

شـده،  احتمال دارد و بلكه شايد قطعى باشد كه منظور از آن روز كه در آيه شـريفه اشـاره                    
  .مرگ باشد روز رفتن از اين دنيا و جدا شدن روح از بدن و سكرات

  : سوره بقره فرمود48السالم در توضيح آيه  امام عسگرى عليه
بترسيد، برحذر باشيد، از روزى كه در حـال جـان كنـدن كـسى               

و كـسى   . كنـد  ايـد از شـما دفـع نمـى         عذابى را كه مستحقّ آن بـوده      
شفاعتشان را بكند و به هيچ وجه فدائى        تواند در تأخير مرگشان      نمى

شـود و    يعنى كسى كه بتواند به جاى او بميرد و او نميرد، قبول نمى            
  1.كند هيچ كس آنها را يارى نمى

                                                 
  .السالم تفسير امام حسن عسگرى عليه -1
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  :السالم فرمودند امام صادق عليه
در .  مباركه آمده، روز مرگ اسـت      ةكه در اين آي   » روز«منظور از   

ـ  آن روز است كه شفاعت و فدائى بكـار نمـى           د و كـسى را اينهـا       آي
ــاز نمــى بــى ــدان عــصمت   ني ــى در روز قيامــت مــن و خان كنــد ول

در ارتفاعـات   . السالم براى شـفاعت بـه تمـام معنـى مجـازيم            عليهم
اعراف كه بين بهشت و جهنّم قرار دارد حـضرت محمـد و علـى و                

. ايـم  السالمو فرزندان پاكشان ايـستاده     فاطمه و حسن و حسين عليهم     
اند و در فـشار   ضى از شيعيانمان در آنجا تقصير كرده   اگر ببينيم كه بع   

اند، فورا شيعيان بهترمان را مثل سلمان و مقداد و           آن روز قرار گرفته   
ذر و عمار و ديگرانى كه مانند آنها در آن زمـان و بلكـه شـيعيان                  ابى

فرسـتيم و آنهـا را       كه باشـند مـى     خوبمان در هر زمان تا روز قيامت      
كنيم و ما دوستانمان و شيعيانمان  رد بهشتشان مىدهيم و وا نجات مى

كنـد   فرستيم و آنها مانند كبوترى كه دانه را از زمين جمـع مـى              را مى 
دهنـد   شيعيان گرفتار و معصيتكارمان را از عرصات قيامت نجات مى         

كنند و ممكن است در مقابـل        و در حضور ما به بهشت منتقلشان مى       
بادى و در تقيـه و حـقّ بـرادرانش          يك نفر از شيعيان كه در اعمال ع       

كوتاهى كرده ولى داراى واليت بوده صـد نفـر تـا صـدهزار نفـر از                 
ناصبيها را فداء بدهند و بگويند اينها فداى تو، اينها به جهـنّم برونـد               

  .ولى تو به جهنّم نروى و اين مؤمنين مقصر را به بهشت ببرند
ـ       السالم   و چون در روايت از اميرالمؤمنين عليه        بقـره   ة سـور  48 ةنقل شده كه در تفـسير آي

، بايد معتقد بود كه اين آيـه شـريفه دو معنـى ممكـن اسـت                 »منظور روز قيامت است   «: فرمود
زيـرا رسـول اكـرم      . شود داشته يكى منظور روز مرگ باشد كه به آن هم گاهى قيامت گفته مى             

و . ميرد قيامتش بر پا شده اسـت      كسى كه ب  » من مات فقد قامت قيامته    «: آله فرمود  و عليه اهللا صلى
ديگرى روز قيامت است كه ما در باال شرح داديم كه اگر روز قيامت منظور باشد بايد بگـوئيم                   

واالّ با اذن الهى و رضايت خداى تعالى بـه          . كه شفاعت بدون اذن پروردگار قبول نخواهد شد       
  .صريح قرآن شفاعت پذيرفته خواهد شد
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شـود و عـالم      مثل خواب است و زمان بر انسان معلوم نمـى         و احتمال دارد كه چون مرگ       
كند يك لحظه بعـد در صـحراى         مى ميرد خيال  گردد و كسى كه مى     برزخ مورد توجه واقع نمى    

كنـد، ايـن آيـه     قيامت حاضر شده و مرگ و قيامت را بدون فاصله در كنار يكديگر تصور مـى            
.  هم روز قيامت را منظـور نمـوده باشـد          شريفه به هر دوى آنها اشاره باشد و هم روز مرگ و           

)48(  
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  » بقرهة سور50 تا 49آيات «
  

øŒ Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥ ô⎯ ÏiΒ ÉΑ# u™ tβ öθ tã öÏù öΝ ä3 tΡθ ãΒθÝ¡ o„ u™ þθß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# 

tβθ çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u™ !$oΨ ö/ r& tβθ ãŠós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u™ !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ Ö™ Iξt/ ⎯ ÏiΒ 

öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ⎧ Ïà tã ∩⊆®∪   øŒ Î) uρ $ uΖø% t sù ãΝ ä3 Î/ t ós t7 ø9 $# öΝ à6≈ uΖøŠ pgΥ r' sù !$ oΨ ø%{ øî r& uρ 

tΑ# u™ tβ öθ tã ó Ïù óΟ çFΡr& uρ tβρ á ÝàΨ s? ∩∈⊃∪ ١    

  
  

                                                 
  .يعنى رهائيتان داديم، نجاتتان داديم» نجيناكم« -1
  .افيان و طرفداران و ذريه فرعونيعنى اطر» آل فرعون«
  .كردند كردند شما را مجبورتان مى يعنى وادار مى» يسومونكم«
  .يعنى بد و قبيح» سوء«
  .كردند بريدند و چهار رگ گردن را قطع مى يعنى سر مى» يذبحون«
  .يعنى فرزندانتان» ابناءكم«
  .يعنى زنهايتان» نساءكم«
  .يعنى كهنه شدن و امتحان شدن و مبتال شدن» بالء«
  .يعنى جدا كرديم» فرقنا«
  .يعنى دريا» البحر«
  .يعنى فرو برديم، غرق نموديم» اغرقنا«
  .كرديد كرديد، نظاره مى يعنى نگاه مى» تنظرون«
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  » بقرهة سور50 و 49 آيات ةترجم«
  

و نيز به ياد بياوريد زمانى را كه ما شما را از فرعونيان نجات 
كردند، پسرانتان را  آنها شما را به بدترين صورت عذاب مى. داديم

داشتند و اين آزمايش بزرگى  ن را زنده نگه مىبريدند و زنانتا سر مى
  )49. (از طرف پروردگارتان برايتان بود

و نيز به ياد بياوريد آن وقتى كه دريا را براى شما از هم جدا 
كرديم و شكافى در آن براى شما به وجود آورديم و شما را نجات 
داديم و فرعونيان را غرق نموديم و حال آنكه شما به آنها نگاه 

  )50. (كرديد مى
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  » بقرهة سور50 تا 49توضيح آيات «
  

  »نعمت امنيت و عافيت«
اسرائيل عنايت فرمود، اين بود كه وقتى آنها به عذاب           يكى از نعمتهائى كه پروردگار به بنى      

  .بدى از طرف آل فرعون مبتال بودند خداى تعالى نجاتشان داد
داشـتند و ايـن       زنده نگه مـى    كردند و دخترانشان را    اسرائيل را ذبح مى    فرعونيان پسران بنى  

  .براى آنها بالى خانمانسوزى بود
نعمتان مكفورتـان االمـن     «: آله فرمودند  و عليه اهللا رسول اكرم صلى  

  .شوند يعنى امنيت و عافيت دو نعمتى هستند كه كفران مى» والعافية
آنها دو نعمتى هستند كه اكثر مـردم        : يا در كالم ديگرى فرمودند    

  .نددان قدرش را نمى
دانيم كه نعمت امنيت از بزرگترين نعمتهاى الهى است و اگر كسى قدرش              باألخره همه مى  

  .رود را نداند و يا كفران كند آن نعمت از دستش مى
اسرائيل را و يا هر كسى كه مانند آنها باشد، تـوبيخ و سـرزنش فرمـوده و                خداى تعالى بنى  

آنها امنيت شما را با اعمـال زشتـشان از          . اديمما شما را از چنگال آل فرعون نجات د        : گويد مى
زيرا انسان از همه كس و همه       . شما را به بدترين عذاب گرفتار نموده بودند       . شما گرفته بودند  

آنها اين كودكان را به مجرّد تولّد، در مقابـل          . مند است  چيز بيشتر به فرزند نوزاد پسرش عالقه      
رهـا را بـراى كنيـزى و خـدمتكارى زنـده نگـه              و دخت . بريدنـد  چشم پدر و مادرشان سر مـى      

و اين نحوه از زندگى بالى بزرگى بود كه به خاطر كفران نعمتهائى كه كرده بوديـد           . داشتند مى
خداى تعالى مبتالتان كرده بود ولى در عين حال خدا شما را نجات داد و از دسـت فرعونيـان             

خاطر احترام به شما، دريـا را شـكافت و   رحم شما را رهانيد و بلكه به خاطر اكرام شما، به     بى
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شما با آرامش كامل از دريا گذشتيد ولى پشت سر شما كه فرعونيان آمدند و وارد دريا شدند،                  
  .كرديد خدا آنها را در مقابل چشمتان غرق فرمود و شما به آنها نگاه مى

  :در اين دو آيه توضيحاتى هست كه بايد واضح شود
  

)1(  
  »خاطر قضاوت الهىابتالء به عذاب به «

كنـد و    گاهى خداى تعالى انسان را به خاطر گناه و معصيتى كه كرده مبتال بـه عـذابى مـى                  
كننـده اسـت ولـى در حقيقـت ايـن            ناراحـت  العـاده  دهد كه فوق   بلكه براى او عذابى قرار مى     

زيرا مـثالً اگـر يـك قاضـى عـادل بـراى جنايتكـارى               . ناراحتى نتيجه اعمال خود انسان است     
ايـن  : گوينـد  گويد قاضى ظلم كرده، بلكه همـه مـى         وميتى را قضاوت كند، هيچ كس نمى      محك

  .محكوميت مربوط به جنايتى بوده كه جانى انجام داده است
دهـد ولـى نـه       همه عـذابها را او بـراى بنـدگانش قـرار مـى            . خداى تعالى هم قاضى است    

» قـدر «كه غالبـا در كنـار       » قضاء«عنى  اند و م   جهت بلكه به خاطر گناهانى كه آنها انجام داده         بى
  .قرار گرفته است همين است

كنـد   اسرائيل را به عذابهاى سخت مبتال مى        سوره بقره وقتى كه خداى تعالى بنى       49 ةدر آي 
به خاطر نافرمانيهائى كه در مقابل انبياء الهى و پروردگارشان داشته و بـه قـوانين الهـى توجـه                    

  .كرده كه آنها را بوسيله آن عذابها تنبيه كند هى ايجاب مىاند بوده و قضاى ال كرده نمى
  

)2(  
  »بدترين عذابها«

اسرائيل و بلكه براى همـه       شود كه بدترين عذاب براى بنى       سوره بقره استفاده مى    49 ةاز آي 
بخصوص اگر كه او را كشته باشند و يا براى افراد شريف و             . مردم مرگ فرزند خردسال است    

ذابها اين است كه دخترانشان را براى كنيزى و خدمتگزارى آن هم در خانـه  غيرتمند بدترين ع 
و اين مسأله در طول تاريخ مكرّر اتّفاق افتاده كه طاغوتهاى هر زمان براى افكـار               . دشمن ببرند 

زدنـد و آنهـا را بـدون هـيچ دليلـى       واهى و ناصحيح خود دست به قتل كودكان شيرخوار مـى      
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يان هم به خاطر يك فكر ناصحيح اينچنين عملـى را انجـام دادنـد و                در اينجا فرعون  . كشتند مى
  :مبتال كردند كه مشروح قضيه از اين قرار بود اسرائيل را به آن عذاب سخت بنى

شود كه سلطنت تو  اسرائيل متولّد مى كودكى در بنى: روزى كاهنى نزد فرعون رفت و گفت    
خبر سـخت عـصبانى شـد و بـر معـصيت و             فرعون از شنيدن اين     . رود به دست او از بين مى     

بريد  اسرائيل را سر مى طغيان خود بيفزود او از روى جهل و دشمنى پسران تازه متولّد شده بنى       
خواهد تخـت و تـاج       داشت تا بتواند از زنده ماندن آن نوزادى كه مى          و دختران آنها را نگه مى     

فرعون را از بين ببرد جلوگيرى كند ولى قدرت پروردگار تدبير آنها را درهم شكـست و اراده                  
فرمود كه سلطنت و قدرت آن ستمگر جبار را به دست كودكى كه در خانـه خـودش تربيـت                    

 اسرائيل بسپارد و بـه فرعـون و هامـان و           خواهد يافت، از بين ببرد و كشور شام را بدست بنى          
ترسيدند به آنها نشان دهد و گرفتارشان نمايد و در تاريخ تا زمان              لشگريانشان از آنچه آنها مى    

دهـد، چقـدر بعـضى از قدرتمنـدان ظـالم و             ما مسائل مهمترى نيز اتّفاق افتاده كـه نـشان مـى           
عبداللّـه   اند كه از همه اينها باالتر و مهمتر كـشتن طفـل شـيرخوار حـضرت ابـى                 دل بوده  سنگ
زيـرا آن كـودك تـشنه بـود، رنـگ از            . السالم بـوده اسـت     السالم على اصغر عليه    ين عليه الحس

الـسالم   حضرت سيدالـشّهداء عليـه   . اش خم شده بود    صورتش پريده بود، سرش به طرف شانه      
ولـى او   . كنيد، به اين شيرخوار رحم كنيد      كنيد، به من مهربانى نمى     اگر به من رحم نمى    : فرمود

  !ند و با تير سه شعبه زهرآلود كشتندرا هدف قرار داد
  

)3(  
  »كرامت و معجزه«

كنـد، كرامتهـا و      اى يا جمعى از بندگانش را اكرام و احتـرام          خداى تعالى اگر بخواهد بنده    
دهد و از همين جهت است كه نام ايـن           اى به دست آنها برايشان انجام مى       العاده كارهاى خارق 

دانـد   كننده غالبـا خـودش نمـى       گويند و شخص كرامت    مىالعاده را كرامت     گونه از امور خارق   
  .العاده از او صادر شده است چگونه اين كار خارق

باألخره كرامت يعنى خداى تعالى اوليائش را اكرام كرده و در ميان مـردم آنهـا را آبرومنـد                   
يه بـه  قرار داده و آنها را در ميان مردم داراى كرامت معرّفى فرموده است و لذا كرامت كـه شـب               
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معجزه است كار خدا است و اگر كسى آن را به خود نسبت دهد و از اين راه بخواهد خود را                     
  .كند با ارزش معرّفى كند، اشتباه كرده و خداى تعالى او را ذليل و پست مى

مـا دريـا را بـراى    : فرمايـد  اسرائيل مى  سوره بقره پروردگار متعال براى اكرام بنى      50 ةدر آي 
شما را از غرق شدن نجات داديم ولى آل فرعون را در مقابل چـشمتان غـرق                 شما شكافتيم و    

  .اسرائيل نمود اين كرامتى بود كه خداى تعالى به بنى. كرديم
  

)4(  
  »خداى تعالى طرفدار ضعفاء است«

پروردگار متعال هميشه طرفدار ضعفاء و مظلومين است و قدرتمنـدان ظـالم و سـتمگر را                 
ن عالمت عدل الهى است كه در عـالم سـارى و جـارى اسـت و در                  كند و اي   خوار و ذليل مى   

اند كه خداى تعالى آنهـا را بـر دشمنانـشان غالـب              طول تاريخ صدها نفر از مردم ضعيف بوده       
نهايت، شرط اولش اين است كه آنها با اعمال خود          . كرده و آنها را از ضعف نجات داده است        

اگـر   اين است كـه قدرتمنـد ظـالم باشـد ولـى     ضعف را بوجود نياورده باشند و شرط دومش  
ضعف را خودشان بوجود آورده باشند و شكنجه و ظلم را مستحقّ باشند عـدل الهـى ايجـاب        

كند كه آنها را از آن ظلم نجات دهد و همچنين اگر قدرتمند عادل باشد و ضعفاء را اذيت             نمى
  . او را ذليل كندنكند باز دليلى ندارد كه خداى تعالى قدرت را از او بگيرد و

اسـرائيل را كـه در مقابـل فرعـون ضـعيف بودنـد،                سوره بقره خداى تعالى بنى     50 ةدر آي 
قدرتمند معرّفى فرموده و آنها را بر فرعونيان غلبه داده و اين قـضيه را يـك نمونـه از اعمـال                      

  .قدرت خود در طرفدارى از ضعفاء قرار داده است
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  » بقرهة سور52 تا 51آيات «
  

Œ Î) uρ $ tΡ ô‰ tã≡ uρ #© y›θ ãΒ z⎯Š Ïè t/ ö‘ r& \' s# ø‹ s9 §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# .⎯ ÏΒ 

⎯ Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß ∩∈⊇∪   §Ν èO $ tΡ öθ x tã Ν ä3Ψ tã .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@ ∩∈⊄∪١  
  
  
  
  
  

                                                 
  .ده گرفتيم، دعوت كرديم، او را خوانديميعنى وع» واعدنا« -1
  .يعنى چهل» اربعين«
  .يعنى شب» ليلة«
  .يعنى گرفتيد» اتّخذتم«
  .يعنى گوساله» العجل«
  .ضد قبل و به معنى پسين او» بعده«
  .يعنى ستمكاران» ظالمون«
  .يعنى گذشت كرديم، نديده گرفتيم» عفونا«
  .يعنى شايد شما» لعلّكم«
  .شكر كنيد، سپاسگزار باشيد» تشكرون«
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  »ه بقرة سور52 تا 51 آيات ةترجم«
  

و نيز به ياد بياوريد وقتى كه ما موسى را چهل شـب نـزد خـود                 
شما بعد از او گوساله را بـراى خـود در حـالى كـه               . دعوت نموديم 

  )51. (ظالم به خود بوديد، انتخاب كرديد
ولى ما بعد از آن از سر تقصيرات شما گذشتيم و عفوتان كرديم             

  )52. (شايد شما شاكر باشيد
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  » بقرهة سور52 تا 51توضيح آيات «
  

السالم را در قـرآن در سـوره         چون مفصل جريان دعوت خداى تعالى حضرت موسى عليه        
ذكر شده و در اينجا با اشاره آن را يادآورى كرده است، ما هم به مختـصر و خالصـه                » اعراف«

  .كنيم آن در توضيح آيه شريفه اكتفا مى
و وقتى كه مـا  «: فرمايد لذا مختصرا مى. ر مقام تذكّر نعمت است   در اينجا پروردگار متعال د    

  .»چهل شب موسى را دعوت كرديم ولى شما گوساله را پرستيديد و شما ظالم بوديد
  

  »شرك به خدا بزرگترين اهانت است«
زيـرا اگـر    . آورد شـرك اسـت     يكى از چيزهائى كه بسيار خداى تعالى را به غضب در مـى            

. ظلم عظيمى به خدا كرده است      ى تعالى هر چه را بپرستد اهانت بزرگ و        انسان در مقابل خدا   
السالم  آله كه شخص اول خلقت است يا على بن ابيطالب عليه           و عليه اهللا و اگر رسول اكرم صلى    

كه مانند او است در مقابل خداى تعالى پرستيده شوند، چون آنها مخلوق و محدودند و خداى     
ت، به خداى تعالى از آن جهت اهانت شده كه محدود را بـه جـاى                تعالى خالق و نامحدود اس    

و اگر اين موجود خورشيد و ماه و ستاره باشند اهانت به خـداى تعـالى                . اند نامحدود پرستيده 
السالم اگر چـه در مقابـل خـداى          زيرا رسول اكرم و على بن ابيطالب عليهم       . بيشتر خواهد بود  

و از نظـر صـفات فعـل مظهـر          . افعـال الهـى هـستند     غنى، فقيرند ولى مستجمع جميع صفات       
ولى ماه و خورشيد كه دو جماداَند     . پروردگارند و باألخره سنخيت صفاتى بين آنها وجود دارد        

چگونه ممكن است به جاى خدا پرستيده شوند و به خداى تعالى اهانت نباشد؟ و باز گوساله                 
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 و ماه با عظمت اگر پرستيده شود درك و كوچكى است و در مقابل خورشيد كه يك حيوان كم
طبعا اهانت بيشتر و باالترى به خـداى تعـالى اسـت، لـذا پروردگـار متعـال در مقـام گلـه از                        

شما دست به چنين كار زشت و اهانت بزرگـى زديـد و گوسـاله را بـه                  : فرمايد اسرائيل مى  بنى
ديم شـايد شـما     ولـى مـا عفوتـان كـر       . ايد، پس شـما ظالميـد      عنوان پرستش گرفته و پرستيده    

  )51. (شكرگزار باشيد
  

  »مواعده خداى تعالى با حضرت موسى«
اسرائيل پس از خالصـى از فـشارهاى فرعـون و فرعونيـان زنـدگى                حضرت موسى و بنى   

ساز خود نياز مبرمى به قـوانين        لذا براى تعيين حدود و قوانين زندگى      . اجتماعى خوبى داشتند  
حضرت موسى از خداى تعـالى درخواسـت        . كردند مى و احكامى از طرف پروردگار احساس     

كرد كه آن قوانين را به آنها بدهد تا با عمل كردن به احكام و قـوانينش دينـشان و زندگيـشان                      
لذا خداى تعالى حضرت موسى را چهل روز در طور سينا نگه            . دستخوش هرج و مرج نگردد    

آن وقت كتاب خـود را      .  كند داشت تا او را پاك و پاكيزه سازد و صد درصد تزكيه نفس كامل             
به او تحويل دهد، در اين مدت خداى تعالى سرپرستى قوم موسى را به عهده حضرت هارون                 

پرسـتان مـصرى واقـع       برادرش گذاشت ولى چون قوم موسى مدت چند قرن تحت نفوذ بـت            
گاهى اين خوى زشـت از آنهـا ظـاهر           پرستى و گاوپرستى خو گرفته بودند و گاه        شده و با بت   

شد، با دور شدن حضرت موسى سامرى فرصت را غنيمت شمرد و از اين ضـعف روحـى                   مى
  .پرستى وادار نمود اسرائيل را به گوساله آنها سوء استفاده كرد و بنى

  
  »دعوت الهى و ارتباط با او«

يكى از مسائل مهمى كه شايد در عالم دنيا چيزى به پايـه آن از نظـر اهميـت بـراى بـشر                       
آرى اگر خـداى    . كننده خداى تعالى باشد     با پروردگار است بخصوص كه دعوت      نرسد، ارتباط 

عظيم و قدير كسى را ولو براى يك لحظه به حضور دعوت كند بزرگترين افتخار را به او داده                   
  .يعنى تنها به مكان خاصى دعوت نمايد» خصوصى«چه جاى آنكه او را چهل شب . است
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 و سخن گفتن و يـاد گـرفتن حكمـت از خـداى     و در مدت چهل شب كارى جز مناجات 
و انس كاملى با پروردگار متعال داشته باشد، كـه بـاالترين افتخـار را پيـدا                . تعالى نداشته باشد  

  .كرده است
السالم در ابتدا سى شـب بـه ميقـات و محـلّ ارتبـاط و گفتگـوى بـا                     حضرت موسى عليه  

دانست كه حـضرت موسـى      يقت مى ولى خداى تعالى در حق    . پروردگار متعال دعوت شده بود    
ولـى  . در ميقات آن قدر از خود لياقت نشان خواهد داد كه ده شب ديگر بـر آن اضـافه شـود                    

زيرا اضافه شدن اين مدت مربوط به نشان        . پروردگار متعال به او اين بشارت را قبالً نداده بود         
. داد بـود   قات انجام مى  السالم به اختيار خود در مي      دادن لياقت و عملى كه حضرت موسى عليه       

السالم مطّلع از اضافه شدن اين امتياز گرديد براى او آنچه غيـب              لذا وقتى حضرت موسى عليه    
لـذا در   . و پنهان بود و به هيچ وجه براى او راهى براى كسب اطّالع از آن نبـود، واضـح شـد                    

ان مـدتى  ما حضرت موسى را چهل شب دعوت كرديم منظور همـ          : اينجا كه پروردگار فرموده   
مـا موسـى را سـى       : فرمايد است كه در علم الهى از اين دعوت بوده و در سوره اعراف كه مى              

بايست انجام شـود     شب دعوت كرديم منظور همان تعيين مدت اوليه و آنچه از نظر طبيعى مى             
  .باشد كه بين حضرت موسى و خداى تعالى قرار گذاشته شده بود، مى

ـ        كند كه امام باقر عليه     ل مى عياشى از محمد بن مسلم نق       شـريفه   ةالسالم در تفـسير ايـن آي
  :فرمود

مدت ميقات حضرت موسى در علم و تقدير الهى سى شب بود            
كنـد و    آن چيزى است كه شرائط طبيعى ايجاب مى       » علم«منظور از   (

اندازه و لياقت حضرت موسـى قبـل از رفـتن بـه             » تقدير«منظور از   
 عمل ظاهر شد آنچه را كه در عـالم          ولى براى خدا در   ) ميقات است 

دهد  مى دانست از اينكه حضرت موسى از خود لياقت نشان         غيب مى 
كه لياقت نشان داد و آن امتياز براى حضرت موسى هم روشن شد و 
خداى تعالى ده روزى كه در علم غيبش جزء دعوت بود به حضرت            
 موسى اعالم فرمود و لذا دعوت خداى تعالى از حضرت موسـى بـه        

  .چهل شب منتهى گرديد و پايان يافت
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حاال اينكه چرا شب را براى مالقات با محبوب و ميقات تعيين فرموده و نـام بـرده اسـت،         
اى در انس با محبوب دارا اسـت،         العاده اى دارد و آن اين است كه شب اثرات فوق          خود فلسفه 

  .اثرات بسيارى در مناجات با معبود دارد
تگاه دوست با دوست اسـت ولـى شـب از نظـر زمـان خلوتگـاه                 ميقات از نظر مكان خلو    

  .محبوب با محبوب است
يك انسان مانند حضرت موسى در خلوت شب در ميقات الهى با محبوبش، با معبودش، با                
خداى قادر و حكيم، با پروردگار عزيز، با كسى كه همه چيز و همه قدرتها و عظمتهـا مـال او             

با او گرديده است ولى انـسانهاى ديگـرى در همـان زمـان     است، نشسته و گرم گفتگو و انس      
اينهـا بـه   . كننـد  عقـل و درك را آرزو مـى   عقب گوساله سامرى افتاده و انس با آن حيـوان بـى           

اند كه گوسـاله را از خـود         خودشان ظلم كرده يعنى آن قدر مقام شامخ انسانيت را پائين آورده           
چقـدر انـسان صـعود و نـزول     . اند  پرستش قرار دادهبرتر و باالتر و بلكه به عنوان معبود مورد       

  !و چقدر انسان ممكن است به خود ظلم كند! دارد
بكوشيم تا خود را از افكار مادى و دنياپرستى و آلودگيهاى روحى و امراض نفسانى نجات 

 باشد كه شايد ما هـم راه و روش        . نمائيم دهيم و تزكيه نفس كنيم و خود را به لقاء الهى موفّق           
السالم را در پيش گرفته و از هرگونه ظلم و ستم به خود و به پروردگارمـان                  انبياء عظام عليهم  

  )51. (دورى نمائيم
  

  »عفو پروردگار«
اسـرائيل از آن      سوره بقره مورد توجه واقع شده و مردم بنـى          52 عفو الهى كه در آيه       ةمسأل

نعمتهاى الهـى باشـند، زيـرا بـراى يـك           اند، به خاطر اين بوده كه آنها شاكر          برخوردار گرديده 
گناهكارى كه در مقابل انس با خدا پرستيدن گوساله را انتخـاب كـرده و بعـد پـشيمان شـده،                     

  .پوشى از آن گناه بزرگ وجود ندارد تر و باالتر از عفو الهى و چشم نعمتى پر ارزش
انسان هر كه باشد و در هر مقامى كه باشد          . عفو الهى آرزوى همه بندگان خوب خدا است       

چون فقير است، چون ناقص است، چون مخلوق است، در وضع خود خطاكـار و معـصيتكار                 
كند تا بتواند به سوى ملكوت و لقاء پروردگـار پـر        و تنها چيزى كه خطاها را جبران مى       . است
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اگـر  . را عفـو، محـو كـردن خطاهـا و آنهـا را نديـده گـرفتن اسـت                  زي. بكشد، عفو الهى است   
پروردگار مهربان خطاها را عفو نكند، محو نكند، آنها مانند غل و زنجيرهائى كه دست و پـاى                  
انسان را بسته باشند و او را به زمين ميخكوب نموده باشند و او به هيچ وجه در اين صـورت                     

عفو الهى را بايد با درخواست و . باشد الت بكند، مىتواند كوچكترين حركتى به سوى كما نمى
تضرّع و زارى از پروردگار طلب نمود كه دعاها و مناجاتهاى بـسيارى در ايـن بـاره از ناحيـه                    

اى از آنها را به اختصار نقل  السالم وارد شده كه گوشه    مقدسه خاندان عصمت و طهارت عليهم     
  :كنيم مى

  :گوئيم خوانيم، مى كوفه با آن شور و نشاط مىـ در دعائى كه در مسجد زيد در 1
  »عظم الذنب من عبدك فليحسن العفو من عندك يا كريم«

ات بزرگ و عظيم است ولى عفو و          يعنى پروردگارا گناه از بنده    
  .گذشت از تو نيكو است

آرى . كنـد  در سجده پس از اين دعا بسيار جلب توجه مى         » العفو«و سپس صد مرتبه گفتن      
اه را جز شيرينى عفو پروردگار براى بنـدگان و عارفـان الهـى چيـز ديگـرى جبـران                    تلخى گن 

  .كند نمى
اى از بندگان الهى بخواهد خود را مورد عفو پروردگارش قرار            ـ دعاى حزين كه اگر بنده     2

  1.نوشته، بعد از نماز شب بخواند» مصباح متهجد«دهد اين دعا را آن چنانكه در 
»  ودجويا م اُناجيك             ظُـمع ـدائى فَقَـدن عمتَـس لَّككانٍ لَعفى كُلِّ م 

موالى يا موالى اَى الْأَهوالِ اَتَذَكَّرُ و اَيها اَنْـسى و           . جرْمى و قَلَّ حيائى   
                الىوهى ماَد و ظَماَع توالْم دعما ب و فلَكَفى كَي توالَّ الْمكُنْ اي لَم لَو

 يا م                  اُخْـرى ثُـم ـدعـرَّةً بتْبـى مالْع تى اَقُولُ لَكلى ما تى وتّى مح الىو
               وىنْ هم يا اَللّه بِك ثاهواغَو ثُم ثاهفَيا غَو فاءال و قا ودنْدى صع التَجِد

ينَـت لـى و مـنْ    قَد غَلَبنى و منْ عدوٍّ قَد استَكْلَب علَى و منْ دنْيا قَد تَزَ        
                ـتمحر نْ كُنْـتا الىـويا م الىوى مبر محالّ ما را وءةٍ بِالسارنَفْسٍ اَم
مثْلى فَارحمنى و انْ كُنْت قَبِلْت مثْلى فَاقْبلْنى يا قابِلَ السحرَةِ اقْبلْنى يـا              

                                                 
  .الجنانمفاتيح  -1
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   رَّفلْ اَتَعاَز نْ لَمنى يا   مسالْح نْهم           ـساءم ـباحا ومِ صّعغَـذّينى بِـالننْ يم 
            ميعج رَّءتَب لى قَدمقَلَّدا عرى مصب كلَيصا افَرْدا شاخ اتيك مونى يمحرا
                       ْن لَـميى فَـاـعس ى وكَـد ـنْ كـانَ لَـهم ى واُم اَبى و و منّى نَعالْخَلْقِ م

     نى ومرْحنْ ينى فَممسانى         تَرْحقُ لنْطنْ يم شَتى وحرِ وى الْقَبف سوننْ يم
اذا خَلَوت بِعملى و سائَلْتَنى عما اَنْت اَعلَم بِه منّى فَانْ قُلْـت نَعـم فَـاَينَ                 
             ـكلَيع داَكُـنِ الـشّاه اَلَـم لْ قُلْـتاَفْع لَم نْ قُلْتا و كلدنْ عم رَبهالْم

عفْوك عفْوك يا موالى قَبلَ سرابيلِ الْقَطرانِ عفْوك عفْوك يـا مـوالى             فَ
قَبلَ جهنَّم والنّيرانِ عفْوك عفْوك يا مـوالى قَبـلَ اَنْ تُغَـلَّ الْأَيـدى الَـى       

  .»الْأَعناقِ يا اَرحم الرّاحمينَ و خَيرَ الْغافرينَ
در هر مكـانى موجـودى، مـن بـا تـو مناجـات              اى موجودى كه    

كنم شايد صداى مرا بشنوى، جرمم بزرگ است و حياء مـن كـم               مى
  .است

آقاى من، آى موالى من، كدام حالتم را يادآور شـوم و كـدام را               
فراموش كنم، اگر مرگ و عذاب بعد از آن هم نبود همين سرگردانى             

 بدبختيها بزرگتر و    كرد تا چه رسد كه بعد از مرگ اين         مرا كفايت مى  
  .تر خواهد بود عظيم

تـوانى   تو مـى  : آقاى من، آى موالى من، تا كى و تا چقدر بگويم          
مرا پشت سر هم سرزنش كنى ولى نزد من نه راستى و نه درستى و               

پس پناه و اى پناه از هواى نفسى كـه بـر مـن غلبـه                . نه وفائى بيابى  
و از دنيـائى    . ديدهور گر  مثل سگ به من حمله     و از دشمنى كه   . كرده

 بالـسوئى كـه فقـط       ةو از نفس امار   . كه خود را براى من زينت كرده      
  .مگر خدا رحم كند و مرا از شرّش نجات دهد

آقاى من، آى موالى من، اگـر بـه مثـل منـى مهربـانى و تـرحم                  
و اگر مثـل منـى را قبـول         . به من هم مهربانى و ترحم كن      . اى نموده
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مرا  1 اى خدائى كه ساحران را قبول كردى       .اى مرا هم قبول كن     كرده
اى . شناسـم  اى خدائى كه جز خوبى از تو چيزى نمى        . هم قبول كن  

اى، در وقتى كه تنها به خـدمتت         خدائى كه صبح و شام مرا غذا داده       
اعمـال بـدم مثـل قـالّده بـه          . ام شوم و چشم به تو دوخته      مشرّف مى 

بله حتّى پدر و مادر و      . كنند همه مردم از من دورى مى     . گردنم افتاده 
كـشم و سـعى      كسانى كه من براى راحتى آنهـا امـروز زحمـت مـى            

در آن روز اگر تو به من رحم نكنـى          . كنند كنم، آنها هم دورى مى     مى
پس چه كسى به من رحم خواهد كرد؟ چه كسى در قبر مونس مـن               
از وحشتم خواهد بود؟ چه كسى زبان مرا گويا خواهد نمـود وقتـى              

 عملم تنها بمانم و تو از من سؤال كنى آنچه را كـه از مـن                 كه من با  
بله اين كارهاى گنـاه را انجـام     : دانى؟ من در آنجا اگر بگويم      بهتر مى 

و اگر بگويم   . توانم فرار كنم   مى آن وقت چگونه از عدالت تو     . ام داده
مگر من بـر اعمالـت گـواه        : گوئى ام تو مى   نه من اين كارها را نكرده     

  ام؟ نبوده
پس تنها راه نجات من، اى موالى من، عفو تـو اسـت، عفـو تـو       
قبل از آنكه من بميرم، عفو تو، عفو تو است اى موالى مـن قبـل از                 
جهنّم و آتش، عفو تو است، عفو تو اى مـوالى مـن، قبـل از آنكـه                   
دستها به گردنهـا غـل شـود، اى مهربـانترين مهربانهـا و اى بهتـرين             

  .آمرزندگان
توانيم بسوى كمـاالت   عفو را خوانديم و عفو الهى را بدست آورديم مى     پس از آنكه دعاى     

آنچنان . حركت كنيم و يارى خداى تعالى را بدست بياوريم و شاكر نعمتهاى پروردگار گرديم             
اسرائيل پس از اين عفو، نعمتهاى الهى را شكر كردند و خداى تعالى هـم بـاز بـه آنهـا                      كه بنى 

  .ابراز لطف فرمود

                                                 
منظور ساحرانى هستند كه با حضرت موسى به مقابله برخاستند ولى بعد كه معجزه حضرت                -1

  . آنها را قبول فرمودةموسى را ديدند توبه كردند و خداى تعالى توب
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  » بقرهة سور53 ةآي«
  

øŒ Î) uρ $ oΨ ÷ s?# u™ © y›θ ãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö à ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE ∩∈⊂∪١  

  
  

  » بقرهة سور53 ة آيةترجم«
و به ياد بياوريد وقتى را كه به موسى كتـاب و چيـزى كـه مايـه      

شايد شما هـدايت    . تشخيص حقيقت بود براى رستگارى شما داديم      
  )53. (شويد
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .يعنى ما داديم و عطا كرديم» آتينا« -1
يعنى از آب گرفته شده و اين لفظ به زبان عبرى است و اسم سـومين پيـامبر اولـوالعزم              » موسى«

  . بار اسم آن بزرگوار در قرآن ذكر شده است136است و 
  .كند چيزى كه بين حق و باطل را جدا مى» انفرق«
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  » بقرهة سور53 ةتوضيح آي«

  
  »كتاب تورات راهنماى بشر بود«

يكى از بزرگترين وسائل هدايت هر قوم و جمعيتى كتاب الهى اسـت كـه در مرحلـه اول                   
  .نمايد كند و سپس آنها را بر محور صحيحى اداره مى مردم را راهنمائى مى

 بزرگترين كتابهاى آسمانى بوده     اش گفته شده از    كتاب تورات با آن خصوصياتى كه درباره      
اين كتـاب بـا عظمـت را خـداى تعـالى بوسـيله              . و هادى بشر قبل از كتاب انجيل بوده است        

  .السالم نازل فرمود حضرت موسى عليه
يعنـى در   . نبـود  عبارات كتاب تورات و الفاظ و تركيب حروف آن با تعيين خـداى تعـالى              

توانست بـا هـر      فهميد مى  ه اگر كسى آنها را مى     حقيقت تورات همان معانى و حقايقى بودند ك       
شد  شد و با هر عبارتى ادا مى       لفظى آنها را بيان كند و اگر كتاب تورات به هر زبانى ترجمه مى             

به خالف قرآن كه هم تركيـب حـروف و الفـاظش بـه زبـان عربـى بـا همـان                      . كرد فرقى نمى 
ه و توضيح و تفـسير قـرآن        خصوصياتى كه هست و هم حقايق و معانيش قرآن است و ترجم           

اگر چه توانسته باشد همه حقايق قرآن را بيان كند ولى به عربى نباشد و همان كلمات و الفاظ                   
ها زد ولى خود     توان به اين نوشته    وضو مى  مثالً دست بى  . شود نيامده باشد، قرآن محسوب نمى    

وضـو   شـود بـى    مىقرآن را با آن الفاظ و كلمات مخصوص كه در آن هست و به عربى است ن                
  .مس كرد

و مطالـب   . دار بـود   بنابراين كتاب تورات كه تعاليم عقائد حقّه و معارف صحيحه را عهـده            
و آنها را به حيات طيبه و تهذيب نفس     . اسرائيل بود  كرد و راهنماى بنى    حقّ را از باطل جدا مى     

شايد آنها  . اسرائيل عطا فرمود   كرد، خداى تعالى بوسيله حضرت موسى به مردم بنى         هدايت مى 
كردند امروز با مسلمانها وحدت داشتند       به آن عمل كنند و هدايت شوند كه اگر اين كار را مى            

  .و آنها هم مسلمان بودند
  



 53آية                                                                                                             سورة بقره

                                                                               213    

  
  

  »يكى از اهداف بزرگ الهى وحدت بوده است«
ترديدى نيست كه يكى از اهداف بزرگ پروردگـار از فرسـتادن پيـامبران و نـازل نمـودن                   

مردم اگر با هم محبـت و       . تابهاى آسمانى ايجاد وحدت و هماهنگى بين مردم دنيا بوده است          ك
صميميت پيدا كنند و همديگر را دوست داشته باشند و در راه يكديگر ايثار نموده و گذشـت                  

در بين آنها بوجود آيد و بين حقّ و باطل فرق بگذارند و دل و روح  داشته باشند و عدل و داد
الـسالم و كتـب     براى كسب كماالت و صفات رحمانى آماده كنند، هدف انبيـاء علـيهم          خود را 

  .آسمانى عملى شده است
پروردگار متعال نازل كردن تورات را علّـت تامـه بـراى            . و چون انسان داراى اختيار است     

كـم  لعلّ«هدايت بشر ندانسته بلكه هدايت را منوط به انتخاب خود انسان قرار داده و بـا كلمـه                   
  )53. ( بيان فرموده استيعنى شايد شما هدايت شويد، اين معنى را صريحاً» تهتدون
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  » بقرهة سور54 ةآي«
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∩∈⊆∪ ١   
  

  » بقرهة سور54 ة آيةترجم«
  

اى قـوم،   : و به ياد بياوريد زمانى را كه موسى بـه قـومش گفـت             
ايـد بـه     شما به خاطر اينكه گوساله را براى پرستيدن انتخـاب كـرده           

. پس توبه كنيد و به سوى پروردگارتان برگرديد       . ايد خود ظلم نموده  
كار براى شما نزد پروردگارتـان بهتـر اسـت،          و خود را بكشيد، اين      

. پس خدا توبه شما را پذيرفت زيرا او توبـه پـذير و مهربـان اسـت                
)54(  
                                                 

يعنى به جماعت مردان و زنان، اگر چه گاهى كلمـه قـوم تنهـا بـه جماعـت مـردان                     » لقومه«  -1
  .اطالق شده است

  .يعنى به گرفتن شما» باتّخاذكم«
  .يعنى آفريننده شما» بارئكم«
  . روح كنيدةيعنى بكشيد و ازال» افاقتلو«
  .يعنى بهتر، نيكوتر» خير«
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  » بقرهة سور54 ةتوضيح آي«
  

  »بازگشت بسوى خدا«
و اگـر كـار بـدى كـرده         . انسان هميشه در پى راهى است كه خود را از مهالك نجات دهد            

و بيشتر منتظر است كه شخص مسئولى اين اطمينـان          .  كند خواهد خود را از آن تبرئه      باشد مى 
مـثالً يـك    . و از گناه تبرئه خواهد شـد      . را به او بدهد كه او از آن مهالك نجات خواهد يافت           

زندانى هميشه انتظار دارد كه راهى براى نجات او از زندان و يا تبرئه او از جنايت، پيدا شـود                    
راهى براى توبه او معرّفـى كننـد و او را از آن جنايـت        و مايل است مسئولين و مجريان قانون        

  .برهانند
توبه را به روى  و راه» توبوا الى بارئكم«: اسرائيل فرمود لذا روزى كه حضرت موسى به بنى

  .آنان باز كرد بهترين خوشحالى را براى آنها آورده بود
انـسان وقتـى توبـه      . توبه به معنى بازگشت از اشتباهات، خطاها، گناهان و انحرافات است          

اش قبول شده حالـت سـبكى و راحتـى عجيبـى در خـود احـساس                  كرد و متوجه شد كه توبه     
  .كند مى

توبه شروع مراحل تزكيـه نفـس و كمـاالت روحـى            . توبه آغاز حركت به سوى خدا است      
 گردد به خاطر آنكه معرفـت بـه   شود تا زمانى كه بالغ مى     هر انسانى كه از مادر متولّد مى      . است

زنـد و    خدا و ايمان كاملى نسبت به او ندارد، افكارش در اطـراف چيزهـاى كوچـك دور مـى                  
آيـد و بـه    كند و طبعا حسادتها و بخلها و محبتهاى بيجا در او بوجود مى     محبت به آنها پيدا مى    

شود و چيزى مانع و دافـع بـراى او از            كند و خالصه صفات رذيله در او جمع مى         آنها فكر مى  
  .گردد  و امراض نمىآن صفات
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 ة انسانها در اول بلوغ بايد خود را از صفات رذيله تزكيه و پاك كنند و اولين مرحل                 ةلذا هم 
 توبه انـسان  ةبوسيل. كند  توبه تا حدى ميل به گناه كاهش پيدا مى      ةبوسيل. نفس توبه است   ةتزكي

 توبـه   ةره بوسـيل  و بـاألخ  . كنـد  به چيزهاى اساسى و راه خدا و حركت به سـوى او فكـر مـى               
  .رهاند خطاهاى گذشته را جبران كرده و خود را از زير بار گناه مى

  
  »توبه ةدستورات مرحل«

گـاهى بعـضى از     . دستوراتى كه براى مرحله توبه ممكن است تصويب شود مختلف است          
 يعنـى روز اول بلـوغ آنهـا       . انـد  افراد هستند كه بعد از بلوغ هنوز هيچ گناه و يا خطائى نكـرده             

اينها كارشان بسيار آسان اسـت و       . پروردگارشان حركت كنند   خواهند به سوى لقاء    است و مى  
توبه را به معنى آغاز حركت و شروع به سير الى اللّه انجام خواهند داد و فقط بايد آنها تصميم          

اما گاهى افرادى هستند كـه بـه        . بگيرند كه به هيچ وجه خطائى، گناهى، انحرافى انجام ندهند         
اند و مـدتى از زنـدگى خـود را بـه گنـاه و معـصيت و انحـراف                     خود يا به ديگرى ظالم كرده     

مـثالً  . شان قبول است كه بتوانند آن اشتباهات را جبران كننـد           اينها در صورتى توبه   . اند گذرانده
اگر كسى در مسافرتى بايد رو به مشرق برود اما اشتباها يا عمدا به سوى مغرب حركت كـرده                   

ل بايد پشت به مغرب كند و و مدتى راه را پيموده، حاال اگر بخواهد به طرف مشرق برگردد او
  .گذشته را جبران نمايد و راه قبلى را برگردد و سپس به طرف مشرق راه را ادامه دهد

خواهد توبه كنـد جنايـات بزرگـى ماننـد شـرك و قتـل و غـارت و                    و گاهى كسى كه مى    
اين شـخص  .  ممكن نيست به اين آسانى بتواند موفّق به توبه شود         كارهائى از اين قبيل كرده و     

و باألخره هر جمعيتى و بلكه هر فردى به خاطر مختلف بودن            . كند اش با سائرين فرق مى     توبه
در اينجا كه آغاز سير و سلوك اسـت حتمـا بايـد     . كند شان با ديگران فرق مى     خطاهايشان توبه 

اند بدون صرف وقت به توبه واقعى دست يابد و اثرات و فوائد             انسان استاد داشته باشد، تا بتو     
  .توبه را احساس نمايد

اى هدايت مردم بود و از طـرف ديگـر اسـتاد            حضرت موسى كه از طرفى فرستاده الهى بر       
اخالق و استاد تزكيه نفس براى آنها بود، براى قبولى توبه آنها به خاطر پرستيدن گوسـاله كـه                   
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باالترين خطا و گناه را مرتكب شده بودند، دستور داد كه يكديگر را بكشند و مدتى ناامنى كه                  
  .د، در بين آنها وجود داشته باشدكن بر انسان وارد مى بدترين و باالترين فشار را

تر را بكشد و يا ضعيف       آرى فشار ناامنى و احتمال آنكه هر كس قويتر است بتواند ضعيف           
بتواند در كمين بايستد و قوى را از پا درآورد و باألخره هرج و مرج و ناامنى در هر كجـا كـه                       

جمعـى بـود،     نهـا دسـته   رساند و چون گنـاه و خطـاى آ         بوجود آيد جان آن مردم را به لب مى        
اين به خاطر آنكه ارزش امنيت را بدانند و         . جمعى باشد  مؤاخذه و توبه هم بايد فراگير و دسته       

  .از اين گونه كارهاى انحرافى براى هميشه توبه كنند، بود
كـرد كـه     دارش بـود ايجـاب مـى       مقام معظّم رهبرى كه حضرت موسى در آن زمان عهـده          

راه توبه را به آنها نشان دهـد و قاطعيـت داشـته باشـد و اهميـت                  . دانحراف آنها را متذكّر شو    
ترين تنبيهـات نگـذارد ايـن خطاهـا          امنيت و نظم جامعه را براى آنها مشخّص كند و با مشكل           

  .تكرار شود
  

  »گناه، ظلم به نفس خود است«
را به بدون ترديد انسان هر گناه و خطائى كه بكند در حقيقت به خودش ظلم كرده و خود                 

يكى گناهـانى كـه مـستقيما بـا         : شوند زيرا گناهان به دو قسمت تقسيم مى      . ضرر انداخته است  
  .پروردگار سروكار دارد و به ديگران از افراد بشر كارى ندارد، مانند ميگسارى و زنا و غيره

در اين صورت . قسم دوم آنكه گناه مانند ظلم به غير و يا ضايع كردن حقوق ديگران است           
شـايد ايـن   . كند كه به خودش ظلم نكرده بلكه به ديگران ظلم كـرده اسـت         ه كننده فكر مى   گنا

واالّ بـين   . فكر در صورتى درست باشد كه حاكم عادلى مانند پروردگار در كمين انسان نباشـد              
اجتماعى فرقى نيست همه اينها حساب دارد و روزى انسان جزاى اعمالش را              گناهان فردى و  

 گناهان ظلم به نفس است و حتّى اگر انسان به پروردگار بـه خـاطر شـريك                  پس همه . بيند مى
قرار دادن براى او به او توهين كند به خود ظلم كـرده و خـود را از كمـاالت نفـسانى و لقـاء                         

  .پروردگار كه آرزوى اولياء خدا است محروم نموده است
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  »خودكشى«
 ضعف و ناتوانى ةرا اين عمل نشانزي. خودكشى و انتحار در شرع مقدس اسالم حرام است

انسان بايد در مقابل حوادث دنيا مانند كوه محكم ايستادگى كند           . در مقابل فشارهاى دنيا است    
  .و از خود ضعف نشان ندهد

يعنـى خـود را بكـشيد،       » فـاقتلوا انفـسكم   «اند منظور از     لذا نظر بعضى از مفسرين كه گفته      
  .ممكن است اشتباه باشد

  : روايت شدهدر كتب تفسير
حضرت موسى پس از آنكه ديد قومش گوسـاله پرسـتيدند، بـه             
آنها دستور داد كه دو صف شوند و غسل توبه كنند و كفن بپوشند و 
به هارون برادرش دستور داد كه با دوازده هـزار نفـر از كـسانى كـه                 

هاى تيز بودند به     گوساله را نپرستيده بودند و داراى شمشيرها و نيزه        
آنها .  گوساله را پرستيده بودند حمله كنند و آنها را بكشند          آنهائى كه 

كـشتند و حـضرت موسـى و         مشغول جنگ شدند و همديگر را مـى       
آنهـا تـضرّع و     . كردنـد  دعـا مـى    اى ايستاده بودند و    هارون در گوشه  

شان را   نمودند كه خداى تعالى بال را از آنها دور كند و توبه            زارى مى 
بس فرمود و توبه     بوسيله وحى دستور آتش   خداى تعالى   . قبول نمايد 

  .پذير و مهربان است آنها را قبول نمود، زيرا او بسيار توبه
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  » بقرهة سور56 و 55آيات «
  

øŒ Î) uρ óΟ çF ù= è% 4© y›θ ßϑ≈ tƒ ⎯ s9 z⎯ ÏΒ ÷σ œΡ y7 s9 4© ®L ym “ t tΡ ©! $# Zο t ôγ y_ 

ãΝ ä3 ø? x‹ yz r' sù èπ s) Ïè≈ ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβρ á ÝàΨ s? ∩∈∈∪   §Ν èO Ν ä3≈ oΨ ÷V yè t/ -∅ ÏiΒ 

Ï‰ ÷è t/ öΝ ä3 Ï? öθ tΒ öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã ä3 ô± n@ ∩∈∉∪١  
  

  »قره بة سور56 تا 55 آيات ةترجم«
  

ما هرگـز بـه تـو       ! اى موسى : و به ياد بياوريد زمانى را كه گفتيد       
ايمان نخواهيم آورد مگـر آنكـه خـدا را علنـى ببينـيم، در آن وقـت           

  )55. (كرديد اى شما را گرفت، در حالى كه شما نگاه مى صاعقه
سپس ما شما را بعد از آنكه ميرانده بـوديم زنـده كـرديم شـايد                

  )56. (تشكّر كنيد
  
  
  

                                                 
  .يعنى ببينيم» نرى«  -1
  .يعنى آشكارا» جهره«
  .يعنى صوت بلند آسمانى» الصاعقة«
  .يعنى برانگيختيم شما را» بعثناكم«
 



                    56 تا 55توضيح آيات                                                                                 سورة بقره
 

                                                                               220  

  
  

  » بقرهة سور56 تا 55توضيح آيات «
  

  »تقاضاى ديدن خدا«
حضرت موسى هفتاد نفر از قومش را انتخاب كرد و آنها را با خود به طور سينا بـرد تـا از                 

اش با خدا و گرفتن الواح، آنها را مطّلع نمايند و بعد آنها نزد سـائرين شـهادت                   جريان مكالمه 
اسرائيل چون مدت يك قرن تحـت سـيطره قـوم            اما بنى . بدهند تا ديگران او را تكذيب نكنند      

پرستى خوى گرفته بودند و پرستش خداى غير قابل رؤيـت            پرست در مصر بودند و با بت       بت
لـذا مكـرّر بـه      . زد پرسـتى بـه سرشـان مـى        با چشم سر براى آنها مشكل بود، گاهى هواى بت         

ستند كه او براى آنهـا خـدائى        خوا گشتند و گاهى حتّى از حضرت موسى مى        پرستى باز مى   بت
چنان كه پس از عبور از دريا و ديـدن آن معجـزات             . بسازد كه آنها او را ببينند و او را بپرستند         

پرست در كنار ساحل دريا عبور كردند و آنها را ديدنـد كـه               جمعيت بت  واضح، وقتى از محلّ   
اى مـا بـساز تـا آن را         تو هم خدائى كه ديده شود بـر       : پرستند به حضرت موسى گفتند     بت مى 

  .عبادت كنيم
در ميقات كوه طور آنها وقتى از مكالمه خدا با حضرت موسـى مطّلـع شـدند، بـاز خـوى                     

پرستى و ديدن خدا به نظرشان آمد و از حضرت موسى خواستند تا خدا را بـه آنهـا نـشان           بت
 بفهماند  دهد و بسيار اصرار كردند و هر چه حضرت موسى خواست با بحث و گفتگو به آنها                

شود، نـشد، بلكـه آنهـا بـه اصرارشـان            كه خداى تعالى مجرّد از همه عالئق است و ديده نمى          
خدايا خودت را به من نشان ده       : افزودند تا آنكه حضرت موسى به خداى تعالى عرضه داشت         

. هرگز مرا نخواهى ديد ولى به طرف كوه طور نگاه كـن           : پروردگار متعال فرمود  . تا تو را ببينم   
خداى تعالى اظهار قدرتى به كوه كرد و        . ر آن به جاى خود باقى ماند ممكن است مرا ببينى          اگ

. به آن تجلّى نمود موسى ديد كوه از هم پاشيد، موسى از ترس غش كـرد و روى زمـين افتـاد                 
  .خداى تعالى به او رحم كرد و او را مورد لطف خود قرار داد
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اسـرائيل كـه همـراه او        ديد جمعى از بنـى    كنان از جا برخاست ولى       حضرت موسى تسبيح  
حضرت موسى به گريـه و زارى افتـاد و          . يك آنها افتادند و مردند     كم يك  لرزند و كم   بودند مى 

اسرائيل مرا متّهم به كشتار اين جمع بكنند، من چه بگـويم؟ خـداى               خدايا اگر بنى  : عرض كرد 
موسـى الـواح را گرفـت و بـه          تعالى بر اثر تضرّع حضرت موسى آنها را زنده كرد و حضرت             

  .اند پرست شده طرف قومش رفت ولى وقتى در ميان آنها قرار گرفت ديد آنها گوساله
  

  »همه چيز را با حواس ظاهرى نسنجيد«
آنهـا  . اسرائيل به مانند همـه مـردم بـسيار تحـت تـأثير حـواس ظـاهرى خـود بودنـد                     بنى

ست، مانند سائر اشياء ببينند و با حواس        خواستند حتّى خداى تعالى را كه خالق همه اشياء ا          مى
بينند قبـول    نظرى كه غير از آنچه را كه مى        آنها مانند افراد كوتاه   . ظاهرى خود، او را حس كنند     

آوريم مگر آنكه خدا را به وضـوح بـا           ما به خداى تو ايمان نمى     : گفتند و لذا مى  . ندارند، بودند 
  !همين چشممان ببينيم

فكرتـرين بـشر     خواهد بفرمايد كه بدترين انسان و كوتاه       خداى تعالى از نقل اين مطلب مى      
آن انسانى است كه همه چيز را حتّى خداى با آن عظمت را بخواهد با حـواس ظـاهرى خـود     

  .عقلش را به كار نيندازد و از فكرش استفاده نكند. درك كند
آنها با  . انداختند دند و عقلشان را به كار نمى      كر مشكلشان اين بود كه فكر نمى     » اسرائيل بنى«

خواسـتند بـه حقيقـت       اى كـه از خـدا و حـضرت موسـى ديـده بودنـد، نمـى                 آن همه معجزه  
الغيوب و آن نيروى دانا و توانائى كه موجوديت و خلقت همه چيـز در دسـت او اسـت،                    غيب

اش  د و چيزى را كه نمونـه فكر كنند و مايل بودند همه را با محدوده اطراف خود مقايسه نماين    
اند قبول نكنند و حال آنكه هر چه هست در پشت پرده غيب است و ايمان بـه غيـب                     را نديده 

خيزد پر ارزشتر از ايمـان بـه ديـدنيها           چون جنبه علمى دارد، چون از عقل و فكر انسان بر مى           
 دانـشمند   شود كـشف كـرده بوديـد، فيلـسوف و          اگر شما نيروى جاذبه را كه ديده نمى       . است

خود فرش و يا سائر وسائل منـزل را ديديـد كـارى    ة ولى اگر در ميان خان. شديد محسوب مى 
  .ايد نكرده
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فكرى آنها برخواسـته بـود آن قـدر          و باألخره اين درخواست كه از لجاجت و كفر و كوتاه          
با چشم  آنها  . فرستاد و آنها را كشت    » صاعقه«خداى تعالى را به غضب درآورده بود كه بر آنها           

گيـرد و    ديدند كه صاعقه و مرگ ناگهانى بوسيله آتش آسمانى فـرد فـرد آنهـا را مـى                  خود مى 
  .سوزاند مى

  »رجعت و برگشت به دنيا«
يكى از مسائل مهمى كه همه اديان جهان به طور اجمال به آن معتقدند، رجعت و برگشت                 

سان بعد از مرگ به هـر عنـوان   زيرا رجعت به معنى برگشتن ان. به اين دنيا قبل از قيامت است     
  .باشد كه باشد به بدن قبلى ولو چند روزى طول بكشد قبل از آنكه در معاد برگردد، مى

اين موضوع در عالم مكرّر اتّفاق افتاده و حتّى كتابهائى درباره كسانى كـه مـرگ را تجربـه                   
  . بقره استة سور56 ةاند كه يك موردش مربوط به آي اند، نوشته كرده

اسرائيل بعد از آنكه تقاضاى جاهالنه خود را از حضرت موسى كردند و صاعقه آنها را                 بنى
پس اجماالً رجعت وجـود دارد و يهـود و نـصارى نيـز              . كشت، خداى تعالى آنها را زنده كرد      

  .طبق آنچه در تورات و انجيل آمده به آن معتقدند
زمام امور بشريت بعد از     مذهب شيعه معتقد است كه پيشوايان دين براى در دست گرفتن            

كنند و حافظ حكومت واحد جهـانى        رجعت مى ) روحى فداه (اللّه   ة بقي انقالب جهانى حضرت  
  .تا روز قيامت هستند

اى و يا مـصلحتى الزم بـوده        و احتمال دارد جمع زيادى از مردم كه در دنيا به خاطر مسأله            
اند برسـند، رجعـت داشـته     به آن نرسيدهبيشتر باشند و بايد برگردند و به آنچه در زندگى اول        

  .باشند
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  » بقرهة سور57 ةآي«
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  » بقرهة سور57 ة آيةترجم«
  

فرمان داديم تا در ميان آفتاب سـوزان بـر سـر شـما              و نيز ابر را     
سايه بيندازد و نازل نمـوديم بـر شـما مـنّ و سـلوى را و گفتـيم از                    

آنها به مـا ظلـم نكردنـد        . ايم، بخوريد  روزيهاى پاكى كه به شما داده     
  )57. (بلكه به خودشان ظلم نمودند

  
  

                                                 
  .يعنى سايه انداختيم» ظللنا « -1
  .يعنى ابر» غمام«
كردند و يا غذائى كه شـيرين        اسرائيل از آن استفاده مى     يك نوع شيرينى كه به جاى نان بنى       » منّ«

  . بوده استو چسبنده و بسيار لذيذ
  .يعنى مرغ بريان و يا پرنده مخصوصى كه گوشتش بسيار لذيذ بود» سلوى«
  .يعنى بخوريد» كلوا«
 .پسندها ها، دلچسبها، طبع يعنى پاكيزه» طيبات«
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  » بقرهة سور57 ةتوضيح آي«
  

  »ء بالسوةپيروى از نفس امار«
تواند صد درصد همه كارهايش را صحيح        بدون ترديد انسان تا وقتى هواى نفس دارد نمى        

كنـد و چـون نفـس        زيرا هواى نفس، انسان را خودسر و زمام گسيخته تربيت مـى           . انجام دهد 
كـم انـسان يكپارچـه        كـم  كند، طبعـاً   طلبى امر مى   اماره بالسوء بسيار انسان را به بدى و راحت        

  .كند شود و ندانسته به خود ظلم مى ه و امراض روحيش زياد مىطلب شد راحت
و مهربـانى خـداى تعـالى را ببينـد، ممكـن            . آيا اگر كسى خود را از رذائل پاك كرده باشد         

بـه الطـاف   » اسرائيل بنى«است به چيزى غير از خدا فكر كند و لقاء او را نخواسته باشد؟ اينكه           
 تعالى به آنها بلكه به همه مـردم بـا كمـال محبـت رفتـار                 كردند با آنكه خداى    الهى توجه نمى  

كند، آيا چيزى جز رذائل اخالقى سبب اين ناشكرى بوده و آيا چيزى جز عـدم                 كرده و مى   مى
  گرديده؟ توجه آنها به خداى تعالى مى  نفس مانعةتزكي

كنـد و در     ذكـر مـى   » اسـرائيل  بنى«در اينجا از باب نمونه خداى تعالى محبتهاى خود را به            
شود و   توجهى آنها را در اثر عدم تهذيب نفس و ظلم آنها را به نفس خود يادآور مى                 مقابل، بى 

  :گردد اين چنين محبتهاى خود را متذكّر مى
اسرائيل، براى آنكه آفتاب شما را اذيت نكند، ابرهاى گـسترده را وادار كـرديم كـه      اى بنى «

. »ان و در جاهاى ديگر تابش آفتاب شـما را ناراحـت نكنـد      بر سر شما سايه بيندازند تا در بياب       
اين كمال محبت يك دوست است به محبوبش كه براى او سايبان درست كند كه او از آفتـاب                  

  .اذيت نشود
و يـا مرغـى كـه       » مـرغ بريـان   «و چيزهائى از اين قبيل و       » شيرينى«و يا   » قارچ«ديگر آنكه   

: فرمـود  شد و به آنها مانند ميزبان مهربانى مى        رد براى آنها نازل مى    خوردنش بهترين لذّت را دا    
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بخوريد از اين غذاهاى پاك و پاكيزه كه ما آنها را براى شما خلـق نمـوده و رزق شـما قـرار                       «
  .ايم داده

شان، اگـر چـه      اما آنها به خاطر كفرانشان، به خاطر نداشتن كماالت و وجود رذائل اخالقى            
زنند، ولى به خود ظلم كردند و خود را از كمـاالت و               زيرا به ما ضررى نمى     به ما ظلم نكردند   

  )57. (»معنويات دور نمودند
در : الـسالم نقـل شـده كـه فرمـود          از حضرت امام صـادق عليـه      

اسرائيل بـود بـر آنهـا        الطلوعين منّ و سلوى كه غذاى روزانه بنى        بين
ت روزى خـود    توانس شد و اگر كسى از آنها خواب بود نمى         نازل مى 

اند خواب بين طلوع فجر      از اين جهت است كه گفته     . را دريافت كند  
  .و طلوع خورشيد كراهت دارد
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  » بقرهة سور59 تا 58آيات «
  

Œ Î) uρ $ oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó s) ø9 $# (#θ è= à6 sù $ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym ÷Λ ä⎢ ÷∞ Ï© 

# Y‰ xî u‘ (#θ è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm ö Ï øó ¯Ρ ö/ ä3 s9 

öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ uρ t⎦⎫ ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∈∇∪   tΑ £‰ t6 sù š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 

»ω öθ s% u ö xî ” Ï% ©! $# Ÿ≅‹ Ï% óΟ ßγ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r' sù ’ n? tã t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß # Y“ ô_ Í‘ z⎯ ÏiΒ 

Ï™ !$ yϑ ¡¡9 $# $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ à) Ý¡ ø tƒ ∩∈®∪١  
  

                                                 
  .يعنى وارد شويد، داخل شويد» ادخلوا« -1
لذا گاهى به روستا و گاهى به شهر        . يعنى محلّى كه مردم در آن براى زندگى جمع شوند         » القرية«

  .اطالق شده است
  .يعنى زندگى مرفّه و راحت» رغدا«
يعنى در حال خضوع و تذلّل و در اصطالح متشرّعه سجده بـه معنـى گذاشـتن مواضـع                » سجدا«

  .هفتگانه است بر زمين يا گذاشتن جبهه است بر خاك
  .گذرآئيم، از گناهان ما در يعنى تسليميم، فرود مى» حطّة«
  .يعنى خطاهاى شما، كارهاى نادرست شما» خطاياكم«
  .يعنى زود است كه زياد كنيم» سنزيد«
  .يعنى نيكوكاران» المحسنين«
  .يعنى پس عوض كردند» فبدل«

  .يعنى اضطراب و بالء، پليد و نجاست» رجزا «
 .يعنى باال و چيزى كه باالى سر انسان است» السماء«
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  » بقرهة سور59 تا 58 آيات ةترجم«
  

و به ياد بياوريد زمانى را كه به شما گفتيم داخل اين قريه شويد              
خواهيـد بـدون زحمـت بخوريـد و           آن هر چه مـى     و از خوردنيهاى  

تا ما گناهان شـما     » حطة«: در حال سجده شويد و بگوئيد     » در«داخل  
  )58. (را ببخشيم و به نيكوكاران محبت بيشترى خواهيم نمود

اى كه به آنها گفته نشده بود        ولى افراد ظالم اين كالم را به جمله       
 عمل زشتـشان عـذابى از       تبديل كردند، پس بر ظالمين در مقابل اين       

  )59. (آسمان نازل نموديم، به خاطر اينكه اينها فاسق بودند
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  » بقرهة سور59 تا 58توضيح آيات «
  

  » ورود به بيت المقدسةاجاز«
اسرائيل اين بود كه بـه آنهـا اجـازه داده شـد از اراضـى                 يكى از محبتهاى پروردگار به بنى     

خواهنـد بخورنـد، نهايـت     ه كنند و از خوراكيهاى آن هر چه مـى    المقدس و شامات استفاد    بيت
بلكه بايـد در حـال خـضوع و خـشوع كامـل كـه نمـودار آن                  . نبايد با كبر و غرور وارد شوند      

) حطـة : (يعنى اقرار به گناه خود بكنند و بگوينـد        » حطّة«: است، وارد گردند و بگويند    » سجده«
تـا خـداى تعـالى      » الالـه االّ اللّـه    «: يـامرز و يـا بگوينـد      يعنى خدايا گناهان ما را بريز و ما را ب         

كنـد و بـه ايـن        و ضمنا براى نيكوكاران لطف و عنايتش را بيشتر مـى          . خطاهاى آنها را ببخشد   
برد و يا آنها را  مى وسيله كبر و نخوت و غرورشان كه بدتر از هر مرض روحى است را از بين

  )58. (دهد كاهش مى
 اين محبت يك عده كه در اثر داشتن صفات شيطانى و رذائل اخالقـى               اما باز هم در مقابل    

توانستند در راه راست و صراط مستقيم حركت كنند، سخن را عوض كردنـد و آنچـه بـه                    نمى
آنها گفته شده بود، نگفتند و بلكه خدا و مردم مؤمن را استهزاء و مسخره كردند و بجاى كلمه                   

يعنى ما اهل شكم و نان و خوراكيم و به غفـران الهـى كـارى نـداريم و                   » حنطة«: گفتند» حطّة«
  .المقدس شدند حتّى سجده نكردند و نشسته وارد اراضى بيت

خداى تعالى هم بر اين عده از ستمكاران عذابى از آسمان نـازل فرمـود زيـرا آنهـا فاسـق                     
  )59. (بودند

خداى تعالى نبايد لجبازى كنـد و اوامـر   از اين قضيه انسان بايد عبرت بگيرد و بداند كه با    
 محبتى كه به بندگانش دارد اگر در مقام غضب ةزيرا خداى تعالى با هم. او را به مسخره بگيرد

  .قرار گيرد، بدترين عقوبتها را خواهد داشت



 60                       آية                                                                                     سورة بقره

                                                                               229    

  
  
  
  » بقرهة سور60 ةآي«
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  .يعنى طلب نوشاندن، يا طلب آب نمودن» استسقى« -1
  .يعنى از آب گرفته شده و اين كلمه عبرى است» موسى«
  .يعنى بزن» اضرب«
  .دستى كه در دست دارى، با عصايت يعنى با چوب» بعصاك«
  .سنگى يعنى سنگ، كوه» جرالح«
  .يعنى باز شد» انفجرت«
  .يعنى دوازده» اثنتى عشر«
  .يعنى چشمه» عينا«
  .يعنى مردم» اناس«
  .يعنى محلّ آشاميدنشان» مشربهم«
  .يعنى بياشاميد» اشربوا«
 .يعنى نشر فساد و بدى را نكنيد» التعثوا«
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  » بقرهة سور60 ة آيةترجم«
  

و نيز به ياد بياوريد زمانى را كه موسى براى قـومش طلـب آب               
وقتى او اين كار را     . نمود، ما به او گفتيم كه عصايت را به سنگ بزن          

هر كدام از دوازده فرقـه      . كرد، دوازده چشمه از آن سنگ بيرون آمد       
  .ايد آب بنوشندقومش دانستند از كجا ب

بخوريد و بياشاميد از رزقى كه خدا به شما داده ولـى در زمـين               
  )60. (كار بد و فساد نكنيد
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  » بقرهة سور60 ةتوضيح آي«
  

  »حضرت موسى و طلب آب«
آبى  يعنى قبل از آنكه به اراضى مقدسه وارد شوند، آنچنان به بى           » تيه«اسرائيل در بيابان     بنى

كردنـد و   زدند، همه گريه مى تار گرديدند كه نزديك بود جانشان به لب آيد، همه ضجه مى     گرف
حضرت موسى به در خانه خدا رفت و دست به دعـا            . از تشنگى هالك خواهيم شد    : گفتند مى

  :برداشت و گفت
الهى بحقّ محمد سيداالنبياء و بحـقّ علـي سيداالوصـياء و بحـقّ              «

بحقّ الحسن سيداالولياء و بحـقّ الحـسين افـضل          فاطمة سيدة النّساء و     
لمـا سـقيت اوليائـك       الشّهداء و بحقّ عترتهم و خلفائهم سادة االزكياء       

  .»هؤالء
يعنى خدايا به حقّ محمد سرور و آقاى پيامبران و به حـقّ علـى         
بن ابيطالب آقا و سرور اوصياء و به حقّ فاطمه سرور و خانم زنهاى              

ام حسن سيد اولياء خدا و به حقّ حضرت         عالم و به حقّ حضرت ام     
امام حسين برترين شهداء و به حقّ عترت اينها و جانشينان اينها كـه              

اند كه اين اوليائت را آب بدهى تا رفـع تـشنگى             شدگان آقايان تزكيه 
  .كنند

با عصايت به اين سنگ بـزن تـا از آن دوازده            : خداى تعالى به حضرت موسى وحى فرمود      
هر كدام به ) كه دوازده نژاد از دوازده پسران يعقوب بودند      ( تا اوالد يعقوب     چشمه جارى شود  

اى از آن انسانها بدانند كه از كجا بايد آب را بردارند و با هـم                 يك چشمه روآورند و هر دسته     
  )60. (اختالف نكنند و از رزق خدا بخورند و بياشامند و كارهاى مفسدانه و متكبرانه نكنند



                    60ترجمة آية                                                                                           سورة بقره
 

                                                                               232  

  »سه سنگ مخصوص«
و » مقـام ابـراهيم   «و سـنگ    » حجراالسود«سه سنگ مخصوص در زمانهاى قبل بوده به نام          

كه اين سه سنگ از بهشت به زمين آمده و دو سنگ آن كه حجراالسـود و                 » اسرائيل سنگ بنى «
سنگ مقام ابراهيم باشند در اسالم حفظ شده، زيرا متعلّق به مردم مسلمان بوده و چـون ديـن                   

م بايد باقى باشد، اين دو سنگ هـم در مـسجدالحرام محفـوظ مانـده اسـت ولـى سـنگ                      اسال
ناپديد گرديده اسـت امـا در        اسرائيل كه از آن دوازده چشمه جارى شد يا باقى نمانده و يا             بنى

  :السالم نقل شده الدين از امام صادق عليه كتاب كافى و كتاب اكمال
: زنـد   منادى ايشان در ميان لشكريان فرياد مى       السالم ظاهر شوند   وقتى حضرت مهدى عليه   

اسـرائيل كـه     زيرا با آن حضرت سـنگ بنـى       . كسى غذا و آب بر ندارد و خود را زحمت ندهد          
رسـد جـز آنكـه آب گـوارائى از آن      شود و به منزلگاهى نمـى  مربع است و بر شترى حمل مى     

 اگر تشنه باشد سـيراب      شود و  گردد كه هر كس از آن بخورد و گرسنه باشد سير مى            جارى مى 
  1.كنند حتّى حيوانات آنها هم همين استفاده را از آن آب مى. گردد مى

   

                                                 
  .تفسير صافى ذيل همين آيه -1
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  » بقرهة سور61 ةآي«
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  .يعنى خوردنى» طعام« -1
  .ى يكى كه دو داشته باشد ولى احد يكى است كه دو ندارديعن» واحد«
  .يعنى بخوان، دعا كن» ادع«
  .يعنى خارج كند، بيرون آورد» يخرج«
  .يعنى سبزيها و باقاليها» بقلها«
  .يعنى خيار و خيار چنبر» قثّائها«
  .مثل گندم و جو. پزند يعنى حبوباتى كه با آن نان مى» فومها«
خورند و به فارسى هم آن را عدس و يـا            پزند و مى   اهى است كه آن را مى     يعنى دانه گي  » عدسها«

  .گويند مرجمك مى
  .يعنى پياز و پيازچه» بصلها«
  .يعنى كشور مصر، مرز ميان دو قطعه زمين» مصرا«
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  » بقرهة سور61 ة آيةترجم«
  

اى موســى مــا هرگــز : و بــه يــاد بياوريــد زمــانى را كــه گفتيــد
از خدا بخواه كـه پروردگـارت   . توانيم بر يك نوع غذا صبر كنيم      نمى

رويـد بيـرون بيـاورد از قبيـل،          گياهانى براى ما از آنچه در زمين مى       
  .سبزيجات زمين، خيار زمين، سير زمين، عدس و پياز زمين

ترى را بـه جـاى غـذاى بهتـر           آيا شما غذاى پست   :  گفت موسى
كنيد، فرود آئيد به شهر مصر زيرا در آن براى شما آنچه را              تبديل مى 

  .خواستيد خواهد بود مى كه
و براى آنها ذلّت و عدم موفّقيـت زده شـده اسـت و دوبـاره بـه       

ايـن بـه خـاطر آن بـود كـه بـه آيـات        . غضب پروردگار مبتال شدند   
ايـن بـه   . كـشتند  ورزيدند و بدون حقّى انبياء را مى   كفر مى پروردگار  

  )61. (خاطر آن بود كه معصيتكار و متجاوز بودند
  

             
  

                                                                                                                                                       
  .مقدار يعنى خوار و ذليل، سبك و بى» ذلّة«
  .حركت و درمانده يعنى بى» المسكنة«
  .ت به قبليعنى دوباره و برگش» باءوا«
  .يعنى معصيت كردند» عصوا«
  .يعنى تجاوز نمودند» يعتدون«
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  » بقرهة سور61 ةتوضيح آي«

  
  »چرا دوازده چشمه جارى شد؟«

دوازده نـژادى   . آنها مايل بودند كه در همه چيز مستقل باشند        . اسرائيل اختالف بود   بين بنى 
معروف بودند با آنكه همه با هـم پـسر عمـو بودنـد ولـى                » اسباط«اسرائيل به عنوان     كه از بنى  

دوست نداشتند استقالل خود را از دست بدهند و ممكن بود كه اگر از سنگ معهود تنها يـك                   
لـذا پروردگـار متعـال دوازده       . چشمه يا چند چشمه آب جارى شود، اختالفـشان بـاال بگيـرد            

دانستند كـه چـشمه خـاص خودشـان          ه هر كدام از اين اسباط مى      چشمه به نام دوازده سبط ك     
راستى چرا بايد انـسانها     . كدام است، جارى فرمود تا اختالف بيشترى در بين آنها بوجود نيايد           

با هم اتّحاد و يگانگى نداشته باشند چرا بايد رذائل اخالقى آنها به قدرى باال بگيرد كه خـداى           
اسـرائيل   آيا تنها بنـى   .  آنها را از هم جدا كند تا با هم دعوا نكنند           اطفال ظرف  تعالى مانند مربى  

اند به اين وضع مبتال شوند، آنهـا         بودند كه اين چنين بودند يا اگر كسانى كه تزكيه نفس نكرده           
آرى تزكيه نفس كه خداى تعالى در قرآن آن قدر به آن اهميت داده كه پس      . اند هم همين گونه  

، موجـب   »حتما رستگارى مال كسانى است كه نفس خود را تزكيه كنند          «: هاز يازده قسم فرمود   
شود كه انسان حتّى در مقابل برادران دينى خود ايثار داشته باشد، از منافع خـود در مقابـل                    مى

اى در مقابل آنها ابراز كند و هميشه ديگران و  العاده ديگران صرفنظر كند، صفا و صميميت فوق
اسرائيل هم تزكيه نفـس كـرده بودنـد     ود و منافع خود ترجيح دهد و اگر بنى       منافع آنها را بر خ    

خوردند و هيچگونـه     دادند و همه از يك چشمه آب مى        الاقل پسرعموها را بر خود ترجيح مى      
الـسالم   آنچنان كه همين سنگ با حضرت ولى عصر عليه        . داشتند دعوا و نزاعى با يكديگر نمى     

اى  كنند بدون آنكه هر چشمه  اصحابشان از آب آن استفاده مىدر وقت ظهورشان خواهد بود و
به گروهى اختصاص داشته باشد، همه با صفا و صميميت خاصى در كنـار يكـديگر از آب آن          

  . دهند آشامند و بلكه يكديگر را در نوبت بر خود ترجيح مى مى
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  »كند هواى نفس، انسان را ذليل مى«
فس داشته باشد و نفسش را كامالً رام نكرده باشـد، تنـوع             بدون ترديد وقتى انسان هواى ن     

دهد، غذاها را بـراى مـزّه و رنـگ و     طلب بوده و لذّتهاى نفسانى را بر مصالح خود ترجيح مى         
سالمتى خود را بـر     ولى شخصى كه عاقل است و       . خورد و به منافعش كارى ندارد      طعمش مى 

خورد بلكـه بـه      ها براى رنگ و طعمش نمى     دهد هيچگاه خوراكيها را تن     مى هواى نفس ترجيح  
خـورد و مـزّه و       اش مـى   فكر خواص و فائده آنها است، آنچنان كه مريض دارو را براى فائـده             

  .طعمش براى او اهميت ندارد
كردنـد، از غـذاهاى بهـشتى        اسرائيل كـه از مـنّ و سـلوى در بيابـان تيـه اسـتفاده مـى                  بنى

شـد و كـوچكترين ضـررى از خـوردن آنهـا             نـازل مـى   خوردند و مائده آسمانى براى آنها        مى
راحـت زنـدگى    . گرديـد  ديدند بلكه هيچگونه ميكرب و فسادى وارد غـذاهاى آنهـا نمـى             نمى
طلبى آنها به آنهـا   اما هواى نفس آنها نگذاشت، تنوع   . پرداختند كردند و به مبارزه با فساد مى       مى

بلكه پيـاز و    . اجازه نداد كه مرهون لطف الهى باشند و از غذاهاى خوب و پاكيزه استفاده كنند              
از : سبزى و خيـار و گنـدم و عـدس از حـضرت موسـى درخواسـت كردنـد و بـه او گفتنـد                        

: حضرت موسى در پاسـخ آنهـا گفـت        . پروردگارت بخواه كه اينها را براى ما در زمين بروياند         
هاى آسمانى را به اين گونه غذاهاى پست و معمولى عـوض             ما مايليد غذاهاى پاك و مائده     ش

ايـد در آنجـا      كنيد وارد شهر شويد، همه آنهـائى كـه خواسـته           كنيد؟ حاال كه اين گونه فكر مى      
ايـد و بـه خـاطر آنكـه          هاى الهى را كفران كـرده      هست ولى از اين به بعد به خاطر آنكه نشانه         

اين به  . ايد، خداى تعالى ذلّت و بدبختى را براى شما مهيا كرده           جهت كشته  هى را بى  پيامبران ال 
  .خاطر عصيان و تجاوز شما بوده است

  
  »قضاى الهى چيست؟«

جهت آنها را    كند يعنى بى   ترديدى نيست كه هيچگاه پروردگار متعال به بندگانش ظلم نمى         
اعمال نادرست خـود او اسـت در عـين           رمعذّب نخواهد نمود و همه گرفتاريهاى بشر به خاط        

  .رسد از جانب خداى تعالى است و قضاء او است آنكه هر چه به انسان مى
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كند بدون آنكه خـودش متوجـه شـود پروردگـار عـادل              انسان وقتى گناه مى   : توضيح آنكه 
 و يا اگر اهل كماالت و معنويـت باشـد و حـضور الهـى را                 حكيم در دادگاه عدلش او را غياباً      

فرمايـد و او را بـه        كند و سپس درباره جـرائم او قـضاوت مـى           رك كند، حضورا محاكمه مى    د
  .فرمايد عذابى كه مستحقّ است محكوم مى

انـد كـه متوجـه گنـاهى كـه        در اينجا بعضى از انسانها آن قدر در خواب غفلت فـرو رفتـه             
ـ  اند نبوده و از محكمه هم اطّالعى ندارند و از جريمه هم بى             كرده فقـط اگـر مبـتال بـه        . دخبرن

  .مندند شود و از خداى تعالى گله شان بلند مى شوند آه و ناله مرض و يا ناراحتى ديگرى مى
كننـد و اگـر هـم        ولى بعضى از اولياء خدا اوالً از ترس محكوميت، به هيچ وجه گناه نمـى              
كنند و با رضايت     گناهى از آنها سر بزند آماده دادگاه شده و خود را براى جريمه دادن مهيا مى               

دانند اين قضاوت را خداى غفّار و عفو و رحـيم كـه از بيـشتر گناهـان                   كامل مخصوصا كه مى   
پردازند و خوشحالند كه مسأله بـه آسـانى          گذرد كرده، مهياى جريمه دادن شده و آن را مى          مى

  .تمام شده و به قيامت نيفتاده است
اسرائيل به خـاطر     اين ذلّت و مسكنت بر بنى     : فرمايد  سوره بقره خداى تعالى مى     61 ةدر آي 

السالم و كفران نعمتهاى الهى است كه خـداى تعـالى در             معصيتهائى از قبيل كشتن انبياء عليهم     
مقابل اين گناهان تنها ذلّت و مسكنت را براى آنها در قضاوتش جريمه قرار داده كه بايد آنهـا                   

  .قبول كنند
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  » بقرهة سور62 ةآي«
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  » بقرهة سور62 ة آيةترجم«
اند و كسانى كه يهودى و يا نصرانى و يـا            كسانى كه ايمان آورده   

صابئين هستند هر كه از آنها به خدا و روز قيامـت ايمـان بيـاورد و                 
عمل صالح انجام دهد اجرشان در نزد پروردگار محفوظ اسـت، نـه             

  )62. (شوند خوفى بر آنها است و نه آنها محزون مى
  

  » بقرهة سور62 ةتوضيح آي«
  »ايمان به مبدأ و معاد«

زيـرا از نظـر قـرآن و اهـل بيـت پيغمبـر              .  ايمان به مبدأ و معاد پيـروى از اسـالم اسـت            ةالزم
آله كه مفسران واقعى قرآنند، تنها خدائى را كه اسالم معرّفى كرده صحيح بوده و                و عليه اهللا صلى

  .رساند  مىپيروى از اين آئين مقدس انسان را به معرفت واقعى الهى

                                                 
  .اند يعنى به دين يهوديت گرويده» هادوا«  -1
ند، زيـرا آنهـا منـسوب بـه شـهر      گوي يعنى جمعيت مسيحيت كه آنها را نصرانى هم مى  » نصارى«

  .ناصره هستند
 الـسالم  پرستان، آنها مدعى هستند كه در دين صابئى بن شيث بـن آدم عليـه          يعنى ستاره » صابئين«
 .اند
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پس اگر كسى ايمان صحيحى به خداى تعالى و روز قيامت داشته باشد، طبعا بايد ايمان به                 
قرآن و اسالم نيز داشته باشد و اگر اعمالش صالح و شايسته باشـد، يعنـى واجبـات اسـالم را                     
انجام دهد و محرّمات اسالم را ترك كند و تزكيه نفس نمايد، هـر كـه باشـد، چـه يـك فـرد                        

پرست و يا زرتشتى و      يك يهودى و يا يك نصرانى و يا يك ستاره          ن به ظاهر مؤمن و يا     مسلما
اش مطرح نيست، به مجرّد آنكه اعمال فوق را طبق دستور اسـالم              كند، سابقه  بودائى فرقى نمى  

انجام داد، مسلمان واقعى است و بلكه از اولياء خدا است كه اجرش نزد خدا محفوظ است و                  
 ترسى نبايد داشته باشد و نبايد به خاطر هيچ چيز محزون گردد، آنچنان كه               هيچ گونه خوف و   

  .اند اولياء خدا به صريح قرآن اين چنين
  

  »دهد اعتقادات صحيح انسان را نجات مى«
اول اعتقـادات صـحيح، دوم      : آنچه انسان براى عالم آخرتش نيازمند است سه چيـز اسـت           

  . نفس، سوم اعمال صالحهةتزكي
ى اعتقادات صحيح بخصوص درباره مبدأ و معاد نداشته باشد اهل جهـنّم اسـت و                اگر كس 
چنانكه حـضرت   . اعتقادى از روى عناد و دشمنى باشد، در جهنّم مخلّد خواهد بود            اگر اين بى  

و امـا   » و ان تخلّد فيها المعانـدين     «: فرمايد السالم در فرازى از دعاى كميل مى       اميرالمؤمنين عليه 
برنـد   اگر كسى تزكيه نفس نكرده باشد ولى اعتقادات صحيح داشته باشد، او را به جهـنّم نمـى                 

زيرا اگر  . شود ولى در بهشت هم جائى براى كسانى كه امراض روحى داشته باشند، يافت نمى             
اند  اين چنين افرادى را به بهشت راه بدهند تمام مشكالتى را كه در دنيا اين افراد بوجود آورده

پس بايد اينها تزكيه نفس كنند و شـايد طـوالنى بـودن روز              . در آنجا هم بوجود خواهند آورد     
 نفس اين افراد باشد و تا آنها خود را صد درصد از صفات رذيلـه پـاك                  ةقيامت به خاطر تزكي   
  .روند نكنند، به بهشت نمى

دا و اوليـائش    و اما اگر كسى فقط معـصيتكار باشـد، اگـر گناهـانش او را بـه تكـذيب خـ                    
بخـشد و او را   نكشانده باشد و اعتقادات او را از بـين نبـرده باشـد، خـداى مهربـان او را مـى                    

  .السالم قرار خواهد داد مشمول شفاعت خاندان عصمت و طهارت عليهم
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  » بقرهة سور64 تا 63آيات «
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  » بقرهة سور64 تا 63 آيات ةترجم«
  

و به ياد بياوريد زمانى را كه عهد و ميثاق از شما گرفتيم و كـوه                
طور را باالى سر شما قرار داديم و گفتيم با قدرت و قوت آنچـه را                

شايد اهـل   ايم بگيريد و متذكّر آنچه در آن هست باشيد،           به شما داده  
  )63. (تقوى گرديد

ولى پس از آن شما رو گردانديد و اگر فضل خدا و رحمـت او               
  )64. (بر شما نبود، شما از زيانكاران بوديد

  
  
  
  
  

                                                 
  .ر سينا بوده استيعنى كوه و سنگى كه د» الطور« -1



 64 تا 63ات آي وضيحت                                                                                    سورة بقره

                                                                               241    

  » بقرهة سور64 و 63توضيح آيات «
  

  »تربيت از راه صحيح«
شود براى عادت دادن آن كسى كه تحت تربيت او است به خشونت      گاهى مربى مجبور مى   

  .سل گرددمتو
دهد كه بتوانـد بـا مهربـانى و محبـت و             بيشتر ترجيح مى  ) هر كه باشد  (توضيح آنكه مربى    

ماليمت مربوب خود را تربيت كند و چون مربى اكثرا نسبت به آن كـسى كـه تحـت تربيـت                     
امـا گـاهى    . خواهد او را به نـاراحتى و زحمـت بينـدازد           اى دارد، نمى   العاده است، محبت فوق  

شود كه مربى دسـت بـه خـشونت بزنـد كـه در ايـن                  و نافرمانى مربوب موجب مى     سرسختى
او رام شـود و      كنـد تـا    ترساند و در مرحله دوم عمالً به او فشار وارد مى           صورت اول او را مى    

  .بتواند با راحتى و مهربانى او را تربيت كند
ا رحمـن و رحـيم      خداى تعالى با آنكه بندگانش را خيلى دوست دارد و همه جـا خـود ر               

خواهد با غضب و خشونت بندگانش را تربيت         نسبت به آنها معرّفى كرده است و هيچگاه نمى        
اش را بترساند و يا به او فـشار آورد تـا    كند كه يا بنده كند ولى گاهى همان محبتش ايجاب مى 

  .او را ماليم كند و او را تربيت نمايد
ولى آنها  . عالى مقتضى بود به آنها محبت كرد      اسرائيل هر چه خداى ت     مثالً در خصوص بنى   

در اكثر موارد كفران كرده و نافرمانى نمودند و خداى تعـالى در بيـشتر آنهـا عفوشـان كـرد و                      
صرفنظر فرمود ولى وقتى كه حضرت موسى از كوه طور برگشت و كتاب تورات را براى آنها                 

انين الهى را در زنـدگى بـه شـما تعلـيم            ام كه قو   كتابى براى شما آورده   «: آورد و به آنها فرمود    
كند و بايد زندگى خود را طبق آن مقرّرات تنظيم           دهد و حالل و حرام را به شما معرّفى مى          مى

كى ممكن است ايـن را      «: ، آنها فكر كردند كه تكاليف مشكلى براى آنها آورده و گفتند           »نمائيد
ألخره بنـاى مخالفـت را گذاشـتند و از    و بـا » قبول كند و خود را محدود به اين قوانين نمايد؟      

  .دستور حضرت موسى سرپيچى كردند
لذا به مالئكـه  . در اينجا خداى تعالى بناى ترساندن و احيانا فشار آوردن به آنها را گذاشت             

دستور فرمود تا سنگ بزرگى از كوه بردارند و باالى سر آنهـا نگـه دارنـد و حـضرت موسـى                      
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ن به تورات با من عهد و ميثاق ببنديـد و از ايـن سـرپيچى و                 اعالم كند كه اگر براى عمل كرد      
تمرّد دست بكشيد، اين عذاب از شما برطرف خواهد شد واالّ اين سنگ بـر سـر شـما فـرود                     

باألخره آنها تسليم شدند و بـا حـضرت موسـى           . و همه شما را هالك خواهد كرد       خواهد آمد 
 تعـالى عـذاب را از آنهـا برداشـت و     پيمان بستند كه به دستورات تورات عمل كنند و خـداى     

اين به خاطر آن بود كه آنها متعهد به عمـل كـردن دسـتورات               . سنگ را به جاى ديگر انداخت     
كـرد كـه بوسـيله       تورات شوند و از اين راه به سعادت كامل برسند و ربوبيت الهى ايجاب مى              

اگر چه ممكن اسـت ايـن       . ترساندن، براى عمل كردن به دستورات تورات از آنها تعهد بگيرد          
اسرائيلى كه در زمان حضرت موسى بودند زياد مفيد نباشد ولى در             گونه تعهد گرفتن براى بنى    

اى به هر نحوى كـه باشـد بـراى تثبيـت احكـام و                مجموع تعهد گرفتن از جمع و قوم و قبيله        
فاده بـه خـصوص كـه از احاديـث اسـت        . قوانين الهى بخصوص براى آيندگان بسيار مفيد است       

آله و جميع خصوصيات آن حضرت و اينكه         و عليه اهللا شود در تورات نام پيغمبر اسالم صلى       مى
السالم و اينكه آنها سادات و بزرگان        اسرائيل به او ايمان بياورند و نام ائمه اطهار عليهم          بايد بنى 

  . استدارند، بوده خلق هستند و آنها عدل و داد و حقّ را در سراسر عالم بر پا مى
  

  » انسانةيكى از صفات حميد«
  »قاطعيت و اظهار قدرت است«

اسـرائيل در گذشـته       سوره بقره هست بـه بنـى       63 ةكه در آي  » ٍخُذُوا مـا اتَيناكُم بِقُوة    «ةجمل
يكى از چيزهائى را كه خداى تعـالى از بنـدگانش در كارهـاى              : گويد فرموده و به ما امروز مى     

قاطعيـت و جـدى بـودن در زنـدگى و           . خواهد، قاطعيـت و اظهـار قـدرت اسـت          صحيح مى 
بنـدوبار و معـصيتكارند در عقائـد و        اكثر كسانى كه بى   . بخصوص در عقائد بسيار اهميت دارد     

انـد و در مقابـل    تعالى و روز قيامت قاطع نبوده و آنها را جدى نگرفتـه      دين و اعتقاد به خداى    
 كه نسبت به معارف و دينـشان جـدى و قـاطع بـوده و اگـر جـان و               اولياء خدا كسانى هستند   

آنها به مجـرّد آنكـه احـساس      . گذاشتند عقائد و دينشان از بين برود       رفته نمى  مالشان از بين مى   
نمـوده و دسـتورات      اند با قاطعيت و ابراز قدرت از آن دفـاع مـى            كرده خطر درباره دينشان مى   

اسـرائيل و    در اينجا خداى تعـالى همـين را از بنـى          . كردند ىدينى خود را با قدرت نگهدارى م      
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يعنى آنچه را كه ما بـه شـما   » خُذُوا مـا اتَيناكُم بِقُوةٍ«: فرمايد خواهد و مى  همه مردم مسلمان مى   
دهيم با قوت و قدرت بگيريد و از آن محافظت كنيـد و نگذاريـد كتـاب خـدا دسـتخوش                      مى

ولى متأسفانه يهود اين دستور را عملـى نكردنـد و تـورات             دست تحريف كنندگان واقع شود      
الـسالم بـا قاطعيـت از قـرآن      تحريف شد ولى مردم مسلمان به راهنمـائى ائمـه اطهـار علـيهم        

. محافظت نمودند و نگذاشتند حتّى يك آيه يا يك كلمه از قرآن به عنوان تحريف حذف شود                
  . اينها با قوت و قدرت قرآن را حفظ نمودندتوجهى تورات را از دست دادند ولى آنها با بى

  
  »اهميت عمل به كتاب خدا«

منظور از ارسال رسل و انزال كتب عمل كردن به دستورات و قوانين الهى اسـت و منظـور             
            الخاص است كه بعد از      از عبادت و عمل كردن به دستورات الهى رسيدن به مقام تقواى خاص

 تقواى عام و حتّى تقواى خاص انسان ممكن است خـود            شود، يعنى در   تزكيه نفس حاصل مى   
 نفـس كـرد و خـود را در          ةرا به ترك گناه و تقوى مجبور كرده و يا وادار كند ولى وقتى تزكي              

حقيقـى عمـل      عبادالرحمن قرار داد و ملكه تقوى در او پيدا شد، خودبخـود بـه تقـواى                ةزمر
آيد كه اين مرحله از تقوى  ناه خوشش نمىكند و به هيچ وجه گناه نخواهد كرد و بلكه از گ مى

اسرائيل و بلكه به همـه مردمـى         در اينجا خداى تعالى به بنى     . گويند الخاص مى  را تقواى خاص  
محتواى كتـاب را بـه يـاد داشـته          : فرمايد كه از جانب پروردگار كتابى به دست آنها رسيده مى         
بـه دسـت    » واذكروا ما فيـه   «لب از كلمه    باشيد، نه آنكه تنها به خواندنش اكتفا كنيد كه اين مط          

الخـاص   در اين صورت شايد بتوانيد خود را بـه تقـواى حقيقـى و يـا تقـواى خـاص                   . آيد مى
  .برسانيد

شويد ولى اگـر ادامـه دهيـد و     يعنى اگر چه با عمل كردن به دستورات كتاب، اهل تقوا مى          
الخـاص   نيـد داراى تقـواى خـاص   تقوا را ملكه خود قرار دهيد و تزكيه نفس نمائيد شـايد بتوا     

  )63. (گرديد و بنده واقعى خداى تعالى شويد
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  »شود مهربانى و فضل الهى شامل مى«
بدون ترديد افراد سست و كم همت هميشه عقب قافله علم و دانش و بلكـه عقـب تمـام                    

ها تـرحم  آنها هميشه مورد تحقير ديگران واقع شده و بايد به آن       . كنند فضائل انسانى حركت مى   
داشتند، داراى اسـتقامت و قـوت بودنـد و قـدرت             اگر اين افراد مانند سائرين همت مى      . شود

فهميدنـد كـه چـه منـافعى را بـه خـاطر نداشـتن                تر بود و يا الاقل مى      گيرى آنها جدى   تصميم
ئيل و  اسرا اما متأسفانه بنى  . ماندند دهند، يك لحظه به اين حالت باقى نمى        استقامت از دست مى   

اند از تعهد خـود در مقابـل پروردگـار رو            گيرى و اراده ضعيف    كسانى كه مانند آنها در تصميم     
زيرا سرمايه عمر خود را     . كنند بسيار ضرر مى   گردانند و اگر فضل الهى شامل حالشان نشود        مى

و از اند ولى بعكـس اگـر اينهـا داراى اسـتقامت شـوند         به باد داده و از تمام سعادتها دور شده        
تعهدات و پيمانهاى خود رو نگردانند و آنها را فراموش نكنند، منافع زيادى نصيبشان خواهـد                
شد كه يكى از آن منافع اين است كه مالئكه در دنيا و آخرت به كمـك آنهـا خواهنـد آمـد و                        

  )64. (روزبروز مقاومتشان در مقابل سختيها بيشتر خواهد شد



 66 تا 65آيات                                                                                                سورة بقره

                                                                               245    

  
  
  
  
  
  

  » بقرهة سور66 تا 65آيات «
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  » بقرهة سور66 تا 65آيات  ةترجم«
  

دانستيد آنهائى از شما مردم كـه در روز شـنبه از              مى و شما حتماً  
هـاى   حد خود تجاوز كردند، ما به آنها گفتيم كه به صـورت بوزينـه             

  )65. (مطرود درآئيد
ما آنها را براى مردمِ آن وقت و نسلهاى بعد عبرت و براى اهـل               

  )66. (تقوى موعظه و پند قرار داديم
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  » بقرهة سور66 تا 65توضيح آيات «

  
  »نيرنگ و نفاق در احكام الهى«

شايد بدترين صفات رذيله براى انسان عادت نمودن به خدعه و نيرنـگ اسـت كـه حتّـى                   
كنند كه خداى تعالى از همه چيز و         آنها فكر نمى  . كنند بعضى آن را در احكام الهى نيز پياده مى        

داننـد كـه    آنهـا نمـى  . آگاه است و از نيرنگ آنها كامالً مطّلع اسـت    از همه خطورات قلبى بشر      
غـضب الهـى    . باز گـردد   درك و نيرنگ   گذارد قوانينش دستخوش افراد كم     پروردگار متعال نمى  

يعنـى بخواهنـد بـا نيرنـگ از         . شود كه اين چنين باشـند      بيشتر از هر كس به آنهائى متوجه مى       
خـداى  . گناه معرّفـى نماينـد   اند خود را بى  آنكه گناه كردهقوانين الهى سرپيچى كنند و در عين     

درآورد، آنها از صيد ماهى در روز        »بوزينه«اسرائيل را به خاطر همين كار به صورت          تعالى بنى 
اسرائيل هم   بنى. شنبه نهى شده بودند و بنا بود ماهيان دريا در آن روز مورد تجاوز قرار نگيرند               

گرفتنـد ولـى نيرنـگ       كردند و روز شنبه ماهى نمـى       انون پيروى مى  به عقيده خودشان از اين ق     
گفتند مـا از حوضـچه       كندند و با خود مى     هائى مى  يعنى روز شنبه در كنار دريا حوضچه      . زدند

هـا   كردند چون حوضـچه    ها عبور مى   ايم، ماهيها وقتى از كنار اين حوضچه       كندن كه نهى نشده   
توانستند به راحتى از آن      افتادند و نمى   ها مى  ميان حوضچه گودتر از سطح دريا بودند ماهيها در        

رفتند و ماهيهـا     اسرائيل روز يكشنبه به راحتى و بدون زحمت مى         بنى. ها بيرون بيايند   حوضچه
  .مسخ نمود و آنها را مطرود فرمود» بوزينه«خداى تعالى آنها را به صورت . كردند را صيد مى
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  »روش عقالء عبرت گرفتن از هر چيزى است«
رسـاند و   يكى از صفات حميده انسان كه صد درصد بشر را به كماالت و علم و تجربه مى        

انگيـزى   دهد، عبرت گرفتن از هر جريان تـاريخى و از هـر موضـوع عبـرت                به انسان رشد مى   
  .است

ما آنهـا را    : فرمايد ند، مى ك اسرائيل را نقل مى    در قرآن خداى تعالى پس از آنكه قضاياى بنى        
يعنى بوزينه شدنشان را و عقوبتهاى ديگر آنها را براى مردم آن زمان و مردم زمانهاى بعد مايه                  

خوانند بايد بداننـد كـه پروردگـار         يعنى كسانى كه قصص قرآن را مى      . عبرت و پند قرار داديم    
اينهـا  . رى نبـوده اسـت    ها جز عبرت گرفتن عقالء چيـز ديگـ         متعال منظورش از نقل اين قصه     

پند و اندرز    هاى دروغين نيست، اينها رمان و حكايتهاى بافتنى نيست، بلكه عبرت است،            قصه
باشد، يعنى آنهائى كه نفس      است، اينها موعظه و نصيحت براى آنهائى كه اهل تقوى هستند مى           

انـد و از     اف نموده اند و قلب خود را پاك و شفّ        خود را از آلودگيها و صفات رذيله نجات داده        
هر جريانى برداشت صحيحى به نفع زندگى، به نفع كماالت و بـه نفـع دنيـا و آخـرت خـود                      

  .اند، هست نموده
هـاى   اگر انسان بكوشد كه از دنياى خود، از اطراف و جوانب زندگى خود، از آثار و نشانه                

ان خود پنـد بگيـرد،      مردم دنياى خود و از عاقبت مردم خوب و مردم بد، از زمانهاى قبل و زم               
يعنى با دقّت مسائل آنها را تحليل كند و برداشتهائى از تجربيات و حكايات آنها داشته باشد و                  

رسد و اگر اهل تقوى باشـد،        آنها را به كار ببندد، بسيار موفّق خواهد بود و زود به كماالت مى             
  .هد شدبه كمال آن خواهد رسيد و اگر اهل تقوى نباشد، حتما اهل تقوى خوا
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  » بقرهة سور73 تا 67آيات «
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  » بقرهة سور73 تا 67 آيات ةترجم«
خـدا بـه   : و به ياد بياوريد آن زمانى را كه موسى به قومش گفت          

مـا را بـه مـسخره       : گفتنـد . شما امر فرموده كه ماده گاوى را بكشيد       
بـرم از اينكـه جـزء نادانـان          به خدا پناه مـى    : موسى گفت ! اى؟ گرفته
  )67. (باشم

يـت ايـن مـاده گـاو را         از خدايت براى ما بخـواه كـه ماه        : گفتند
  .روشن كند

فرمايد كـه آن نـه پيـر و از كـار افتـاده               خداوند مى : موسى گفت 
پـس انجـام بدهيـد      . بين اينها است   است ونه جوان كار نكرده، بلكه     

  )68. (ايد آنچه را كه امر شده
از خدايت بخواه كه براى مـا بيـان كنـد رنگـش چگونـه               : گفتند

يد اين ماده گاو، زرد يك رنـگ        فرما خداوند مى : است؟ موسى گفت  
  )69. (كند، است كه رنگ زردى آن بيننده را مسرور مى

اى موسى از خدايت بخواه كه ماهيت اين گاو را باالخره           : گفتند
زيرا ايـن مـاده گـاو بـراى مـا مـشتبه شـده و مـا                  . كامالً روشن كند  

  )70. (انشاءاللّه هدايت خواهيم شد
فرمايد كه آن گاوى است كـه نـه بـراى            خدايم مى : موسى گفت 

شخم زدن زمين رام شده و نه براى آب كشيدن زراعت آمـاده شـده               
  .است از هر عيبى سالم است و هيچ گونه رنگ ديگرى در آن نيست

اى پـس آن گـاو را        حاال حرف صـحيح و كامـل را آورده        : گفتند
  )71. (خواستند اين كار را بكنند ذبح كردند و حال آنكه نمى

 به ياد بياوريد آن زمانى را كه كسى را كـشتيد، سـپس دربـاره                و
قاتل او به نزاع پرداختيد و يكديگر را مـتّهم كرديـد و خـدا خـارج                 

  )72. (نموديد را كه كتمان مى كند آنچه مى
سپس ما به شما گفتيم كه بعضى از اجزاء گـاو را بـه آن مقتـول                 

هاى خـودش را      نشانه كند و  ها را زنده مى    اين چنين خدا مرده   . بزنيد
  )73. (شايد شما عقلتان را به كار بيندازيد. دهد به شما نشان مى
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  » بقرهة سور73 تا 67توضيح آيات «
  

»اسرائيل  عجيب گاو بنىةقضي«  
او را زر و زيور . دانست كه به زودى از دنيا خواهد رفت مرد صالحى كه پير شده بود و مى

ولـى يـك مـاده گـاوى        . داشت و به فكر اندوختن مال و منال دنيائى نبـود           از ياد خدا باز نمى    
  :كرد وردگار عرض مىداشت كه در مناجاتش با پر

گذارم و آنها را بـه   خدايا من اين ماده گاو را براى پسرم باقى مى   
  .سپارم تا پسرم بزرگ شود و از گاو استفاده كند تو مى

پيرمرد پس از چندى از دنيا رفت و ماده گاو براى پسرش باقى مانـد، آن پـسر همـه روزه                     
ثروتمندى بود كه امـوال زيـادى    ز آن طرف مردا. كرد برد و از آن استفاده مى    گاو را به چرا مى    

اى داشت كه بعد از فوتش از او باقى مانده و تمام ثروت پدر به او                 داشت و پسر بسيار برازنده    
بود اما پسرعموهايش كه فقيـر و تهيدسـت بودنـد بـه او حـسد                » عاميل«رسيده بود و اسمش     

اسرائيل كشتن او را تهمـت        اقوام بنى  كردند و او را شبانه و مخفى كشتند و به جمع ديگرى از            
اسرائيل بر   زدند و خود آنها براى خونخواهيش قيام كردند و باألخره غوغائى در ميان اقوام بنى              

ناچار به محضر حضرت موسى رفتند تا آن        . خواستند يكديگر را بكشند    پا شد، تا جائى كه مى     
حـضرت موسـى بوسـيله      .  نمايد حضرت در ميان آنها قضاوت كند و حقّ را براى آنها روشن           

ماده گاوى را ذبـح كنيـد و دم         : وحى كه از جانب خداى تعالى به او رسيده بود، به آنها فرمود            
  .آن گاو را به بدن مقتول بزنيد تا زنده شود و مقتول قاتل خود را معرّفى نمايد
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 مـسخره   شـما مـا را ريـشخند و       : اسرائيل از شنيدن اين جمله تعجب كردنـد و گفتنـد           بنى
مسخره كردن و ديگران را استهزاء نمودن كار نادانان اسـت و            : كنيد؟ حضرت موسى فرمود    مى

  .برم كه از جاهالن باشم من به خدا پناه مى
هاى گاوى كه دمش مـرده       اسرائيل از حضرت موسى خواستند كه از خداى تعالى نشانه          بنى
  : طريق وحى گفتحضرت موسى از. كند را بپرسد و به آنها بگويد زنده مى

فرمايد كه آن گاوى است كه نه آن قدر پير است كه از كار افتـاده باشـد و                    خداى تعالى مى  
فرمايد كه هر چه زودتر آنچه را كه         سال است و اضافه مى     بلكه ميان . نه زياد جوان و بكر است     

  .به شما امر شده، انجام دهيد
  . اين گاو رنگش چگونه استاز خدايت بخواه كه براى ما بگويد كه: آنها گفتند

فرمايد كه رنگ گاو زرد كامل و خالص اسـت و آنچنـان              خدايم مى : حضرت موسى گفت  
  .شود آيد و مسرور مى اى از آن خوشش مى خوشرنگ است كه هر بيننده

دانـيم در ميـان      از خدا جميع خصوصيات اين گاو را بپرس چون ما نمى          : اسرائيل گفتند  بنى
اين گاو براى ما مشتبه شده است و انشاءاللّه مـا بـا ايـن جـواب                 . ب كنيم گاوها كدام را انتخا   

  .كامالً راهنمائى خواهيم شد
گويد كه آن گاو نـه آن قـدر رام اسـت كـه               خدا مى : حضرت موسى جواب آورد و فرمود     
بدن سالمى دارد و خطّ . توان براى زراعت آب كشيد زمين را بشود با او شخم زد و نه با او مى

  .ى نداردو خال
حاال فهميديم كه آن گاو كدام است و حاال تو حقّ مطلب را بيان كردى               : اسرائيل گفتند  بنى

و لذا براى تجسس و تحقيق از گاوى كه اين چنين خصوصيتى را داشته باشد حركت كردند و 
تنها همه خصوصياتى را در همان گاوى كه آن پسر يتيم داشت پيدا كردند و آن را بـه قيمـت                     

  .خواستند اين كار را بكنند اگر چه نمى. يادى از او خريدند و گاو را كشتندز
اسرائيل به ياد بياوريد وقتى كه شما كسى را كشتيد و در آن اختالف داشتيد ولى   اما اى بنى  

ما فرمان داديم كـه     : گويد خداى تعالى مى  . نموديد روشن فرمود   خدا آنچه را كه شما پنهان مى      
ه بعضى از اجزاء گاو بمالند كه طبق روايات بدن مقتول را به دم گاو زدند و آن بدن مقتول را ب

  كند و نشانه خود اسرائيل فهماند كه خدا چگونه مرده را زنده مى كشته زنده شد و خدا به بنى
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  .را به آنها ارائه داد، شايد عقل خود را به كار بيندازند
  

  »اين سوره به خاطر اين قضيه«
  » نامگذارى شده است بقرهةسور«

 آيه دارد و دهها حكايت و صـدها         286هاى قرآن است و      كه بزرگترين سوره  » بقره «ةسور
  .شده است» بقره «ةبه خاطر اين قضيه اسمش سور. آميز دارد مطلب مهم و حكمت

مگر اين قضيه چقدر مهم است كه محور همه مطالب اين سوره گرديده است؟ بايد درباره                
تعمق بيشتر و تدبر زيادترى نمود و شايد به خاطر آنكه گاو وجود پر بركتى است و اين قضيه   

بيشترين رشد اقتصادى يك جامعه بخصوص روستائيان بر دوش گاو است، بزرگتـرين سـوره               
قرآن به نام سوره بقره شده و به اين وسيله خداى تعالى خواسته مردم را به اهميت وجود اين                   

يا شايد در اين قضيه چون آن قدر به گاو اهميت داده شـده كـه جزئـى از                   حيوان متوجه كند،    
شـود و از طرفـى بـه بـشر فهمانـده كـه نفعـش در                  بدنش را اگر به مرده انسان بزنند زنده مى        

صورتى است كه آن كشته شود و از گوشت و اجزاء بدن او براى زندگى انسانها استفاده شـود      
ند كشتن گاو جائز نيست و چون اين قضيه مذهب اسـالم را             نه آنكه مثل جمعى از مردم بگوي      

كند و اين معرّفى مهمترين خصوصيت ديـن مقـدس           از آن افراط و اين تفريط پاك معرّفى مى        
اسالم است كه آن دين در صراط مستقيم بوده و با موفّقيت، پيروانش را در صراط مستقيم بـه                   

» بقـره « قضيه توجه شده و اسم اين سوره را سـوره  رساند، در نام اين سوره به اين    كماالت مى 
  .اند گذاشته

  
  »اعتنائى به خدا ادبى و بى بى«

  »از بزرگترين گناهان است«
اند، بـا    اعتنائى خود را نسبت به پروردگار اظهار كرده        ادبى و بى   اسرائيل بى  در اين قضيه بنى   

  .آنكه خداى تعالى به آنها كمال محبت را نموده است
ل آنكه استهزاء و مسخره نمودن ديگران كـه كـار نادانـان و جـاهالن اسـت بـه خـدا و                       او

اى؟ چه معنى دارد كه جسد كشته گاو، مرده       ما را مسخره كرده   : پيغمبرش نسبت دادند و گفتند    
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انسان را زنده كند؟ آنها به قدرى اين كالم را زشت ادا كردند كه پيغمبر خدا حـضرت موسـى          
ديگـر آنكـه مكـرّر      . ا كه من از جاهالن باشم و كسى را بخواهم مسخره كنم           پناه بر خد  : فرمود

حاال پروردگارت را بخوان و از او بپرس كه اين گاو چگونـه             : كردند اين گونه مطلبشان ادا مى    
خواست بگويند از پروردگار عزيزمان، خداى مهربانمان، خداى قادر و حكيممان  آنها مى. است

مگر آنها خداى ديگرى داشتند كه      . ش و خصوصياتش چگونه است    سؤال كن كه اين گاو رنگ     
θ#: فرمايـد  بايد گفت بلى زيرا خداى تعالى مى      . »خدايت«: به حضرت موسى گفتند    ç/ Ì ô© é& uρ)) ’ Îû 

ãΝ Îγ Î/θ è= è% Ÿ((≅ ôf Ïè ø9 لذا به آنها   . يعنى دل آنها متوجه گوساله بود و خداى آنها همان گوساله بود            ١#$
ه گاو را بكشند و خداى خود را از بين ببرند و آنها با حضرت موسـى يـك                   دستور داده شد ك   
  .خدا داشته باشند
پروردگار نباشد و    اسرائيل و در هر كجاى ديگر و هر كس اگر متوجه عظمت            در اينجا بنى  

بـدترين و   . اعتنائى نام خدا را ببرد و او و يا رسولش را به كارهاى جاهالنه نسبت بدهـد                 با بى 
  .شود ن گناه را كرده و در زمره كفّار و فساق محسوب مىبزرگتري

  
  »كنند مردم قشرى معنويات و معجزات را باور نمى«

بعضى از مردم معتقدند كه چيزهاى حقيقى و واقعى همان چيزهائى است كـه بـا حـواس                  
اش را نفمند و يا با حواس پنجگانه خود احساس  شود و آنچه را كه فلسفه ظاهرى احساس مى

استعداد و كوتاه فكرند، اينها معجزات انبياء  درك و كم اين افراد بسيار كم. كنند نكنند، قبول نمى
السالم و كرامات اولياء خدا را قبول ندارند، اين عـده بـه دو دسـته تقـسيم               و ائمه اطهار عليهم   

 هم به خرج شوند و عنادى فهمند و منكر هم نمى يك دسته از آنها اين حقايق را نمى. شوند مى
هر چه به گوشمان از عجائب رسيد و نتوانـستيم هـضمش كـنم در               : گويند بلكه مى . دهند نمى

  .گذاريم تا برهانش به ما برسد بقعه امكان آن را مى
  

                                                 
  .93ة  بقره آيةسور -1
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انـد و دشـمن آنچـه را كـه           اما جمعى كه در جهل مركّـب هـستند و تزكيـه نفـس نكـرده               
گوينـد و در جهـل مركّـب ابدالـدهر           و بيراه مى  ورزند و بد     توانند بفهمند هستند، عناد مى     نمى
اين افراد به نويسندگان مسائل معنـوى اعتـراض         . شوند مانند و سد راه موفّقيت ديگران مى       مى

دانيم كه  نش مشكل است و ما مىدارند كه فالن قضيه قابل هضم نيست، فالن مطلب قبول كرد
خواهنـد امـور معنـوى       پس اينها نمـى   . اكثر امور معنوى براى مردم عادى غيرقابل هضم است        

اسـرائيل تـوى     اشاعه پيدا كند و از طرف ديگر اين خداى تعالى است كه با نقل قضيه گاو بنى                
اى را كـه قطعـا    ش قضيهدنيا در كتاب خود زند و براى مردم درك مى دهن اين عده از افراد كم 

  .كند از همه قضاياى معنوى بيشتر غيرقابل هضم است، بيان مى
جان حيوانى بتواند مرده انسانى را جان ببخشد؟ اينها          آيا چگونه ممكن است اجزاء بدن بى      

جان اين قدرت را قائلنـد، چـه اشـتباهى           كنند كه اولياء خدا براى گاو يا اجزاء گاو بى          فكر مى 
اوليـاء خـدا همـه كارهـا را         . انديـشند  چقدر فكر آنها كوچك است كه اين گونه مى        كنند و    مى

فقـط روى   . شناسـند  دانند و خدا را در مقابل هـر كـارى قـادر مطلـق مـى                تحت اراده الهى مى   
همـه معجـزات و   . كنـد تفـاوت دارد     اى كه خداى تعالى براى كارى منظور مى        مصالحى وسيله 

قت كار خدا است ولى به نام بندگانش و يا هر چـه را كـه او                 خوارق عادات و كرامتها در حقي     
اسرائيل در عين آنكه در آخر كار دسـتور حـضرت موسـى را               بنى. كند مصلحت بداند تمام مى   

شـوند بـا نابـاورى       عمل كردند ولى در ابتدا مثل همه كسانى كه وقتى با اين مسائل روبرو مى              
ل كنند كه دم گاو بتواند مرده را زنده كند ولى وقتى            توانستند قبو  كنند، بودند و نمى    برخورد مى 

با چشم خود مشاهده كردند، متوجه عظمت قدرت پروردگار گرديدند و فهميدند خداى تعالى 
  . كند ها را اين گونه زنده مى دست در كار است و مرده

  
  »اند خدا و رسولش مربى جامعه«

برده اين حيوان بـراى انـسانهاى آن         اده مى از دوران قديم به خاطر منافعى كه بشر از گاو م          
اگر انسانها را به حال خـود وابگذارنـد و آنهـا را وادار بـه                . وقت محترم و محبوب بوده است     

  .كنند  نفس نكنند، غالبا در محبت جانب افراط را انتخاب مىةتزكي
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ان مظهـر   ترين حيوان و يا احيانا به عنو       كم گاو به عنوان مقدس     در زمان حضرت موسى كم    
شد، چنانكه گوساله سامرى مورد پرستش واقع        اتم پروردگار و بلكه به عنوان خدا پرستش مى        

  .گرديد
. كردنـد  كـشتند و در مقابـل، از او احتـرام مـى            بر اين اساس آنها به هيچ عنوان گاو را نمى         

 كه بايد از گاو خداى تعالى بوسيله اين قضيه آنها را وادار به كشتن گاو فرمود و به آنها فهماند
  .بردارى نمائيد همه نوع استفاده كنيد و بيشتر، از كشته گاو بايد بهره

خداى تعالى كه مربى بشر است بوسيله ايـن قـضيه ابهـت كـشتن گـاو را كـه از ديـدگاه                       
اسرائيل خيلى مهم بود از نظر آنها برطرف نمود و آنها را از خطر انحراف و گاوپرستى بـه                    بنى

  .گاو به دست خودشان حفظ فرمودخاطر كشتن 
  

  »ايمانى يكى از عالئم بى«
  »تصميم نگرفتن فورى در مقابل اوامر الهى است«

االيمان كه قاطعيتى ندارند، وقتى بـا يـك مـسأله دينـى مـشكلى                ايمان و يا ضعيف    افراد بى 
را بـر  شوند و از طرف ديگر هم مجبورند آن كار را بكنند با وسوسـه و ترديـد كـار          روبرو مى 

دهنـد كـه بـا سـؤاالت         كنند و آن قدر در قلب خود شـك و ترديـد راه مـى               تر مى  خود مشكل 
خواهند به خيال خود راه آسانى را براى انجـام آن مـسأله انتخـاب نماينـد ولـى                    توضيحى، مى 

دهـد بـه همـان آسـانى و      اى را كه دستور مى غافل از آنكه خداى تعالى دوست دارد هر مسأله    
. مان داده مردم فورا و قاطعانه عمل كنند و مشكالتى براى خود بوجود نياورنـد              سهولت كه فر  

شود و حال آنكه     اراده نيز مى   كم گيرها و افراد شكّاك و     اين بحث شامل حال وسواسيها و بهانه      
همان گونه كه خدا دوست دارد واجبات و قوانين مهمش جدى گرفتـه شـود و بـه              : اند فرموده

مچنين دوست دارد كه آنچه را مرخّص كرده و آزاد گذاشته است، مـردم در     آنها عمل گردد، ه   
  .مورد آن آزاد باشند
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  :السالم نقل شده كه فرمودند در تفسير عياشى از حضرت رضا عليه
كردند كـافى بـود ولـى سـخت          اسرائيل گاوى را ذبح مى     اگر بنى 

آلـه   و هعلي اهللا رسول اكرم صلى  . خدا هم به آنها سخت گرفت     . گرفتند
يعنى آنهائى كه قبـل     » انّما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم      «: فرمود

از شما بودند به خاطر آنكه بسيار از چيزهائى كـه الزم نبـود سـؤال                
  .كردند، هالك شدند مى

جوئى كنيم و كـار را بـر         اسرائيل نباشيم كه در مقابل دستورات الهى بهانه        بنابراين مانند بنى  
آلـه بـه شـما       و عليه اهللا و آنچنان كه دستور آمده كه هر چه رسول خدا صلى          خود سخت نمائيم    

گويد بدون صرف وقت و كامالً متعارف و طبيعـى و بـدون وسوسـه، انجـام دهـيم تـا بـه                      مى
  .موفّقيت برسيم

  
  » اسرائيل از حضرت موسى چرا بنى«

  »اين همه توضيح خواستند؟«
شود، شـايد    كند و كشته زنده مى     موسى دعا مى  شد كه حضرت     اسرائيل گفته مى   اگر به بنى  

زيرا از دعا حضرت موسى     . اى بكنند  شدند كه سؤاالت متعجبانه    آنها اين گونه دچار ترديد نمى     
آنها شكافتن دريا و اژدها شدن عصا و نازل شدن مائـده و             . خيلى كرامت و معجزه ديده بودند     

 بـاور كننـد كـه حـضرت موسـى كنـارى             توانستند حضرت ديده بودند ولى نمى     غيره را از آن   
شما هم اگـر بـه   . اند به مرده بزنند و مرده زنده شود  اسرائيل كشته  بايستد و دم گاوى را كه بنى      

جـان   توانيد باور كنيد كه دم گـاو بـى         جاى آنها باشيد بخصوص اگر ايمانتان ضعيف باشد نمى        
ردنـد كـه ايـن كرامـت مـال گـاو            ك لذا آنها شايد فكر مـى     . بتواند به مرده انسان حيات ببخشد     

مخصوصى است كه خصوصياتش را بايد بدانند و فقط همان را بكشند، ولى غافل از آنكه اين                 
خواست به آنها و بلكه به مردم دنيا تعليم دهد كه مرده زنـده               چنين نبود بلكه خداى تعالى مى     

و يـا گـاو     كردن نه كار حضرت موسى و نه كار حضرت عيسى و نه كار دم گـاو مخـصوص                   
لـذا در آخـر قـضيه خـداى تعـالى           . اسرائيل است، بلكه همه آنهـا كـار خـدا اسـت            عادى بنى 

  :فرمايد مى
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هـايش را    كند و اين چنين نـشانه      اين چنين خدا مرده را زنده مى      
دهد، شايد شما عقلتان را بـه كـار بيندازيـد و فكـر               به شما نشان مى   

  .  قرار ندهيدكنيد و براى خدا هيچ كس و هيچ چيز را شريك
  

  »خداى تعالى ياور مستضعفان است«
اگر چه ممكن است انسان خطاهائى داشته باشد و حتّى مؤاخذه هـم بـشود و يـا صـفات                    

اى در او وجود داشته باشد ولى در نتيجه به نفع مستضعفين واقـع شـود و آن خواسـت                     رذيله
ؤال در صـفات آن گـاو از        بايـست ايـن همـه سـ        اسرائيل نمـى   مثالً اگر چه بنى   . خدا هم باشد  

حضرت موسى بكنند ولى به آن جوانى كه پدر صالحى داشت، خداى تعالى در مقابل فـروش                 
خوبى عنايت كرد و به اصطالح از جهل مردم و از ضعف ايمان مردم به نفع آن                  آن گاو ثروت  

  . جهل و ايمان ضعيف آنها هم بودة جريمةجوان استفاده شد كه جنب
  

  »ائيل از جريان اطّالع داشتنداسر جمعى از بنى«
را كشت و او را نزد حضرت موسـى         » عاميل«در بعضى از تفاسير آمده كه فردى به تنهائى          

ـ           » عاميل«آورد و خود را پسرعموى        سـوره   72 ةمعرّفى كرد و طلب خون او را نمود ولى از آي
كردنـد و   ن را كتمان مى   اسرائيل از قاتل اطّالع داشتند و آ       شود كه جمعى از بنى     بقره استفاده مى  

اگـر فقـط   » واللّه مخْرِج ما كُنْتُم تَكْتُمونَ«: فرمايد زيرا مى. خداى تعالى حقيقت را روشن فرمود  
داشت و بقيه مطّلع نبودنـد، خـداى تعـالى بـا             يك نفر كه همان قاتل باشد از جريان اطّالع مى         

اسـرائيل اسـت و تـذكّر        اب به بنـى   فرمود و ممكن است كه چون خط       كلمه جمع آن را ادا نمى     
اگر چه آن كار را فـردى انجـام داده          . مسائل گذشته و نعمتهائى كه خدا به آنها داده است بوده          

شده و مسأله زنده شدن مقتول براى همه آنهـا مفيـد             است ولى چون فسادش دامنگير همه مى      
فظ جمع همه آنها را منظـور       بوده خداى تعالى خطابات اين قضيه را به همه آنها فرموده و با ل             

  .نموده است
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  »بقره ة سور74 ةآي«
  

Ν èO ôM |¡ s% Ν ä3 ç/θ è= è% .⎯ ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ š Ï9≡ sŒ }‘ Îγ sù Íο u‘$ y∨ Ït ø: $$ x. ÷ρ r& ‘‰ x© r& 

Zο uθ ó¡ s% 4 ¨β Î) uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yf Ït ø: $# $ yϑ s9 ã ¤f x tF tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ ã≈ yγ ÷Ρ F{ $# 4 ¨β Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 

ß, ¤) ¤± o„ ßl ã ÷‚ uŠ sù çµ ÷Ψ ÏΒ â™ !$ yϑ ø9 $# 4 ¨β Î) uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yϑ s9 äÝ Î6 öκ u‰ ô⎯ ÏΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 3 $ tΒ uρ 

ª! $# @≅ Ï≈ tó Î/ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? ∩∠⊆∪١  
  

  » بقرهة سور74 ة آيةترجم«
  

ولى دلهاى شما پس از اين واقعه قساوتش بيشتر شد و آن مانند             
شكافد و  زيرا سنگ گاهى مى   . تر گرديد  سنگ و بلكه از سنگ سخت     

گـردد و از آن      شود و بعضى از آنها منشق مـى        از آن نهرها جارى مى    
خدا از سر كوه بـه      آيد و بعضى از آن سنگها از خوف          آب بيرون مى  

  )74. (كنيد غافل نيست افتند و خدا از آنچه مى زير مى
  

  

                                                 
  .يعنى نرم نبودن، رحمت و مهربانى نداشتن و غلظت داشتن» قست« -1
  .شود يعنى جارى مى» يتفجر«
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  » بقرهة سور74 ةتوضيح آي«
  

  »شود چگونه دل انسان سخت مى«
ادبـى در مقابـل آنهـا حيـاء و           اعتنائى بـه بزرگترهـا و بـى        گاهى انسان در اثر لجبازى و بى      
اينجـا اسـت كـه ايـن     . رود كـم از بـين مـى     شود و بلكه كم    مالحظه و انعطافش كم و كمتر مى      

گـردد كـه سـخنان        دين و قساوت قلب و خواب غفلـت مـى          اعتنائى به  توجهى منجر به بى    بى
شـود ابـدا     پيامبران الهى و مواعظ حسنه با همه تأثيرش در ديگران هر چه به آنها موعظـه مـى                 

  .تأثيرى ندارد
ما اگر بخواهيم در رديف مثلى كه خداى تعالى براى دل سـخت و غيرقابـل انعطـاف زده،                   

يعنـى  . شـوند  در نرمى و سختى به سـه بخـش تقـسيم مـى           دلها را مثل بزنيم، بايد بگوئيم دلها        
اسرائيل به چشم خود ديدند      گاهى سنگ آنچنان كه بنى     ترند زيرا  بعضى از دلها از سنگ سخت     

شكافد و تحـت تـأثير       كه با يك ضربه عصاى حضرت موسى دوازده انفجار از او پيدا شد، مى             
اسـرائيل بـا آن همـه        شود ولى دلهاى بنى    ىهاى ديگر او واقع م     عصاى حضرت موسى و ضربه    

دلـى را بـه    شود و حتّى سخت گفتار و معجزاتى كه از حضرت موسى مشاهده نمودند نرم نمى    
دلهاى آنها سخت شده مثل سنگ و بلكه از سنگ      «: فرمايد رسانند كه خداى تعالى مى     جائى مى 

اى اسـت و قابـل        دل مـرده   بنابراين به اين گونه دلها كه در حقيقـت        . »تر شده است   هم سخت 
  .هدايت نيست، نبايد اميدوار بود

اگر ميخ فـوالدى بـا      . ولى بعضى از دلها مانند ديوارى است كه از سيمان ساخته شده باشد            
هاى پى در پى محكم بر او فرود آيد ممكن است ديوار سوراخ شود و باألخره اميدى به                   ضربه
  .رود آن مى

پـذير اسـت، نـرم و آنچنـان          اين دلها مال مردم با ايمان و موعظه       اما بعضى از دلها كه اكثرا       
دل آنهـا   . كننـد  پذيرند كه با آغوش باز از حقـايق اسـتقبال مـى            علوم و معارف و موعظه را مى      

ظرفيت پذيرفتن حكمت و علوم الهى را دارد و اگر تمرين اخالص كنند و خـود را بـه مقـام                     
الـسالم بـراى     انبيـاء علـيهم   . گـردد  بانشان جارى مـى   مخلصين برسانند، حكمت از قلبشان به ز      

  .اند هدايت دو دسته اخير آمده
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ولــى دســته اول بــه هــيچ وجــه قابــل هــدايت نيــستند و خــداى تعــالى بــه پيــامبر اكــرم 
  .»آورند چه آنها را بترسانى يا نترسانى آنها ايمان نمى«: آله فرمود و عليه اهللا صلى
  

  »فرق بين خشيت و خوف«
هيچگـاه  . شـود  مى خشيت به معنى ترسى است كه از روى محبت و معرفت متوجه انسان            

ولـى خـشيت    . ترسد، بخصوص كه معشوق او را دوست داشته باشد         دوست از معشوقش نمى   
: گوينـد  مـى . ترسد كه مبادا محبوبش از او ناراحت شـود و يـا از دسـتش بـرود                 دارد يعنى مى  

اى گريه   چرا حاال كه به وصل رسيده     : از او پرسيدند  . كرد دند او گريه مى   مجنون را نزد ليلى بر    
انسان در وصال بيشتر از زمان فراق،       . ترسم ليلى را از من بگيرند      مى: كنى؟ در جواب گفت    مى

  .نگران فراق است
شـود،   شوند خوف و خشيتشان بيشتر مـى       اولياء خدا هر مقدار به خداى تعالى نزديكتر مى        

برند ترس از اينكه مبادا روزى اين لذّت مناجـات از             از لقاء پروردگار بيشتر لذّت مى      هر مقدار 
  .گردد آنها گرفته شود، بيشتر مى

اند خشيت خوفى است كـه بـا    اند كه خشيت خوف شديد است و جمعى گفته        بعضى گفته 
سان بگويد  خواسته به ان   تعظيم باشد و در اين آيه شريفه كه خشيت را به سنگ نسبت داده مى              

هاى خدا هستند خورد شده و شكاف بر         كه كوه و سنگ در اثر زلزله و باد و باران كه از نشانه             
هاى خداى تعالى و سخنان و مـواعظ         تر از سنگ با ديدن نشانه      دارند ولى اين قلوب سخت     مى

  .ترسند آيند و خشيت ندارند و از خداى تعالى نمى السالم فرود نمى انبياء عليهم
  » تعالى غفلت نداردخداى«

شـود ولـى چـون       براى پروردگارى كه علم مطلق و محيط مطلق است، غفلت تصور نمـى            
خواهد براى پروردگار زن و      كند و حتى مى    انسان همه چيز را با آنچه خودش دارد مقايسه مى         

ه شناسد و او را مانند انـسان غافـل از همـ        فرزند تصور كند و گاهى او را به صورت انسان مى          
كند ولى پروردگار متعال همه تصورات او را رد كـرده كـه      تصور مى  چيز و يا بعضى از چيزها     

كند است و لذا فرموده خدا از آنچـه          توجهى به اشياء و آنچه بشر عمل مى        منجمله غفلت و بى   
  )74. (كنيد غافل نيست مى
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  » بقرهة سور79 تا 75آيات «
  

tβθ ãè yϑ ôÜ tG sù r& β r& (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ öΝ ä3 s9 ô‰ s% uρ tβ% x. ×,ƒ Ì sù öΝ ßγ ÷Ψ ÏiΒ tβθ ãè yϑ ó¡ o„ 

zΝ≈ n= Ÿ2 «! $# ¢Ο èO … çµ tΡθ èù Ìh pt ä† .⎯ ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ çνθ è= s) tã öΝ èδ uρ šχθ ßϑ n= ôè tƒ 

∩∠∈∪   # sŒ Î) uρ (#θ à) s9 t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u™ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u™ # sŒ Î) uρ Ÿξ yz öΝ ßγ àÒ ÷è t/ 4’ n< Î) 

<Ù ÷è t/ (# þθ ä9$ s% Ν æη tΡθ èO Ïd‰ pt éB r& $ yϑ Î/ yx tF sù ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tã Ν ä.θ •_ !$ ys ã‹ Ï9 ⎯ Ïµ Î/ 

y‰Ψ Ïã öΝ ä3 În/ u‘ 4 Ÿξ sù r& tβθ è= É) ÷è s? ∩∠∉∪   Ÿω uρ r& tβθ ßϑ n= ôè tƒ ¨β r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ $ tΒ 

šχρ ” Å¡ ç„ $ tΒ uρ tβθ ãΨ Î= ÷è ãƒ ∩∠∠∪   öΝ åκ ÷] ÏΒ uρ tβθ •‹ ÏiΒ é& Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ 

|=≈ tG Å3 ø9 $# Hω Î) ¥’ ÎΤ$ tΒ r& ÷β Î) uρ öΝ èδ ω Î) tβθ ‘Ζ Ýà tƒ ∩∠∇∪   ×≅ ÷ƒ uθ sù t⎦⎪ Ï% ©# Ïj9 

tβθ ç7 çF õ3 tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ §Ν èO tβθ ä9θ à) tƒ # x‹≈ yδ ô⎯ ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# (#ρ ç tI ô± uŠ Ï9 

⎯ Ïµ Î/ $ YΨ yϑ rO WξŠ Î= s% ( ×≅ ÷ƒ uθ sù Ν ßγ ©9 $£ϑÏiΒ ôM t6 tGŸ2 öΝ Íγƒ Ï‰÷ƒ r& ×≅ ÷ƒ uρuρ Ν ßγ ©9 $£ϑÏiΒ 

tβθ ç7 Å¡ õ3 tƒ ∩∠®∪١  
  
  
  

                                                 
  واريد؟يعنى آيا مأيوس نيستيد، طمع داريد، اميد» افتطمعون« -1
  .يعنى تغيير دادن كلمه از معنا و لفظ واقعيش» يحرّفونه«
  .دهيد يعنى آيا مطالب جديد از اطّالعاتى كه داريد به آنها خبر مى» اتحدثونهم«
 . يعنى غلها را باز كردن و جنگ را فتح نمودن» فتح«
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  » بقرهة سور79 تا 75 آيات ةترجم«
  

آيا طمع داريد كه به شما ايمان بياورند و حال آنكه جمعـى             
شنوند، سـپس بعـد از آنكـه آن را تعقّـل             از آنها كالم خدا را مى     

  )75. (دانند كنند و آنها حقيقت را مى اند، تحريف مى كرده
. ايـم  ايمـان آورده : گويند بينند، مى مؤمنين را مىآنها وقتى كه    

چـرا مطـالبى را   : گويند كنند، مى ولى وقتى با يكديگر خلوت مى 
كه خدا در خصوص اسالم و تأييد آن، براى شما بـاز كـرده بـه                

پيـشگاه پروردگـار     خواهيـد آنهـا در     گوئيد؟ آيا مى   مسلمانان مى 
  )76(اندازيد؟  ار نمىعليه شما استدالل كنند؟ آيا عقلتان را به ك

. دانـد  دانند كه خداوند پنهان و آشكار آنها را مى         آيا اينها نمى  
)77(  

سوادانى هستند كـه كتـاب خـدا را جـز            و جمعى از اينها بى    
دانند اينها جز به گمانهاى خود به چيـز          خياالت و توهماتى نمى   

  )78. (اند ديگرى دل نبسته
نويـسند،   اى با دست خـود مـى       پس واى بر كسانى كه نوشته     

گويند كه اين نوشته از جانب خدا است، بـراى آنكـه آن          بعد مى 
پس باز هم واى بر آنها از آنچـه بـه           . را به قيمت كمى بفروشند    

و بـاز هـم واى بـر آنهـا از آنچـه كـسب               . اند دست خود نوشته  
  )79. (كنند مى
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  » بقرهة سور79 تا 75توضيح آيات «

  
  »سوء سابقه«

كسى كه سـابقه بـدى      . كند سوء سابقه، يكى از دالئلى است كه انسان را از اعتبار ساقط مى            
  .در اعمال، ميان مردم دارد، نبايد مورد اعتماد مردم واقع شود

ار داريم  شخص معصيتكار يعنى كسى كه به خداى تعالى وفادارى نكرده، چگونه از او انتظ             
  .كه به مردم وفادار باشد و به آنها خيانت نكند

بنابراين بايد انسان از خيانتكار و معصيتكار انتظار وفادارى و طمع كـار خـوب را نداشـته                  
اند نبايد انتظار داشـته    كرده حتّى مسلمانها از كسانى كه در زمان قدرتمنديشان خيانت مى         . باشد

ايـن يـك قاعـده كلّـى و يـك دسـتور             .  آنها اطمينان كنند   باشند كه مسلمان واقعى شوند و به      
آله يهود بخـصوص در مدينـه پـس از غلبـه             و عليه اهللا رسول اكرم صلى   در زمان . اسالمى است 

كردند و مردم    رسيدند و اظهار ايمان و اسالم مى       آله مى  و عليه اهللا اسالم خدمت رسول اكرم صلى    
كردند و به آنها اطمينان پيدا       با نظر خوبى به آنها نگاه مى      مدينه كه از قبل با آنها همسايه بودند         

يعنـى در ظـاهر اظهـار ايمـان         . نمودند كرده بودند و حال آنكه بعضى از آنها منافقانه عمل مى          
شدند و اظهار محبت نسبت به آنهـا      كردند و وقتى در بين خودشان بودند به كفّار ملحق مى           مى
مسلمان خطاب فرموده كه آيا شما انتظار داريد كه آنها به راه            خداى تعالى به مردم     . نمودند مى

و روش و دين شما ايمان داشته باشند؟ اينها همانهائى هستند كه بعضى از آنها در گذشته كالم 
خدا را در تورات شنيدند و آن را فهميدند و سـپس آن را تحريـف كردنـد و بـه اقـوام خـود                         

ولـى  . ايـم  ما هم ايمان آورده   : گويند كنند مى  را مالقات مى  اينها وقتى مسلمانها    . خيانت نمودند 
  )76. (اينها دروغگو و خيانتكار هستند
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  »سوژه به دست ديگران دادن«
جمعى از يهوديها كه تا حدى پاك و بى آاليش بودند و با مسلمانها به خاطر داد و سـتد و                

مـا در   : گفتنـد  شنيدند كه مـى    مىهمجوارى، رفت و آمدى داشتند، گاهى مردم مسلمان از آنها           
. ايـم  ايـم و خـصوصيات او را شـنيده         آله را ديـده    و عليه اهللا تورات اوصاف حضرت محمد صلى    

ديدنـد،   بزرگان از علماى يهود كه منافع خود را با اطّالع مسلمانها از اين مطالب در خطر مـى                 
دا براى شما باز كرده و توضـيح        چرا مطالبى را كه خ    : گفتند كردند و به آنها مى     آنها را جمع مى   

دهيد كه آنها بعدا با شما بحث كنند و ايـن       گوئيد و به دست آنها سوژه مى       داده به مسلمانها مى   
محكوم كنند؟ چرا شما عقلتان  دالئل و اقرار را عليه شما در دنيا و آخرت نقل نمايند و شما را

  اندازيد؟ را بكار نمى
. دانـد  لى هر چه را مخفى كنند و يا علنى نمايند همه را مى          دانند كه خداى تعا    ولى آنها نمى  

)77(  
  

  »سوادها بيچاره بى«
سواد هستند و خرافى و جز به خياالت و اوهامشان به چيـز ديگـرى                يك دسته از مردم بى    

دانند بعضى از رهبرانشان براى منافع خود حقايق را به آنها معرّفى  اينها با آنكه مى. اند دل نبسته
كننـد،   نند و تنها آنها را به خرافات دلگرم نموده و آنها را به مقصد حقيقى راهنمائى نمى                ك نمى

روند و به همان اوهام و خياالت اكتفا  در عين حال به خاطر غفلتى كه دارند در پى تحقيق نمى
  .كنند مى

 توانند درك كنند ولى اكثريت كـه       جمعى از اينها مستضعف فكرى هستند و حقايق را نمى         
تـوجهى ومـسامحه در ديـن و تنبلـى، از مذهبـشان              شوند در اثر بى    مورد نكوهش هم واقع مى    

كننـد   دهند، از حقايق دينى تحقيق نمى      كنند و در عين آنكه به همه چيز اهميت مى          تحقيق نمى 
داننـد و متأسـفانه بعـضى از علمـاء و            و اكثرا خرافات و عادات و رسومات را جزء ديـن مـى            

م براى آنكه مبادا مريدها را از دست بدهند در پيروى از خرافات بـه آنهـا كمـك            دانشمندان ه 
نمايند كه پروردگار متعال درباره اين دسته از خائنين كـه بـه عنـوان                كنند و آنها را تأييد مى      مى

اند، مكرّر بـا كلمـه       علما و دانشمندان خود را در ميان علماى ربانى و عارفان صمدانى انداخته            
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واى بـر كـسانى كـه        :فرمايـد  كه به معنى واى و هالكت است، از آنها يـاد كـرده و مـى               » ويل«
گويند كه اينها از جانب خدا است،        نويسند و بعد به دروغ مى      اى را با دست خودشان مى      نوشته

واى بـر   . به خاطر آنكه بتوانند مريدهاى خود را نگه دارند و از آنها استفاده مختـصرى بكننـد                
اند و واى بر اينها بـه خـاطر آنچـه از ايـن راه كاسـبى                  اينها و آنچه را كه به دست خود نوشته        

  )79. (كنند مى
  

  » چيست؟ بين مسلمانها و يهود و نصارىةعلّت تفرق«
جمعى از علماء يهود و نصارى به خاطر چند عملى كه در كتاب تـورات و انجيـل انجـام                    

اند و حـال آنكـه خـداى آنهـا           اند بين خودشان و مسلمانها شكافهاى عميقى بوجود آورده         داده
اگر . همان خداى مسلمانها بوده و قوانين و احكام آنها همان قوانين و احكام اسالم بوده است               

توانستند سه مذهب بزرگ عالم را از هم         زدند، امروز اين نامها نمى     اين تفرقه را دامن نمى    آنها  
  .بردارى نمايند جدا كنند و ابرقدرتها از اين راه از بشر بهره

دانـد، تحريـف      جـدائيها مـى    ة همـ  ةاند و آن را اسالم و قرآن ريـش         آنها اول كارى كه كرده    
هها بار مطالب تورات را به مقتضى زمانشان تغيير داده و           يهوديها د . تورات و انجيل بوده است    

در مقدمه كتاب قاموس كتاب     » مستر هاكس «اند و به قول      به تورات و خداى تعالى نسبت داده      
  . نفر تورات تأليف گشته است39مقدس در مدت هزار و پانصد سال توسط 

يل چهارگانه را كه متعلّـق بـه        مسيحيها كه از روز اول انجيل مسيح را از دست داده و اناج            
اين اناجيل عالوه بر آنكه منتـسب       . است در اختيار دارند   » متى«و  » مرقس«و  » يوحنا«و  » لوقا«

در اكثـر مطالـب اختالفـات فاحـشى دارنـد و       به خداى تعالى و حضرت مسيح نيستند با هـم      
  .دى پيدا كنندباالخره تحريف تورات و انجيل سبب شده كه آنها با مسلمانها اختالف زيا

در تمام اختالفات به حكم عقل و منطق تقصير با علماء يهود و نصارى بوده كـه شـايد در    
  .آينده و به مناسبتهاى مختلف اين مطلب را اثبات كنيم
اى اسـم خـاص را ترجمـه كـرده و در             و بر همين اساس و به خاطر اغراض شناخته شده         

آله و اوصيائش در تورات يا انجيل برده شده          و عليه اهللا بسيارى از موارد كه نام رسول اكرم صلى       
اند و اين نيز سبب ديگرى از اختالف بوده و بسيارى          ترجمه نموده » روح راستى «بود، آن را به     
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از اختالفات را اين عمل ناصحيح بوجود آورده است و ديگـر آنكـه يهـود و نـصارى خـداى                     
دانند و عيسى مسيح را پـسر خـدا          ن و فرزند مى   تعالى را با خود مقايسه كرده و او را داراى ز          

اند كه اين مسأله ريشه اختالفات بسيارى با مسلمانها كه           تصور كرده و معتقد به تثليث گرديده      
به هر حال اميد اسـت علمـاى يهـود و           . موحدند بوده و مسيحيت را از اسالم جدا كرده است         
ثرا از ناحيـه آنهـا بـين مـردم خداشـناس      نصارى روزى انصاف دهند و اين اختالفات را كه اك     

مسيحى و مسلمان بوجود آمده، برطرف كنند و وحدت انسانى را ايجاد نماينـد واالّ اگـر ايـن                   
واى بر كـسانى كـه      «: گويد، ما هم بگوئيم    كار را نكنند بايد همان گونه كه قرآن در اين آيه مى           

ند و گفتنـد كـه ايـن مطالـب از           تورات و انجيل را با دست خود نوشتند و آن را تحريف كرد            
بـاز  . به خاطر آنكه به قيمت كمى آنرا معامله كنند و پولى به دست بياورنـد              . جانب خدا است  

اند و باز هم واى بر آنهـا بـه خـاطر درآمـد      هم واى بر آنها به خاطر آنچه با دست خود نوشته          
  ما مسلمانها اين گونهو خدا كند كه» اند مختصرى كه براى آن اين همه جنايت را مرتكب شده

دانيم مربوط به اسـالم      نباشيم و مطالبى را كه مردم مسلمان از حقيقتش اطّالعى ندارند و ما مى             
  .نيست به خاطر زندگى ماديمان به خدا نسبت ندهيم و به مردم عوام نگوئيم
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  » بقرهة سور82 تا 80آيات «
  

(#θ ä9$ s% uρ ⎯ s9 $ uΖ ¡¡ yϑ s? â‘$ ¨Ψ9 $# Hω Î) $ YΒ$ −ƒ r& Zο yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4 ö≅ è% öΝ è? õ‹ sƒ ªB r& y‰Ζ Ïã 

«! $# # Y‰ ôγ tã ⎯ n= sù y# Î= øƒ ä† ª! $# ÿ… çν y‰ ôγ tã ( ÷Π r& tβθ ä9θ à) s? ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω 
šχθ ßϑ n= ÷è s? ∩∇⊃∪   4’ n? t/ ⎯ tΒ |= |¡ x. Zπ y∞ ÍhŠ y™ ôM sÜ≈ ym r& uρ ⎯ Ïµ Î/ … çµ çG t↔ ÿ‹ ÏÜ yz 

š Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù Ü=≈ ys ô¹ r& Í‘$ ¨Ζ9 $# ( öΝ èδ $ yγŠ Ïù tβρ à$ Î#≈ yz ∩∇⊇∪ š⎥⎪ Ï% ©! $# uρ 
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  » بقرهة سور82 تا 80 آيات ةترجم«
  

. چند روزى بيشتر نخواهـد رسـيد      و گفتند آتش جهنّم به ما جز        
ايـد و خـدا      آيا شما از خـدا در ايـن خـصوص عهـدى گرفتـه             : بگو

دانيـد بـه خـدا نـسبت      كند يا آنچه را كه نمـى  عهدش را تخلّف نمى 
  )80(دهيد؟  مى

بله، كسانى كه گناه كنند و خطاهايشان بر آنها احاطـه كنـد آنهـا               
  )81(. همراه آتش هستند و در آن براى هميشه مخلّدند

ولى كسانى كه ايمان بياورند و عمل صـالح كننـد، آنهـا بهـشتى               
  )82. (هستند و در آن براى هميشه مخلّد خواهند بود
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  » بقرهة سور82 تا 80توضيح آيات «
  »دليل گفتار بى«

يكى از اشتباهات انسان اين است كه قوانين و وعده و وعيد الهى را با فكر خود تحليـل و            
كند و حال آنكـه   گيرد و قضاوت مى  بر آنچه پروردگار اراده فرموده پيشى مى      كند و    بررسى مى 

آنها در كـالم بـر خـدا        : فرمايد شمارد، مى  خداى تعالى يكى از صفات ممتازه مالئكه را كه مى         
  .گيرند سبقت نمى

كند كه به هيچ وجه چيزى را كه خـدا نفرمـوده، مـا     ادب در مقابل خداى تعالى ايجاب مى  
العقليم و خداى تعالى حكيم مطلـق        زيرا ما ناقص  .  و قول به غير علم نداشته باشيم       هم نگوئيم 

كسانى كه بدون دليل بعضى از چيزها را مستحب و بعضى را حرام و بعضى را مكروه و . است
 ادبـى كـرده و در مقابـل        دانند ولو در واقع درسـت هـم گفتـه باشـند بـى              بعضى را واجب مى   

  .دان پروردگار فضولى نموده
. شـويم  ما جز چند روزى در آتش جهنّم عذاب نمى        : گفتند اسرائيل بدون هيچ دليلى مى     بنى

چـون عمـر    : گفتند شويد، مى  شد كه چرا شما اين چند روز را عذاب مى          وقتى از آنها سؤال مى    
دنيا هفت هزار سال است و ما از هر هزار سال يك روز بيشتر عـذاب نخـواهيم ديـد و عـده                       

چون اجداد ما چهل روز گوساله پرستيدند ما را خدا جز همان چهـل      : گفتند ا مى ديگرى از آنه  
آلـه   و عليـه  اهللا در روزى كه پيغمبر اسالم صـلى      . اينها عقيده يهود بود   . كند روز بيشتر عذاب نمى   

پس به آنها . دليل و غير قابل قبول و بلكه دور از عقل بود وارد مدينه شدند همه اين حرفها، بى
  :فتبايد گ

اوالً شما چه دليلى داريد كه عمر زمين هفت هزار سال است؟ و حال آنكه خالفش ثابـت                  
شده است و بعد چه ارتباطى بين عمر زمين و عذاب شما وجود دارد؟ و يا چه دليلى دارد كه                    
اجداد شما در هزارها سال قبل گوساله را پرستيده باشند و خداى تعالى شما را به همان مدت                  

ذاب نكند؟ اگر اين گفتار و اعتقاد در ارتباط با وحى و تعهد و قراردادى است كـه بـا                    بيشتر ع 
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كند، يا سخن بدون    شكند و تخلّف از قراردادش نمى      ايد، خداى تعالى عهدش را نمى      خدا بسته 
  گوئيد؟ مدرك و بدون دليل مى

دون دليل حرفى گيريم اين است كه بدون تحقيق و ب بنابراين درسى كه ما از اين جريان مى
  .را نزنيم فكر و عقلمان قبل از گفتارمان فعال باشد

خواهد بگويد بـا عقلـش صـحت و          مطلبى را كه مى   . كند عاقل كسى است كه اول فكر مى      
گويد ولى جاهل و يا احمق كـسى اسـت كـه اول حـرف                كند و بعد مى    سقمش را بررسى مى   

دليل خود كه مورد قبول جامعه واقـع         مدرك و بى   بى كند و غالبا از گفتار     زند و بعد فكر مى     مى
مؤمن و عاقل كسى اسـت كـه        : شود و بايد مرتّب عذرخواهى كند كه فرموده        نشده پشيمان مى  

خواهـد ولـى منـافق و        كند و معذرت نمـى     گويد و عذرخواهى هم نمى     كند، اشتباه نمى   بد نمى 
  .شود كه عذرخواهى كند جبور مىكند و زياد هم م كند، اشتباه مى احمق كسى است كه بدى مى

  
  »شكند خدا عهدش را نمى«

اى را كـه داده باشـد، تخلّـف     پروردگار متعال هيچگاه عهدى را كه بسته باشد و يـا وعـده     
زند كه ناتوان در قدرت و يـا فقيـر در            زيرا تخلّف از عهد و وعده، از افرادى سر مى         . كند نمى

. همه كارها برايش آسان اسـت     . ى مطلق است  وسعت و داراى ضعف باشند و خداى تعالى غن        
اى را   پس علّتى ندارد كـه عهـدى را ببنـدد و يـا وعـده              . اگر چيزى را بگويد باشد خواهد بود      

اين كار از بـشر ضـعيف       . بدهد و تخلّف كند، هرگز وعده و عهد خود را تخلّف نخواهد كرد            
اى كـه ممكـن     اخالق رذيله بدترين و زشترين    : اند حتّى علماى اخالق گفته   . عادى زشت است  

  .است انسان را از همه كماالت باز بدار عهدشكنى است
خواهد به اين عهد وفا كند كـه در          كند بداند كه نمى    مخصوصا اگر وقتى كه انسان عهد مى      

اين صورت دروغ هم گفته است و طبعا اين شخص دو عمل خالف انجـام داده اسـت يكـى                    
  .موده استدروغ گفته و ديگر تخلّف از عهدش ن

دروغ هم محسوب    بنابراين چون خداى تعالى از آينده خبر دارد و تخلّف از تعهد براى او             
  )80. (كند شود، هيچگاه تخلّف از عهد نمى مى

  »چه كسانى در آتش هميشه خواهند بود؟«
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شوند و هميشه در آتش خواهند بود، كسانى هستند كه بـه             افرادى كه هيچگاه بخشيده نمى    
اينها . السالم را نپذيرند   خداى تعالى مشرك شوند و يا واليت خاندان عصمت و طهارت عليهم           

هستند كه خطا و نافرمانى بر آنها احاطه كرده و سر تا پاى وجودشان را گرفته و به هيچ وجـه                  
ش الهى را ندارند و بايد در دنيا در آتش صفات رذيله و در آخرت در آتش جهنّم                  لياقت آمرز 

بسوزند واالّ كسانى كه از نظر اعتقادى پيرو واليت باشند و اعتقاداتـشان را از عقـل و انبيـاء و     
 نفس نكرده باشند، احتمال     ةالسالم گرفته باشند ولى معصيتكار و يا حتّى تزكي          اطهار عليهم  ةائم

زيرا خداى تعالى وعده كرده كه غير از شرك و اعتقادات انحرافى همـه              . آنها زياد است  نجات  
  :زيرا فرموده. را بيامرزد

تر از آن را براى كسى كـه بخواهـد    آمرزد كسى را كه به او مشرك شود ولى پائين  خدا نمى 
  .آمرزد مى

ناهانشان آنها را به كفر     اما كسانى كه گناهكارند خداى تعالى به آنها وعده فرموده كه اگر گ            
  .و شرك نكشاند، مورد عفو قرارشان دهد

  .بخشد  گناهان را مىةخدا هم. زيرا فرموده از رحمت خدا مأيوس نشويد
توانند با آن حال وارد بهشت شـوند و          اند بدون ترديد نمى     نفس نكرده  ةاما كسانى كه تزكي   

واليت پيروى كرده باشند، روز قيامت      اگر اعتقاداتشان صحيح باشد و در تحصيل اعتقادات از          
كند و تا زمانى كه خود را از رذائـل اخالقـى پـاك               وادار مى  نفس ةخداى تعالى آنها را به تزكي     

دانند و آنها را به      ولى آن دسته علمائى كه مطالبى از كتاب را مى         . شوند نكنند، وارد بهشت نمى   
كنند، خداى تعالى آنها را در آتش قـرار          گويند و كتمان حقّ مى     مردم براى منافع خودشان نمى    

كند و بـراى آنهـا عـذاب دردنـاكى           شان نمى  زند و در قيامت تزكيه     دهد و با آنها حرف نمى      مى
  )  سوره بقره174 ةمضمون آي. (خواهد بود

اند و هدايت را با گمراهـى و عـذاب را بـا مغفـرت                زيرا اينها به خدا و مردم خيانت كرده       
  )81. (اند عوض كرده

  »مانند؟ چه كسانى در بهشت هميشه مى«
اول ايمان بـه حقيقتهـا و       : از نظر قرآن دو چيز از همه بيشتر در ورود به بهشت مؤثّر است             

  .دوم عمل صالح و آنچه شايسته براى انسان در اعمال و رفتار است. اعتقاد صحيح
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ضرت محمـد   عقائد صحيح درباره خداى تعالى و وحـدانيت او و اعتقـاد بـه رسـالت حـ                 
آله و دوازده وصى آن حضرت و معاد جسمانى كه اگـر انـسان اعتقـاد بـه اينهـا                     و عليه اهللا صلى

تواند وارد بهشت شود و اما عمل صـالح همـان     نداشته باشد و ايمانش به آنها كامل نباشد نمى        
  .اعمالى است كه شايسته مقام واالى انسان است

 ساخته شده است اگر به همان كار مشغول گردد          توضيح آنكه هر موجودى براى كارى كه      
اى بـوده و عملـش صـالح و شايـسته            و آن كار را صحيح و درست انجام دهد موجود شايسته          

اى است و اگر     مثالً اسب كه براى دويدن خلق شده، اگر بهتر از همه بدود اسب شايسته             . است
بـه همـين    . اى اسـت    شايـسته  شده، بيشتر از همه شير بدهد گـاو        گاو كه براى شير دادن خلق     

تر  تر و شايسته   ترتيب هر موجودى كه براى كارى خلق شده اگر در آن كار بهترين باشد صالح              
مثالً . افتند و ارزشى ندارند    ولى اگر آنها جايشان با يكديگر عوض كنند از شايستگى مى          . است

ير ندهد، هيچ كدام    اگر اسب شير خوبى بدهد ولى دونده نباشد يا اگر گاو خوب بدود ولى ش              
  .با ارزش و شايسته نيستند

ترين و بهترين باشـد و اعمـال         انسان صالح آن انسانى است كه براى آنچه خلق شده موفّق          
تواند جاى خود را بـا سـائر حيوانـات           صالح او آن اعمالى است كه بايد او انجام دهد و تا مى            

  . عوض نكند
اى چه خلق شده تا با شناخت ايـن موضـوع           اينجا ممكن است سؤال شود كه آيا انسان بر        

از نظر قرآن و عقل انسان براى       : گوئيم انسان صالح و عمل صالح او را بشناسيم؟ در جواب مى          
اللّهى و انس با خداى تعالى بوسيله بندگى و اطاعت از حـضرت حـقّ جـلّ و عـال                     ةخليفمقام  

داند، پس اگر انسانى تنها بـه    نمىخلق شده و عقل و علم، غير از اين مقام را براى انسان جائز            
خوردن و استراحت كردن و اعمالى كه در آنها با حيوانات مشترك است خود را سرگرم نمود                 

. اللّهى كوشش نكرد، انسان صالحى نبوده و اعمالش صالح نيـست           ةخليفو براى رسيدن به مقام      
 چيـزى اسـت كـه در بـاال          بنابراين هر كجا در قرآن از ايمان و عمل صالح ياد شده منظور آن             

شرح داده شد و در همه جا رستگارى و بهـشت و خوشـبختى و سـعادت بـراى ايـن چنـين                       
كسانى كه ايمـان    :  سوره بقره فرموده   82 ةلذا پروردگار متعال در آي    . انسانى تضمين شده است   

  .اند و در آن بهشت آنها هميشه خواهند بود بياورند و عمل شايسته كنند، آنها اهل بهشت
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  » بقرهة سور83 ةآي«
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  » بقرهة سور83 ة آيةترجم«
  

اسرائيل عهد و ميثـاق گـرفتيم كـه جـز خـدا را               زمانى كه از بنى   
عبادت نكنيد و به پدر و مادر و نزديكان و يتيمها و بيچارگان نيكـى               

د و زكـات    نمـاز بخوانيـ   . كنيد و با مردم خوب و نيكو حرف بزنيـد         
تان روگردانديد و از حقيقـت       ولى جز عده كمى از شما همه      . بدهيد

  )83. (اعراض نموديد
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  » بقرهة سور83 ةتوضيح آي«

  
  » واقعىةفرماند«

  .فرمانده واقعى بايد داراى چند صفت باشد تا فرمانبردار از او عقالً پيروى كند
دهد بشناسد و آنها را در نظر  را كه فرمان مىبايد فرمانده همه مصالح و مفاسد چيزى       : اول
  .بگيرد

تا جائى كه ممكن است منافع شخصى خود را منظور نكند و بيشتر يا منافع جامعه و                 : دوم
  .يا منافع فرمانبردار را منظور نمايد

نظمى و عدم قاطعيـت دور       بايد تحت برنامه صحيحى فرمانش باشد و از هرگونه بى         : سوم
  .باشد

 فرمانده بايد از يك برترى نسبى در مقابل فرمانبردار برخوردار باشد و بتواند به او                :چهارم
  .امر و نهى كند

بنابراين تنها فرماندهى كه از همه صفات فوق صد درصد برخودار است و بلكـه بـه هـيچ                   
او همـه   . وجه قابل مقايسه با فرماندهان حتى واجد شرائط هم نيست، پروردگار متعـال اسـت              

برد و همه چيز  اى نمى او به هيچ وجه از بندگى و اطاعت بشر بهره. داند  و مفاسد را مىمصالح
دهد و بدون ترديـد خـداى تعـالى          را در جاى خود و تحت نظام صد درصد صحيح انجام مى           

  .بزرگتر از آن است كه وصف شود
تنهـا از او    . تتنهـا از او فرمـان گرفـ       . بنابراين اصول، بايد تنها از خداى تعالى اطاعت كرد        

  .كند فرمانبردارى نمود و تنها او است كه بشر را به مصالح و خوبيها راهنمائى مى
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  »چرا بايد به پدر و مادر نيكى كنيم؟«
نظر از آنكه پدر و مادر زحمات بسيارى براى رشد فرزندشان كشيده و او را تربيـت           صرف

اين خود علّت   . اند يله بوجود آمدن انسان   اند، پدر و مادر اصل انسان و وس        كرده و بزرگ نموده   
شناسى و اجر زحماتى كه روى محبت،  عالوه الزمه حقّ. اصلى براى نيكى به پدر و مادر است

اند اين است كه احترامات الزمه را فرزند در مقابـل پـدر و               پدر و مادر نسبت به فرزند كشيده      
  .مادر انجام دهد و به آنها نيكى كند

. انـد  هاى شيرين عمرشان را با كمال محبت صرف پرورش فرزندشان كـرده         پدر و مادر سال   
و عرفى و اسالمى اين است كه جزاى احسان،           عقلى ةچرا نبايد فرزند به آنها نيكى كند؟ قاعد       

  . احسان است و جزاى محبت، محبت است
  

  »نيكى به خويشاوندان«
ه با هم بخصوص با شـناختى       رفتارى با خويشاوندان اين است كه هم       يكى از فوائد خوش   

كنند و آبروى يكـديگر را       كه از هم دارند متّحد و دوست شده و با يكديگر صميميت پيدا مى             
گردند و اگر بخواهد كسى يكى از آنهـا          نمايند و آنها مانند يك روح در چند بدن مى          حفظ مى 

لـم را از او دفـع       را تضعيف كند وبه او ظلم نمايـد، بقيـه خويـشاوندان پـشتيبان او شـده و ظ                  
  .شود كنند و هيچگاه كسى مورد تجاوز ظالمى واقع نمى مى

  
  »نيكى به يتيمها«

يتيم آن كسى است كه هنوز نياز به مهر پدر و مادر دارد ولى آنها را به هر دليلى كه بوده از 
  .دست داده و نيازش باقى مانده است

يد، خواسته است كه آن نياز را جبـران         لذا پروردگار متعال با اين فرمان كه به يتيم نيكى كن          
  .كند و مهربانى مردم مسلمان را به سوى يتيم گسيل نمايد

انـد، موافـق بـا       محبت به يتيم عالوه بر رواياتى كه اجر و ثواب زيادى بـرايش ذكـر كـرده                
  .فطرت و عاطفه انسان است
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  .نه خود قرار دادلذا بايد به يتيمها نيكى و محبت نمود و آنها را مورد عواطف دوستا
  

  »نيكى به مساكين«
در ميان افراد بشر كسانى هستند كه به هـر دليلـى كـه بـوده در زنـدگى درمانـده شـده و                        

توانند زندگى معمولى خود را بگذرانند، اينها بايد مورد ترحم مـردم مـسلمان و بلكـه بـه                    نمى
انـسانهاى  : گويـد  ملى مـى  هر وجدانى بدون هيچ تـأ     . طور كلّى مورد ترحم انسانها واقع شوند      
خورده را، بايـد كمـك كـرد و مـورد تـرحم و نيكـى                 ضعيف را، انسانهاى درمانده و مسكنت     

لذا پروردگار متعال سفارش آنها را به مردم مسلمان كرده و از آنها و امتهاى قبـل             . قرارشان داد 
  .اسرائيل خواسته كه به مسكينها نيكى كنند مانند بنى

  
  »خن بگوئيدبا مردم، خوب س«

سخن گفتن ممكن است گاهى مايه خوشحالى و فرح ديگران شـود و هـم ممكـن اسـت                   
افرادى هستند كه از زبانشان جز فحش و بـدگوئى      . مانند نيش عقرب گزنده و آزاردهنده باشد      

انـد ولـى     بعضى از آنها با آنكه خودشان از آن وضـع نارحـت           . شود و غيبت چيزى خارج نمى    
  .روى عادت فحاش و بدزبانند

  .دهنده باشد كننده و فحش ممكن نيست مؤمن، سب: اند پيشوايان اسالم فرموده
دهـد كـه بـا مـردم نيكـو حـرف بزنيـد               در اين آيه شريفه خداى تعالى آمرانه دسـتور مـى          

شد گوئيد خوب و نيكو با  و آنچه به مردم مى    . برخورد باشيد  بيان و خوش   سخن و خوش   خوش
  .تا در طرف ايجاد سرور و فرح نمائيد، تا اتّحاد و دوستى بين شما و ديگران بوجود بيايد

  
  »نماز را برپا بداريد«

اسرائيل است و از آنها براى نماز تعهـد گرفتـه شـده، بايـد                در اين آيه چون خطاب به بنى      
  .ه استشد ببينيم كه نماز در آن زمان در آئين آنها چه بوده و چگونه انجام مى
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توان كيفيت خاصى را براى نماز  ناگفته نماند به خاطر آنكه دين يهوديت تحريف شده نمى
آنها در نظر گرفت ولى اين قدر مسلّم است كه طبق آنچـه از قـرآن و كتـاب قـاموس كتـاب                       

  :شود مقدس استفاده مى
جمعى و منظور از  نماز آنها عبارت بوده از دعاى انفرادى يا دسته 

لّم شدن و صحبت داشتن بـا خـدا و خواسـتن احتياجـات و               آن متك 
  .اظهار شكر و امتنان براى الطاف و مراحم او

كنـيم بـراى ديگـران      و بايد در نماز آنچنان كه براى خود دعا مى         
الخـصوص بـه جهـت سـالطين و          علـى . نيز همان طـور دعـا كنـيم       

مقتدرين و ارباب مناسب و خويشان و دوسـتان و حتّـى دشـمنان و               
شـود و در   از جز به حضرت ايزد منّان به ديگرى بجـا آورده نمـى        نم

نماز جائز است كه جميع احتياجات جسمانى و نفـسانى حتّـى نـان              
  1.روزانه خود را نيز از حضور مباركش بطلبيم

خداى تعالى و انس با او        نماز در تمام اديان بوده و در همه اديان در دعا و ارتباط با              ضمناً
اسرائيل شده، منظـور از اقامـه نمـاز برپـا            ست و در اين آيه كه خطاب به بنى        شده ا  خالصه مى 

داشتن ارتباط مردم با خداى تعالى و انس با حضرت حقّ و خواسـتن حـوائج از ذات مقـدس     
  .متعال بوده است

  
  »زكات بدهيد«

زكات بدهيـد،   : اند درباره ريشه معنى زكات مطالب بسيارى نقل شده ولى هر كجا كه گفته            
منظور زكات واجب كه در فقه خصوصيات و احكـامش گفتـه شـده، بـوده و حـداكثر شـامل           

  .گردد صدقات مستحبه مى
زكات در حقيقت ماليات شرعى و دينى است كه در تمام مـذاهب بـوده و طبـق ايـن آيـه              

  .اسرائيل هم ميثاق گرفته كه زكات بدهند خداى تعالى از بنى
  

                                                 
  .887كتاب قاموس كتاب مقدس صفحه   -1
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  :نويسد ره صدقات چنين مىدر كتاب قاموس كتاب مقدس دربا
 اسرائيليان واگذاشتن گوشه و كنـار مـزارع         ةاز جمله اوامر واجب   

چينى نكننـد    نظر كرده و خوشه    بوده كه آنها را در موقع حصاد صرف       
آنها مأمور بودند كه از نوبر محصوالت       .... و به جهت فقرا واگذارند      

اونـد  خودشان در حضور كاهنان عصر بياورند كه او بـه حـضور خد            
بايست عشر محـصوالت   آنها هر سه سال يك مرتبه مى      . تقديم نمايد 

  .زنان بدهند ارض را به بالويان و يتيمان و غرباء و بيوه
  . زكات در كتاب مقدس فعلى دستورى به يهود و نصارى داده نشده استةولى با كلم

كنـار اقامـه نمـاز،    اما در شرع مقدس اسالم مكرّر از زكات ياد شده و در بيـشتر جاهـا در       
باشد و بـه   اين موضوع مسلّم مربوط به تحريف كتاب مقدس مى       . زكات دادن تأكيد شده است    

اسرائيل بتوانند دل مالكين و ثروتمندان را بدست بياورند، مسأله زكـات             خاطر آنكه علماى بنى   
ن قـرآن و    شد، طبعـا همـاهنگى بـي       اند و اگر حذف نمى     دادن را از كنار اقامه نماز حذف كرده       

  .كتاب مقدس از گذشته تا حال باقى بود
يعنى تنها خدا را بپرسند و بـه پـدر و   (اسرائيل به پيمانهاى الهى كه با او بسته بودند     اما بنى 

مادر و خويشاوندان و يتيمها و مساكين نيكى كنند و با مردم، خـوب حـرف بزننـد و نمـاز را                      
 و آن عهد و ميثاق را جز كمى از آنها بقيه شكستند           عمل نكردند .) برپا دارند و زكات را بدهند     

  )83. (و روگردان شدند و اعراض از همه سعادتها نمودند
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  » بقرهة سور86 تا 84آيات «
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  » بقرهة سور86 تا 84 آيات ةترجم«
و زمانى كه از شما پيمان گرفتيم كه خون يكـديگر را نريزيـد و               

سپس شما به اين پيمان اقـرار       . يكديگر را از شهرهايتان بيرون نكنيد     
  )84. (كرديد و شاهد آن بوديد

 را و جمعـى     كشيد يكديگر  ولى همين شما آنهائى هستيد كه مى      
كنيد و عليه آنها تظاهر به گناه        از خودتان را از شهرهايشان بيرون مى      

كنيد و حال آنكه اگر آنهـا را بـه عنـوان اسـير برايتـان                 و دشمنى مى  
خواهيد و حال آنكـه بيـرون        مى بياورند، از آنها براى آزاديشان فديه     
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اب آيا شـما بـه بعـضى از مطالـب كتـ           . كردن آنها بر شما حرام بوده     
آيا جزاى كسى كه از شما اين       ! ايمان داريد و به بعض ديگر كافريد؟      

و ! كارها را بكند چيزى جز خوارى و پستى در زندگى دنيا هـست؟            
شـوند و    ترين عذاب تحويـل داده مـى       اينان در روز قيامت به سخت     

  )85. (كنيد غافل نيست خدا از آنچه مى
 مقابـل آخـرت     اين مردم آنهائى هـستند كـه زنـدگى دنيـا را در            

شـود و آنهـا      اند و به هيچ وجه در عذابشان تخفيف داده نمى          خريده
  )86. (گردند يارى نمى

  
  

  » بقرهة سور86 تا 84توضيح آيات «
  

  »اسرائيل عهد و پيمان از بنى«
و 1»عـالم ذر  «اسرائيل و سائر مردم چـه در         خداى تعالى براى چيزهاى مهم و حياتى از بنى        

  .يله انبياء عهد و پيمان گرفته استچه در اين دنيا بوس
خواسته مردم را بهتر و محكمتـر بـه وظائفـشان وادار             خداى تعالى با اين عهد و پيمان مى       

اسرائيل بيـشتر از سـائر امتهـا         نمايد و بلكه حقايق و انسانيت را به آنها تعليم دهد و چون بنى             
و بيشتر متذكّر شده است و لذا در آيـه          محكمتر   اند، عهد و پيمان آنها را      لجوج و نافرمان بوده   

آن وقتـى   : فرمايـد  كند و مى   كند و از آن دوباره ياد مى        سوره بقره عهد و پيمان را تكرار مى        84
كه از شما عهد و ميثاق گـرفتيم كـه خـونريزى نكنيـد و يكـديگر را نكـشيد و ديگـران را از                         

  .شهرتان بيرون نكنيد
  

                                                 
الـسالم بـوده ولـو       عالمى است كه انسان در آن، از زمان خلقت حضرت آدم عليـه            » عالم ذر « -1

آنكه سريع گذشته است مثل كسى كه در خواب بوده ولى به خاطر آنكه در عالم ارواح همه چيـز را                     
  .گويند اند و به همين جهت عالم ذر را عالم ميثاق هم مى تعليم گرفته در عالم ذر با او ميثاق بسته
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  »خونريزى نكنيد و يكديگر را نكشيد«
دنياى . يكى از گناهان نابخشيدنى كشتن ديگران و آنها را از حقّ حيات سلب نمودن است              

كند ولى قتل و اعـدام را محكـوم          جمعى دورى نمى   متمدن امروز اگر چه از خونريزيهاى دسته      
اگر بنا باشد هر كس كه قدرتش بيشتر شد، بتوانـد خـون ضـعفا را بريـزد و امنيـت                     1.نمايد مى

كند و نظـام     آيد و حكومت را تضعيف مى      بين مردم بردارد، هرج و مرج بوجود مى       جانى را از    
  .ريزد جامعه را درهم مى

اند يكديگر را    لذا امروز، ترور و خونريزى را دنيا محكوم كرده و دولتهائى كه با هم دشمن              
  .نمايند به ترور و قتل و اعدام متّهم مى

 ذكر فرموده اين    84اسرائيل گرفته و در آيه       بنىبر همين اساس يكى از تعهداتى كه خدا از          
  .است كه بايد تعهد بدهيد خون يكديگر را نريزيد

  
  »ديگران را تبعيد و آواره نكنيد«

دادنـد،   انجـام مـى    يكى از بدترين كارهائى كه طاغوتهاى هر زمان نسبت به مردم ضـعيف            
 چـه در بعـضى از مـوارد بـراى           اگر. تبعيد و آواره نمودن مردم از شهر و ديار خود بوده است           

حكومتهاى دينى و رهبران مذهبى از طرف پروردگار متعال اجازه تبعيد داده شده ولى بعـضى                
اسرائيل و بعضى از قدرتمندان مسلمان بدون هيچ علّتى بلكـه تنهـا بـه خـاطر اغـراض                    از بنى 

ن بيـرون   شخصى و يا منافع مادى خود، همكيـشان و هموطنـان خـود را از شـهر و زندگيـشا                   
  .نمودند كردند و آنها را آواره مى مى

اسـرائيل ميثـاق گـرفتيم كـه خـون       ما از بنـى : فرمايد  سوره بقره مى84خداى تعالى در آيه   
برادران و دوستان و هموطنان و همكيشان خود را نريزيد و كسانى را كه مانند جـان خودتـان                   

اسرائيل اين پيمان را اقرار نموديد       هستند الاقل آنها را از شهر و ديارتان آواره نكنيد و شما بنى            
ستيد و دوسـتانى را كـه مثـل جـان           اما پس از مدت كوتاهى اين پيمان را شك        . و گواهى داديد  

                                                 
 عادالنه است و براى نظـم       شود صد درصد   آن اعدامهائى كه طبق قانون شرع و دين انجام مى          -1

  .جامعه بايد انجام شود
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شان آواره كرديد و عليه آنها به گنـاه      خودتان بودند كُشتيد و جمعى از آنها را از خانه و كاشانه           
  )84. (و دشمنى تظاهر كرديد

  
  »اسرائيل اعمال ضد و نقيض بنى«

بـه هـر   پيمان شده كه اگر دشمنى  كه اهل مدينه بودند، هم» اوس«با قبيله   » قريظه بنى«يهود  
نمودنـد و از آن طـرف يهـود          كرد به كمك يكديگر آن دشمن را دفع مى         يك از آنها حمله مى    

جنـگ و   » خـزرج «و  » اوس«پيمان بودند و وقتـى كـه بـين           نيز هم » خزرج«با قبيله   » نضير بنى«
كمـك  » خـزرج «به قبيله   » نضير بنى«و  » اوس«قريظه به جمعيت     آمد طبعا بنى   نزاعى بوجود مى  

  .دكردن مى
در مقابل يكديگر   » نضير بنى« با يهوديان » قريظه بنى«واضح است كه در اين جنگها يهوديان        

» اوس«كشتند و عذرشان اين بود كه با     گرفتند و آنها خودشان را به دست خودشان مى         قرار مى 
دادند  پيمان نظامى دارند ولى بعد از جنگ براى آزادى اسيران جنگى خود فديه مى             » خزرج«و  
  .كردند نها را طبق دستور تورات آزاد مىو آ

  :گويد فرمايد و مى قرآن اين اعمال ضد و نقيض آنها را محكوم مى
دهيد  آيا به بعضى از قوانين كتاب تورات ايمان داريد و فديه مى           

كنيد و بـه بعـض ديگـر از قـوانين تـورات كـه                و اسيران را آزاد مى    
نكنيد، ايمـان نداريـد و آن       فرموده يكديگر را نكشيد و آنها را آواره         

گيريد؟ جزاى كسى كه از شما ايـن گونـه عمـل             قوانين را ناديده مى   
كند جز رسوائى در زنـدگى دنيـا و تحويـل دادن او بـه شـديدترين                 
عذابها چيزى نيست و اين را هم بدانيد كه خداى تعالى از آنچه شما       

  )85. (كنيد غافل نيست عمل مى
  

  »هيددنيا را بر آخرت ترجيح ند«
لـذا رياسـت و ثـروت و        . دنيا هر چه باشد در مقابل آخرت محدود به زمان كوتاهى است           

پايان است و طبيعى است كـه        نهايت و بى   مكنت دنيا هم كوتاه و محدود است ولى آخرت بى         
  .نهايت صفر است محدود در مقابل بى
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اگر عوض كـرد    كند و    بنابراين هيچ عاقلى آخرت نامحدود را به دنياى محدود عوض نمى          
مثالً اگر كسى يك ريال را بگيرد و صدها ميليـارد تومـان را              . مربى او حقّ دارد او را تنبيه كند       

اى انجام داده و در ثانى مربى او، رب          جاهالنه بدهد و اين را به آن عوض كند، اوالً بسيار كار          
راى زندگى دنيا، ديگـران و يـا        لذا خداى تعالى درباره كسانى كه ب      . تواند او را تنبيه كند     او، مى 

دهنـد،   كنند و آخرت را به خـاطر دنيـا از دسـت مـى              كشند و يا آنها را آواره مى       خوديها را مى  
  )86. (شود تخفيفى در عذاب و تنبيه آنها قائل نشده و به هيچ وجه به آنها كمكى نمى
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  » بقرهة سور87 ةآي«
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  » بقرهة سور87 ة آيةترجم«
  

و . ما به موسى كتاب داديم و پشت سر او پيامبران را فرسـتاديم            
و او را به وسـيله روح       . به عيسى بن مريم دليل و بينه عنايت كرديم        

آورنـد و    مـى آيا بايد به آنچـه پيـامبران شـما          . القدس كمك نموديم  
آن وقت يك   ! گويند و با هواى نفستان مخالفت دارد، تكبر كنيد؟         مى

. دسته از شما مطالب را تكذيب كنند و دسته ديگر پيامبران را بكشند    
)87(  
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  » بقرهة سور87 ةتوضيح آي«
  

  »فرستادن پيامبران پى در پى«
ه قلم و كتـاب در بـين مـردم          بشر دورانهاى مختلفى داشته است و بدون ترديد تا زمانى ك          

از آن  . انـد  سواد بوده  رسميت نداشته، مردم به خاطر عدم ظرفيت و استعداد، كامالً جاهل و بى            
دار هدايت بشر بوده الزم اسـت كـه بـدون وقفـه پيـامبرانى از                 طرف بر خداى تعالى كه عهده     

  .ماندجانب خود براى هدايت بشر ارسال فرمايد تا انسان در دنيا سرگردان ن
مردم دنيا تا زمان حضرت موسى بسيار كم و نادر به حقـايق و معنويـات و حتّـى خـدا و                      

كم بـه   قوانين و انبياء و رسوالن او توجه داشتند و بيشتر ارسال رسل براى اين بود كه مردم كم  
روند و ممكن است بيشتر بـه قـوانين          افزايش مى  فكر معنويت و حقايق بيفتند و هر چه رو به         

هى نيازمند بشوند انبياء با جديت و قاطعيت بيشترى آنها را به قوانين الهى دعوت كنند ولـى                  ال
از زمان حضرت موسى كه مردم مبتال به فشارهاى فرعون و قوانين طاغوتى او گرديده بودنـد                 

گستر بودنـد، خـداى تعـالى بـه          و بيشتر از قبل به فكر عدالت و قوانين عادالنه و رهبر عدالت            
دهد يعنى بوسيله كتاب قـوانينى را كـه فرسـتاده بـود               موسى عالوه بر آنكه كتاب مى      حضرت

فرسـتد تـا     كند، انبياء و رسوالنى پشت سر حـضرت موسـى بـراى ادامـه راه او مـى                  تثبيت مى 
ايـن  . حقايقى را كه حضرت موسى آورده بود بوسيله سائر رسوالن تجديد شود و كهنه نگردد              

ر زياد بوده حقـايق دينـى و كتـاب تـورات را حفـظ كردنـد و بـه                    رسوالن كه تعدادشان بسيا   
مناسبتهائى براى مردم مطالب آن را بيان نمودند و دين خدا را زنده نگه داشتند و به مردم رشد 
دادند و وقتى مردم احساس نياز بيشترى بـه حقـايق و معنويـات پيـدا كردنـد خـداى تعـالى                      

باريـد و مـورد تأييـد        از سر تا به پايش معجـزه مـى        حضرت عيسى را كه از روز تولّد تا آخر          
القدس بود، براى مردم دنيا فرستاد تا آنها را به كالس باالتر و مرحله برتر و رشـد بيـشتر                     روح

راهنمائى كند و آنها را مهيا براى استفاده از محضر مبارك خاتم پيامبران حـضرت محمـد بـن                   
  .آله بنمايد و عليه اهللا عبداللّه صلى
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  »كند؟ القدس كيست و چگونه انبياء را تأييد مى روح«
القدس كه به معنى روح پاك اسـت همـان روح پـاكى              شود كه روح   از احاديثى استفاده مى   

السالم بوده اسـت و همـان روح پـاكى اسـت كـه               است كه در پيغمبر اكرم و ائمه اطهار عليهم        
 اين روح كـه در آنهـا        ةمام بوسيل و ا  پيغمبر. حضرت عيسى را كمك نموده و تأييد كرده است        
  .اند بوده، علم از زير عرش تا روى زمين را دارا بوده

  :السالم به مفضّل بن عمر فرمود امام صادق عليه
آله پنج روح است و يكـى از     و عليه اهللا در وجود رسول اكرم صلى    

كشيده  القدس است كه بوسيله آن مقام نبوت را به دوش مى  آنها روح 
گـردد و چـون      رود اين روح به امام منتقل مـى         از دنيا مى   و وقتى كه  

اين روح در پيامبر يا امام هست، خواب و غفلت و غيـره در آنهـا و                 
  .در علمشان تأثيرى ندارد

القدس همه انبيـاء و اوليـاء را هـدايت           ايم كه روح   نوشته» در محضر استاد  «لذا ما در كتاب     
سيله او خداى تعالى همه اشياء را خلـق كـرده، معـدن             كرده، همه مالئكه را راهنمائى كرده، بو      

رحمت خدا است، منبع فيوضات الهى است، واسطه بين خدا و خلق است، محيط بر ما سوى                 
 اللّه و يداللّه است، او عقل كلّ و هادى سبل است، كسى كـه او را                  مشية  اللّه و  ةاللّه است، اراد  

 دوست بدارد خدا را دوست داشته است، او امام بشناسد خدا را شناخته است و كسى كه او را       
و چيزى را بر او مجهـول نگذاشـته اسـت، او            1مبين است كه خدا همه علوم را در او قرار داده          

اول چيزى است كه خدا خلقش كرده و او را شاهد بر خلق خود قرارش داده و ايـن صـفات                     
گـوئيم كـه     لذا مى . كند السالم بر كس ديگرى تطبيق نمى      جز بر رسول اكرم و ائمه اطهار عليهم       

  .اند كرده اند كه انبياء و اولياء گذشته را تأييد مى اينها بوده
  
  
  

                                                 

1-  ¨≅ ä. uρ)) >™ó©x« çµ≈ uΖøŠ|Áômr& þ’ Îû 5Θ$tΒÎ) &⎦⎫ Î7 •Β((12 يس آيه ة سور.  
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  »تكذيب كردن پيامبران«
اى كه ممكن است در وجود انـسان ظهـور كنـد و او را بـه بـدبختى                    بدترين صفات رذيله  

  . نسبت دادن استبكشاند، تكذيب ديگران و يا آنها را به دروغگوئى
حاال اگر طرف مقابل ولى خدائى باشد و او را به دروغگوئى نسبت بدهيم، بدترين كـار را          

كننـده طـرفش را از       زيرا تكذيب . ايم و اگر آنها انبياء الهى باشند، باز از آن هم بدتر است             كرده
كننـده بـا خـدا     كـذيب اندازد و اگر آنها انبياء باشـند، ت       اعتبارى كه سرمايه موفّقيت او است مى      

  .جنگ كرده و رسما خداى تعالى را تكذيب نموده است و اين مساوى با كفر به خدا است
  

  »گناه كشتن انبياء«
الـسالم نبـوده و مـساوى و بلكـه         در عالم گناهى بزرگتر از كشتن انبياء و ائمه اطهار عليهم          

طـاغوتى دسـت بـه ايـن كـار         باالتر از شرك به خدا است و در گذشته بعضى از افراد ظالم و               
اسرائيل كه در تاريخ و      بخصوص بنى . كشتند السالم را مى   زدند و انبياء و اولياء عليهم      بزرگ مى 

الطلوعين هفتاد نفر از انبيـاء را كـشتند و بـه ايـن وسـيله خـود را                    حديث آمده كه در يك بين     
گوينـد و    السالم چه مى    عليهم فهمند كه انبياء   آنها چون نمى  . گناهكارترين افراد بشر قرار دادند    

آنها به مجرّد آنكه    . باشد هدفشان چيست و انسان دشمن آنچه كه نسبت به آن جاهل است مى            
دادند دست بـه ايـن عمـل زشـت و پـر          انبياء و اولياء را مزاحم منافع مادى خود تشخيص مى         

ا در هـر دو عـالم       و خود ر   بردند زدند و سعادت دنيا و آخرت خود را از بين مى           مسئوليت مى 
اگر انسان در ابتداء جوانى تزكيه نفس بكند و خود را از            . نمودند ترين مردم معرّفى مى    بدبخت

صفات رذيله نجات دهد، تمام اعمالش توأم با عقل و فكر است و هيچگاه حتّـى اشـتباه هـم                    
انند كند ولى اگر به صفات رذيله بخصوص قساوت قلب اجازه داد كه در روحش باقى بم                نمى

رسانند كه با خداى تعالى هم مبارزه كند و گناهان بزرگى از  و رشد كنند آنها او را به جائى مى        
  .السالم را انجام دهد قبيل كشتن انبياء و اولياء عليهم

بينيم كه تزكيه نفس سرچشمه همه خوشبختيها و سعادتها است و عـدم تزكيـه                بنابراين مى 
  .وتها استنفس سر منشأ تمام بدبختيها و شقا
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  »هاى او عمل كنند مطابق خواسته» «السالم خواهد انبياء عليهم بشر مى«
انسان مغرور، انسان متكبر، بشرى كه جهاد با نفس نكرده و روح خود را در مقابل عظمت                 

السالم و قوانين    شود، وقتى با گفتار انبياء عليهم      پروردگار رام ننموده، وقتى با حقايق روبرو مى       
بيند كه احكام الهى با هواى نفس او موافقـت نـدارد،             گردد و از آن طرف مى      ادف مى الهى مص 

هواى نفس او بر او . دهد كه پيروى از انبياء و قوانين الهى بكند كبر و غرورش به او اجازه نمى
شود و بـراى آنكـه سرپوشـى بـر اشـتباهات و اعمـال زشـت خـود بگـذارد انبيـاء                        مسلّط مى 

نمايـد و از همـين جـا         كند و آنها را تكذيب مى      نين دين را دروغ معرّفى مى     السالم و قوا   عليهم
شود و تا وقتى ايـن غـرور و تكبـر در او وجـود داشـته باشـد،                    بدبختى و شقاوتش شروع مى    

  .تواند حقايق را درك كند و در مقابل دين و مذهب سر فرود آورد نمى
 بيان اسـاس و ريـشه و علّـت تكـذيب             سوره بقره پروردگار متعال به عنوان      87 ةلذا در آي  

  :فرمايد انبياء و كشتن آنها مى
آيد و با هواى     اى، رسولى به سوى شما مى      چرا هر وقت فرستاده   

كنيد و جمعـى از آنهـا        نفس شما موافقت ندارد، در مقابلش تكبر مى       
كشيد؟ ايـن عمـل بـه خـاطر عـدم            را تكذيب نموده و جمعى را مى      

  .تتهذيب نفس و هواپرستى اس
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  » بقرهة سور90 تا 88آيات «
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A= ŸÒ tó Î/ 4’ n? tã 5= ŸÒ xî 4 z⎯ƒ Ì Ï≈ s3 ù= Ï9 uρ ÑU# x‹ tã Ñ⎥⎫ Îγ •Β ∩®⊃∪     
  

  » بقرهة سور90 تا 88 آيات ةترجم«
  

دلهاى ما در غالف و در پرده است، بلكه خدا آنهـا            : و گفتند 
را به خاطر كفرشان لعنت كرد، پس كمى هستند كه ايمان داشته            

  )88. (باشند
و زمانى كه از جانب خدا كتابى براى آنها فرسـتاده شـد، بـا               

هـا وجـود    كننده آن چيزى بود كه نـزد آن        اينكه آن كتاب تصديق   
داشت و آنها قبل از اين بـه خـود وعـده پيـروزى بـر كفّـار را                   

شناختند نزد آنها آمد و      دادند با اين همه وقتى آنچه را كه مى         مى
  .به آنها داده شد، به آن كفر ورزيدند
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  )89. (پس لعنت خدا بر كافرين باد
آنان به قيمت بدى خود را فروختند كه به آنچـه خـدا نـازل               

ولى خـدا بـا     . افر شده و از حد خود تجاوز كردند       كرده است، ك  
. كند فضلش بر هر كه از بندگانش بخواهد آيات خود را نازل مى

. و به همين جهت كافران به غضبى بعد از غضبى گرفتار شـدند            
  )90. (اى خواهد بود كننده و براى كفّار مجازات ذليل

  
  » بقرهة سور90 تا 88توضيح آيات «

  
  »يأس از رحمت خدا«

داند ديگر قابل هدايت نيست و  رسد كه خودش مى   گاهى انسان به آن درجه از شقاوت مى       
زيرا سوءظنّ  . گردد و كسى كه اين گونه فكر كند كافر است          يا آنكه از رحمت خدا مأيوس مى      

به خداى تعالى پيدا كرده و رحمت خدا را محدود دانسته و كسى كه رحمت خدا را محـدود                   
  .اخته و كافر شده استبداند، خدا را نشن

  :حضرت يعقوب به فرزندانش گفت
برويد و از يوسف و برادرش تجسس كنيـد و از رحمـت خـدا               

زيرا از رحمت خـدا جـز قـوم كـافر كـس ديگـرى               . مأيوس نشويد 
  .گردد مأيوس نمى

. فهمد و چيزى نمى دلهاى ما در غالف و در حجاب است: اند اسرائيل گفته در اينجا هم بنى
خداى تعالى به خاطر اين     . »آوريم ى پيامبر ما را بترسانى يا نترسانى ما به تو ايمان نمى           اگر تو ا  

يأس و نااميديشان آنها را از رحمت خود دور فرموده و در نتيجه بـه خـاطر كفرشـان آنهـا را                      
  :مستحقّ لعن دانسته و فرموده

خدا آنها را به خاطر كفرشان لعنـت كـرده و كـم كـسى از آنهـا                  
  .آورند ايمان مى
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بنابراين بكوشيم، هر كه و هر چه هستيم خود را از رحمـت پروردگـار مـأيوس نكنـيم و                    
  )88. (هميشه و در همه حال اميد به رحمت الهى داشته باشيم

  
  »مغرور شدن به علم و دانش«

انـد يعنـى     خوانده» ضم الم «كه بايد المش ساكن باشد آن را با         » غلف«بعضى از قرّاء كلمه     
وقتـى كـه    : گويند اگر چه غُلُف جمع غالف است ولى كتب لغت مى         . اند رائت نموده ق» غُلُف«

گفتند دلهـاى مـا غالفهـائى        اسرائيل مى  اين كلمه به ضم خوانده شود معنيش اين است كه بنى          
است براى علم و دانش يعنى آنچنان كه شمشير در غالف است علم و دانـش هـم در دل مـا                      

  1.است
لهاى ما كانون نور دانش و معرفت است و ما از دانـشمندان هـستيم و                د: اسرائيل گفتند  بنى

خواست مـا    داشت، مى  اى مى  آله قابل فهم بود و يا فائده       و عليه اهللا اگر مطالب تو اى محمد صلى     
  2.آن را درك كنيم و به دانشمان افزوده شود

  :فرمايد السالم در تفسير اين آيه مى امام عسگرى عليه
دلهاى مـا ظـرف     : گفتند اين است كه آنها مى    » غلفقلوبنا  «معنى  

براى همه خوبيها و علوم است و دلهاى ما پـر از معرفـت و حقـايق         
در عين حال ما براى تو اى محمد فضيلتى كه در كتب الهى و              . است

خـداى تعـالى آنهـا را رد        . ايم يا در گفتار انبياء ذكر شده باشد نديده       
يـست كـه آنهـا دربـاره دلهـاى خـود            آن گونه ن  : فرمايد كند و مى   مى
گويند بلكه خدا آنها را از خوبيها دور نموده و آنها را لعنت كرده               مى

  .و كم كسى از آنها ممكن است ايمان بياورند
بنابراين غرور علمى عالوه بر آنكه خودش حجاب ضخيمى است، موجب لعنـت و دورى           

  .شود از رحمت خدا هم مى
  

                                                 
 .لسان العرب -1

  .مجمع البيان -2
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  »كند؟ رسد كفران مى مىچرا انسان وقتى به نعمتى «
آلـه   و عليـه  اهللا اسرائيل و يهود چون در كتابهاى خود خوانده بودند كه رسول اكرم صـلى              بنى

آورد، هميـشه منتظـر    شود و معارف زيادى را همراه خود از جانب خداى تعالى مى          مبعوث مى 
ا برساند  خواستند كه هر چه زودتر آن حضرت ر        بعثت آن حضرت بودند و از خداى تعالى مى        

خداى تعالى هم دعاى آنها را مـستجاب فرمـود و           . و گشايش و فتحى براى آنها بر كفّار بدهد        
. آله فتح و پيروزى و يارى خودش را براى آنها قرار داد و عليه اهللا بوسيله بعثت رسول اكرم صلى

) نى قـرآن  يع(كرد   خداى تعالى به پيامبرش كتابى را كه كتاب آنها را قبول داشت و تصديق مى              
خواستند و او    آنچه را كه از خدا مى      اما وقتى . را داد و از اين جهت هم فكر آنها را آسوده كرد           

شناختند، نزد آنها آمد و بـراى آنهـا مبعـوث شـد، قـدر او را               را از قبل بوسيله معرّفى انبياء مى      
پس لعنت خـدا بـر      . ندانستند، ارزش و عظمت و حقّ او را ناديده گرفتند و او را اذيت كردند              

  ) 89. (كنندگان و قدرنشناسان باد كفران
اند ما نباشـيم، يعنـى در        اسرائيل و يهود بوده    از اين آيه ما بايد پند بگيريم و آنچنان كه بنى          

مرتّب دست به دعا برداريم و      ) روحى و ارواح العالمين له الفداء     (اللّه  ةبقيزمان غيبت حضرت    
لى بخواهيم ولى وقتى ظاهر شدند قدر ندانيم و آن حضرت           ظهور آن حضرت را از خداى تعا      

  .را اذيت كنيم كه در اين صورت لعنت خدا بر ما خواهد بود
  

  »اند خداى تعالى و شيطان خريداران انسان«
خـرد و در مقابـل بـه آنهـا بهـشت             خداى تعالى از مؤمنين جانشان و اختياراتـشان را مـى          

كننـد، جـان خـود را بـه او           ت خداى تعالى را بنـدگى مـى       اولياء خدا كه از روى محب     1.دهد مى
  2.نمايند فروشند و در مقابل رضايت و خشنودى او را دريافت مى مى

                                                 

1- βÎ))) ©!$# 3“utI ô© $# š∅ÏΒ š⎥⎫ ÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# óΟ ßγ |¡àΡr& Ν çλm;≡ uθøΒr& uρ  χr'Î/ ÞΟ ßγ s9 sπ ¨Ψ yfø9  توبه  ةسور ))#$
  .111 ةآي

2- ∅ÏΒuρ)) Ä¨$̈Ψ9 $# ⎯ tΒ “Ìô±o„ çµ |¡ø tΡ u™!$tóÏGö/ $# ÉV$|Êó s∆ «!$# 3 ª!$# uρ 8∃ρâ™u‘ ÏŠ$t6 Ïèø9 $$Î/(( ةســــور 
  .207 ةبقره آي
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اما شيطان يك عده را در مقابل خشم و غضب خدا و كافر شدن به آيات الهـى و آنچـه او    
طبعـا  . اند روختهرا به بهاى بدى ف     خرد كه واضح است اين چنين افرادى خود        نازل فرموده، مى  

يكى متاع خود را به باالترين قيمت و به بزرگترين خريـدار فروختـه و فائـده خـوبى بـرده و                      
تـرين خريـداران     ديگرى همان متاع را به كمترين يا بهتر بگوئيم به بدترين قيمت و بـه پـست                

  .فروخته و ضرر زيادى كرده است
  :فرمايد  سوره بقره مى90پروردگار متعال در آيه 

اسرائيل خود را بد فروختند و به آنچه خدا نازل فرموده بود،             ىبن
  .متجاوزانه كافر شدند

  
  »تعرّض به خداى تعالى«

كنند، بدترين   افرادى كه به هر نحوى و براى هر چيزى كه باشد به خداى تعالى تعرّض مى               
ران و اولياء   بخصوص اگر تعرّض درباره انتخاب رسوالن و پيامب       . ترين انسانها هستند   ادب و بى 

  .و احباء خداى تعالى باشد
حيا بودند، تعرّض خود را درباره انتخـاب انبيـاء از طـرف              ادب و بى   اسرائيل از بس بى    بنى

  :كند  سوره بقره خداى تعالى آن را نقل مى90خداى تعالى به اين نحو عنوان كردند كه در آيه 
ز چرا خداوند با محبت و تفـضّل بـر هـر كـس كـه بخواهـد ا                 «

  .»كند؟ بندگانش كتاب و كلماتش را نازل مى
آنها به خاطر اين تعرّض به غضب و خشم پى در پى پروردگار گرفتار شدند و براى كفّـار            

. اى قرار داده است شود، خداى تعالى عذاب خواركننده اسرائيل هم مى كه شامل اين عده از بنى
)90(  



 92 تا 91آيات                                                                                                   سورة بقره

                                                                               293    

  
  
  

  » بقرهة سور92 تا 91آيات «
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  » بقرهة سور92 تا 91 آيات ةترجم«
  

شود كه ايمان بياوريد به آنچه       و زمانى كه به اين كافران گفته مى       
ما ايمان آورديم به آنچـه كـه        : گويند  در جواب مى   خدا نازل فرموده،  

شوند به آنچه كه بعد از آن نازل         و آنها كافر مى   . قبالً بر ما نازل شده    
كننده آن كتابى است كه    گرديده و حال آنكه اين حقّ است و تصديق        

كشتيد اگـر    بگو پس چرا قبل از اين پيامبران خدا را مى         . با آنها است  
  )91(داشتيد؟ شما به آنها ايمان 

موسى با بينات و معجزات نزد شما آمد سـپس شـما گوسـاله را           
. و حال آنكه شما از ظـالمين بوديـد        . بعد از او براى پرستش گرفتيد     

)92(  
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  » بقرهة سور92 تا 91توضيح آيات «
  

  »ايمان به آنچه خدا نازل فرموده«
د، مغرورند كه حاضـر نيـستند بـه         ان اى كه تعليم گرفته    بعضى از مردم آنچنان به چند جمله      

ايـن  . چيز ديگرى فكر كنند و به هيچ وجه انعطاف نسبت به چيز ديگـرى از مطالـب ندارنـد                  
چنين افرادى هميشه محكوم بوده و مبتال به اعمال ضد و نقيض گرديده و غرورشان بـه آنهـا                   

  .دهد كه حرف حقّ را گوش دهند اجازه نمى
شد كه به قرآن و آنچه خدا نازل فرموده ايمـان بياوريـد و بـه                اسرائيل گفته مى   وقتى به بنى  

ما به همان كه براى خودمان نازل شده ايمان آورديم          : گفتند اين مطالب هم توجه كنيد، آنها مى      
ندارنـد و حـال آنكـه سـخنان ديگـران حـقّ اسـت و         ولـى كتابهـا و سـخنان ديگـر را قبـول     

بگو اگر حرف شما درست است پس چرا پيامبران . كننده توراتى است كه با آنها هست     تصديق
حضرت موسى ) 91(كشتيد، اگر راستى به آنچه بر شما نازل شده ايمان داريد؟  الهى را قبالً مى

آن همه معجزه و دالئل بر حقّانيت دينش به شما ارائه داد ولى شما بعد از رفتن او گوسـاله را                     
  )92. (ه خود ظلم نموديدبراى ستايش و پرستيدن انتخاب كرديد و شما ب
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  » بقرهة سور93 ةآي«
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  » بقرهة سور93 آيه ةترجم«
  

و كوه طور را باالى سر شما       . و وقتى كه ما از شما پيمان گرفتيم       
با قوت و قدرت بگيريـد آنچـه را كـه بـه شـما               : قرار داديم و گفتيم   

در دلهاى آنهـا    . شنيديم ولى عصيان كرديم   : گفتند. ايم و بشنويد   داده
ايمانتـان چـه بـد      : بگـو . در اثر كفرشان محبت گوساله قـرار گرفتـه        

  )93. (دهد اگر مؤمنيد دستورى به شما مى
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  » بقرهة سور93 ةتوضيح آي«
  

  »اسرائيل كوه طور و پيمان از بنى«
اسـرائيل گرفتـه و      و پيمانى كه از بنى    » كوه طور «پروردگار متعال در سه آيه از قرآن مسأله         

در هر سه آيه منظور از پيمان براى قبول         . وادار به اين پيمان نموده، عنوان فرموده است       آنها را   
كردن مضامين كتاب تورات يا به طور كلّى جدى گرفتن آنچه خداى تعالى براى آنها از جانب                 

  .فرستد، بوده است خود به عنوان قوانين كلّى و يا خصوصى مى
ما وقتى كوه طور را بـر سـر شـما بـراى گـرفتن             : يدفرما پروردگار متعال در سوره بقره مى     

فرستيم بايد آنهـا   ميثاق بلند كرديم و از شما خواستيم كه هر چه از معارف و قوانين برايتان مى    
گـوش  : دستورات را گوش بدهيـد، گفتنـد       را با قاطعيت و جديت و قوت و قدرت بگيريد و          

آنها اين مخالفت را به خاطر آنكه دلهاشـان، بـه خـاطر             . دهيم ولى ما مخالفت خواهيم كرد      مى
  .كفرشان با محبت گوساله آميخته شده انجام دادند

گذاشتند براى آنها محبـت      آنها به خاطر آنكه از قديم پدرانشان به گاو و گوساله احترام مى            
داى تعـالى بـه     لذا خ . توانستند به باالتر از آن فكر كنند       گوساله و گاو عادت شده بود آنها نمى       

  :خاطر بيدار كردن آنها فرمود
به آنها بگو اى محمد ايمانى كه به گوساله داريد شـما را بـه بـد          

  )93. (چيزى دستور داده اگر حقيقتا به آنها ايمان داشته باشيد
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  » بقرهة سور96 تا 94آيات «
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  » بقرهة سور96 تا 94 آيات ةترجم«
  

بگو، اگر براى شما تنها نزد خدا خانه آخرت است و مردم ديگر             
. گوئيـد  اى ندارند، پس تقاضاى مرگ كنيد اگر راست مـى          از آن بهره  

)94(  
انـد   ولى هرگز تمنّاى مرگ نكنند به خاطر آنچه كه پيش فرستاده          

  )95. (و خدا به اعمال ظالمين دانا است
اند بر زنـدگى     ز كسانى كه مشرك   و آنها را از همه مردم و حتّى ا        

هر يك از آنها دوست دارد هزار سـال عمـر           . بينى تر مى  دنيا حريص 
دارد  كند و حال آنكه اين عمر طوالنى از عذاب الهى آنها را نگه نمى             

  )96. (كنند بينا است و خدا به آنچه مى
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  » بقرهة سور96 تا 94توضيح آيات «

  
  » ندارداى عمر طوالنى براى انسان فائده«

اى دارنـد و بـه آن پابنـد بـوده و             هر جمعى كه ميزان و صراط مستقيمى ندارنـد و عقيـده           
ديگران را قبول ندارند، گاهى مبتال به جهل مركّـب شـده و آنچنـان دلـشان سـنگ شـده كـه                       

اينها كارشان اين است كه با مردم محاجه كـرده و آنهـا را              . توانند عقيده ديگرى را بپذيرند     نمى
در اين موقع بايـد بـراى       . كنند ال خود رد كرده و در ميدان علم و دانش تاخت و تاز مى             به خي 

روشن شدن ديگران، نه براى هدايت خود آنها با دليل قاطع جواب دندانشكنى بـه آنهـا داد و                   
  .آنها را محكوم نمود

خـدا و دوسـتان    خانه آخرت فقط مال ما اسـت، چـون مـا فرزنـدان    : گفتند اسرائيل مى  بنى
بـه آنهـا بگـو اگـر خانـه          : فرمايـد  آله مى  و عليه اهللا پروردگار متعال به رسول اكرم صلى     . خدائيم

رسد، پس چرا در اين دنيا باقى مانـده و           آخرت خالص مال شما است و به ديگران چيزى نمى         
ما زيرا آنجـا كـه بـراى شـ    . گوئيد كنيد؟ درخواست مرگ كنيد اگر راست مى    آرزوى مرگ نمى  

  )94. (بهتر از اين دنيا است
اند و چه    دانند چه اعمال زشتى در دنيا كرده       خودشان مى . كنند اما آنها هرگز اين كار را نمى      

  )95. (داند خدا هم كه اعمال ستمگران را مى. اند اى جلو فرستاده زاد و توشه
سـت، تقاضـاى مـرگ    بنابراين اگر كسى ايمان كاملى داشته باشد و بداند كه از اولياء خدا ا  

براى رسيدن به لقاء خداى تعالى و يا الاقل براى رسيدن به ثوابهائى كه خداى تعالى به مؤمنين 
اما اگر كسى به حقايق و عالم آخـرت شـك داشـته باشـد و خـود را از                    . كند وعده فرموده مى  

در دنيـا از    بلكـه او را بـراى مانـدن         . خواهد بميرد  صراط مستقيم خارج بداند بدون ترديد نمى      
بعـضى از آنهـا آرزو   . ترند حتّى آنها از مشركين به زندگى دنيا حريص      . بينيد تر مى  همه حريص 

اما همه بايد بدانند كه اين عمر طوالنى آنها را از عذاب الهـى              . كنند كه هزار سال عمر كنند      مى
  .كنيد ىداند كه شما چه م كند و خدا همه كارهاى آنها را زيرنظر دارد و مى دور نمى
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  » بقرهة سور99 تا 97آيات «
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  » بقرهة سور99 تا 97 آيات ةترجم«
  

كسى كه دشمن جبرئيل باشد، جبرئيـل فقـط بـه اذن خـدا              : بگو
كننـده آن چيـزى      زل كرده، ايـن قـرآن تـصديق       قرآن را بر قلب تو نا     

و قـرآن هـدايت و بـشارت اسـت بـراى            . است كه قبـل از او آمـده       
  )97. (مؤمنين

كسى كه دشمن خدا و مالئكه و رسوالنش و جبرئيل و ميكائيل            
  )98. (باشد، خدا هم دشمن كافرين است

هاى واضح و آيات صريحى را كه بـه          ما نازل كرديم بر تو نشانه     
  )99. (شوند مگر فاسقين افر نمىآنها ك
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  » بقرهة سور99 تا 97توضيح آيات «

  
  »كنيد؟ جبرئيل واسطه وحى است چرا با او دشمنى مى«

كه يكـى   » ابن صوريا «آله وارد مدينه شدند      و عليه اهللا در زمانى كه حضرت رسول اكرم صلى      
ودند به محـضر آن حـضرت   ب» فدك«از علماى يهود بود با جمعى از يهوديها كه اهل سرزمين  

مشرّف شدند و سؤاالتى از او نمودند و اين سؤاالت براى امتحان آن حضرت بـود كـه ببيننـد               
  آيا او همان پيامبرى است كه قبالً توصيف شده است يا خير؟

خـواب پيـامبرى كـه در        خوابيـد؟ زيـرا خـصوصيات      شما چگونـه مـى    : اول، سؤال كردند  
چـشمهاى مـن    : آله فرمـود   و عليه اهللا رسول اكرم صلى  . ل شده است  آيد براى ما نق    آخرالزّمان مى 

  .خوابد ولى دلم بيدار و از همه چيز آگاه است مى
: دوم، سؤال كردند  . كند ايم اين مطلب را تصديق مى      درست است ما هم آنچه شنيده     : گفتند

وشت و خـون و     استخوانها و رگ و پى او از پدر و گ         : آيا فرزند مال پدر است يا مادر؟ فرمود       
  1.ناخن و موى او از مادر است

ها شباهت كاملى به پدر و عموهايشان  درست است اى محمد، حاال چرا بعضى بچه  : گفتند
  دارند و بعضى بعكس شباهت به آنها ندارند ولى شباهت به مادر و دائيها دارند؟

غلبه كند فرزند بـه     اگر آب مرد بر آب زن       . اى دارند  زن و مرد هر كدام آب و نطفه       : فرمود
كنـد و اگـر آب زن بـر آب مـرد غلبـه كنـد فرزنـد                   پدر و عموهايش شباهت بيشترى پيدا مى      

  .شباهت به مادر و دائيها دارد
. درست است، حاال خصوصيات پروردگارت را براى ما بيان كن تـا او را بـشناسيم               : گفتند

  .كند در اينجا سوره توحيد نازل شد كه اوصاف خداوند را بيان مى
                                                 

 همان گونه كه در متن تذكّر داده شد اين سؤاالت براى امتحان آن حـضرت بـوده يعنـى      البتّه -1
آله مطابق آنچـه را كـه        و عليه اهللا خواستند ببينند كه رسول اكرم صلى      آنها مطالبى را در نظر داشته و مى       

فرمـود   د، مى گويد كه اگر خالف آنچه آنها معتقد بودن        دهد يا غير از آن را مى       دانند جواب مى   آنها مى 
  .آوردند آله فرموده بود آنها ايمان نمى و عليه اهللا ولو آنكه حقيقت هم آن بود كه پيغمبر اكرم صلى
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پرسيم اگر آن را هم درست بگوئى مـا بـه تـو              مطلب ديگرى از تو مى    : گفت» ابن صوريا «
  .كنيم آوريم و از تو پيروى مى ايمان مى

آيا كدام يك از مالئكه بين تو و خداى تعالى واسطه است و خدا بوسيله كدام ملك آيـات                 
  فرمايد؟ خود را بر تو نازل مى
  .جبرئيل:  فرمودآله و عليه اهللا رسول اكرم صلى

گ و كشتن و سختيها است      او واسطه براى جن   . جبرئيل دشمن ما است   : گفت» ابن صوريا «
ولى ميكائيل واسطه گشايش و آرامش و راحتى است و اگر واسطه تو ميكائيل بود مـا بـه تـو                     

آلـه   و عليـه  اهللا  سوره بقره را به پيغمبر اكرم صلى       97خداى تعالى در اينجا آيه      . آورديم ايمان مى 
  :نازل فرمود

د كـه او  كسى كه دشمن جبرئيل باشد بدان   : اى محمد به آنها بگو    
آيات خدا را به اذن خدا بر قلب تو نازل كرده و از جانـب خـودش                 

عالوه، اين آيات آنچه را كه در نـزد شـما بـوده و              . كه نياورده است  
كند و با آنها توافـق دارد        قبل از او نازل شده مثل تورات تصديق مى        

  )97. (و آنها سبب هدايت و بشارت براى مؤمنين است
اش و فرستادگانش    ه دشمن خدا و مالئكه    و به طور كلّى كسى ك     

  .و جبرئيل و ميكائيل باشد، بداند كه خدا هم دشمن كفّار است
   

  »حضرت جبرئيل ملك مقرّب خدا است«
زيـرا  . آمـد  جمعى از مسلمانها نيز در آن زمان روى تعصب جاهالنه از جبرئيل بدشان مـى              

آلـه نـازل شـده و عظمـت و ايمـان و       و ليـه ع اهللا شد كه بر پيغمبر اكرم صلى  بسيار از او نقل مى    
گاهى بعضى از منافقين به خاطر  السالم را تأييد كرده است و فضائل حضرت اميرالمؤمنين عليه

الـسالمدر جنگهـا كـرده و شمـشير برّانـى بـه نـام                كمكى كه جبرئيل به على بن ابيطالب عليه       
: گفتند داشتند و مى ، او را دشمن مىبه دست او داده و آنها را ذليل و منكوب فرموده» ذوالفقار«

. كنند، بيزاريم السالم دعوت مى هائى كه مردم را به امامت على بن ابيطالب عليه ما از اين واسطه
  )98. (باشد كنند، مى خدا هم دشمن كفّار و كسانى كه ناسپاسى مى: فرمايد خداى تعالى مى
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  :در پايان خداى تعالى با تمام قاطعيت فرموده
مانند معجزات و قرآن و دالئلى بـر        (هاى واضحى    بر تو نشانه  ما  

نـازل كـرديم و كـسى    ) آميـزت  حقّانيـت دينـت و مطالـب حكمـت    
و (تواند آنها را نديده بگيرد و به آنها كـافر شـود مگـر فاسـقها                  نمى
بندوبارها و كسانى كه آن قدر فكر ندارند كه خـوبى را بـر بـدى                 بى

  )99). (ترجيح دهند
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  » بقرهة سور101 تا 100آيات «
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  » بقرهة سور101 تا 100 آيات ةترجم«
  

بندند، جمعى از آنها     آيا اين چنين نيست كه آنها وقتى پيمانى مى        
  )100. (آورند كنند؟ بلكه اكثر آنها ايمان نمى با آن مخالفت مى

رود بـا آنكـه     آنهـا مـى  اى از جانب خدا نـزد  و وقتى كه فرستاده   
آنچه آنها از كتب آسمانى و اعتقاد به انبياء دارند، اين فرسـتاده آن را       

كند جمعى از كسانى كه به آنها كتاب داده شده آن كتاب             تصديق مى 
. داننـد  اندازند مثل آنكه هيچ نمـى      و پشت سر مى   . گيرند را نديده مى  

)101(  
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  » بقرهة سور101 تا 100توضيح آيات «
  

  »باز هم عهدشكنى«
آله چاپ و نـشر و پخـش مطالـب و كتـاب              و عليه اهللا چون در زمان بعثت رسول اكرم صلى      

مانند امروز نبود و هر عالمى از دانشمندان يهود و نصارى كتاب تورات و يـا انجيـل را بـراى                     
ه دارنـد و    توانستند بعضى از مطالبش را از مردم مخفى نگـ          مى. كردند نويس مى  خودشان دست 

  .گفت آنها منكر شوند به مردم نگويند و يا اگر كسى به ديگران مطلبى را مى
كـرد   آله را معرّفى مى و عليه اهللا كتاب تورات و انجيل پر از مطالبى بود كه پيغمبر اسالم صلى    

آله  و عليه اهللا و اساسا اين دو كتاب بخصوص كتاب انجيل مقدمه قرآن و بعثت رسول اكرم صلى            
داند بايد سـال ديگـر       هست، مى  ود و همان گونه كه يك نوجوان وقتى در كالس اول مدرسه           ب

دانـستند كـه     به كالس دوم برود و كتابهاى كالس اول را ترك كند، يهـود و نـصارى هـم مـى                   
آله بايد بـه مـذهب اسـالم مـشرّف شـوند و كتابهـاى         و عليه اهللا روزى با بعثت خاتم انبياء صلى     

ل را ترك كنند و به مدارج باالترى برسند و قرآن را كتاب درسى و دينـى خـود                   تورات و انجي  
آله مبعوث شد و علماى آنها دين مقدس اسالم        و عليه اهللا ولى وقتى رسول اكرم صلى    . قرار دهند 

را منافى با منافع شخصى خود دانستند، آن مطالب را منكر شدند و به هيچ وجه حاضر نبودند                  
بايست به آنها تذكّر داده شـود تـا آنهـا منكـر              ردم بگويند و تنها چيزى كه مى      حقايق را براى م   

حقيقت نشوند، عهد و پيمانى بود كه با خدا بسته بودند، ولى آنها چـون فقـط عـالم بودنـد و                      
د پابنـد نبودنـد و ايـن همـه          نفس خود را از رذائل پاك نكرده بودند، بـه عهـد و پيمـان خـو                

  :فرمايد  سوره بقره مى100خداى تعالى در آيه . مزاحمت را بوجود آورده بودند
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آيا اين كار درست است كه هر وقت با خـدا و يـا بـا پيـامبر در                   
اى از آنهـا آن را پـشت گـوش           بندنـد عـده    موارد مختلف عهدى مى   

  )100. (ايمانند ها بىگيرند؟ بلكه اكثر آن اندازند و آن را نديده مى مى
  
  

  »اند يهوديها تا زمان ما هميشه عهدشكن بوده«
يهوديها به خاطر سيره آباء و اجداديشان عـادت بـه عهدشـكنى و تخلّـف از قراردادهـاى                   

حتّى در قرن بيستم با آنكه بشر بـه جـائى رسـيده كـه               . اند سياسى و مملكتى و اجتماعى كرده     
دانـد، در    عهدشكنى را بدترين صفت زشت بـراى خـود مـى          خود را متعهد و متمدن دانسته و        

اند را زيـر پـا       پيمانهاى سازمان ملل و آنچه با اعراب و فلسطين بسته          عين حال اسرائيليها تمام   
آنها در گذشته تعهدى را كه با خـدا بوسـيله حـضرت             . اند گذاشته و ابدا به آنها اعتنائى نكرده      

ها پيمان گرفته بود كه به مضامين تورات عمـل كننـد و             موسى بسته بودند و خداى تعالى از آن       
هـائى از   آله را منكر نشوند، آنها آن پيمان را شكسته و به بهانـه          و عليه اهللا بعثت رسول اكرم صلى   

  .اسالم فرار كردند
يهـود  . شكنى آنها بود كه ذلّت و بدبختى را براى آنهـا بـه ارمغـان آورد            اين مهمترين پيمان  

آلـه وارد مدينـه شـدند بـا آن      و عليـه  اهللا نضير در زمانى كه پيغمبر اسـالم صـلى    ىقريظه و بن   بنى
حضرت پيمان بستند كه به دشمنان كمك نكنند ولى آنها پيمان را شكستند و در جنگ خنـدق     

دانـستند كـه پيغمبـر اسـالم         آنهـا مـى   . با مـشركين مكّـه عليـه ديـن اسـالم همكـارى كردنـد              
دانـستند كـه قـرآن و رسـول اكـرم             خـدا آمـده اسـت، آنهـا مـى          آلـه از جانـب     و عليـه  اهللا صلى
كننـد و مطـالبش بـا مطالـب آنهـا            آله تورات را قبول دارند و آن را تـصديق مـى            و عليه اهللا صلى

مطابقت دارد، در عين حال جمعـى از آنهـا كـه عـالم و دانـشمند بودنـد و كتـاب تـورات را                         
  )101. (داند  چيزى نمىل كسى كه ابداًسر انداختند، مث خواندند، كتاب خدا را پشت مى
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  » بقرهة سور103 تا 102آيات «
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∩⊇⊃⊂∪  
  

  » بقرهة سور103 تا 102 آيات ةترجم«
  

و پيــروى كردنــد از آنچــه شــياطين در زمــان ســلطنت ســليمان 
بـه مـردم    . ولى شياطين كافر شدند   . خواندند و سليمان كافر نشد     مى

دادند و آنچه در بابِل بر دو ملـك بـه نـام هـاروت و                 سحر تعليم مى  
دادند مگر   كه آنها به هيچ كس چيزى ياد نمى       . شده بود ماروت نازل   

ما وسيله امتحانيم و كوشش كنيد كـافر        : گفتند آنكه به مردم، اول مى    
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گرفتند تـا بتواننـد      ولى آنها از آن دو فرشته مطالبى را ياد مى         . نشويد
توانـستند بـه     ولى به هيچ وجه نمى    . بيندازند بين مرد و زنش جدائى    

و بلكـه آنهـا چيـزى را يـاد          .  مگـر بـه اذن خـدا       كسى ضرر برسانند  
رسـاند و آنهـا از آن نفعـى          گرفتنـد كـه بـه خودشـان ضـرر مـى            مى
دانستند كسى كه اين گونه متاع را بخرد         بردند و به طور قطع مى      نمى

اى نخواهد داشت و چقدر بد بود آنچه خود را به آن             در آخرت بهره  
  )102. (دانستند فروختند اگر مى

كردند اجر و مزدى كه      آوردند و تقوى پيشه مى      ايمان مى  اگر آنها 
. دانـستند  براى آنها نزد خدا بود بهتر بـود اگـر آنهـا حقيقـت را مـى                

)103(  
  

  » بقرهة سور103 تا102توضيح آيات «
  

  »سحر و جادو، عمل كفّار و شياطين است«
طينى پيوسـتند   گشتند، در دربار حضرت سليمان به شـيا        چون يهوديها هميشه دنبال شرّ مى     

حضرت سليمان خودش كافر نبود و با سحر و جادو، ملك و عظمت خود              . كه آنها كافر بودند   
را به دست نياورده بود و از روش شياطين هم بيزار بود ولى شياطينى بودند كه ايمان نداشـتند   

هـود هـم   كردند و ي دادند و مردم را منحرف مى و كافر بودند و به مردم سحر و جادو تعليم مى     
گرفتنـد و بـه هـيچ وجـه بـه            نمودند، سحر و جادو را از آنها ياد مى         از اين شياطين تبعيت مى    

كردند كه نام  قدر اذيت مى مردم را بوسيله سحر و جادو آن. آوردند حضرت سليمان ايمان نمى
  .كردند آنها در تاريخ و قرآن شياطين شد، يعنى موجودات موذى كه مردم را اذيت مى
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  » مالئكهةدفع سحر و جادو بوسيل«
  :السالم فرمود امام صادق عليه

خـداى  . بعد از حضرت نوح سحر و جادو در بين مردم زياد شد       
آن دو ملَـك بـه آن       . تعالى بر پيغمبر آن زمان دو ملَك نـازل فرمـود          

كند و سـاحران بـا مـردم چـه           پيامبر گفتند كه سحر چگونه عمل مى      
ملَك آنچه را از علوم كـه سـحر آنهـا را باطـل              كنند و لذا آن دو       مى
آن پيامبر هم آنها را به مردم و پيـروان          . كرد، به پيامبر تعليم دادند     مى

خود تعليم داد و به آنها فرمود كه به آن وسيله سحر را متوقّف كنند                
اند، باطل نماينـد و بـه پيـروان          و سحرهائى را كه ديگران انجام داده      

  .بادا شما مردم را سحر كنيدخود تأكيد كرد كه م
           اى را بـراى     كـشنده  اين عمل مثل تعليم معلّمـى اسـت كـه سـم

شاگردانش توضيح دهد و به آنها خطرات سم را بگويـد و بـه آنهـا                
. تعليم دهد كه اگر كسى مسموم شد چگونه بايد او را معالجه نمـود             

  .شيدنبايد شما از سم سوء استفاده كنيد و كسى را به اين وسيله بك
مملكت او از شـياطين و       اى در  عده. در زمان حضرت سليمان نيز همين جريان اتّفاق افتاد        

حضرت سليمان دسـتور    . كردند سيرتان دست به سحر و جادو زدند و مردم را اذيت مى            شيطان
داد كه اعمال ساحران متوقّف شود و اوراق و كتابهاى آنها را جمع كرد و در محلّ مخصوصى                  

سيرتان آن اوراق  اى از شيطان وقتى حضرت سليمان از دنيا رفت، عده. نگهدارى فرموددر بابل 
گفتنـد كـه حـضرت       و كتابها را بيرون آوردند و به سحر و جادو پرداختند، جمعى به آنها مـى               

نمائيد؟ آنها در مقام عناد و  سليمان سحر را ممنوع فرموده، شما چرا دوباره به اين كار اقدام مى
حضرت سليمان پيغمبر نبوده بلكه بوسيله همين سحر و جـادو آن            : لجبازى برخاستند و گفتند   

اسرائيل و يهوديهـا هـم از آنهـا پيـروى كردنـد و بـه                 كم بنى  كم. قدرت را به دست آورده بود     
 را يـك    جادوگرى به طورى معتاد شدند كه دسـت از تـورات برداشـتند و حـضرت سـليمان                 

  .دانستند كردند و او را پيامبر نمى جادوگر بزرگ تصور مى
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آله فرمود كه حضرت سليمان پيامبر بوده، بعضى از علماى           و عليه اهللا وقتى رسول اكرم صلى   
سليمان پيغمبر بـوده و حـال       : گويد آله تعجب است كه مى     و عليه اهللا از محمد صلى  : يهود گفتند 

ست كه الزمه ساحر بودن حضرت سليمان اين بود كه او هـم كـافر               آنكه سليمان ساحر بوده ا    
فرمايد كه سليمان كافر نبود بلكه آنهـائى كـه سـحر و جـادوگرى را رواج      باشد و لذا قرآن مى 

  .دهند، كافرند دهند و پيغمبر خدا را به سحر نسبت مى دهند و به مردم سحر تعليم مى مى
  

  » مالئكهةرفع سحر و جادو بوسيل«
به صورت بشر در    » بابل«در سرزمين   » ماروت«و  » هاروت« تعالى دو ملَك را به نام        خداى

جادو را باطـل كننـد سـحر و جـادو را      توانستند سحر و ميان مردم فرستاد كه به مردمى كه مى     
خواستند سوء استفاده كنند تعليم ندهند و آن دو ملَك تنهـا بـه               تعليم دهند و به كسانى كه مى      

دادنـد، آن هـم در      ما در ناراحتى به خاطر سحر ساحران هستيم تعليم مـى          : گفتند كسانى كه مى  
نمودنـد كـه از      كردند و به آنها سفارش مى      صورتى بود كه اول آن دو ملك آنها را آزمايش مى          

  .دادند سحر سوء استفاده نكنند و كافر نشوند، آنگاه به آنها تعليم مى
ردند و آنچه را ياد گرفته بودند براى جـدائى انـداختن            اما آنها در عين حال سوء استفاده ك       

بين مرد و همسرش استفاده نمودند ولى در عـين حـال آنهـا بـه هـيچ وجـه بـدون اذن خـدا                         
گرفتند كه برايشان ضرر داشت ولى  توانستند به انسان ضرر برسانند و آنها چيزهائى ياد مى  نمى

اى در آخـرت     ى اين گونه چيزها باشد، بهره     دانستند كه اگر كسى مشتر     نفعى نداشت و آنها مى    
دانـستند و    نخواهد داشت و چه بد و زشت بود آنچه خود را به آن فروختـه بودنـد، اگـر مـى                    

  )102. (فهميدند مى
  

  »فهم و درك و علم، وسائلى براى موفّقيت هستند«
يـد  كنـد با   بهترين چيزها براى انسان فهم و درك و علم است، انسان هر كـارى را كـه مـى                  

اش را در نظر بگيرد و بايد در كارها دقّت كند، آنها را بررسى نمايد، عاقبتش را بفهمد و                    فائده
يك فرد مؤمن، يك فرد مسلمان، بلكه حتّى يك انـسان           . سپس اگر مفيد بود، آن را انجام دهد       

اى نـدارد، ممكـن اسـت        آزارى، عالوه بـر اينكـه فائـده        داند كه سحر و جادو و مردم       عاقل مى 
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پس چرا تقوى و پرهيزگارى را ترك كند؟ چرا ثوابهـائى را كـه در               . ضررهائى هم داشته باشد   
آزارى  و نادرست و مردم نزد خدا براى متّقين و مؤمنين تعيين شده ترك كند و به اعمال بيهوده

  بپردازد؟
فهميدنـد و درك     اگـر ايـن جـادوگران مـى       : فرمايد  سوره بقره مى   103خداى تعالى در آيه     

كردنـد   آوردند و تقوى پيشه مى دانستند چه بايد بكنند، قطعا ايمان به حقايق مى       كردند و مى   مى
  .كردند بود و اجر و پاداشى كه در نزد خدا براى آنها بود، بهتر از آنچه آنها براى آن تالش مى
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  » بقرهة سور104 ةآي«
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  » بقرهة سور104 ة آيةترجم«
  

بلكـه بگوئيـد    » راعنـا «نگوئيـد   ! ايـد  اى كسانى كـه ايمـان آورده      
. و بشنويد و از براى كافرين عـذاب دردنـاكى خواهـد بـود             » ااُنْظُرْن«
)104(  
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  » بقرهة سور104 ةتوضيح آي«
  

  »جلوگيرى از تمسخر و استهزاء«
نشـستند   آله مى  و عليه اهللا يهود در مدينه ميان مسلمانها بودند و پاى سخنان رسول اكرم صلى           

آنها تحت تـأثير كـالم آن حـضرت         دادند و ضمنا بعضى از       و سخنان آن حضرت را گوش مى      
شدند ولى جمعى براى مسخره كردن و سوژه گرفتن و اذيـت و آزار آن حـضرت در                   واقع مى 

  .شدند مجلس حاضر مى
انگيـز و بيداركننـده از خـواب         آله بسيار پر شور و هيجان      و عليه اهللا سخنان رسول اكرم صلى   

  .كردند آن حضرت مىغفلت بود و مردم مسلمان كمال استفاده را از سخنان 
اين كلمات كه آقا     گرفتند با اشاره دست و گفتن      ولى بعضى از افراد كه ديرتر مطلب را مى        

رعايت ما را هم بكنيد، قدرى با تأنـّى كالمتان را بگوئيد، تا ما هـم بتـوانيم مطالـب را خـوب                      
بـود، اداء  »  به ما مهلت بده «كه به معنى    » راعنا«درك كنيم و اين درخواست را به عربى با كلمه           

آمدنـد،   ولى يهودى كه براى مسخره كردن و سوژه به دست آوردن در مجلـس مـى               . كردند مى
كردند، معنـى ديگـرى را كـه نـسبت دادن بـه              آميز اداء مى   همين كلمه را كه با لبخندى مسخره      

شدند كه آنهـا منظورشـان       نمودند و وقتى مسلمانها متوجه مى      حماقت و سستى بود، منظور مى     
منظورمان همان چيزى است كه شما منظور       : گفتند كردند، آنها مى   چيست و به آنها اعتراض مى     

فرمـود كـه اى      لذا خداى تعالى براى جلـوگيرى از ايـن سـوء اسـتفاده دسـتور مـى                . ايد نموده
يعنى مراقب مـا    » ناانظر«را نگوئيد بلكه به جاى آن بگوئيد        » راعنا «ةمسلمانان ازاين به بعد كلم    
فرمائيد ياد بگيريم، به ما هـم نگـاه كـن و ضـعف درك مـا را هـم               باش كه ما بتوانيم آنچه مى     

  .منظور فرما
اين مطلب را گوش بدهيد و ايـن را هـم بدانيـد كـه بـراى                 : فرمايد سپس خداى تعالى مى   

  .كافرها عذاب دردناكى خواهد بود
دهد كه هيچگاه و به هيچ وجه كارى، كالمـى و            مىاين آيه به طور كلّى به مسلمانها تعليم         

عملى را كه دشمن از آن ممكن است سوء استفاده كند، انجام ندهنـد و اعمـال و گفتارتـان را                
  .طورى بگوئيد و انجام دهيد كه يك پهلو و داراى يك معنى باشد
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  » بقرهة سور105 ةآي«
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  » بقرهة سور105 ة آيةترجم«
  

كفّار از اهل كتاب و مشركين دوست ندارند كه بر شما خيرى از             
ولـى خـدا رحمـت و مهربـانيش را          . طرف پروردگارتان نازل شـود    

دهـد و خـدا صـاحب فـضل          خواهد قرار مـى    مختص كسانى كه مى   
  )105. (بزرگ و عظيمى است
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  » بقرهة سور105 ةتوضيح آي«

  
  »خواهند شما خوبى را نمىدشمنان هيچگاه براى «

اين صفت  . آزار است  جا نسبت به افراد صالح و بى       يكى از صفات رذيله انسان، دشمنى بى      
نمايد و هم اسباب زحمت مردم       كند، صاحبش را از سعادت دور مى       را كه تنها شيطان القاء مى     

ه كننـد و از روح      لذا كسانى كه اين صفت را دارند بايد هر چه زودتر آن را تزكيـ              . شود دنيا مى 
  .خود آن صفت را پاك نمايند

كنـد و قبـل از       صفت ديگرى كه براى انسان بسيار بد است و آن هم انسان را بيچـاره مـى                
مسلمانها . برد، حسادت است   آنكه به ديگرى صدمه بزند خود صاحب اين صفت را از بين مى            

از روح خود پاك كنند، تـا بتواننـد مـسلمان واقعـى              بايد بكوشند صفت دشمنى و حسادت را      
  .باشند

كردند و  كفّار اهل كتاب و مشركين چون دشمن مسلمانها بودند، نسبت به آنها حسادت مى 
خواستند كه به مسلمانها از طرف خداى تعالى خيرى برسد ولى خداى تعالى به خواسـت                 نمى

كند و هـر كـه را دوسـت       فته، عمل مى  آنها كارى ندارد و طبق مصالحى كه خودش در نظر گر          
  )105. (دهد و خدا صاحب فضل بزرگ است داشته باشد، براى نزول رحمتش اختصاص مى
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  » بقرهة سور106 ةآي«
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  » بقرهة سور106 ة آيةترجم«
  

بـريم يـا آن را بـه دسـت      اى را از بـين نمـى   ما نـشانه و يـا آيـه     
آوريم آيا   سپاريم، مگر آنكه بهتر از آن يا مثل آن را مى           اموشى نمى فر

  )106(دانى كه خدا بر هر چيزى قادر است؟  نمى
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  » بقرهة سور106 ةتوضيح آي«
  

  »اى نابود شود آيا ممكن است آيه«
  »و آيه ديگرى جاى آن را بگيرد؟«

تالف دارند، اين است كه آيـا در قـرآن          اش اخ  يكى از مطالبى كه علماى علم تفسير درباره       
اى آيه ديگر را از      ناسخ و منسوخ وجود دارد يا خير؟ و معنى ناسخ و منسوخ اين است كه آيه               

و آيـه از بـين رفتـه را         » ناسـخ «بين ببرد و خودش جانشين آن آيه شود كه آيه از بين برنده را               
  .نامند مى» منسوخ«

بيـشتر حكـم آن آيـه اسـت كـه در حقيقـت              » آيـه «ز  اين مسأله اگر در قرآن باشد، مـراد ا        
كنيم مگر آنكه حكم بهترى يا مثل آن را جايگزين آن حكـم              ما حكمى را نسخ نمى    : فرمايد مى

 بايد براى بقاء آيه منسوخه در قرآن حتماً دهيم و لذا اگر ناسخ و منسوخ در قرآن باشد قرار مى
اى وجود داشته باشد و منظور از آيه منسوخه اين است كه حكم آن عمرش كوتاه بوده و                   فائده

اإلجراء بوده است و چون آيات قرآن از جهات مختلف نشانه خدا اسـت،               در زمان معينى الزم   
يعنى از جهت فصاحت و بالغت و از جهت حكم و از جهات ديگر نشانه خـدا اسـت، پـس                     

اى از قرآن نسخ شود، مثالً حكمش از بين برود آيه بودنش از            آيهاگر از يك جهت نشانه بودن       
اى را از بين     ما نشانه : فرمايد لذا خداى تعالى مى   . ماند جهت فصاحت و بالغت و غيره باقى مى       

گـذاريم مگـر آنكـه بهتـر از آن و يـا مثـل آن را                  بريم و يا آن را در جاى خود باقى نمـى           نمى
  )106(دا بر هر چيزى قدرت دارد؟ دانى كه خ مگر نمى. آوريم مى
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  » بقرهة سور107 ةآي«
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  » بقرهة سور107 ة آيةترجم«

  
دانى كه ملك آسمانها و زمين مال خدا است و براى شما             آيا نمى 

107( و ياورى نيست؟ غير از خدا ولى(  
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  » بقرهة سور107 ةتوضيح آي«
  

  »ملك آسمانها و زمين مال خدا است«
آسمانها و زمين داراى ملكى هستند كه همان محسوسات است يعنى آن چيزهائى است كه               

و حـس  » شـنوائى «و حـس  » بينـائى «اند از حس   با حواس ظاهرى يا با يكى از آنها كه عبارت         
خداى تعـالى همـان گونـه كـه         . شوند احساس مى » المسه«و حس   » بويائى«و حس   » ئىچشا«

ملكوت همه چيز در دست او است، در عالم ملك هم سلطنت دارد و آنچه در اين عالم است،       
 سـوره بقـره     107لذا پروردگار متعال در آيـه       . كند ملك او است و او بر همه آنها حكومت مى         

  .ى كه ملك آسمانها و زمين از خدا استدان آيا نمى: فرمايد مى
  

  » مهربان فقط خدا استةفرماند«
زيـرا  . هر كس فكر كند كه فرمانده مهربانى جز خـداى تعـالى وجـود دارد، اشـتباه كـرده                  

دهنـد و همـان مهربـانى     فرماندهان ديگر از دو حال خارج نيستند، يا از جانب خدا فرمان مـى           
قيقت اين فرمان هم فرمـان خـدا اسـت و ايـن فرمانـدهان               كنند كه در ح    خدا را هم اعمال مى    

مهربان نمايندگان الهى هستند و از خود چيزى ندارنـد، ماننـد پيـشوايان ديـن و ائمـه اطهـار                     
دهند و بلكه از طـرف هـواى نفـس خـود فرمـان       السالم، و اگر از طرف خدا فرمان نمى  عليهم
يا اگر منافع فرمانبردار را هم در نظر گرفته         دهند كه طبعا منافع خود را هم در نظر گرفته و             مى

باشند آن مهربانى را كه خدا دارد آنها ندارند و اگر مهربان هم باشند، چون ممكن است اشتباه                  
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پس براى مؤمنين فرمانـده مهربـانى كـه         . بكنند، نبايد مؤمنين آنها را فرمانده واقعى خود بدانند        
» ولى«فقط منافع فرمانبردار را در نظر گرفته باشد، غير از خدا وجود ندارد و تنها خداى تعالى                  

  .بشر است
  

  »كمك و يارى خدا ارزش دارد«
تواند صد درصد و در همه جـا و در همـه             بدون ترديد هيچ كس و هيچ چيز جز خدا نمى         

 زيرا غير از خدا همه فقيرند، همه محتاجند و باالخره همه در جائى و .چيز به انسان كمك كند
نيازيش مطلق و او است      تنها خدا است كه قدرتش مطلق و بى       . قدرتند در چيزى درمانده و بى    

توان صـد    نهايت دارد و لذا اگر او انسان را يارى كند، مى           كه بر همه چيز و همه كار قدرت بى        
پـس  . ندارد شود و در هيچ كار ناتوانى       چون او هيچ گاه درمانده نمى      .درصد بر او اعتماد نمود    

و بـراى شـما     : فرمايد لذا خداى متعال مى   . براى انسان يار و ياور حقيقى جز خدا وجود ندارد         
  .غير از خدا فرمانده مهربانى و يار و ياور كاملى جز خدا وجود ندارد
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  » بقرهة سور108 ةآي«
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  » بقرهة سور108 آيه ةترجم«
  

نهـا از موسـى     خواهيد شـما همـان سـؤالى را كـه قـبالً آ             آيا مى 
اند، از پيغمبرتان بكنيد؟ كسى كه كفر را بر ايمان ترجيح دهد و              كرده

. آن را به اين تبديل كنـد، تحقيقـا از راه راسـت گمـراه شـده اسـت              
)108(  
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  » بقرهة سور108 ةتوضيح آي«
  

  »مورد سؤال بيجا و بى«
ادبـى   السالم كمال بـى    يهمآميز از بزرگان و بخصوص از انبياء عظام عل         سؤالِ بيجا و مسخره   

بعضى از مردم آن چنان با تكبـر و    . بخصوص كه سؤاالت با استهزا و تمسخر توأم باشد        . است
خواهـد از    كنند كه گويا عالّمه منحـصر بـه فـردى مـى            خودخواهى سؤاالت خود را مطرح مى     

: ويندگ شاگرد كوچكش امتحان بعمل آورد و بعد از آنكه جواب صحيحى از طرف شنيدند، مى
يا بعضى ديگر شئون كـسى      . گوئيد خواستيم ببينيم شما چه مى     دانستيم ولى مى   بله ما اين را مى    

مـثالً  . كننـد  نامناسبى از او مى گيرند و سؤاالت خواهند سؤالى بكنند در نظر نمى را كه از او مى    
پـيش پـا    و يا مـسائل     » ارز«ممكن است از علماى فقه و اصول و يا ديگر علماى دينى از نرخ               

گيرى و مزاحمت براى آن عالم       اين گونه سؤاالت مايه وقت    . افتاده شغلى و بازارى سؤال كنند     
آله برسند و از او بخواهند كوه صفا را براى           و عليه اهللا حاال اگر به خدمت پيامبر خدا صلى      . است

كردنـد و     مـى  آنها طال كند تا آنها در رفاه باشند، يا درختى را كه همه نـوع ميـوه بـه آن آويـز                     
اى از   يا نامه . پرستيدند براى آنها هم ايجاد كند تا آنها هم آن را پرستش كنند             مشركين آن را مى   

طرف خدا براى آنها بيايد كه آنها خدا را قبول كنند، اينها درخواستهائى بود كه مردم مـسلمان                  
  .كردند آله مى و عليه اهللا با تلقين يهود از پيغمبر اكرم صلى

 سوره بقره جلو سؤاالت نابجاى آنها را گرفـت و نگذاشـت             108الى با نزول آيه     خداى تع 
آله شوند و براى ديگران هم درس اخالقى بود كه بـه آنهـا               و عليه اهللا كه مزاحم پيامبر اكرم صلى    

  .تعليم داد
سؤال خوب كردن يا خـوب سـؤال را         : السالم فرمودند  حضرت على بن موسى الرضا عليه     

  .ز علم استپرسيدن نيمى ا
كننده بايد قبل از آنكه سؤالش را مطرح كند با خود بينديـشد و نحـوه سـؤال را نـزد            سؤال

يح و بدون كبر و غـرور بلكـه بـا تواضـع و              خودش تنظيم كند و مفيد و مختصر و بليغ و فص          
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دهنـده   خشوع و فقط براى چيز ياد گرفتن سؤالش را بپرسد و اگر جواب كافى شنيد، از پاسخ                
  .تشكّر نمايد و از او تقدير كند

خواستند آنچنان كه پيروان حضرت موسـى سـؤاالت          اسرائيل و بعضى از مسلمانان مى      بنى
خداى تعالى به . نمودند، اينها هم همان كار را بكنند ه مىكردند و آن حضرت را مسخر بيجا مى

  :خطاب فرمود مسلمان مسلمانان و يهوديان تازه
ــى ــما م ــاء    ش ــاتم انبي ــى حــضرت خ ــولتان يعن ــد از رس خواهي

آميز بكنيد، آن چنانكـه قـبالً        آله سؤاالت بيجا و مسخره     و عليه اهللا صلى
 اذيـت  شـد و آن حـضرت را     از حضرت موسى همين سـؤاالت مـى       

  كردند؟ مى
ما مسلمانان بايد اين دستور اخالقى را از كالم خدا تعليم بگيريم و بكوشيم كـه سـؤاالت                  

  :السالم كه فرمود بلكه طبق دستور على بن ابيطالب عليه. بيجا از علماء و دانشمندان نكنيم
 يعنى براى فهميدن سؤال كن نه براى        »سل تفقّها وال تسئل تعنتا    «

  .خودنمائى
  .التمان بايد تنها براى چيز فهميدن باشد نه براى خودنمائى و تبخترسؤا

  
  »راه راست چيست؟«

در قرآن كريم سخن از كفر و ايمان زياد به ميان آمده ولى آيا ممكن اسـت كـسى كـه بـه                       
ايمان و آرامش رسيده آن را با كفر و ناآرامى عوض كند و يا ايمان را تـرك نمايـد و كفـر را                        

اى است كه در جاده مستقيم با كمال آرامـش و            رى اين چنين كسى مانند راننده     انتخاب كند؟ آ  
كند ولى ناگهان به خاطر هواى نفس و يا به خاطر            اطمينان و ايمان، به سوى مقصد حركت مى       

هاى شيطانى مسير خود را عوض كـرده و از راه راسـت منحـرف شـده و بـه پرتگـاه                       وسوسه
  .سقوط نمايد

و رسـوالن    هستند كه يـك رشـته از كارهايـشان ايـن اسـت كـه انبيـاء                اينها همان كسانى    
نمايند  كنند و ايمانشان را با كفر عوض مى        آميزشان اذيت مى   السالم را با سؤاالت مسخره     عليهم

  )108. (كنند و از راه راست منحرف شده و حقايق را فراموش مى
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  » بقرهة سور109 ةآي«
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  » بقرهة سور109 ة آيةترجم«
  

جمع زيادى از اهل كتاب از حسدى كه دارند، مايلند شـما را از              
اسالم و ايمان به كفر برگردانند، بعد از اينكه حق بـراى آنهـا كـامالً                

پس آنها را عفو كنيد و از آنها بگذريد، تـا خـدا فرمـان              . روشن شده 
  )109. (خدا بر همه چيز توانا است. ود را صادر كندخ
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  » بقرهة سور109 ةتوضيح آي«
  

  »كشاند حسادت انسان را به كفر مى«
اى كه بسيار براى انـسان خطرنـاك اسـت و خـداى تعـالى در قـرآن                   يكى از صفات رذيله   

  .است» حسد«1دستور فرموده كه از شرّ دارندگان اين صفت به خدا پناه ببريم،
خواهـد كـه ديگـرى امتيـازى         گاهى انسان دوست ندارد و نمى     . دقّت كنيد كه اشتباه نشود    

برد، اين حسادت است و بسيار زشت و مضرّ به           العاده رنج مى   داشته باشد و از اين جهت فوق      
خواهد كه از همه برتر يا از فـرد خاصـى            سالمتى شخص و جامعه است، ولى گاهى انسان مى        

باشد و آرزو دارد كه در مسابقه خوبيها و كماالت روحى و يـا در امـور                  تر ضيلتجلوتر و با ف   
اى است كه خداى تعـالى       تر باشد، اين خواسته، همان مسابقه      مادى پيشرو بوده و از همه موفّق      

  :در قرآن فرموده
در خوبيها بر يكديگر پيشى بگيريد، در مغفرت پروردگارتان بـر           

  .يكديگر پيشى بگيريد
اين حسد بسيار بد است چون مفسده دارد ولى پيشى گرفتن در خوبيهـا بـر ديگـران،                  بنابر

  .شوند وسيله اصالح جامعه است و همه مردم به خوبيها موفّق مى

                                                 
 .5 ةسوره فلق آي  -1
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اهل كتاب يعنى يهود و نصارى از روى حسادت دوست داشتند شما مسلمان نباشـيد و آن    
العاده را نداشته باشيد و شما را از اسالم و ايمان برگردانند تا كافر شويد بعد از آنكه  امتياز فوق

اين آرزو و خواسـته آنهـا جـز از    . براى خود آنها نيز حقيقت و حقّانيت اسالم واضح شده بود 
ى حسادت علّت ديگرى نداشت، آنهـا تزكيـه نفـس نكـرده بودنـد، آنهـا امـراض روحـى                     رو

با اين مريضهاى روحى بايد مانند مريضهاى بدنى رفتار كرد، به آنها هم بايد              . اى داشتند  كشنده
تـوزى و حـسد      ترحم نمود، پس از بدى آنها چيزى به دل نگيريد، آنها را عفو كنيد و از كينـه                 

دانند و معتقدند خود را از صفات رذيله پـاك           به آنها مهلت بدهيد تا با آنچه مى       آنها بگذريد و    
كنند و آنها هم موفّق به رفع صفات زشت خود گردند تا ديگر حسادت نكنند و يا الاقل منتظر   
باشيد تا خداى تعالى با دستوراتش به سوى شما توجه كند و فرمـانش را دربـاره آنهـا صـادر                     

  )109. (بدانيد كه خدا بر هر چيزى قادر و توانا استفرمايد و اين را 
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  » بقرهة سور110 ةآي«
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  » بقرهة سور110 ة آيةترجم«
  

از خوبى براى خودتـان     و آنچه   . و نماز بپا داريد و زكات بدهيد      
خدا به آنچـه    . يابيد و آن را مى   . جلو بفرستيد در نزد خدا باقى است      

  )110. (كنيد بينا است مى
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  » بقرهة سور110 ةتوضيح آي«
  

  » نمازةسفارش مجدد بر اقام«
به آن سفارش فرموده، از آن جهت اسـت كـه           1اهميت نماز كه خداى تعالى در قرآن مكرّر       

  .ت نماز برنامه زندگى همه روزه بشر استدر حقيق
دهد كه در زندگى نبايـد در مقابـل          به انسان تعليم مى   » الحمدللّه رب العالمين   «ةنماز با كلم  

هيچ قدرتمندى، هيچ ثروتمندى و هـيچ شخـصيتى كـرنش و خـضوع كنـد و تنهـا در مقابـل                      
منـديهاى بـشر پاسـخ مثبـت        پروردگار بايد خاضع و خاشع باشد، زيرا او است كه به همه نياز            

  .دهد مى
گويد كه تنها بايد كمك و نيرو و همـه چيـز را از               به انسان مى  » اياك نستعين  «ةنماز با كلم  

  .خدا گرفت و تنها او را در همه كارها مؤثّر دانست
شوند، كه   فهماند كه تنها كسانى موفّق مى      به انسان مى  » اهدنا الصراط المستقيم  «نماز با كلمه    

  .ه راست حركت كنند و از هرگونه افراط و تفريط بر حذر باشنددر را
شود به انسان عظمت، قدرت و       كه در تمام حركات نماز تكرار مى      » اللّه اكبر « كلمه   ةبوسيل

تنهـا بايـد بـه ايـن خـداى      : گويد دهد و به انسان مى  اهميت توجه به خداى تعالى را تعليم مى       

                                                 

θßϑŠ# ةكلم -1 Ï%r& uρ)) nο 4θn=¢Á9 $# (#θè?# u™uρ n((ο 4θŸ2̈“9  در چهار آيه از قرآن آمده اول در سـوره بقـره             #$
  77 و چهارم در سوره نساء آيه 110 و سوم در سوره بقره آيه 83 و دوم در سوره بقره آيه 43آيه 
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نهايت اهميت دارد، متوجه بـود و        نهايت عظمت دارد، بى    ىنهايت قدرت دارد، ب    مهربانى كه بى  
  .تنها او را بايد شناخت

  
  »باز هم سفارش به زكات«

كنـد،   كنـد، فقـرا و مـساكين را احيـاء مـى            دادن زكات و ماليات اسالمى ممالك را آباد مى        
 تعـديل   دهـد، ثروتهـا را     كند، درماندگان در راه را نجـات مـى         دشمنيها را تبديل به دوستى مى     

كنـد و بـاالخره زكـات، روح     دار مى خانمانها را خانه   دهد، بى  ها را سامان مى    كند، ورشكسته  مى
انسان را از صفات رذيله بخصوص از بخل و عداوت و قـساوت پـاك نمـوده و مـال و روح                      

زكـات ضـامن اتّحـاد و    . كنـد  دهنـده را ثروتمنـد مـى    دهـد و زكـات    انسان را رشد و نمو مـى      
  .نمايد است و مسلمانان را بر دشمن پيروز مىهاى اجتماعى  همبستگى

  
  »همه چيز نزد خدا محفوظ است«

داده بـود، بـه مـن        روزى جوانى كه يك دست خود را در جهاد با دشمنان اسالم از دست             
. من در همان برخورد اول متوجه اين جريان شدم        : به او گفتم  . من فقط يك دست دارم    : گفت
بينيـد بعـد از      اين دستى كـه مـى     : سپس اضافه كرد و گفت    . ايد نه هنوز هم متوجه نشده    : گفت

رود ولى آن دستى را كه در جهاد با دشـمنان اسـالم از بـدنم                 شود و از بين مى     مردن خاك مى  
آنچه را از خوبيها كه جلوتر از خود بفرستيد در نزد خـدا             : جدا شده به صريح قرآن كه فرموده      

گويم كه دارم ولى اين دستى را  نيد، من آن دست را مىك محفوظ است و آن را در آنجا پيدا مى
رود و موقّـت اسـت و خـداى       كنيد كه در بدنم هست و من دارم، از بـين مـى             كه شما فكر مى   
رود ولى آنچه نزد  آنچه نزد شما است از بين مى: فرمايد مى) 96سوره نحل آيه (تعالى در قرآن 

هر كار خوبى كه    : بقره هم خداى تعالى فرموده     سوره   110در آيه   . خدا است، باقى خواهد بود    
كنيـد و در آن روز بـه    براى خود جلو بفرستيد، آن را در قيامت نزد خداى تعالى پيـدايش مـى           

دهيـد بينـا و      خورد و بدانيد كه خداى تعالى به آنچه از اعمال نيك و بد انجـام مـى                 دردتان مى 
  )110. (بصير است
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