


 



پيشگفتار
ميكند؟ حل مشك�تيرا وچه موضوعيچيست؟ تفسير

چون كتابهايي بهتر و صحيحتر فهم در عميقي اثر مهم سؤال دو اين به پاسخ
خـوبي بـه نـميتوان نشـود پرسشروشن دو اين جواب تا و دارد; حاضر كتاب

ميكند؟ تعقيب را هدفي چه كتابها گونه اين دريافتكه
٢٣ طول در استكه كتابي مجيد> <قرآن كه ميشويم يادآور اول سؤال پاسخ در
و شده, نازل گون حوادثگونا و اجتماعي مختلف شرايط و نيازها به توّجه با سال

است/ كرده پيشروي اسEمي جامعه پيشرفت با همگام
و ايمان پايههاي تحكيم به ناظر عمدتا شده نازل مكه در كه سورههايي آيات
و شـرك بـا پـيگير و شـديد مـبارزه مخصوصا و معاد, و توحيد به نسبت اعتقاد
از بعد طبعا و شده نازل مدينه در سورههاييكه آيات حاليكه در است; بتپرستي
تشكيل و سياسي و عبادي و اجتماعي احكام به ناظر اسEميبوده تشكيلحكومت
و منافقان با ونبرد صلح و جنگ به مربوط مسائل و اسEم قضايي نظام و بيتالمال

است/ بوده درگير آن با اسEم كه ميباشد آن امثال
يايككتابدرسي عمليه مسائلبهصورتيكرساله اين بديهياستهيچيكاز
نازل آيات ضرورتها, و مناسبتها, و نيازها, طبق بلكه نشده, مطرح كEسيك و
و جنگي دستورات و جهاد به مربوط احكام كه ميكنيم مEحظه مث^ است, گشته
به غزوه هر در كنده پرا طور به آن مانند و جنگي غرامتهاي و اسيران و عهدنامهها
به روز هر كه ماهر طبيب يك نسخههاي مانند درست شده, نازل غزوه مناسبتآن

برساند/ كامل سEمت به اورا تا مينويسد بيمار حال تناسب
كنيم تفسير ترتيب به شده نازل سورهها از سوره هر در كه را آياتقرآن گر ا حال
تمامقرآن از آياتمربوطبهيك<موضوع>را گر وا بود, خواهد ترتيبي> <تفسير آن نام
نامش كنيم تفسير نموده فصلبندي را آن و بچينيم, هم كنار در نموده جمعآوري

است/ موضوعي> <تفسير
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نازل مدني سورههاي در سال ده طي در كه جهاد به مربوط آيات تمام مث^هرگاه
نازل تمامقرآن در سال ٢٣ طي در خداوندكه وصفات اسماء آياتمربوطبه يا شده,
نام موضوعي تفسير شود تفسير يكديگر با رابطه در و گيرد, قرار هم كنار در گرديده,
بررسي بحثو مورد گانه جدا جايخود در آيهرا گرهر ا حاليكه در داشت; خواهد

است/ ترتيبي تفسير همان دهيم قرار
ديگري از را ما دو آن از هريك كه دارد آثاري و مزايا تفسير نوع دو اين از هريك
تفسير دونوع هر استـ خويشنيكو جاي به چيز هر ـ مصداق به و نميكند نياز ني
سپس ترتيبي تفسير كار آغاز در البتّه ـ است/ jزم و ضروري قرآن پژوهندگان براي

/ ـ موضوعي تفسير

دارد: را مزايا اين ترتيبي> <تفسير

و داخلي قرائن با بعدش, و قبل آيات با نزولش مكان و زمان با را آيه هر جايگاه
نيست/ ممكن آيه معناي دقيق فهم اينها بدون كه ميسازد آنروشن خارجي

ورابطه ميبيند, خود جاي در درست را آيهاي هر ترتيبي تفسير ديگر; تعبير به
رابطه اين و ميگيرد; نظر در آن تكامل و پيشرفت و اسEمي جامعه حيات با را آن
شكـل از آيـات مـوضوعي تفسير در كه حالي در ميكند; كشف را زيادي مسائل
تا خود جايگاه از و ميگيرد خود به كلي شكل و آمده در جزئي و عيني حوادث

ميشود/ دور حدي
بردارد: پرده زير, مسائل از ميتواند موضوعي تفسير عوض در ولي

ميدهد همقرار كنار در آمده آياتمختلف در كه يكموضوعرا كنده پرا ابعاد -١
آن از تازهاي حقايق طبعا و مينگرد جامع و بعدي چند صورت به موضوعاترا و

ميكند/ كشف
به توّجه با ميخورد چشم به آياتقرآن از بعضي در بدونظر در كه ابهاماتي -٢
بر ميكنند> تفسير را يكديگر قرآن <آيات بعضا>: بعضه يفسر <القرآن اساسي اصل
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ميسازد/ طرف
آشكار موضوع وهر مسأله هر در نگرشآنرا كلي, بطور و اسEم, جهانبيني -٣

ميسازد/
آشكار ميتوان موضوعي تفسير روش با تنها را قرآن نهفته اسرار از بسياري -٤
استدستيافت/ انسانها استعداد درحوصلة آنجاكه ساختوبهژرفايآياتآنتا
نيست/ تفسير نوع دو اين از بينياز گاهي آ و انديش مسلمانژرف هيچ بنابراين;
مـورد موضوعي تفسير rstuv هدي ائمة عصر از حّتي ايّام, قديمترين از چه گر ا
آن روشن نمونه كه نوشتهاند كتابها زمينه اين در اسEم دانشمندان و بوده, توّجه
رشد از موضوعي تفسير كه اعترافكرد بايد ولي است, ا-حكام> كتابهاي<آيات
در بايد و ميكند, طي را طفوليتخود مراحل هنوز و بوده, بينصيب خود شايسته

برسد/ خود شايسته محل به دانشمندان زحمات پرتو
موضوعي تفسير در تازه> كام/ روش <يك ابداع با كه قرآن> <پيام حاضر كتاب
و گسترده استقبال از بحمدا7 و برداشته موضوع اين در را جديدي گامهاي قرآن,
بـه نـياز و است, راه آغاز در ,باز بوده بهرهمند وسيعي قشرهاي افزون روز حمايت
بتواند تا دارد مقام عالي ومفّسران اسEم علماي سوي از بيشتر وهمفكري همكاري
اربـاب و نـظر اهـل تكـميلي نظرات انتظار در هميشه ما و برسد, نهايي هدف به

ميطلبيم/ را بيشتر هدايت و توفيق بزرگ خداي از و هستيم; و بوده معرفت
علميه -حوزه قم

مكارمشيرازي ناصر
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همكاريدانشمندانمحترموحججاس�مآقايان: با

آشتياني محمدرضا
امامي جعفر محمد
حسني عبدالرسول

اسدي محمد
طوسي حسين

روحاني الدين شمس سيد
محمدي محمد
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قرآن بعثتپيامبرانازديدگاه فلسفة
اشاره

كتابهاي ونزول الهي پيامبران بعثت ديگر تعبير به و كتب, انزال و رسل ارسال
دارد/ قرآن بيني جهان با مستقيمي رابطه آسماني,

و جن <من لِيَْعبُُدوَن): َِّا نَْس ِاْ َو الِجنَّ َخلَْقُت َما (َو ميگويد: قرآن كه هنگامي
y١z<كنند طي مرا بندگي و عبوديت مسير اينكه براي مگر نيافريدم انسرا

با تو انسان <اي فَُمَ�ِقيِه): كَْدحا لَيَربَِّک ٕاِ كَاِدٌح ٕاِنََّک نَساُن ِٕاْ َأيَُّها (يَا ميگويد: يا و
خوبي به y٢z<خواهيكرد مEقات اورا و ميروي پروردگارت سوي به ورنج تEش
كمال سوي به انسانرو وخطريكه پرخوف و طوjني اينراه در كه فهميد ميتوان
و نيست, الهي رهبران از بينياز هرگز ميرود, پيش خداوند ك پا ذات يعني مطلق
وگمراهي ظلمات در شدن نتيجهاشگرفتار كردن, همرهيخضر بي مرحله اين طي

است/
دسـتورالعـملها عنوان به آسماني كتب و رهبران عنوان به انبياء دليل همين به
تا كنند همرهي نوسفرانرا واين انسانگردد راه بدرقة همتآنها تا ميشوند, تعيين

يابند/ رهايي ظلمات از و برسند مقصود منزل سر به
مرحلة در نه و قانونگذاري, مرحله در نه انسان اجتماعي زندگي ديگر: تعبير به
ك پا ذات و غيب جهان هدايت بدون اجتماعي عدالت تأمين نه و اجرا, ضمانت
عالم با انسانيت جهان اتصال حلقة پيامبران و انبياء حقيقت در نيست, ممكن الهي

غيباند/
ميگويد: چه زمينه اين در مجيد قرآن ببينيم و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با

َعلَيِْهْم يَتْلُو ِمنُْهْم َرُسو4 يِّيَن ّمِ ُٔاْ ِفيى بََعَث الَِّذيى (ُهَو -١
َقبُْل ِمْن كَانُوا ْن َوٕاِ َوالِْحكَْمَة الِْكتَاَب َويَُعلُِّمُهْم يِهْم كِّ َويَُز آيَاِتِه

y٣z(ُمِبيٍن َضَ�ٍل لَِفيى
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آَيـاِتَک َعلَيِْهْم يَتْلُو ِمنُْهْم َرُسو4 ِفيِهْم َوابَْعْث (َربَّنَا -٢
اْلـَعِزيُز َأنَْت ٕاِنََّک ـيِهْم ّكِ َوُيـَز َواْلـِحكَْمَة الِْكتَاَب َويَُعلُِّمُهْم

y٤z(الَْحِكيُم
َو آيَاِتنَا َعلَيْكُْم يَتْلُوا ِمنْكُْم َرُسوً ِفيكُْم اَْرَسلْنَا Ðكََما) -٣
تَكُونُوا لَْم ا مَّ يَُعلُِّمكُْم َو الِْحكَْمَة َو الِْكتَاَب يَُعلُِّمكُُم َو كِّيكُْم يَُز

y٥z(تَْعلَُموَن
َو الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزلْنَا َو ِبالْبَيِّنَاِت ُرُسلَنَا اَْرَسلْنَا (لََقْد -٤

y٦z(ِبالِْقْسِط النَّاُس لِيَُقوَم الِْميَزاَن
يَِجُدونَُه الَِّذي يَّ مِّ ُاْ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ يَتَِّبُعوَن لَِّذيَن (اَ -٥
َو ِبالَْمْعُروِف يَأُْمُرُهْم نِْجيِل ِاْ َو ِة التَّْورا ِفي ِعنَْدُهْم مَكْتُوبا
َعـلَيِْهُم ُم َوُيـَحّرِ ـيِّبَاِت الطَّ َلـُهُم َويُِحلُّ الُْمنْكَِر َعِن يَنَْهاُهْم
َكـانَْت ـِتيى الَّ ْغـَ�َل َٔاْ َو ْصـَرُهْم ٕاِ َعـنُْهْم َوَيَضُع الَْخبَاِئَث

y٧z(الُمْفِلُحوَن ُهُم اُولَئىَِک َعلَيِْهْم///
الظُّلَُماِت ِمْن النَّاَس لِتُْخِرَج لَيَْک ٕاِ َأنَزلْنَاُه ِكتَاٌب (الر -٦

y٨z(الَْحِميِد الَْعِزيِز ِصَراِط لَي ٕاِ ِهْم َربِّ ذِْن ِبٕاِ ُّوِر لَيالن ٕاِ
َفـَمْن َوُمنِذِريَن ِريَن ُمبَّشِ َّٕاِ الُْمْرَسِليَن نُْرِسُل (َوَما -٧

y٩z(يَْحَزنُوَن ُهْم َوَ َعلَيِْهْم َخْوٌف فََ� َوَأْصلََح آَمَن
mِا َعلَي لِلنَّاِس يَكُوَن ََِّ َوُمنِذِريَن ِريَن ُمبَّشِ nُرُس) -٨

y١٠z(ُسِل الرُّ بَْعَد ٌة ُحجَّ
ِريَن ُمبَّشِ النَِّبيِّيَن mُا َفبََعَث َواِحَدةً ًة ُأمَّ النَّاُس (كَاَن -٩
ِفيَما النَّاِس بَيَْن لِيَْحكَُم ِبالَْحّقِ الِْكتَاَب َمَعُهْم َوَأنَزَل َوُمنِذِريَن

y١١z(ِفيِه اْختَلَُفوا
ُهَو اَنََّما ا Ðلِيَْعلَُمو َو ِبِه لِيُنَْذُروا َو لِلنَّاِس بََ�ٌغ (َهَذا -١٠

y١٢z(لْبَاِب َاْ اُولُوا كََّر لِيَذَّ َو َواِحٌد لىٌه ٕاِ
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ا ِاذَ ُسوِل ِلـلرَّ ِو ِmِ اْستَِجيبُوا آَمنُوا الَِّذيَن اَيَُّها (يَا -١١
y١٣z(يُْحِييكُْم لَِما كُْم َدَعا

ترجمه

نـخوانـده درس جـمعّيت مـيان در كـه است كسـي <او -١

آنها و بخواند آنها بر آياتشرا كه برانگيخت خودشان از پيامبري

هرچـند بياموزد, حكمت و ;قرآن9 كتاب آنان به و كند تزكيه را

بودند>/ آشكاري گمراهي در آن از پيش

تا برانگيز, خودشان از آنها ميان در پيامبري <پروردگارا! -٢

و بياموزد حكمت و كتاب را آنها و بخواند, آنها بر را تو آيات

قادري9>/ اينكار بر ;و حكيمي و توانا تو زيرا كند, پاكيزه

خودتان از پيامبري شما9 هدايت ;براي كه گونه <همان -٣

را شما و بخواند; شما بر را ما آيات تا فرستاديم; شما ميان در

را آنـچه و بـياموزد; حكـمت و كتاب شما, به و سازد; پاكيزه

دهد>/ ياد شما به نميدانستيد,

آنها با و فرستاديم, روشن دJيل با را خود پيامبران <ما -٤

عادJنه9 قوانين و باطل از حق ;شناسايِي ميزان و آسماني كتاب

كنند>/ بهعدالت قيام مردم تا كرديم نازل

درس ;و ّمي" "ُا ;خدا9,پيامبِر فرستادة از كه كساني <همان -٥

و تـورات در را, صفاتش كه پيامبري ميكنند; پيروي نخوانده9

را آنها كه مييابند; است, نزدشان مكتوب صورت به كه انجيلي

را پاكيزه اشياء ميدارد; باز منكر از و ميدهد, دستور معروف به

بارهاي و ميكند; تحريم را كيها ناپا و ميشمرد, ح\ل آنها براي

گـردنشان9 و دوش ;از بود, آنها بر كه را زنجيرهايي و سنگين,
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و حـمايت و آوردنـد, ايـمان او بـه كـه كساني پس برميدارد;

پيروي شده نازل او با كه نوري و9 ;هدايت از و ياريشكردند,

رستگارانند>/ آنان تنها نمودند,

از را مردم تا كرديم, نازل تو بر كه است كتابي ;اين9 <الر, -٦

و ;ايمان روشنايي سوي به جهل9 و ظلم و شرك ;ي تاريكيها

;و و, آوري بـيرون پـروردگارشان خواست به گاهي,9 آ و عدل

ستوده>/ و توانا خداوند راه سوي به كني9 هدايت

بيمدهنده, و بشارتدهنده ;بعنوان9 جز را, پيامبران <ما -٧

دهند, انجام صالح عمل و بياورند ايمان كه كساني نميفرستيم;

ميشوند>/ اندوهگين نه و آنهاست بر ترسي نه

از بعد تا بودند, دهنده بيم و دهنده بشارت كه <پيامبراني -٨

نماند, باقي خدا برابر در مردم براي حّجتي پيامبران, اين ;آمدن9

شود;9>/ حّجت اتمام همه بر ;و

و جوامع ;بتدريج بودند; واحدي امت آغاز9 ;در <مردم -٩

خداوند, حال9 اين در شد; پيدا اخت\فاتي و آمد پديد طبقات

كـتاب و دهـند بيم و بشارت را مردم تا برانگيخت; را پيامبران

تا نمود; نازل آنها با ميكرد, دعوت حق سوي به كه را, آسماني

كند//>/ داوري داشتند, اخت\ف آنچه دربارة مردم, ميان در

بوسيلة تا است; مردم عموم براي اب\غي ;قرآن, <اين -١٠

پند خردمندان تا و يكتاست; خداي او بدانند و شوند, انذار آن

گيرند>/

خــدا دعــوت آوردهايــد! كــهايــمان كســـاني <اي -١١

چـيزي سـوي بـه را شـما كـه هنگامي كنيد اجابت را پيامبر و

ميبخشد>/ حيات را شما كه ميخواند
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�تفسيروجمعبندي#فلسفههايدهگانهبعثت
است: شده شمرده پيامبران بعثت دربارة فلسفه ده آيات, اين در

تعليموتربيت/ ١و٢/
ارسـال فلسفة و بعثت اهداف از عمده هدف دو به اشاره دو, و يك آيات در

است/ تعليم و تربيت يا تربيت و تعليم مسألة همان كه شده, رسل
پيامبري نخوانده, درس جمعيّت ميان در استكه كسي <او ميفرمايد: نخست
يِّيَن اْلـاُمِّ ِفـي بََعَث ي الَّذى (ُهَو بخواند>: آنان بر آياتشرا كه برانگيخت خودشان از

/y١٤z(آيَاِتِه َعلَيِْهْم يَتْلُوا ِمنُْهْم َرُسوً
وحكمت تعليمكتاب و تزكيه استبراي مقدمهاي كهتEوتآياتحق آنجا از و
وحكمت وكتابقرآن كند تزكيه را آنها <و ميافزايد: وشرك, آثارگمراهي وزدودن
يَُعلُِّمُهُم َو كِِّيِهْم يَُز (َو بودند: آشكاري گمراهي در آن از قبل هرچند بياموزد, آنها به

ُمِبيٍن)/ َضَ�ٍل لَِفي َقبُْل ِمْن كَانُوا ِاْن َو الِْحكَْمَة َو الِْكتَاَب
تزكيه تعليمكتابوحكمتهمان و ازتEوتآيات نهايي هدف درستاستكه
جنبة حكمت و كتاب آموختن و است; جامعه و فرد و جسم و روح كسازي پا و
خاطر به ولي ميشود; محسوب آن براي مقّدمهاي و دارد تزكيه به نسبت طريقي

است/ شده مقّدم حكمت و كتاب تعليم بر تزكيه, اهّميّت
اسEم امّت حق cdefgدر ابراهيم دعاي كنندة بازگو بحثكه مورد آية دّومين امّادر
جايگاه در را هركدام و شده, شمرده مقّدم تزكيه بر حكمت و كتاب تعليم است,
از آنـها مـيان در پيامبري <پروردگارا! وميفرمايد: است; داده جاي طبيعيش ويژه
و بياموزد حكمت و كتاب را آنها و بخواند, آنان بر را تو آيات تا برانگيز, خودشان
نُْهْم مِّ ِفيِهْمَرُسو4 َوابَْعْث (َربَّنَا :<y قادري حكيميzوراينكار و توانا تو كند,زيرا كيزه پا
/y١٥z(الَْحِكيُم الَْعِزيُز َأنَْت ٕاِنََّک يِهْم كِّ َويَُز َوالِْحكَْمَة الِْكتَاَب َويَُعلُِّمُهُم آيَاِتَک َعلَيِْهْم يَتْلُوا
پيروان و اسEمي بزرگ امّت دربارة خدا از cdefg ابراهيم تقاضاي است اين آري
آن در را yپـيامبران سـاير zو بـزرگ پـيامبر اين بعثت هدف mnopqكه محّمد حضرت
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است/ كرده بيان وضوح كمال با
است: جالب نكات از مملّو آيه دو اين

سوي از و خداشناسي, بر دليل سو يك از آمده نخست آية در كه تعبيري اّو�:
است كسي آن <خدا ميگويد: كه mnopqاست; پيامبراسEم نبّوتخاّصه بر دليلي ديگر
مبعوثكرد>: نيست ممكن ا� نيروي به جز كه ويژگيها اين با پيامبريرا چنين كه
اميّينبرخاست>, ميان از استكه كسي آن پيامبر > ميگويد: ونيز بََعَث///) الَِّذي (ُهَو
و مكتبنرفت به منكه نگار شاعر بهگفته اينكه با و بودند بيسواد همه گروهيكه
پيروان به حكمتي و علم چنان و شد, مدرس صد مسالهآموز نمره ,به ننوشت خط
تمدني و برخاستند بزرگ عالمان آنها ميان از كوتاهي مدت از پس آموختكه خود

نهادند/ بنيان درخشان و عظيم
الهيو تEوتآيات است: آمده ميان به موضوع چهار از سخن دوآيه هر در ثانيا/

تربيت/ و پاكسازي و تزكيه سپس و حكمت تعليم و كتاب تعليم
بايد نخست شد; اشاره كه است گونهاي به موضوع چهار اين طبيعي صورت
,محتواي كلمات اين اعماق از سپس شود, آشنا حق كلمات با انسانها گوشهاي
اينها همه دنبال به و شود, آشنا آن اسرار يعني حكمت به بعد و كند درك كتابرا

گردد/ كيزه پا و ك پا جسمش و روح
سـوره در ولي است; cdefg ابراهـيم دعاهاي به مربوط آيه در طبيعي ترتيب اين
داشته مقّدم حكمت و كتاب تعليم بر تزكيه yبقره سوره ١٦٤ آية همچنين zو جمعه
و كي پا همان مقدمات اين همه از نهايي هدف كه شود حقيقتروشن اين تا شده,

ميباشد/ آنان بين در انساني و اخEقي ارزشهاي رشد و انسانها تربيت و تقوا
يكآيه در و تعليم; بر مقّدم تزكيه مجيد قرآن از آيه دو در اينكه به توّجه با ثالثا:
و اصل دو, اين از كداميك كه ميآيد پيش سؤال شده,اين ذكر تزكيه بر مقّدم تعليم

است؟ فرع ديگري
علم زيرا نيست; پيچيده چندان شد اشاره هم قب^ كه همانگونه سؤال اين پاسخ
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تكامل و نفوس تزكية و انسان تربيت نهايي, هدف و دارد مقّدمي و طريقي جنبة
حكمت, و علم تعليم و قرآن آيات تEوت ديگر تعبير به و ميباشد; جان و روح
تـزكيه, و مهاند مقّد همه اينها بنابراين است; بزرگ هدِف آن به رسيدن براي همه
و كـتاب تـعليم از پـيش تزكيه ديگر آيه دو در گر ا و ميآيد, شمار به ذيالمقدمه

است/ آن اهّميّت دادن نشان براي تنها شده, ذكر حكمت
از مرحـلهاي تا يعني ميگذارد, اثر ديگري در امر دو اين از هريك درهرحال
تزكيه باjتر مراتب نباشد علم تا و نميورد, علم دنبال به انسان نباشد نفس تزكيه
مـمكن و دارنـد مـتقابل تأثير يكديگر در تزكيه و تعليم بنابراين نميشود; حاصل

باشد/ امر اين به دادن توّجه براي زمينه اين در آيات تنّوع است
zمعرفة معارف به مربوط علوم مانند علوم از بعضي كه فراموشكرد نبايد البتّه
ولي است; بالذات مطلوب ديگر تعبير به يا دارد نفسي و ذاتي جنبه آن شبيه و yا�
ايـن به اشاره فوق, آيات تنّوع است ممكن لذا دارد مقدمي جنبه تنها ديگر علوم

باشد/ نيز نكته
مـعتقدندكه بـعضي دارنـد, تـفاوتي چه هم با حكمت و كتاب اينكه در رابعا:
mnopq كـرم ا پيغمبر سنّت و احاديث به اشاره حكمت, و دارد قرآن به اشاره كتاب,
حكمت و الهيدارد, دستورات و احكام مجموعه به اشاره كتاب اينكه يا ميكند
سبب وفلسفهها اسرار بر گاهي آ هميشه زيرا است; آنها وفلسفههاي اسرار به اشاره

باشد/ مصّممتر دستورات و احكام اجراي در انسان كه ميشود
دو به اشاره هم با yحكمت و كتاب z دو اين كر ذ كه دارد وجود نيز احتمال اين

باشد/ عقل و وحي يعني: شناخت و معرفت سرچشمه
خواندن استكه كساني به اشاره مفّسران از بسياري بهگفته <اميين> واژة خامسا/
كه صورتي همان به گويي نداشتند, دانش و علم مطلق و نميدانستند, ونوشتنرا

ماندهاند/ باقي نخورده دست بودند, شده متوّلد yمادرz ام از
دعوت حقانيّت و مقام عظمت بر دليلي قومي چنين ميان mnopqاز پيامبر برخاستن
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است/ او
zمادر القري ام كه ميدانند مكه مردم به اشاره را <اميين> مفّسران از بعضي ولي
دليل به هم آن است, عرب قوم <اميين> از منظور گفتهاند: وگاه داشت; نام yآباديها

بودند/ نخوانده درس اينكه
است/ مناسبتر همه از اول معناي ولي

وضع استكه تعبيري آشكارyرساترين zگمراهي مبين> <ضJل به تعبير سادسا/
پنهان و مخفي گمراهي نه بودند, گمراهي در آنها ميكند/ مشخص را جاهلي عرب
قبيلهاي, تعّصباتزشت فرزندكشي, بتپرستي, آيا نظر; هر از آشكار بلكهگمراهي

نيست؟ آشكار گمراهي امور اين امثال و غارتگري به افتخار مداوم, خونريزي
پـيامبر بـعثت طـريق از كـه دارد تربيت و تعليم مسألة به اشاره نيز آيه سومين
كيد تأ دانشهايي و علوم بر تفاوتكه اين با شد, حاصل مسلمانان mnopqبراي اسEم
كه گونه <همان ميفرمايد: و نبود; ممكن پيامبر بعثت بدون آن بر گاهي آ كه ميكند
شما بر را ما آيات تا فرستاديم; شما ميان در خودتان از پيامبري yشما هدايت zبراي
را آنـچه و بـياموزد; حكـمت و كـتاب شـما, به و سازد; كيزه پا را شما و بخواند;
آَيـاِتنَا َعـلَيْكُْم يَتْلُوا نْكُْم مِّ َرُسو4 ِفيكُْم أَْرَسلْنَا (كََما دهد>: ياد شما به نميدانستيد,

/y١٦z(تَْعلَُموَن تَكُونُوا لَْم ا مَّ َويَُعلُِّمكُُم َوالِْحكَْمَة الِْكتَاَب َويَُعلُِّمكُْم يكُْم كِّ َويَُز
آيه ذيل در كه تفاوت اين با گفتيم, قبل آيات در كه است همان آيه اين تفسير
كـه نمود تعليم انسانها به علومي mnopq كرم پيامبرا ميدهد نشان كه است جملهاي
تَكُونُوا <لَم جمله باشيد داشته توّجه نبود/ امكانپذير وحي طريق غير از آن گاهيبر آ
نميدانستيد ميگويد: دوم جمله دارد, بسيار تفاوت تَْعلَُموا> <لَْم جمله با تَْعلَُموَن>

/yكنيد zدقّت بدانيد نميتوانستيد ميگويد: اول جمله امّا
علومي به اشاره اخير, جملة كه نكته اين به توّجه از بعد المعاني روح تفسير در
جـملة <بنابراين ميگويد: نبوده, ممكن آن تحصيل وحي, طريق از جز كه ميكند

y١٧z است>/ عام از بعد خاص ذكر قبيل از مزبور
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در طـبرسي شـيخ و تـبيان درتـفسير طـوسي شـيخ مـرحـوم وي از قــبل ولي
اشاره آن به روشني و كوتاه عبارت در و كرده توّجه نكته اين به تفسيرمجمعالبيان

y١٨z فرمودهاند/
از بخشي است, علوم از بخش دو داراي ,yقرآنz ما آسماني كتاب حقيقت در
اين قرآن هرچند آورد; دست به عقلي استدjjت طريق از ميتوان كه را معارف
طريق غير از كه آن از بخشي و ميكند, عرضه مطمئنتر و كاملتر طور به بخشرا
ـ ميكند تكيه آن بر اخير جملة در استكه چيزي همان اين و نبوده; ممكن وحي
صحيح تواريخ يا , ـ قيامت و مرگ از بعد جهان به مربوط حقايق از بسياري مانند
و عـلوم همچنين و است, شده محو زمان گذشت اثر بر كه پيشين انبياي و اقوام

بود/ پنهان دانشمندان فكر ديد از زمان آن در حّداقل كه دانشهايي
# # #

قسطوعدل اقامة -٣

نهضت مّهم اهداف از ديگر يكي به y عام صورت به z اشارهاي آيه; چهارمين در
آن بر مقدمهاي را ميزان و كتاب ونزول اجتماعيكرده, عدالت برقراري يعني انبياء
آنـها بـا و فـرستاديم, روشن دjيل با را خود پيامبران <ما ميفرمايد: و ميشمرد;
مردم تا كرديم yنازل عادjنه وقوانين ازباطل حق zشناسايي ميزان و كتابآسماني
لِيَُقوَم الِْميزاَن َو الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزلْنَا َو ِبالْبَيِّناىِت ُرُسلَنَا اَْرَسلْناى (لََقْد كنند>: عدالت به قيام

/y١٩z(ِبالِْقْسِط النَّاُس
به كه <بينات> : شدهاست شمرده عدل اقامة مقّدمه عنوان به چيز سه آيه اين در
و انبياء دعوت حّقانيت عقلي دjيل و معجزات شامل و است دjيلروشن معناي
بيان شامل و است; كتبآسماني به اشاره كه كتاب> و< ميشود, پيشين انبياي اخبار
مـعيار كه قوانيني معناي به <ميزان> و است, اخEق و احكام و عقائد و معارف

/ است باطل از حق و ارزشها ضد از ارزشها و بديها, از نيكيها سنجش
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براي را انسانها بتوانند كه ميدهد امكان آنها به نيرو سه اين با الهي انبياي تجهيز
كنند/ بسيج عدل اقامة

مـيگويد: بـلكه نـميدهد, نسـبت انـبياء به را عدل اقامة آيه اينكهاين جالب
همين نيز مهم و كنند! عدل به قيام خود كه شوند تربيت چنان آن انساني جوامع
و تحميلي صورت به نه درآيد, جامعه در جوش صورتخود به مسأله اين استكه

اجباري/
چيزي هر وزن وترازو ميزان استكه آن خاطر به الهي قوانين از <ميزان> به تعبير
پايان آن مقدار در گفتگو و نزاع هرگونه به و ميسازد; هستروشن كه گونه آن را
از قوانينبشري كه آنجا از و است چنين نيز حقوقي مسائل در الهي قوانين ميدهد/
و عدل نميتواند وهرگز نيست اعتماد قابل ميگيرد سرچشمه انسانها ناقص علم
بر ميتواند الهي قوانين منحصرًا را كار اين لذا سازد; برقرار انساني جوامع در را داد
آن در اشـتباهي و خـطا و مـيگيرد, سرچشمه خدا بيپايان علم از كه گيرد عهده

است/ اطمينان و اعتماد قابل ايمان اهل همه براي و نيست,
و نكرده, اعتنا امور اين از يك هيچ به كه ميشوند پيدا گروهي ميان اين در البتّه
با بايد ميگذارندكه پا زير چيزرا شيطانيخويشهمه وهوسهاي منافع برايحفظ
آهنرا :<ما َشِديٌد) بَأٌْس ِفيِه الَْحِديَد اَنَْزلْنَا (َو وجمله: كرد; مقابله آنها با اسلحه و زور
اين به اشاره گويي آيه همين ادامه در كه است> شديدي قوت آن در كه كرديم نازل
yنازلكرديمz <اَنَْزلْنَا> به تعبير نميفهمند/ اسلحه و زبانيجززبانزور استكه گروه
از yآهني zسنگهاي آهن بگويند كه داشته اين بر را بعضي گرچه ا آهن, مورد در
مورد غير در تعبير اين اينكه به توّجه با ولي است; آمده زمين كره به ديگر كرات
لباسكه مانند و yآمده ٦ آية زمر سورة در zچنانكه حيوانات از انواعي مانند آهن,
ميشود استمعلوم آمده نيز y٢٦ اعرافآيه استzسورة آدمي بدن پوشش وسيله
و jبا مقام از كه آنجا از ولي است خودزمين در الهي وآفرينش خلقت آن مفهوم كه
بـه تـعبير شـده بـخشيده انسـانها يـعني پايين مقام به موهبت اين پروردگار بلند
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است/ شده فرستادن فرو <انزلنا>و
رئيسيكمملكت از مث^ وقتي كه ميشود ديده نيز سخنانروزمره در تعبير اين
هديه اين يا دستور اين ميگويند: ميشود داده دست زير افراد به هديهاي يا دستور

است!>/ jبا از
# # #

آزاديانسانها -٤

نجات آن و شده اشاره انبياء بعثت فلسفة ابعاد از ديگر يكي به آيه, پنجمين در
فـرستادة از كـه <آنها ميفرمايد: قرآن است; استبداد و اسارت چنگال از انسانها
كه انجيلي و تورات در صفاتشرا كه كسي همان ميكنند, پيروي اّمي پيامبر ,yخداz
مـيدارد, بـاز منكر از و ميدهد دستور نيكيها به را آنها مييابند; است نزدشان
و سـنگين بـارهاي و مـيشمرد; حـرام را كيها ناپا و حEل, آنها براي را كيزهها پا
ُسوَل الرَّ يَتَِّبُعوَن لَِّذيَن (اَ ميدارد>: بر yوگردنشان دوش zاز بود آنها بر كه زنجيرهاييرا
َو ِبـالَْمْعُروِف ُمـُرُهْم يَأْ نِْجيِل ِٕاْ َو ِة التَّْورا ِفي ِعنَْدُهْم مَكْتُوبا يَِجُدونَُه ي الَّذى يَّ مِّ ُاْ النَِّبيَّ
َو ِاْصَرُهْم َعنُْهْم َيَضُع َو الَْخباىِئَث َعلَيِْهُم ُم يَُحرِّ َو الطَّيِّبَاِت لَُهُم يُِحلُّ َو الُْمنْكَِر َعِن يَنَْهاُهْم

/y٢٠z(َعلَيِْهْم كاىنَْت الَِّتي الْاَْغَ�َل
است/ شده اقامه mnopq پيامبر حّقانيت بر دليل چند اوصاف, اين كر ذ با واقع در
درس فـردي طـبيعي طـريق از دارد امكـان آيا و استاينكه او بودن اّمي نخست
بـر پـيشين انـبياي گـواهـي دوم و كـند؟ عرضه را معارفي و كتاب چنين نخوانده
كـه مـحيطي در zزيرا عقل/ فرما با تعليماتش هماهنگي سوم و است, او حّقانيت
فرمان با هماهنگي گونه اين است, خشونت و جاهليّت و جهل و خرافات از مملّو
كي ناپا با مبارزه و كي پا سوي به حركت و بدي از نهي و نيكي به دعوت و عقل

/yنيست امكانپذير
هـميشه زيـرا است; اسـارتها چـنگال از انسـانها كردن آزاد دليل چهارمين
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و كشيدهاند, زنجير و غل به را انسانها موقعيتخود, تثبيت براي ماّدي زمامداران
سـلب را آزاديشـان آزادي نـام بـه حـّتي داشـتهانـد, روا آنها بر را ها تحميل انواع
بار فشار زير از و ميبخشد آزادي انسان به كه است انبياء مكتب تنها و كردهاند,

ميدهد/ رهايي طاغوتيان تحميEت
بسـتن معناي: به مفردات در راغب گفتة به yمصر وزن zبر <اصر> اينكه جالب
گرفتهاند, مؤّكد حبس آنرا مفهوم بعضي و است, غلبه و قهر با وحبسكردن چيزي
را خـيمه آن بـا كـه طـنابي گـناه, سنگيني پيمان, و zعهد معنا اين لوازم در سپس
استكه تحميلها انواع از كنايه اينجا در و y٢١zاست بهكاررفته yوامثالآن ميبندند

است/ ميكرده سنگيني انسانها دوش بر
گرفته اشياء تدريجي نفوذ معناي به <َغلَْل> مادة از اصل در <غّل> جمع <َاْغJَل>
كـه بود طوقهاي غّل كه آنجا از و درختان ميان در جاري آب نفوذ همانند شده,
<غّل> آن بـه ميبسته گردن به را پا و دست يا ميداده, قرار خود ميان در را گردن
گردن/ به پا و دست بستن خاطر به ميشود جامعه به تعبير آن از گاهي و گفتهاند

لذا و بـرده, كـار بـه گـردن طـوق هـمان مورد در بيشتر را واژه اين مجيد قرآن
است/ كفار برگردن كه غلهايي ميگويد:

بـه تعبير آن از كه است ميتوان آن كنايي معناي به اينجااغEل در حال هر به
را <اغJل> و <اصر> مفّسران از بسياري كه است اين عجيب اسارتكرد زنجيرهاي
يهود قوم بر مجازات عنوان به خداوند كه دانستهاند سختي تكليف به اشاره تنها
را آنـها خـود سـهله و سـمحه و آسـان شـريعت به mnopq اسEم پيغمبر و بود, نهاده
مـحدوديت ايـن بـر دليلي هيچگونه كه حالي در كرده, خارج مسلمانان ازتكليف
زنجير و معنوي سنگين بار هرگونه كه دارد وگستردهاي وسيع مفهوم آيه و نيست

ميشود: شامل اسارترا
غلط, ورسوم عادات و خرافات و بتپرستي زنجير ـ

ناداني, و جهل زنجير ـ
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طبقاتي, زندگي و تبعيض انواع زنجير ـ
نادرست, قوانين زنجير ـ

طاغوتيان چنگال در استبداد و اسارت زنجير و ـ
و غـل آن گشـودن و بـارها ايـن برداشـتن با rstuv انبياء ساير و mnopq اسEم پيامبر
از آزادي انديشيدن, آزاد به اورا زيرا برگرداندند; انسان به را واقعي آزادي زنجيرها
و شـياطين دست از آزادي سـتمگر, حكّام چنگال از آزادي هوس, و هوا چنگال
دعوت ا� سوي ما پرستش و موهومات و خرافات چنگال از آزادي و طاغوتها,

كردند/
ميخواهد بلكه باشند, آزاد ديگران نيست مايل هواپرستي انسان هيچ مسلّما

گيرد/ اسارت به خويش منافع مسير در را همه
هـمان بـاز كرده, پر را دنيا فضاي تمام انسان آزادي شعار كه ما عصر در حّتي
بـر نـويني اشكـال در جـاهلي عصر سنگين بارهاي و زنجيرها و غل و اسارتها
بـا گـاه و نظامي, نيروي با آشكارا ,گاه جبار قدرتهاي ميشود/ تحميل انسانها
سعي اخEقي آلودگيهاي و مفاسد انواع نشر با زماني و تبليغاتي, نيرومند وسايل

دارند/ خويش منافع مسير در ها ملّت كشيدن زنجير به و كردن اسير در
و نـيست, انكار قابل وجه هيچ به كه است آشكار قدري به مطلب اين امروزه
جاي در و ميكند نابود و محو خود پوشش زير در را آزادي زيباي شعارهاي تمام

ميخورد/ چشم به آن انكارناپذير شواهد معاصر تاريخ جاي
بـند و قـيد از انسـانها رهـايي و نجات بعثت, اصيل فلسفههاي از يكي آري

آيد/ شمارمي اسارتهابه

ظلمات نجاتاز -٥

از مردم ساختن خارج مجيدرا قرآن ونزول بعثت هدف آيه ششمين در خداوند
نـازل تو بر كه است كتابي yاينz,الر> ميفرمايد: و شمرده, نور سوي به ظلمتها
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و zايمان روشنايي سوي به yجهل و ظلم و شرك تاريكيهاzي از را مردم تا كرديم,
و توانا خداوند راه سوي به و آوري بيرون پروردگارشان فرمان به ,yگاهي آ و عدل
ِبِاذِْن ُّوِر ِالَيالن الظُّلَُماِت ِمَن النَّاَس لِتُْخِرَج ِالَيَْک اَنَْزلْنَاُه (الرِكتَاٌب كني>: هدايت ستوده

y٢٢z(الَْحِميِد الَْعِزيِز ِصراِط ِاليى َربِِّهْم
كه دارد وسيعي مفهوم بودنش, جمع صيغة به توّجه با مخصوصا ظلمات واژه
انواع و نفس, هواي جهل, ظلم, شرك, تاريكي ميشود: شامل را تاريكيها انواع
صـحنة در كـه تـاريكيهايي انـواع و ميافـتد, فرو انسان قلب بر كه حجابهايي

ميگردد/ ظاهر اجتماع
تاريكيها اين همة از انسانها كه ميكند دنبال هدفرا اين آسماني, كتب نزول
وبرادريرهنمون و<ُاُخوت> داد و عدل و وتقوا توحيد نور سوي وبه شوند, خارج

گردند/
زيرا است; آمده مفرد صيغة به نور و جمع صيغة به <ظلمات> اينكه توّجه قابل
تنها حق راه و توحيد طريق امّا نيست; تا دو و يكي است زياد بسيار انحرافي طرق
و دارد, وجود معاد و مبدأ ميان در استكه مستقيمي خط همان آن و است يكراه
و پـرستي هوا و شرك ظلمات امّا است, يگانگي و وحدت ماية تقوا و ايمان نور
<ظلمات> مفّسران, از بعضي واينكه است سرگرداني و تحيّر و اختEف ماية طغيان,
نيست; آن بر دليلي كردهاند تفسير توحيد معناي به را و<نور> شرك معناي به تنها را

است/ آيه وگسترده وسيع معناي مصاديق از يكي فقط اين بلكه
و فكـري تـاريكيهاي از انسـانها نجات بعثت, اهداف از يكي ترتيب اين به
زنـدگي و حـيات روشـنايي و نـور سوي به حركت و عملي و اخEقي و عقيدتي

ميشود/ محسوب
ادغام آزادي و عدل اقامه و تربيت و تعليم اهداف در هدفرا اين ميتوان البتّه
گانه جدا طور به مجيد قرآن در چون ولي نمود, ادغام هدف اين در را آنها يا و كرد,

كرديم/ مطرح مستق^ را آن هم ما آمده,
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محمد دربارةحضرت <نور> تعبير بلكه است, هدايت و نور مجيد قرآن تنها نه
y٢٣zاست آمده mnopqنيز مصطفي

هـدف كـه, مـيدهد نشـان المـيزان تـفسير گـفتة بـه yمـردمz <الّناس> به تعبير
yجهان پايان تا زمان وهر مكان هر zدر انسانها عموم mnopqهدايت خدا بعثترسول
ربوبيت از جزئي واقع در انبياء هدايت كه ميدهد نشان ِربِِّهم> <بِِاذِن تعبير و , بوده
ًEعالمتشريعكام در وربوبيت , شده هدفگذاري او خواست مسير در و پروردگار

/ است شده بيني پيش تكوين عالم در ربوبيت با هماهنگ
# # #

بشارتوانذار -٦

از انـذار و دادن بيم و الهي معنوي و ماّدي پاداشهاي انواع به بشارت گرچه ا
و تـربيت, و تـعليم اجـراي براي وسيلهاي جسماني, و روحاني سخت كيفرهاي
و خصوص به قرآن چون ولي است, نور به ظلمتها از كردن خارج براي عاملي
برانگيختن اهداف از يكي عنوان به را آن ميتوان كرده, تكيه آن روي كيد تا براي

شمرد/ پيامبران
پيامبران <ما ميفرمايد: و كرده, اشاره معنا اين به بحث مورد آية هفتمين بردر
الُْمْرَسِليَن نُْرِسُل َما (َو نميفرستيم>: دهنده بيم و دهنده, بشارت y عنوان zبه را,جز

y٢٤z ُمنِْذِريَن)/ َو ِريَن ُمبَشِّ َِّا
بـرنامه عـنوان به را انذار و بشارت كه مجيد قرآن در آن مشابه آيات و آيه اين
و ميپنداشـتند, خدا را انبياء كه كساني به است پاسخي ميشمرد, انبياء اصلي
پشت آنـها دعوت به كه است كساني و داشتند, آنها از الهي نمايي قدرت انتظار
وظيفه پاسخ منزله به همچنين لذاميفرمايد: ميپيمودند; را خEف راه و كرده,
هـدايت قـبول و است, خدا به مربوط امور بقية و است انذار و بشارت فقط آنها
ايمان كه كساني > ميخوانيم: آيه همين پايان در لذا ميباشد, مردم خود به مربوط
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مـيشوند>: انـدوهگين نه و برآنهاست ترسي دهند,نه انجام عملصالح و بياورند
تكذيب را ما آيات كسانيكه :<و يَْحَزنُوَن) ُهْم َ َو َعلَيِْهْم َخْوٌف فََ� اَْصلََح َو آَمَن (َفَمْن
ُهُم يََمسُّ ِباÐيَاِتنَا بُوا كَذَّ (َوالَِّذيَن ميرسد>: آنها به نافرمانيها خاطر به الهي عذاب كنند,

يَْفُسُقوَن)/ كَانُوا ِبَما الَْعذاُب
كرد: معروفخEصه جمله دو اين در ميتوان را انساني انگيزههاي تمام اصو�
انگيزه دو اين به انذار و بشارت و yمعنوي و مادي از zاعم مضار دفع و منافع جلب
بر نيز yمعنوي ـ zمادي مردمي, و الهي تربيت هرگونه اصلي پايه و ميزند, دامن

است/ استوار اصل دو همين
از تربيت مراحل تمام در مجازات, و انذار نه و است, كافي تنهايي به بشارت نه
كم حا انسانها زندگي بر اساسي اصل دو اين بايد مرگ دم تا طفوليّتگرفته لحظه
خـواهـند نـاموفق بـرنامههايي بگيرند ناديده را دو اين از يكي كه كساني و باشد;
مـجرمان بـراي هـم تـهديد است حـركت عـامل تشـويق كـه هـمانگونه و داشت

ميشود/ محسوب دارنده باز عاملي سرسخت
# # #

اتمامحّجت -٧

منافع مخالف را انبياء دعوت قبول كه وخودخواه لجوج مردم از گروهي معمو�
از بـعد ايـنكه با و ميزنند, سرباز آن پذيرش از ميبينند, ميكنندخويش ياامتناع
است مـمكن نگـيرد, صـورت بـعثتي چـنانچه دارنـد مـخالفي مـوضع آنان بعثت
استقبال آنها از باز آغوش با ما بودند آمده الهي پيامبران گر ا كه كنند اّدعا هزارگونه

بوديم/ چنان و چنين و ميكرديم
همة بر و اينگروه بر حّجت اتمام پيامبران بعثت اهداف از يكي دليل همين به
زبـان ثـانيا و مـيسازد, روشن را الهي عدل اّو� حّجت اتمام اين است; مخالفان
مجازاترا استحقاق مسألة علميتر تعبير به يا ميكند, قطع را مّدعا پر دورغگويان
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ميرساند/ فعليت به استعداد از اينگروه براي
بشـارت كـه yفرستاديمz <پيامبراني ميفرمايد: بحث مورد آية هشتمين در لذا
نسبت نماند باقي حجتي خدا بر آنها از بعد مردم براي تا بودند, دهنده بيم و دهنده
ٌة ُحجَّ mِا َعلَي لِلنَّاِس يَكُوَن لِئَ�َّ ُمنِْذِريَن َو ِريَن ُمبَشِّ nُرُس) شود>: حجت اتمام همه به

/y٢٥z(ُسِل الرُّ بَْعَد
يكي دو هر مضمون كه ميشود ديده قرآن, از ديگر آية دو در معنا همين شبيه
zدر ميكرديم هEك عذابي با قرآن نزول از قبل را آنها ما گر <ا ميفرمايد: ; است
كنيم, پيروي آياتتو از تا نفرستادي پيامبر ما براي چرا پروردگارا! ميگفتند: yقيامت
لَْوَ َربَّنَا لََقالُوا َقبِْلِه ِمْن ِبَعَذاٍب اَْهلَكْنَاُهْم اَنّا (َولَْو شويم؟!>: ورسوا ذليل آنكه از پيش
بـا مـعنا همين نيز و y٢٦z ,( نَْخزيى َو نَِذلَّ اَْن َقبِْل ِمْن آيَاِتَک َفَنتَِّبَع َرُسوً ِالَيْنَا اَْرَسلَْت

است/ آمده قصص سورة ٤٧ آية در تفاوتي
# # #

رفعاخت�ف -٨

اخـتEف آتش در بشـري جـوامـع و مـيبرند رنج اختEف از انسانها هميشه
ميرود; باد بر آن خاطر به امكاناتفراوان و عظيم نيروهاي و ميسوزند, و سوخته

ميكرد/ گلستان را جهان محيط ميشد خرج جا به گر ا كه امكاناتي و نيروها
نيستند; خود ميان از اختEف بهرفع قادر تنهايي به انسانها مسلّما ديگر سوي از
كمتر خودخواهيها بعEوه است; محدود جهت هر از حقايق به آنها علم كه چرا
و بيپايان درياي از علمشان كه انبياء ولي بروند, هم حقوق بار زير ميدهد اجازه
انسانها ديگر فوق ما سطحي در و ميگيرد, سرچشمه خدا علم بيكران اقيانوس

باشند/ داشته اختEفات ساختن برطرف در مهمي نقش ميتوانند دارند, قرار
از حال هر به اختEف ولذا است; دنيايحجابها ماّدي دنياي استكه درست
پرتو در را آن ميتوان نسبي طور به مطمئنا ولي نميشود, برچيده دنيا مردم زندگي
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برطرفكرد/ انبياء تعليمات
zدر <مردم ميفرمايد: و كرده, هدف اين به اشاره بحث مورد آية نهمين در لذا
پيدا اختEفاتي و آمد پديد طبقات و جوامع zبهتدريج بودند; واحدي امّت yآغاز
و دهند بيم و بشارت را مردم تا برانگيخت; را پيامبران خداوند, yحال اين در شد;
مردم, ميان در تا نازلنمود; آنها با ميكرد, دعوت سويحق به كه كتابآسمانيرا,
النَِّبيّيَن mُا َفبََعَث َواِحَدةً ًة اُمَّ النَّاُس (كَاََن كند>: داوري داشتند, اختEف آنچه درباره
/y٢٧z(ِفيِه اْختَلَُفوا ِفيَما النَّاِس بَيَْن لِيَْحكَُم ِبالَْحقِّ الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزَل َو ُمنِْذِريَن َو ِريَن ُمبَشِّ
ميشود اطEق جماعتي و هرگروه به مفردات در راغب گفتة به اصل در <امت>
مكان يا واحد, زمان يا وآيين, دين نظر از است, كم حا آنها ميان در وحدت نوعي كه

اختياري/ غير يا باشد داشته اختياري جنبة امر اين خواه واحد,
و ٢٢ آيات زخرف, zسؤره است; آمده نيز عقيده خود معناي به واژه اين البته
آيه هود وسوره ٤٥ يوسفآيه zسوره است; همآمده معناينفسزمان به وگاه y٢٣

است/ واحد" "جماعت همان معناي به <امت> ظاهرا بحث مورد آية در و y٨
و بودهاند امّتي چه ميزيستند جهان در آغاز در كه واحده امت اين اينكه در ولي
در احتماjتزيادي و است, بسيار مفّسرانگفتگو ميان در داشتهاند؟ عقيدهاي چه
است: احتمال سه توّجهتر قابل همه از كه دادهاند; آن سرنوشت و امّت اين تفسير
آنها الهي فطرت از هدايت اين و هدايت, مسير بر بودند اّمتي آنها اينكه نخست
علم محدوديت از ناشي كه اختEفي كردند; اختEف سپس ميگرفت; سرچشمه
باشند/ گشا نميتوانندراه تنهايي به عقلي ومستقEّت فطرت احكام كه چرا بود/ آنها
تنگناي از را آنها تا انسانيّتفرستاد جامعة ياري به را پيامبران خداوند كه بود اينجا

بخشد/ رهايي دانشبشري محدوديّت و جهل از ناشي اختEفات
از بعد ولي كردند; تبيين حقايقرا و دادند, پايان اختEفات اين به و آمدند انبياء
هنگام, اين در و بود, وفساد ظلم و بخل از ناشي كه شد شروع ديگري اختEف آن,
و گشت بودند اخEصبرخوردار از و داشتند ايمان كه كساني شامل الهي لطف باز
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مسـتقيم صـراط بـه و كرد رهنمون حق سوي به را آنها تقوا و ايمان نور وسيلة به
ماندند/ باقي اختEف ظلمات در بقيه و رسانيد,

بودند; حق بر اّمتي داشتند وجود آغاز در كه واحدهاي امّت تفسير, اين مطابق
وحي نيروي وسيلة به انبياء و شد, سبباختEف انسان عقلي درك محدوديّت ولي
و هوسها و هوا ولي دادند, پايان اختEفات اين به است مصون خطايي هر از كه
منازعات اين از و شد, تازهاي اختEفات سبب بينيها برتر خود و خودخواهيها

ماندند/ مصون صالح مؤمنان تنها
كـر ذ هـا امّت بـراي اخـتEف گونه دو كه است, آيه محتواي تفسير اين شاهد
از بعد اختEفيكه و شدند, مبعوث آن به دادن پايان براي انبياء اختEفيكه ميكند,
ايـن دارند اصرار مفّسران از بعضي اينكه و شد; پيدا بيّنات و آسماني كتب نزول
و است سازگار آيه لحن با نه بودند, درضEلت و منحرف همگي آغاز از واحده امّت
مخصوصا هستند/ آن داراي انسانها قرآن, تصريح طبق كه توحيدي, فطرت با نه
و هـوا هـنوز و بـودند جـهان آغـاز در كه نخورده دست انسانهاي در فطرت اين

است/ داشته بيشتري بروز و ظهور نداشت گسترش آنها ميان در هوسها
چـه در كـرده تعبير واحده> <امّت به آن از قرآن كه نخستين اينجامعه اينكه در
هـبوط از بـعد و cdefg نـوح قيام از قبل دوران به اشاره گفتهاند بعضي بودند, زماني
cdefg نوح بر بود شريعت تشريع متضّمن كه آسماني كتاب اولين زيرا است, cdefg آدم
cdefg آدم فرزندان زمانگسترش از استكه اّمتي همان واحده امّت بنابراين شد; نازل
و جهل اثر بر تدريجا ولي بود, كم حا آن بر توحيد و ايمان آغاز در و شد, شروع
cdefg شدنحضرتنوح مبعوث براي وزمينه شد, زيادتر بهروز شركروز آثار ناداني

گشت/ فراهم
امّت اطEق از cdefgمانع آدم فرزندان ميان در :قابيل مانند استثناهايي وجود البتّه
زمينه اين در ديگري احتماjت و بود; نخواهد cdefg آدم فرزندان مجموعه بر واحده

نميرسد/ نظر به مناسب چندان استكه شده داده
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كه ميشود استفاده خوبي به آمد فوق آيه تفسير در آنچه مجموع از حال هر به
مـردم گـاهي نـاآ از كـه است اختEفاتي به دادن پايان انبياء بعثت اهداف از يكي
وبرتريجويي بغي وهوسو هوا از ناشي اختEفات مسلّما ولي ميگيرد; سرچشمه
داده كاهش آنرا نيز تعليماتخود با الهي انبياي چند هر دارد, وجود جهان پايان تا

ند/
# # #

Jمستقّ�تعقليه ويادآوريMنسبتبهفطرياتو تذكر -٩

تعليمات و احكام وسيلة به عقليه احكام وتقويت تأييد به اشاره آيه دهمين در
است/ آنها بعثت اهداف از يكي خود آن كه ميشود انبياء

و بايدها همچنين و هستي عالم موجود حقايق از بسياري انسان اينكه توضيح
عقلي كات ادرا اين در وسوسههايي هميشه ولي ميكند; درك عقلش با را نبايدها
قبح و حسن منكر گروههاي يا سوفسطاييها زدنهاي نق مخصوصا است, نهفته
همين به نسبت را آنها و مينمايد ايجاد تزلزل افكار, بعضي در آنها مانند و عقلي

ميسازد/ بدبين نيز عقلي مستقEّت و كاتضروري ادرا
به دعوت ضمن تا كند ارسال پيامبراني ميكند, ايجاب خدا لطف استكه اينجا
خـرد واقـعي فـتنههاي يا و بگذارند, صّحه نيز عقلي كات ادرا اين بر خدا, سوي
و كنند, كيد تأ و تأييد ميگيرد سرچشمه آسماني وحي از كه خود بيان با را انساني

سازند/ كوتاه كات ادرا اين دامان از را وسوسهگران دست
است/ كرده yيادآوريz تذكر به تعبير آن از قرآن استكه چيزي اين

مردم yعمومz براي yغيEاب zو پيام y,قرآنz <اين ميفرمايد: بحث مورد آية در
مغز صاحبان وتا است; خداييكتا او بدانيد و شوند, انذار آن بوسيلة همه تا است;
َو َواِحـٌد ِالىٌه ُهَو اَنََّما لِيَْعلَُموا َو ِبِه لِيُنَْذُروا َو لِلنَّاِس بََ�ٌغ (َهَذا گيرند>: پند yانديشه zو

/y٢٨z(لْبَاِب َاْ اُولُوا كََّر لِيَذَّ
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تعبير اين دوبار و پنجاه جمله از است; فراوان بسيار آياتقرآن, در كر> <ذ به تعبير
ميباشد/ مجيد قرآن به اشاره موارد, از بسياري در كه آمده مختلف آيات در

است, آمده ششمورد در yپيامبر وخطاببه امر فعل صورت zبه كِّْر> <ذَ به تعبير
مورد, هفت <يتذّكرون> و مورد, هفده <تذّكرون> و مورد هشت در <يتذّكر> به تعبير و
همگي كه است, رفته كار به فراوان آياتقرآن در ماده مشتّقاتاين ساير همچنين و

دارد/ يادآوري جنبة انبياء تعليمات از مهّمي بخش jاقل ميدهد نشان
گاهي وآ علم معناي به كر> <ذ كه ميشود استفاده اربابلغت از بعضي كلمات از
كه آن از بعد مفردات در راغب است; چيزي بر اطEّع تجديد معناي به بلكه نيست;
به حفظناظر استكه, اين در دو تفاوتاين ميگويد: ميكند, مقايسه حفظ با ذكررا
ميافزايد: سپس ذهن; در آن ساختن حاضر به ذكر و است, مطلب نگهداري جنبة
بدون كه ذكري و ميشود, حاصل فراموشي از بعد كه ذكري است: دوگونه بر كر ذ
هـر به كه ميدهد نشان تعبير اين ميباشد/ مطلبي حفظ ادامة و است, فراموشي
از بـعد خواه بوده, ذهن در قب^ كه مطلبي به است مّجدد توّجه نوعي ذكر حال,
اشاره نخست شده: ذكر معنا دو ذكر براي نيز اللّغة مقاييس در نه; يا باشد فراموشي
است/ فراموشي و نسيان مقابل نقطه دوم و مؤّنث, جنس مقابل در مذكّر جنس به
اينكه آن و شد, گفته jبا در كه باشد همان به اشاره ميتواند تعبيراتقرآني اين
و بايدها از مهّمي بخش و ميكند, درك را حقايق سلسله يك عقل طريق از انسان
وزشتي نيكوكاري, و احسان انواع خوبي مانند است عقليه مستقEّت از كه نبايدها
و شـياطين سوي از مسّلم امور همين در گاه ولي مييابد; در را فساد و ظلم انواع
انسـانها ياري به انبياء كه است اينجا ميشود, ترديد و شك ايجاد وسوسهگران
وبه ميكنند; خنثي را وسوسهها و ميگذارند, عقليصّحه كات ادرا اين وبر ميآيند

دارند/ امور اين به نسبت مجّددي يادآوري ديگر تعبير
يادآوري نوعي را انساني علوم اوتمام پيروان و افEطون مانند فEسفه از بعضي
را حـقايق ايـن همه عالم اين به ورود از قبل انسان روح كه معتقدند و ميدانند,
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y٢٩z است/ شده او فراموشكاري باعث ماده عالم حجابهاي سپس ميدانسته;
و تجربه, طريق از يا باشد, الهي پيامبران و انبيا طريق از خواه تعّلم و تعليم بنابراين

است/ يادآوري نوعي همه استاد, بيان
نيست/ دست در گستردگي اين با اّدعا اين براي قانعكنندهاي دليل هيچ مسلّما
از انسان معلومات از بخشي كه شد گفته jبا در كه است همان است مسّلم آنچه
بياعتنايي و فراموشي دست به اينها گاه و ميآيد دست به عقل يا فطرت طريق
مسائل تعليم انبياءضمن وظيفة مييابد, آنراه به وسوسههايي ويا ميشود, سپرده
كنند تحكيم و تقويت نيز دارد واقعيّت كه را علوم اينگونه استكه آن انسان به تازه

بزدايند! آن از وساوسرا و
ابEغ نخست است: چيز چهار انبياء وظيفه كه ميشود استفاده فوق آية از ضمنا
و تـعليم بعد و بشارت و انذار سپس حّجت, اتمام و مردم عموم به الهي دعوت

بود/ شده اشاره آنها به نيز قبل آيات در كه يادآوري

حياتوزندگيانساني ١٠-دعوتبه

تـمام واقع در كه شده نكتهاي به اشاره بحث مورد آية آخرين و يازدهيمن در
حـيات يك بـه را بشر افراد انبياء اينكه آن و ميكنند, كمك آن به پيشين اهداف
آوردهايد ايمان كه كساني <اي ميفرمايد: و ميكنند, دعوت واقعي كامل و جامع
كه ميخواند چيزي سوي به را شما كه هنگامي كنيد اجابت را پيامبر و خدا دعوت
ِلـَما ُكـْم َدَعـا ِاذا ُسوِل لِلرَّ ِو ِmِ اْستَِجيبُوا آَمنُوا الَِّذيَن اَيَُّها (يَا مـيكند!>: زنده را شما

/y٣٠z(يُْحِييكُْم
دعـوت دربارة كه است تعبيري جامعترين حال عين در و كوتاهترين تعبير اين
و زنـدگي را, بعثت هدف كه است آمده yانبياء همة دعوت و z mnopq اسEم پيامبر
فـرهنگي, حيات معنوي, حيات ماّدي, حيات ميشمرد: ابعادش تمام در حيات

اجتماعي/ و اخEقي حيات و سياسي حيات اقتصادي, حيات
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حـيات گـاه و y٣١zگـياهي حـيات مـعناي به گاه ,حيات قرآن آيات در گرچه ا
سوره ١٢٢ آية در و است, انساني حيات معناي به اينجا در ولي آمده y٣٢zحيواني
َمـيتا َكـاَن َمْن (اََو ميفرمايد: آوردهاند, ايمان كه كساني از بعضي دربارة نيز انعام
/<yآورد وايمان كافربود z,كرديم اورازنده سپس بود, مرده كه كسي <آيا َفاَْحيَيْنَاُه///):
ماية كه ميدانند جهاد به ناظر تنها بحثرا مورد آية بعضي ميبينيم گر ا بنابراين
جهان حيات يا و معرفت و علم يا خدا, به ايمان به ناظر يا است, ها امّت حيات
وگرنه كردهاند, محدود مصاديقش از بعضي در را آيه مفهوم واقع در دانستهاند ديگر

است/ فراتر اينها همة از و است گسترده آيه مفهوم
عليبن وjيت معناي به آيه اين در حيات متعّددي روايات در اينكه توّجه قابل
مهم مصداقهاي از يكي بيان حقيقت در هم آن كه y٣٣z شده, cdefgتفسير ابيطالب
و زمينهها تمام در اسEم سوي به دعوت سبب حضرت آن وjيت كه چرا است;

است/ اخEص و ايثار و تقوا و زهد و علم به دعوت
# # #

نتيجه

شش در و گردد ادغام يكديگر در احيانا است ممكن فوقگرچه گانة ده اهداف
ورفع حجت اتمام آزادي, قسط, اقامه نفوس, تهذيب تعليم, ـ شود هدفخEصه
كـرده تكيه آنها از هريك بر گانه جدا كEم, اهّميّت خاطر به قرآن ولي ـ اختEفات
آنان پربار مكتب و نبودند انبياء گر ا كه ميشود خوبيروشن به مجموع در و است,
جـهان گـر ا و داشت, سرنوشتي چه انسان نبود بشريّت جامعه در نخست روز از
و بـيروح و خشك ارزشهـاي و شـود بيگانه پيامبران دعوت از كلي به بشريّت
شـده مـنعكس انـبياء دعوت قالب در كه الهي ارزشهاي جانشين را ماّدي بينور
دنـياي چه شده, نمايان آن آثار كشورها از بسياري در كه گونه همان سازد, است

داشت؟! خواهيم كي وحشتنا

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٢٨ چ١ ٨٣.١.١٦



خEف بر مذهب و دين كه گرفت نتيجه ميتوان خوبي به فوق بيانات از ضمنا
خـصوصي و شـخصي مسأله يك فكـران كـوته و انـديشان ساده از بسياري پندار
تمام و دارد; حضور و نفوذ انسانها زندگي تمام در كه است حقيقتي بلكه نيست;

ميآورد/ در انساني و الهي رنگ به حياترا و زندگي شئون
حفظ پيشرفته اصطEحكشورهاي به و جهان بزرگ قدرتهاي تمام شعار امروزه
پوشي پرده بدون و صراحت با ميكنند آغاز را حركتي هر و است; خويش منافع
و ناآرام دائما گر ا دنيايي چنين است; ما ماديكشور منافع حفظ خاطر به ميگويند:
و استعمار و پيمانشكني و وتجاوز ستم و ظلم انواع و وكشمكشها, تضاّدها مركز
حفظ آن بر كم حا اصل تنها كه چرا نيست; تعّجب جاي باشد, مستضعفان استثمار
عـدالت هـمچون ارزشهـايي نـه است, هـا مـلّت خـصوصي و شـخصي مــنافع
انبياء دعوت در فقط ارزشها اين انساني, اخEق و آزادي, قسط, اقامه اجتماعي,

ميشود/ پيدا
# # #

توضيحات

بعثتدررواياتاس�مي فلسفة -١

درروايات بود, آمده اهدافآن و انبياء بعثت علل درباره آياتفوق طي در آنچه
عـنوان به آموزندهاند/ بسيار خود نوبه به ,كه شده بيان ديگر تعبيرات به اسEمي
قسمت چند اهدافيا از يكي به هريكناظر كه كنيد توّجه چندروايتزير به نمونه

است: آنها از
كـرد, آشكار دعوتشرا mnopq خدا رسول كه هنگامي ميخوانيم: حديثي در -١
سبك را ما برادرت فرزند طالب ابو "اي گفتند: و آمدند ابوطالب نزد قريش سران
در و نـموده! فـاسد را مـا جوانـان ميگويد, ناسزا ما بتهاي به و ميخواند, مغز
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براي قدر استآن مالي كمبود خاطر به اينكارها گر ا است/ افكنده تفرقه ما جمعيّت
به اورا حاضريم حّتي شود; قريش مرد ثروتمندترين كه ميكنيم جمعآوري مال او
عـرضكـرد, mnopq كرم ا پيامبر به را پيام اين ابوطالب برگزينيم!" خود رييس عنوان
َولىِكْن اََرْدتُُه, َما ِفييَساِري الَْقَمَر َو يَميىِني, ِفي ْمَس الشَّ َوَضُعوا لَْو mnopqفرمودند:" پيامبر
َفَقاَل الَْجنَِّة"/ ِفي مُلُوكا يَكُونُوَن َو الَْعَجُم, ِبَها تَِديُن َو الَْعَرُب ِبَها يَْمِلكُوَن يُْعطُوِنيَها كَِلَمٌة
ِالىَه َ اَْن تَْشَهُدوَن ":mا َرُسول لَُهْم "َفَقاَل كَِلَماٍت َعشَر َو "نََعْم َفَقالُوا: لَِک ذى اَبُوطَالُِب لَُهْم
دست در را ماه و دستراستمن, در خورشيدرا آنها گر <"ا :"mِا اَنِّيَرُسوُل َو mُا ِاّ
با جمله يك yوعدهها همه اين جاي zبه ولي نميخواهم/ را آن من بگذارند, چپم
نيز عرب غير و كنند, پيدا عرب تمام بر حكومت آن سايه در تا نمايند موافقت من
آنها به را پيام اين "ابوطالب بود/ خواهند بهشت سEطين آنها و درآيند, آنها آيين به
موافقت كلمه ده با راه اين در استحاضريم سهل كه "يككلمه گفتند: آنها رساند/
رسـول مـن و نـيست ا� جـز مـعبودي دهـيد گـواهـي " mnopqفرمود: پيامبر كنيم"/

y٣٤z خدايم///">/
در پيروزي باعث انبياء دعوت پذيرش كه ميدهد نشان خوبي به حديث اين

است/ بخش حياترضايت و آزادگي و سربلندي و وآخرت دنيا
پاسخ در ميخوانيمكه cdefg صادق امام از حكم بن هشام از حديثديگري در -٢
ثابت ما كه <هنگامي فرمود: انبياء بعثت فلسفة مورد در وزنادقه كّفار از يكي سؤال
آفريدگار آن و است, مخلوقاتبرتر وتمام ما از كه داريم آفريدگاري و خالق كرديم
او با بندگانش تا نيست لمس قابل و نميشود ديده چشم با هرگز متعال, و حكيم
كه بندگانشدارد, ميان در سفيراني او كه ميشود ثابت باشند, داشته مستقيم تماس
و است آن در آنها منافع و مصالح آنچه به را آنها و ميرساند آنها به را او دستورات
َعلَي <َويَُدلُّونَُهْم ميكنند>: راهنمايي ميشود آنها فناي ماية آن وترك آنها, بقاي ماية

y٣٥z َفنَائُُهْم/> ِكِه تَْر ِفي َو بََقائُُهْم ِبِه َما َو َمنَاِفِعِهْم َو َمَصالِِحِهْم
جالبي بسيار بيان پيامبران بعثت فلسفة در نهجالبEغه cdefgدر علي اميرمؤمنان -٣
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َو ِفطَْرِتِه, ِميثاَق لِيَْستَاُْدوُهْم اَنِْبيَائَُه, ِالَيِْهْم َواتََر َو ُرُسلَه, ِهْم فيى <َفبََعَث وميفرمايد: دارد;
<خداوند الُْعُقوِل>: َدَفاِئَن لَُهْم يُِثيُروا َو ِبالتَّبِْليِغ, َعلَيِْهْم يَْحتَجُّوا َو ِنْعَمِتِه َمنِْسيَّ كُِّروُهْم يَُذ
آنها سوي به پي در پي پيامبرانشرا و ساخت, مبعوث انسانها ميان در رسوjنشرا
اورا شدة فراموش نعمتهاي و بخواهند آنها از را فطرت پيمان به وفاي تا فرستاد
گـنجينههاي و نـمايند تمام آنها بر را حجت خدا, فرمان تبليغ با و كنند, يادآوري

y٣٦z سازند>/ آشكار را عقول
َم لِأُتَمِّ بُِعثُْت <ِانََّما فرمود: كه است آمده mnopq كرم ا پيامبر از ديگري حديث در -٤
y٣٧z كنم> تكميل را صالح اخEق كه شدم مبعوث اين براي <من اَْْخ�ِق>: َصالَِح

َم لِأُتَمِّ <بُِعثُْت فرمود: كه شده نقل حضرت آن از ديگري تعبير به مضمون همين
y٣٨z اَْْخَ�ِق>/ َمكَاِرَم

خـطبهاي روزي كه است آمده cdefg علي اميرمؤمنان از كافي فروع كتاب در -٥
دا٩ ُمَحمَّ بََعَث تََعاليى َو َك تَبَاَر mَا َفِانَّ بَْعُد <اَّما فرمود: چنين خطبه ضمن در و خواند,
ِمْن َو ُعُهوِدِه, ِالَي ِعبَاِدِه ُعُهوِد ِمْن َو ِعبَاَدِتِه, ِاليى ِعباِدِه ِة ِعبَاَد ِمْن ِعبَاَدُه mnopqلِيُْخِرَج ِبالَْحق
ِبِاذِْنِه mِا ِالَي داعِيا َو نَِذيرا َو بَشيًرا َوَيَِتِه, ِالَيى ِعبَاِدِه َوَيَِة ِمْن َو طَاَعِتِه, ِاليى ِعبَاِدِه طَاَعِة
بندگانش تا مبعوثكرد حق به mnopqرا محّمد تعاليى و تبارك <خداوند ُمِنيرا>: ِسراجا َو
از و خودش, پيمان به بندگان, پيمان از و خواند, عبادتشفرا به بندگان, عبادت از را
بـه بـندگان y قيمومت zو وjيت از و فرمانش, اطاعت به بندگان, فرمان اطاعت
به خداوند اذن به و بود, دهنده بيم و دهنده بشارت او كند, دعوت وjيتخودش

y٣٩z بود>/ فروغي پر چراغ و ميكرد, دعوت او سوي
# # #

عقل ترازوي در بعثت فلسفة -٢
نيست دقيق قانونگذاري بر قادر انسان الف-

انسان هدفآفرينش مسألة با روشني و نزديك بسيار رابطة انبياء بعثت واقع در
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جهان كل در اورا حكمت و باشد داشته خدا به ايمان نميتواند كس هيچ و دارد,
داشته هدف بايد انسان آفرينش بنابراين كند; انكار انسان خلقت ويژه به و هستي
و صفاتجمال از پرتوي كاملكه پرورشيكمخلوق چيزيجز هدف واين باشد,

بود/ نخواهد اوگردد قرب jيق و باشد او در حق جEل
در شده, حساب و دقيق ريزي برنامه يك بدون موجودي چنين تربيت مسلّما

نيست/ امكانپذير زندگي جنبههاي تمام
بتواند خود محدود عقل با انسان كه نيست چيزي برنامهها اين ديگر سوي از
الهي وحي با مستقيما نميتوانند انسانها طرفيهمه از و يابد, در جوانبآنرا تمام

باشند/ داشته ارتباط
كه نيست اين جز چيزي شد, كوتاهي اشاره كدام هر به كه مقدمات اين نتيجه
جامعه سوي به الهي هدايت چراغ با كه برگزيند, خود سوي از نمايندگاني خداوند
سوي به جهل از و سويكمال, نقصبه از و نور, به ظلمات از را آنها و آيند, بشريّت
گـر ا مسلّما و گردانند; رهنمون اخEق مكارم و تقوا سوي به بيتقوايي از و علم,

بود/ خواهد بيهوده انسان آفرينش نگيرد صورت بعثتي چنين
به عشق خداوند اصو� و است, اجتماعي زندگي يك بشر زندگي ديگر طرف از
اهـداف بـه طريق اين از را آنها تا نهاده, انسانها فطرت درون در را زندگي چنين
تنهايي به انساني هر فكري و جسمي نيروي ميدانيم زيرا كند; رهنمون عاليتري
ميكردند, زندگي يكديگر از جداي طور به آغاز از انسانها گر ا است, محدود بسيار
شود/ پيدامي دانشهايي و علوم نه و , كتشافي ا و اختراع نه ميشد, پيدا تمدني نه
پيدايشنيروي سبب انسانهااستكه مختلف وتجربيات افكار و عقلها كم اينترا
و ماّدي جنبههاي تمام در را تكاملي حركت زمينة سرعت, با و ميشود عظيمي

ميسازد/ فراهم معنوي
زنـدگي حـَجر عـصر در بشـر هنوز ميكردند زندگي هم از جداي انسانها گر ا
رسد چه تا بود, نشده ابداع نيز ونوشتن خواندن قوي احتمال به حّتي و مينمود,
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بشر امتياز ترين بزرگ اينكه سخن كوتاه كتشافات/ ا و ابداعات و علوم اينهمه به
زنـدگي به تمايل باjتر مراحل در و خEقيّت, و ابتكار داشتن و , انديشه آزادي

است/ جمعي دسته
مشكـل جـهات پـارهاي از بركاتش تمام با گروهي زندگي كه است وليروشن

بود/ خواهد افراد منافع برخورد و كشمكشها, سببتصادمها, و است آفرين
آن در افراد وظايف كه بپيمايد را تكامل مسير ميتواند جامعهاي اين از گذشته
مشـخص جـامعه در او حـقوق همچون هركس مسئوليت و باشد, شده مشخص
جامعه, افراد براي حقوق تنظيم و اجتماعي قوانين تشريع به نياز اينجا از و شود,

ميشود/ روشن
كسي هر حقوق كه همانگونه ميكند, جامعهروشن در وظايفهركسرا قانون,
را خصومتها فصل و درگيريها به دادن پايان راه سرانجام و ميسازد, مشخص را

ميدهد/ نشان اجحافاترا و تخلّفات با مقابله طرق و ميدهد, ارائه
فردي زندگي از مراتب به صحيح, نظم و قانون بدون اجتماعي زندگي بنابراين
تـضاّدهايش كـه حـالي در نيست تامين آن در اجتماعي منافع كه چرا است; بدتر
كند؟ تصويب بايد كسي چه را قوانين اين كه است اينجا مطلب ولي دارد/ وجود

بشر؟ آفريدگار يا بشر
بايد كامل قانونگذار واينكه دهد پاسخ سؤال اين به ميتواند كوتاه تحليل يك

كند: وضع را قانون شايستهترين بتواند تا باشد داشته را شرايطزير
جان و جسم اسرار تمام و باشد كامل شناس انسان يك چيز هر از قبل بايد -١
را او عـقلي كـات ادرا و فـطريات آرزوها, هوسها, اميال, غرائز, عواطف, و بشر
داشته استاحاطه يكديگر با انسانها برروابط كم حا اصوليكه تمام به ونيز بداند,

كند/ وضع آنها تمام با هماهنگ قوانيني بتواند تا باشد,
ريشه تا باشد, داشته كامل اطEع دور, زمانهاي تا آينده, و گذشته از بايد -٢
بشر زندگي آينده در را امروز قوانين آثار و ببيند, گذشته در را امروز پيچيده مسائل
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ديروز در آن ريشههاي از گاهي آ بدون امروز مشكEت حل كه چرا كند; ارزيابي نيز
بـه تـوّجه بـدون امـروز در قـانون يك بـودن مـفيد كـه هـمانگونه نـيست; ممكن

/yكنيد zدقّت نميرسد نظر به كافي فردا در آن كنشهاي وا
تمام خود قوانين با بتواند تا باشد كامل علم داراي بايد شايسته, قانونگذار -٣
بـه است نـهفته اجـتماع و انسانها فرد فرد در كه را شايستگيهايي و استعدادها
جنبه آن به دارد وجود آدمي نهاد در بالقّوه و باjمكان آنچه و برساند, بروز مرحله
جـمعي دسـته درزندگي طبيعي طور به كه ـ ضايعات حّداقل با و بخشد, فعليّت

برساند/ جامعه به را بهره كثر حّدا وجوددارد,
كـافي اجراي ضمانت از و خيالي, نه باشد داشته عملي جنبه بايد قوانين -٤
بـاشد مـمكن هـمگان براي آن درك وهمچنين پشتوانه, بدون نه باشد برخوردار

افرادباشد/ درك و فهم از دور و پيچيده نهاينكه
اشتباهينشود, و وخطا مرتكبلغزشوگناه استكه حقيقيكسي ٥-قانونگذار
و مهربان كند وضع آنان براي قانون ميخواهد كه افرادي به نسبت گذشته اين از و

نهراسد/ قدرتي هيچ از و باشد, اjراده قوّي حال عين در و دلسوز,
باشد; نداشته جامعه آن در منافعي خودش استكه كسي شايسته قانونگذار -٦
خـود سـوي بـه را قـانونگذار فكر حال هر به خصوصي و شخصي منافع كه چرا
گاه ناخودآ آثار از كند كنار بر را خود آن گاهانه آ تأثيرات از بتواند گر ا زيرا ميكشاند;
سـبب كـه امـروز دنـياي مشكـل ترين مهم اتفاقا و باشد, بركنار نيست ممكن آن
سوي از استكه قوانيني همين شده, ظالمانه وكشمكشهاي خونين درگيريهاي
و گروه يا خويش, منافع كدام هر و ميشود, وضع جامعه هر متفكران اصطEح به
نـظريها تـنگ و خواهـيها خود اين مسلّما و ميگيرند, نظر در خويشرا كشور

داشت/ نخواهد ها درگيري و تضادها تشديد جز نتيجهاي
پـيدا خـدا ك پـا ذات جز كسي در شد گفته jبا در كه ششگانه جهات اين آيا

ميشود؟
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او علم كه كسي است, گاه آ او وجود اسرار تمام از و است بشر خالق كه كسي
و چيز هر اسرار و ريشهها از و ميگيرد, بر در سال ميلياردها تا را آينده و گذشته
ذات در اشـتباه و لغزش و خطا كه كسي است/ گاه آ موضوع هر نتايج و بازتابها
مـنافع بخواهد تا ندارد كسي و چيزي به نياز كه كسي باjخره و ندارد, كشراه پا

كند/ تأمين خويشرا
است, بيفرجام ناقصو خدا قانون از غير قانوني هر كه ميگيريم نتيجه اينجا از
كه هنگامي و است, بيسرانجام و اعتماد قابل غير الهي حكم از غير حكمي هر و
سرچشـمه اينجا از بشر مشكEت و بدبختي تمام ميبينيم, ميكنيم دقّت درست
آلود, هوس انگيزههاي آنهمه با محدود, علم آن با ميخواهد خودش كه ميگيرد

است/ انبياء بعثت لزوم عقلي دjيل از يكي اين و بگذارد! قانون خويش براي
# # #

تشريع تكوينو هماهنگي ب:

روشـن ميتوان نيز ديگري بيان و منطق طريق از را پيامبران بعثت لزوم مسألة
مـا بـه را حـقيقت اين است كافي آفرينش جهان به نگاه يك اينكه, آن و ساخت
هرگونه خود, ممكن كمال به موجودي هر رساندن براي جهان آفريدگار كه بياموزد
نداشته مضايقهاي كوچكترين زمينه اين در و گذارده, او اختيار در را jزم وسائل

است/
كمكهاييكه از بلكه داده, آنها به اينراه پيمودن براي وسايلضروريرا تنها نه

است/ ننموده مضايقه است, مفيد حال هر به ولي ندارد, چنداني ضرورت
پرواز بر قدرت سبب كه قوي بال تنها نه آفريده, پرواز براي را پرندگان گر ا مث^
كام^ را پرواز اين كه آفريده طوري نظر هر از را آنها اندام بلكه داده; آنها به است

كند/ آسان و ساده و سهل
اعـضاي بـر عـEوه داده, انسان به مختلف مناظر مشاهدة براي را چشم گر ا و
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آن اختيار در نيز تكميلي وسائل از بسياري نيست, ممكن ديدن آن بدون ضروريكه
سطح در و كند, جلوگيري غبار و گرد ورود از كه داده مژه چشمها به ًEمث گذارده;
غّدههاي به را چشمها و باشد, نرم دائما آنها لبة تا آفريده, چربي غّدههاي پلكها
ترين كم پلكها حركت و باشد مرطوب دائما چشم سطح تا ساخته, مجّهز اشك
عـرق نـزول از جـلوگيري و چشم كار تكميل براي را ابروها نكند, ايجاد ناراحتي
چشم كرة اختيار در عضEتي و كرده, ايجاد چشم باjي در سّدي همچون پيشاني
در نمونهها اين از ميآورد/ در حركت به ششگانه جهات تمام در را آن كه گذارده

ميخورد/ چشم به آفرينشفراوان جهان تمام
اين yآفرينشz تكوين عالم در كه آفريدگاري آيا كه ميآيد پيش سؤال اين حال
است مـمكن نـهاده, مـوجودي هـر اخـتيار در را تكامل و پيشرفت وسائل اندازه
تكامل در نقشرا مهمترين توضيحاتگذشته, مطابق كه ـ را انبياء فرستادن موضوع
و باشد; گرفته ناديده داردـ معنوي و مادي جنبههاي در او حيات اهداف و بشر نوع

سازد؟! محروم بزرگ موهبت اين از را انساني جامعة
اين به جالبي تشبيه و كوتاه عبارت با شفا كتاب در سينا علي ابو الرئيس شيخ

ميگويد: چنين كرده,و اشاره حقيقت
ُوُجوُدُه, َل َيَتَحصَّ َو نَْساِن, ِاْ نَْوُع يَبِْقي اَْن ِفي �ُسِل الرُّ �بَْعِث هذا ِاليى نْساىِن ِاْ <َفَحاَجُة
ِمـَن ْخُمِس َاْ تَْقِعيِر َو الَْحاِجبَيِْن َعلَي َو ْشفَاِر َاْ َعلَي ْعِر الشَّ ِانْبَاِت ِاليى الَْحاَجِة ِمَن اََشدُّ
تَكُوَن اَْن يَجُوُز فََ� الْبََقاِء/// ِفي ِفيَها َضُروَرةَ َ الَّتيى الَْمنَاِفِع ِمَن اُْخريى اَْشيَاِء َو الَْقَدَميِْن
انسان <احتياج : َها> اُسُّ ِهَي الَِّتي هِذِه َتْقَتِضي َ َو الَْمنَاِفَع ِتْلَك َتْقَتِضي َو اََْزلِي الِْعنَايَُة
روئـيدن از او وجودي كماjت تحصيل و خود, نوع بقاي در yپيامبران بعثت zبه
آسان انسان براي را ايستادن و رفتن راه كه ـ پا كف فرورفتگي و ابرو, و مژه, موهاي
بـيشتر مسـلّما نيست, ضروري حيات ادامة براي كه منافع اين امثال و ـ ميسازد
بـاشد, كـرده ايجاب را منافع آن الهي ازلي عنايت نيست ممكن بنابراين است///;

y٤٠z نكند>/ ايجاب است انسان زندگي اساس كه را پيامبران امّابعثت
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,cdefg صادق امام مكتب معروف شاگرد حكم بن هشام سينا, بوعلي از قبل البتّه
سنت اهل معروف دانشمند عبيد عمروبن براي ديگري صورت به را استدjل اين

است: چنين خEصهاش كه كرده, تشريح
كـه بـاشد jزم مـتفكري مـغز كوچكتن, كشور براي كه است كردني باور <آيا
با را خود خطاهاي و بگيرند, كمك آن از خود وظايف انجام براي گون حواسگونا
نباشد jزم متفكري مغز انسانيت, جهان پيكر مجموعة براي ولي كنند, اصEح آن
را خود اشتباهات و بگيرند الهام او تعليمات از زندگي راه خم و پيچ در انسانها كه

y٤١z كنند؟!> اصEح او وسيلة به
# # #

تربيتعملي ج:

ايـن پيمود پيامبران بعثت مسألة منطقي تحليل براي ميتوان كه سومي طريق
جـنبة داراي بـاشد داشته علمي جنبة آنكه از بيش انسان, تربيت مسأله كه است

است/ عملي
بتواند jزم آموزشهاي بر عEوه كه ميشود موفق خود كار در صورتي در مرّبي
خود, اعمال و اخEق و صفات با و باشد, خود تعليمات براي كاملي الگوي عم^
از پيامبراني استكه ممكن صورتي در تنها اين و دهد, نشان را تربيتي مسائل تمام
وبرنامههاييك وصفات شوند, برگزيده اسوههايي و الگوها صورت به جنسبشر
جاي در قدم و جويند, تأّسي آنها به انسانها تا دهند نشان عمل در را كامل انسان

بپيمايند/ آنها رهبري به را خم و پيچ پر مسير اين و نهند, آنها قدمهاي
يعني است موجود كات محا روحية نام به چيزي انسان وجود در ديگر تعبير به
جذب و جلب آن سوي به گاه آ ناخود ميبيند, خود همجنسان در كه را مسائلي
زمـينهاي بـلكه نـيست, جـبري انگيزه يك حّد سر در احساس اين البتّه ميشود;
به مجبور را او كه تشنه انسان براي تشنگي همانند ارادي, حركت يك براي است,
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است/ ساز زمينه ولي نميكند آب نوشيدن
الهي جامع دستورات با جنسبشر, cdefgاز معصوم امامان يا پيامبران كه هنگامي
و راسـتي و تقوا با و دهند, ارائه عمل در را دستورات اين و آيند, انسان سوي به
مستعّدي زمينههاي انسانها ديگر سازند, آشكار را انساني فضايل خويش درستي

ميكنند/ پيدا صفات اين جذب و جلب براي
جـنس از mnopq پيامبر چرا ميگفتند: اصرار با كه كساني مقابل در مجيد قرآن لذا
كه ميگويد صراحتا نميكند؟ همراهي را او فرشتهاي چرا jاقل يا و نيست, ملك
زمـين روي در گـر ا كـه هـمانگونه بـاشد, انسـانها خـود جنس از بايد mnopq پيامبر
ظـاهر آنـها ميان در فرشتگان جنس از پيامبراني بايد ميكردند, زندگي فرشتگاني
ُسو4- رَّ بََشرا mُا اَبََعَث َقالُوا اَْن َِّا الُْهديى َجائَُهُم ِاذْ يَؤِمنُوا اَْن النَّاَس َمَنَع َما (َو شوند:
ُسو4): رَّ مَلَكا َماِء السَّ َن مِّ َعلَيِْهْم لْنَا لَنَزَّ ُمطَْمِئنِّيَن يَْمُشوَن َمَ�ِئكٌَة اَْْرِض ِفي لَّوكَاَن ُقْل
zاز كه بود اين بياورند, ايمان مردم شد مانع هدايت, آمدن از بعد كه چيزي <تنها
فـرستاده رسـول بـعنوان را بشـري خـداونـد "آيـا گفتند: yبيخبري و ناداني روي
آرامش وyبا ميكردند, zزندگي فرشتگاني رويزمين در گر ا yآريz" بگو: ـ است؟!"
مـيفرستاديم;" آنها بر رسول, بعنوان آسمان از را فرشتهاي ما ميداشتند, بر گام

y٤٢z <yباشد جنسخودشان از بايد گروهي هر رهنماي كه zچرا
گر ا حّتي كه است نكته اين به اشاره ظاهرا ُمطَْمِئنّيَن) يَْمُشوَن (َمَ�ِئكٌَة به تعبير
هم باز نداشتند هم با خصومتي و تصادم هيچ و ميكردند زندگي زمين در فرشتگان
بعثت هدف زيرا ميفرستاديم; آنها براي عنوانرهبر به جنسخودشان از فرشتهاي
بلكه نيست; اجتماعي عدالت و قسط اقامة و خصومتها به دادن پايان تنها انبياء

است/ ا� الي قرب و معنوي, كماjت و راه, پيمودن براي مقدمّهاي اينها همة
كه است, آمده انعام سورة ٩ آيه در ديگري لباس در معنا همين شبيه حال هر به
َلـلَبَْسنَا َو nَرُج لََّجَعلْناُه مَلَكا َجَعلْنَاُه (َولَْو ميفرمايد: مشركان بهانههاي به پاسخ در
صـورت بـه را وي يـقين به ميداديم, قرار فرشتهاي را او گر <ا يَلِْبُسوَن): ا مَّ َعلَيِْهْم
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طور همان ميساختيم; مشتبه آنها بر را كار y,آنان پندار بازzبه ميآورديم; در انساني
ميسازند!> مشتبه ديگران بر آنها كه

پـيغمبر بـودن سـرمشق و اسـوه روي قـرآن كـه است تـوّجه قابل نيز نكته اين
برنامههاي از كه مينمايد توصيه مردم به و ميكند; تكيه پيامبران ساير mnopqيا اسEم

اُْسَوةٌ mِا َرُسوِل ِفي لَكُْم كَاَن (لََّقْد ميگويد: جا يك در بگيرند, سرمشق آنان عملي
ديگر جاي در و y٤٣z بود>, نيكويي سرمشق خدا زندگيرسول شما <براي َحَسنٌَة):
سرمشق شما <براي َمَعُه): الَِّذيَن َو ِابَْراِهيَم ِفي َحَسنٌَة اُْسَوةٌ لَكُْم كَانَْت (َقْد ميفرمايد:
در معنا همين y٤٤z داشت>/ وجود بودند او با كسانيكه و ابراهيم زندگي در نيكويي

است/ شده تكرار نيز سوره همين ٦ آية
چيزي الهي رهبران از سرمشقگرفتن طريق از تربيت و تعليم مسأله حال هر به

قرآني/ آيات هم و ميكند تأييد را آن منطقي تحليلهاي هم استكه
# # #

بعثت منطقمخالفان -٣

طرف از غالبا و شد, ذكر jبا در بعثتپيامبران برايلزوم دjيلزياديكه برابر در
مسألة y٤٥zمذهببرهمايي پيروان است, شده پذيرفته عقEيجهان كثريتقاطع ا
و دانستهاند! معقول غير و محال را آن حّتي و كرده, نفي كلي به را پيامبران بعثت

است! كافي ميكند تعيين انسان براي عقل كه را وظايفي همان معتقدند
نـقل چـنين زمـينه اين در را آنها شبهات از قسمتي نحل و ملل در شهرستاني

ميكند:
خارج حال دو از بياورند بشريّت جامعة براي پيامبران است ممكن را آنچه الف:
كافي ما براي عقل همان ميكند درك گر ا نه, يا ميكند درك را آن عقل يا نيست:
پس نيست, درك قابل عقل براي گر ا و است; پيامبران به احتياجي چه ,ديگر است
خارج انسانيّت حّد از برود معقول غير امور بار هركسزير زيرا نيست; قبول قابل
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است! درآمده حيوانات زمرة در و شده
به جز را خود بندگان حكيم خداونِد و است, حكيم خداوند ميگويد: عقل ب:
عـقلي دjيـل همچنين نميسازد/ مأمور ميكند, دjلت آن به آنها عقل كه چيزي
به را نعمتها انواع و دارد حكيمي و قادر و عالم آفريدگار جهان, اين : ميآموزدكه
آياتآفرينشاو در عقلخود با ما بنابراين است/ موجبشكر كه بخشيده بندگانش
او ثواب مستحق و ميآوريم بجا اورا شكر شناختيم را او كه هنگامي و مينگريم,
پس شد, خواهيم او عقاب مستوجب شويم, وكافر كنيم انكار اورا گر ا و ميشويم,

كنيم؟! پيروي خود همانند ازبشري چرا
و كند, پيروي است او همانند كه كسي از انساني نيستكه اين از بدتر گناهي ج:
اصو� باشد! او فرمان به بردهاي مانند و بگذارد, او اختيار در معنا تمام به را خود
انسـانها ساير به نسبت امتيازي و فضيلت چه و دارند؟ ما با تفاوتي چه پيامبران
چه آنها سخن باشند؟ داشته ميتوانند خود اّدعاي صدق بر دليلي چه و ؟ دارند
هم ديگري كسان ميدهند, انجام خارقالعاده كارهاي گر ا و دارد؟ ديگران با تفاوتي

ميدهند/ خبر پنهاني امور از كه هستند
حالي در نميكند, صادر حكيمانه غير دستور و است حكيم خداوند ميدانيم د:
سـازگار عـقل حكـم بـا كه آوردهاند دستوراتي اند, شرايع مّدعي كه پيامبراني كه
zرمي مخصوص ستونهاي به سنگزدن و مروه و صفا سعي و احرام مث^ نيست,
حرام انسانرا غذايي مواد از بعضي آنها چرا دارد؟ فايدهاي چه آن مانند و yجمرات

y٤٦z اند؟ استحEلدانسته مضّر كه اشيائي از بعضي و شمردهاند

پاسخ:

ميشود: باjروشن شبهات پاسخ دقّت كمي با
آنـچه بـرابـر در مـا عـقلي كات ادرا و معلومات كه كنيم فراموش نبايد ما الف:

همة كه است حقيقتي اين است; عظيم اقيانوس يك مقابل در قطرهاي نميدانيم
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معترفاند/ آن به ماّدي, و الهي از اعم دانشمندان,
مخالف, يا است ما عقل موافق يا آوردهاند پيامبران را آنچه ميگويد: كه كسي
چـنين كـه حـالي در مـيكند, درك را چيز همه عقل كه است اين سخنش مفهوم
سابقگستردهتر قسم دو هر از كه دارد وجود سّومي قسم و اينجا در بلكه نيست,
اثبات و نفي نميتوانيم و نداريم, گاهي آ آن از اص^ ما استكه اموري آن و است,
كه ميشود ثابت اجما� كرد خواهيم اشاره بعدًا كه دjيلي با كه هنگامي امّا كنيم,
ميدهند, اوخبر علم بيكران درياي از و ميگويند, سخن خداوند طرف از پيامبران

نيست/ آن پذيرش جز منطقي راه
نزد نبايد هيچكس بگوييم ميماندكه اين به درست برهماييها اول ايراد واقع در
يـا مـيگويد: استاد را آنچه زيرا بياموزد, چيزي او تجربه و دانش از و برود استاد
گر ا و نيست, استاد به نيازي است موافق گر ا مخالف! يا است شاگرد عقل موافق

پذيرفت!> را آن نبايد است مخالف
پـوشيده انديشمندي هيچ بر پاسخش كه است كودكانه سخن يك مسلّمااين
است/ عاجز اثباتآن و نفي از او عقل كه ميآموزد انسان به چيزهايي استاد نيست;
گاه دريافته, را آن صحيح طور به ما عقل كه قسمتهايي همان در گذشته اين از
شكـي است؟ اشتباه يا فهميدهايم درست كه ميشويم وسوسه و اضطراب دچار
پس ميسازد تر مصّمم و سختتر را ما زمينه اين در انبياء تصديق و تأييد نيستكه
/yكنيد zدقّت نميدانيم آنچه در نه و هستيم, انبياء از نياز بي ميدانيم آنچه در نه

بايد عقل حكم به و ميشناسيم عقلي دليل با را خدا ما كه است درست ب:
و سـعادت راه نـيست; كافي ما براي اين ولي آوريم; بجاي را او نعمتهاي شكر
jزم مرداني است, پرتگاهها و خطرات از مملّو و خم و پرپيچ ,بسيار انساني كمال
خمها و پيچ اين از و بگيرند, را ما دست غيبي امدادهاي و الهي نيروي با كه است

بگذرانند/
گـاهي آ بسيار انسان از بلكه نميكنيم; پيروي خود همچون انساني از هرگز ما
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از پيروي و است, مربوط پروردگار بيپايان علم با وحي طريق از كه ميكنيم پيروي
ميرسد/ نظر به منطقي كام^ كسي چنين

# # #
خودرا ما گر ا ميشود;زيرا نيزروشن سوم ايراد پاسخ شد باjگفته در آنچه از ج:
فوق دانش و علم خاطر به مينهيم, آنها فرمان به سر و ميگذاريم انبياء اختيار در

داريم/ سراغ آنها در استكه نظيري بي تقواي و العاده
اختيار در است, ما اعضاي وعزيزترين مهمترين كه را خود مغز و قلب ما گاهي
افتاده, مهم عضو دو اين جان به چاقويجّراحي با او و مينهيم, اعتماد مورد جراح
انـجام مـيخواهـد هـرچـه واو پذيرفتهايم را بيهوشي خود ميل با ما كه حالي در

است؟ احمقانهاي كار اين آيا ميدهد
از نيّتش حسن به ما اعتماد و سو, يك از جّراح طبيب دانش و علم نه, مسلّما
مسلّما و شويم, او شرط و بيقيد تسليم اينچنين كه ميشود سبب ديگر, سوي
هـم و علم نظر از zهم هستند, طبيب آن از باjتر بسيار سطحي در الهي پيامبران

/yتقوا
# # #

حـج, مراسـم آيا است؟ راستين پيامبران برنامه در منطقي غير دستور كدام د:
بـا كـه حـالي در است؟ عـقل برخـEف احرام و جمرات رمي مروه, و صفا سعي
حكـيمانهاي برنامه چه كه فهميد ميتوان اعمال اين فلسفههاي در دّقتي مختصر

ميكند/ تربيت را انسان راستي به و است,
ونژادي قومي امتيازات همه ميآييم, بيرون ماّده عالم پوست از احرام هنگام به
موقّتا را دل خواستههاي تمام ميشويم, يكرنگ همه و ميريزيم دور طبقاتيرا و
خويش خالق و شناختخويش به معنويت از سرشار دنيايي در و ميگذاريم, كنار

ميپردازيم/

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٤٢ چ١ ٨٣.١.١٦



رمـي را او پـي در پـي سـنگ هـفت بـا شيطانند, سمبلهاي گانه سه جمرات
مينماييم/ شيطاني افكار و شيطاني اعمال از بيزاري اعEم ترتيب اين به و ميكنيم,
براينجات ايمان با و ك پا آنزن وتEشهاجر سعي ياد به مروه و سعيصفا در
ميكنيم/ طي بار چند را مروه و صفا فاصله و cdefgميافتيم, اسماعيل نوزادش جان
تربيتياستانجام سمبليبراييكبرنامةحسابشدة كدام اعماليكههر خEصه
و خدا درباره تازهاي شناخت و شخصيتنو ميكنيم احساس پايان در و ميدهيم,
پيدا حج مراسم از بعد گاهي آ انسان برايهر احساسيكه همان كردهايم, پيدا خويش

ميشود/
بـه كردهانـد, تحريم را خوك وگوشت شراب مانند غذاها, از بعضي انبياء گر ا
آن از انسـانها و است, ايـنها در كه ازمواّد نوع اين بوده مفاسدوضررهايي خاطر
انبياء كه نميشناسيم را چيزي ما شدهاند/ گاه آ آن از تدريجا امروز و بودند, بيخبر

شود/ انسان وجود بر ضرر و باعثزيان و باشند كرده حEل
نه برهمائيها كه شده ناشي آنجا از چهارگانه اشكاjت اين اينكه سخن كوتاه
را عقل قدرت ميزان نه و بودند, شناخته درستي به را آنها برنامة و موقف و انبياء

ميرسيم/ بعثت فلسفة بحث پايان به دراينجا
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پيامبران ويژگيهايعمومي

و عدل اقامة و مردم تربيت و تعليم و نفوس تهذيب و خلق هدايت مأموريّت
است سنگين آنچنان اسارتها, چنگال از انسانها كردن آزاد و اختEف برچيدن

ميطلبد/ اخEقي و علمي و روحي و جسمي نظر از را ويژهاي آمادگيهاي كه
پرتو در دوشكشندكه بر مهمرا مسئوليت اين بار ميتوانند كساني دليل همين به
شده آماده امر اين براي ديگر, سوي از الهي امدادهاي و سو, يك از سازيها خود
مأموريّت پذيرشچنين توانايي هرگز نشده ساخته و عادي يكفرد مسلّما و باشند,

ندارد/ را بزرگي
آن واجد بايد پيامبري هر چيستكه ويژگيها اين ببينيم كه است اين در سخن
سهم جديد آيين و شريعت وصاحبان اولوالعزم و بزرگ پيامبران بايد طبعا و باشد؟

باشند/ داشته آن از بيشتري
ايـن و مـيشتابد مـا ياري به مجيد قرآن عقلي, استدjjت بر عEوه اينجا در

ميشمرد/ بر را ويژگيها
: ميكنيم توّجه آياتزير به و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با

يقا ِصـّدِ َكـاَن ـُه ٕاِنَّ ْبـَراِهـيَم ٕاِ الِْكتَاِب ِفيى كُْر (َواذْ -١
y٤٧z( نَِبيّا

الَْوْعِد َصاِدَق كَاَن ٕاِنَُّه ٕاِْسَماِعيَل الِْكتَاِب ِفيى كُْر (َواذْ -٢
y٤٨z( نَِبيّا َرُسو4 كَاَن َو

َرُسوٌل لَكُْم ٕاِنِّيى ـ تَتَُّقوَن َأَ نُوٌح َأُخوُهْم لَُهْم َقاَل (ٕاِذْ -٣
y٤٩z(َأِميٌن

y٥٠z(َأِميٌن نَاِصٌح لَكُْم َوَأنَا َربِّيى ِرَساَِت (ُأبَلُِّغكُْم -٤
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َرّبِ َعلَي َّٕاِ َأْجِريى ْن ٕاِ َأْجٍر ِمْن َعلَيِْه لُكُْم َأْسأَ (َوَما -٥
y٥١z(الَْعالَِميَن

َهَديْنَا َونُوحا َهَديْنَا كُلّا َويَْعُقوَب ٕاِْسَحاَق لَُه (َوَوَهبْنَا -٦
َوُيـوُسَف َوَأيُّـوَب َوُسـلَيَْماَن َداُووَد ـِتِه يَّ ذُّرِ َوِمـْن َقبُْل ِمْن

y٥٢z(الُْمْحِسِنيَن نَْجِزيى كََذلَِک َو َوهَاُروَن َوُموَسي
يَْخَشْوَن َوَ َويَْخَشْونَُه mِا ِرَساَِت يُبَلُِّغوَن (الَِّذيَن -٧

y٥٣z(حَِسيبا mِِبا كََفي َو mَا َّٕاِ َأَحدا
ـ تُْشِركُوَن ا ِممَّ بَِريٌء َأنِّيى َواْشَهُدوا mَا ُأْشِهُد (ٕاِنِّيى -٨
َعلَي كَّلُْت تََو ٕاِنِّيى ـ تُنِْظُروِنيى َ ثُمَّ جَِميعا َفِكيُدوِنيى ُدوِنِه ِمْن

y٥٤z(َوَربِّكُْم َربِّيى mِا
كَاَن َو ُمخْلَصا كَاَن ٕاِنَُّه ُموَسي الِْكتَاِب ِفيى كُْر (َواذْ -٩

y٥٥z( نَِبيّا َرُسو4
َغِليظَ َفظّا كُنَْت َولَْو لَُهْم لِنَْت mِا ِمْن َرْحَمٍة (َفِبَما -١٠

y٥٦z(َحْولَِک ِمْن وا ْنَفضَُّ الَْقلِْب

ٕاِنِّيى َقاَل ُهنَّ فَأَتَمَّ ِبكَِلَماٍت َربُُّه ٕاِبَْراِهيَم ابْتَلَي (َوٕاِذْ -١١

َعـْهِديى يَنَاُل َ َقاَل يَِّتيى ذُّرِ َوِمْن َقاَل ٕاَِماما لِلنَّاِس َجاِعلَُک
y٥٧z(الظَّالِِميَن

ترجمه:

بسـيار پـيامبري او كه كن, ياد را ابراهيم كتاب, اين <در -١

بود>/ راستگو

در او كـه كـن, يـاد ;نـيز9 اسـماعيل از كتاب اين در <و -٢

بود>/ ;بزرگ9 پيامبري و رسول و صادق, وعدهاش

پـيشه تقوا آيا گفت: آنان به نوح برادرشان كه <هنگامي -٣
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هستم>/ امين پيامبري شما براي من يقين به ـ كنيد؟! نمي

مـن و كـنم; مـي اب\غ شما به را پروردگارم <رسالتهاي -٤

هستم>/ شما براي اميني خيرخواه

طلبم; نمي شما از پاداشي هيچ ;دعوت,9 اين براي <من -٥

است>/ جهانيان پروردگار بر تنها من پاداش

همه و بخشيديم; ;ابراهيم9 او به را يعقوب و اسحاق <و -٦

از و نموديم; هدايت آن از پيش ;نيز9 را نوح و هدايتكرديم; را

وهارون موسي و يوسف و ايوب و سليمان و داود او, فرزندان

دهيم>/ مي پاداش را نيكوكاران گونه اين ;هدايتكرديم9; را

را الهـي رسـالتهاي كـه بودند كساني پيشين9 <;پيامبران -٧

بـيم خدا جز كس هيچ واز داشتند, بيم او از و كردند مي تبليغ

دهـنده پـاداش ;و حسـابگر خداوند كه بس همين و نداشتند;

است>/ آنها9 اعمال

نيز شما طلبم, مي شهادت به را خدا من گفت: <;هود9 -٨

ـ بيزارم دهيد, مي قرار ;خدا9 همتاي آنچه از من كه باشيد گواه

همگي است, چنين كه حال پرستيد9! ;مي او غير آنچه9 از ;بيزار

شـما از كـاري بدانيد ;امّا ندهيد مهلتم و كنيد; توطئه من براي

و مـن پـروردگار كـه يگـانه خـداي بـر مـن, ـ نيست/9 ساخته

ام>/ توّكلكرده شماست,

و شـده خالص او كه يادكن, موسي از كتاب اين در <و -٩

بود>/ ;واJمقامي9 پيامبر و رسول

مهربان و نرم مؤمنان, برابر در الهي, رحمت سبب <به -١٠

مـي كنده پرا تو, اطراف از بودي, سنگدل و گرخشن ا و شدي!

شدند>/
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بـا را او ابـراهـيم, پروردگار كه هنگامي كنيد9 ;ياد <و -١١

خداوند برآمد/ آنها عهده از كامل طور به او و آزمود; دستوراتي

ابـراهـيم دادم/ قـرار مردم پيشواي و امام را تو من فرمود: او به

پيمان فرمود: خداوند بده9 قرار اماماني ;نيز من دودمان از گفت:

اند9>/ شايسته كه آنها ;مگر رسد نمي ستمكاران به من,

تفسيروجمعبندي

گفتار ١-صدق

از او كه چرا است; گفتار در صداقت چيز, هر از قبل پيامبري هر ويژگي نخستين
سخنان بر نميتوان هيچگاه نباشد او صدق به اعتماد گر ا و ميدهد خبر خدا سوي
در جمله از , كردهاست تكيه بارها مسأله اين روي مجيد قرآن لذا نمود اعتماد او
در او كه كن, ياد yنيزz اسماعيل از كتاب اين در <و ميفرمايد: بحث مورد آية اولين
ِانَُّه ِابْراهيَم الِْكتَاِب ِفي كُْر �ذْ (َو بود>: yبزرگz پيامبري و ورسول صادق, اش وعده

y٥٨z /( نَِبيّا يقَا ِصدِّ كَاَن
است/ آمده نيز y٦٠z OPQRS يوسف و y٥٩z ادريس دربارة توصيف همين

نبّوت توصيفبه از قبل صداقت بحثتوصيفبه مورد آية در اينكه توّجه قابل
نهاده راستي و صدق بر نبّوت اصلي پاية كه ميدهد نشان اين نبيا> <صديقا است
به و صدق از مبالغه صيغة y٦١z <صّديق> اينكه به توّجه با مخصوصا است/ شده
و نـميگويد دروغ هـرگز كـه كسـي يـا بـاشد, راستگو بسيار كه است كسي معناي
پـذيرش بـراي شـايستگي زمينه بنابراين مينمايد; تصديق را او سخنان اعمالش,
كامل وراستگويي صدق همين داشته, وجود الهي وحي حامEن همه در كه نبّوت

برساند/ بندگان به كاست و بيكم را خدا فرمان استكه
پي او در ويژگي اين وجود به پيامبر زندگي سابقة به توّجه با ميتوانند مردم البتّه
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او به و بودند, شناخته صّديق عنوان به cdefgرا يوسف مصر مردم كه همانگونه برند,
y٦٢z ايِمةبسيارراستگو!///> ِيُق):<يوسف! دِّ الصِّ اَيَُّها (يُوُسُف چنينخطابميكردند:

# # #

پيمانها و بهوعدهها بودن پايبند ٢ـ

وعدهها در بلكه گفتار در نه امّا است, وراستي صدق از سخن باز آيه, دومين در
قرار نبّوت و رسالت به توصيف از قبل نيز را ويژگي اين اينكه جالب و پيمانها, و
مهّمي بخش زيرا نبّوت; مقام به نسبت آن بودن ساز زمينه استبر اشارهاي كه داده
گر ا و ميشود, داده آينده به نسبت كه است وعدههايي اساس بر انبياء دعوت از
لذا ميگردد; متزلزل او دعوت اساس نباشد صادق خود وعدههاي در mnopq پيامبر
و صادق وعدههايش در كه كن ياد اسماعيل از خود آسماني كتاب <در ميفرمايد:
كَاَن َو الَْوْعِد َصاِدَق كَاَن ِانَُّه ِاْسَماِعيَل الِْكتَاِب ِفي كُْر �ذْ (َو بود>: yبزرگيz پيامبر و رسول

y٦٣z( نَِّبيّا َرُسوً
,yوعـدهها در حـّتي چـيز هـمه در zصادق نباشد صادق كسي تا است بديهي
استكه آن مقام اين شرط اولين كه چرا برسد; واjيرسالت مقام به نيست ممكن
تجربه زمينهها تمام در را او صدق و باشند مؤمن او وعدههاي و سخنان به مردم

باشند/ كرده
شـرط عـنوان بـه زمينهها تمام در را عصمت مقام كه معدودي افراد حّتي لذا

ميدانند/ شرايط از را وراستي صدق پذيرفتهاند, نبّوت اساسي
روايت و تفسير كتب از بسياري در cdefg اسماعيل بودن الَوعِد> اِدَق <صى مورد در
وفاي در قدري اوبه كه شمرده الوعد اينجهتصادق به اورا خداوند كه شده, نقل
طـرف بـود,و گذاشته وعدهاي محّلي در كسي با كه داشت پافشاري وعدهاش به
كه هنگامي بود انتظارش در سال يك cdefgتا اسماعيل نيامد, و كرد فراموش مقابل
كه نيست zبعيد y٦٤z بودم! تو انتظار در همواره من گفت: او cdefgبه اسماعيل آمد,
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جهت مراقبت و مّدت اين در محل آن به مداوم سركشي يكسال انتظار از منظور
و كند تعطيل را زندگيخود و كار يكسال اينكه نه بوده, نظر بازگشتشخصمورد

y/بماند آنجا در دائما
يا است cdefg ابراهيم فرزند معروف, اسماعيل همان اسماعيل اين آيا اينكه در
اولرا احتمال بسياري است/ محلگفتگو بنياسرائيل, انبياء از حزقيل اسماعيلبن
دوم احتمال به rstuvتصريح بيت اهل منابع در روايات از بعضي در ولي برگزيدهاند,
اسماعيل كه, آمده روايات از بعضي طبق كه است آن خاطر به اين و است, شده
او مورد در رسالت به تعبير بنابراين رفت; دنيا از ابراهيم پدرش حيات زمان cdefgدر
و ,y٦٥z( نَِبيّا َرُسوً كَاَن (َو ميگويد: jبا آيه در قرآن كه حالي در نيست; مناسب
بودند مكه ساكن ُجرهمكه قبيله هدايت پدرشرسالتيبراي سوي از گفتهاند: اينكه
دست بـه قـرآن آيـات ازظـاهر زيرا نميرسد; نظر به مناسب نيز گفته اين داشت,
سوي از رسالت نه است, داشته الهيّه رسالت آيه اين در مذكور اسماعيل ميآيدكه

/cdefg ابراهيم
كه مناسباينبود cdefgباشد ,فرزندحضرتابراهيم ازاسماعيل منظور گر ا بعEوه

/cdefg موسي از بعد نه شود, ذكر قبل آيات در cdefg ابراهيم كر ذ از بعد
ندارد/ است, انبياء ويژگي مسأله كه ما بحث در تأثيري اينگفتگو حال هر به ولي

# # #

امانت -٣

يعني امانترا: هم و ميطلبد صدقرا هم استكه مقامي ورسالت نبّوت مقام
صدق حقيقت /در الهي اسرار حفظ در امانت مردمو به وابEغ وحي, نقل در امانت
صداقت امانت, و گفتار در ,امانت صداقت منتها ميگرند; باز يكريشه به امانت و
نـوح <قـوم مـيفرمايد: مجيد قرآن بحث, مورد آية سومين در لذا است! عمل در
پـيشه تقوا آيا گفت: آنان به نوح برادرشان كه هنگامي ـ كردند تكذيب را پيامبران
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الُْمْرَسِليَن نَوٍح َقوُم بَْت (كَذَّ هستم>: امين پيامبري شما براي من يقين به ـ كنيد؟! نمي
لَكُْمَرُسوٌل (ِانِّي تعبير y٦٦z اَِميٌن)/ لَكُْمَرُسوٌل ِانِّي - تَتَُّقوَن اََ نُوٌح اَُخوُهْم لَُهْم َقاَل ِاذْ ـ
y٧١zcdefgنيزآمده y٦٧zوصالحy٦٨zولوطy٦٩zوشعيبy٧٠zوموسي اَِميٌن)دربارةهود

است/
مردم به عم^ را امانتخود الهي پيامبران ساير و بزرگ, پيامبران شكاين بدون
از قبل كه خواندهايم mnopqهمه كرم ا پيغمبر دربارة چنانكه بودند; كرده اثبات محيط
او كه بود عام خاصو مكهزبانزد مردم ميان در داري امانت در چنان آن وحي نزول
سابقة اين به رسالت از بعد mnopq اسEم پيامبر لذا و بودند, داده لقب امين محّمد را
خوبي به مرا امانت سابقه اينكه با شما كه كرد استدjل مخالفان برابر در خويش

y٧٢z نميكنيد؟ اعتنا الهي وحي دربارة هشدارهايم به چگونه ميدانيد
بيانكرده نيز yخدا وحي zپيك جبرئيل دربارة ويژگيرا همين قرآن جالباينكه:
الُْمنِْذِريَن): ِمَن لِتَكُوَن َقلِْبَک َعلَي ـ ِميىُن َاْ وُح الرُّ ِبِه (نََزَل ميگويد: كه آنجا در است;

y٧٣z باشي> دهندگان بيم از تا تو, yپاكz قلب بر ـ كرده, نازل را آن اjمين <روح
خود يا است, وحي ابEغ واسطة كه فرشتهاي از اعم وحي, حقيقتحامEن در
آن حـفظ يا الهي وحي ابEغ مأمور كه معصومي جانشينان و امامان يا و پيامبران,
در امامان cdefgوساير علي توصيفامام و باشند, خلق ميان در خدا امناء هستند,بايد
گواه اَْرِضِه> ِفي mِا اَِميَن يَا َعَلْيَك َ�ُم <اَلسَّ آمده درآن كه ا� امين معروف زيارتنامة

است/ مّدعا اين بر ديگري
# # #

ودلسوزيفوقالعاده ٤-ع�قه

عEقة اينكار به باشدكه خوبي مّعلم و مرّبي و مردم وهادي ميتواندرهبر كسي
و پدر عشق گر ا بورزد عشق آنها به بلكه باشد; دلسوز مردم به ونسبت داشته, وافر
تـحمل او تـربيت و پـرورش بـراي را مشكـEت همه اين هرگز نبود فرزند به مادر
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اينكار مشكEتطاقتفرساي نباشند, مردم هدايت عاشق انبياء گر ا و نميكردند,
نميدهند/ راه اين خطرات انواع به وتن نميكنند, قبول هرگز را

اززبان بحث مورد آية چهارمين در جمله از كيدكرده تأ مسأله بارهاروياين قرآن
خـويشگـفت: مـتصّعب و لجوج قوم به كه ميكند نقل خدا بزرگ پيامبر cdefg هود
شـما بـراي امـيني خيرخـواه من و كنم; مي ابEغ شما به را پروردگارم <رسالتهاي

y٧٤z اَِميٌن)/ نَاِصٌح لَكُْم اَنَا َو َربِّي ِرَساَِت (اُبَلُِّغكُْم هستم>:
را پـيامبر كـه آمـده mnopq مـحمد حـضرت مورد در رساتري تعبير به معنا همين
عدم خاطر به اندوه و غم از را خود ميخواهي گويي > ميگويد: و ميدهد, دلداري
ِبَهَذا يُْؤِمنُوا لَْم ْن ٕاِ َعلَيآثَاِرِهْم نَْفَسَک بَاِخٌع (َفلََعلََّک كني>: هEك اينقرآن به آنها ايمان

y٧٥z أََسفا)/ الَْحِديِث
بَاِخٌع (لََعلََّک ميگويد: استكه آمده نيز شعراء سورة سوم آية در معنا همين شبيه

ُمْؤِمِنيَن)/ يَكُونُوا ََّأ نَْفَسَک
در استكه سخني يا معنايجستجويكار راغببه بهگفتة ُنصح مادة از <ناصح>
شـامل را عـمل در خيرخـواهـي هم zبنابراين باشد ديگري مصلحت و صEح آن
نهصد او استكه آمده مجيد قرآن cdefgدر حاjتنوح در /yسخنرا در هم و ميشود
مّدتجز اين در و بود, مشغول هدايت و تبليغ امر به خود قوم ميان در سال پنجاه و
y٧٦z نياوردند/ ايمان او ,به ـ شدهاند شمرده چندنفر و تواريخهشتاد در قليليـ عّده
سال دوازده حدود نفر هريك هدايت cdefgبراي نوح ساده, حساب يك با يعني
عشق و شديد عEقه پرتو در ورنجيجز چنينزحمت تحّمل مسلّما كشيد! زحمت

نيست/ ممكن خلق هدايت به
# # #

كامل اخ�صوبينظري -٥

انتظار عدم است كرده كيد تأ آن روي بارها قرآن كه پيامبران مّهم ويژگيهاي از
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و بوده, حق آيين و خدا سوي به دعوت مقابل در مزد و اجر و مادي پاداش هرگونه
cdefg نـوح يعني اولوالعزم پيامبر نخستين دربارة بحث, مورد آيات در آن نمونة يك
شما از پاداشي هيچ y,دعوتz اين براي <من ميخوانيم: آيه پنجمين در است/ آمده
ِاْن اَْجٍر ِمْن َعلَيِه اَْسئَلُكُْم َما (َو است>: جهانيان پروردگار بر تنها پاداشمن طلبم; نمي

y٧٧z(الَْعالَِميَن َربِّ َعليى َِّا اَْجِرَي
نـيز مـجيد قـرآن از ديگـر آيـه دو در cdefg نـوح حـضرت دربارة مضمون همين

y٧٨z آمدهاست/
y٧٩z مورد دو در cdefg هود حضرت مورد در
y٨٠z آيه cdefgيك صالح حضرت مورد در
y٨١z مورد يك در cdefg لوط حضرت درباره

y٨٢z مورد يك در cdefg شعيب حضرت درباره
مسألة ايـن مـجيد قرآن از مورد چندين در mnopq اسEم پيغمبر مورد در همچنين

y٨٣z است/ شده كيد تأ و تكرار
دروغين مّدعيان با مقايسه در راستين پيامبران نشانههايروشن از يكي اصو�
نبّوت مّدعي صداقت دليلبر الهي انگيزه و دارند, الهي انگيزههاي آنها استكه اين
سودجويي هدفآنها و دارند; ماّدي انگيزههاي دروغين مّدعيان حاليكه در است;

ميشود/ ديده آنها امثال و كاهنان كار در كه گونه همان است;
سخنانشان نخستين از يكي الهي پيامبران كه مسأله اين بر قرآن كيد تأ حال هر به
ميدهدكه نشان نداريم, مقابلزحماتخود در داشتي چشم هيچگونه ما كه بود اين

شناخت/ ميتوان امتياز اين با را آنها
مّدعي يك كه حالي در ميدادند; نشان نيز عمل در و ميگفتند سخنرا اين آنها
آن روي نميتواند عمل در هرگز ولي بگويد; را سخني چنين است ممكن كاذب

بايستد/
آزمايش cdefgرا سليمان ميخواهد كه هنگامي نيز سبأ ملكه دليل همين به شايد
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دعوتظاهري طريق از استكه پادشاهي يا است, راستين پيامبر اويك آيا كه كند
ِالَيِْهْم ُمْرِسلٌَة ِانِّي (َو ميگويد: برسد, خود ماّدي مطامع به ميخواهد خدا سوي به
هديه y,بينم نمي صEح جنگرا كنون zا من <و الُْمْرَسلُوَن): يَْرِجُع ِبَم َفنَاىِظَرةٌ بََهِديٍَّة
اين از zتا آورند مي خبر چه من فرستادگان ببينم تا فرستم مي آنان براي گرانبهايي
شد پذيرفتوخوشوقت cdefgهديهرا سليمان گر ا يعني y٨٤z <yبيازمايم را طريقآنها
دنيا بهزخارف ميشود معلوم صورت اين غير در دارد, مادي انگيزة ميشود معلوم

است, الهي انگيزه داراي و است بياعتنا
دو كه خدا بزرگ پيامبران از ششنفر دربارة نكته اين به قرآن تصريح حال هر به
پيامبران همه در ويژگي اين كه ميدهد نشان بودند, اولوالعزم پيامبران از آنان از نفر
خصوصيات از اين و ندارد, وجود ششنفر خصوصاين مورد در وجهي زيرا بوده;

است/ آنها همه
# # #

نيكوكاريواحسان -٦

حقيقت در و است, دشمن و دوست به نيكوكاري آنها بارز صفات از ديگر يكي
جمعّيتي هر و كس هر به نسبت و خداوند, رحيم و رحمان صفات مظاهر از آنها

بودند/ مهربان و نيكوكار
از است; كرده بيان بزرگ پيامبران از بسياري براي صفترا اين مجيد قرآن لذا
فرزند دو hijkl يعقوب و اسحاق به اشاره از بعد بحث مورد آية ششمين در جمله
داوود و وهمچنيننوح عنايتكرد, عمر آخر cdefgدر ابراهيم به خداوند برومنديكه
نفر سه بزرگكه پيامبران از نفر zrstuvده وهارون موسي ويوسفو ايوب و سليمان و
<اين ميفرمايد: ,yبودند اولوالعزم پيامبران rstuvاز موسي و نوح و ابراهيم يعني آنها

y٨٥z(الُْمْحِسِنيَن نَْجِزي لَِک كَذى (َو دهيم>: مي پاداش را نيكوكاران گونه
بود/ احسان صفت آنها بارز صفات از يكي اينكه يعني
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آية در جمله از است آمده نيز ديگري متعدد آيات در گانه جدا طور به معنا همين
نَْجِزي لَِک كَذى ِانَّا ـ الَْعالَِميَن ِفي نُوٍح َعلَيى (َسَ�ٌم ميفرمايد: صافّات سوره ٨٠ و ٧٩
كََذلَِک ـ ِابَْراِهيَم َعلَيى (َسَ�ٌم ميگويد: سوره همان ١١٠ و ١٠٩ آيه در و الُْمْحِسِنيَن)
َو ُموَسيى َعلَيى (َسَ�ٌم ميافزايد: سوره همان ١٢١ و ١٢٠ آيه در و الُْمْحِسِنيَن) نَْجِزي
سـوره هـمان ١٣١ و ١٣٠ آيـه در بـاjخره اْلـُمْحِسِنيَن) َنـْجِزي لَِک كَذى ِانَّا ـ هَاُروَن

الُْمْحِسِنيَن)/ نَْجِزي كَذلَِک ِانَّا ـ يَاِسيَن ْل ٕاِ Ðَعلَيى (َسَ�ٌم ميفرمايد:
اينكه در و شد; گفته jبا در آنچه بر است روشني گواه فراوان كيد تأ و اينتكرار
مفّسران چيست؟ است آمده متعدد آيات اين در كه نيكوكاري و احسان از منظور
در مجمعالبـيان در طبرسي مرحوم مانند: آنها از بعضي دارند; گوني گونا تعبيرات
حـّتي و كـرده, تـفسير پروردگار اطاعت معناي به را احسان موارد اين از بسياري
نـيز ديگـران بـراي اطـاعت و عبوديّت مقام يعني معنا, اين گر ا كه نموده تصريح

بود/ خواهند قبيل همين از عناياتي مشمول شود حاصل
بـه را آن صافات سوره ٨٠ آية ذيل البيان, روح تفسير مانند ديگر بعضي ولي

است/ كرده تفسير دشمنان آزار و ايذاء برابر در شكيبايي و صبر معناي
و احسان شاخههاي از يكي در انبياء از يك هر كه دارد, وجود نيز احتمال اين
شكيبايي مانند نيك اعمال و طاعات تمام كه چرا داشتهاند; وبروز ظهور نيكوكاري

است/ جمع yاحسانz عنوان اين در وگذشت عبوديت و
# # #

غيرخدا ترساز ٧-عدم

كه ميدانستند خوبي به داشتهاند, ا� معرفة در واjيي مقام انبياء كه آنجا از
گر ا كند كسي از حمايت خدا گر ا و است, خدا بركتي و خير و قدرت اصليهر منبع
ندارند/ برسانند, او به زياني اينكه بر قدرت دهند هم دست به دست جهانيان تمام
هيچ از و بترسند, خدا فرمان مخالفت از تنها كه, است آن معرفتي چنين ثمره
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از جمعي به اشاره از بعد بحث مورد هفتمينآية در لذا باشند/ نداشته كسواهمهاي
تبليغ را الهي رسالتهاي كه بودند كساني yپيشين <zپيامبران ميفرمايد: سلف انبياء
كه بس همين و نداشتند; بيم خدا كسجز هيچ واز داشتند, بيم او از و كردند مي
mِا ِرَساَِت يُبَلُِّغوَن (الَِّذيَن است>: yآنها اعمال دهنده پاداش zو حسابگر خداوند

y٨٦z(حَِسيبا mِِبا كََفي َو mَا َّٕاِ َأَحدا يَْخَشْوَن َوَ َويَْخَشْونَُه
آنـها بـه و ميبخشيد, الهي رهبران عنوان به انبياء به زيادي قدرت ويژگي اين
از يكي واقع در و ميداد لجوج و سرسخت دشمنان برابر در پايداري و استقامت

است/ همين آنها موفّقيت رموز
احزاب سورة همان در آيه اين از قبل دوآية در كه ميشود مطرح سؤالي اينجا در
پيامبر به خطاب خداوند زيد, مطلقة همسر با mnopq پيامبر ازدواج داستان مورد در
ازدواج مورد <توzدر :y٨٧z( تَْخَشاُه َأْن (َوتَْخَشيالنَّاَسَواmَُأَحقُّ mnopqميفرمايد: اسEم
جاهليّت عصر مردم و تو, فرزند نه بود تو خوانده پسر زيد اينكه به توّجه با اينزن با
مـردم از yمـيشمردند عـيب طـEق از بـعد را خود خواندة پسر همسر با ازدواج

بترسي>/ او از اينكه از است سزاوارتر خداوند حاليكه در ميترسيدي,
است خدا پيغمبر برترين اينكه mnopqبا محمد حضرت كه ميدهد نشان تعبير اين
<zپـيامبران ميگويد: احزاب سوره ٣٩ آيه در كه حالي در داشته; الهي غير خوف
واز داشتند, بيم او از و كردند مي تبليغ را الهي رسالتهاي كه بودند كساني yپيشين

است؟! سازگار يكديگر با چگونه تعبير دو اين نداشتند> بيم خدا كسجز هيچ
در كه :همانگونه اينكه وآن ميشود, يكنكتهروشن به توّجه با سؤال پاسخاين
نـداشت, شـخصي ترس هرگز زمينه اين در mnopq اسEم پيامبر گفتهايم نمونه تفسير
از جاهلي سنت آن شكستن به اقدام مبادا كه بوده استاين داشته خوف آن از آنچه
افكار در پيامبر يك عنوان به را او منزلت و مقام زيد مطلّقه همسر با ازدواج طريق
گردد, نائل خود الهي اهداف به نتواند و سازد, متزلزل تاريك, محيط آن عمومي
چنين به اقدام ميشد انجام غريب و عجيب كارهاي همه آن كه محيطي در وگرنه
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نداشت/ مشكلي شخصي نظر از باشد مردم مخالففكر هرچند عملي
باشد/ مّدعا اين بر شاهدي ميتواند نيز يكديگر به آيه دو اين بودن نزديك

خوف نه است الهي خوف مصداق ماجرا اين در mnopq پيامبر ترس واقع در پس
/yكنيد zدقّت شخصي

# # #

مطلقبرخداوند تّوكل -٨

و فكـري انـحرافـات بـر عـEوه كه ميكردند قيام اقوامي ميان از معمو� انبياء
عقائد اين ضّد بر آنها كه هنگامي لذا بودند; اخEقي مفاسد انواع به آلوده عقيدتي,
گاهي و ميشد پيدا آنها ضد شورشبر ميكردند, قيام اخEقي مفاسد آن و خرافي
نيروبراي و توان آنها به آنچه شرايطي چنين در بودند, تنها تنهاي ملّت, يك ميان در
هود داستان در را آن نمونة كه بود خداوند بر توّكل مسألة ميداد اهدافشان پيشبرد

ميخوانيم/ بحث مورد آية هشتمين در
اي; نياورده ما براي روشني دليل <تو گفتند: او به لجوج و متعصب و مشرك قوم
نمي ايمان تو به هرگز ما و كرد! نخواهيم رها تو, گفتار بخاطر را خود خدايان ما و
آسـيب تـو yعقلz به ما, خدايان از بعضي گوييم: مي فقط yتو zدرباره ما ـ آوريم
شهادت به را خدا <من وگفت: ايستاد شجاعتتمام cdefgبا وليهود y٨٨z اند> رسانده
ـ بيزارم دهيد, مي قرار yخداz همتاي آنچه از من كه باشيد گواه نيز شما طلبم, مي
توطئه من براي همگي است, چنين كه حال !yپرستيد zمي او غير yآنچه از zبيزار
يگانه خداي بر من, ـ y/نيست ساخته شما از كاري بدانيد zامّا ندهيد مهلتم و كنيد;
y٨٩z(َربِّكُْم اmَِربِّيَو َعلَي كَّلُْت (ِانّيتََو ام>: توّكلكرده شماست, و من پروردگار كه
روبـهرو مـتعصب و نـادان و جـاهل آدم نفر يك مخالفت با كه هنگامي انسان
عظيم يكقوم ضد بر بخواهد اينكه به رسد چه تا ميافتد وحشت به غالبا ميشود
را او كـه باشد, نداشته ياوري و كند, قيام صفاتند اين تمام داراي كه منحرف و
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توّكلي از نيروييزاييده نميشود, ميّسر الهي نيرويي با جز اينكار مسلّما كنند, ياري
است/ هستي جهان تمام در او كميت حا و خدا به ايمان مولود كه

نميدهد; نشان حساسيّت آنها تهديدهاي به نسبت تنها نه كه است اين جالب
ميفهماند آنها به و ميكند, وتحقير برده سؤال بهزير را وقّوتآنها قدرت تمام بلكه
بينظير توّكل اين ندارد, ولجوج جمعيّتبتپرست همه آن از واهمهاي كهكمترين

است/ انبياء ويژگيهاي از يكي
# # #

اخ�صبيمانند -٩

بن موسي دربارة هم آن توصيف, عنوان به <ُمْخلَْص> يكبار فقط مجيد قرآن در
تـوصيف اخـEص به را او نبّوت, و رسالت به توصيف از قبل و آمده, cdefg عمران
و ورسول شده اوخالص كه يادكن, موسي از كتاب اين در <و ميفرمايد: و ميكند
َرُسـو4 َكـاَن َو ُمـخْلَصا كَاَن ٕاِنَُّه ُموَسي الِْكتَاِب ِفيى كُْر (َواذْ بود>: yمقاميjواz پيامبر

y٩٠z( نَِبيّا
كـه شـده نـقل شـيطان قـول از مـجيد قرآن از آيه دو در اينكه به توّجه با ولي
ات شده خالص بندگان مگر ـ ساخت خواهم گمراه را همگي يقين به <و ميگويد:
الهيهمه پيامبران مسلّما و y٩١z(اْلُمْخَلِصيَن ِمنُْهْم ِعبَاَدَك َّٕاِ ـ َأْجَمِعيَن (لَأُْغِويَنَُّهْم را>:
اين كه ميگيريم نتيجه نميشدند, گمراه شيطان وسيلة به هرگز كه بودند كساني از

ميشود/ شامل را موسي غير و cdefg موسي از اعم پيامبران همه توصيف
عرفان و اخEق علماي كه است واjيي بسيار مقام اخEص چيست؟ اخEص
او كـامل تـوحيد و ا� مـعرفت از وصـف ايـن و كـردهانـد, فراواني تكيه آن روي
ك پـا ذات تنها هستي عالم در را حقيقي مؤثّر مخلص انسان و ميگيرد سرچشمه
انگيزه از غير انگيزهاي هر و ميكند; او متوّجه را خود نيّت تمام لذا ميداند; خدا
همه كه ميگذارد كسي اختيار در خويشرا هستي تمام و ميشمرد; مردود را الهي
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ميداند/ فاني و باطل اورا, از غير هرچه و است, او آن از هستيها
غير انگيزههاي و هوس و هوا و شرك ناخالصيهاي از انسان شدن خالص منتها
انسان خود توان در كه آنجا تا خودسازي طريق از اول مرحله دارد: مرحله دو الهي
وتEشفراوان جهد و جّد با اينراه پيمودن از بعد انسان يعني ميشود آغاز است;

ميگيرد/ قرار خالصكردهاند را خود كه افرادي مخلصين زمرة در
دقيق بس از استكه ناخالصيهايي از انسان وجود كسازي پا مرحله بعد مرحلة
ياري به الهيّه عنايات كه است اينجا بماند, پنهان دارد امكان او ديد از باريكند, و
zخـالص مـخلصين مقام به و ميسازد ك پا ناخالصيها از را او و ميآيد بندهاش

است/ خدا خالص بندگان و اولياء و انبياء واjي مقام اين و ميرساند, yشدگان
ميتوان, خوبي به و ميكند تجلي آنها اعمال در اخEص اين آثار است بديهي
از نيز اين حال هر وبه دريافت; آنان واعمال كيگفتار پا از مقام, اين به را آنها رسيدن

است/ انبياء بارز صفات
# # #

محّبت خلقو نرمشوحسن -١٠

افراد خشونت برابر در و بجوشند, مردم با كه ميكند ايجاب انبياء رهبري مقام
در خEصه و دهند, خرج به نرمش دارد امكان كه آنجا تا لجوج و متعصب و نادان
آنها بارز اوصاف از ديگر يكي اين و كنند, محبتنفوذ طريق از مختلف افراد قلوب

است/
الهي, سببرحمت <به ميفرمايد: mnopq اسEم پيغمبر درباره آيه دهمين در قرآن
تـو, اطراف از بودي, سنگدل و اگرخشن و شدي! مهربان و نرم مؤمنان, برابر در
ِمْن وا ْنَفضَُّ الَْقلِْب َغِليظَ َفظّا كُنَْت َولَْو لَُهْم لِنَْت mِا ِمْن َرْحَمٍة (َفِبَما شدند>: مي كنده پرا
آنها مفهوم و هستند داراييكمعنا دوتقريبا هر القلب> <غليظ و <فّظ> y٩٢z َحْولَِک)/
فـرق چـنين دو ايـن ميان در بعضي ولي است; سنگدلي و تندخويي و خشونت
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اْلـَقلْب> <َغِليَظ كه حالي در است گفتار در خشونت معناي به <فّظ> كه گذاشتهاند
ميباشد/ عمل در خشونت به اشاره

و است yفـعل و قـول از zاعم ظاهري خشونت به اشاره <فّظ> گفتهاند: بعضي
دارد/ است خشونتها انواع سرچشمه كه باطني خشونت به اشاره القلب> <غليظ
استكه گفتار و رفتار در نرمش و محبت و مEيمت وصف, دو اين مقابل نقطه

دارد/ قشرها همه در عجيبي جاذبة
از يكي mnopq اسEم پيغمبر شخص در اوصاف اين وجود تاريخ, محّققان نظر از
بر چيز همه كه محيطي در مخصوصا بود, آيين اين پيشرفت سرعت مهم عوامل
مسأله گفتار, در خشونت به رسد چه تا ميزد, دور كشتار و قتل و خشونت محور
داشت/ فوقالعادهاي mnopqاثر پيامبر اخEقي ويژگي اين ميرسيد, نظر به سادهاي

گـر ا كـه شده نقل mnopq كرم پيغمبرا زندگي تاريخ در زيادي شواهد زمينه اين در
يك بـه است كافي و ميشويم, دور هدف اصل از بپردازيم آنها كر ذ به بخواهيم
و اسـEم پـيكر بـر ضـربه سختترين اينكه با احد جنگ در كه كنيم توّجه نمونه
وارد ـ ديگري گروه وفرار مسلمانان تازه از گروهي انضباط عدم خاطر به ـ مسلمين
شـديدا نـيز mnopq پيغمبر شخص اسEم, بزرگان از جمعي شهادت بر عEوه و آمد,
هيچگونه مسلمين برابر mnopqدر جنگحضرترسول پايان از بعد ولي شد, مجروح
دشمنان مورد در حّتي و نگفت, سخن آنها با ليّن كEم با وجز نداد, نشان خشونتي

نمود/ هدايتشان براي دعا نيز كار جنايت
انسـاني مـهم فـضيلت ايـن از نـيز آنها كه ميدهد نشان نيز ديگر انبياي تاريخ

بودند/ برخوردار
به قومش ميان در سال پنجاه و نهصد cdefg نوح ميگويد: صراحت با قرآن اينكه
كـمك آنـها هـدايت بـراي وسيلهاي هرگونه از خودش گفته به و پرداخت دعوت
بـه گـاه شبهـا, گـاهي روزهـاو گاه پنهان, گاهي و كرد, دعوتشان آشكارا طلبيده
در اينكه با ميكرد, شركت آنها عمومي جلسات در وگاهي ميرفت, آنها خانههاي
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كه ميدهد نشان اين ولي آوردند, ايمان او به اندكي بسيار تعداد طوjني مدت اين
است/ نموده مدارا لجوج و بتپرست قوم آن با قدر چه

او كه ميدهد نشان خوبي به آمده مجيد قرآن در نوح سورة در اوكه سخنان لحن
آنان آينده نسلهاي و آنها هدايت از كامل يأس تا و ميشد وارد تشويق در از كام^

ننمود/ نفرين به اقدام نكرد پيدا
برابر در پيامبران از بعضي فوقالعادة محبّت و خلق حسن از انسان گاهي حّتي
كه آمده قرآن در cdefg لوط حضرت درباره چنانكه ميرود, فرو شگفتي در دشمنان
از بياييد كه كرد پيشنهاد آنها به شنيعشان و اعمالزشت از كار گنه انصرافقوم براي
ايـمان zيـعني بـرسيد! خـود غـريزي خواستههاي به من دختران با ازدواج طريق

/yكنيد ازدواج آنها با و بياوريد
امـتياز ايـن با بيشتر ميكنيم دقّت بزرگواران اين حاjت در قدر هر حال هر به

ميشويم/ آشنا آنها اخEقي بزرگ
# # #

پيروزيدرآزمايشهايسخت -١١

آزمـايشها انواع سخت ميدانهاي در خود عمر دوران در پيامبران از بسياري
مـقابل در غـرور عدم و شدائد انواع تحمل آنها بارز صفات از امّا ميگرفتند, قرار
نـوح بـود, الهـي سـخت آزمـايشهاي بـرابـر در مـوفّقيت خـEصه و پـيروزيها,
خـدمت در مـدين در cdefg موسي سالهاش, پنجاه و نهصد تبليغ دوران cdefgدر پيامبر
بنياسرائيل انحراف دوران در و فرعون, با طوjنيش مبارزه دوران در و cdefg شعيب
يحيي, ايوب, همچون انبياء ساير همچنين و دستوراتش, از سرپيچي و توحيد از
قرار ميدانهايي چنين در كدام هر ,cdefg ابراهيم مخصوصا و rstuv هود و شعيب لوط,

ميگرفتند/
<و ميخوانيم: او دربارة بحث مورد آية در كه cdefgبود ابراهيم حضرت جمله از
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كامل طور به او و آزمود; دستوراتي با اورا ابراهيم, پروردگار كه هنگامي yكنيد zياد
دادم/ قرار مردم پيشواي و امام را تو من فرمود: او به خداوند برآمد/ آنها عهده از
بـه مـن, پيمان فرمود: خداوند yبده قرار اماماني zنيز من دودمان از گفت: ابراهيم
ِبَكـِلَماٍت ـُه َربُّ ٕاِبَْراِهيَم ابْتَلَي (َوٕاِذْ :<yاند شايسته كه آنها zمگر رسد نمي ستمكاران
y٩٣z(الظَّالِِميَن َعْهِديى يَنَاُل َ َقاَل يَِّتيى ذُّرِ َوِمْن َقاَل ٕاَِماما لِلنَّاِس َجاِعلَُک ٕاِنِّيى َقاَل ُهنَّ فَأَتَمَّ
همان ولي شده, ياد سربستهاي صورت به امتحانات اين از فوق آيه در چه گر ا
آن بـه cdefgرا ابراهـيم خداوند كه اموري يعني كلمات> > نوشتهاند مفّسران كه گونه
پسـرش و هـمسر بـردن و فـرزند, قـرباني بـراي آمـادگي قـبيل از امـوري آزمـود/
به آنجا در آنها ساختن ساكن و مكه آب بي و خشك سرزمين به cdefgرا اسماعيل
مهاجرتتوأم و وبتپرستان, بتها برابر در شجاعانهاش بسيار قيام و خدا, فرمان
مانند و بود, آنجا در ايمان براي بيشتر پذيرش آمادگي كه مناطقي به محروميت با

اينها/
بـالغ مـوضوع سـي بـه cdefg ابراهـيم آزمايشهاي كه معتقدند مفّسران از بعضي
مال, جان, حقيقتاواز در آمد/ jبا در استكه همان وليمهمترينآنها y٩٤z ميشد/
ميدهند تشكيل يكانسانرا هستي مجموعه مألوفكه ووطن فرزند همسر, مقام,

آمد/ بيرون خالص امتحان بوته از و گذاشت خدا راه در
به اشاره بعضيآنرا استو بسيار مفّسرانگفتگو ميان كلمات> > تفسير در چه گر ا
و دانستهاند پرستان خورشيد و پرستان ماه و ستارهپرستان پردامنهاشبا گفتگوهاي
مناسبتر ولي ميدانند, دين فرعيه احكام از يكسلسله به اشاره آنرا ديگر بعضي

شد/ ذكر jبا در كه بود آن همه از
# # #

نتيجه

پيامبران قرآن ديدگاه از كه گرفت نتيجه چنين ميتوان شد گفته jبا در آنچه از

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٦١ چ١ ٨٣.١.١٦



ايـن از هـريك نـميگوييم البـته بودهاند ويژهاي امتيازات سلسله يك داراي الهي
ميگوييم ولي است, نبّوت نشان تنهايي به يا و است بوده آنها به منحصر صفات
مسألة در عـميقي اثـر مسأله اين و كرد, پيدا پيامبران در ميتتوان را آنها مجموعة
آنـها شـناخت طـرق از يكـي گـفت, خـواهـيم چـنانكه زيـرا دارد; انبياء شناخت

آنهااست/ اخEقي ويژگيهاي جمله از مختلف قرائن جمعآوري
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شرايطرسالت

وعصمت تقوا -١

اشاره

در را مسـئوليتها سـنگينترين آنكـه حكم به وحي پيامآوران و الهي سفيران
با كه طرقي در انسان هدايت مسئوليّت مخصوصًا دارند, دوش بر انسانيت جهان
و بپيمايند, را آن نميتوانند خود معلومات اتّكاي به و انديشه مركب و عقل پاي
نيز و اخEقي آلودگيهاي تمام از آنها كسازي پا و نفوس تربيت زمينه در همچنين
سـطح بـاjترين در تـقوا از بـايد نـابسامانيها انـواع از انسـاني جوامع كسازي پا
خواهيم چنانكه و ميناميم, عصمت مقام آنرا ما چيزيكه همان باشند, برخوردار

شد/ نخواهد تأمين اهدافرسالت هرگز مقام اين از برخورداري بدون گفت
نـيست; گناه و معصيت ارتكاب از مصونيّت معناي به تنها عصمت مقام البتّه
و انحراف و لغزش و خطا هرگونه از مصونيّت آن كه دارد ديگري مهم شاخة بلكه
هدف باشند, نشده بيمه الهي تأييدات با اينزمينه در بهراستي گر وا است, گمراهي

نميگردد/ حاصل بعثت
در عـصمت مانند: دارند مختلفي شاخههاي كدام هر نيز اصلي شاخه دو اين
و نبّوت از قبل دوران در عصمت صغيره, گناهان برابر در عصمت كبيره, برابرگناهان
و/// ورسالت وحي ابEغ در خيانت برابر در مصونيّت و نبّوت, از بعد دوران در

وحـي, ابـEغ و گـرفتن در خطا از مصونيّت نيز لغزشها از مصونيّت شاخه در
در خطا از مصونيّت باjخره و شرعي, دستورات و ديني اعمال در خطا از مصونيّت

ميباشد/ مطرح شخصي و دنيوي اعمال
و است! شاخه دو هر از بحثها اين تمام در انبياء مصونيّت و عصمت مسأله آيا
آنها ميان در تفاوتي گر ا و اثباتكرد؟ را همه ميتوان دليل كدام به است چنين گر ا
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چيست؟ آن دليل است,
پرتو در بايد كه است فروع و اصول در انبياء عصمت مسأله از دورنمايي اينها
با گردد/ تبيين ساز سرنوشت و اساسي و مهم مسأله اين عقلي دjيل و قرآن آيات

ميكنيم/ توّجه آياتزير به و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين

ـيى ّنِ ٕاِ َقاَل ُهنَّ فَأَتَمَّ ِبكَِلَماٍت َربُُّه ٕاِبَْراِهيَم ابْتَلَي (َوٕاِذْ -١

َعـْهِديى يَنَاُل َ َقاَل يَِّتيى ذُّرِ َوِمْن َقاَل ٕاَِماما لِلنَّاِس َجاِعلَُک
y٩٥z(الظَّالِِميَن

َفـِللَِّه اْلـُقَري َأْهـِل ِمـْن َرُسولِِه َعلَي mُا َأَفاَء (َما -٢
ِبيِل السَّ َوابِْن ِكيِن َوالَْمَسا َوالْيَتَاَمي الُْقْربَي َولِِذيى ُسوِل َولِلرَّ
ُسـوُل الرَّ كُْم آتَا َوَما ِمنْكُْم ْغِنيَاِء َٔاْ بَيَْن ُدولًَة يَكُوَن َ كَْي
َشـِديُد mَا ٕاِنَّ mَا ـُقوا َواتَّ َفـانْتَُهوا َعنُْه كُْم نََها َوَما َفُخُذوُه

y٩٦z(الِْعَقاِب
َفـَما َتـَولَّي َوَمْن mَا َأطَاَع َفَقْد ُسوَل الرَّ ُيِطْع (َمْن -٣

y٩٧z(حَفِيظا َعلَيِْهْم أَْرَسلْنَاَك
َشـَجَر ِفـيَما ُموَك يَُحكِّ َحتَّي يُْؤِمنُوَن َ َوَربَِّک (فََ� -٤
َوُيَسـلُِّموا َقَضيَْت ا ِممَّ َحَرجا َأنُفِسِهْم ِفيى يَِجُدوا َ ثُمَّ بَيْنَُهْم

y٩٨z( تَْسلِيما
كَاَن لَِمْن َحَسنٌَة ُأْسَوةٌ mِا َرُسوِل ِفيى لَكُْم كَاَن (لََقْد -٥

y٩٩z(كَِثيرا mَا كََر َوذَ ِخَر Ðاْ َوالْيَْوَم mَا يَْرُجو
اْلـبَيِْت َأْهـَل ْجَس الّرِ َعنْكُْم لِيُْذِهَب mُا يُِريُد (ٕاِنََّما -٦

y١٠٠z ( تَطِْهيرا كُْم َر َويُطَّهِ
ِمنُْهْم ِعبَاَدَك َّٕاِ ـ َأْجَمِعيَن لَأُْغِويَنَُّهْم ِتَک َفِبِعزَّ (َقاَل -٧

y١٠١z اْلُمْخَلِصيَن)

ُأْوِلـيى َوَيـْعُقوَب َوٕاِْسَحاَق ٕابَْراِهيَم ِعبَاَدنَا كُْر (َواذْ -٨
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ـ الدَّاِر ْكـَري ِذ ِبَخاِلَصٍة َأْخَلْصنَاُهْم ٕاِنَّا ـ ْبَصاِر ََٔواْ أَْيِْديى
y١٠٢z ْخيَاِر) َٔاْ اْلُمْصطََفيَْن لَِمْن ِعنَْدنَا َوٕاِنَُّهْم

y١٠٣z ( اْقتَِدِه َفِبُهَداُهْم mُا َهَدي الَِّذيَن (ُأْولَِئَک -٩
َوْحـٌي َّٕاِ ُهـَو ْن ٕاِ ـ اْلـَهَوي َعـْن َيـنِْطُق (َوَمـا -١٠

y١٠٤z يُوَحي)
ترجمه:

بـا را او ابـراهـيم, پـروردگار كـه هنگامي كنيد9 ;ياد <و -١

خداوند برآمد/ آنها عهده از كامل طور به او و آزمود; دستوراتي

ابـراهـيم دادم/ قـرار مردم پيشواي و امام را تو من فرمود: او به

پيمان فرمود: خداوند بده9 قرار اماماني ;نيز من دودمان از گفت:

اند9>/ شايسته كه آنها ;مگر رسد نمي ستمكاران به من,

بـاز پـيامبرش بـه آبـاديها ايـن اهل از خداوند را <آنچه -٢

و يـتيمان و او, خـويشاوندان و پـيامبر و خـدا آِن از گردانـد,

ميان در عظيم9 اموال ;اين تا است, ماندگان راه در و مستمندان

شما براي پيامبر را آنچه نگردد/ دست به دست شما ثروتمندان

كـرده نـهي را شـما آنـچه از و كـنيد9, اطاعت ;و بگيريد آورده

خـداونـد كـه بـپرهيزيد خدا ;مخالفت9 از و نماييد; خودداري

است!>/ شديد كيفرش

هر و اطاعتكرده; را خدا اطاعتكند, پيامبر از كه كسي > -٣

در ;و نفرستاديم او مراقب9 ;و نگهبان را تو زند, سرباز كه كس

نيستي9>/ مسئول او, برابر

مگر آورد, نخواهند ايمان آنها كه سوگند پروردگارت <به -٤

از سـپس و طـلبند; داوري بـه را تـو خود, اخت\فات در اينكه

تسـليم كام\ً و نكنند; ناراحتي احساس خود دل در تو, داوري
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باشند>/

سـرمشق خـدا پـيامبر زنـدگي در شـما بـراي يقين <به -٥

بـازپسين روز و خدا رحمت به اميد كه آنها براي بود, نيكويي

ميكنند>/ ياد بسيار را خدا و دارند

جاهلّيت دوران همچون بمانيد,و خود هاي خانه در <و -٦

و داريـد, برپا را نماز و نشويد, ظاهر مردم9 ميان ;در نخستين

فقط خداوند اطاعتكنيد; وپيامبرشرا خدا بپردازيد,و زكاترا

شما كام\ً و كند بيتدور اهل شما از را گناه9 ; پليدي خواهد مي

سازد>/ پاك را

ـ خواهمكرد, گمراه را آنان همه سوگند, عّزتت به گفت: > -٧

آنها>/ ميان از ات, شده خالص بندگان مگر

يعقوب و اسحاق و ابراهيم ما بندگان بياور خاطر به <و -٨

اي ويـژه خـلوص بـا را آنها ما ـ بصيرت و قدرت صاحبان را,

نزد آنها و ـ بود آخرت سراي يادآوري همان كه خالصگردانيم,

بودند>/ نيكان و برگزيدگان از ما

به پس كرده; هدايتشان خداوند كه هستند كساني <آنها -٩

تـبليغ9, و ;رسالت اين برابر در بگو: ;و9 كن; اقتدا آنان هدايت

يک جـز چـيزي9 ;رسـالت, ايـن طـلبم; نـمي شـما از پاداشي

است9>/ من وظيفه اين ;و نيست/ جهانيان براي يادآوري

مي آنچه ـ گويد نمي نفسسخن هواي روي از <وهرگز -١٠

نيست>/ شده القا او بر كه ;الهي9 وحي جز چيزي گويد

# # #
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وجمعبندي تفسير

شوند؟ تقوا منادي چگونهآلودگان,

آزمـايشهاي نـخست بـرميدارد: پرده موضوع سه از بحث مورد آية نخستين
خوبي به آنها همة عهده از و شد آنروبهرو با پروردگار سوي cdefgاز ابراهيم مهّميكه
آن و گـرفت, خداوند از زمينه اين در cdefg ابراهيم كه بود مهمي پاداش دّوم برآمد,
از گروهي به موهبت بخششاين مورد cdefgدر ابراهيم تقاضاي سّوم بود امامت مقام
او ابراهيم, پروردگار هنگاميكه yكنيد zياد <و اوكه: به پروردگار پاسخ و دودمانش,
من اوفرمود:" به خداوند برآمد/ آنها عهده از كامل طور اوبه و آزمود; دستوراتي با را
قرار اماماني zنيز من دودمان از گفت:" ابراهيم دادم"/ قرار مردم پيشواي و امام را تو
كـه آنـها zمگـر نـميرسد" سـتمكاران بـه مـن, پـيمان فـرمود:" خــداونـد "yبــده
َقاَل ٕاَِماما لِلنَّاِس َجاِعلَُک ٕاِنِّيى َقاَل ُهنَّ فَأَتَمَّ ِبكَِلَماٍت َربُُّه ٕاِبَْراِهيَم ابْتَلَي (َوٕاِذْ :<yشايستهاند

y١٠٥z الظَّالِِميَن)/ َعْهِديى يَنَاُل َ َقاَل يَِّتيى ذُّرِ َوِمْن
گفتيم/ سخن مشروحا قبل بحث در كلمات> لفظ< تفسير و اول قسمت مورد در
امامت استكه بسيار سخن امامتنيز واjي مقام به نيل يعني دّوم قسمت مورد در

است؟ امامتي cdefgچگونه ابراهيم
ايـن ميدهد نشان قرائنروشن كه حالي در است؟ نبّوت معناي به امامت آيا
در فرمود; بيان عمرش اواخر در و نبّوت مقام به وصول از بعد cdefg ابراهيم را سخن
به و بود, شده hijkl اسحاق و اسماعيل همچون فرزنداني و ذريه داراي كه زمان آن
امامت مقام تقاضاي نيز آنها براي لذا و بود; گشته اميدوار آينده در دودمانش ادامه
حـّتي و بود, نشده نصيبش فرزندي دراز ساليان cdefgتا ابراهيم ميدانيم زيرا كرده;
به بشارت وهمسرشرا او و آمدند, او لوطنزد عذابقوم مأمور فرشتگان زمانيكه
٥٤ آيه در چنانكه پذيرفت, بشارترا تعّجباين cdefgبا ابراهيم دادند, فرزندان توّلد
ـ ُروَن تُبَّشِ َفِبَم الِْكبَُر ِنيى َمسَّ َأْن َعلَي ْرتُُموِنيى َأبَشَّ (َقاَل ميخوانيم: حجر, سوره ٥٥ و

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٦٧ چ١ ٨٣.١.١٦



مـي بشارت yچنينz من به "آيا گفت: > الَْقاِنِطيَن): ِمْن تَكُْن فََ� ِبالَْحّقِ ْرنَاَك بَشَّ َقالُوا
"تورا گفتند: ـ دهيد"؟! مي بشارت چيز چه به اينحال با ام؟! شده پير اينكه با دهيد

مباش"> مأيوسان جزء بنابراين داديم; بشارت بحق
َوَأنَا أََألُِد َويْلَتَا يَا (َقالَْت ناباوريگفت: با و تعّجبكرد بيشتر اين از او همسر حّتي
فرزند من آيا من! بر واي "اي گفت: > َعِجيٌب): لََشْيٌء َهَذا ٕاِنَّ َشيْخا بَْعِليى َوَهَذا عَجُوٌز
عجيبي چيز اينراستي است؟! پيرمردي شوهرم واين پيرزنم, حاليكه در آورم مي

/y١٠٦z است"!>
مأيوس خدا رحمت از نبايد هرگز كه دادند هشدار او به فرشتگان بEفاصله ولي

شود/
يـا آن از مـنظور لذا باشد; نبّوت منظور كه ميرسد نظر به بعيد بسيار بنابراين
يـا و است, انسـاني جـامعه شئون تمام و نفوس و اموال بر الهيّه مطلقه حكومت
و بـاطني و ظـاهري تـربيت طريق از نفوس و ارواح بر باطني و ظاهري حكومت
انبياء همة شأن كه دادنراه فقطنشان نه و, خدا اذن به مطلوب كمال به آنها رساندن

است/ مطلوب به ايصال هدف بلكه ميباشد, اين الهي رسوjن و
واجد انبياء از جمعي كه نبّوت, فوق ما و jوا است مقامي مقام, اين حال هر به

بودهاند/ آن
از بـعضي بـراي را مـقام اين cdefgتقاضاي ابراهيم حضرت كه سّوم مورد در امّا
الهي پيمان و عهد نوعي كه مقام اين كه ميشنود: پاسخ وبEفاصله ميكند, فرزندان

است/ ظالم مفهوم و معنا در سخن نميرسد, ظالمان به است
تقاضا حال در كه است كسي فقط آيا است؟ كسي چه ظالم از منظور ديد بايد
محال بلكه ميرسد, نظر به بعيد بسيار كه حالي در است؟ صفت اين به موصوف
هستند, ظالم بالفعل ذريهاشكه از دسته آن براي تقاضاييرا cdefgچنين ابراهيم است
چـنين مشـمول سنگين امتحانات همه آن گذراندن از بعد كه خودش امّا و بكند;
كـند؟ تقاضا ظالمش ذريه از بعضي براي را آن است ممكن چگونه شده, عنايتي
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قـرآن كـه آنچـنان باشد كفر معناي به ظلم اين خواه نيست, ممكن چيزي چنين
و كههرگونهفسق آن, معنايگسترده به ويا y١٠٧z َعِظيٌم) لَظُلٌم َك ْر الشِّ (ِانَّ ميگويد:

شود/ شامل را گناهي و فجور
خود, عمر از لحظه يك در ولو كه است كسي اينجا در ظالم از منظور بنابراين
بيان به نياز مصداقي چنين و باشد, بوده صفت اين به موصوف گذشته, در هرچند

دارد/
بيان cdefg ابراهيم براي را حقيقت اين ميخواهد بيان اين با خداوند حقيقت در
بـزرگ موهبت اين شايسته كساني تنها كه است jوا قدري به امامت مقام كه كند
ديگر تعبير به و ك پا عصيان, و وگناه وكفر شرك هرگونه از عمر تمام در كه هستند

باشند/ معصوم
دjلت دوراه از آيه اين ميگويد: ميرسد كه فوق آية تفسير به نيز رازي فخر لذا
و است, امـامت هـمان عـهد ايـن از منظور اينكه نخست دارد: انبياء عصمت بر
امام كه باشد داشته اين بر دjلت آيه كه هنگامي و است, امام پيامبر, هر ميدانيم
تعبير اينكه دوم باشد, گنهكار نميتواند, پيامبر اولي طريق به باشد فاسق نميتواند
مقام به ظالمان از احدي استكه مفهومشاين باشد نبّوت به اشاره گر ا "عهدي" به
آيه دjلت باز باشد امامت منظور گر ا و باشد معصوم بايد پيامبر و نميرسد نبّوت
و قيد بدون كارها همه zدر مردم كه چرا است; امام پيامبري هر زيرا است; كامل
گرچهگفتارفخررازيدرتفسيرامامتكمبوديداردـ ا y١٠٨z ميكنند; اقتدا شرطyبهاو
zو انبياء عصمت لزوم دjلتبر زمينه در او صريح اعتراف ولي ـ آمد jبا در چنانكه
اين شود وارد استدjل اين به است ممكن كه ايرادي تنها است; توّجه قابل yامام
استفاده امامان عصمت بلكه نميشود; استفاده انبياء عصمت فوق آية از استكه:

/yشد اشاره jبا در كه معنا آن به zامام ميشود
cdefgهرچـند ابراهيم تقاضاي در كه گفت پاسخ چنين ميتوان را فوق ايراد ولي
واژة الظَّالِميَن) َعْهِدي يَنَاُلَ) پروردگار جواب در ولي است, امامت مقام از سخن
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الهي عهد دو هر زيرا ميشود; شامل نبّوترا هم و امامت هم استكه آمده <عهد>
و مـيگيرد, بر در را دو هر كنيم تفسير هرگونه را عهد كه چرا ميشوند, محسوب
ِفي <َو كه: است آمده نيز روحالبيان در و نميشود, ظالمان نصيب موهبتي چنين
بَْعَدَها>: َو الِْبْعثَِة َقبَْل الْكَبَاِئِر ِمَن َ�ُم السَّ َو َ�ةُ الصَّ َعلَيِْهُم نِْبيَاِء َاْ ِعْصَمِة َعليى َدليٌل اْÐيَِة
از قـبل يا باشد بعثت از بعد خواه دارد; كبائر از انبياء عصمت بر دjلت آيه <اين

y١٠٩z آن>
# # #

mnopq كرم ا پيغمبر را آنچه كه ميدهد دستور مؤمنان همه به خداوند آيه دومين در
را الهي تقواي و نمايند خودداري كرده, نهي آن از را آنچه و كنند اجرا ميكند امر

است/ العقاب شديد خدا كه كنند پيشه
َشـِديُد mَا ٕاِنَّ mَا ـُقوا َواتَّ َفـانْتَُهوا َعـنُْه ُكـْم َنـَها َوَمـا َفُخُذوُه ُسوُل الرَّ كُْم آتَا (َوَما

y١١٠z الِْعَقاِب)/
پـيغمبر اوامـر تمام ُسوُل) الرَّ كُُم اَتَا (َما از منظور كه ميدهد نشان آيه در دقّت
به و َفانْتَُهوا) َعنُْه كُْم نََها َما (َو است او نواهي آن مقابل نقطه زيرا است; mnopq كرم ا
طبرسي zمانند است عام آيه مفاد كه كردهاند تصريح مفّسران از بسياري دليل همين
فخر و خود, تفسير در قرطبي و روحالجنان, در رازي ابوالفتوح و مجمعالبيان, در

/ yمعروف مفّسران از ديگر جمعي و كبير, تفسير در رازي
و تسليم البته بود مطلق mnopqتسليم پيامبر نواهي و اوامر برابر در بايد آيه اين طبق
در معصوم غير در زيرا نيست; ممكن معصوم برابر در جز شرط, و بيقيد اطاعت
داد, تذكر بايد بلكه بود, تسليم نبايد تنها معصيتنه يا ارتكابگناه يا صورتخطا,

كرد/ نهي يا
# # #
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به استكه آمده نيز بحث مورد آية سّومين در ديگري لباس در معنا همين شبيه
َفـَما َتـَولَّي َوَمـْن mَا َأطَاَع َفَقْد ُسوَل الرَّ ُيِطْع (َمْن مـيگويد: مطلق حكم يك عنوان
هر و اطاعتكرده; را خدا كند, اطاعت پيامبر از كه كسي > حَفِيظا): َعلَيِْهْم أَْرَسلْنَاَك
مسـئول او, برابـر در zو نفرستاديم او yمراقب zو نگهبان را تو زند, سرباز كه كس

/y١١١z <yنيستي
دjيل قويترين از آيه اين ميگويد: خود تفسير در رازي فخر اينكه توّجه قابل
سوي از او ابEغهاي جميع در و نواهي, و اوامر جميع mnopqدر اسEم پيغمبر عصمت
نيز و بود, نخواهد خدا اطاعت او اطاعت كند خطا چيزي در او گر ا زيرا است; خدا
طور zبه او متابعت به امر خداوند كه چرا باشد; معصوم افعالشنيز در است واجب

y١١٢z است/ كرده yمطلق
# # #

كـه است آمده بحث مورد آيه چهارمين در ديگر قالبي در معنا همين نظير باز
در ايـنكه مگـر آورد, نـخواهـند ايـمان آنها كه سوگند پروردگارت <به ميفرمايد:
احساس خود دل در تو, داوري از سپس و طلبند; داوري به را تو خود, اختEفات
َشَجَر ِفيَما ُموَك يَُحكِّ َحتَّي يُْؤِمنُوَن َ َوَربَِّک (فََ� باشند>: تسليم ًEوكام نكنند; ناراحتي

y١١٣z /( تَْسلِيما َويَُسلُِّموا َقَضيَْت ا ِممَّ َحَرجا َأنُفِسِهْم ِفيى يَِجُدوا َ ثُمَّ بَيْنَُهْم
او اطاعت شود قطعي خطاي گرفتار خود داوري در قاضي گر ا كه است واضح
بدون داوريهايش, در mnopq كرم ا پيغمبر از اطاعت وجوب بنابراين نيست; واجب
شدن مطلق تسليم و آن, به نسبت قلبي و باطني حّتيرضايت و شرطي, و قيد هيچ
معصوم بر روشني دليل ـ شده كيد تأ اينها از هريك روي آيه اين در كه ـ او برابر در
دjلت فوق آية كه ميكند تصريح نيز آيه اين ذيل در رازي فخر لذا است; او بودن
اطاعتآنها خداوند زيرا معصومند; احكام و فتوا در خطا از rstuv انبياء اينكه بر دارد
اين و است, نموده jزم را باطن و ظاهر در شدن تسليم حّتي و شمرده, واجب را
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y١١٤z ميكند/ نفي آنها از را خطا صدور امر,
بـا ولي شـده, mnopqنـازل اسEم پيامبر داوريهاي مورد در آيه كه است درست
ميشمرد, واجب چيز همه در mnopqرا پيامبر از اطاعت آن, در موجود قرائن به توّجه
َو َ�ةَ, الصَّ َفاََقاُموا ,mَا َعبَُدوا َقْوما اَنَّ <لَْو ميخوانيم: cdefg صادق امام از حديثي در لذا

َّاَ mِا َرُسوُل َصنََعُه لَِشْيٍء َقالُوا ثُمَّ البَيَْت, َحجُّوا َو َرَمَضاَن, َشهَر َصاُموا َو كَاةَ, الزَّ اÐتَُوا
هىِذِه تََ� ثُمَّ ُمشِرِكيَن! لَكَانُوا اَنُْفِسِهْم ِفي َحَرجا ِلَك ذى ِمْن َوَجُدوا اَو َصَنَع َما ِخَ�َف َصَنَع
ماه و بپردازند, وزكاترا دارند, بپا را ونماز بپرستند, را خدا قومي <هرگاه اْىيََة///>:
mnopq كرم پيغمبر كه چيزي دربارة سپس دهند, انجام حج و بگيرند, روزه را رمضان
نـظر اين از دلشان در يا نداد؟" انجام اين برخEف "چرا بگويند: است داده انجام
را y٦٥ آيه نساء, zسوره فوق آية سپس مشركند! آنها باشد, داشته وجود ناراحتي

y١١٥z فرمود>/ تEوت
قيامت دامنه تا بلكه mnopqنبوده; پيامبر مخصوصزمان مسأله اين استكه روشن
y١١٦z كردهاند/ اشاره آن به نيز مفّسران از بعضي كه گونه همان است; وبرقرار باقي
اظهار او داوريهاي و mnopq پيامبر قطعي سنتهاي برابر در كساني هرگاه بنابراين

بود/ خواهند روايت اين مشمول باشند داشته دروني ناراحتي يا و مخالفت
بيان متنّوع و مختلف عبارات با را حقيقت يك فوق گانه سه آيات مجموع در
طور mnopqبه پيامبر داوريهاي و برنامهها دستورها, برابر در بايد اينكه آن و ميكند,

نيست/ ممكن او عصمت مقام قبول با جز اين و بود, تسليم كامل
مسلم صحيح در آنچه از پيروي به سنت اهل مفّسران از بعضي اينكه عجيب
نخلها تلقيح حال در كه گروهي كنار mnopqاز كرم ا پيغمبر كه: كردهاند نقل است آمده
عدم اثر zبر سال آن و است," بهتر نكنيد را كار اين گر "ا فرمود: و كرد عبور بودند
ميگذشتفرمود: آنجا mnopqاز پيامبر شد; خراب نخلستان محصول yنخلها تلقيح
mnopqفرمود: پيامبر فرموديد", چنين "شما كردند: عرض است؟" چنين نخلها "چرا

y١١٧z گاهتريد"/ آ yمن zاز خود دنياي امر به نسبت "شما
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آنچه كردهاند: تقسيم دوگروه به mnopqرا پيامبر سخنان آنها از بعضي دليل همين به
ميگويد, خويش از و دنيا دربارة آنچه و ميگويد, خدا سوي از ديني مسائل درباره

است! معصوم اولي در فقط و
كتابا� با استكه مصاديقروشنرواياتي احاديثاز اينگونه ما عقيدة به ولي
سـخنان قـرآن ايـنكه بر عEوه زيرا شود, گذارده كنار بايد قطعا و است, تضاّد در
َما (َو وجملة: است, داده قرار معيار مردم براي مطلق طور به اورا mnopqوگفتار پيامبر
آن با پيامبري كرد باور ميتوان چگونه است, معنا اين گواه y١١٨z ( الَْهويى َعِن يَنِْطُق
و زيـان و خسـران باعث كه كند دعوت چيزي به را مردم گاهانه ناآ عظمت, همه
شما بگويد مردم به و برگردد, خود حرف از بعد و شود, آنها محصوjت خرابي
هوشيارترين از شك بدون پيامبر حاليكه در هستيد, گاهتر آ من از خود دنياي درباره

است/ داشته آشنايي نخل تلقيح همچون مسائلي با و بوده مردم
نظر اظهار ندارد آن از اطEعي كه چيزي در نسنجيده با� العياذ كه كسي چنين
حكـومت رئـيس عـنوان بـه ميتوانـد چگونه نمايد وارد خسارت مردم به و كند

منصوبگردد/ عظمت آن با اسEمي
و منافقان پرداخته و ساخته احاديث اينگونه كه نميدانيم بعيد دليل همين به
مـقام عـظمت تـا كردهاند, داخل اسEمي كتب در را آنها كه باشد اسEم دشمنان

برند/ سؤال زير mnopqرا پيامبر
علماي بدبيني دليل خود اسEمي منابع از ديگر بسياري در حديث اين نقل عدم
افـرادي كه است, اين از تعّجب و است; واهي احاديث گونه اين به نسبت اسEم
تكيه آن بر و رفتهاند آن سراغ به خود تفسيرهاي در المنار نويسندة و مراغي مانند:

ميكنند/ تراشي اشكال مسائل از بسياري در و نمودهاند,
به بيماردjن كه ميشود سبب mnopq پيامبر اوامر در دوگانه تقسيم اين حال هر به
بـتوانـند دّوم; يـا است اول قسم از پيامبر دستور فEن نيست معلوم اينكه عنوان
سؤال زير را بشر زندگي و اجتماعي مسائل زمينه در دستوراتحضرت از بسياري
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برند/
در اشـتباه و خـطا گر ا آمد خواهد خدا خواست به بعدا كه گونه همان اصو�
متزلزل نيز سخنانش ساير در او بر اعتماد كند پيدا mnopqراه پيامبر سخنان از سخني
معصوم جهت هر از بايد امامان و پيامبران كه معقتديم ما دليل همين به و ميشود

باشند/
# # #

شما يقينبراي <به ميگويد: آنها به و داده مخاطبقرار را مسلمانها آيه پنجمين
وروز خدا رحمت به اميد كه آنها براي بود, نيكويي سرمشق خدا پيامبر زندگي در
َحَسنٌَة ُأْسَوةٌ mِا َرُسوِل ِفيى لَكُْم كَاَن (لََقْد ميكنند>: ياد بسيار را خدا و دارند بازپسين

y١١٩z كَِثيرا)/ mَا كََر َوذَ ِخَر Ðاْ َوالْيَْوَم mَا يَْرُجو كَاَن لَِمْن
به و آمده, درمان و اصEح معناي به گاه دارد: معنا دو yمژده وزن zبر <اسوه>

است/ اندوه و غم معناي به وگاه ميشود, گفته آسي طبيب به جهت همين
و درمـان و مـعالجه مـعناي به باشد واوي ناقص گر ا واژه اين معتقدند بعضي
است/ اندوه و غم و حزن معناي به باشد يايي ناقص گر ا و است, اقتدار و اصEح
و اندوه و غم بازگردد,زيرا يكي به معنا دو هر استكه شده داده نيز احتمال اين

ميشود/ آن مداواي و درمان و اصEح سبب چيزي, به تأسفنسبت
رفته بكار پيروي و اقتداء معناي به ظاهرا <اُسوه> بحث مورد آية در حال هر به
شمار به اصEح طرق بهترين از يكي بزرگان به اقتدا و پيروي جهتكه اين zاز است

/yميآيد
اقـتدا مـعناي به و دارد, مصدري معناي قدوه مانند <اسوه> اينكه توّجه قابل
در كـه آنچـنان وصفي, معناي نه است, گرفتن سرمشق و نمودن پيروي و كردن
شما مقتداي mnopq پيامبر نميفرمايد: قرآن ديگر تعبير به شده; متداول امروز تعبيرات
/yكنيد استzدقّت نيكو وسرمشق شايسته اقتداي او وجود در ميگويد: بلكه است

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٧٤ چ١ ٨٣.١.١٦



هميشه اينحقيقتاستكه به اشاره كان> > ذكر استو كيد برايتأ <لقد> به تعبير
است/ بوده مسلمين مقتداي پيغمبر

كَاَن (لَِمِن جمله: ولي مؤمناناند تمام yَلُكْم zضمير آيه اين در مخاطب گرچه ا
ميتوانندازاين ميدهدتنهاكساني y١٢٠zنشان كثيرا) mَا كََر ذَ َو ِخَر Ðا الْيَْوَم اmََو يَْرُجوا
و خدا رحمت به اميد هم هستند, اوصاف اين داراي كه گيرند بهره بزرگ, مقتداي

ميكنند/ ياد بسيار را خدا هم و دارند, رستاخيز روز
ميدان mnopqدر كرم ا پيغمبر فوقالعاده پايمردي و استقامت به ناظر آيه اين گرچه ا
بـلكه بـزند; تـخصيص را آن مـفهوم نميتواند آيه مورد ولي است, احزاب جنگ

است/ شرط و قيد از خالي و مطلق نظر هر از آن مفهوم

يكسوال پاسخبه

به نسبت شرط و بيقيد و كامل اقتداي آيا كه ميآيد پيش سؤال اين اينجا در
بر روشني گواه دستور, پساين است؟ امكانپذير عصمت مقام داشتن بدون كسي
هر براي و چيز همه در نبود ممكن jّوا باشد معصوم بايد او كه است حقيقت اين

باشد/ سرمشق مكان و زمان هر در و كس
به امر را مؤمنان كه است آياتي با هماهنگ يكنظر از فوق آية جهت اين روي

/yآياتگذشتهzميكند شرط و قيد بدون mnopq كرم ا پيغمبر از اطاعت
آمـده <ُاسوه> تعبير نيز ديگر مورد دو در مجيد قرآن در شود گفته است ممكن
,cdefg ابـراهـيم هـمچون بزرگي پيامبر بر عEوه كه yممتحنه سورة ٦ و ٤ zآية است
نبودند, cdefgمعصوم ابراهيم همراهان كه حالي در ميشود شامل اورا همراه مؤمنان
بَُرآُء ٕاِنَّا لَِقْوِمِهْم َقالُوا ٕاِذْ َمَعُه َوالَِّذيَن ٕاِبَْراِهيَم ِفيى َحَسنٌَة ُأْسَوةٌ لَكُْم كَانَْت (َقْد ميفرمايد:
و ابراهـيم زندگي در نيكويي سرمشق شما <براي :(mِا ُدوِن ِمْن تَْعبُُدوَن ا َوِممَّ ِمنْكُْم
ما گفتند: خود yمشركz قوم به هنگاميكه آن در داشت, وجود بودند او با كسانيكه

بيزاريم>/ پرستيد مي خدا از غير آنچه و شما از

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٧٥ چ١ ٨٣.١.١٦



در تنها اينجا در تأّسي و اقتدا كه ميدهد نشان خوبي به مزبور آية در دقّت ولي
تـازه از گروهي زيرا ميباشد, مشركان از برائت مسألة آن و است, خاص بعد يك
خود مشرك بستگان و دوستان از آساني به نبودند mnopqحاضر پيامبر عصر مسلمانان
كـه بگيريد سرمشق اصحابش و ابراهيم از شما ميگويد: قرآن لذا بردارند, دست

نمودند/ مشركان از بيزاري اعEم پذيرفتند, را توحيد وقتي
هرگز بنابراين است; مطلب همين بر كيدي تأ و توضيح نيز سوره اين ششم آية
zدقّت است نيامده ميان در cdefg ابراهيم ياران به نسبت مطلق تأّسي و اقتدا از سخن

/yكنيد
# # #

ميفرمايد: و داده, قرار مخاطب mnopqرا پيامبر اهلبيت آيه, ششمين در خداوند
yمـردم ميان zدر نخستين جاهليّت دوران همچون بمانيد,و خود هاي خانه در <و
اطاعت را وپيامبرش خدا بپردازيد,و را وزكات داريد, برپا را نماز و نشويد, ظاهر
شما ًEوكام كند بيتدور اهل شما از گناهyرا z پليدي خواهد مي خداوندفقط كنيد;
y١٢١z /( تَطِْهيرا كُْم َر َويُطَّهِ الْبَيِْت ْجَسَأْهَل الّرِ َعنْكُْم لِيُْذِهَب mُا يُِريُد (ٕاِنََّما سازد>: پاك را
به سپس است, اختEط معناي به <رجس> اصل استكه آمده اللّغه مقاييس در

ميشود/ مخلوط ديگري چيز با اينكه خاطر به شده گفته <رجس> آلوده اشياي
وبراي كتفسيركرده, ناپا شيء معناي به را اصل<رجس> مفردات در وليراغب
نظر از عقل, نظر از آدمي, طبع نظر از ك ناپا است: نموده بيان مصداق نوع چهار آن

جهات/ اين تمام از و شرع,
شـرك, گناه, مانند: كردهاند ذكر زيادي معاني يا مصاديق <رجس> براي بعضي
اعتدال, حد از خارج شديد صداي چركين, مخلوط, نجس, ك, ناپا بخل, حسد,

آن/ مانند و بد, بوي لعنت, كفر, شك,
و وسـيع مـعناي بـودن مطلق خاطر به فوق آية در <رجس> كه ميرسد نظر به
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و ظـاهري آلودگـيهاي و حسد و بخل و شرك و گناه هرگونه و دارد, گستردهاي
mnopq پيامبر اهلبيت واقع در ميشود/ شامل را انگيز نفرت اخEق و حاjت و باطني
عصمترا مسأله آيه شكاين بدون بودهاند; ك پا پروردگار اراده به امور اين همه از
به بعدا بيتكيست؟ اهل از منظور اينكه در البته خاندانشـ mnopqو شخصپيامبر در
ناپذير تخلف خداوند اراده زيرا ميكند, ثابت ـ گفت خواهيم سخن خدا خواست
تـضمين مـفهومش كـند دور خـاندان اين از را پليدي كرده, اراده او وقتي و است
واضحترين از صورتي وهر شكل هر در وگناه شرك مسلّما زيرا است; آنها عصمت
شامل مسلّما مطلق, طور به پليدي و رجس نفي و است, پليدي و رجس مصاديق

ميشود/ هم گناهان
فرمان خداوند آيا ديگر تعبير به و تكويني؟ يا است تشريعي ارادة اراده, اين آيا
كرده ايجاد آنها وجود در كيرا پا اينكه يا نگردند, پليديها و گناه اهلبيتگرد داده

است؟
به نسبت تكليف معني zبه تشريعي اراده زيرا نيست, اول معناي منظور مسلّما
بـدون مـردم همه زيرا نيست, خاندانپيامبر به منحصر yمحرمات ترك و واجبات
دليل <ِانَّما> كلمه حاليكه در باشند, ك پا پليدي و گناه از مكلفاند موظّفو استثناء

/yكنيد zدقّت mnopqاست پيامبر خاندان مخصوص موهبت, اين استكه اين بر
كـه مـعنا آن بـه نـه ولي است تكويني اراده به منحصر اينجا در اراده بنابراين
زيـرا بـاشند, بـودن مـعصوم بـه مـجبور mnopq پـيامبر خـاندان و گردد, جبر موجب
عين در هستندكه چنان امامان و انبياء آمد خواهد مشروح طور به بعدا كه همانگونه
مبادي و گاهيها آ سلسله يك خداوند زيرا نميروند; گناه سراغ به گناه, بر قدرت
هيچ كه گونه همان درست ميكند, كي پا به دعوت را آنها كه بخشيده آنها به فطري
كه حالي در افتد, راه به خيابان و كوچه در مادرزاد نيستلخت عاقليحاضر انسان
شرمآوريرا عمل چنين اجازه گاهيها وآ مباديفطري امّا دارد, را اينكار قدرتبر

/yآمد خواهد آيات ذيل در باره اين در بيشتر zشرح نميدهد او به
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# # #

rstuvكيستند؟ بيت اهل

از منظور بعد و قبل آيات قرينه به امّا است صورتمطلق rstuvبه بيت اهل گرچه ا
نظر اتفاق مسأله اين در مفّسران و اسEم علماي و ميباشد پيامبر خانه همان بيت

دارند/
mnopq كرم ا پيغمبر rstuvتنها بيت اهل از منظور آيا استكه: اين اينجا در مهم مسألة
شاملهمسران يا است, yمقّدس نور پنج zrstuvاين وحسين وحسن فاطمه و علي و

ميشود؟ نيز او ديگر نزديكان و mnopq پيامبر
و پذيرفتهاند, را اول قول سنت, اهل علماي از جمعي و عموما, شيعه علماي

y١٢٢z رفتهاند/ دّوم قول سراغ به تسنن اهل علماي از بسياري
اهـل از منظور كه باشيم داشته صحيحي قضاوت اينجا در بتوانيم اينكه براي
در فراوانيكه بسيار روايات به نظري بايد هستند؟ اشخاصي چه شريفه آيه در بيت
بيفكنيم/ است, شده نقل صحابه از بسياري mnopqتوسط كرم ا پيغمبر از آيه اين ذيل
سنت اهل قرآن احاديثتفسير كتب ازمعروفترين كه درالمنثور در سيوطي -١
از حديث پانزده در كه است كرده نقل آيه اين ذيل در حديث بيست حدود است
و فاطمه و علي mnopqو پيامبر يعني: مقّدس پنجتن درباره فوق آية استكه آمده آنها
از هـمگي گـانه پـانزده احـاديث ايـن اينكه جالب شده/ نازل rstuv حسين و حسن
اصقع, واصلبن سعد, عايشه, ابوسعيد, سلمه, ام آن وراويان شده mnopqنقل پيامبر
رواياتفوق از zچندروايت هستند عباس وابن ابوالحمراء انس, خدري, سعيد ابو

/yميشود منتهي mnopq پيامبر گرامي همسر سلمه ام به
هـمسران بـه ناظر آيات كه ميگويد آنها ميان از حديث چهار تنها كه حالي در
mnopq پـيغمبر به چهارگانه احاديث اين از يك هيچ اينكه جالب و است, mnopq پيامبر
كه است شده نقل ديگر بعضي و عروه و عباس ابن از تنها بلكه نميشود; منتهي

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٧٨ چ١ ٨٣.١.١٦



بـه احاديث اين متن در بودن مجعول از آثاري و دادهاند, گواهي چنين خودشان
همسران فقط آيه از منظور استكه آمده حديث چهار هر در زيرا ميخورد, چشم
كُْم (يُطَهَِّر و َعنْكُم) (لِيُْذِهَب جـمله در كُم> > خطاب كه حالي در است! mnopq پيامبر
تـنها كـه آن از قبل آيات برخEف ميدهد نشان آمده مذكر صورت به كه تَطِْهيرا)
در نيز مرداني رفته, بكار آنها در < <ُهنَّ ضمير و شده, mnopqنازل پيامبر همسران دربارة
استبر پيامبر همسران تنها منظور بگويد حديثي گر پسا بودهاند, مخاطب آيه اين

نيست/ قبول قابل و است قرآن ظاهر خEف
# # #

در متعّددي روايات yسنت اهل منابع zمخصوصا اسEمي مختلف منابع در -٢
پيغمبر كه ميآيد دست به معنا اين آنها مجموع از كه ميشود ديده حديثكسا باب
yآمدند او خدمت به zيا خواند فرا rstuvرا حسين و وحسن فاطمه و علي mnopq كرم ا
ymnopq zپيامبر عموي پسر طيّار جعفر از روايتي طبق و افكند آنها بر عبايي mnopq پيامبر
:< َتـَعالَيى mُا َفاَنَْزَل اَْهِلي, هىُؤَِء ِانَّ َو nْاَه نَِبيٍّ لِكُلِّ للّىُهمَّ <اَ داشت: عـرضه mnopq پيامبر
برايهر <خداوندا! تَطِْهيرا): كُم يُطَهَِّر َو الْبَيِْت اَْهَل الِرْجَس َعنْكُُم لِيُْذِهَب mُا يُِريُد (ِانََّما
را آيه اين خداوند هنگام اين در هستند, من yبيتz اهل اينها و است, اهلي پيامبري
zهـمسر زيـنب مـوقع ايـن در الِرْجَس///) َعنْكُُم لِيُْذِهَب mُا يُِريُد (ِانََّما فـرمود: نازل
ِاْن َخيٍْر َعلَي َفِانَِّك َمكَاَنِك "َقاَل َمَعكُم؟ اَْدُخُل <اََ عرضكرد: و آمد جلو ymnopq پيامبر
انشاءا� تو باش, خود جاي "در فرمود: بشوم؟ داخل شما با هم من <آيا :<"mُا َشاَء

y١٢٣z /<y!بود نخواهي جمعيّت اين جزء zولي هستي" نيكي و خير مسير در
نبودند/ داخل فوق آية mnopqدر پيامبر همسران كه ميگويد صراحت حديثبا اين
استكه شده نقل عايشه از معنا همين ديگري حديث در اينكه مهمتر اين از و
ْهِلَك؟ اَ ِمْن لَْسُت <اَ ا� رسـول يا عرضكردم كرم ا پيغمبر به ميگويد: آن پايان در
كه z نيستم تو اهل از من خدا <ايرسول َمَعُهم>: يُْدِخلِْني َولَْم َخيٍْر لََعليى ِانَِّك mnopq َقاَل
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وارد كسا زير آنها با مرا ولي هستي, نيكي و خير بر "تو فرمود: شومy؟ اينآيه مشمول
y١٢٤z نكرد">!

تقاضاي به مربوط كه آن ذيل وليقسمت شده, نقل مسلم صحيح در معنا همين
y١٢٥z نيامده/ آن در است عايشه

كه آمده آن آخر در و است, شده نقل امسلمه از معنا همين ديگري حديث در
mnopqفرمود: پيغمبر هستم؟> آنها با هم <من َمَعُهْم؟!>: اَنَا َو mا َرُسول <يَا گفت: امسلمه

y١٢٦z /<yنيستي آنها از zولي هستي خير و نيكي بر <تو َخيٍْر>: َعليى <ِانََّك
مسـتدرك در كـم حـا بـيشتري صـراحت بـا سـلمه ام مـورد در را مـعنا هـمين
هستي خير بر <تو :< بَيْتيى اَْهُل ِء هىُؤى َو َخيٍْر َعلي <ِانَِّك است: كرده نقل الصحيحين

y١٢٧z هستند>/ من بيت اهل اينها ولي
صـحيح در جـمله از شـده, نـقل مـعروف كتب از بسياري در امسلمه حديث
كسا در rstuvرا وحسين وحسن فاطمه و علي mnopq پيامبر وقتي استكه آمده ترمذي
َطـهِّْرُهْم َو ْجَس الرِّ َعـنُْهُم َفـاَذِْهْب َبـيتي اَْهُل هىُؤَِء ! للّىُهمَّ <اَ داشت: عـرضه پوشانيد
كيزه پا را آنها و دوركن آنها از پليديرا هستند, اهلبيتمن اينها <خداوندا! تَطِْهيرا>:
پيامبر> اي هستم آنها با هم من <آيا اmِ؟>: نَِبيَّ يَا َمَعُهم اَنَا <َو گفت: سلمه/ ام بدار>
بر وتو باش, خود جاي در <تو َخيٍْر>: َعليى اَنِْت َو َمكَاِنِك َعليى <اَنِْت mnopqفرمود: پيامبر

y١٢٨z /yنباشي آيه اين در اهلبيت زمره در zهرچند هستي> نيكي و خير
نـه و عـايشه نـه و امسـلمه نه كه ميدهد نشان خوبي به همگي تعبيرات اين
كـه است ايـن عـجيب و نبودهاند, آيه اين مشمول mnopq پيامبر همسران از هيچيك
و گرفته, ناديده را معتبر و معروف احاديث اين تمام سنت اهل مفّسران از جمعي

ميباشد/ mnopqنيز پيامبر همسران شامل آيه اين كه دارند اصرار
كه دقايقي و نكات و تفصيل و شرح آنهمه با كه است تعّجب نيز رازي فخر از
است آنگسترده در نظر هر از سخن دامنة كه آيه اين از ميكند بيان آيات در معمو�
تحت تفسير سطر سه دو به تنها و است, حيرت مايه كه ميگذرد سرعت با چنان
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با و شود, تعّصب گرفتار اينگونه دانشمند يك چرا ميگذرد! و قناعتكرده اللفظي
ببندد؟! خود روي به حقيقترا درهاي علمي احاطه و العاده فوق استعداد آن

# # #

شد اشاره jبا در آنها از بعضي به كه فراواني احاديث در اينكه: ديگر نكته -٣
هشت يا ماه, شش يا چهلروز, مدت آيه اين نزول از بعد mnopq پيامبر استكه: آمده
فـاطمه خـانه كنار از كه هنگامي به نمازها تمام يا صبح نماز هنگام بيشتر, يا ماه,

َعنْكُُمِ لِيُْذِهَب mُا يُِريُد (ِانََّما الْبَيِْت! اَْهَل ياى َ�ةُ <اَلصَّ ميزد: صدا ميگذشت OPQRS زهرا
خـدا اهـلبيت! اي نماز سوي به <بشتابيد تَطِْهيرا)>: كُم يُطَهَِّر َو الْبَيِت اَْهَل جَس الرِّ
و سازد> كيزه وپا ك پا را شما و كند, دور اهلبيت شما از پليديرا ميخواهدرجسو
البَيِت اَْهَل كَاتُُه بََر َو mِا َرْحَمُة َو َعلَيْكُْم َ�ُم <اَلسَّ ميفرمود: كه دارد روايات از بعضي در

y١٢٩z <///mُا يُِريُْد ِانََّما
ايـجاد مشكـلي هـيچ مـيشود ديـده مدت نظر از روايات اين در كه اختEفي
سـعيد ابـو بوده, صحنه اين ناظر ماه شش مّدت َانَس است ممكن زيرا نميكند;
خودشان كه را مدتي كدام هر واقع در بيشتر, يا كمتر ديگري و ماه, هشت مدت

كنند/ نفي را آن از بيش بيآنكه كردهاند بيان بودهاند, آن ناظر و شاهد
mnopq پـيامبر بـرايـنكه است روشـني بسـيار دليـل روايت ايـن حـال هـر به ولي
اين در من اهلبيت كه كند گوشزد مكررًا مسلمانان همه به را نكته اين ميخواسته
عـبا خـاندانش از نـفر چـند اين بر تنها گر ا و آنها; غير نه خانوادهاند, اين تنها آيه
همسرانش حّتي ديگران و ميكند, معين مشخصو وسيله اين به را آنها و ميافكند
را كساني چه آيه اين كه سازد روشن دقيقا ميخواهد ميدارد باز عبا زير ورود از را

/yرا اصحابكسا تنها zيعني ميشود/ شامل
و سـازد جـدا جـمعي مـيان از را افرادي دقيقا بخواهد كسي گر ا نميدانيم ما
بهانهاي آن براي جويان بهانه كه پيشگيرد راهيرا چه بايد نمايد خود مخاطبكEم
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ماه چندين آنها خانه كنار از گذشتن يا و نفر چند آن روي عبا انداختن آيا نتراشند؟
نيست؟! كافي كار اين براي ساختن مخاطب را آنها پي در پي و متوالي

و گـرفته, ناديده را حقايق اين كه كساني از نيست تعّجب جاي حال اين با آيا
ديگرانرا و دهند توسعه بوده, پنجتن به محدود كه مهمرا فضيلت اين دارند اصرار

سازند؟! آن وارد نيز
از بيش است اهلتسنن معروف علماي از كه حسكاني كم حا اينكه توّجه قابل

y١٣٠z است/ كرده نقل زمينه اين در حديث! سي و صد
آيـة <حـديث ميگويد: اْلَفْصل َالَْقوُل كتاب در الحضرمي ظاهر ابن علوي سّيد
هفده و پذيرفتهاند/// را آن اسEمي امّت استكه متواتره مشهوره احاديث از تطهير

y١٣١z نمودهاند>/ آن صحت به اعتراف حديث حّفاظ بزرگان از نفر
الّستّه الّصحاح من الخمسه فضائل كتاب: در اينكه آيه اين مورد در آخرينسخن
طـبري, تـفسير ترمذي, صحيح مسلم, صحيح از زمينه اين در زيادي روايات نيز
مسند و بغداد وتاريخ وخصائصنسايي احمد اjمام مسند و الّصحيحين مستدرك
و عميقتر و بيشتر اطEع براي استكه شده نقل وكتبديگر الغابه اسد و داوود ابي

y١٣٢z فرماييد/ مراجعه آنها به ميتوانيد بهتر قضاوت
# # #

مسألة بـه اشـاره نـيز آن كـه مـيكنيم برخـورد ديگري تعبير به آيه, هفتمين در
به وكمر شده رانده خدا درگاه از شيطان استكه هنگامي آن و دارد, انبيا عصمت
گـمراه را آنـان هـمه سوگند, عّزتت به گفت: > ميگويد: و بسته, انسانها دشمني
لَأُْغـِويَنَُّهْم ِتَک َفِبِعزَّ (َقاَل آنها>: ميان از ات, شده خالص بندگان مگر ـ كرد, خواهم

اْلُمْخَلِصيَن)/ ِمنُْهْم ِعبَاَدَك َّٕاِ ـ َأْجَمِعيَن
همين نيز حجر سورة ٤٠ و ٣٩ آية در بلكه نيست; فوق آية به منحصر تعبير اين
َو اَْْرِض ِفي لَُهْم َُزيِّنَنََّ َأْغَويْتَِني ِبَما َرّبِ (َقاَل است: آمده مختصري تفاوت با معنا
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اْلُمْخَلِصيَن)/ ِمنُْهُم ِعبَاَدَك َِّا ـ اَْجَمِعيَن ْغِويَنَُّهم َُ
گروهي درباره كه ميشود, ديده صورتديگري مطلببه اين نيز آيه هشتمين در
همان كه گردانيم, خالص اي ويژه خلوص با را آنها <ما ميفرمايد: بزرگ انبياي از

اِر)/ الدَّ كَْري ِذ ِبَخاِلَصٍة َأْخَلْصنَاُهْم (ٕاِنَّا بود>: آخرت سراي يادآوري
معناي به jم كسر zبا مخلِص شديم, يادآور انبياء ويژگيهاي در كه گونه همان
مخلَص واjتر و باjتر آن از و است دل كي پا و تقوا از واjيي مرحلة yكننده خالص
به را آنها عالم خداوند كه كساني همان است, yشده خالص معناي به jم فتح zبه
بـه و كـرده, ك پا ناخالصي هر از اخEصخويشتن, راه در كوشش و تEش خاطر
آنـها از شـيطان كـه است طبيعي و دارد خدا به تعلّق وجودشان تمام دليل همين
او از غـير بـه لذا نـدارد; جـاي آنها دل در خداوند غير و داشت, نخواهد نصيبي

نميطلبند/ اورا رضاي جز و نميانديشند,
شيطان نفوذ قلمرو از آنها زيرا است; عصمت مقام با همراه صفتي چنين مسلّما
نميكند/ آنها ساختن منحرف در طمع هرگز شيطان كه گونهاي به رفتهاند, بيرون

به دليل همين به و شدهاند خالص خدا براي نيز انگيزهها و دروني صفات نظر از
نميروند/ هوا سراغ به و نميگردند, خطا گرد

آدم فرزندان ساختن گمراه بر دائر خود سوگند از را آنها شيطان گر ا است بديهي
است; قائل خاّصي احترام <مخلصين> براي استكه اين خاطر به نه ميكند مستثنا

است/ آنها وسوسه از ناتوانيش و عجز بودن مسّلم خاطر به بلكه
ديـده معصوم امامان يا انبياء خصوص دربارة تصريحي فوق آيات در چه گر ا
مفهوم در اوصياي و انبياء كنيم, تفسير هم معنا هر به را <مخلصين> گر ا ولي نميشود
باjتر آنها از كسي yخدا خاص zبندگان عبادا� ميان در كه چرا بود خواهند وارد آن

نيست/
الهي تأييد اين مجيد, قرآن در cdefg يوسف حضرت داستان در اينكه: توّجه قابل
نيز ميزند اخEصدور محور وبر ميشود, عصمت سبب و ارتكابگناه از مانع كه
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ِمـْن ـُه ٕاِنَّ َوالَْفْحَشاَء وَء السُّ َعنُْه ِلَنْصِرَف (كََذلَِک ميفرمايد: كه است, شده مشخص
از او كه چرا سازيم; دور او از را فحشا و بدي تا كرديم <اينچنين اْلُمْخَلِصيَن): ِعبَاِدنَا

/y١٣٣z بود> ما شده خالص بندگان
كش كشـا در كـه هنگامي به باشد <مخلص> هركس كه ميدهد نشان تعبير اين
آن از الهـي امدادهاي با ميگيرد, قرار شيطاني وسوسههاي و نفس هواي هيجان
است الِعلّه منصوُص قياس قبيل از اْلُمْخَلِصيَن) ِعبَاِدنَا ِمْن (ٕاِنَُّه zجمله مييابد رهايي

/yميدهد عموميت آيه مفهوم به و
كشتي كه گناه ويرانگر و امواجخروشان مقابل در cdefgتوانست يوسف هنگاميكه
در ك حّساسوخطرنا العاده فوق شرايط در و بود, كرده احاطه سو هر از اورا وجود
كـند مقاومت بود مجّرد و جوان كه حالي در زيبا, زن آن شديد وسوسههاي برابر

ميشود/ اخEصروشن پرتو در انبياء بودن معصوم مفهوم
مـقام بـه اشاره كه دارند تعبيراتي بحث مورد آيه ذيل در نيز بزرگ مفّسران لذا

y١٣٤z ميكند/ انبياء عصمت
# # #

گروهي به اشاره وضمن ساخته مخاطب را اسEم پيغمبر آيه نهمين در خداوند
rstuv عيسي, و موسي و ويعقوب اسحاق و اسماعيل و ابراهيم مانند پيشين انبياي از
خـداونـد كـه هسـتند كسـاني <آنـها مـيفرمايد: بـزرگ, پيامبران از ديگر جمعي و
َفـِبُهَداُهـْم mُا َهـَدي الَِّذيَن (ُأْولَِئَک كـن>: اقتدا آنان هدايت به پس كرد, هدايتشان

y١٣٥z /( اْقتَِدِه
و بـيقيد كه ميكند مأمور mnopqرا اسEم مكّرم رسول خداوند اينكه توّجه قابل
عـصمت مقام داراي الهي پيامبران آن ميشود آيا كند! اقتدا آنها هدايت به شرط
شود؟ داده آنها به نسبت شرط و بيقيد اقتداي مورد در دستوري چنين و نباشند
ميكند تكيه آنها الهينسبتبه هدايت نخستروي فوق, آية در ديگر: عبارت به
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هدايت از شدند الهي هدايت مشمول آنها كه حال ميگويد: كرده آن بر سپستفريع
/yكنيد zدقّت پيرويكن آنها

ارائة كه چرا نيست, ارائةطريق تنها اينجا در الهي هدايت از منظور استكه مسّلم
طـريق ارائـه مشـمول كـافران حّتي انسانها همه نميباشد انبياء مخصوص طريق
yمـقصود بـه رسـانيدن zو مطلوب به ايصال همان مزبور هدايت بنابراين هستند,

است/ وگناه اشتباه و انحراف و خطا هرگونه از خالي
است/ مخصوصمعصومان آيه اين ميگويد: الميزان در طباطبايي عEّمه مرحوم
آن به آنها كه است معارفي اصول همان پيامبران هدايت از منظور است بديهي
تربيت, و اخEق و سياست و عبادت زمينه در تعليماتآنها اصول نيز و رسيدهاند,
هدايت كه آنها و ندارد آنان شريعت احكام جزئيات از بعضي نسخ با منافاتي اين و
از بعضي ذكر به واقع در كردهاند تفسير آن مانند و صبر يا ايمان معناي به تنها را
آيه وسيله به فوق آية كه كردهاند بعضيگمان اينكه نيز و نمودهاند; قناعت مصاديق
zامت شما از كدام هر براي <ما َوِمنْهَاجا): ِشْرَعًة ِمنْكُْم َجَعلْنَا (لِكُّلٍ مائده سوره ٤٨
كـه انبياء هداياتهاي زيرا نيست, درست داديم> قرار روشني طريقه و آيين ,yها
به شرايع جزئيات در دگرگوني و است, تغييرناپذير است, آنها تعليمات كّلي اصول
مـؤمنان زبـان از قرآن لذا و نميزند, آن به لطمهاي مكاني, و زماني شرايط خاطر
او, پيامبران از يک هيچ ميان در <ما ُرُسِلِه): ِمْن َأَحٍد بَيَْن ُق نَُفّرِ َ) ميفرمايد: راستين

/y١٣٦z گذاريم> نمي فرق
است تحقيق نوعي پيشين انبياي هدايت به اقتداي اينكه اينجا در آخرينسخن
دليل با چيزي قبول تحقيق زيرا پنداشتهاند; بعضي كه گونه آن خEف بر تقليد نه
آنـچه حـقانيت بر است دليلي منزله به آنها صدق و انبياء عصمت مقام و است,
نه است, تحقيق مجيد قرآن از معاد تفصيEت يا خدا صفات گرفتن لذا ميگويند,
وحي مجراي از كه نقل دليل بلكه نيست; عقل دليل به منحصر دليل چون تقليد,

/yكنيد zدقّت است پذيرفته عقل دليل همچون باشد ثابت
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# # #

حـضرت شـخص به اشاره ضمن خداوند بحث مورد آية آخرين و دهمين در
گويد مي آنچه ـ گويد نمي نفسسخن هواي روي از <وهرگز ميفرمايد: mnopq محمد

َّٕاِ ُهَو ْن ٕاِ ـ الَْهَوي َعْن يَنِْطُق (َوَما نيست>: شده القا او بر كه yالهيz وحي جز چيزي
y١٣٧z يُوَحي)/ َوْحٌي

و نميگويد, خEفي و دروغ هرگز او كه ميآيد دست به خوبي به تعبير اين از
وجود او مورد در انحراف و وگمراهي نميشود, خطا مرتكب سخنش در هيچگاه

y١٣٨z ;( َغويى َما َو َصاِحبُكُم َضلِّ (َما ندارد:
سـنّت كه ميشود استفاده خوبي به آيات اين از مفّسران از بعضي گفته به لذا

y١٣٩z است/ مُنزل وحي همانند mnopq پيامبر
برميگردد؟ چيز چه به ( ُيوحيى َوْحٌي ِا-َّ هَُو (ِاْن جملة: در <هَُو> ضمير اينكه در
بـاز مـيشود اسـتفاده ( الْـَهويى َعـِن َيْنِطُق (مَا جمله از نطق به كه است اين ظاهر
احكام يا باشد, آياتقرآن اينسخن استخواه الهي وحي او يعنيسخن ميگردد/
از ضمنا دارد; الهي ريشه اينها همة ميكند بيان كه تفسيرهايي و حكم, و مواعظ و
از پـيروي انـحرافـات و گمراهيها اصلي سرچشمه كه ميشود استفاده آيات اين
است مسـلّط خـويش نـفس هواي بر كامل طور به كه آنكس و است نفس هواي
هـر در تـقوا كـه چـرا است, گمراهـي از مانع او تقواي و نميشود گناهي مرتكب
روشن برسد عالي مرحله به كه هنگامي و است, بيني روشن با آميخته مرحلهاي
خطايي نه و ميشود مرتكب گناهي نه بنابراين ميرسد; كمال مرحله به نيز بيني

/yكنيد zدقّت
# # #

نتيجه
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نيست, يكسان; انبياء عصمت ابعاد و كيفيت بيان در فوق آيات همه بيشك
عموميت بعضي و است, خطا از مصونيّت يا گناه, از عصمت به ناظر فقط بعضي
از بعضي ميگويد, mnopqسخن خاتماjنبياء از بعضي و ميشود, شامل را وهمه دارد,

ميشود/ شامل نيز را افعال بعضي و است, گفتار به ناظر بعضي پيشين, انبياي
از انبياء كه ثابتكرد ميتوان حقيقترا اين يكديگر به انضمام با مجموع در ولي
بـيت اهـل بـودن مـعصوم نيز و هستند; مبّرا و معصوم و ك پا خطا و گناه هرگونه
استكه چيزي همان واين ميشود ثابت خوبي به آياتفوق از بعضي mnopqاز پيامبر

بوديم/ آن پي در ما
# # #
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انبياء تنزيه

توضيحات

آيات در مختلفي تعبيرات برويم آن سراغ به بايد بحث اين در مطلبيكه نخستين
گاهيگناه كه باشد اين بر دليل تعبيرات اين ميشود گاهيگمان استكه مجيد قرآن

است/ شده صادر بزرگواران آن از خطا و
است/ آياتزير شده مطرح زمينه اين در كه آياتي مهمترين

ميكنيم: بيان انبياء تاريخ ترتيب به آياترا اين
# # #

cdefg ١-آدم

آدم yآريz> َفـَغَوي): ـُه َربَّ آَدُم (َوَعـَصي مـيخوانـيم: ١٢١ آيـه طه, سوره در
شد>! محروم yبهشت در ماندن و او پاداش zاز و كرد نافرماني پروردگارشرا

َولَْم َفنَِسَي َقبُْل ِمْن لَيآَدَم ٕاِ َعِهْدنَا است(َولََقْد آمده طه سوره ١١٥ آيه در همچنين
فراموش او امّا بوديم; گرفته yاطاعتz پيمان آدم از اين, از پيش <و َعْزما): لَُه نَِجْد

نيافتيم>/ او براي استواري عزم و كرد;
cdefg آدم به نسيان نسبت دّوم آية در و غوايت, و عصيان نخستنسبت آيه اين در
و خطا و گناه از مصونيّت كه انبياء عصمت مقام با دو اين از يك هيچ امّا شده, داده

نيست/ سازگار است نسيان

پاسخ

گـوني گـونا بحثهاي سؤال اين به پاسخ در امروز به تا اjيّام قديم از مفّسران
كردهاند/
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گناه صدور اينجا در منظور گفتهاند: نقلي و عقلي دjيل به توّجه بدون بعضي
نبّوت از قبل دوران به مربوط عصيان كه كردهاند تصريح بعضي و است; آدم از كبيره
مسأله اين كنار از و كرده صغيره برگناه حمل عصيانرا اين نيز بعضي است/ بوده آدم

گذشتهاند/ آساني به
كـه عـظيمي مقام و انبياء, عصمت درباره پيشين آيات به توّجه با كه آنها ولي
در بودن خدا نماينده و اّللهي خليفة مقام مخصوصا و داده/ قرار آنها براي خداوند
راهـي هـريك و نشده, تسليم نادرست تفسيرهاي اينگونه برابر در ,cdefg آدم مورد

پذيرفت: ميتوان را تفسير سه مجموع در كه انديشيدهاند مشكل اين حّل براي
زمـين در زندگي براي آدم اينكه به توّجه با بوده: آزمايشي نهيآدم الف-

آزمـايشي دوران يك بـهشت در او توقف دوران و بهشت, در نه بود شده آفريده
آشـنا بـراي تـنها آنجا در خداوند نواهي و اوامر بنابراين تكليف; دوران نه بوده,

است/ بوده حرام و واجب زمينه در آينده مسائل به آدم ساختن
واجب امـر يك نـه كرد مخالفت را آزمايشي فرمان يك تنها آدم ترتيب اين به

را/ قطعي
بـن عـلي پـاسخ در كه ميخوانيم cdefg الرضا موسي بن علي امام از حديثي در
قرآني ظواهر از بعضي خاطر به و بود عصر معروفآن متكلّمان از كه جهم محمدبن
انبياي به و بترس! خدا از تو بر <واي فرمود: داشت انبياء عصمت عدم به عقيده
خداوند كه مكن تفسير خود رأي به را قرآن آيات و مده, كارهايزشتنسبت الهي
آدم درباره خداوند آنچه "امّا سپسفرمود: (mُا َِّا تَأِْويلَُه يَْعلَُم َما (َو ميگويد: متعال
آدم عّزوجّل خداوند yاستكه آن خاطر به )zاين َفَغويى َربَُّه آَدُم (َوَعصيى فرموده: كه
بـهشت بـراي را او داد, قـرار بـEدش در خـودش جانشين و زمينش در حّجت را
داِر بـهشت, zو زمين در نه بود, بهشت در آدم معصيت كه حالي در بود نيافريده
به كه هنگامي شود, كامل الهي امر تقديرات تا yآزمايشبود داِر بلكه, تكليفنبود;
كـه آنگـونه كرد پيدا عصمت مقام شد الهي خليفة و حّجت و شد فرستاده زمين
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َعـلَي ِعـْمراَن آَل َو آَلِاْبـراِهـيَم َو نُـوحا َو آَدَم اَْصطَفيى mَا (ِانَّ مـيفرمايد: خداوند
جهانيان بر را عمران خاندان و ابراهيم خاندان و نوح و آدم <خداوند, الَْعالَِميَن):

y١٤٠z داد>/ برتري

از و پيامبران نواهي و اوامر معتقدند جمعي نهيارشاديبوده: نهيآدم ب-

طبيب نهي و امر همانند داشته, ارشادي جنبه نشد واقع عمل مورد cdefgكه آدم جمله
كن, پرهيز نامناسب غذاي فEن از و بخور را دارو فEن ميدهد دستور بيمار به كه
وراهنمايي ارشاد زيرا زده, ضرر خود به تنها كند طبيب دستور مخالفت بيمار هرگاه

است/ گرفته ناديده طبيبرا
است مسّلم ولي طبيببشود, نافرماني و عصيان به استتعبير ممكن اينجا در
است/ رفته پا شخصزير خود مصالح فقط و نشده طبيب به نسبت احترامي هتك
بخورد گر ا كه نخورد yممنوع zدرخت منهيّه شجره از كه بود گفته آدم به نيز خداوند
بـه و شـد خـواهـد بيرون است, فرما حكم آنجا در او بر كه آرامشي و بهشت از
الَْجنَِّة ِمْن يُْخِرَجنَّكَُما فََ� َولَِزْوِجَک لََک َعُدوٌّ َهَذا ٕاِنَّ آَدُم يَا (َفُقلْنَا افتاد: خواهد زحمت
گفتيم: <پس َتْضَحي): َوَ ِفيَها تَظَْمأُ َ َوَأنََّک ـ تَْعَري َوَ ِفيَها تَُجوَع ََّأ لََک ٕاِنَّ ـ َفتَْشَقي
كند; بيرون بهشت از را شما مبادا توست; همسر yدشمنzو تو دشمن اين آدم! اي
وبرهنه گرسنه yو آسايشي بهشتzدر در تو زيرا ـ افتاد! خواهي ورنج بهزحمت كه
/y١٤١z دهد> نمي آفتابآزارت وحرارت شوي, نمي تشنه آن در و ـ شد; نخواهي
يك نه افكند بهزحمت را وخود عصيانكرد ارشاديرا نهي cdefgاين آدم بنابراين
آياتهرگز ساير در موجود قرائن به توّجه با عصيان به تعبير و الهيرا; واجب فرمان

نميكند/ ايجاد آدم عصمت مسألة در مشكلي
كه ميشود استنيزروشن آيه همين ذيل در كه < <فََغويى جمله تفسير اينجا از و
كـارهايي مـعناي بـه غوايت استزيرا بهشتي مواهب از آدم شدن محروم منظور
انسان استكه كارهايي معناي به يا ميگيرد, سرچشمه نادرستي اعتقاد از استكه
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نميكرد ارشادي نهي اين با مخالفت آدم گر ا و ميدارد باز مقصد به رسيدن از را
ميماند/ بهشت در بيشتري مدت

بلكه اينجا در تنها نه دارد بيشتري طرفداران پاسخ اين بوده: اولي ترك ج-

تفسير طريق اين از را آن است شده داده انبياء به گناهي نسبت كه مواردي تمام در
ميكند/

و گـناه و مـطلق عصيان و گناه است: گونه دو بر عصيان و گناه اينكه: توضيح
و ميشود صادر هركسي از استكه گناهاني تمام اول قسم از منظور نسبي/ عصيان

دروغ/ و وزنا ظلم و حرام اموال خوردن مانند: نيست آن در استثنايي هيچگونه
موقعيت و ومعرفت شخصيت و مقام به توّجه با استكه گناهاني نسبي; گناه امّا
از عـمل ايـن شدن صادر بسا چه و ميشود, محسوب نامطلوبي عمل اشخاص,

ميشود/ محسوب فضيلتي بلكه نباشد, عيب تنها نه ديگري
ونمازي ميكند خداوند ستايشاز درسنخوانده, و بيسواد گاهييكفرد مث^
درس عـالم يك از تـعبير ايـن امّـا است, شـايسته عمل يك او براي كه ميخواند
سوي از ناچيز يككمك مثل يا و باشد; استناشايست ممكن سابقه با و خواندة
عـام بـناي يك سـاختن براي و ميشود محسوب روزش يك مزد كه ساده كارگر
يك او خير عمل اين و ميكند كمك مسجد و بيمارستان و مدرسه مانند المنفعه
پسنديده تنها نه بدهد بزرگ ثروتمند يك مبلغرا اين گر ا حاليكه در است, مهم ايثار
خسيسبودن; و بخل و هّمتي دون به اورا و ميكنند, مذمت اورا همه بلكه نيست,

ميسازند/ مّتهم
ميگويند: استكه معروف دانشمندان و علما ميان در استكه چيزي همان اين

است>/ مقّربان گناهان نيكان, <حسنات ِبيَن>: الُْمَقرَّ َسيِّئَاُت بْراِر َاْ <َحَسنَاُت
دون سرزندكه آنها از كاري هرگاه معرفت, و ايمان واjي مقام آن با انبياء بنابراين
صـادر كه حالي در شود عصيان به تعبير آن از است ممكن باشد آنها مقام و شأن
حضور كمي با نماز يك خواندن است/ اطاعت عين ديگري از عمل همين شدن
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گناه z است! گناه امام يا پيامبر براييك امّا است, فضيلت عادي, قلببراييكفرد
/yمطلق نه نسبي

در چه و آدم مورد در zچه انبياء ذنب و گناه و عصيان دربارة كه تعبيراتي تمام
مـعنا هـمين به اشاره است ممكن ميشود, ديده روايات و آيات در yخاتم مورد

باشد/
استكه عملي آن از منظور و ميشود; اوليتعبير عنوانترك به معنا اين از گاهي
و مباحات يا مكروهات جزء است ممكن عمل اين است/ بهتر انجامش از تركش
است پسنديدهاي و خوب كار گرچه مستحّبي طواف مث^: باشد, مستحبّات حّتي
در كه zهمانگونه است وبهتر اولي حاجتمؤمن, قضاي به وپرداختن آن وليترك

/yشده وارد روايات
خدا خانة طواف آن جاي به و كند رها را مؤمن حاجت قضاي كسي گر ا حال
واينكار است, اوليكرده وليترك داده, انجام مستحبي عمل ذاتا دهدگرچه انجام
گـمان بـعضي ايـنكه و نـيست, مـناسب rstuv هـدي ائمه و انبياء و ا� اولياء براي
محضاست/ اشتباه ميشود, گفته مكروه كارهاي مورد در حتما اولي ترك كردهاند,

yكنيد zدقّت
برايتمام پاسخروشني ميتواند اولي عنوانترك به نسبي گناه مسألة حال هر به
شـده داده مـعصومين بـه گناه نسبت رواياتي, و آيات خاطر به كه باشد سؤاjتي

است/
اسEمي روايات در نيز مستحبّات ترك دربارة معصيت به تعبير اينكه توّجه قابل
از سـخن كه ميخوانيم cdefg باقر امام از معتبري حديث در جمله از ميشود/ ديده
ٌع تَطَوُّ كُلُُّه َهَذا <ِانََّما فرمود: و آورد ميان به yروزانه مستحب zنمازهاي يوميه نوافل
َمـْعِصيٌَة>: لىِكنََّها َو ِبكَاِفٍر لَيَْس َهَذا تَاِرُك ِانَّ َو كَاِفٌر اْلَفريَضِة تَاِرَك ِانَّ ِبَمْفُروٍض َولَيَْس
كـافر كند ترك را واجب نماز كه كسي نيست, واجب و است مستحب همه <اينها

y١٤٢z است>! معصيتكرده ولي نيست كافر كند ترك را اينها كه كسي و است

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٩٢ چ١ ٨٣.١.١٦



مـعناي بـه - آورده مفردات در راغب كه همانگونه - عصيان نيز لغت نظر از
يا باشد وجوبي اوامر در اطاعت zخواه است اطاعت دايرة از شدن خارج هرگونه

y١٤٣z /yمستحبات

مفهوم وگناه عصيان استكه درست شود, گفته اينجا در است ممكن سؤال:
ونسبت ميشود, شامل اوليرا وترك مستحبات, گاهيترك حّتي كه دارد وسيعي
آيـات در كرارًا خداوند كه است داشته فلسفهاي چه ولي است; متفاوت افراد به

است؟ برده كار به خود انبيايگرامي مورد در را تعبير اين مجيد قرآن
از آورده, احتجاج كتاب در طبرسي مرحوم جالبيكه حديث در سؤال اين پاسخ
آمده آن از قسمتي در و است طوjني حديث, اين شده, نقل cdefg علي اميرمؤمنان
پيامبران لغزشهاي خداوند ميبينم من عرضكرد: yنامسلمانz زنديق مرد استكه
دارد؟/ حكمتي چه اين ( َفَغويى َربَُّه آَدُم َعصيى (َو مانند: كرده, بيان آشكارا را خود
از كرده, تبيين كتابش در خداوند را آنچه و انبياء لغزشهاي ذكر cdefgفرمود: امام
ميدانست زيرا است, او ظاهر قدرت و متعال خداوند حكمت دjيل روشنترين
الوهيت به معتقد بعضي ميآيدكه بزرگ امّتها دل در چنان انبياء دjيل و معجزات
لذا cdefgگفتند; مريم عيسيبن درباره نصاراي كه همانگونه ميشوند, انبياء خدايي و
دارا را الهي صفات و كماjت آنها بدانند همه تا ميشمارد را لغزشها اين خداوند

y١٤٤z yنپروراند سر در را آنها الوهيت فكر كسي zو نبودند

نتيجه

مرتكب آنها كه است آمده انبياء ساير مورد در همچنين و cdefg آدم مورد در آنچه
آن از پاسخ براي تنهايي به كدام هر كه دارد عمده جواب سه شدند عصيان و گناه
مـورد در تـعبيرات ايـن يـعني ندارنـد, هم با منافاتي حال عين در و است, كافي
و ارشادي, هم و باشد, آزمايشي اوامر ترك به ناظر استهم cdefgممكن حضرتآدم
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ترك zيعني اخير قسمت دو به ناظر ميتواند تنها انبياء ساير در امّا اولي, ترك هم
/yكنيد zدقّت باشد yاولي وترك ارشادي اوامر
# # #

cdefg نوح -٢

بارانهاي اثر بر شد, شروع طوفان كه هنگام آن در ميخوانيم: cdefg نوح داستان در
فـرا را هـمهجا آب كوتاهي مّدت در زمين از آبها جوشش و آسمان, از سيEبي
برابر در نافرماني اثر بر فرزندش و شدند, كشتي بر سوار يارانش و cdefg نوح و گرفت
شـد/ غرقاب گرفتار بود نجات كشتي آن به ورود شرط كه ايماني از تخلف و پدر
و است من خاندان جزء فرزندم خداوندا! عرضنمود: و كرده خدا درگاه <نوحروبه
نوح متوّجه عتابآميز خطابي هنگام اين در بخشي> نجات را آنها دادهاي قول تو
آن بر كه ميكني تقاضايي چرا نيست! محسوب تو اهل از مشرك فرزند <اين شد:
عـرضه الهـي درگاه به و برآمد اعتذار مقام در نوح موقع اين در نداري؟>! گاهي آ
آن از كه بخواهم چيزي تو از كه برم مي پناه تو به من پروردگارا! <عرضكرد: داشت:
(َقاَل بود>: خواهم زيانكاران از نكني, منرحم وبر نيامرزي, مرا گر ا و ندارم/ گاهي آ
ِمـْن ُكـْن َأ َوَتـْرَحْمِنيى ِلـيى َتـْغِفْر ََّوٕاِ ِعـلٌْم ِبِه لِيى لَيَْس َما لََک َأْسأَ َأْن ِبَک َأُعوذُ ٕاِنِّيى َرّبِ

y١٤٥z الَْخاِسِريَن)/
خـواهـي عـذر نـبوده, گاه آ آن از و كرده تقاضايي اينكه از cdefg نوح آيه اين در
نـيز و مـينمايد, رحـمت و بـخشش و غـفران تـقاضاي خداوند از نيز و ميكند,

بود/ خواهم زيانكار ندهي قرار ورحمتت مغفرت مورد مرا گر /ا ميگويد:
سازگار انبياء عصمت مقام با چگونه گانه سه موضوعات اين استكه اين سؤال

است؟

پاسخ
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cdefg نوح از خطايي چه اينجا در كه كرد دقّت بايد سؤال اين پاسخ يافتن براي
cdefgهشدار نوح به خداوند البتّه اولي؟ يكترك حّد در كاري يا بوده, گناه آيا سرزده؟
(َوَ ميشوند: غرق همه زيرا مكن; شفاعتي yمشركانz ظالمان درباره كه بود داده

y١٤٦z ْغَرُقوَن)/ مُّ ٕاِنَُّهْم ظَلَُموا الَِّذيَن ِفيى تَُخاِطبِْنيى
است ممكن است؟زيرا كافران پسرشدرزمره cdefgميدانستكه نوح كجا از ولي
ظاهرا پدر از را خود وضع cdefg نوح فرزند گفتهاند: مفسران از جمعي كه همانگونه
خـود بـه الصـEحي ظاهر قيافه پدر برابر در كه پسراني بسيارند و مينمود مكتوم
شنيدهايم/ يا ديده بسيار را آن نمونه و ديگرند طوري او غياب در ولي ميگيرند

َمْن َِّا ْهَلَك اَ َو اثْنَيِن ُزوَجيِن كُلٍّ ِمْن ِفيَها اْحِمْل (ُقلْنَا هود سوره ٤٠ آية طبق بعEوه
و zنـر جفت يک حيوانات, انواع از يک هر از گفتيم: yنوح <zبه الَْقوُل): َعلَيِْه َسبََق
كه آنها مگر yكن سوار آن zبر خاندانترا همچنين كن/ حمل yكشتي z آن در yماده

y١٤٧z /<yفرزندانت از يكي zهمسرو شده داده آنان هEك وعده ًEقب
نجات اهل الهي وعده طبق نيز فرزندش كه بود cdefgاين نوح تصّور آيه اين مطابق
عرضكرد: پروردگار ترّحم جلب عنوان به بحث مورد آيات در لذا و بود, خواهد
نـيز او حال شامل بيتم اهل درباره تو وعدة و است من اهل از فرزندم <خداوندا!

ميشود>/
يك جز نميشود; ديده باشد معصيت و مصداقگناه هيچكاريكه ماجرا اين در
تا ميكرد, تحقيق خود فرزند دربارة بيشتر ميبايست cdefg نوح اينكه آن و اولي ترك

اصرار/ با توأم تقاضايي هم آن نكند, اورا نجات تقاضاي خدا از
در كه فرزندشرا نوح y,هنگام اين <zدر گفت: كه فرزندش درباره cdefg نوح تعبير
كَْب اْر بُنَيَّ (يَا مباش!>: كافران با و شو, سوار ما همراه پسرم! زد: صدا بود اي گوشه
جزء cdefgفرزندشرا نوح اينكه بر است قرينه نيز y١٤٨z الْكَاِفرِيَن) َع مَّ تَكُْن َّ َو َعنَا مَّ

ميديد/ آنها همنشين بلكه نميدانست كافران
او عEقه شّدت امّا است فرزندشكافر ميدانست cdefg نوح كه: گفتهاند نيز بعضي
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به بينظير طوفان هنگام به كه فوقالعادهاي هيجان اضافه به ـ خود فرزند به نسبت
خدا درگاه به دست و بسپارد فراموشي به اورا وضع موقّتا شد سبب ـ داد دست او
و شد, داده هشدار او به خداوند سوي از ولي كند; نجات اوتقاضاي وبراي برآورد

نمود/ خواهي عذر بود شده مرتكب كه اوjيي ترك از و كرد پيدا توّجه او
# # #

cdefg ابراهيم -٣

و صبر و شجاعت و ايثار و اخEص و ايمان نظر از كه بزرگ پيامبر اين مورد در
از پارهاي نيز دارد الهي انبياي ميان در حّتي فوقالعادهاي برجستگيهاي استقامت
شود/ تفسير گناه نوعي به ابتدايي نظر در است ممكن كه ميشود ديده تعبيرات

گسـترده بتشكـني ماجراي از بعد كه ميخوانيم ٦٣ و ٦٢ آيه انبياء سوره در
با <تو كردند: سؤال او از كه هنگامي دادگاه, در احضار و شدن دستگير cdefgو ابراهيم

ِابَْراِهيُم)/ يَا لَِهِتنَا Ðِبا َهَذا َفَعلَْت َأنَْت َأ (َقالُوا اي؟>: كرده چنين ما خدايان
سؤال آنها از است كرده را كاري چنين بتها بزرگ اين <بلكه گفت: پاسخ در او

يَنِْطُقوَن)/ كَانُوا ِاْن َفاْسئَلُوُهم َهَذا كَِبيُرُهْم َفَعلَُه (بَْل ميگويند>!: سخن گر ا كنيد
نسـبت بـزرگ بت به را خود cdefgكار ابراهيم چگونه كه ميشود ايراد اينجا در

نيست؟! دروغ اين آيا ميدهد,
بـراي بتپرستان همراه كه خواستند cdefg ابراهيم از كه هنگامي ماجرا همين در
<مـن َسـقيٌم): نِّـي (ٕاِ جـمله گفتن با او برود, شهر از خارج به بتها جشن مراسم
با اينتعبيرچگونه خودداريكرد; آنها ازهمراهيبا نبود بيمار اينكه با y١٤٩z بيمارم>

است؟ سازگار او عصمت مقام
آمـرزش آرزوي صـريحا cdefg ابـراهـيم نيزميخوانـيمكه: ٨٢ آيه شعرا سوره در
دارم اميد كه است كسي همان من پروردگار و <ولّي ميگويد: و ميكند گناهانشرا

يِن)/ الدِّ يَْوَم َخِطيئَِتيِّ يَْغِفَرلِي اَْن اَْطَمُع الَِّذي (َو ببخشد>: جزا روز در را گناهانم
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چرا گفتهاند: نيز و نيست؟ بزرگ پيامبر آن از گناه صدور بر دليل اعتراف اين آيا
بـا بود خالص شرك شائبه هرگونه از كه نيرومندش و قوي ايمان آن با cdefg ابراهيم
<ايـن َربِّـي): ا ذى (هـى و شد صدا هم پرستان خورشيد و ماهپرستان و ستارهپرستان

ساخت/ جاري زبان بر را y١٥٠z است> من پروردگار
مقام مورد در را سؤالي كدام هر شده, وارد مجيد قرآن در كه موردي چهار اين

است/ برانگيخته گناه از او مصونيّت و cdefg ابراهيم عصمت

پاسخ

مطالبزيادي چهارگانه سؤاjت اين جواب در احاديث وروات بزرگ مفّسران
پاسخهايي ميآوريم اينجا در وآنچه ندارد, معتبري سند آنها از قسمتي كه گفتهاند
اول, سـؤال مـورد در ًEمـث است; اعـتمادتر قـابل و مـناسبتر هـمه از كـه است
َفْسئَلُوُهم َهَذا كَِبيُرُهْم َفَعلَُه (بَْل گفت: بلكه كرده را كار اين بتبزرگ cdefgنگفت ابراهيم

y١٥١z يَنِْطُقوَن)/ كَانُوا ِاْن
cdefgبه ابراهيم يعني باشد, شرطيه قضيه يك صورت به است ممكن عبارت اين
آنها از بنابراين ميگويند; سخن اينها گر ا است كرده بزرگ بت را كار اين گفت: آنها

است/ نبوده كار در دروغي شرطيه قضيه اين با است معلوم و كنيد سؤال
<َما فرمود: كه شده نقل حديثي در cdefg صادق امام از كه است چيزي همان اين
دروغ هـم ابراهيم بود نكرده را كار اين بزرگ <بت اهيُم>: ِابْرى كَِذَب َما َو كَِبيُرُهُم َفَعلَُه
فرمود: است؟ بوده چگونه چيزي چنين پرسيد كننده سؤال كه هنگامي و نگفت>
َيـْفَعل َفـلَْم يَنِْطُقوا لَْم ِاْن َو َفَعَل, َفكِبيُرُهْم يَنِْطُقوَن) كانُوا ِاْن (َفاْسئَلُوُهم اهيُم: ِابْرى <قال
آنها گر ا كنيد سؤال آنها "از گفت: <ابراهيم ِابَْراِهيُم>: كَِذَب َما َو نَطَُقوا َفَما َشيئا, كَِبيُرُهْم
كاري آنها بزرگ نگويند سخني گر ا و كرده", را اينكار آنها بزرگ حتما بگويند سخن

y١٥٢z گفت>! دروغ ابراهيم نه گفتند سخن آنها نه بنابراين است; نكرده
شمار به نوعيكنايه داد, بتبزرگنسبت به را cdefgاينكار ابراهيم گر ا اينكه ديگر
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عـقائد بودن خرافي وسيله اين به ميخواست او است/ تصريح از بهتر ميآيدكه
بـيجان چـوب و سـنگ اين كه بفهماند آنها به و بكشد, آنها رخ به را بتپرستان
از و بگـويد سـخن جـمله يك نــميتوانــد حــّتي كــه است بــيعرضه آنقــدر
نمايد/ حل را آنها مشكEت بخواهد كه رسد چه تا بطلبد ياري خود عبادتكنندگان
در كنايه عنوان به مقصود اداي بر قرائني استكه جايي در دروغ ديگر تعبير به و
سخن اين از جّدي قصد cdefg ابراهيم كه ميداد نشان قرائن تمام اينجا و نباشد, كار
در تعبيرات واينگونه است, بوده آنها افكار كشيدن سخريه هدفشبه بلكه نداشته;
يك در مـالي اتEف حادثه يك فرضا اينكه مثل است, بسيار نيز مّره روز سخنان
هـنگام و مـيشود, واقع ميكنند زندگي آن در معّيني اشخاص كه محدود محيط
اينكار تو گر ميگويد:ا پرس باز ميكند, نفي خود از اينكاررا آنان بازپرسيهريكاز
مسلما دادهاند! انجام آسمان مEئكه پسحتما نداده, انجام هم او ندادهاي, انجام را

آنهااست/ بياساس تكذيبگفتههاي هدف بلكه نيست; دروغ سخن اين
اشاره و باشد, مطلق َفَعلَُه) (بَْل جملة: اينكه وآن دارد وجود نيز سّومي احتمال
شما اعتقاد به اينكه وآن باشد, داشته بتپرستان عقائد بنابر منطقي تحليل يك به
كـه باشد;چـرا بيرون از جنايتي اثر بر نميتواند شده واقع بتخانه در كه حادثهاي
بتخانه خود دورن از بوده وهرچه دارند, كميت حا همهكس و چيز همه بر بتها
قرار او برگردن بر طبر هم و است, بيشتر قدرتش هم بتبزرگ كه آنجا از و است,
است بتي تنها هم و ـ بزرگگذاشت بت گردن به را cdefgطبر ابراهيم نوشتهاند ـ دارد
اين و است, او كار كار كه ميدهد نشان قرائن بنابراين مانده, سالم ميان آن در كه
كـه مـيشوند مـحيطي وارد كـه هـنگامي بـه بازپرسان كه است تحليلهائي شبيه
اينكار كه ميگذارند كسي انگشتروي قرائن, از استفاده با شده واقع آن در جنايتي
عقيده اين در را آنها تا بود بتپرستان عقايد مطابق تحليل اين منتها ميخورد, او به

كند/ محكوم
نـبوده بيمار راستي به cdefg ابراهيم كه نداريم دليلي هيچ اّو�: دوم, آيه مورد در
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فعاليت از را او كه چنان آن نه امّا داشته, وجود او جسم در بيماري بسا چه است,
طول در كه بيماراني بسيارند چه كند/ شكني بت نتواند و دارد باز كلي به جسماني
شكستن همچون نشاطآوري كارهاي zمخصوصا هستند, كاروفعاليت مشغول روز

y!cdefg ابراهيم توحيد قهرمان براي بتها
طبق ولي است, جسماني بيماريهاي معناي به معمو� َسَقْم و ُسْقم گرچه ثانيا:
و ميرود, كار به نيز ناراحتيهايروحي معناي به گاه اربابلغت, از بعضي تصريح
بنابراين بود; گونه بيمار و آزرده شرك, از مملّو محيط آن cdefgدر ابراهيم روح مسلّما

ميكرد/ بيان را روحاني جنبه از بيماري بيمارم, من گفت گر ا
است شديد آنچنان روحيگاه ناراحتيهاي كه شدهاست مسّلم معنا اين امروز
كـهف سـورة ٦ آيـه در نيز مجيد قرآن ميشود/ جسماني بيماريهاي موجب كه
يُْؤِمنُوا لَّْم ِاْن آثَاِرِهْم َعلَيى نَّْفَسَک بَاِخٌع (َفَلَعلََّك ميفرمايد: mnopq كرم ا پيغمبر به خطاب
اندوه و غم از آنها اعمال خاطر به را خود خواهي, مي گويي > اََسفا): اْلَحِديِث ِبَهَذا

نياورند!>/ ايمان گفتار اين به گر ا كني هEك
تب zهـمانند بـيماري نـوع يك cdefg ابـراهـيم كه: گفتهاند نيز مفّسران از جمعي
از مـنظور و مـيداد; دست او بـه زمـاني مـختلف فواصـل در كه داشت yنوبهاي
شما همراهي از ومن شده, بيماريمننزديك وقت استكه َسِقيٌم)اين جمله:(ٕاِنِّيى
نگاهي yسپسz> النُُّجوِم): ِفي ةً نَظَْر (َفنَظََر ميگويد: كه را ازآن پيش جملة معذورم/
, ميدانند مّدعا اين شاهد اورا بيمارمكEم من گفت: سپس y١٥٣z افكند> ستارگان به
براي آنها از و بود, بيماري آن بروز زمان از گاهي آ ستارگان به نگاه از منظورش چون

ميكرد/ استفاده وقت محاسبه
cdefg آدم حضرت به مربوط آيات در كه است همان پاسخ آيه, سومين مورد در
و اولي وترك نسبي گناه همان خطيئه cdefgاز ابراهيم منظور اينكه آن و آمد مشروحا

y١٥٤z شد/ بيان قب^ آن كامل شرح استكه بيىَن> الُْمَقرَّ َسيِّئاىُت بْراِر َاْ <َحَسنَاُت
گفتهاند: بعضي بوده؟ چه cdefg ابراهيم حضرت مورد در اولي ترك اين اينكه در
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مـانند; مـيسازد, غـافل خـدا از نـحوي به را انسان كه است حاjتي تمام منظور
ا� اولياء كه اينها مانند و آشاميدن و خوردن همچون زندگي كارهاي به پرداختن

y١٥٥z ميدانستند/ گناه خود براي را خدا از شدن غافل اندازه همين
و خـورشيد و مـاه و سـتاره بـه cdefg ابراهـيم اشارة يعني آيه, چهارمين مورد در
بـيانات مـفّسران نيز گفتن َربِّي> <َهَذا و كردن ربوبيت به توصيف را آنها و آسمان,
در ,cdefg ابراهيم را سخنان اين بگوييم استكه اين همهروشنتر از و دارند, فراواني
پرست خورشيد پرستو ماه و مختلفستارهپرست اقوام برابر در استدjل و گفتگو
محاّجة و گفتگو از كه آن از, قبل آية و آمده اين از بعد آيهايكه قرينة استzبه گفته

/yميگويد بتپرستان cdefgبا ابراهيم
به را آنها نظر و گرفت, قرار گانه سه گروههاي اين از هريك برابر در او بنابراين
كب كـوا ايـن غـروب هنگام تا شد, همصدا آنها با و پذيرفت, فرضيّه يك عنوان
طـرفداران با ما كه هنگامي مث^ كه گونه همان سازد, روشن را آنها اشتباه آسماني
زمـين خـوب, بسـيار ميگوييم: ميشويم روبهرو خورشيد حركت و زمين سكون
كـه است ايـن سـخن ايـن jزمـة ميدانـيد ولي متّحرك, خورشيد و است ساكن
دايرة بايد ساعت چهار و بيست هر در دارد ما با كه عظيمي فاصلة اين با خورشيد
است محال ًEاص جسمي چنين براي كه باشد, داشته سرعتي و كند طي عظيميرا

/yكنيد zدقّت است باطل شما پسفرض
پـيموده مـخالفان نـظرات ابـطال بـراي كـه است راههـايي بـهترين از يكي اين
به z آنها با نخست شود/ تحريك آنها لجاجت و عصبيّت حّس كه, بيآن ميشود,
نـيز بعضي دادن/ نشان را فاسد نتايج سپس و شدن صدا هم y فرضيّه يك عنوان
است, بـوده اسـتفهام يك صورت به اقوام اين برابر در َربِّي> <َهَذا جملة گفتهاند:
بود/ كب كوا افول و غروب هنگام به نظراتشان ابطال براي مقدمهاي كه استفهامي
مشـغول خـودش كـه هـنگامي به را جملهها اين ,cdefg ابراهيم كه سخن اين امّا
نـظرات تـحقيق حـال در انسان كه ندارد مانعي و كرد- جاري زبان بر بود تحقيق
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(ياى جملة: كه چرا نميرسد; نظر به صحيحي گفتار بيازمايد- و بپذيرد را مختلف
مي قرار خدا همتاي آنچه از من يقين به من! قوم <اي تُْشِركُوَن): اى مَّ مِّ بَِريٌء ِانِّي َقُوِم
براي تحقيق نه مخالفبود اقوام با محاّجه مقام در او ميدهدكه نشان بيزارم> دهيد,

خودش/
آسمانرا صفحه آنزمان, cdefgتا ابراهيم گفتهاند: مّدعا اين تأييد در بعضي اينكه
گزارده شهر بيرون غاري در اورا ترسنمروديان از مادرش زيرا بود, نديده خوبي به
او است ممكن چگونه ميرسد/ نظر به بعيدي حرف بسيار ; ميدادهاست وپرورش
بـيرون غار از y روز در نه و شب در نه z بار يك حّتي نوجواني يا جواني سنين تا

y١٥٦z واقعيّت/ به تا است شبيهتر افسانه به سخن اين باشد, نيامده
قاطعانة گفتگوي از سخن كه دارد قرار آيهاي از بعد آياتبEفاصله اين عEوه به
مقام cdefgبه ابراهيم حال آن در يعني ميگويد, آزر با بتها نفي زمينه در cdefg ابراهيم
بود, داده ارائه او به را ملكوتآسمانها خداوند و بود, رسيده ويقين توحيد واjي

خويشتن/ براي تحقيق نه بود ديگران تبليغ مشغول آن دنبال cdefgبه ابراهيم و
# # #

كبسه ربوبيتاينكوا بطEن بيان cdefgبراي ابراهيم استكه اين توّجه قابل نكته
از يكـي قشـرها, هـمه بـراي بـودن درك قابل عين در كه زد دست دليلي به گانه
بـايد پـروردگار < <ربُّ كـه بگـويد مـيخواست او است, فلسفي براهين دقيقترين
كـه موجودي بنابراين باشد; ارتباط در خود مخلوقات با مداوم طور به و هميشه
اين پروردگار نميتواند برميچيند را خود بركات و نور ساعتها و ميكند غروب

باشد/ موجودات
كـه است ايـن بر دليل آسماني اجرام اين مستمر غروب و طلوع گذشته اين از
است آفـرينش قوانـين چنگال اسير كه موجودي است, فرما حكم آنان بر قانوني

باشد؟! جهان اين آفريدگار و جهان اين بر كم حا ميتواند چگونه
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حركت داراي كه چيزي بنابراين است; حادث موجود يك خود حركت بعEوه
و ازلي وجـود يك نميتوانـد چيزي چنين و است, حادث و مخلوق حتما است
لَْعالَُم <اَ عنوان فلسفيتحت براهين در استكه چيزي همان zاين باشد داشته ابدي

/yاست آمده َحاِدٌث> ُمتََغيٍِّر كُلُّ > و ُمتََغيٌِّر>
ابطال براي وگويا جالب و مختلف مفهوم سه cdefgداراي ابراهيم سخنان بنابراين

بود/ ستارگان و خورشيد و ماه الوهيت
# # #

cdefg يوسف -٤

اين موجب شايد كه ميكنيم برخورد آيات از بعضي به نيز cdefg يوسف مورد در
نيست/ سازگار او عصمت مقام با كه گردد توهم

گر ا نيز, او و كرد; او قصد زن <آن ميخوانيم: يوسف سوره ٢٤ آيه در جمله از
از را وفحشا بدي تا كرديم اينچنين نمود/ مي وي قصد ديد, نمي را پروردگار برهان
لَْوَ ِبَها َوَهمَّ ِبِه ْت َهمَّ لََقْد (َو بود>: ما شده خالص بندگان از او كه چرا سازيم; دور او

اْلُمْخَلِصيَن)/ ِعبَاِدنَا ِمْن ِانَُّه الَْفْحَشاَء َو وَء السُّ َعنُْه ِلَنْصِرَف كََذالَِک َربِِّه بُْرَهاَن َرَءا اَْن
شريك زليخا با قصدگناه در cdefgرا يوسف آيه اين كه ميشود چنينتصور ابتدا در
نميكند/ هم گناه قصد حّتي معصوم زيرا نميسازد, عصمت مقام با اين و ميكند

پاسخ

گر <ا ميگويد: قرآن زيرا است; كافي اشتباه اين برايرفع آيه متن در تأّمل كمي
است اين دقيقا اينسخن مفهوم و نمود>, مي وي قصد ديد, نمي را پروردگار برهان

كرد/ مشاهده پروردگارشرا برهان زيرا نكرد; گناه قصد او كه
دليل هرگونه معناي به برهان اينكه به توّجه zبا چيست؟ <برهان> اين از منظور
معناي به بره ماده از باشدو شودمي حقيقت شدن موجبروشن كه قوي و محكم
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/y شدناست سفيد
استكهگفته اين بهتر همه از ولي دادهاند; متعّددي احتماjت اينجا در مفّسران
و خدا, صفات و اسماء cdefgبه يوسف گاهي آ همان پروردگار برهان از منظور شود
امدادهاي منظور ديگر تعبير به است بوده او بودن بصير و سميع و قدرت و علم
يـاري بـه سـاز سرنوشت و ك خطرنا لحظات در كه است اني ربّ تأييدهاي و الهي
نفساني وساوس و شيطاني عوامل برابر در را آنها و ميشتابد, تقوا وبا مؤمن بندگان

ميكند/ تقويت و ميبخشد نيرو
بدي تا <اينچنينكرديم ميفرمايد: استكه آيه جملههايآخر اينسخن شاهد

بود>/ ما مخلص بندگان از او كه چرا سازيم, دور او از را فحشا و
حّساس لحظات اين در مخلص و خالص بندگان كه ميشود معلوم سخن اين از
ايمان براي پاداشي واقع در اين و ميشوند, الهي عنايات و خاّصه الطاف مشمول

/ كشاناست پا اعمال و خالص
چيزيجز كه كردهاند نقل روايات نام به خرافاتيرا بيخبران از بعضي اينجا در
عمل آن به اقدام پرتگاه لبه تا خرافات اين طبق cdefgرا يوسف و نيست, اسرائيليات
يا و بازداشت! كار اين از را وي او سينه بر زدن با جبرئيل كه بردهاند پيش زشت
كار اين از مانع ميگزيد را خود دست كه حالي cdefgدر يعقوب پدرش شبح مشاهده

شد!
jيق استكه خرافاتي و ندارد قرآن با ربطي هيچ كه واهي است سخناني اينها
طـبق وبر ميشمرد مخلص بندگان از را او كه آيه ذيل طبق و نيست; گويي پاسخ
بطEن بر دليل بهترين توان مي ندارد, مخلص بندگان به راهي شيطان كه آياتقرآن

كرد/ اقامه احتماjتزشت گونه اين
اين كردهاند مطرح او عصمت مقام cdefgونقص يوسف درباره كه موردي دومين
را آنـها بارهاي yيوسف zمأمور كه هنگامي <و يوسف سوره ٧٠ آيه طبق كه است
كسي سپس برادرشگذاشت; باِر در را پادشاه yقيمت zگران آبخوري جام بست,

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ١٠٣ چ١ ٨٣.١.١٦



َرْحِل ِفي َقايََة السِّ َجَعَل ِبَجهَاِزِهْم َجهََّزُهم ا (َفلَمَّ سارقيد>: شما قافله! اهل اي زد: صدا
كـه كـند كـاري انسـان است جـايز آيا لََساِرُقوَن) ِانَّكُْم الِْعيُر اَيَّتَُها ُمَؤذٌِّن اَذََّن ثُمَّ اَِخيِه
نسبتي چنين كه شخصي و شود؟ مّتهم yبرادرش خصوص zبه بيگناهي شخص
او اطـEع و گـاهي آ بدون است ممكن آيا داد يوسف برادران به yسرقت zنسبت
بدهند؟! بيگناهي افراد رابه نسبتي چنين شد كه راضي معصوم پيامبر چرا باشد؟
cdefgبه يوسف اصو�چرا ميگويند: و ميكنند وگستردهتر وسيعتر اشكالرا وگاه
و قدرت و او حيات خبر برادران تا برنداشت, خويش ماجراي ازروي سرعتپرده
را او كـه فـراق رنـج از غمديده پيرمرد آن و برسانند, پدرش به زودتر عظمتشرا
بود؟! سزاوار پير پدر آن با رفتاري چنين آيا شود, راحت بود ساخته آزرده سخت
اتّهام به را يوسف برادر كه بوده چه زمان آن در سرقت كيفر مگر اين بر اضافه
خرافـي سنّت يا و بوده, الهي حكم اين آيا كنند؟ نگهداري برده عنوان به سرقت
حكم اين داد cdefgاجازه يوسف ,پسچرا بودهاست مصر سنّتمردم گر ا مصر؟ مردم

كنند؟ اجرا برادرش مورد در را ظالمانه

پاسخ:

به ديگر, قرائن و يوسف, سوره آيات jبهjي از ميتوان سؤاjترا اين جواب
كـوچك بـرادر z بـنيامين خـود تـوافـق با ظاهرا كار اين اّو� زيرا دريافت, روشني
يـوسف كـه مـيدهد گواهـي كام^ سوره اين آيات زيرا است گرفته يوسفyانجام
چيده او نگهداشتن براي نقشه اين ميدانستكه او و معرفيكرد, او به قب^ را ٧خود

بود/ راضي امر اين به و است شده
كسي نيستچه معلوم سارقيد> <شما لََساِرُقوَن): (ِانَّكُْم سخن: اين گوينده ثانيا
كـه وقـتي آنها است/ بوده يوسف كارگزاران از يكي ميدانيمكه اندازه همين بوده!
سرقت كردند پيدا يقين يافتند يوسف برادران از يكي بار داخل مخصوصرا پيمانه
هستند هم با كه گروهي ميان در كاري گر ا است معمول و صورتگرفته, او ناحيه از
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كردهايد/ را كار اين شما ميگويند و ميسازند مخاطب را همه شود انجام
ارتباطي و بوده يوسف كارگزاران به تشخيصمربوط اين و سخن اين حال هر به
بود, برادرش بار در پيمانه همانگذاشتن داد انجام او كه كاري تنها ندارد, او خود با
هم او و شد, برادر وآرامشآن وآسايش نجات ماية كه بود اّتهامي همان آن نتيجه و

بود/ راضي مسأله اين به
تكـميل پـدر, مـورد در چه و برادران, مورد در چه ها برنامه اين مجموع ثالثا:
كه z الهي فرمان cdefgطبق يوسف ديگر تعبير به بود/ آنها به الهينسبت آزمايش برنامه
دادن دست از برابر در cdefg يعقوب مقاومت كه شد سبب yبود گرفته وحي طريق از
و تكامل حلقه اينطريق از و شود, آزموده عEقهاشبود مورد دومشكهكام^ فرزند
در ديگر بار نيز ماجرا اين در برادران همچنين شود/ تكميل او ثواب و عظيم پاداش
تنها مورد در بودند بسته پدر با كه پيمانيرا حاضرند آيا كه گرفتند آزمايشقرار بوته
سخنرا اين كساني چه شود معلوم ديگر سوي از و سازند؟ عملي بنيامين نگذاردن
است> كـرده دزدي قب^ نيز ديگرش برادر كرده دزدي برادر اين گر <ا كه: ميگويند

/yبود يوسف zمنظورشان
و امـتحان صـحنههاي از مـملو cdefg يـوسف داسـتان مـجموعه ايـنكه: خEصه
برادرانشاست مورد در پدرشوچه مورد در cdefgوچه يوسف مورد در چه آزمايش,

ميشود: ديده موضوع اين به اشاراتي زير آيه در و
دََرَجاٍت نَْرَفُع mُا يََشاÐَء اَْن َِّا الَْمِلِک ِديِن ِفي اََخاُه لِيَأُْخَذ كَاَن َما لِيُوُسَف ِكْدنَا لَِک (كََذى
نـميتوانست هرگز او داديم, ياد يوسف رابه چاره راه <اينگونه y١٥٧z :( نَّشاُء ْن مَّ
چارهاي zوراه بخواهد, خدا آنكه مگر بگيرد, yمصرz پادشاه آيين مطابق برادرشرا

ميبريم> jبا بخواهيم درجاتهركسرا yاوبياموزد رابه
گيري برده برنامه به عمل شدكه نيزروشن سؤال جوابآخرين اينتعبير از ضمنا
تكـميل zبـراي cdefg يـوسف بـه الهي دستور يك خصوص, به مورد اين در سارق
مقام نظر از اشكالي هيچگونه ترتيب اين به yكنيد zدقّت است بوده y مزبور امتحان
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نميشود/ بزرگ پيامبر اين متوّجه عصمت
# # #

cdefg موسي -٥

ارتباط در كه آمده مجيد مختلفقرآن سورههاي در آياتي cdefgنيز موسي مورد در
: شدهاست واقع سؤال مورد او عصمت مقام با

از يكي با cdefg موسي درگيري از بعد كه ميخوانيم قصص سورة ١٦ آيه در -١
مشغول خورد و وزد نزاع به بنياسرائيل از يكي با كهاو yفرعونيان zاز دشمنانش
اين شدوسپس او مرگ به منجر دشمنشكه بر مهلكي ضربه كوبيدن وهمچنين بود
بـه مـن پـروردگارا! داشت: عـرضه yسـپسz> و كـرد خـدا درگاه به رو پيامبربزرگ
است>: مهربان آمرزنده او كه آمرزيد, را او خداوند بيامرز, مرا كردم; ستم خويشتن

ِحيُم)/ الرَّ الْغَفُوُر ُهَو ِانَُّه لَُه َفَغَفَر َفاْغِفرلِي نَْفِسي ظَلَْمُت ِانِّي َربِّ (َقاَل
گـناه ارتكـاب بـر دليـل خـدا از آمرزش تقاضاي و برخويشتن ظلم به تعبير آيا

نيست؟
مـرد آن شـدن كشـته از بعد cdefg موسي كه است, آمده آن از قبل آيه در بعEوه
بود>/ شيطان عمل از yشما <اينzنزاع y١٥٨z يْطَاِن): الشَّ َعَمِل ِمْن (َهَذا فرعونيگفت:
مقابل در و رسيد نبّوت cdefgبه موسي كه هنگامي ماجرا اين از بعد آنكه ويژه به
<و گـفت: او سرزنش مقام در فرعون كرد دعوت خدا سوي به را او و آمد فرعون
را ما از نفر يک zو دادي انجام yدهي انجام بايست نمي كه z را كارت آن سرانجام,
حالي در دادم انجام را كار آن من گفت: yموسيz ـ بودي! ناسپاسان از تو و ,yكشتي

y١٥٩z بودم> خبران بي از كه
با ولي بود, نرسيده نبّوت مقام به هنوز زمان آن در cdefg موسي كه است درست
باشند عصمت مقام داراي نيز ورسالت نبّوت از قبل حّتي بايد انبياء اينكه به توّجه

نميرسد/ نظر به مناسب <ضاّلين> به تعبير
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پاسخ

نبوده, قبلي تصميم و قصد با هرچند قتل اين آيا حسابكرد بايد چيز هر از قبل
ممنوع؟ يا است بوده مجاز آيا ميشده, محسوب خطا قتل اصطEح به و

بنياسرائيل برابر در مخصوصا فرعون ستمگر قوم كه وضعي به توّجه بيشكبا
نگـه زنـده خـدمت بـراي را دخـتران و ميكشتند, را آنها پسر نوزادان كه داشتند,
و بودند داده قرار وفشار ظلم تحت چيز همه در بنياسرائيلرا اصو� و ميداشتند,
خصوص به نبوده; خEفي كار اينكار, بودند, فيا-رض> <مفسد آياتقرآن تعبير به
بودن القتل جايز احتمال حّداقل شده/ انجام او از دفاع و مظلوم ياري مقام در اينكه
آن خاطر به نميتوان هرگز حال اين با است قبول قابل كام^ فرعوني ظالم مرد اين
حتما شده واقع اينجا در خEفي گر ا پس برد/ سؤال زير cdefgرا موسي عصمت مقام
است/ داشته وجود yعملاو اصل در وzنه عمل نحوه در استكه بوده اوjيي ترك
عـمل ايـن بـا كه بوده اين برخويشتن ظلم cdefgاز موسي منظور ميرسد نظر به
وسـيله بـه yفـرعونيzقـبطي يك قـتل كـه چـرا انـداخـته, زحـمت بـه را خودش
به اولي ترك ميدانيم و بگذرند, آن از آساني به فرعونيان كه نبود cdefgچيزي موسي
خوبتري كار از انسان ميشود موجب بلكه نيست; حرام ذاتا استكه كاري معناي

ماند/ باز
zفرعوني سبتي و قبطي دعواي اصل به اشاره نيز يطاىِن) الشَّ َعَمِل ِمْن ا (هذى جملة:
شـيطاني كـار يك نفر, دو شما هدف بي و كور نزاع يعني است/ yبنياسرائيلي و

/ بودهاست
نظير اتّفاقا و است, اولي همينترك خاطر به خداوند از غفران تقاضاي بنابراين
و اولي تـرك ارتكـاب بـا آنها كه ميشود ديده قرآن در نيز حّوا و آدم مورد در آن
غـفران تـقاضاي خـدا از و افكـندند زحـمت به را خود ممنوعه شجره از خوردن

/y١٦٠z كردند
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اصل در و<ض�ل> است <ض�ل> ماده از اينكه به توّجه با <ضاّلين> به تعبير امّا
مـعناي بـه تنها و دارد گستردهاي لذا معناي است مستقيم راه كردن رها معناي به
موسي مانند شخصي مورد در تعبير اين بلكه نيست; حق آيين و دين از گمراهي
به و ميكند, صدق انداختنيز خطر به را خود جان فرعوني مرد آن كشتن با cdefgكه
حادثه آن از بعد ولذا نهاد, سريگام پردرد راه وبه كرد, رها سEمترا او ديگر تعبير
هـرچـند رسيد; مدين سرزمين به تا شد, بيابانها آواره و بماند مصر در نتوانست
خـدمت در سـالها آنجـا در و شــد او حــال شــامل ســرانــجام الهــي لطــف

گرديد/ مسئوليترسالت پذيرش آماده و يافت cdefgپرورش شعيب
است, گاهي ناآ معناي به اينجا در ضEلت معتقدند: جمعي كه نماند گفته نا
مـزبور قتل بنابراين ميشود; مرد آن مگر سبب ضربه آن كه نميدانستم من يعني

عمد/ قتل نه بوده خطا قتل مصداق
كـEم از فــرعون هــرچــند مــيرسد, نــظر بــه مــناسبتر اول مــعناي ولي
اين در چيزي ديگر و شد قانع لذا برداشتكرد, مطلبديگريرا cdefgاحتما� موسي

نگفت/ باره
خدا cdefgاز موسي كه ميكنيم برخورد نكته اين به اعراف ١٤٣سوره آيه در -٢
ديد!>: نخواهي مرا <هرگز كه: شنيد پاسخ و ببيند! ظاهر چشم با اورا كه كرد تقاضا
ايـن در تَراِني) لَْن َقاَل ِالَيَْک اَنْظُْر اَِرِني َربِّ َقاَل َربُُّه كَلََّمُه َو لِِميَْقاِتنَا ُمْوسيى َجاَء ا (َولَمَّ
مـرا مـاند ثابت خود جاي در گر ا كن كوه به نگاه كه شد داده دستور او به هنگام
وكوه yآمد zوصاعقهايفرود كرد كوه به جلوهاي خداوند اينزمان در ديد/ خواهي
عرضكرد: آمد, هوش به <چون افتاد: زمين بر مدهوش cdefg موسي و شد متEشي
من و بازگشتم, تو سوي به من !yببينم را تو چشم با اينكه zاز تو منّزهي خداوندا,

الُْمْؤِمنىيَن)/ ُل اَوَّ اَنَا َو ِالَيَْک تُبُْت ُسبَْحانََک َقاَل اََفاَق ا (َفلَمَّ مؤمنانم>: نخستين
ايـمانش و مـعرفت مقام آن با cdefg موسي چرا اّو�: كه ميشود سؤال اينجا در
صحنه آن گرفتار كه بود خEفيكرده كار jبد ثانيا: و خداوندكرد, از تقاضايي چنين
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خEفش كار از كه ميدهد نشان ِاَليَْک) (ُتبُْت جمله: ثالثا: و افتاد, بيهوش و گشت
نمود/ توبه

است اين همهروشنتر از ولي دارند; گوني پاسخهايگونا مفّسران اينجا در باز
تقاضاي بلكه نبود; cdefg موسي تقاضاي اين ميدهد نشان خوبي به قرآن آيات كه
يَا ُقلْتُم ِاذْ (َو دهد: نشان آنها به را خدا خواستند او از مصّرانه كه بود بنياسرائيل
yآوريد ياد به <وzنيز y١٦١z اِعَقُة): الصَّ َفاََخَذتْكُُم َجْهَرةً mَا َحتَّىينََري لََک نُّْؤِمَن لَْن ُموسيى
خدا اينكه مگر آورد; نخواهيم ايمان تو به هرگز ما موسي! اي گفتيد: كه هنگاميرا

گرفت>/ را شما پسصاعقه ببينيم; yخود چشم zبا آشكارا را
از عّدهاي كه نمود پيدا مأموريت cdefg موسي كه ميدهد نشان ديگر آيات حّتي
تكرار را آنها تقاضاي آنجا در و ببرد, طور كوه به خود با را بنياسرائيل سرشناسان
<ِميَقاِتنىا>: عنوان به ماجرا اين از قرآن آيات در لذا و ببينند عم^ جوابرا تا كند
كه است شده تعبير yاعراف سوره ١٥٥ آيه در و بحث مورد آيه zدر ما> گاه <وعده

دارد/ شد گفته آنچه به اشاره
آمـدن فرود و بود, الهي مأموريت يك راه در گفت را cdefgآنچه موسي بنابراين
نشان بنياسرائيل تمام به كه بود اين هدف بلكه نداشت; مجازات جنبه نيز صاعقه
از و ببينيد را خدا قدرتنمايي از كوچكي جرقّه نيستيد, قادر شما وقتي شود داده
هـEك بـعضي و مـيشويد مـدهوش بـعضي مـيافـتيد زمــين روي بــه وحشت

كنيد/ مشاهده اورا عظمت با ذات داريد انتظار ميگرديد;چگونه
طرف از ميكنم> وتوبه ميگردم باز سويتو به <من ِاَليَک): ُتبُت (ِاِنّي جملة: امّا
خودترا <پروردگارا ِالَيَْک): اَنْظُْر اَِرِني (َربِّ جملة: كه همانگونه بوده, بنياسرائيل

بود/ آنها طرف از نيز ببينم> را تو تا ده نشان
نسيان cdefgگرفتار موسي كه ميشود استفاده كهف سوره در متعّددي آيات از -٣
رسـيدند, دريـا دو تEقي محل به كه هنگامي yوليz> ميفرمايد: يكجا در و شد
در را خود ماهيراه و كردند; فراموش yداشتند همراه تغذيه براي كه z را خود ماهي
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َسَربا) الْبَْحِر ِفي َسِبيلَُه َفاتََّخَذ ُحوتَُهَما نَِسيَا بَيِْنِهَما َمْجَمَع بَلََغا ا (َفلَمَّ پيشگرفت>: دريا
داد/ دست دو هر به فراموشي بنابراين /y١٦٢z

فراموش yآنجا zدر <من ميكند: نقل موسي دوست اززبان آننيز از بعد دوآيه در

نِّيى (َفٕاِ برد>: من خاطر از را آن كه بود شيطان فقط و كنم بازگو را ماهي جريان كردم
/y١٦٣z ( كَُرُه َأذْ َأْن يْطَاُن الشَّ َّٕاِ َأنَْساِنيُه َوَما الُْحوَت نَِسيُت

است- مشهور مفّسران ميان در كه همانگونه - بوده بننون اويوشع دوست گر ا
جايز پيامبران براي فراموشي و نسيان ميشودكه معلوم بوده پيامبرهم حال آن در و

است/
را yخضرzالهي مرد آن كه هنگامي ميخوانيم cdefg موسي قول از بعد آيه چند در
دهد, توضيح خودش تا نكند سؤالي اعمالش اسرار از كه كرد عهد او با مEقاتكرد
را سـالم كشـتي آن cdefg خـضر كه هنگامي زيرا كرد, فراوش اول بار cdefg موسي ولي
كه هنگامي و ميكني؟ چنين چرا كه شد بلند cdefg موسي اعتراض بانگ كرد سوراخ
بـخاطر مـرا گـفت: yمـوسيz> گـفت: نـمود يـادآوري او بـه پـيمانشرا cdefg خـضر
مسألهبرايبار واين y١٦٤z نَِسيُْت) تُؤاِخْذِنيِبَما (قاىَل مكن>: مؤاخذه فراموشكاريم

شد/ تكرار نيز سوم و دوم
بـراي فـرامـوشي و نسـيان امكان كه نميشود استفاده آيات اين مجموع از آيا
خطا و نسيان از مصونيّت عصمت, شاخههاي از يكي آيا و دارد؟ وجود پيامبران

نيست؟

پاسخ

نسيان گفتهاند: بعضي پيمودهاند; را مختلفي طرق مفّسران سؤال اين جواب در
بـاشد; نكـرده فـرامـوش را آن هـرچـند است چيزي نمودن ترك معناي به گاهي
َقبُْل ِمْن آَدَم ِاليى َعِهْدنَا (َولََقد ميخوانيم: cdefg آدم حضرت داستان در كه همانگونه
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فراموشكرد>/ او امّا بوديم; گرفته yاطاعتz پيمان آدم <از y١٦٥z َفنَِسَي///):
بود, فراموشنكرده ممنوع درخت از نخوردن مورد در الهيرا پيمان آدم مسلّما

است/ شده فراموشي به تعبير كرد بياعتنايي آن به نسبت چون ولي
نـه بود, cdefg موسي همراه دوست حقيقت, در كننده نسيان گفتهاند: نيز بعضي
چيزي چنين قرآن, آيات نظر از حّداقل ـ نيست مسّلم او بودن پيامبر و cdefg موسي
به ماهي cdefgافتادن موسي دوست كه ميخوانيم بحث مورد آيات در نيستـ ثابت
cdefg موسي با مسألهرا داشتاين تصميم و بود, ديده اورا وحركت شدن زنده و دريا
زيرا است; بوده او تنها كننده, فراموش بنابراين فراموشكرد; ولي بگذارد, ميان در
از شده, داده نسبت دو هر به <َنِسَيا> جمله, در گر ا و كرد, مشاهده را صحنه اين او

ميباشد/ رائج بسيار كه است, گروه به فرد كار دادن نسبت قبيل
سپرده فراموشي به مهّمي اين به مسألهاي است ممكن چگونه شود گفته گر ا
بعEوه بود, ديده آن از مهمتر معجزاتي ,cdefg موسي دوست ميگوييم: پاسخ در شود
فـرامـوش آن خاطر به كه بودند مهمتري مسألة دنبال به استثنايي سفر اين در آنها

ندارد/ تعّجب جاي صحنه اين كردن
اين خاطر به است ممكن شده; داده نسبت شيطان به مزبور فراموشي اينكه
داشتكه عالم مرد آن كردن پيدا با نزديكي ارتباط ماهي, شدن زنده جريان باشدكه
و است گري شيطانكارشاغوا كه آنجا از و بگيرد, اوبهره علم cdefgاز موسي بود, بنا
در را فرامـوشي اين برسد, ديرتر يا نرسد, مقّدسش هدف به هيچكس ميخواهد

آورد/ وجود به موسي دوست ذهن
مـاهي كه هنگامي كه: است شده نقل mnopq كرم ا پيغمبر از روايات از بعضي در
خواب در cdefg موسي رفت, و پيشگرفت را خود راه و افتاد دريا به و كرد حركت
بيدار خواب از cdefgرا موسي نخواست yبود ديده را ماجرا اين كه z دوستش و بود,
ولذا كند, بازگو او به جريانرا بيداريشفراموشكرد از بعد و بگويد, را ماجرا و كند
بـه ماجرارا cdefg موسي دوست سپس دادند, ادامه خود راه به ديگر روز شبانه يك
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بـود, افـتاده آب در مـاهي كـه اول مكـان بـه آنـها نـاچار كرد, بازگو و آورد خاطر
y١٦٦z بازگشتند/

به كه اند معصوم فراموشيها و ها نسيان برابر در پيامبران كه: گفتهاند نيز بعضي
هيچ كه عاّديروزانه يككار در نسيان ولي باشد, داشته ارتباط آنها دعوت با نوعي
آن ارتباط عدم بلكه ندارد; تبليغ و تربيت و تعليم و نبّوت و وحي مسأله با ارتباطي
jبا آيات در كه نسياني و نميزند انبياء عصمت مقام به لطمهاي ميدانند, همه را

است/ قبيل همين از است آمده
مـورد <در عليهyميگويد: تعالي ا� zرضوان مرتضي سّيد مرحوم بزرگوار عالم
فـرامـوشكاريم بـخاطر "مـرا َنِسـيُْت): ِبَما تُْواِخْذِني َ) :cdefg خضر به موسي سخن

گفتهاند: وجه سه مكن" مؤاخذه
تعّجب و است فراموشكاري يعني معروفش معناي همان به نسيان اينكه اول
اشتغال خاطر به كند فراموش پيماني چنين كوتاه مدت اين در cdefg موسي كه ندارد

آن/ غير و مهمتر مسائل به فكري
zيـعني مكـن كردم ترك آنچه به مؤاخذه مرا كه بود اين منظورش اينكه; ديگر
گر ا يعني بود, پيمانشمشروط ميدانيم و بود, ترككرده پيمانرا اين گاهانه آ موسي

/yدهم توضيح خودم تا نكني سؤالي بايد باشي من با ميخواهي
بود فراموشكاري شبيه كه كاري به مرا كه بود cdefgاين موسي منظور اينكه سّوم;
كنيم تفسير حقيقي نسيان غير به را جمله اين <هرگاه ميافزايد: سپس نكن"/ مؤاخذه
نسيان استكه: اين آن توجيه كنيم حمل حقيقي نسيان بر آنرا گر ا و نيست, سؤالي
مـورد در يـا خـدا سـوي از را چيزي بخواهد كه نيست جايز پيامبر بر صورتي در
چيزيكه مورد در امّا كند, بيان ميسازد, متنفّر او از مردمرا اموريكه در يا شريعت,
را خـود نوشيدني يا غذا پيامبر اينكه مثل ندارد, مانعي باشد, خارج دايره اين از
مـحال پـيامبر بـر چيزي چنين پي, در پي و مستمر فراموشي نه امّا كند, فراموش

نيست>/
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واقع وگفتگو بحث مورد بزرگ پيامبر اين كارهاي با ارتباط در كه ديگري آيه -٤
َقْوِمِه لَي ٕاِ ُموَسي َرَجَع ا (َولَمَّ ميگويد: استكه اعراف سورة ١٥١ و ١٥٠ آيه شده,
ِبَرْأِس َوَأَخَذ لَْواَح َٔاْ َوَألَْقي َربِّكُْم َأْمَر َأَعِجلْتُْم بَْعِديى ِمْن َخلَْفتُُموِنيى ِبئَْسَما َقاَل أَِسفا َغْضبَاَن
ْعَداَء َٔاْ ِبَي تُْشِمْت فََ� يَْقتُلُونَِنيى كَاُدوا َو اْسَتْضَعُفوِنيى الَْقْوَم ٕاِنَّ ُأمَّ ابَْن َقاَل لَيِْه ٕاِ ُه يَُجرُّ َأِخيِه
َوَأنَْتأَْرَحُم َرْحَمِتَک ِفيى َوَأْدِخلْنَا ِخيى ََوِ لِيى اْغِفْر َرّبِ َقاَل ـ الظَّالِِميَن الَْقْوِم َمَع تَْجَعلِْنيى َوَ
بازگشت, خود قوم سوي به اندوهناك و موسيخشمگين هنگاميكه <و اِحِميَن): الرَّ
در آيا /yكرديد ضايع را الهي آيين zو بوديد برايم جانشيناني بد من, از "پس گفت:
قضاوت zوزود نموديد عجله ,yاو ميعاد مّدت تمديد zو پروردگارتان فرمان مورد
سوي به yعصبانيّت با zو گرفت را خود برادر سر و افكند, الواحرا "سپس كرديدy؟!
ناتوان و گذاردند فشار در مرا گروه, اين مادرم! "فرزند گفت: yبرادرشz كشيد; خود
مرا و كنند/ سرزنش مرا دشمنان كه پسكارينكن بكشند; مرا بود ونزديک كردند;
ما و بيامرز, را برادرم و من "پروردگارا! گفت: yموسيz ـ مده" قرار ستمكاران زمره در

مهرباناني>/ مهربانترين تو و كن, وارد خود رحمت در را
آيات و الهي فرمان كه الواحيرا ,cdefg موسي چرا اّو� كه ميشود سؤال اينجا در
را شديد عكسالعمل آن چرا ثانيا و افكند؟ زمين به بود شده نوشته آن در تورات
آمرزش تقاضاي چرا ثالثا و داد؟ نشان بود نشده گناه مرتكب كه برادرش به نسبت

برادرشنمود؟! و خودش براي
ميقات از بازگشت از بعد بزرگ پيامبر اين كه صحنهاي آن در درست گر ا ولي
خEف برنامه اين تنها كهنه كرد خواهيم قبول بينديشيم, شد رو روبه آن با پروردگار

بودهاست! هم وضروري jزم بلكه نبوده
تـاريك قـلوب در را تـوحيد بـذر تـا كشيد زحمت دراز ساليان cdefg موسي زيرا
مـيقات به آن تكميل براي شد, بارور بذر اين كه هنگامي و بيفشاند, بنياسرائيل
باد بر او زحمات تمام ديد بازگشت كه هنگامي امّا وحيرفت محل به و پروردگار
برابـر در و شده, تسليم سامري وسوسههاي برابر در بنياسرائيل كثريت ا و رفته,
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نور و برگرفته, در محيطرا تمام شرك و بتپرستي غوغاي ميكنند! سجده گوساله
است/ شده خاموش توحيد و ايمان

و بيقرارگشت, و خشمگين و آشفت, سختبر سو يك cdefgاز موسي اينجا در
بود/ خدا براي حاjت اين تمام مسلّما

كـه حـادثه ايـن مـقابل در شديدي العمل عكس آنچنان بايد ديگر سوي از
عـمق بـه بنياسرائيل تا دهد نشان بود cdefg موسي عمر طول حادثه ترين ك دردنا
وروحشان قلب از بتپرستي آثار نتيجه در و برند, پي خويش عمل قبح و فاجعه,
آثـار بـود مـمكن نـميداد نشـان شديدي عكسالعمل چنين گر ا و شود, برچيده
يا انسان يك احترامبه مسأله اينجا بماند/ باقي آينده نسلهاي و آنها در بتپرستي
مهمترين از ملّت و قوم يك انحراف مسأله بلكه نبود; مطرح مقّدس الواح تعدادي

بود/ توحيد يعني خدا فرمان
كند, اظهار اينجا در را خود دروني العاده فوق ناراحتي ميبايست cdefg موسي
ممكن شديد عكسالعمل يك با جز كار اين گردد/ ظاهر همگان بر عمل اين زشتي
سر حّتي و پرخاشكرد, برادرشهارون به شدو عصباني cdefgسخت موسي لذا نبود
تـمام با واقع در و انداخت, كناري به را الواح كشيد, خود سوي به و گرفت را او
يكـديگر بـه مـردم پـيچيد/ بنياسرائيل ميان در فرياد اين و كشيد فرياد وجودش
بـا حـّتي cdefg موسي كه بوده قبيح و زشت گوساله پرستش چقدر ببينيد ميگفتند:
هارون شئون برخEف كاري چنين فرضكه به و كرد, خشونترفتار آن با برادرش
چارهاي اجتماعي فوقالعاده اثر آن خاطر به yنيست چنين دوبرادر مورد در كه z بود

است/ نبوده آن از
بـعضي هـرچـند بـوده, مـطرح هـدف همين الواح انداختن مورد در همچنين
رفـتن كـاري سراغ به و گذاردن زمين بر معناي به اينجا در القاء واژه كه معتقدند

است/
بـه شـديد دسـتور آن بـلكه نشـد; مـنتهي نـيز ايـنجا بـه مسأله مـيبينيم لذا
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بقره سوره ٥٤ آيه ذيل در كه صورتي به گروه آن شدن مرتد خاطر به بنياسرائيل
شد/ داده نيز است آمده

شديد مجازات آن با نيز سامري يعني بنياسرائيل, ميان در بتپرستي بنيانگذار
تنها نه آن عظيم آثار خاطر به شديد عكسالعمل اين اينكه سخن كوتاه روبهروشود/

/yكنيد zدقّت است بوده واجب شرائط آن در بلكه نداشت; اشكال
# # #

cdefg ٦-داوود

نشان كه ميشود ديده قرآن در آيهاي نيز خدا بزرگ پيامبر ,cdefg داوود مورد در
بخشيد: را او خداوند و كرد, استغفار بود سرزده وي از كه كاري براي او ميدهد
لَُزلَْفي ِعنَْدنَا لَُه َوٕاِنَّ لَِک ذَ لَُه َفَغَفْرنَا ـ َوَأنَاَب كِعا َرا َوَخرَّ َربَُّه َفاْستَْغَفَر َفتَنَّاُه َأنََّما َداُووُد (َوظَنَّ
از رو ايـن از ايـم, آزمـوده yمـاجرا اين zبا را او ما كه دانست <داود مأٍَب): َوُحْسَن
او بر را عمل اين ما ـ كرد توبه و افتاد سجده به و نمود آمرزش طلب پروردگارش

y١٦٧z نيكوست> سرانجامي و jوا مقامي داراي ما نزد او و بخشيديم;
و سرزده؟ او از گناهي كه نميشود اين بر دليل الهي عفو cdefgو داوود استغفار آيا

است؟ سازگار او عصمت مقام با اين آيا
اين ببينيم چيز هر از قبل و برويم, قرآن سراغ به بايد سؤال اين پاسخ يافتن براي

است/ بوده كاري چه به مربوط مغفرت و آزمون
وبر رفتند jباcdefg داوود محراب از كي شا دونفر كه ميدهد نشان آن از قبل آيات
گفتند: آنها ولي وحشتكرد, او بود قبلي اجازه بدون اينكار چون و شدند, وارد او
اصرار او امّا دارم; ميش يک yتنهاz من داردو ميش ونه نود او است; من برادر <اين

است>/ كرده غلبه من بر سخن در و گذار; وا من به yنيزz را اين كه: ميكند
ميش صاحبيك به خطاب كند, بيشتري تحقيق و سؤال آنكه بدون cdefg داوود
تو بر ميشهايش, به آن افزودن براي ميشتو درخواست با او يقين <به وگفت: كرد
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كساني مگر ميكنند, ستم يكديگر به yدوستان zو شريكان از بسياري و نموده; ستم
داستان تمام است> كم آنان عّده امّا اند; داده انجام صالح اعمال و آورده ايمان كه

ندارد/ ديگري برگ و شاخ و بس و است همين قرآن آيات در مزبور
نيز مجعوله روايات از پارهاي و شده, گفته قبول قابل تفسير چند آيات اين براي
بـعضي نظر در را مسأله كه آمده آن پيرامون تورات از اقتباس با كتب از بعضي در

است/ ساخته مشّوش
گفته استكه ميرسداين نظر به هماهنگ آياتفوق محتواي با اينجا در آنچه
در عجله آن و بود اولي ترك يك زد سر cdefg داوود حضرت از كه كاري تنها شود:
قاضي براي زيرا باشد; قضا موازين واجبات برخEف كه عجلهاي نه بود, قضاوت
حد به و كند رها را كثر حدا گر ا دهد; خرج به را دقّت كثر حدا استكه مستحب
ظلم قضاوتبه cdefgنيززود داوود اوليكرده, قناعتكندترك jزم حّداقل و متوسط
طرز cdefgاز داوود وحشت آن علت شايد و نمود, فقير برادر مورد در ثروتمند برادر
چـنين بـعEوه است; بـوده مـيشد مـحسوب او خـلوتگاه كه جايي در آنها ورود

است/ برادرشرّقتانگيز درباره برادري سوي از احجافي
با ولي داد, فرا گوش دعوا طرف يك اّدعاي به cdefgتنها داوود كه است درست
بر دليل خود ننموداين اعتراضي هيچگونه و سكوتكرد دوم طرف اينكه به تّوجه
طرف از قاضي كه ميكند ايجاب مجلسقضا آداب حال اين با ولي بود, او اعتراف

نكرد/ را كار cdefgاين داوود و بخواهد, بيشتري توضيح مقابل
را او تـوبه نـيز خـدا و كرد, استغفار خدا پيشگاه به اولي ترك اين از cdefg داوود

پذيرفت/
كه است جملهاي سرنزد گناهي اينجا در cdefg داوود از اينكه براي دليل بهترين
اونزد <و َمئاٍب): ُحْسَن َو لَُزلْفىي ِعنَْدنَا لَُه ِانَّ (َو ميگويد: كه آمده آيات همين ذيل در
درآياتقبلتوصيفاتزيادي ونيز y١٦٨z واjوسرانجامينيكوست> مقامي داراي ما
كـه است شـده قـائل او بـراي خـدا پيشگاه در عظمتي چنان و cdefgكرده داوود از
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هرگز معنا واين mnopqبيانكرده, اسEم پيامبر سرمشقيبراي عنوان به اورا سرگذشت
نيست/ سازگار وگناه عصيان با

تو داوود اي گفتيم داوود به <ما ميگويد: آيات اين ذيل در صراحت با وقتيقرآن
ا� خليفة كه ميشود خوبيروشن به داديم> قرار زمين در خود نماينده و خليفه را
يك عـنوان به ميكند نهي نفس هواي پيروي از را او اينكه و نميرود, گناه سراغ

ارتكابگناه/ بر دليل نه است دستور
ايـن كـه تـورات زننده فوقالعاده و زشت داستان آن ميشود روشن اينجا از
خود لشكر افسران از يكي همسر به cdefg داوود قرار, بي عشق ماجراي به را مسأله
اندازه چه گرفتتا وهمسرشرا داد بهكشتن افسررا آن سرانجام كه ميسازد مربوط

است/ بيپايه
اجازة انبياء احترام حفظ و قلم عّفت كه دارد تعبيرات از پارهاي اينجا در تورات

y١٦٩z رسوااست/ داستان اين چقدر ميشد معلوم وگرنه نميدهد را آن نقل
تحريف براي دليل بهترين زننده بسيار تعبيرات اين و مجعول داستانهاي اين

است/ كنوني تورات
قـرار بررسي مورد سال هزاران طي در را تورات تاريخچه كه كساني براي البتّه
است اسEمي مفّسران بعضي از تعّجب نيست, تعّجب جاي تحريفي چنان دادهاند
در حاليكه در آوردهاند, خود كتابهاي در وننگينرا خرافاتزشت آن چگونه كه
اين به را داستانها اينگونه هركس كه > ميخوانيم: cdefg علي اميرمؤمنان از روايتي
اينكه خاطر به حد zيك ميكنم جاري او بر حّد دوبار من دهد نسبت بزرگ پيامبر
مقام به نسبت كه اهانتي خاطر به ديگر حد و است, داده ايماني با فرد به نسبتي
َحّدا يِْن َحدَّ َجلَْدتُُه َِّا اُوِريَا ةَ ِاْمَرَأ َج تََزوَّ َداوُوَد اَنَّ يَْزَعُم ِبَرُجٍل اُوِتَي َ> yاست نبّوتكرده

y١٧٠z ْسَ�ِم> لِْ�ِ َحّدا َو ِة لِلنُّبُؤَّ
كشـته خبر وقتي كه باشد اين به اشاره ماجرا اين است ممكن گفتهاند: بعضي
متأّسف ديگران براي كه مقدار آن رسيده, cdefg داوود به جنگ جبهه در اوريا شدن
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كند ازدواج او وفات از بعد همسرش با ميخواست كه چرا نشد, متأّسف ميشد
باشد/ سرزده او از زمينه اين در كاري قب^ بيآنكه

گـرچـه كـارها ايـنگونه كـرده اشاره نيز مرتضي سّيد مرحوم كه همانگونه ولي
نبايد امامان و پيامبران ميدانيم و است ولينفرتانگيز نميشود معصيتمحسوب

y١٧١z باشد/ مردم نفرت ماية كه كنند كاري
بيوه زنان بود معمول زمان آن در كه گفتهاند: مفّسران از بعضي نيز را احتمال اين
را اوريا همسر غلط سنّت اين شكستن براي cdefg داوود و نميكردند; ازدواج هرگز

شوهرشگرفت/ مرگ از پس
سرزده اوjيي ترك داوود٧ از ميدهد نشان كه آيات ظاهر با نيز تفسير اين ولي
بلكه نيست اولي ترك تنها نه غلط سنّتهاي شكستن كه چرا نيست; مناسب بود
بـبيند آزار اوريـا روح كه شد سبب كار اين شود گفته اينكه مگر است jزمي كار
اول تفسير همان همه از مناسبتر ولي y١٧٢zwxyz{ است شده نقل حديثي در چنانكه

است/

cdefg ٧-سليمان

برابر در او ميدهد نشان كه است قرآن در آيهاي نيز, بزرگ پيامبر اين مورد در
هـم خـداونـد zو كـرد, مغفرت و آمرزش تقاضاي خدا از خود, كارهاي از بعضي

/yپذيرفت اورا تقاضاي
اوجسدي تخت بر و آزموديم را سليمان <ما ميفرمايد: چنين زمينه اين در قرآن
و بـبخش مـرا "پروردگارا! گفت: ـ كرد توبه yخداوند درگاه zبه او سپس افكنديم;
تـوبسيار كـه نـباشد, كس هـيچ سـزاوار مـن از بـعد كـه كـن عـطا من به حكومتي
كُْرِسيِِّه َعليى الَْقيْنَا َو ُسلَيَْماَن َفتَنّاى (َولََقد ساختيم>: او مسّخر را باد ما پس بخشندهاي"ـ
اَنَْت ِانََّک َبـْعِدي ِمـْن َحٍد َِ يَنْبَِغي َ مُلْكا لِي َوَهْب اْغِفرلِي َربِّ َقاَل # اَنَاَب ثُمَّ َجَسدا

/y١٧٣z يَْح///) الرِّ لَُه ْرنَا َفَسخَّ ـ الَْوّهاىُب
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جسد افتاد او سلطنتي برتخت بيروحكه جسد واين بوده؟ اينآزمايشچه امّا
وروايات, اسEمي تفاسير در و نداده, آن دربارة شرحي قرآن است؟ بوده كسي چه
براي اينجا در را ميدان كه پردازان افسانه و شده نقل آن براي گوني گونا تفسيرهاي
پيامبر اين به و ساخته, موهوميرا و بياساس افسانههاي نيز دانستهاند وسيع خود
با بلكه دارد; مخالفت نبّوت و عصمت مقام با تنها نه كه دادهاند نسبت الهي بزرگ

نيست/ سازگار سليمي عقل و منطق هيچ
و cdefg سـليمان انگشتر شدن گم درباره كه است زشتي و دروغ افسانه جمله از
,cdefg سليمان جاي به شيطان آن ونشستن شياطين, از يكي وسيله به آن شدن ربوده
و انگشتر ميان رابطهاي موهوم افسانه اين مطابق چون ـ شيطان كردن حكمراني و
و آب با كتب از بعضي در كه ـ است داشته وجود انس و جن بر سلطه و حكومت
ـ يهوديان تلمود از آن ريشه و است اسرائيلي خرافات از ظاهرا و شده, نقل تاب
حّتي و است, شده گرفته ـ cdefgاست موسي قوانين مفّسر كه روايات از مجموعهاي

است/ نفرتآور آن نقل
اشاره آن به نيز اسEمي روايات در و ميرسد نظر به صحيحتر تفسيرها از آنچه

است: تفسير دو شده
داشته شجاعي و شايسته و jيق فرزندان داشت cdefgآرزو سليمان اينكه نخست
نظم و كشور اداره در نيز حياتش در و كنند, حفظ وي از بعد اورا حكومت كه باشد
همسران با دارم تصميم گفت: شبها از شبي لذا باشند, داشته همكاري او با سپاه
ولي گـردد; نـصيبم شايسته فرزنداني كه اميد اين به كنم آميزش دارم كه متعّددي
تـولد هـمسرانش از فرزندي هيچ كه شد سبب اولي ترك همين نگفت/ انشاءا�
كرسي بر و آوردند را آن كه بيروح جسدي همچون كودكيناقصالخقله نيافتجز

افكندند! او
َقاَل لَْو ِبيَِدِه ٍد ُمَحمَّ نَْفُس الَِّذي <َو است: آمده mnopq ازرسولمكرماسEم حديثي در
اواست دست به جانم كه كسي به <سوگند ُفْرَسانا!>: mِا َسِبيِْل ِفي لََجاَهُدوا mُا َشاَء ِاْن
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در اسبها بر سوار ميشدندكه او نصيب برومندي فرزندان ميگفت, ا� انشاء گر ا
y١٧٤z ميجنگيدند!> خدا راه

مورد را او خدا و كرد, توبه و شد خود اوjي ترك cdefgمتوّجه سليمان اينجا در
قرارداد/ عفو

كـه است y١٧٥zايـن َجَسـدا) ُكـْرِسيِِّه َعلَيى لَْقيْنَا (اَ جملة از منظور اينكه ديگر
تختخود بر بيروح جسدي همچون كه گونهاي به شد بيمار شّدت cdefgبه سليمان
از منظور و بازگشت او به سEمت و سپسصّحت بود; الهي يكآزمون اين و افتاد,

است/ همين آيه در انابه
لَْقيْناى (اَ استجمله: آمده مشهور مفّسران از بسياري كلمات در كه تفسير اين طبق
كُْرسيِِّه َعلىي لَْقيْناىُه <اَ معناي به افكنديم> اوجسدي تخت بر <و َجَسدا): كُْرِسيِِّه َعليى
البتّه كه بود خواهد انداختيم> تختش بر بيروحي جسد صورت به را <او َجَسدا>:

است/ شريفه آيه ظاهر خEف
از كه cdefgسرزد سليمان از اوjيي ترك چه بيماري اين در نيستكه معلوم بعEوه
مـختلف حـاjت در كـلي طـور بـه انسـان شـود گفته اينكه مگر كرد؟ استغفار آن
cdefgبراي سليمان و ميشود, اوjهايي ترك مرتكب گاه بيماري حال در مخصوصا
قانعكننده غير و مبهم اينيكجواب ولي طلبآمرزشكرد, خدا پيشگاه از همانها

است/
جملهاي است شده واقع بحث مورد بزرگ پيامبر اين درباره كه ديگري موضوع
حكومتي ميكند تقاضا خدا پيشگاه از استكه اين آن و ميشود ديده در استكه
َيـنْبَِغي َّ مُلْكا لِي (َوَهْب نباشد: سزاوار آيندگان از يك هيچ براي كه ببخشد او به

بَْعِدي)/ ْن ّمِ َحٍد َِ
سازگار معصوم پيامبران بينظير وزهد وسيع ديد و بلند روح با تقاضا اينگونه آيا

نميرسد؟ مشام به بخل بوي سخن اين از آيا است؟
حال هر به ولي است; خطا و گناه از انبياء, بودن معصوم درباره سخن گرچه ا
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موقعيت و مقام با ميگردد موجبنفرتمردم آنچه مخصوصا ديگر نقايصاخEقي
نيست/ متناسب آنها

ديگـر و مجمعالبيان در طبرسي محّقق و اjنبياء تنزيه در مرتضي سّيد مرحوم
همه از كه y١٧٦z دادهاند سؤال اين متعّدديبه پاسخهاي تفسيرهايخود در مفّسران

است: پاسخزير مناسبتر
كه همانگونه دهد, او به ويژهاي معجزه كه بود خواسته خداوند از cdefg سليمان
حكـومتي ويـژهاشرا معجزه و داشتند, ويژهاي معجزه خود براي انبياء از هريك
خداوند و و/// ابرها و بادها بر انس, و جّن حكومتبر كرد, تمنّا بينظير و بيسابقه
جوانب در اعجاز با توأم حكومتيگسترده داد/ قرار او اختيار در را معجزهاي چنين
مخصوصبه معجزهاي تقاضاي نيستكه ونقص عيب پيامبر براي اين و مختلف,

كند/ خودش
تقاضايي چنين در را خداوند اذن وحي طريق cdefgاز سليمان اينكه: ديگر پاسخ
كميت حا و قدرت از پرتوي ميخواست خدا ديگر تعبير به يا بود, كرده احساس
صالح اينكار براي cdefgرا سليمان و سازد, مجّسم بزرگش پيامبران از يكي در را خود
نمود درخواستيرا اوچنين و كند, درخواستي cdefgچنين سليمان كه داد اجازه و ديد
او به ندارد و نداشته وجود عالم در كه را بينظير و عجيب حكومت آن خداوند و
چـنان اجـازه و بـدانـد, كـاري براي صالح را كسي خداوند گر ا مسلّما و بخشيد,

بود/ نخواهد باقي ايراد براي جايي بدهد او به را درخواستي
زندگي در او كه شده نقل cdefg سليمان حاjت در كه است آن سخن اين شاهد
كه ميخوانيم mnopq كرم ا پيغمبر از حديثي در چنانكه بود, زاهد بسيار اش شخصي
كَاَن َو y١٧٧z الُحّواِري! النَّاَس يُطِْعُم َو عيَر الشَّ كُُل يأ كَاَن > بزرگفرمود: پيامبر اين درباره
<او َيْصبََح!>: َحتيى ُيَصلِّي قَائِما يََزاُل فََ� ُعنُِقِه ِالَيى يََدُه َشدَّ اللَّيُْل َجنَُّه ا ِاذَ كَاَن َو ْعَر الشَّ لِبَاُسُه
بود, مو از و لباسشخشن ميداد, مردم به خالصرا گندم ومغز ميخورد نانجوين
نماز به و ميگرفت, گردن دستبر ميافتاد جهان شببر تاريك پرده كه هنگامي و
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y١٧٨z ميداد>/ ادامه صبح تا yوگاهz ميخواست بر
شده بيان زمينه اين در جالبي cdefgتفسير الرضا موسي بن علي امام از حديثي در
ْن ّمِ َحٍد َِ يَنْبَِغي َّ لِيمُلْكا اْغِفرلِيَوَهْب (َربِّ آيه: تفسير از كه بود هنگامي وآن است

كردند/ سؤال حضرت آن از بَْعِدي)
َمأُْخوذٌ ُملٌْک َو النَّاِس ِاْجبَاِر َو الْجُوِر َو ِبالَْغلَبَِة َمأُْخوذٌ ُمْلٌك ُملْكَاِن لُْملُک <اَ فرمود: امام
لِي (َهْب ُسلَيَْماُن: َفَقاَل الَْقْرنَيِْن, ِذي َو طَالُوَت ُملِْک َو يَم ِابَْراهى آِل كَُملِْک , تََعاليى mِا ِقبَِل ِمْن
َخَر َفسَّ النَّاِس ِاْجبَاِر َو الُْجْوِر َو ِبالَْغلَبَِة َمأُْخوذٌ ِانَُّه يَُقوَل اَْن ي) بَْعدى ْن ّمِ َحٍد َِ يَنْبَغيى َّ مُلْكا
ِفي ُمكَِّن َو الطَّيِْر, َمنِْطَق ُعلَِّم َو يَاطيىَن/// الشَّ لَُه َوَجلَّ َعزَّ mُا َسخَّر َو يَْح/// الرِّ لَُه َوَجلَّ َعزَّ mُا
ِقبَِل ِمْن الُْمختَاِريَن الُْملُوِك ُملَْک يَْشبَُه َ ُملْكَُه اَنَّ بَْعَدُه َو َوْقِتِه ِفي النَّاُس َفَعِلَم اَْْرِض,
طريق از حكومتيكه است: دوگونه <حكومتبر الْجُوِر>: َو ِبالَْغلَبَِة الَْمالِِكيَن َو النَّاِس,
مانند است خدا سوي از كه حكومتي و ميآيد, دست به مردم اجبار و غلبه و ظلم

ذوالقرنين/ و طالوت و cdefg ابراهيم خاندان حكومت
او از بعد نتواند هيچكس كه دهد او به حكومتي كرد تقاضا خدا از cdefg سليمان
متعال خداوند لذا است; آمده دست به مردم اجبار و ظلم و غلبه طريق از بگويد:
و كرد/// او مسّخر را شياطين متعال خداوند نيز و ساخت/// او فرمان مسّخر را باد
بـه نمود, مستقر زمين در را او حكومت و داد, تعليم او به را پرندگان گفتن سخن
شباهتي هيچ او حكومت كه دانستند مردم بعد وزمانهاي آنزمان در جهت همين
حاصل ظلم و وزور غلبه طريق از يا و ميكنند, انتخاب را آن مردم كه حكومتي به

y١٧٩z ندارد>/ ميشود
كـرد, انـحصاري ملك cdefgتقاضاي سليمان كه نيست اين حديث اين از منظور
او و باشند, داشته وچرا چون آن درباره نتوانند مردم كه حكومتيكرد تقاضاي بلكه
عجيبي معجزات با آميخته حكومترا اين خداوند لذا كنند; ظلم و زور به مّتهم را
y١٨٠z وغلبه/ ازطريققهر ونه ازسويمردم, نه است, سويخدا دهداز كردكهنشان
بحث مورد او عصمت مقام با ارتباط در cdefgو سليمان درباره كه مطلبي سومين

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ١٢٢ چ١ ٨٣.١.١٦



كـه آنجـا است; آمـده ٣٣ تـا ٣١ آيـه ص سـوره در كـه است چـيزي گرفته قرار
َعْن الَْخيِْر ُحبَّ اَْحبَبُْت ِانِّي َفَقاَل ـ الِْجيَاُد اِفناىُت الصَّ ِيّ ِبالَْعشِّ َعلَيِْه ُعِرَض (ِاذْ ميفرمايد:
<zبـه ْعناىِق): َاْ َو وِق ِبالسُّ مَْسحا َفطَِفَق َعليَّ ُردُّوَها - ِبالِْحجاىِب تََواَرْت َحتّيى َربِّي كِْر ِذ
ـ داشتند عرضه او بر را تندرو چابک اسبان عصرگاهان كه را هنگامي yبياور خاطر
جهاد در آنها از خواهم مي zو دارم دوست پروردگارم بخاطر اسبانرا اين "من گفت:
قـدري به zآنها ـ شدند پنهان ديدگانش از تا yكرد مي نگاه آنها به "او كنم استفاده
و سـاقها بـه دست و بـازگردانـيد/ مـن نزد را آنها ديگر بار y:گفت كه بودند جالب

<yداد نوازش را آنها zو كشيد آنها گردنهاي
نـظر بـه cdefg سـليمان كـار در اشكـالي گـفتيم آيـات ايـن معناي در آنچه مطابق
آمـاده اسبهـاي ديدن از و ميبيند, سان خود رزمي نيروي از او زيرا نميرسد;
وآنـهارانـوازش آورنـد او نزد را آنها ميدهد دستور ديگر بار و ميبرد, لّذت جهاد

است/ الهي و منطقي و معقول كارهاي عموما اينها همه ميدهد,كه
cdefgقرار سليمان بر اشكالي مبدأ را آن و كرده معنا ديگري طور را آيه بعضي ولي
بـه دو هـر <ُرّدوهـا> و <تـواَرْث> جملههاي در ضمير گفتهاند: چنين آنها دادهاند,

الَعِشيَّ به تعبير از ولي است, نيامده عبارت در كه ميگردد باز yخورشيدz <شمس>
تـفسير, ايـن مـطابق كـرد/ اسـتفاده را آن مـيتوان آمـده آيـه در كـه yعـصرگاهانz
حجاب در و كرد غروب خورشيد كه شد اسبها تماشاي غرق cdefgچنان سليمان
ايـن گـفت: و برآشـفت سخت عصر نماز دسترفتن از خاطر به او و شد, پنهان
خورشيد كه درخواستكرد مEئكه از سپس و كردند, غافل خدا ياد از مرا اسبها
َو وِق ِبـالسُّ َمْسـحَا (َطـِفَق جـمله: و خوانـد, نماز و گرفت وضو او و بازگردانند را

ميدانند/ وضوگرفتن به اشاره ْعناىِق)را َاْ
داد دستور استكه آن جمله اين از منظور گفتهاند: و رفته فراتر اين از نيز بعضي
پروردگار ياد سببفراموشي اينكه عذر به بزنند, را اسبها وگردن ساق شمشير با
خدا راه در را گوشتشان و كشت را آنها گفتهاند اينكه و y!گناه از بدتر zعذر شدند
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اورا نظر كه بها و ارزش آن با اسبهايي زيرا ميرسد; نظر به عجيب نيز آن بخشيد
كند انفاق ميخواست گر ا و كشت گوسفند و گاو مانند نبايد جلبكرد, فوقالعاده
نـيست پوشيده كسي بر تفسيرها اين نادرستي ميداد/ ديگران به زنده را آنها بايد

زيرا:
بـه و نـداشت بـيشتر گـردن يك باشد وضو برنامه به اشاره جمله اين گر ا -١
گـردن و سـاق كردن قطع معناي به گر ا و ندارد/ معنا است عنق جمع كه <َاعَناق>
بـزرگي پـيامبر بـه تـنها نه كه است منطقي غير بسيار عمل يك اين باشد اسبها
انجام از نيز عاّدي عاقل يكفرد بلكه داد; آنرانسبت cdefgنميتوان سليمان همچون
بـوده گناهي گر ا نداشتند, گناهي اسبها كه چرا ميكند; خودداري عملي چنين

است! شده ها اسب تماشاي غرق استكه بوده او خود متوّجه
او از هميشه براي تا ببخشند ديگران به را ها اسب اين شود گفته اينكه كثر حّدا

ندارد دليلي هيچ ها اسب كشتن امّا نكنند, مشغول اورا و باشند دور
از آن استفاده و نيامده ميان به yخورشيدz <شمس> از سخني آيات اين در -٢
هـمان مـيباشد نـزديك آن بـه كه ضميري مرجع زيرا است: بعيد بسيار <الَعِشَي>
كه مEئكه از ذكري نيز و است, ها اسب معناي به مسلّما اينجا در استكه <الَخير>
نيز فرشتگان به آمرانه تعبير اين عEوه به نيامده, ميان به cdefgباشند سليمان مخاطب

ميرسد/ نظر به بعيد cdefg سليمان از
شد قضا كه نمازي شود استگفته ممكن بپذيريم را تفسير اين فرضكه به -٣
واز بوده, آفتاب غروب از قبل و شده, cdefgفوت سليمان از كه بوده مستحبي نماز
كار اذ شايد بوده؟! نماز معلومكه كجا از اص^ واجببودهاست؟ نماز كه معلوم كجا

/ ميدادهاست انجام آفتاب غروب از cdefgقبل سليمان كه بوده خاصي
به و باشد, واجب نماز معناي به <َرّب> ذكر گر ا كه: گفتهاند نيز مفّسران از بعضي
جـهاد بـراي آمادهسازي منظور به اسبها ديدن سان خاطر به cdefg سليمان راستي
عـبادتي خـود cdefg سليمان عمل اين زيرا نميشود; وارد او بر اشكالي شده غافل
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است/ ساخته غافل ديگري عبادت از اورا كه بوده بزرگ
تفسير و ميرسد, نظر به بعيد نيز تفسير اين دارد نماز كه اهّمّيتي به توّجه با ولي

شد/ گفته آغاز در استكه همان صحيح

cdefg يونس -٨

در او ميدهد نشان كه است مجيد قرآن در آيهاي نيز بزرگ پيامبر اين مورد در
يكآزمون از بعد خداوند و وتقاضايآمرزشنمود ظلمكرد اعترافبه خدا پيشگاه

ِفيى (َوَأْدَخلْنَاُهْم ميفرمايد: بخشيد; رهايي اورا و مستجابكرد, اورا دعاي طوjني

ِفيى َفنَاَدي َعلَيِْه نَْقِدَر لَْن َأْن َفظَنَّ ُمغَاِضبا ذََهَب ٕاِذْ النُّوِن ا َوذَ ـ الِِحيَن الصَّ ِمْن ٕاِنَُّهْم َرْحَمِتنَا
zبه را yيونسz ذالنون <و الظَّالِِميَن): ِمْن كُنُت ٕاِنِّيى ُسبَْحانََک َأنَْت َّٕاِ لََه ٕاِ َ َأْن الظُّلَُماِت
پنداشتكه مي وچنين خودyرفت; قوم ميان zاز خشمگين كه هنگام آن در yآور ياد
ظلمتها آن در y,نهنگفرورفت كام در كه موقعي zامّا نخواهيمگرفت; تنگ او بر ما
از مـن تـو! مـنزهي نـيست; مـعبودي تـو جـز y!خداونـداz" زد: صدا yكم مترا zي
لَِک كَذى َو الَْغمِّ ِمَن يْنَاُه نَجَّ َو لَُه (َفاْستََجبْنَا ميافزايد: دنبالآن وبه y١٨١z ستمكارانبودم>/
نـجاتش انـدوه آن از و رسـانديم; اجـابت بـه را او دعـاي <مـا اْلـُمؤِمِنيَن): نُنِْجي

y١٨٢z دهيم>/ مي نجات را مؤمنان گونه اين و بخشيديم;
cdefg يونس قرارگرفتن از كي حا كه فوق آيه كه ميشود عنوان سؤال اين اينجا در
ظلمكرده كسي چه به او ميسازد؟ او عصمت مقام با استچگونه صفظالمان در
نمود گمان وچرا غضبكرد؟ كسي چه اوبر بعEوه است؟ بوده چه ظلم واين بوده
منزله به نميتواند گانه سه جهات اين مجموع آيا نخواهدگرفت؟ اوتنگ بر خدا كه

باشد؟ او عصمت مسأله در استفهامي عEمت
كه , است آمده نيز قلم سوره ٥٠ تا ٤٨ آيه در سربستهاي شكل به معنا همين
َأْن لَْوَ ـ َمكْظُوٌم نَاَديَوُهَو ٕاِذْ الُْحوِت َكَصاِحِب تَكُْن َوَ َربَِّک لُِحكِْم (َفاْصِبْر ميفرمايد:
<پس الِِحيَن): الصَّ ِمْن َفَجَعلَُه َربُُّه َفاْجتَبَاُه ـ َمْذُموٌم َوُهَو ِبالَْعَراِء لَنُِبَذ ِه َربِّ ِمْن ِنْعَمٌة كَُه تََداَر
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در كه z مَباش zيونس ماهي صاحب مانند و باش, شكيبا پروردگارت حكم ابEغ در
اندوه نهايت با كه آنزمان در yشد اولي كيفرترك وگرفتار شتابكرد خدا حكم ابEغ
yمـاهي شكم zاز بود, نيامده ياريش به پروردگارش رحمت گر ا و ـ خواند را خدا
از و برگزيد را او پروردگارش ولي ـ بود نكوهيده كه حالي در شد مي افكنده بيرون

داد>/ قرار صالحان
گر ا و بود, كرده عجله خود كار cdefgدر يونس كه ميشود استفاده نيز تعبير اين از

ميشد/ مشكل او كار نميشتافت او ياري به خدا لطف
قومش از او فرار به قرآن آنكه از بعد شده, نيزتكرار صافّات سوره در معنا همين
دهـان در او انداختن و زدن قرعه و كشتي بر شدن سوار داستان و ميكند, اشاره
ِفي لَلَِبَث - الُْمَسبِِّحيَن ِمَن كَاَن انَُّه (َفلَْوَ ميفرمايد: ميشود, يادآور را عظيم ماهي
شكمآن در قيامت روز تا نبود,- تسبيحكنندگان از او گر <وا يُبَْعثُوَن): يَْوِم ِاليى بَطِْنِه

y١٨٣z zماهيyميماند!>/
گر ا و شود؟ زنداني ماهي شكم در ميبايست كه بود خEفيكرده كار اوچه مگر
زنـدانـي مـاهي شكـم در نـميكرد نـيايش او درگـاه بـه و نميگفت خدارا تسبيح
سه عبارتمختلفدر سه با cdefgكه ماجراييونس اينكه سخن كوتاه y١٨٤z ميشد؟
عصمتاين مقام زمينه در سؤاjتيرا است آمده yوصافّات قلم, zانبياء, قرآن سوره

ميطلبد/ منطقي پاسخ كه برميانگيزد بزرگ پيامبر

پاسخ

حضرت از خEفي كه ميدهد نشان مختلفآياتفوق تعبيرات استكه درست
كـننده مـEمت مـعناي بـه -خـواه <مـليم> <ظالم>و تعبيربه بود, سرزده cdefg يونس
واژه زيـرا است, ديگـران مEمت موجب كه كاري دهنده انجام يا باشد, خويشتن
از يـونس گـر <ا كـه تـعبير ايـن هـمچنين و شـده- تـفسير مـعنا دو هـر بــه <مليم>
به را او دعاي <ما به تعبير و ميماند> ماهي شكم در قيامت تا نبود تسبيحكنندگان
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الُْحوِت)كه َكَصاِحِب تَكُْن َ) تعبير و بخشيديم> نجاتش اندوه از و رسانديم اجابت
اَْن (لَْوَ تعبير همچنين و نباش/ يونس مانند ميدهد: دستور mnopq اسEم پيغمبر به
ياريش به پروردگارش رحمت گر ا <و َمْذُموٌم): ُهَو َو ِبالَْعراِء لَنُِبَذ َربِِّه ْن ّمِ ِنْعَمٌة كَُه تَداَر
همه بود>, نكوهيده كه حالي در شد مي افكنده بيرون yماهي شكم zاز بود, نيامده
واقع نميبايست كه بود شده واقع اينجا در چيزي كه ميدهد نشان تعبيرات اين
چرا است; بوده اولي يكترك فقط خEف, كار اين كه ميدهد نشان قرائن امّا شود!
عنايت مورد و مرسل, پيغمبر يك عنوان به cdefgرا يونس خداوند آيات همين در كه
پيامبران از يكي عنوان به او از انعام سوره ٨٦ آيه در و است, كرده ذكر الهي خاص
١٦٣ آيـه در همچنين ميكند, ياد بخشيده برتري جهانيان بر را او خدا كه بزرگي
و اسماعيل و ونوح ابراهيم همچون الشأني عظيم پيامبران عداد در اورا نساء سوره

است/ كرده ذكر cdefg عيسي
يا و هريك كه دارد وجود مختلفي احتماjت بوده؟ چه اولي ترك اين اينكه در
خود قوم ترك در او اينكه جمله از باشد/ اولي ترك اين دليل ميتواند آنها مجموع
آنها بر نفرين در يا و مينمود, مقاومت آن از بيش بود سزاوار كه كرددرحالي عجله
اذن منتظر قومش ميان از شدن خارج هنگام به بود بهتر اينكه يا و نميكرد, شتاب

بود/ شده مأيوس آنها هدايت از ظاهرا هرچند ميماند, پروردگار
نشود; انجام كه بود بهتر بلكه نيست, گناه امور اين از هيچيك كه است روشن
مجازات آن به شده Eمبت يا و ظلم به تعبير و بود مEمت و سرزنش سزاوار بنابراين
هنگام به آن مبسوط شرح كه است ِبيَن> الُْمَقرَّ َسيِّئَاُت بْراىِر َاْ <َحَسنَاُت باب از الهي

شد/ بيان cdefg آدم حضرت اوjي ترك در بحث
گرفت نخواهد تنگ او بر خداوند كرد تصّور او كه دارد وجود نيز احتمال اين
سـطح در كـه آنها كه چرا بود; اولي ترك نيز تصّور همين َعلَيِْه) نَّْقِدَر لَّْن اَْن (َفظَنَّ
اينكه نه باشند, ورجاء حالتخوف ميان در هميشه بايد دارند قرار ايمان از باjيي

گردند/ مأيوس لطفش از نه و بدانند, الهي مجازات از ايمن را خود
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قوم آن اعمال بر بودن معنايخشمگين به استكه <مغاضبا>روشن به تعبير اما
كـر ذ گـاهان ناآ از بعضي كه پروردگار! به نسبت بودن خشمگين نه است, گنهكار
هم ايمان حّداقل با نيستكه سازگار انبياء مقام با تنها نه چيزي چنين زيرا كردهاند;
آمده لربه> اضبا <مُغى تفسير اهل بزرگان از بعضي كلمات روايتيا در گر ا و نميسازد,
قـوم اعمال از خدا خاطر به او يعني ميباشد, َربِّه> ْجِل َِ <ُمغاىِضبا معنايش است

بود/ خشمگين
از بعد ظلمتهايشيكي تاريككه زندان آن در او چرا كه ميشود اينجاروشن از
فـرو ـ شبها ظلمت و دريا, ظلمت ماهي, شكم ظلمت ـ بود گرفته قرار ديگري
ِالىَه َ) شده حساب بسيار تعبيرات آن با و برآمد خواهي عذر مقام در وچرا رفت؟

بخششنمود/ تقاضاي خداوند از الظَّالِِميَن) ِمَن كُنُْت ِانِّي ُسبَْحانََک اَنَْت َِّا
cdefg الرضـا مـوسي بن علي امام كه آمده روايات از بعضي در اينكه توّجه قابل
را خود توّجه و گرفت قرار ماهي شكم خلوتگاه آن در كه هنگامي <يونس فرمود:
را خود برتافت, كّليروي به خداوند غير از و داشت, معطوف عبادت به يكپارچه
و نـميداد انـجام خـدا پـيشگاه در قـب^ را عبادتي چنين چرا كه شمرد ظالمان از
َبـطِْن فـي َلـَها َفـَرْغتَني ـِتي الَّ ِة الِْعبَاَد هىِذِه ِمثَْل كي ِبتَْر الظَّالِِميَن ِمَن كُنُْت گـفت:"ِانّي

y١٨٥z الُْحوِت">/
توانسته كه بوده ماهي كدام cdefgواينكه يونس به آياتمربوط تفسير مورد در البتّه
و آب بدون طوjني مدت در انساني است ممكن وچگونه دهد؟ جاي خود در اورا
بـزرگ مـعده در آمـاده ك خـورا آن است ممكن چگونه و بماند؟ زنده هوا و غذا
شرحآن كه دارد وجود قبيل اين از ي سؤاjتديگر و وجذبنشود؟ حيوانيهضم
بخواهند سواjترا اين پاسخ كه كساني و است, خارج عصمت بحث موضوع از
حـضرت دربـاره كـه آيـاتي ذيـل ٢٤ و ١٩ و ١٣ جـلد نـمونه تفسير به ميتوانند

كنند/ مراجعه cdefgاست يونس
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mnopq پيغمبراس�م -٩

در كه دارد وجود مجيد قرآن در مختلفي آيات mnopqنيز اسEم پيغمبرگرامي درباره
ميباشد: آياتزير عمدتا و است برانگيز سؤال عصمت مسأله

ِنْعَمتَُه يُِتمَّ َو تَاَخََّر َما َو ذَنِْبَک ِمْن َم تََقدَّ َما mُا لََک لِّيَْغِفَر - مُّبِينا َفتْحَا لََک َفتَْحنَا (ِانَّا الف-
تـا - سـاختيم فـراهـم آشكـاري فتح تو براي <ما مُّْستَقِيما): ِصَراطا يَْهِديََک َو َعلَيَْک
راه بـه و كند, تمام تو بر نعمتشرا و بيامرزد را تو آينده و گذشته گناهان خداوند

y١٨٦z فرمايد>/ هدايتت راست
واjي مـقام بـا مـعنا ايـن چگونه است گناه معناي به <ذَنب> اينكه به توّجه با

است؟ سازگار بزرگ پيامبر آن عصمت
سـؤال ايـن بـه پـاسخ مـقام در و دارنـد فراوانـي بحثهاي مفّسران اينجا در

اينكه: جمله از كردهاند, ذكر گوني گونا تفسيرهاي
گـر ا زيرا ندارد; عصمت مقام با منافاتي هيچ كه است اولي ترك همان منظور
گـفته اولي تـرك آن به كند صرفنظر آن از بهتر كار از و آورد, بجا خوبي كار انسان
بجا را مستحبي بلكه نداده انجام گناهي تنها نه كه حالي در yكنيد zدقّت ميشود/
بـر گناه و ذنب اطEق و است, بوده ديگري مستحب هم آن از باjتر ولي آورده,
َسـيِّئاُت اَبَراِر <َحَسناُت گفتيم كه چرا آنهااست; واjي مقام خاطر به كاري چنين

الُمَقَرِبيَن>/
همان كه دارد تقدير در چيزي آيه zبنابراين است امّت گناه منظور اينكه ديگر

/yميباشد <امّت> كلمه
ذنب زيرا شدند, mnopqمرتكب پيامبر حق در استكه گناهاني منظور اينكه ديگر
مـيشود- مـفعول بـه اضـافه گاهي و فاعل به اضافه گاه كه دارد مصدري معناي
قـب^ كه را مظالمي و گناهان همان نميتوانستند دشمنان مكّه فتح از بعد مُسلژما

دهند/ انجام ميشدند mnopqمرتكب پيامبر درباره
# # #
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خاطر به ديگريكه وتفاسير شد ذكر jبا در سهگانهكه تفسيرهاي اين از غير ولي
با مختلفي جهات از كه داريم تفسيري پوشيديم, چشم ذكرشان از اهّميّتآنها عدم
روايات با و است سازگارتر آنها در موجود قرائن و فوق آيات محتواي و مضمون

ميباشد: هماهنگ rstuvنيز معصومين
در كه تعبيراتي و آن, بعد و قبل تعبيرات بايد آيه معناي فهم براي اينكه: توضيح
ميان در صراحترابطهاي با آيه اين در گيرد/ قرار توّجه مورد دقيقا است آيه خود
مبين فتح اين از هدف ميفرمايد: , كه شده برقرار گناهان اين آمرزش و مزبور فتح
آينده و گذشته گناهان خداوند كه بود اين yمكه فتح بعضي قول به يا حديبيه zصلح

بيامرزد/ را تو
هـنوز كـه گـناهاني امّـا است, درك قـابل گـذشته گناهان آمرزش گذشته اين از
ايـن مـفهوم آيـا شـود؟ الهي آمرزش مشمول است ممكن چگونه نگرفته صورت
و منطقي غير يكامر اينكه است؟ آينده در گناه برايهرگونه سبز چراغ سخن,دادن

است/ نامعقول
معمو� اينكه: وآن ميسازد واقف آيه واقعي مفهوم به را ما دونكته اين در دقّت
به آن اثر بر شان نامشروع منافع كه آنها ميدهد, رخ الهي انقEب يك كه هنگامي
و بـيمنطق, هـاي مـتعّصب و خـرافـي ُسـنن به وفاداران همچنين و افتاده, خطر
موضع آن برابر در ميبيند, خطر در خويشرا نادرست عقائد خشككه متحّجران
مـيدهند, آن بـه نـاروا نسـبت هرگونه انقEب, آن كوبيدن درهم براي و ميگيرند
انقEب آن برايرهبر را مختلفي گناهان و ميزنند, تهمتها و ميپردازند, دروغها
مقّدسات به ,/ انداختهاست تفرقه مردم ميان در او اينكه جمله از ميكنند, رديف
و مال به رسيدن و مردم بر حكومت و هدفشرياست ميگويند: و ميكنند توهين
انقEب آن گر ا و است!! بيگانگان اهداف مجري و ديگران دست آلت است, مقام
اصو� و ميشود, هم پررنگتر بلكه مييابد, ادامه تهمتها اين تنها نه نشود, پيروز
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شد/ خواهد تلّقي اّدعاها اين صدق بر دليلي عنوان به انقEب شكست
درهـم خرافـي هاي سنّت شد, پيروز انقEب الهي عنايات با كه هنگامي ولي
آسـماني رهـبر آن دعـوت حـقانيّت و شد, قطع ظالمان نامشروع منافع شكست,
و بود, گذشته به مربوط كه آنها چه وتهمتها فرضي اينگناهان روشنگشتتمام
و شد, خواهد برچيده همه ميكرد, پيدا شيوع و ميشد طرح آينده در كه آنها چه
پشـيماني و نـدامت و افسوس به را خود جاي ناروا تهمتهاي و حمله و هجوم
نـباشند آوردن ايـمان بـه حـاضر كه متعّصباتي و كوردل منافقان حّتي و ميدهد,

ميبينند/ بيرنگ را خود حناي چون ميشوند, خاموش
تـا آورديم پيش تو براي را مبين فتح اين ما ميگويد: پيغمبرش به خداوند لذا
yمـيشمرند بـر خـود زعـم بـه آنها كه z را تو آينده و گذشته گناهان تمام خداوند

y١٨٧z ببرد/ ميان از و بپوشاند
او زيـرا شـده; داده خدا به غفران اين نسبت چرا ميشودكه روشن اينجا از

است/ ساخته استفراهم مبين فتح همان كه را آن وسائل
مـوسي بـن عـلي امـام از اjخـبار عيون كتاب در كه حديثي در اينكه جالب
در cdefg امـام آنجـا ميبينيم/ مطلب اين بر روشني بسيار اشاره شده نقل cdefg الرضا
فرمود: است؟ سازگار انبيائ عصمت با آيه اين چگونه اينكه از مأمون سؤال جواب
مكّه مشركان <هيچكسنزد :<mِا َرُسوِل ِمْن ذَنْبا اَْعظَُم َمكََّة ُمْشِرِكي ِعنَْد اََحٌد يَكُْن <لَْم
اينكه <بهخاطر ميفرمايد: توضيحآن سپسدر نبود/> خدا ازرسول گناهشبزرگتر
تـوحيد بـه را mnopqآنـها پـيامبر كه هنگامي ميپرستيدند; بت شصت و سيصد آنها
را ما خدايان همه او آيا گفتند:" تعّجب ازروي و آمد, آنانگران بر بسيار دعوتكرد
mُا َفتََح ا <َفلَمَّ ميافزايد: سپس است>؟! عجيبي چيز چه كرده؟ تبديل خدا يك به
ِمْن تَقََّدَم َما mُا لِيَْغِفَرلََک مُّبيىنا َفتْحَا َلَك َفتَْحنَا ِانَّا ُد ُمَحمَّ يَا لَُه َقاَل َمكََّة نَِبيِِّه َعلَيى تََعالَيى

نَّ َِ ـَر تَأَخَّ َمـا َو َم تََقدَّ ِفيَما mِا تُوِحيَد ِبُدَعاِئَك َمكََّة, اَْهِل ُمْشِرِكي ِعنَْد تَأَخََّر َما َو ذَنِْبَک
ِانْكَاِر َعليى يَْقِدْر لَْم ِمنُْهْم بَِقَي َمْن َو َمكََّة, َعْن َبْعُضُهْم َخَرَج َو َبْعُضُهْم اَْسلََم َمكََّة ُمْشِرِكي
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َعـلَيِْهْم!> بِـظُهُوِرِه مَـغْفُورا لَِک ذى ِفـي ِعـنَْدُهْم ذَنْبُُه َفَصاَر ِالَيِْه النَّاَس اَْدَعي ِاذ التَّْوحيىِد
ما محّمد! فرمود:"اي خداوند كرد فتح پيامبرش براي را مكّه خداوند كه :هنگامي
مشـركان نـزد كه آيندهاي و گذشته گناهان تا كرديم فراهم تو براي را آشكاري فتح
از بعضي كه چرا ببخشد" داري, و داشتي توحيد, سوي به دعوت خاطر به عرب,
مـاندند بـاقي كـه آنها و شدند, خارج مكّه از نيز بعضي و آوردند, ايمان مشركان
انكار ميخواند آن سوي به را mnopqمردم پيغمبر كه هنگامي را, توحيد نميتوانستند
به yميدادند اونسبت به كه مسائلي ساير zو مسأله اين در آنها گناهشنزد لذا كنند;

شد!> بخشوده آنها بر پيروزي خاطر
<آفرين الَْحَسِن>: اَبَا يَا َك دَرُّ <لِلّىِه عرضكرد: شنيد را تفسير اين مأمون كه هنگامي

y١٨٨z الحسن>! ابا اي تو بر
سـعد كـتاب در طاووس بن سّيد كه حديثي در ديگري تعبيرات با معنا همين
مكّه اهل و قريش كه شده نقل است rstuvروايتكرده اهلبيت ائمه طرق السعوداز
مـيدادنـد, mnopqنسـبت اسEم پيامبر به زيادي گناهان آن, از بعد و هجرت از قبل
بيرحم دشمنان آن با محبّت و كرامت آن mnopqبا پيغمبر و شد, فتح مكّه كه هنگامي

y١٨٩z كردند>/ صرفنظر ميدادند نسبت او به كه گناهاني تمام از آنها كرد رفتار
هـدايـتت راست راه بـه و كـند تـمام تـو <نعمتشرابـر ميفرمايد: آيه پايان در

مُّْستَقيما)/ ِصراطا يَْهِديََک َو َعلَيَْک ِنْعَمتَُه يُِتمَّ (َو فرمايد>:
جوامع تمام بر بلكه پيامبر بر تنها نه خداوند بزرگنعمت فتح اين با استكه پيدا
خوردند, شكست سختاسEم سر دشمنان هميشه براي زيرا شد; تكميل اسEمي
داده قرار مسلمين و حضرت آن برابر در بيشتر چه هر پيشرفت براي روشني راه و

شد/
# # #

ميفرمايد: كردهو خطاب پيغمبرش به خداوند ميخوانيم: ديگري آيه در ب-
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و شـوند آشكـار تـو بـراي راسـتگويان كـه آن از پيش چرا بخشيد; را تو <خداوند
َو َصَدُقوا الَّذيَن لََک يَتَبَيََّن َحتّيى لَُهْم اَِذنَْت لَِم َعنَْک mُا (َعَفا بشـناسي>: را دروغگويان

/y١٩٠z الْكَاِذبيىَن) تَْعلََم
اجازه آنها به چرا اينكه از سؤال و سرزنش و عقاب و سو يك از عفو به تعبير آيا
منافقان از گروهي به پيامبر كه اجازهايرا نيستكه آن بر دليل ديگر, سوي از دادي؟
آيه اين آيا ؟ بودهاست خEفي كنندكار خودداري جهاد ميدان در شركت از كه دادند

سازگاريدارد؟ حضرت آن عصمت مقام با
عـتاب بعد و ميگويد, عفو از سخن نخست خداوند آيه اين در اينكه جالب
جسورانه چنان الهي, بيان لطف اين به توّجه بدون گاهان ناآ از بعضي ولي ميكند!
mnopq پيامبر از گناه صدور امكان بر دليل را آيه كه كردهاند برخورد مسأله اين به نسبت
<جـمله مـينويسد: آيـه ايـن تفسير ذيل كّشاف در زمخشري جمله از دانستهاند!
و مـيرود كـار بـه جـايي چنين در عفو زيرا است; جنايت از كنايه َعنَْک) mَُعَفاا)

y١٩١z دادي>! انجام بدكاري و كردي خطا تو استكه اين آيه معناي
در كه تعبيراتي و آن, ذيل و صدر و آيه محتواي در بيشتر كمي گر ا كه حالي در
در حضرت به نسبت عتاب و عفو, كلمه كه ميدانستند ميكردند دقّت آمده آيات
تعبير نوعي كردن پيامبر به را سخن وروي است, منافقان كار زشتي بيان براي واقع

است/ مهم واقعيت يك بيان براي لطيف كنايي
ميدهد خطابقرار و عتاب مورد دوستانشرا از يكي انسان گاه اينكه: توضيح
اين حقيقت در و بشناسند؟ را او مردم و شود, كسرسوا فEن نگذاشتي چرا كه

ثالث/ شخص از انتقاد براي است مقّدمهاي خطاب و عتاب
به بخواهد كسي كنيد فرض ساخت: ميتوانروشن مثالي كر ذ با را موضوع اين
اورا دست شما دوستان از يكي حال اين بزند;ودر سيلي شما بيگناه فرزند صورت
آن باطن زشتي اثبات براي گاهي ولي نميشويد, ناراحت كار اين از مسلّما بگيرد,
نگذاشتي چرا ميگوييد: عتاب صورت به و دوستتانكرده, به شخصرويسخنرا
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عتاب لباس در كه سخن اين بشناسند؟ را سنگدل مرد اين مردم همه تا بزند, سيلي
آن سنگدلي و بيرحمي از است بليغي كنايه واقع در است دوست سرزنشيك و

ستمگر/ مرد
نقل آيه اين تفسير در cdefg الرضا موسي بن علي امام از كه تعبيراتي از بعضي در
يَا اْسَمِعي َو اَْعِني "ِايَّاَك نََزَل ِمّماى <هىذا cdefgفرمود: امام كه است آمده تعبير اين شده
ضـربالمـثل قـبيل از آيـه <اين تَُه>: اُمَّ ِبِه اََراَد َو نَِبيَُّه, لَِک ِبذى تََعاليى mُا َخاطََب جَاَرُه",
خداوند بشنو", تو همسايه اي ولي ميگويم, تو "به ميگويد: استكه معروفعرب

y١٩٢z است/> امّت منظور ولي پيامبرشكرده به آيه اين در را سخن روي نيز
اين شاهد شد/ باjگفته در كه باشد مطلبي همان به اشاره است اينسخنممكن
وقـتي كه است شده داده اجازه mnopq پيامبر به قرآن ديگرياز آيات در كه آن سخن
خاطر به مهم بعضيكارهاي در شركت از ميخواهندكه اجازه حضرت آن از مؤمنان
ميبيند وصEح ميخواهد هركسكه به پيامبر شوند معاف شخصي گرفتاريهاي
:(mَا َلـُهُم اْستَْغِفْر َو ِمنُْهْم ِشئَْت لَِّمْن فَأْذَْن َشأِْنِهْم ِلَبْعِض استَأذَنُوَك (َفاِءذَا دهـد اجازه
مـي كـه كـدام هر بخواهند,به اجازه تو از خود yمهّمz كارهاي بعضي براي <هرگاه
خداوند كه بخواه آمرزش خدا از برايشان و ده, اجازه yبيني مي صEح zو خواهي

y١٩٣z است> مهربان و آمرزنده
مـنافقان از گروهي به پيامبر كه نداشته وجود مانعي الهي اجازه اين با بنابراين
آنـها شـركت اينكه خصوص به كنند, خودداري جهاد در شركت از تا دهد اجازه

است/ ميآفريده هم مشكEتي شايد و نميكرده, حل را مسلمانان از مشكلي
فوق آيه براي مناسبي تفسير jبا تفسير كه فهميد ميتوان جهات اين مجموع از

ندارد/ وجود باشد عصمت مقام مخالف كه چيزي آيه در و است,
# # #

خوانده پسر مطلّقه همسر mnopqبا اسEم پيامبر ازدواج مورد در كه ديگري آيه ج-
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است/ برانگيز سؤال گروهي براي نيز است, شده نازل yزيدz خود,
شد, پيدا وهمسرش زيد ميان اختEف كه هنگامي ميگويد: صراحت با آيه اين
مؤثّر توصيفها اين كه هنگامي ولي بازداشت, دادن طEق از را او mnopqكرارا پيامبر
از تا درآورد خود همسري به mnopqاورا پيامبر داد, طEق اوهمسرشرا و نشد واقع
هـمانند انسان خوانده پسر همسر ميگفت: كه را جاهلي غلط سنّت يك سو يك
شكست ديگر سوي از و بشكند, درهم است حرام انسان بر او واقعي پسر همسر
پيامبر عّمه دختر و عبدالمطلب دخترزاده او زيرا نمايد; جبران را زيد ,همسر زينب
آزاد برده كه ـ زيد ازدواج به mnopqتن پيامبر توصيه به كه بود بزرگ خانواده يك از و
گرانتر! جدائي اين و بود اوگران براي ازدواج آن مسلّما و بود, داده ـ بود شدهاي

/yكنيد zدقّت
َعلَيَْک َأْمِسْک َعلَيِْه َوَأنَْعْمَت َعلَيِْه mُا َأنَْعَم لِلَِّذيى تَُقوُل (َوٕاِذْ ميگويد: قرآن اينجا در
ا َفلَمَّ تَْخَشاُه َأْن َأَحقُّ mَُوا النَّاَس ُه َوتَْخشى ُمبِْديِه mُا َما نَْفِسَک ِفيى َوتُْخِفيى mَا َواتَِّق َزْوَجَک
ا ٕاِذَ َأْدِعيَاِئِهْم أَْزَواِج ِفيى َحَرٌج الُْمْؤِمِنيَن َعلَي يَكُوَن َ لِكَْي ْجنىكََها َزوَّ َوطَرا نَْها مِّ َقَضيَزيٌْد
كسكه آن به كه را زماني yبياور خاطر <zبه َمْفُعو4): mِا َأْمُر كَاَن َو َوطَرا ِمنُْهنَّ َقَضْوا
خواندهات فرزند zبه بودي داده نعمت او تونيزبه و بود داده نعمت او به خداوند
خـود دل در و بپرهيز" خدا از و دار نگاه خود براي را "همسرت گفتي: مي "زيد"
در ترسيدي مي مردم از و ميكند; آشكار آنرا خداوند داشتيكه مي پنهان چيزيرا
زن آن از نيازشرا زيد كه هنگامي بترسي/ او از استكه سزاوارتر خداوند كه حالي
بـراي مشكـلي تا درآورديم تو همسري به را او ما ,yشد جدا او از zو آورد سر به
شدند نياز بي آنها از كه هنگامي ـ هايشان پسرخوانده همسران با ازدواج در مؤمنان
غـلط سـنّت zو است شـدني انجام خدا فرمان و نباشد; ـ yدادند طEق را آنها zو

y١٩٤z /<yشود شكسته بايد زنان اين تحريم
افسانههاي مشت يك كه افتاده مغرضان وگاه گاهان ناآ دست به ميدان اينجا در
y١٩٥z دهند/ mnopqنسبت اسEم پيامبر به و كنند تحميل قرآن وبر بافته هم به دروغين
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است دوجملهاي پرداخت آن توضيح به بايد و است مهم ما براي اينجا در آنچه
وجود قرآن آيات در آن از اثري كه خرافي افسانههاي وگرنه آمده, فوق آيه در كه

كنيم/ دفاع آن از و دهيم قرار بررسي مورد بخواهيم ما نيستكه ;چيزي ندارد
چيزي خود دل <ودر ِه) ُمبْديى mُا َما نَْفِسَک فىي تُْخفىي (َو ميفرمايد: يكجمله در
(َو ميخوانيم: دو جملة در و ميكند/> آشكار را آن خداوند كه ميداشتي پنهان را
خـداونـد كـه حـالي در مـيترسيدي مردم <از ُه>: تَْخَشى اَْن اََحقُّ mُا َو الْنَّاَس تَْخَشي

بترسي/> او از استكه سزاوارتر
ندارد؟ منافات پيامبر عصمت مقام با جمله دو اين آيا

آن به مطالبزيادي پردازان افسانه ولي دارد, سربسته ظاهرا مفهومي اول جملة
العياذ ـ mnopqرا الله رسول تا داده اسEم دشمنان دست به مناسبي ك خورا و بستهاند

داشت/ عEقه و عشق زيد همسر به نسبت او كه كنند متّهم ـ با�
زيد به بارها تو ميگويد: زيرا ميكند; تكذيب آيه خود را مسأله اين كه حالي در
تَُقوُل> <ِاذْ جمله كه باشيد داشته توّجه ـ مده طEق همسرترا كه ميكردي توصيه
كه آنگونه مسأله گر ا و ـ ميباشد استمرار بر دليل و است مضارع فعل صورت به
يـا كـند, استقبال طEق مسأله طرح از mnopq پيامبر بايد باشد, پنداشتهاند دشمنان

نمايد/ نهي آن از مكّرر طور به اينكه نه كند; اختيار سكوت jاقل
حالي در ميترسيد مردم از دليل چه mnopqبه پيامبر گفتهاند: نيز دوم جمله مورد در

بترسد/ خداوند از است سزاوارتر خداوند كه
دوجمله اين ومخصوصا آيه اين تفسير در متعّدديكه احتماjت عليرغم ولي
در تنها گر ا افتادهاند, اشتباه به نيز معروف مفّسران از بعضي كه آنجا تا شده, داده
مـيكردند دقّت ـ جمله دو اين از بعد و قبل جملههاي مخصوصا ـ آيه خود متن
ابهامات شود بريده آن بعد و قبل از كه هنگامي ولي است, وگويا آيهروشن مفهوم

ميافكند/ سايه آن بر زيادي
پسر كه زيد به خداوند است: چنين آن جملههاي بندبند به توّجه با آيه تفسير
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mnopqاو الله رسول كه بود بردهاي و غEم اوقب^ ـ mnopqبود عبدالله بن محمد خوانده
خـود فرزند منزله به را او بود كفايت و درايت و هوش داراي چون و كرد, آزاد را
قرار نعمتخود مشمول اورا mnopqنيز پيامبر و بود, بخشيده را ايمان نعمت ـ برگزيد
از كه عمهاشرا دختر و پذيرفت, خود فرزند همچون اورا حّتي و آزادشكرد و داد
مفهوم است اين درآورد; او همسري به بود شخصيت با و سرشناس خانواده يك
ميان اختEفي كه ميشود استفاده بعد جمله از و َعلَيِْه) اَنَْعْمَت َو َعلَيِْه mُا (اَنَْعَم جملة
اورا mnopqپيوسته پيامبر و افتاد, او طEق فكر به طوريكه به شد واقع وهمسرش زيد
َزْوَجَک َعلَيَْک (َأْمِسْک مينمود پرهيزكاري و تقوا به دعوت و ميكرد منع كار اين از

/(mَا َواتَِّق
گر ا ميكرد فكر سو يك از بود: گرفته قرار جريان دو ميان در mnopq پيامبر اينجا در
براي بايد بيانجامد جدايي و طEق به كارشان و نشود حاصل دوهمسر ميان صلح
او شدهاي آزاد برده حّتي كه شدهـ عمهاشزينب دختر دامنگير كه شكستي جبران
داشتكه بيم اين از ديگر سوي از و برگزيند, خود همسري به ويرا دادهـ طEق را
گيرند: خرده جهت دو از او امر براين بودند بهانه منتظر كه منافقان مخصوصا مردم
چـون مـيشكست درهـم را عرب جاهلي دار ريشه سنّت يك اينكه: نخست
اورا با ازدواج و ميدانستند حقيقي فرزند همسر همچون را خوانده پسر آنهاهمسر

ميكردند/ حساب عروسخود با ازدواج همچون
پيامبراعظم شأن دون را شده آزاد برده يك مطلّقه همسر با ازدواج اينكه: ديگر

ميشمردند/ عيب او بر و ميكردند mnopqفكر
ازدواج ايـن جـدايـي, آن از بـعد كـه بود گرفته تعلّق اين بر خداوند اراده ولي
ميگويد: آيه ذيل كه همانگونه شود, كوبيده درهم غلط سنت اين و صورتگيرد,
آنها از هنگاميكه ـ هايشان پسرخوانده همسران با ازدواج در مؤمنان براي <مشكلي

ِفيى َحَرٌج الُْمْؤِمِنيَن َعلَي يَكُوَن َ (لِكَْي نباشد>: ـ yدادند طEق را آنها zو شدند نياز بي
َوطَرا)/ ِمنُْهنَّ َقَضْوا ا ٕاِذَ َأْدِعيَاِئِهْم أَْزَواِج
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آشكار را آن خداوند سرانجام و ميداشت مخفي دل mnopqدر پيامبر آنچه بنابراين
داشته او طEق به اصرار زيد كه صورتي در بود, زيد همسر با ازدواج ساختهمان
انـتظار كـه بـود العـملهايي عكس داشت بـيم آن از mnopq پيامبر كه چيزي و باشد
شأن در كه زني با ازدواج همچنين و جاهلي سنّت اين شكستن مقابل در ميرفت
بود; نشده صادر الهي قطعي فرمان كه بود زماني ترستا دهند/ نشان mnopqنبود پيامبر
ازدواج مطلّقه زن آن با داري وظيفه تو كه شد صادر قطعي فرمان كه هنگامي ولي
جاري خداوند را عقد اين صيغه حّتي و بشكني درهم را غلط سنّت دو هر و كني
هـيچگونه پيامبر پس آن از ا) ْجنىكَهى (زوَّ است آمده قرآن متن در كه همانگونه كرد

نداد/ راه خود به مسأله اين در ترديدي و ترس
منعيبر <هيچگونه ميفرمايد: كيدكرده, تأ معنا اين بر نيز بعد آيه در جالباينكه
كه كساني مورد در الهي سنّت اين نيست; داشته مقرر او براي خدا آنچه در پيامبر
است>: كاملي تدبير و رويحساب خدا وفرمان بوده; جاري نيز اند بوده اين پيشاز
اَْمُر كَاَن َو َقبُْل ِمْن َخلَْوا الَِّذيَن ِفي mِا ُسنََّة لَُه mُا َفَرَض ِفيَما َحَرٍج ِمْن النَِّبيَّ َعلَي كَاَن ا (مَّ

y١٩٦z ْقدُورا)/ مَّ َقَدرا mِا
يك داد انـجام حـادثه اين در mnopq پيامبر كه كاري ميگويد: صراحت با آيه اين
يكفرمان اين و داشته, وجود نيز پيشينيان در كه بود برنامهاي و بود, الهي فريضة

گيرد/ انجام ميبايست استكه الهي شده حساب
تـعبيرات ايـن بـود خصوصي عEقه و شخصي خواسته يك مسأله گر ا مسلّما
و است مسائل اين بدهكار مغرضگوششان دشمنان نه ولي نداشت; معنا آن دربارة
اين مورد در را صدا و سر پر دروغين افسانههاي كه گاه ناآ پردازان قّصه از بعضي نه

دادهاند/ واقعيّاتترجيح بر ماجراها گونه
اينكه توّجه قابل است/ كافيگويا بقدر اينجا در تعبيراتقرآن خوشبختانه ولي
cdefgنقلكرده الحسين عليبن امام از قرطبي سنّت اهل معروف مفّسر حديثيكه در
خواهد طEق زينبرا زيد, كه شد فرستاده وحي mnopq پيغمبر <به ميخوانيم: چنين
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mnopq پيامبر خدمت زيد كه هنگامي لذا و كرد; خواهد تزويج را او mnopq پيامبر و داد,
طEق اورا دارد نظر در وگفت شكايتكرد او اطاعت عدم و زينب اخEق از و آمد
وهمسرترا بپرهيز, سخن اين :"از فرمود و نصيحتكرد mnopqاورا ا� رسول دهد;
خواهد جدا او از y ناسازگاري خاطر zبه سرانجام داشت يقين حاليكه در نگهدار",
كه است چيزي همان اين و y الهي وحي zطبق كرد خواهد ازدواج پيامبر با و شد
از اينكه خاطر به كند, طEق به امر اورا ونخواست داشت مخفي دل mnopqدر پيامبر
بـه غEمشرا مطلّقه همسر چگونه كه بگيرند خرده او به مردم كه داشت بيم اين
هـمين خاطر به خداوند ولي كرده/ طEق به تشويق را او و درآورده, خود ازدواج
ساخته مباح خدا كه چيزي در مردم از چرا كه داد قرار عتاب مورد پيامبرشرا معنا
اورا ميدانست اينكه با نگاهدار," همسرترا ميفرمود:" زيد به و داشت; بيم بود,
بيم او از استكه سزاوارتر حال هر در خداوند ساختكه گاه آ اورا و ميدهد طEق
سـخني بـهترين "اين ميگويند: ما <علماي ميافزايد: قرطبي سپس باشد>/ داشته
علماي و مفّسران از تحقيق اهل وتمام ", است شده گفته آيه اين تفسير در استكه
به اشاره ضمن <ترمذيـ ميافزايد: سخن اين ادامه در و پذيرفتهاند>/ را آن راسخين
از را سخن cdefgاين الحسين بن علي " ميگويد: چنين الوصول نوادر در ـ حديث اين
y١٩٧z ُدرها"است/> از گرانقيمتي دّر و جواهرات از وگوهري كه آورده علم خزانه

# # #

است, انعام سوره ٦٨ آيه شده سؤالانگيز mnopq پيامبر درباره كه ديگري آيه د-
يَُخوُضوا َحتّي َعنُْهم َفاَْعِرْض آيَاِتنَا ِفي يَُخوُضوَن الَِّذيىَن َرَأيَْت ا ِاذَ (َو ميگويد: كه آنجا
<هرگاه الظَّالِِميَن): الَْقوِم َمَع كَْري الذِّ بَْعَد تَْقُعْد َفلَا يْطَاُن الْشَّ يُنِْسيَنََّک اى ِامَّ َو َغيِْرِه ِفيَحديٍث
ديگري سخن به تا آنهارويبگردان از ميكنند, استهزا را ما آيات ديديكه كسانيرا
ستمكار اينگروه با آوري ياد از پس افكند, فراموشي به را تو شيطان گر ا و بپردازند/

منشين>/
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الهيرا وحكم كند, نفوذ پيامبر ك پا درروح بتواند شيطان گر ا استكه اين سؤال
خطا برابر در است ممكن چگونه ببرد, او ياد از باطل اهل با مجالست ترك به دائر
نسيان و سهو از مصونيّت عصمت شاخه دو از يكي ديگر تعبير به و باشد؟ معصوم

نميكند؟ مخدوش مطلبرا اين فوق آيه آيا است; خطا و

پاسخ
روي ظاهرا گرچه كه ميسازد روشن را نكته اين خوبي به آن از بعد آيه در دقّت
گـر ا كه هستند, او پيروان منظور واقع در امّا است, mnopq پيامبر به آيه اين در سخن
بـه نسـبت كـفار استهزاء و گناه به آلوده جلسات در و شدند فراموشكاري گرفتار
بيرون و برخيزند آنجا از بايد شوند متذكّر محضاينكه به كردند, مقّدساتشركت
ـاَك <ِايَّ ميگويد: كه است عرب معروف المثل ضرب قبيل از حقيقت در و روند,
بعداز درآيه y١٩٨zزيرا وليهمسايهتوبشنو>: <مخاطبمتوئي, اْسَمِعييَاجَاَره>: اَْعِنيَو
لََعلَُّهْم كَريى ِذ َولىِكْن َشيٍء ْن مِّ ِحَساِبِهم ِمْن يَتَُّقوَن الَِّذيَن َعلَي َما (َو ميخوانيم: چنين آن
حساب از چيزي ,yبنشينند آنها با اندرز و ارشاد تقواzبراي با افراد yگر <وzا يَتَُّقوَن):
zبشنوند شايد باشد, آنها براييادآوري yتنها zبايد ولي نيست; ايشان آنهابر yوگناهz

/y١٩٩z كنند> پيشه تقوا yو
به ناظر و است تقوا با افراد از سخن آيه اين در ميكنيم مEحظه كه گونه همان
را گذشته آيه بحث آيه اين كه حالي در mnopq پيامبر شخص نه است, مسلمين توده

ميكند/ تكميل
مـختلف زبـانهاي ادبـيات در و مّره روز گفتگوهاي در بحثها گونه اين نظير
اشخاص شخصيا هدف, و ميكنند كسي به رويسخنرا كه ميشود ديده فراوان

است/ ديگري
(َو ميخوانيم: مادر و پدر درباره توصيه هنگام به اسراء سوره ٢٣ آية در جمله از
ِكلَاُهما اَو اََحُدُهَما الِْكبََر ِعنَْدَك يَبْلَُغنَّ ا ِامَّ ِاْحَساىنا ِبالَْوالَِديِْن َو ِايَّاُه َِّا تَْعبُُدوا َّاَ َربَُّک َقضيى
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او جز داده: پروردگارتفرمان <و كَريِما): َقو4 لَُّهَما ُقْل َو تَنَْهْرُهَما َ َو اُفٍّ لَُّهَما تَُقل فََ�
سّن به تو نزد دو, هر يا دو, آن از يكي هرگاه كنيد/ نيكي مادر و پدر به و نپرستيد; را
و zلطيف وگفتار مزن; فرياد آنها بر و مدار; روا آنها به اهانتي ترين كم رسند, پيري

بگو/> آنها به بزرگوارانه yو سنجيده
<اَّ كـه حـالي در است, mnopq پـيامبر بـه خـطاب <ربّك> ضمير كه است روشن
سپس استـ جمع صيغه صورت به زيرا ـ ميباشد مؤمنان همة به خطاب تَْعبُُدوا>
در مخاطب و است, مفرد ضميرها تمام آيه آخر تا ( الِْكبََر ِعنَْدَك يَبْلَُغنَّ (ِاّما جمله در
از قـبل دراز ساليان mnopq كرم ا رسول ميدانيم كه حالي در ميباشد, mnopq پيامبر آن,
دربـارة دسـتورات اينگونه بنابراين, بود; داده دست از را خود مادر و پدر نبّوت,
معروف ضربالمثل همان قبيل از mnopq پيامبر به خطاب صورت به والدين احترام

است/ جاىره> ياى اْسَمعي َو اَْعِني َك <ِايّاى
مورد مخاطبآيه ندارد مانعي كه پذيرفتهاند سنّت اهل مفّسران از جمعي اينكه
نميرسد, نظر به صحيح است, اوجايز براي نسياني وچنين mnopqباشد, پيامبر بحث
را الهـي حكـم mnopq پـيامبر مـيشود مگـر است/ ا� احكام نسيان آيه مورد كه چرا
وحي مسأله در او سخنان به اطميناني و اعتماد چه فراموشكند; گر وا فراموشكند,

ميماند؟ باقي است او دعوت اساس كه
# # #

به معتقد كه ما براي كه است آياتي جمله از نيز ضحي سورة آيات از بعضي هـ
ميفرمايد: كه آنجا ميكند, سؤال ايجاد هستيم عمر آغاز mnopqاز پيامبر عصمت لزوم
را تو او <آيا َفاَْغنىي): nَِعائ َوَجَدَك َو - َفَهديى �َضا َوَجَدَك َو ـ فَأَويى يَتيىما يَِجْدَك لَْم (اَ
و يافت نيازمند را وتو ـ هدايتكرد, و يافت گمشده را تو و ـ داد پناه و نيافت يتيم

y٢٠٠z نمود؟!>/ نياز بي
كمي افراد دارند/ گوني بياناتگونا مفّسران آن, محتواي بيان و آيه اين تفسير در
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و گـاه نـاآ مفّسران از بعضي حّتي و كردهاند, تفسير كفر و گمراهي معناي به را آيه
خود قوم آيين به سال چهل mnopq اسEم پيامبر كه: گفتهاند عصمت دjيل از بيخبر

شد/ هدايت خداوند سوي از اينكه تا بود yبتپرستي zآيين
رازي فخر كه همانگونه ـ سنّت اهل مفّسران جمهور و شيعه مفّسران تمام ولي
ايـن بـر اتفاق جملگي و نپذيرفتهاند, آيه براي را تفسير اين ـ است كرده اعتراف

نبود/ مشرك و نورزيد عمرشكفر تمام در mnopqيكلحظه اسEم پيامبر كه دارند
كردهاند ذكر وتفسيرهايزيادي دارند, متعّددي بيانات آيه تفسير در مفّسران اين
جمعآوري را بحثهمه مورد آية ذيل فخررازي كه ميشود بيستتفسير بر بالغ كه
قرآن آيات ساير و آيه محتواي با و است, توّجه قابل آنها ميان از آنچه است/ كرده

است: زير تفسير چند ميباشد سازگار مجيد
mnopq پيامبر جواني و كودكي دوران به اشاره كه آن از بعد و قبل آيه به توّجه با -١
خطر به جانت و شدي گم yكرارا z دوران آن در تو استكه اين به اشاره و ميكند,
به تورا شيرخواري, دوران پايان از بعد سعديه حليمه رضاعيتو مادر يكبار ـ افتاد
دوم بار و شدي, گم دّرهها ميان در وسطراه در دهد عبدالمطلب به تا آورد مي مكّه
هنگام آن در سوم مرتبه و بودي عبدالمطلب حمايت در كه آنگاه مكّه دّرههاي در
و تاريك شب يك در و ميرفتي شام سوي به قافلهاي در ابوطالب عمويت با كه
و هدايتفرمود تورا موارد اين تمام در خداوند شديـ وگم گمكردي را ظلمانيراه

گرداند/ باز عمويت يا جد مهر پر آغوش به
آيه و است, شده mnopq پيامبر يتيمي مسأله به اشاره آن از قبل آيه در اينكه شاهد
دو اين وسط در هدايتيكه ضEلتو است, ماّديآنحضرت فقر به اشاره آن از بعد
صورت اين غير در است, جسماني و ماّدي وضEلت هدايت همان نيز شده واقع
نميرسد نظر به مناسب چندان ماّدي امر دو اين ميان در معنوي هدايت قرارگرفتن

/yكنيد zدقّت
و نبّوت اسرار به نسبت گاهي آ و گاهي ناآ همان هدايت و ضEلت از منظور -٢
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كه بود خدا نبودي; گاه آ امور اين از يعنيتوهرگز است; معارفقرآن و اسEم قوانين
كني/ هدايت را انسانها آن وسيلة به تا افكند تو قلب در را نور اين

كه شوري سوره ٥٢ آيه جمله از است, قرآن از ديگري آيات سخن اين شاهد
ِمْن نََّشاُء َمْن ِبِه نَّْهِدي َجَعلْنَاُهنُورا َولىِكْن الِْاِيَماُن َ َو الِْكتَاُب َما تَْدِري كُنَْت (َما ميگويد:
گاه آ محتوايقرآن از zو چيست; ايمان و دانستيكتاب نمي اين از پيش <تو :( ِعباِدناى
خـويشرا بـندگان از كس هر آن بوسيله كه داديم قرار نوري را آن ما ولي yنبودي

كني> مي هدايت راست راه سوي به تو يقين به و كنيم; مي هدايت بخواهيم
و مـوّحد گرچه رسالت و نبّوت مقام به رسيدن از قبل mnopq پيامبر است بديهي
بود; قرآني معارف و رسالت مقام يعني الهي فيض اين فاقد ولي بود, يكتاپرست

نشاند/ مقام اين بر و هدايتشفرمود و گرفت اورا دست خدا
هدايت از منظور كه ميدهد نشان آيه اين در ِعَباِدنَا) مِْن نَّشاُء مَْن بِه (نَْهِدي تعبير

است/ اسEم به هدايت همان اينجا در
اَْوَحيْنَا ِبَما اْلَقَصِص اَْحَسَن َعلَيَْک َنُقصُّ (نَْحُن ميخوانيم: نيز يوسف سوره ٣ آيه در
وسيله به را سرگذشتها بهترين <ما الَْغاِفِليَن): لَِمَن َقبِْلِه ِمْن كُنَْت ِاْن َو الُْقرآَن هىَذا ِالَيَْک
آن از اين, از پيش يقين به و دهيم; مي شرح تو براي كرديم, وحي تو به كه قرآن اين

بودي/> غافل
كه چنان و شده تفسير معنويش مفهوم به ضEلت و هدايت تفسير, اين گرچه ا
باب از قرآن ديگر آيات به توّجه ولي است, متفاوت آن از بعد و قبل آيه با گفتيم

است/ تفسير اين براي مEحظهاي قابل قرينة بَعْضا> َبْعُضُه ُر يَُفسِّ <الُْقرآُن
و قـوم مـيان در شخصيت نظر از بودن شده گم اينجا در <ضاّل> از منظور -٣
cdefg الرضـا مـوسي بـن عـلي امـام از حـديثي در كه چنان است> خويش جمعيت
َفَهَداُهْم َفْضلََک يَْعِرُفوَن َ َقْوٍم ِفي لًَّة) ضاى اَْي , �َضا َوَجَدَك (َو فـرمود: كه ميخوانيم
را تو فضل مقام يافتكه قومي ميان در ناشناخته و شده گم را تو <خداوند َلْيَك>: ِا

y٢٠١z هدايتكرد/> تو سوي به را آنان او و نميدانستند,
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آمـده cdefg الرضا اخبار عيون از نورالثّقلين تفسير در ديگري تعبير به معنا همين
y٢٠٢z است/

از حـديثي در چـنانكه است, معمول معنا اين بر <ضالة> و <ّضال> واژه اطEق
<دانشگمشده الُْمْؤِمِن>: لَُّة ضاى لِْحكَْمُة <اَ است: cdefgآمده طالب ابي بن علي حضرت

y٢٠٣z است>/ ايمان با انسان
ندارد/ منافات عصمت مقام با استكه زنده تفسير چند داراي آيه ترتيب اين به

# # #

طورعموم به پيشين پيامبران -١٠

در كه ميشود ديده پيامبران عموم مورد در تعبيري نيز مجيد قرآن از آيه يك در
ُسوٍل رَّ ِمْن َقبِْلَک ِمْن اَْرَسلْنَا َما (َو ميفرمايد: كه آنجا است سؤالانگيز عصمت مسأله
mُا يُْحِكُم ثُمَّ يْطَاُن الشَّ يُلِقي َما mُا َفيَنَْسُخ اُْمِنيَِّتِه في يْطَاُن الشَّ اَلَْقي تََمنّىي ا ِاذَ َِّا نَبيٍّ َ َو
اينكه مگر نفرستاديم تو از پيش را پيامبري و رسول <هيچ َحِكيٌم): َعِليٌم mُا َو آيَاِتِه
القائاتي yو ها zوسوسه شيطان ,yكرد مي خود الهِي اهداف پيشبرد zي آرزو هرگاه
را خود سپسآيات برد, مي ميان از را شيطان القائات خداوند امّا افكند; مي آن در

y٢٠٤z است/> حكيم و دانا خداوند و بخشد; مي استحكام
در معصومند پيامبران چگونه كه شود مطرح سؤال اين است ممكن اينجا در

ميگرفت؟! قرار شيطاني القائات هدف y فوق آيه طبق z آنها قلوب كه حالي
# # #

غرانيق افسانه افسانهآياتشيطانيو

اين / شدهاست معروف غرانيق داستان به كه كردهاند نقل زمينه اين در داستاني
بود, مشركان برابر در نجم سورة خواندن مشغول mnopq كرم ا پيغمبر ميگويد داستان
خبر من <به أُْْخَري): الثَّالِثََة َوَمنَاةَ ـ ي َوالُْعزَّ َت ال�َّ (َأَفَرَأيْتُْم رسيد: آيه اين به وقتي
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خـدا zدخـتران است آنها سّومين كه "منات" و "عزي" و "jت" بتهاي آيا دهيد
mnopqجاريساخت: شيطانايندوجملهرابرزبانپيامبر دراينهنگام y٢٠٥z <y!هستند
هستند مقامي بلند زيباي پرندگان <آنها :<! لَتُْرتَجيى َشَفاَعتَُهنَّ اَنَّ َو الُْعليى الَْغراِنيُْق <ِتلَْک

y٢٠٦z ميرود!> شفاعت اميد آنها از و
كنون mnopqتا محمد گفتند: و شدند, شادي غرق جمله دو اين شنيدن با مشركان
آنها و كرد سجده خدا حالرسول همين در بود; نيكينبرده به هرگز را ما خدايان نام
ولي گشـتند; متفّرق و شدند خوشحال همگي قريش مشركان نمودند; سجده نيز
من را جمله دو اين كه داد اطEع پيامبر به و شد نازل جبرئيل كه نگذشت چيزي
ِمْن َقبِْلَک ِمْن اَْرَسلْنَا َما (َو فوق وآية بود! شيطان القائات از اين بودم! نياورده تو براي

y٢٠٧z داد/ هشدار مؤمنان و mnopq پيغمبر به و گرديد نازل نَبٍي///) َ َو ُسوٍل رِّ
قسـمت در حـّتي را انـبياء عـصمت مـقام مسأله شود پذيرفته حديث اين گر ا

مينمايد/ زايل را آنها به اعتماد و ميكند, مخدوش نيز وحي دريافت

پاسخ
ساختهاند آن پيرامون كه مجعولي روايات از را آيه متن نخست بايد اينجا در

بپردازيم روايات بررسي و نقد به سپس ميگويد; چه آيه ببينيم و كنيم جدا
عصمت در خدشهاي تنها نه دروغين حواشي از نظر قطع آيه اين متن تحقيقا
هنگاميكه ميگويد: زيرا است; عصمتآنها دjيل از يكي بلكه نميكند وارد انبياء
بـه اينجا در ولي ميشود; گفته آرزو هرگونه به مِنيَّة> <ُا داشتندـ مثبتي آرزوي آنها
سازنده گر ا زيرا است; انبيا اهداف پيشبرد براي سازنده و مثبت طرح يك معناي
كه آن از پيش امّا ميشد, حملهور آن به شيطان ـ نميكرد آن در القائي شيطان نبود
وآيات ميكرد خنثي شيطانيرا القائات خداوند بگذارد آنها عمل و اراده در تأثيري

ميبخشيد/ تحكيم را خود
است, فاصله بدون ترتيب به اشاره ا7> <َفَيْنَسُخ در فاء كه باشيد داشته توّجه
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سـخن اين شاهد مينمود زائل و نسخ را شيطان القائات خداوند بEفاصله يعني
ِالَيِْهْم كَُن تَْر ِكْدتَّ لََقْد ثَبَّتْنَاَك اَْن لَْوَ (َو ميگويد: صراحت با استكه قرآن ديگر آيات
از مصون عصمت, مقام پرتو در zو ساختيم نمي قدم ثابت تورا ما گر <وا :(nقَلِي َشيئا

/y٢٠٨z كني> پيدا تمايل آنان به اندكي بود نزديک ,yنبودي انحراف
ميدهد استنشان آيه اين از قبل كه اسراء سوره همين ٧٢ آيه اينكه به توّجه با
آسـماني وحـي از را پـيامبر خـود وسـوسههاي با داشتند كوشش مشركان و كفار
خود وسوسههاي با آنها نداد اجازه هرگز خداوند كه ميشود روشن كنند, منحرف

yكنيد zدقّت آورند/ دست به را موفقّيتي چنين
ْت َلـَهمَّ َرْحَمتُُه َو َعلَيَْک mِا َفْضُل لَْوَ (َو ميخوانيم: نساءنيز سوره ١١٣ آيه در
و فضل گر <ا :( َشيٍء ِمْن ونََک َيُضرُّ َما َو اَنُْفَسُهْم َِّا ُيِضلُّوَن َما َو ُيِضلُّوَك اَْن نُْهْم مِّ طَّاِئَفٌة
امّا كنند; گمراه تورا داشتند تصميم آنان از گروهي نبود, تو حال شامل خدا رحمت

رسانند/> نمي تو به زياني گونه وهيچ كنند; نمي گمراه را خودشان جز
اجازه خويشهرگز امدادهاي و تأييدات با خداوند كه ميدهد نشان همه اينها
از را او و كند, نفوذ mnopq اسEم پيامبر در انس و جن شياطين وسوسههاي نميداد

ميداشت/ نگه مصون انحراف هرگونه
بدانيم نقشه و طرح يا آرزو معناي به را َمِنيَّه> <ُا كه است صورتي در همه اينها

y/ميگردد باز وفرض وتصوير تقدير به كلمه اين اصلي ريشة zزيرا
مـفسران از بسياري كه گونه همان بگيريم, تEوت معناي به را َمِنيَّه> <ُا گر ا ولي
اين اثبات براي شاهدي را ثابت بن حّسان اشعار بعضي حّتي و دادهاند, احتمال
لغتبه در <"َتَمنَّي" ميگويد: خود تفسير در وفخررازينيز y٢٠٩z كردهاند/ ذكر مّدعا
قـرائت و تـEوت دوم و است, قـلبي آرزوي و تمّني نخست است: آمده معنا دو
برابر در الهي پيامبران وقتي ميشودكه: آيهچنين اينصورتمفهوم در y٢١٠z است>/
yصـفتان شـيطان zو شياطين ميخواندند, را خدا مواعظ و آيات مشركان و كّفار
مـيكردند, القـا مـردم اغـفال بـراي آنـها سـخنان jبـهjي در را خـود حرفهاي
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در چنانكه ميدادند; انجام چنينكاريرا mnopqنيز اسEم پيامبر مورد در كه همانگونه
الَْغْواِفيِه َو الُْقرآِن َذا لِهى تَْسَمُعوا َ كََفروا الَِّذيَن َقاَل (َو ميخوانيم: فّصلت سوره ٢٦ آيه
آن تEوت هنگام به و ندهيد; گوشفرا قرآن اين "به گفتند: كافران > تَْغِلبُوَن): لََعلَّكُْم

شويد">/ پيروز شايد كنيد, جنجال
ميگويد: كه ميشود نيزروشن yحج سوره ٥٣ zآيه بعد آيه مفهوم معنا اين طبق
بـيماري دلهـايشان در كـه آنـها براي دهد قرار آزموني را شيطان القائات <خداوند
َو َرٌض مَّ ُقلُوِبِهْم ِفي لِّلَِّذيَن ِفتْنًَة يْطَاُن الشَّ يُلِْقي َما (لّيَْجَعَل سنگدلند>: كه آنها و است,

ُقلُوبُُهْم)/ الَْقاِسيَِة
از گـروهي مـيان در انسـاني جوامـع مصلحان وقتي كه است معمول نيز امروز
و جـار بـا دل بـيمار منحرفان گاهي ميپردازند سودمند و مفيد سخنان به جامعه
گفتههاي آن آثار ميكنند تEش شيطاني تعبيرهاي و انحرافي شعارهاي و جنجال
برايافراد امتحاني حقيقت در اين و ببرند, ميان از خود بيهوده سخنان با را سازنده
ميشوند, منحرف حق جاده از سنگدل بيماردjن استكه اينجا و است, جامعه
و ميگردد انبياء حقانيّت به مؤمنان بيشتر گاهيهرچه آ مايه سخنان اين حاليكه در
َفيُْؤِمنُوا بَِّک رَّ ِمْن الَْحقُّ اَنَُّه الِْعلَْم اُوتُوا الَِّذيَن لِيَْعلََم (َو كنند خضوع آنها دعوت برابر در

y٢١١z ُقلُوبُُهْم)/ لَُه َفتُْخِبَت ِبِه
شيطاني القائات زيرا نيست; اشكال از خالي اول معناي بنابر اخير آية تفسير امّا
آزمايش مايه نميتواند و ميشده وزائل نسخ فورا الهي امدادهاي با انبياء نفوس در
بلكه ندارد, خارجي بروز و ظهور وسوسهها اين كه چرا باشد; بيماردjن و منافقان

/ انبياءاست نفوس در استزودگذر القائاتي
امنيهها ميخواستند الهي انبياي وقتي كه است آن منظور شود گفته اينكه مگر
القاي و كارشكني مشغول شياطين كنند پياده خارج در را خود yوطرحهاي zآرزوها
اين مطابق و ميشد, داغ و آزمايش,گرم ميدان كه بود واينجا ميشدند, وسوسهها
ميماند/ وبرقرار محفوظ yحج سوره ٥٤ و ٥٣ و ٥٢z آيه سه ارتباط و انسجام بيان
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تـفسيرهاي و احـتماjت اول آيـه در مـفّسران از بـعضي ايـنكه است عجيب
zدقّت كنند حفظ آن از بعد دوآيه با آنرا هماهنگي بيآنكه كردهاند ذكر مختلفيرا

/yكنيد
چيزي بحث مورد آيه در كه دانستيم شد گفته jبا در آنچه مجموع از حال هر به
بـلكه نـدارد; وجـود بـاشد انـحراف و خـطا از انـبياء عصمت مسأله مخالف كه
خداوند ميگويد: زيرا است; عصمت مسأله بر كيدي تأ آيه شد اشاره كه همانگونه
القـائات از ديگـر كـارهاي بر تصميمات يا وحي دريافت هنگام به را خود انبياي

ميكرد/ حفظ شيطاني
و شده, نقل قسمت اين در كه برويم افسانههايي و روايات سراغ به بايد حال
سمپاشي و فتنه ايجاد براي شياطين از بعضي اخيرا كه رسيده جايي به كار حّتي
بـبينيم و رفتهاند شيطاني آيات كتاب نوشتن سراغ به mnopq رسول حضرت پيرامون

است؟ اندازه چه افسانهها و روايات گونه اين ارزش
# # #

غرانيق افسانه نقدرواياتمربوطبه

بر دjلت كه چيزي تنها نه آياتگذشته متن در شد, اشاره jبا در كه همانگونه
در ولي است/ آنـها عصمت بر دليل بلكه ندارد; وجود كند انبياء عصمت خEف
از كه ميشود ديده مطالبي آمده سنّت اهل دوم دست منابع از بعضي در رواياتيكه
در كه رواياترا اين گيرد/ قرار بررسي مورد گانه جدا بايد و است; عجيب نظر هر
از ديگر بعضي از وگاه جبير, بن سعيد از وگاه عباس, ابن از گاه آورديم سخن آغاز

y٢١٢z كردهاند; نقل تابعين يا صحابه
ديده rstuv اهلبيت مكتب پيروان منابع از يك هيچ در روايات اين كه حالي در
نيز ششگانه صحاح كتب در سنّت, اهل دانشمندان از جمعي گفته به و نميشود;
شك بدون احاديث <اين ميگويد: خود تفسير در مراغي كه آنجا تا ندارد, وجود
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نيامده, معتبري هيچكتاب در استكه اسEم از بيگانگان و زنادقه وپرداختة ساخته
گـواهـي آنـها بـطEن بـه سليم عقل و ميكند, تكذيب را آنها اسEم دين اصول و
را خود وقت و سرانداخته, پشت به را آن است واجب علماء همة بر و ميدهد///
و ساختگي به ثقاتتصريح خصوصكهروايات به نكنند; آنها وتفسير صرفتأويل

y٢١٣z نمودهاند/> آنها بودن دروغين
كـه مـيخوانـيم yطـنطاويz جواهر تفسير در ديگري صورت به را معنا همين
صـحيح مـالك, مـوطّأ مـانند صحاح كتب از يك هيچ در احاديث <اين ميگويد:
يك هيچ در نسائي, سنن و داوود, ابي سنن ترمذي, جامع مسلم, صحيح بخاري,
اjصولكه دركتابتيسيرالوصوللجامع ولذا y٢١٤zنيامدهاست ازاينكتبششگانه
تفسير در را حديث اين است, كرده جمعآوري را ششگانه كتب تفسيري روايات
ارزشي حديث اين براي كه نيست شايسته بنابراين است; نياورده نجم سوره آيات
جواب و ايراد مقام در اينكه به رسد چه تا آوريم, ميان به آن از ذكري و باشيم قائل

y٢١٥z است>! آشكار دروغ حديثيك اين برآييم///
ايـن ميكند نقل حديث اين بودن مجعول براي كهفخررازي شواهدي از يكي
وقتي كه شده mnopqنقل كرم ا پيغمبر از بخاري صحيح <در گويد: كهمي است مطلب
آن در و كردند, سجده وجن انس و مشركان و مسلمانان تEوتفرمود را نجم سوره
شد نقل بخاري صحيح از كه حديثـ اين همچنين نيست; حديثغرانيق از سخني
نـيامده غـرانـيق حـديث از آن در اثـري وكـمترين شـده نـقل مـتعددي طرق از ـ

y٢١٦z است>/
و الجـامع تفسير در قرطبي مانند نيز ديگري بلكهافراد نامبرده, مفّسران تنها نه
از اينرواياترا نيز شيعه مفّسران بزرگان عموم و آنها غير و فيظEل, در قطب سّيد

دادهاند/ نسبت اسEم دشمنان به و شمرده مجعوjت و خرافات
مـعاند, مسـتشرقان مـخصوصا و اسEم دشمنان كه نيست عجيب حال اين با
و كردهانـد, نقل تاب و آب با را آن و كرده روايت اين روي زيادي سرمايهگذاري
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عنوان تحت كتابي كردند وادار را شياطين تبار از نويسندهاي اواخر اين در ديديم
تخّيلي داستان يك ضمن زننده و موهن بسيار تعبيرات با و بنويسد, شيطاني آيات
همه كه بزرگي انبياي به نسبت حّتي بلكه برد; سؤال زير را اسEم مقّدسات تنها نه
السEم عليه و آله و نبيّنا علي ابراهيم همچون قائلند احترام آنها براي آسماني اديان
بـه عجيبي سرعت با كتاب اين انگليسي متن كه نيست عجيب باز و كند; اهانت
خميني امام كه هنگامي و پخشگردد, دنيا در و شود ترجمه مختلفكفر زبانهاي
كتاب اين نويسنده بودن مرتد بر دائر را خود تاريخي فتواي yالشريف سره zقدس
دولتهاي ناحيه از حمايتي چنان كردند, صادر او قتل ولزوم رشدي سلمان يعني
ايـن نـداشت/ سابقه دنيا در كه شد كتاب نويسنده از اسEم دشمنان و استعماري
و نبوده, تنها كار اين در رشدي سلمان ساختكه روشن حقيقترا عجيب, حركت
از استكه توطئهاي واقع در و است, فراتر اسEمي ضد يككتاب تأليف از مسأله
جـّدا و شده طراحي اسEم كوبيدن براي صهيونيستها و استعمارگر غرب سوي

ايستادهاند/ آن سر پشت
ادامهراهشاز و فتوايخود, در yقدسسرهz خميني امام محكم ايستادگي ولي
مسلمين تودههاي غالب سوي از تاريخي فتواي اين پذيرش و او, جانشينان سوي
مينويسيم را بحث اين ما كه تاريخ اين تا و شد, توطئهگران كامي نا سبب جهان,
دقيقا استعماري دول سوي از و ميبرد سر به كامل اختفاي در مزبور كتاب نويسنده
بـه شايد و كند, زندگي چنين عمر آخر تا است مجبور ظاهرا و ميشود; مراقبت

يابند/ نجات رسوايي اين از تا برسد قتل به آنها خود دست
ميباشد; هم آن مبقيه علّت بوده مجعول اينروايت محدثه علت آنچه بنابراين
سوي از بيشتر و سال هزار از بعد و شده, شروع دشمنان سوي از توطئهاي يعني

مييابد/ ادامه سطحيگستردهتر در آنها از ديگر گروهي
به المعاني روح تفسير در مث^ كه را توجيهاتي كه نميبينيم ضرورتي حال اين با
نقل حديث اين دربارة است آمده فشرده طور به ديگر تفاسير در و گسترده, طور
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و ساختگي بر اسEم علماي بزرگان و است خراب اساسآن كه حديثي زيرا كنيم;
ندارد/ تفسير و توجيه به نيازي دارند كيد تأ آن بودن مجعول

شويم: يادآور را نكاتي اينجا در بيشتر توضيح براي كه ميدانيم jزم تنها
از بتپرستي و بت mnopqبا اسEم پيغمبر وقفه بي و آشتيناپذير پيكار مبارزهو ١ـ
مـخفي دشـمن و دوست از كسـي بـر كه نيست چيزي عمر, پايان تا دعوت آغاز
نداشت آن مقابل در سازشي و مصالحه و انعطاف هرگز كه مطلبي مهمترين باشد;و
چـنين بـا را مشـركان بتهـاي است ممكن چگونه حال اين با بود; مطلب همين

كند؟ ياد نيكي به آنها از و بستايد الفاظي
و شـرك شـد نـخواهـد بخشوده هرگز كه گناهي تنها ميگويد: اسEم تعليمات
واجب باشد كه قيمت هر به را بتپرستي كانونهاي كوبيدن لذا است; بتپرستي
بر روشني قرينه خود اين است/ مطلب اين گواه و شاهد قرآن سراسر و ميشمرد,
مدح بتپرستي و بتها از آن در كه ميشود محسؤب غرانيق حديث بودن مجعول

! شدهاست ستايش و
يك كـه نكردهانـد توّجه موضوع اين به غرانيق افسانهپردازان گذشته اين از ٢ـ
كـه مـيدهد نشـان و مـيكند, بـاطل را خرافـه اين نجم سورة آيات بر ساده مرور
, الُْعليى الَْغراِنيُق <ِتْلَك جمله: يعني ستايشبتها و مدح ميان در انسجامي هيچگونه
با سوره همين آغاز در كه چرا نيست; آن از بعد و قبل آيات و < لَتُْرتَجيى َشَفاَعتَُهنَّ اَنَّ
وهرچه نميگويد نفسسخن هواي روي از mnopqهرگز پيامبر استكه آمده صراحت
- الَْهويى َعِن يَنِْطُق َما (َو است: الهي وحي ميگويد اسEمي وقوانين عقائد زمينه در
حق ازراه mnopqهرگز محمد ميكندكهحضرت وتصريح y٢١٧z :( يُوحيى َوحٌي ِاّ ُهَو ِاْن
y٢١٨z /( َغويى َما َو َصاِحبُكُْم َضلَّ (َما نميكند/ گم را خود مقصد و نميشود منحرف
و شـرك از سخن توحيد آيات jبهjي در كه باjتر اين از انحرافي و گمراهي چه
به كه بدتر اين از وهوس هوا روي از بياني و نطق چه و آيد؟ ميان به بتها ستايش

بيافزايد؟! < الُْعليى الَْغراِنيُق <ِتْلَك شيطاني: سخن خدا كEم
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وعـزي jت بتهاzمـثل مذمّت صراحت, با نيز آن از بعد آيات اينكه جالب
و شـما كـه است نـامهايي فـقط <ايـنها مـيگويد: و ميكند را بتپرستان yو منات
هـرگز و ,yمسـّما بـي اسـمهايي و مـحتوا بي zنامهايي ايد گذاشته آنها بر پدرانتان
هواي و اساس بي گمانهاي از فقط آنان نكرده; نازل آن بر حّجتي و دليل خداوند
آمـده آنـها بـراي پـروردگارشان سوي از هدايت كه حالي در ميكنند پيروي نفس
يَتَِّبُعوَن ِاْن ُسلْطَاٍن ِمْن ِبَها mُا اَنَْزَل ا مَّ آبَائُكُم َو اَنْتُْم يْتُموَها َسمَّ اَْسَماٌء َِّا ِهَي (ِاْن است>:

y٢١٩z اَنُْفُس)/ تَهَوي َما َو الظَّنَّ ِاّ
وحي ابEغ و نبّوت مقام در باهوشي و شخصفرزانه كه ميكند باور عقل كدام
شديدا را بتها اينچنين آن از بعد جمله دو در و كند بتها مدح قبل جملة در
ميتوان چگونه پي در پي جمله دو در را آشكار گويي تناقض اين نمايد؟! مذمّت

كرد؟ توجيه
استكه آنچنان يكديگر با آياتقرآني انسجام اعترافكرد بايد استكه اينجا
ميريزد, بيرون شود افزوده آن بر ومغرضان معاندان سوي از كه ناخالصيرا هرگونه
اين مربوط/ نا است وزائدهاي رنگ, ناهم است وصلهاي ميدهد نشان خوبي به و
شـده گـرفتار آن به نجم سوره آيات jبEي در غرانيق حديث كه است سرنوشتي

است/
و بـيپايه حد اين تا مطلبي چرا اينكه آن و ميماند باقي سؤال يك اينجا در

است؟ يافته شهرت چنين اين بياساس,
زيادي حّد حديثتا اين شهرت زيرا نيست; پيچيده چندان نيز سؤال اين پاسخ
براي خوبي دستاويز ميكنند فكر كه است بيماردjن و دشمنان تEشهاي مديون
بنابراين كردهاند; پيدا اصالتقرآن و اسEم پيغمبر عصمت مقام ساختن دار خدشه
مـيان در آن شـهرت امّـا و است, معلوم خوبي به دشمنان ميان در شهرتش دليل
جمعي استكه اين از ناشي اسEمي دانشمندان از بعضي گفته به اسEمي مورخان
اسـتثنايي و هـيجانانگـيز و تـازه مـطالب و حـوادث دنـبال به هميشه مورخان از
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و جالبتر را خود كتابهاي تا باشد, سؤال آنزير تاريخي اصالت هرچند ميروند,
پـيغمبر زنـدگاني در غـرانـيق افسـانه مـثل داسـتاني كه آنجا از و كنند, جنجاليتر
بـودن بـيپايه و آن اسـناد سسـتي بـه تـوّجه بدون لذا است; بيسابقه mnopq اسEم
نقد خاطر به آنرا نيز گروهي آوردهاند; روايي وگاه تاريخي كتب در را محتوايشآن

دادهاند/ قرار توّجه مورد بررسي و
# # #

نتيجه

نه مجيد قرآن آيات در كه شد روشن مسأله اين گذشت jبا در آنچه مجموع از
همين در بلكه ندارد; وجود باشد داشته منافات انبياء عصمت مقام با چيزيكه تنها
آنها عصمت مقام كيد تأ بر روشني استنشانههاي شده منافاتآنها تصّور آياتكه

وجوددارد/
# # #
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مسألةعصمتانبياء در آراِء و اقوال

بلكه مسلمين, همه قبول مورد اجمال طور به وخطا گناه از انبياء مصونيّت مسألة
و آراء و فراوان اختEف آن خصوصيات در ولي است; ملل و اديان صاحبان همة
است/ آمده حديث و وتفسير عقايد كتب در شرحآن كه دارد وجود گوني اقوالگونا
ساير و او همچنين و y٢٢٠z الّصدق كشف و الحق نهج در حّلي عEمّه مرحوم
ْلِعْصَمُة///> اَ النَبِّيَّ ِفي يَِجُب <َو طوسي خواجه كEم شرح در اjعتقاد تجريد شارحان
بحث اقوال اين از مبسوط طور به y٢٢١z نهجالبEغه شرح در الحديد ابي ابن نيز و
كه كرده بيان مشروحتر و منظّمتر را بحث اين مجلسي عEمّه مرحوم ولي كردند,
صورت به اضافاتي zوآنهارابا ميآوريم ذي^ مسأله اقوال بر احاطه براي آنرا عصاره

y/آوردهايم بزرگ محّقق اين jبهjيكEم در پرانتز
ميگويد: چنين انبياء عصمت بحث در او

است: موضع چهار در اسEم علماي بين انبياء عصمت باب در <اختEف
عقايد مورد در ١ـ
تبليغ امر در ٢ـ

احكام بيان ٣-ـدر
ورفتارشان اعمال در ٤ـ

كفر, و اعتقادي انحراف از پيامبران كه مّتفقاند اسEمي امّت تمام اول مورد در
كـه خـوارج از گـروهي تـنها بـودهانـد; معصوم آن, از بعد چه و نبّوت از قبل چه
پيامبران از را گناهان صدور حال عين در و است" موجبكفر گناهي "هر ميگويند:
نبّوت از قبل yبا� zنعوذ انبياء كفر امكان به معتقد دانستهاند ممكن نبّوت از قبل
نبّوت از بعد حّتي موضوع اين گفتهاند: كه شده نقل آنها از بعضي از حّتي و شدهاند,
به نميتوان را آن استكه اساس بي قدري به سخن اين ولي است! امكانپذير نيز
َك َوَجَد (َو آيه: ذيل سنّت اهل مفّسران از بعضي تعبير علماءگذاشت/ اقوال حساب
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y٢٢٣zوذيلآيه(َو َماالِْكتَاىُبَوَاِيماُن) y٢٢٢zوذيلآيه(ماكُنَْتتَْدِريى ( َفَهديى �ضاى
ميدهدكه y٢٢٥zنشان الْعالَِميَن) اَْسلَْمُتلَِربِّ َل (قاى وآيه y٢٢٤z َك) َعْنَكِوْزَر َوَضْعنَا
وليچنانكه y٢٢٦z ميدانستهاند نبّوتمجاز از قبل وكفررا مسألهشرك آنها از بعضي

محسوبكرد/ اسEم علماي اقوال عنوان به نميتوان را سخنان گونه اين گفتيم
اسEم علماي باز الهي آيين و دين تبليغ امر در بودن معصوم يعني دوم مورد در
دروغ از قسمت اين در انبياء كه دارند نظر اتّفاق مذاهب و اديان صاحبان تمام بلكه
عـمدي خـواه بودهاند; معصوم است بوده تبليغ امر به مربوط آنچه در تحريف و
بـاقEني ابـوبكر قـاضي كرده مخالفت مسأله اين در كه كسي تنها سهوي/ يا باشد
امكانپذير مورد اين در سهوزبان يا وفراموشي "نسيان است: گفته استكه اشعري
مـخالفت حسـاب به را آن نميتوان كه است اقّليت در چنان نيز قول zاين است"

y/گذاشت
همه اجماع نيز مورد اين در است, احكام بيان به مربوط آنچه يعني سوم مورد در
از اندكي گروه تنها سرنميزند; آنها ناحيه از خطايي و خEف استكه اين بر علماء
قابل و جّدي را آنها مخالفت نميتوان كه كردهاند مخالفت مسأله اين در سنّت اهل
آنها ميكند,كه نقل y٢٢٧z وحشويه ازكراميّه اينجا در الحديد ابي مEحظهگرفتzابن
براي غرانيق دروغين افسانه به بلكه شمردهاند جائز قسمت اين در را خطا تنها نه
y/نمودهاند استدjل yبا� zmnopqالعياذ كرم ا شخصپيغمبر مورد در مقصود اثباتاين
دارد: وجود قول پنج است پيامبران افعال به مربوط آنچه يعني چهارم مورد در
نه صغيره, ونه كبيره نه گناهي گونه هيچ كه است اين بر اماميه شيعه عقيده -١
مسأله اين در كه كسي تنها نميزند, سر آنها از خطا, و فراموشي روي از ونه عمدا
حسن بن محّمد استادش و صدوق شيخ است مخالفتكرده yمورد يك در zفقط
پارهاي در پيامبرش بر فراموشيرا خداوند كه ندارد مانعي گفتهاند استكه وليد بن
ائـمه دربـاره را مـعنا هـمين و شـيطان ناحيه از فراموشي نه سازد مسلّط افعال از

گفتهاند/ نيز طاهرين
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وليگناهان نميزند سر آنها از كبيره عقيدهاندكهگناه اين بر y٢٢٨z معتزله كثر ا -٢
آنـان از است مـمكن نـباشد پستي نشانه و نشود مردم نفرت باعث كه صغيرهاي

سرزند!
معتقد y٢٢٩zاست پيشوايانآنها واز يكيازمتكلمانمعتزله اييكه عليجبّ ابو -٣
و اشتباه خاطر به ولي نميشوند, عمد روي از صغيره يا كبيره مرتكب انبياء كه بود

سربزند/ آنها از است ممكن سهو
و است بنيعباس عهد در معتزله معروف علماي از هم او كه y٢٣٠z م نَظّاى -٤
انجام خطا و سهو روي از جز گناهي هيچگونه آنها داشتندكه عقيده ديگر جمعي
علّو و معرفت قّوت داراي كه چرا مسئولند; خطا و سهو مقابل در ولي نميدهند,

هستند! امور اين به نسبت خويشتن حفظ بر قدرت و رتبه
و كبيره هرگونه كه داشتند عقيده yسنّت اهل zاخباريون حشويه از گروهي -٥
حال در نيست معلوم zولي زند سر آنها از است ممكن خطاءا و عمدا صغيرهاي

<y/باشد مذهب اين طرفدار آنان از كسي حاضر
قـول سـه نيز انبياء عصمت وقت <در ميافزايد: مجلسي عEمّه مرحوم سپس

است:
اماميه معروف عقيدة اين و معصومند, زندگي پايان تا توّلد آغاز از اينكه اول:

است/
مرتكب نبّوتنيز از قبل را كبيره وگناهان وكفر معصومند, بلوغ موقع از آنها دوم:

است/ معتزله از بسياري عقيدة اين و نميشوند,
از شدنگناه صادر آن از قبل و است, نبّوت زمان از آنها بودن معصوم اينكه سوم:
بعضي و است, رازي فخر جمله از غالباشاعره عقيدة واين است, امكانپذير آنها

y٢٣١z بودهاند/ قول اين طرفدار نيز هذيل, ابو و ايي جبّ علي ابو مانند معتزله از
دو عمدتًا كنده پرا اقوال اين سرچشمه ميرسد نظر به كه است اين توّجه قابل

باشد: چيز
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عصمت عدم استشمام ابتدايي نظر در كه آياتقرآن از بعضي ظواهر جمود -١
پرتو در آنها وتفسير آيات, اين در دقّت حاليكه در ميشود; آنها از امور از پارهاي در
وجمودزحمت ظاهر اهل چون ولي ميكند; نفي كام^ توّهمرا اين قرآن ديگر آيات

ميشدند/ عقائد گونه اين گرفتار نميدادند خود به را تحقيق
بهتر را آياتقرآن و ميدادند دخالت مسأله اين در عقليرا دjيل كه گروهي -٢
معصوم با بعثت از هدف داشتند گمان اينكه به نظر ميكردند; تفسير سابق گروه از
كـبيره, گـناهان از يا تبليغ, دايره خصوص در بودن معصوم يا نبّوت, از بعد بودن

شدند/ jبا اقوال از يكي طرفدار كدام هر ميشود, حاصل
سهوي, و عمدي گناه از هم معصومند; كامل طور به انبياء استكه اين حق امّا
در هم و آن, از بعد چه باشد نبّوت و بلوغ از قبل چه صغيره, وچه باشد كبيره چه
و احكام, بيان يادر ادايرسالت, و نبّوت تبليغ يادر باشد اعتقاد در خواه خطا, برابر

معصومند/ آن درغير يا
ائمه و rstuv انبياء بودن ك پا ما اصحاب عقيده است; شيعه علماي اعتقاد اين
بعد و نبّوت از قبل ونقايصاخEقي پستي ونشانههاي گناه هرگونه rstuvاز بيت اهل
طريق از و قطع طور به كه است rstuv هدي ائمه روايات آن دليل و است, نبّوت از
ضروريات از عقيده اين كه آنجا تا است; شده ثابت ورواياتكثيره اصحاب اجماع

y٢٣٢z yمجلسي عEمّه كEم zپايان ميشود/> شمرده اماميه مذهب
به مطالبيرا كلماتخود در شيعه دشمنان از بعضي عجيباستكه حال اين با
هنگام به انبياء ميداند جايز شيعه گفتهاند: مث^ بيزارند; آن از كه دادهاند نسبت آنها
اين متوّجه را خود سنگين سپسحمEت كنند!> كفر اظهار تقيّه روي ,از جان ترس

y٢٣٣z كردهاند!/ عقيده
و نگفتهاند, زمينه اين در سخني ترين كم اماميه علماي از يك هيچ كه حالي در
عقيدهاي چنين كه ميبرد يككتابرا يا يكنفر, نام jاقل گوينده اين خوببود چه
آشكار دروغ يك سخن اين مظفّر عEّمه مرحوم گفته به و باشد, شده اظهار آن در
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تـقيّه, مورد در را شيعه اعتقاد كه باشد آن , ايندروغ نسبت سبب شايد و است,
براي آن از تر حّتيكم و كفر اظهار كه آن حال دادهاند; غلطقرار استنباط پايهايبراي
دستبرود از اينراه در مقّدسآنها جان هرچند نيست; جايز حال هيچ در پيامبران

شوند/ خود آيين و دين قرباني و
طور به كه شد واقع هجرت مسأله در ^_`ab اسEم پيامبر از آنچه مانند تقيّه ولي
مـانعي yعملي zتقيّه رسيد مدينه سوي به بيراهه از و گشت خارج مكّه از پنهاني

ندارد/ گفتهاند دشمنان آنچه به ربطي اين و ندارد,
# # #
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عقليبرعصمتانبياء دtيل

عـقل طـريق از انـبياء عـصمت لزوم بـر فراوانـي دjيل عقائد, علماي بزرگان
بـه را قـدرت كـم دjيل و كرد, ادغام درهم ميتوان را آنها از قسمتي كه آوردهاند
شايان و قبول قابل زير دليل چهار آنها مجموع از كه نمود, تبديل قويتري دjيل

است: توّجه

دروني ١-عوامل

پيامبران, وجود در گناه عوامل كه رسيد نتيجه اين به ميتوان كوتاهي تحليل با
است/ محكوم دارنده باز عوامل برابر در

گوني سرچشمههايگونا و عوامل سرميزند انسان از كه گناهاني اينكه: توضيح
ميگردد: باز موضوع دو به عمدتا كه دارد

عمل/ تشخيصزشتي عدم و گاهي ناآ و جهل -١
دركزشتي عين در عقل, و علم نيروي كه طوري به وهوسها شهوات غلبه -٢

زند/ زانو ها آن برابر در گناه, مفاسد و
و دزدي سراغ به يا ميكند, آلوده بيگناهي خون به را خود دست كه كسي مث^
از ميشود, مخّدر مواد و شراب و قمار آلوده يا ميرود, ورشوهخواري كمفروشي
كام^اين اينكه ويا ندارد, اعمال اين مفاسد از كامل گاهي آ يا نيست: خارج دوحال
استكه قدري سركشبه وهوسهاي شهوات هيجان ولي ميكند, درك موضوعرا

ميسازد/ مغلوب اورا
بلكه نيست; كافي ناپسند عمل يك ترك براي تنهايي به گاهي آ و علم بنابراين

است/ jزم نيز هوسها و هوا و نفس بر تسلّط آن بر عEوه
گاهيكافي انسانيآ گر ا استكه: ميتوانگرفتاين اينبحث از نتيجهروشنيكه
محال باشد, مسلّط كام^ خود وهوس هوا و نفس بر و باشد, داشته عمل زشتي از
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مانند ـ عقلي نه است عادي محال منظور zالبتّه سرزند او از زشت عمل آن است
/yكنيد دقّت - ضدين اجتماع

ما از بسياري اينكه وآن ساخت, ميتوانروشن مثالهايي ذكر با حقيقترا اين
از بـعضي برابـر در فقط ـ داريم عصمت به شبيه حالتي گناهان از بعضي برابر در
لخت روشن روز باشد حاضر كه نميكنيم پيدا خود ميان در را كسي مث^ ـ گناهان
شود كاري چنين مرتكب ما از كسي گر ا و گردد, ظاهر خيابان و كوچه در زاد مادر
حالي در است محال وگرنه داده, دست از عقلخودرا هوشو ميكنيمكه پيدا يقين

كند/ كاري چنين به اقدام است هوشيار و عاقل كه
هـيچ آيـا است; حـرام مسـلّما فاضEب آلوده و كثيف بسيار آبهاي نوشيدن

كند؟! عمل اين به اقدام كه ميشود پيدا ما ميان در عاقلي
هـرگز گـيردار, وا بيماريهاي انواع خطر و طّب, علم رموز به گاه آ طبيب يك
بنوشد! ميآيد دست به عفوني بيماران لباس شستشوي از كه را آبي نيست حاضر
مصونيّت زشت اعمال گونه اين برابر در ما گفت: ميتوان كلمه يك در بنابراين
و هـوا روزي گر ا و كردهايم, پيدا اعمال اين مفاسد از كافي گاهي آ كه چرا داريم;
را آن ايمان و دانش و عقل نيروي با بفرستد امور اين دنبال به را ما بخواهد هوس

ميكنيم/ سركوب
سر در معاصي و گناهان تمام به نسبت او گاهي آ كه بشود پيدا كسي گر ا حال

كرد/ خواهد ترك را آنها مسلّما باشد امور اين زشتي از ما گاهي حّدآ
وهوسها شهوات غلبه يا بيخبري و جهل از اعم انگيزههايگناه ديگر تعبير به
كامل طور به آنان تقواي و گاهي آ و علم پرتو در معصوم امامان و انبياء وجود در

است/ شكست به محكوم
بيپايان علم درياي و غيب عالم با ارتباطيكه خاطر به پيامبران است پيدا گفته نا
زشتي و آنها, از نهي فلسفه و گناهان مفاسد به نسبت كافي گاهي آ دارند, پروردگار
و شـهود حـد سـر در كه نيرومند ارتباط همين ديگر سوي از و دارند; اعمال اين
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بـاز عامل ميتواند كه ميآفريند آنها در تقوايي چنان , است غيب عالم مشاهده
باشد/ هوس و هوا انگيزههاي برابر در نيرومندي دارنده

و گاهي آ سطح مطالعه و سو, يك از گناه انگيزههاي مطالعه اينكه سخن كوتاه
سـبب ديگـر, سوي از ميشود پيدا غيب عالم با ارتباط خاطر به كه انبياء تقواي

محفوظند/ و مصون گناه هرگونه از آنها كنيم باور ما كه ميشود
است; شده اول نكتة به پرمعنايي و كوتاه cdefgاشاره علي اميرمؤمنان از روايتي در

y٢٣٤z است>/ عصمتقرين با <دانش ِباْلِعْصَمِة>: الِْحكَْمُة <َقَرنَِت ميفرمايد: و
از مرحله هر در و نگهداري هرگونه يعني عام معناي به اينجا در عصمت گرچه ا

ميشود/ محسوب ما مقصود بر شاهدي حال هر به ولي ميباشد; گناه
ُهـَو <اْلَمْعُصوُم فرمود: كه است شده نقل cdefg صادق امام از ديگري حديث در
ُهِدَي َفَقْد mِِبا َيْعَتِصْم َمْن (َو تََعاليى َو َك تَبَاَر mُا َقاَل َقْد َو الَْمحَاِرِم, يِع َجمى ِمْن mِِبا اْلُمْمَتِنُع
جميعگناهان از خداوند از استمداد با استكه كسي <معصوم ْستَقيىٍم)>: مُّ ِصراٍط ِاليى
اسـتمداد پروردگار از "هركس فرمود: متعال خداوند كه همانگونه كند, خودداري

y٢٣٥z است">/ شده هدايت راست راه به جويد
به معنا همين باشد; نكته دو هر يا دوم نكتة به اشاره است ممكن حديث اين
از كه عمير ابي ابن است: شده نقل حكم بن هشام از حديثي در مشروحتري طور
و مـصاحبت طـول تـمام در <مـن مـيگويد: است cdefg صادق امام اصحاب بزرگان
آن و نشنيدم, كرد بيان امام عصمت درباره آنچه از بهتر سخني هشام با دوستيام
"صفت اوگفتم: به "آري"; گفت: است؟" معصوم امام پرسيدم:"آيا او از اينكهروزي
پـاسخ در شـناخت؟" را آن ميتوان وسيله چه با و است؟ چگونه او در عصمت
و حـرص ندارد: پنجمي و ميگيرد, سرچشمه چيز چهار از گناهان "جميع گفت:
بـنابرايـن ندارد; وجود امام در صفت چهار اين چون و شهوت و غضب و حسد
باشد; دنيا بر حريص امام, نيست "ممكن افزود: سپس نميزند"/ سر او از گناهي
چه به نسبت پس است; مسلمين پيشواي او و است; او نگين تحت جهان كه چرا
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نـيست مـمكن و yبـاشد چـيزي فاقد كه است كسي zحريص باشد؟ حريص چيز
در ميورزد, حسد است او از باjتر كه كسي به نسبت انسان كه چرا باشد حسود
پايينتر كسانيكه اونسبتبه است ممكن چگونه نيست; امام از برتر كسي حاليكه
دنـيا امـور از چـيزي بـه نسـبت او كـه نيست ممكن و بورزد؟! حسد هستند او از
شهوات از نيست ممكن و باشد/// خدا براي غضبش اينكه مگر شود, خشمگين
نظرش در الهيآخرت توفيق به او كه چرا دارد; مقّدم آخرت بر را دنيا و كند, پيروي
نگاه آخرت به آنگونه او است, محبوب ما نظر در دنيا كه گونه آن است; محبوب
به را زيبائي صورت كه ديدهاي را كسي هرگز آيا ميكنيم, نگاه دنيا به ما كه ميكند
تلخي غذاي خاطر به وگوارايي خوب غذاي از يا و كند؟ رها صورتزشتي خاطر
دائم نعمت و بگيرد؟ ناديده خشني لباس خاطر به را نرمي لباس و كند؟ صرفنظر

y٢٣٦z كند؟"> فاني نعمت فداي را باقي
ولي نكرده, rstuvنقل بيت اهل ائمه از صريحا سخنرا اين حكم بن هشام گرچه ا
از دارم را <آنچه ميگفت: وخودش cdefgبود, صادق امام برجسته شاگرد او كه آنجا از
آنرا ميتوان كه منطقيرا و تحليلزيبا اين كه ميرسد نظر به cdefgدارم>, صادق امام
امام پيشوايش از كرد ذكر امامان و انبياء عصمت مسأله در عقلي دليل يك عنوان به

باشد/ cdefgگرفته صادق

دليلاعتماد -٢

الهي دستورات سايه در بشر هدايتنوع پيامبران بعثت از هدف استكه روشن
مردم براي ترديدي و شك هيچگونه كه ميشود تأمين صورتي در هدف اين است;
و , خدا سخن را آنها سخن كه گونهاي به نباشد, آنها تعليمات و سخنان به نسبت
درصد صد و بپذيرند, را آنها دل و جان از تا الهيبدانند, تعليمات را آنها تعليمات

كنند/ اعتماد آن به و باشند, تسليم آن برابر در
تـحريف و دروغ احـتمال نـباشند معصوم خطا و گناه از آنها گر ا است بديهي
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اعـتماد قـابل آنـها سـخنان كـند, پيدا راه آنها كلمات در اشتباه, و خطا و حقايق,
اين باز عصمت, مقام منهاي زيرا باشند; خوبي آدمهاي آنها گر ا حّتي بود; نخواهد
بدون يا و بلغزد, ماّدي فريبنده مظاهر برابر در آنها پاي كهروزي دارد وجود احتمال

شوند/ اشتباه و خطا غرضيگرفتار و قصد
ترديد و نگراني مايه و ميسازد, مّشوش آنانرا پيروان خاطر هميشه احتمال اين
بهانهاي هميشه زيرا نميشود; حاصل نيز حّجت اتمام مسأله عEوه به بود/ خواهد
احتمال خاطر به پيامبر تعليمات از پيروري عدم كه بود خواهد مخالفان دست در

است/ بوده اشتباه و خطا يا و وكذب دروغ
و است, حقيقت تشنگان اعتماد جلب نبّوت, اصلي سرمايه اينكه سخن كوتاه

نيست/ امكانپذير خطا و گناه از مصونيّت و عصمت مقام بدون معنا اين
احكام و ميكنند, پيروي تقوا با علماي از معمو� مردم كه شود استگفته ممكن
از معصوم ميدانند اينكه با مينمايند; اعتماد آنها به و ميگيرند, آنها از را خود دين

نيستند/ خطا و گناه
تفاوت برگها و شاخ با دين, اساس مسأله داشتكه توّجه نكته اين به بايد ولي
بـا نـميتوان را الهـي وحي و گذاشت, گمان پايه بر نميتوان را دين اساس دارد,
و خـطا احـتمال برگها و شاخ در ولي پذيرفت; ترديد و شك با آميخته احتمال
اينجا در و است عصمتjزم آنجا در لذا ; شود دركارنمي اساسي تزلزل مايه اشتباه
و است, اغماض قابل مرحله اين در اشتباه و خطا احتمال زيرا است; كافي عدالت

نيست! اغماض قابل وجه هيچ به الهي وحي ابEغ و دين پايه و اساس در
اين از كه چيزي آخرين اينكه آن و ميشود مطرح ديگري سؤال اينجا در باز
و دروغ و نـبّوت, تـبليغ در خـطاي از آنها كه است اين كرد استفاده ميتوان دليل
دليـل اين از نميتوان خطاها و گناهان ساير برابر در امّا دارند, مصونيّت تحريف,

كرد/ استفاده
و وتهمت دروغ دارند, غالبگناهانريشههايمشترك استكه انصافاين ولي
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ّحب يا پرستي شهوت هواينفسو از بيعّفتي و وقمار شراب به آلودگي و سرقت
انـواع به آلوده كسي است ممكن چگونه ميگيرند; سرچشمه ثروت و مال و جاه
شود پيدا نادر طور به چنينفردي فرضكه به و نگويد؟ دروغ هرگز امّا باشد گناهان
فEن سخنان به ميتوان چگونه ميگويند: و كند; مردم اعتماد جلب نميتواند هرگز
برايتودة مسائل تفكيكاين كرد؟زيرا اعتماد است وهوسباز ظالم و كهخائن آدم

/yكنيد zدقّت باشد تفكيك قابل واقع در فرضكه به نيست, قبول قابل مردم
در است ممكن چگونه ميكند خطا زندگي عادي مسائل در كه كسي همچنين
است, كاري خطا آدم اين ميگويند: مردم گيرد, قرار اعتماد مورد الهي وحي ابEغ
نـيز وحـي ابـEغ ,در مـيشود مرتكب ديگر مسائل در كه اشتباهاتي همان شايد

شود>/ مرتكب
قبول قابل مردم برايتوده يكديگر از وگناهان تفكيكخطاها اينكه سخن كوتاه
اعتماد مورد وحي ابEغ در نميتواند شود مرتكب خطايي يا گناه وكسيكه نيست,

/yكنيد دقّت zبازهم گيرد قرار

ماندناهدافبعثت عقيم نقضغرضو -٣

نميكند كاري هرگز گاه وآ حكيم و عاقل استشخص مسّلم ميدانيم ازيكسو
معلوم كند كاري چنين كسي گر ا و باشد, او هدف و مقصود برخEف آن نتيجه كه
منظور به انبيايخودرا خداوند ميدانيم ديگر سوي از نيست/ گاه وآ حكيم ميشود
نباشند خطا و گناه از معصوم آنها گر ا حال است; فرستاده بندگان تربيت و هدايت
پيامبران بعثت هدف مقابل نقطه درست اين و ميكشانند; گمراهي به را انسانها

است/
زيـرا دارد; مردم تربيت در را اصلي نقش انبياء عملي اين,برنامههاي بر اضافه
كه كساني براي كه است آنها صفات و حاjت و مربيان رفتار و عمل طرز هميشه
و سـودمند بـيانات مـيشود/ مـحسوب الگو و معيار دارند قرار آنها تربيت تحت
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بـرابـر در بـاشد داشـته اثر قدر هر تاب و پرآب خطابههاي و عقEني استدjjت
و گفتار عمل, و سخن ميان در تضاّدي گر ا مخصوصا است; ناچيز عملي نمونههاي

افتاد! خواهد اثر از كّلي به بيانات آن گردد ظاهر آنها رفتار
باشند; مردم مقتداي و اسوه زندگي برنامههاي تمام در بايد انبياء استكه اينجا

بخوانند/ آنها اعمال در را دين درس مردم و
باشند وهوسراني ظلم خيانتو و دروغ به آلوده بهگناهان, افراديآلوده آنها گر ا

ماند/ خواهد عقيم آنان بعثت هدف و داده دست از را خود اعتبار كّلي به
و منصبروحاني عاليترين كه منصببزرگرا اين خداوند است ممكن چگونه
بر تسلّط است; گناه آلوده اوخود كه بگذارد كسي عهده استبر اجتماعي و معنوي
قـدمش اخـEقي پرتگاههاي در و است; هوسها و هوا چنگال اسير ندارد; نفس

شود؟! مردم معنوي و روحاني رهبر ميتواند كسي چنين آيا ميلرزد;
از آنها كه ميگردد تأمين مهم هدف اين صورتي در تنها پذيرفت بايد بنابراين

باشند/ مبّرا و منزه خطا هرگونه بلكه كبيره, و صغيره گناه هرگونه
فـضيلت دربـاره كه ميخوانيم cdefg الرضا موسي بن علي امام از حديثي در لذا
َو لَِل الزَّ َو الَْخطَايَا ِمَن اَِمَن َقْد ٌد ُمَسدَّ ُمَوفٌَّق ُمؤيٌَّد َمْعُصوٌم <ُهَو ميفرمايد: امام وصفات
مـعصوم <او َخلِْقِه>: َعليى َشاِهُدُه َو ِعبَاِدِه َعليى تُُه ُحجَّ لِيَكُوَن ِلَك ِبذى mُا صُه َيُخصُّ الِْعثَاِر
و لغـزشها و خـطاها از ايـمن و حـق, از گـاه آ و مستقيم و موفّق و مؤّيد و است
و بـندگان بـر حـّجتش تـا مخصوصكـرده صفت اين به را او خداوند انحرافها;

y٢٣٧z باشد>/ خلق بر شاهدش
# # #

نيست ممكن خطا تشويقبه جهلو به اغراء -٤

سبب كه كاري كوچكترين هرگز خود بندگان هدايت مقام در خداوند مسلّما
كـه چـرا كرد; نخواهد باشد انحرافي راههاي به آنها دعوت يا خطا به آنها تشويق
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پـاك ذات به رسد چه تا است زشت و قبيح باشد هركس از عملي چنين صدور
بزرگ/ خداوند

غـير اخـتيار در عـلمي, دjيل و معجزات از اعم را, نبّوت اسناد خداوند گر ا
و كـند, خطا بگويد, دروغ است ممكن كه كسي اختيار در يعني بگذارد; معصوم
آن بـه درست ايـن است/ افكنده گمراهي به را خود بندگان گردد, گناهي مرتكب
و شـيّاد كـه دهد كسي دست به را خود نمايندگي سند بزرگي شخص كه ميماند

نيست؟! قبيحي و زشت كار اين آيا باشد; بوده استفادهگر سوء و منحرف
مدارك و معجزات و ميزند سر خداوند از چنينكاري كه بدهيم احتمال چگونه
ميگذارد؟! كاري خطا يا و منحرف دروغگوي و آلوده گنهكار اختيار در نبّوترا

َعلَيْنَا َل تََقوَّ (َولَْو ميفرمايد: زمينه اين در گويا و صريح تعبير يك در مجيد قرآن
بر دروغ سخني او گر ا <و الَْوِتيَن): ِمنُْه لََقطَْعناى -ثُمَّ ِبالْيَِميِن ِمنُْه َخْذنَا ََ الْاََقاِويِل- َبْعَض
و ـ كرديم, مي قطع قلبشرا سپسرگ ـ گرفتيم, مي قدرت با اورا ما ـ بست, مي ما

y٢٣٨z شود>/ مانع zمجازاتyاو از توانست نمي شما از كس هيچ
يـعني شـد; اشاره آن به jبا در كه ميگويد را حقيقتي همان درست آيات اين
اعجاز نيرومند قاطع سEح به مجّهز و گرفته, قرار او اختيار در الهي آيات كه كسي
مسير از حّتييكلحظه گر ا اوزده, سخنان بر تأييد مهر خداوند حقيقت در و شده,
او بدن نقطة برحساسترين و داد; نخواهد مهلت او به خداوند شود, منحرف الهي
اين غير در كه چرا ميدهد; خاتمه حياتش به و ميزند; ضربه قلبش شريان يعني
دليل خود اين و است; شده گمراهي در مردم القاي و جهل به سبباغراي صورت

/ عصمتاست مسأله بر گويايي
خـاطر بـه را كسي نميشود و است, بيرون انسان اختيار از خطا مسأله گرچه ا
mnopq پيامبر خطاي اينكه به توّجه با ولي كرد; مجازات اجتناب قابل غير خطاهاي
خدا خلق گمراهي ماية يعني دارد; خدا بر او افتراي و تهمت كه دارد را اثري همان
نيز خطائي چنين از پيامبران كه كرد استفاده ميتوان آيه اين محتواي از لذا ميشود;
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ميخوانيمكه cdefg الرضا موسي عليبن از حديثي در همينزمينه در دارند/ مصونيّت
َو يُْغِويِهُم, َو ُيِضلُُّهْم اَنَُّه يَْعلَُم َمْن طاىَعَة mُا يَْفِِرُضَ ماىِميَِّة, ِاْ ديىِن <ِمْن فرمود: مأمون به
يْطَاَن الشَّ يَْعبُُد َو ِبِعبَاَدِتِه, َو ِبِه يَكُْفُر اَنَُّه يَْعلَُم َمْن ِعبَاِدِه ِمْن َيْصطَِفي َ َو لِِرَسالَِتِه يَْختاىُر َ
گمراه را مردم كه كسي اطاعت هرگز خداوند كه است اين اماميه دين <از : ُدونَُه>/
بندگانشكسيرا ميان از رسالت, مقام براي و نميكند, واجب كند منحرف و سازد
او جاي به را شيطان و ميشود او عبادت و خدا به كافر ميداند كه نميگزيند بر

y٢٣٩z ميكند>/ پرستش
كه: ميخوانيم cdefg علي اميرالمؤمنين امام از ديگري حديث در

ِبطَاَعِة اََمَر ِانََّما َو mِا ِبَمْعِصيَِة يَأُْمُر َ ُمطَهٌَّر َمْعُصوٌم َنَُّهِ َرُسولِِه ِبطَاَعِة اََمَر ِانَّما mَا <ِانَّ
الطّاَعُة َو اَْمِر, اُولُو َفُهْم ,mِا ِبَمْعِصيَِة يَأُْمُروَن َ ُمطَهَُّروَن َمْعُصوُموَن َنَُّهْمِ ْمِر َأ اُولِي
اطاعت به دستور <خداوند ِسَواُهْم>: َحٍد َِ طَاَعَة َ َرُسولِِه, ِمْن َو mِا ِمَن َمْفُروَضٌة لَُهم
خـدا مـعصيت بـه امر هرگز و است; ك پا و معصوم اينكه خاطر به داده رسولش
وهرگز مطهرند, و معصوم آنها چون و داده اjمر اولي اطاعت به دستور و نميكند;
از اطـاعتشان و الواjمـرهستند, آنها پس نميدهند; فرمان ا� معصية به را كسي
طـور به zاطاعت آنها از غير كس هيچ اطاعت و است واجب پيامبر و خدا سوي

y٢٤٠z نيست>/ واجب yشرط و قيد بدون و مطلق
# # #

برايدريافتوحي معصوم شايستگيغير ٥-عدم

دارد/ مأمـوريت آن خور در قابلّيتي و شايستگي به نياز مأموريتي هر ميدانيم
وظـيفه ندارند مأموريت آن براي استعدادي كه كساني و ناjيق افراد ندارد امكان

دهند/ انجام صحيح طور به را خود
به و داشته, دريافت وحي طريق از را خدا پيام پيامبران, كه ميدانيم هم را اين
نـيز آن مـحتواي و است; مـعنويت و نـور سراسـر كه پيامي ميرساندند/ انسانها
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منّزه و ك پا چنان بايد پيامي چنين گيرنده است بديهي است/ تقوا و ايمان سراسر
ونقصمبّرا عيب هر از كه خدا ك پا ذات و طبيعت ماوراي عالم با بتواند كه باشد
دارد/ دريافت است وتقوا كي پا از محتوايشمملّو پياميكه و كند, پيدا ارتباط است
قلبي و يابند؟ استراه نور سراسر جهانيكه به ميتوانند كجا دل تاريك آلودگان
و الهـي, وحـي مـهبط است مـمكن چگونه است, هوس و هوا تيرگي از مملّو كه
امكانپذير شباهت و تجانس و سنخيت بدون امر اين آيا گردد؟ او علم خزانهدار

است؟
و اوصـاف از نشـانهاي و است, او وجـود مظهر هركس نمايندة ديگر سوي از
Eوك كه نميدهد اجازه خود به بزرگروحانيهرگز يكمرجع ولذا است; او صفات
عيب او بر مردم همه كند چنين گر ا و برگزيند; آلوده افراد ميان از خودرا نمايندگان و

نميشوند/ پذيرا و ميشمرند زشت كارشرا و ميگيرند,
است, كي پا و قداست و تقوا و معنويت jيزال منبع كه خداوند است ممكن آيا
معصوم غير به مسئوليتبزرگرا واين كند, انتخاب ميانگنهكاران از خودرا نماينده

بسپارد؟
ايـمان هـرگز <مـا ميگفتند: كه آلودهاي مشركان پاسخ در مجيد قرآن ميبينيم
داده ما به است شده داده خدا پيامبران به كه چيزي همانند اينكه مگر نميآوريم,
َحيُْث َأْعلَُم mُا) ميفرمايد: (mِا ُرُسُل ُأوِتَي َما ِمثَْل نُْؤتَيى َحتَّي نُّْؤِمَن لَْن (َقالُوا شود>:
چه عهدة به كجاzو در خويشرا رسالت كه است گاهتر آ <خداوند ِرَسالَتَُه): يَْجَعُل

y٢٤١z /yهستند آن شايسته كساني چه zو دهد> قرار yكسي
# # #

٦-دtيلديگر

و دارد فرعي جنبه كه كردهاند مطرح ديگري دjيل بحث اين در بزرگان از بعضي
: يادكرد توان رامي زير امور جمله از ميگردد: باز گذشته دjيل به گاه
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مـتضاد, دستور دو يعني ضّدين, اجتماع سرزند mnopqگناهي پيامبر از هرگاه -١
در بايد ديگر سوي كرد,از پيروي پيامبر از چيز همه در بايد سو يك از ميآيد: jزم
از هـرگز مـتضاد دسـتور دو مـيدانـيم و برخاست, مخالفت به او با گناه آن مورد

نميشود/ صادر حكيم خداوند
شهادت چون نباشد, شهادتشپذيرفته بايد شود صادر پيامبر از گناهي گر ا -٢
يا دنيا در الهي وحي بر شاهد ميتواند پسچگونه نيست; مقبول او اخبار و فاسق

قيامتگردد؟! در ها امّت بر شاهد
نـيز امّت گنهكاران از او موقعيّت و مقام بايد سرزند گناهي پيامبر از هرگاه -٣
بـه زدن پا پشت و الهي اوامر از اعراض و معاصي ارتكاب كه چرا باشد; پايينتر
است, گاهي آ از باjيي سطح در و است مرتبط الهي وحي با كه كسي از او نواهي

است/ وزشتتر قبيحتر بسيار
عمل آن به خودشان و كنند زشتيها وترك صالح اعمال به دعوت آنها گر ا -٤
َو ِبـالِْبرِّ النَّاَس (اَتَأُْمُروَن مـيفرمايد: كه بود خواهند شريفه آيه اين مصداق نكنند
به ايمان zو نيكي به را مردم <آيا تَْعِقلُوَن): اَفََ� الِْكتَاَب تَتلُوَن اَنْتُْم َو اَنُْفَسكُْم تَنَْسوَن
مي فراموش را خودتان امّا كنيد, مي دعوت yآمده تورات در او صفات كه پيامبري
نـمي آيـا خـوانـيد؟! مـي را yتـوراتzآسـماني كــتاب شــما ايــنكه بــا نــماييد;

y٢٤٢z انديشيد؟!>/
باشد/ خطابي چنين مصداق پيامبر كه نميپذيرد عاقلي هيچ يقينا

ـ خويشتن يا ديگران بر ظلم ـ ظالم مصداق و زند سر پيامبر از گناهي گر ا -٥
الظَّالِِميَن): َعلَي mِا لَْعنَُة (اََ ميگويد: قرآن كه چرا باشد; جايز او لعن بايد شود,
آيا خدارالعنكرد؟ پيامبر ميتوان چگونه y٢٤٣z ستمكارانباد!> بر لعنتخدا <اينك

ميسازد؟ او نبّوت مقام با
عباد جز را همه كه كرده ياد قسم خداوند عّزت به شيطان قرآن, صريح طبق -٦
ِمـنُْهُم َك ِعـباىَد َّ-ِا يَن اَْجـَمعى ْغـِويَنَُّهْم َُ ِتَك (َفـِبِعزَّ كـرد: خواهـد گمراه مخلصين
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/y٢٤٤z اْلُمْخَلِصيَن)
از و خواهدگرفت, قرار شيطان اغواشدگان درزمره سرزند پيامبر از گناهي هرگاه

y٢٤٥z هستند/ مخلصين از مسّلم طور به انبياء اينكه با بود, نخواهد مخلصين
دjيل بيشبه و كم هرچند , قبولاست قابل و متين دjيلي فوق ششگانه دjيل
ريشـههاي آن از ثـمر پر شاخههايي حقيقت ودر ميكند, بازگشت گذشته اصلي

/ پرباراست

چندسؤال

مهمترين به كه است مطرح مختلفي سؤاjت امامان و انبياء عصمت بحث در
ميكنيم: اشاره ذي^ آنها

جنبةجبريدارد؟ انبياء بودن معصوم آيا -١

خود از فورا ميكنند, مطالعه را انبياء عصمت بحث كه هنگامي افراد از بسياري
و پـيامبران بـه الزاما كه است الهي موهبت يك عصمت مقام كه مينمايند سؤال
شده بيمه وخطا گناه برابر در شود موهبت اين مشمول كس وهر شده, داده امامان
هركس شد, نخواهد محسوب افتخاري و فضيلت آنها بودن معصوم بنابراين است;
واينيك خواهدگرفت; فاصله وخطاها گناهان تمام از موهبتيگردد چنين مشمول

است/ الهي الزام
استكه واضح و است, محال خطا و گناه انجام عصمت, مقام وجود با بنابراين
سال درصد كه انسانهايي به ما گر ا مث^ نميشود; محسوب فضيلتي محال, ترك
ما براي افتخاري نميكنيم ستم و ظلم ميزيستهاند قبل سال درصد يا ميآيند بعد

است! محال ما براي امري چنين انجام چون نيست;

پاسخ
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بودن فضيلت بلكه نيست; انبياء عصمت مسألة اصل متوّجه اشكال اين گرچه ا
را سؤال اين جواب ميتواند نكته چند به توّجه حال اين با ميبرد; سؤال زير را آن

سازد/ روشن
انـبياء عـصمت ريشـههاي به توّجه ميكنند مطرح را اشكال اين كه كساني ١ـ
از بـعضي برابـر در مصونيّت مانند عصمت مقام كه ميپندارند چنين آنها ندارند/
وهركسچنان ميشود, انجام واكسنها از بعضي طريقتزريق از استكه بيماريها
چـه و بـخواهـد چـه نميگردد بيماري آن به Eمبت شود انجام او مورد در تزريقي

نخواهد/
مقام از گناه برابر در معصومين مصونيّت كه دانستيم گذشته بحثهاي در ولي
از پارهاي از پرهيز همانند درست ميگيرد, سرچشمه آنها تقواي و علم و معرفت
تـرك را آن مـعرفت و ايـمان و گاهي آ و علم خاطر به كه ما فرد فرد براي گناهان
همچنين نميگذاريم, خيابان و كوچه در قدم عور و لخت بدن با مث^هرگز ميكنيم/
آلوده ميداند خوبي به و دارد مخّدر مواّد مخّرب آثار درباره كافي اطEع كه كسي
نميرود; آن سراغ به پسهرگز است تدريجي مرگ براي قطعي ,سبب آن به شدن
او گـاهي آ و عـلم از كـه است فـضيلت يك او بـراي مـخّدر مواّد ترك اين مسلّما
كار در اجباري ولي ميكند ترك آنرا هرچند علم اين داشتن با و ميگيرد, سرچشمه

دارد/ را مخدر مواد استعمال توانايي و نيست
و گاهي وآ معرفت سطح وتربيت, تعليم طريق از ميكنيم سعي ما دليل همين به
و زشت اعمال و بزرگ, گناهان برابر در حّداقل را آنها تا ببريم, jبا افراد در را تقوا

نماييم/ بيمه زننده
افتخار كنند ترك اعمالرا اين از وتربيتپارهاي تعليم اين بهخاطر افرادي گر ا آيا

نيست؟! فضيلت و
و عـقلي; مـحال نـه است, عادي محال پيامبران براي گناه ترك ديگر تعبير به
استكه عادي محال فيالمثل است; سازگار بودن اختياري با عادي محال ميدانيم
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ولي بنوشد; صفجماعت در و ببرد مسجد به خود شراببا مؤمني و شخصعالم
است/ عادي محال بلكه نيست; عقلي محال يك اين مسلّما

و افـتخار يك خـود كـه انبياء ايمان و معرفت باjي سطح اينكه: سخن كوتاه
نـام عـصمت مـقام همان كه است ديگري فضيلت و افتخار سبب است فضيلت

/yكنيد داردzدقّت
از ايـن مـيگوييم آوردهانـد كـجا از را مـعرفت و ايمان اين آنها شود گفته گر ا
و نـيست, بـيحساب الهـي امـدادهـاي كـه قـيد اين با ولي است, الهي امدادات
خـليل ابراهـيم دربارة قرآن كه همانگونه است, داشته وجود اينها در لياقتهايي
او و آزمود; دستوراتي با اورا ابراهيم, پروردگار كه هنگامي yكنيد zياد <و ميفرمايد:
مردم پيشواي و امام را تو "من اوفرمود: به خداوند برآمد/ آنها عهده از كامل طور به
/y٢٤٦z ٕاَِماما) لِلنَّاِس َجاِعلَُک ٕاِنِّيى َقاَل ُهنَّ ِبكَِلَماٍتفَأَتَمَّ ابْتَلَيٕاِبَْراِهيَمَربُُّه ِذ :(َوٕاِ دادم"> قرار
آن jيـق خـود اخـتيار و اراده بـا مراحـل اين پيمودن از cdefgپس ابراهيم يعني

شد/ الهي عظيم موهبت
حكم ما رسيد, رشد و بلوغ به كه هنگامي <و ميفرمايد: cdefgنيز يوسف مورد در
بَلََغ ا (َولَمَّ دهيم!>: مي پاداش نيكوكارانرا اينچنين و داديم; او به "علم" و yپيامبريz

y٢٤٧z الُْمْحِسِنيَن) نَْجِزيى لَِک كََذى َو َوعِلْما حُكْما آتَيْنَاُه ُه َأُشدَّ
زيـرا است مـا مـقصود بـراي خـوبي شاهد الُْمْحِسِنيَن) نَْجِزي ِلَك (كَذى جمله:
الهي بزرگ موهبت آن براي آماده cdefgاورا يوسف شايسته و صالح اعمال ميگويد:
ميسازد, موقعيتراروشن اين كه ميشود ديده تعبيراتي cdefgنيز موسي درباره كرد/
توقف "مدين" مردم ميان در سالياني آن, از پس آزموديم; را تو <بارها ميفرمايد:
َك َفتَنَّا (َو آمـدي>: yاينجا به رسالت فرمان zبراي الهي تقدير بنابر سپس نمودي;

y٢٤٨z / ( ُمْوسيى يَا َقَدٍر َعليى ِجئَْت ثُمَّ َمْديََن اَْهِل فيى ِسِنيَْن َفلَِبثَْت فُتُونا
شكوفا ولي بوده; استعدادهايي و لياقتها بزرگان اين وجود در استكه معلوم
اينراه خودشان اراده و اختيار با بلكه است; نداشته اجباري جنبه هرگز آنها ساختن
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نميسازند شكوفا را آن وهرگز دارند لياقتهايي كه كساني بسيارند و پيمودهاند, را
چنين مشمول پيامبران گر ا ديگر سوي از يكطرف از اين نميكنند, استفاده آن از و
شدهاست دوشآنانگذارده بر سنگيني مسئوليتهاي موازاتش به شدهاند مواهبي
نيرو و توان ميدهد كسي به مسئوليت كه مقدار همان به خداوند ديگر تعبير به يا ,

ميكند/ امتحان اورا مسئوليت انجام در سپس و ميبخشد; او به
با انبياء كه فرض به كه است اين داد سؤال اين به ميتوان كه ديگري پاسخ ٢ـ
اطمينان تا باشند شده مصون خطا و گناه هرگونه انجام از الهي الزامآور امداد يك
انجام راه حال عين در ولي شوند; آنها هدايت براي چراغي و كنند جلب را خEيق
باز آنها روي به نميباشدـ نيز آنها شأن jيق امّا نيست گناه كه كاري يعني اولىي ترك

است/
براي اختياري واينيكامر نميكنند, اولي حّتيترك استكه اين در آنها افتخار
مورد نسبت همان به سرزده انبياء از بعضي از اولىي ندرتترك به گر ا و است, آنها
چـه شـدهانـد, مـحروميتها از پـارهاي گرفتار گاه و الهي, شديد عتاب و خطاب
ترك سراغ به حّتي حق فرمان اطاعت خاطر به آنها كه باjتر و برتر اين از فضيلتي

نروند/ اولي
ميپذيرند, مسئوليت مواهب اين مقدار به استكه اين در انبياء افتخار بنابراين
آنـها از اوjيي ترك استثنايي موارد در گر ا و نميروند, اولىي ترك سراغ به حّتي و

كردهاند/ جبران زودي به سرزده

سازگاراست تقّيه مسأله با بودن معصوم آيا -٢

حالي در باشند معصوم امامان و پيامبران است ممكن چگونه ميشود گفته گاه
آن مانند و گفتن دروغ تقيّه مقام در ميگوييد و ميشمريد جايز آنها براي را تقيّه كه
مـيدانـيد مـجاز آنـان دربـاره را تـقيّه گر ا پس نيست؟ گناه اينها مگر است, جايز

بدانيد/ گناه از معصوم را آنها نميتوانيد
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پاسخ
است: راهگشا نكته دو به توّجه اينجا در

و است شـده واقـع تـقيّه دربـاره گـاهان ناآ از بعضي براي كه بزرگي اشتباه -١
معناي به تقيّه كردهاند خيال استكه اين شده; ديگري اشتباهاتفراوان سرچشمه
پـيروان تـنها و است; حـقايق بـر پردهپوشي يا ديگران برابر در ضعف دادن نشان

هستند/ آن طرفدار تشيّع مكتب
روشي و عقEيي شده شناخته قانون يك آن حقيقي معناي به تقيّه كه حالي در
حقيقت در و ميكنند, پيروي خود جاي در آن از جهان خردمندان همه كه است

است/ سخت حوادث يا دشمن با مبارزه كتيك تا نوعي
پـيش مواردي سياسي و اجتماعي و مذهبي مبارزات تاريخ در اينكه توضيح
در خودشان هم بزنند دست آشكار مبارزه به بخواهند گر ا حق مدافعان كه ميآيد
ايـنجا در مـيشود, واقع مخاطره معرض در مكتبشان هم و ميگيرند, قرار خطر
بـه آشكـار و مسـتقيم, غـير بـه مستقيم مبارزات و ميكند پيدا تغيير مبارزه شكل
ضايعات با دشمن بر بيشتر ضربات كردن وارد هدف و ميآيد, در مخفي صورت
نوع اين است, نيروها دادن هدر از جلوگيري منظور ديگر تعبير به و است; كمتر

نيست/ تقيّه جز چيزي كاري مخفي اين و مبارزه
برابر در كاري مخفي yامروز zمخصوصًا تاريخ طول در دنيا هاي جنگ تمام در
است; مخفي همه جنگي نقشههاي است; مبارزه اصول ترين مهم از يكي دشمن
و شود; استتار دشمن چشم از بايد همه وسEحها وسائل انواع و سربازان لباسهاي

هستند/ تقيّه از اشكالي همه اينها
باشد موقعيتحّساسي داراي و شود دستدشمنگرفتار به افسران از كسي گر ا
حّتي دارد; مكتوم را موقعيتخود بايد كنند اطEعاتزياديكسب او از بتوانند كه
را آنها كلماتخود با بتواند گر ا بلكه نكند; بيان حقيقترا بايد كنند, سؤال او از گر ا

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ١٧٤ چ١ ٨٣.١.١٦



است/ تقيّه از ديگري َاشكال دهداينها كارراانجام اين كه است; jزم سازد, گمراه
هنگامي بودند اقّليت در مسلمانان آنزمانكه ودر اسEم صدر در نرويم; دور راه
نيروها بيهوده تا ميكردند; كتمان را خود عقائد ميشدند دشمنان چنگال كهگرفتار
قرآن از متعّددي آيات در و شنيدهايم; همه پدرشرا و عّمار داستان ندهند; هدر را

y٢٤٩z است/ شده شمرده مجاز مسأله اين نيز
از آمده مجيد قرآن در الگو يك عنوان به مشروحا داستانش كه آلفرعون مؤمن
ِفْرَعوَن آِل ْن مِّ ْؤِمٌن مُّ (َرُجٌل عنوان به او از صريحا وقرآن ميكرد, استفاده تقيه روش
ياد y٢٥٠z داشت> مي خودراپنهان ايمان كه فرعونيان از مؤمني <ومرد اِيَمانَُه): يَكْتُُم

است/ كرده
علنا اقليّتهستند در مجاهدانيكه اينگونهشرايط, در نميدهد عقلياجازه هيچ
نابوده و شده شناسايي دشمن, طرف از آساني به و كنند, معّرفي را خود آشكارا و

گردند/
شـناخته دفـاعي سـپر يك عـنوان بـه اسـEمي روايـات در تـقيّه اينكه جالب
مؤمن سپر تقيّه الُْمْؤِمِن>: تُْرُس لتَِّقيَُّة <اَ ميفرمايد: cdefg صادق امام چنانكه , شدهاست

y٢٥١z است>/
yسنگر zيا سپر با را خود دشمن, ضربات برابر در جنگ ميدان در كسي گر ا يا

است؟ داده انجام خEفي ,كار كند مستور
باطني عقيدة و گردد تقيّه موارد گرفتار كسي هرگاه كه ميشود روشن اينجا از
نه دارد اظهار آن برخEف سخني يا و كند كتمان مهمتري مصالح خاطر به را خود
ذات اصEح هنگام به استكه دروغي مانند بلكه است; نشده مرتكب گناهي تنها

است/ واجب يا مجاز شرعا كه ميشود گفته مؤمني جان نجات يا البين
١٠٦ آيـه ذيـل در است سـنّت اهل مشهور مفّسران از كه قرطبي اينكه جالب
نـظر اسـEم عـلماي <تمام ميگويد: ميرسد تقيّه بحث به كه هنگامي نحل سورة
خود جان بر كه طوري به كنند كلماتكفرآميز اظهار به مجبور كسيرا گر ا كه دارند
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به مطمئن قلبش كه حالي در بگويد كفرآميز سخنان كه نيست او بر گناهي بترسد,
است>/ كـفر احكـام به محكوم نه و ميشود, جدا او از همسرش نه است, ايمان
<اين ميگويد: شخصي چنين ظاهري ارتداد مورد در ضعيفي قول بيان از بعد سپس

ميكند>/ نفي را آن ,mnopq پيامبر حديث و قرآن و سنّت و كتاب استكه سخني
حقايق قيمتي هيچ به يعني نميكنند; تقيّه كه هستند شرايطي در پيامبران البتّه
اينراه در گر ا كه چرا نميگويند; واقعي خEف اينراه در و نمينمايند, كتمان دينرا
بـاقي آنـها سـخنان بر اعتمادي و ميماند مخفي آنها دعوت حقايق بگذارند گام

بود/ نخواهد اعتبار قابل دهند آسماني وحي دربارة خبري هر و نميماند,
مسائل است ممكن شوند, مشكلي گرفتار شخصي زندگي در گر ا نيز آنها ولي
در مدينه به مكه از هجرت هنگام mnopqبه كرم ا پيغمبر مث^ كنند; كتمان خصوصيرا
مـخفي روزهـا و مـينمود, حركت شبها ميرفت, بيراهه از شد, پنهان ثور غار
تقيّه همه اينها نيفتد; خطر به مباركش جان و نيابند, دست او بر دشمنان تا ميشد

سرنزند/ حضرت آن از حق برخEف چيزي و نداشت, وجود هم گناهي و بود,
/cdefg انبياء عصمت بحث پايان به اينجا در
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علميانبياء مقام

سـهم بـايد , خـصوصًا الهـي رهبران و عموما, انساني جوامع شكرهبران بي
انبياء مأموريت كه آنجا از و باشند, داشته مختلف شئون در گاهي آ و علم از وافري
وآخرتنوع دنيا ديگر تعبير به و انسانها, وجان قلمروشجسم استكه مأموريتي

باشند/ داشته بايد اطEعاتزيادي ميشود, شامل را بشر
اشتباه و خطا و نقصان و نارسايي هرگونه از خالي بايد آنها گاهي آ اين, بر اضافه
نـماينده عـنوان بـه و نـروند خطا راه به كنند, اعتماد آنها بر خدا بندگان تا باشد,

نكشانند/ گمراهي به را پروردگار,مردم
سEح به مجّهز چيز هر از قبل را آنها خداوند آياتقرآن, گواهي به دليل همين به
تا آدم از كه است معنا اين بر روشني نشان آياتزير است; ميكرده دانش و علم

ميشود: شامل را خاتم
و عـلمي مـقام آن با مEئكه كه داد دانشي و علم چنان cdefg آدم به خداوند ١ـ
َعَرَضُهْم ثُمَّ كُلََّها ْسَماىَء َاْ آَدَم َعلََّم (َو زدند: اوزانو برابر در دارند عالم امور در گاهيكه آ
َِّا لَنَا ِعلَْم َ ُسبَْحانََک َقالُوا ـ َصاِدِقيَن كُنْتُم ِاْن هىُؤِء ِباَْسَماِء اَنِْبئُوِني َفَقاَل ِئكَِة الَْمَ�ى َعلَي

َقاَل ِباَْسَماِئِهْم اَنْبَأَُهْم ا َفلَمَّ ِباَْسَماِئِهْم اَنِْبئُْهْم يَاآَدُم َقاَل ـ الَْحِكيُم الَْعِليُم اَنَْت ِانََّک َعلَّْمتَنَا َما
تَكْتُُموَن): كُنْتُْم َما َو تُبُْدوَن َما اَْعلَُم َو اَْْرِض َو مواِت السَّ َغيَْب اَْعلَُم ِانِّي لَكُْم اَُقْل لَْم اَ
آدم به را yموجودات نامگذاري و آفرينش اسرار zعلم اسماء علم تمامي <سپس,
zو گوييد, مي گرراست ا وفرمود:" داشت عرضه فرشتگان به را آنها آنگاه آموخت/
جز ما تو! منّزهي گفتند:" ـ دهيد!" منخبر به را اينها اسامي yهستيد تر شايسته آدم از
آدم! اي فرمود:" ـ حكيمي/ و دانا كه تويي زيرا دانيم; نمي دادهاي, تعليم ما به آنچه
كرد, گاه آ را آنان آدم هنگاميكه كن"/ گاه موجوداتآ اين yاسرار zو اسامي از را آنان
مي و دانم؟! مي را وزمين آسمانها غيب من, كه نگفتم شما به آيا فرمود:" خداوند
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y٢٥٢z داشتيد!">/ مي پنهان را آنچه و كنيد, مي آشكار شما را آنچه دانم
بدانيم: بايد بحث اين تكميل براي

چيست؟ اسماء علم

فضيلت منشأ cdefgو آدم نسبتبه الهي موهبت بزرگترين كه اسماء علم اينكه در
مـيان در است؟ بـوده چـه شـد, الّلـهي خليفة مقام براي شايستگي و او افتخار و

است: بسيار سخن مفسران
لغتهرگز مشت يك دانستن كه حالي در است, لغات علم منظور گفتهاند: گاه
وارد آيات اين در كه تعبيري با عEوه به و بود, نخواهد فضيلتي چنين سرچشمه
اين كه ميدهد نشان اَْْرِض) َو اِت وى مى السَّ (َغيَْب به تعبير زيرا نيست; سازگار شده
بود/ مانده مكتوم مEئكه ديد از كه بود وزمين آسمان پنهاني اسرار به مربوط علم
rstuv معصومين ائمه مخصوصا الهي هاي حّجت اسامي منظور كه: گفتهاند گاه
تفسيري چنين روايات از بعضي در و بود, شده آفريده قبل از ارواحشان كه است

است/ شده وارد
ايـن مّهم مصداقهاي از بعضي به اشاره روايات گونه اين كه است مسّلم ولي
علم اينكه نه است; آن بر تفسيري روشروايات كه گونه همان است; كلي عنوان

باشد/ آن به محدود اسماء
يـعني است; مسـّمي ايـنجا در اسـم از منظور كه گفتهاند: مفّسران از بسياري
و معادن استخراج و صناعات انواع و آسمان و زمين به مربوط علوم جميع خداوند
در zيـا داد cdefgتـعليم آدم بـه را, همه و همه آنها, منافع و خواص و اشجار غرس

/yداد قرار فشرده طور به او استعداد و طبيعت
درك استعداد و شايستگي و شد, آشنا جهان اسرار تمامي به آدم ترتيب اين به
او كـه باjتر و برتر اين از فضيلتي چه گذارد/ خود فرزندان براي را اسرار اين همه
يادگار به نيز خود فرزندان براي آنرا بر دستيابي استعداد و شود علمي چنين داراي
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بگذارد/
<اَََْرِضيَن فرمود: آيه اين تفسير در كه ميخوانيم cdefg صادق امام از حديثي در لذا
َعِلَمُه">: ا ِممَّ الِْبَساُط هىذا َفَقاَل" تَْحتَُه ِبَساٍط ِاليى نظر ثُمَّ اَْْوِديََة, َو َعاَب الشَّ َو الِْجبَاَل َو
موجودات تمامي وخEصه ـ وبستررودخانهها دّرهها كوهها, زمينها, تمام <منظور
"حّتي وفرمود: افكند نظر بوده پايشگسترده زير كه فرشي به سپس است; ـ جهان

y٢٥٣z داد">! تعليم cdefg آدم به خدا كه بوده اموري از هم فرش اين
بود/ دارا را علوم اين تمام آدم كه ميدهد نشان تعبير اين

از <اّو�: است: حاصلشاين كه دارد سخني الميزان در طباطبايي عEّمه مرحوم
و آسماني عالم از پنهاني امور يكسلسله ايناسماء كه ميشود استفاده تعبيراتآيه
گسـتردهاي و عام مفهوم اسماء اين ثانيا: بود; ماده جهان محيط از خارج و زميني
اين بر دليل "ُهْم" مذكر جمع ضمير ذكر ثالثا: ميكند; اشاره آن به ا كُلَّهى واژه كه دارد
غيب عالم عينحالتحتحجاب در و بودند علم و حيات داراي آنها تمام استكه

داشتند>/ قرار
در استكه چيزي همان <اينها ميگيرد: نتيجه چنين جمله سه مجموع از سپس
ِبـَقَدٍر َِّا لُُه نُنَزِّ َما َو َخَزاِئنُُه ِعنَْدنَا َِّا َشْيٍء ِاْنِمن (َو شده اشاره حجر سوره ٢١ آيه
اندازه به جز ما ولي ماست; نزد آن خزاين آنكه مگر نيست, چيز هيچ <و ُمْعلُوْم):

كنيم>/ نمي رانازل آن معّيني
به محجوب عالية موجودات آنها كه است اين نهايي <نتيجه ميافزايد: سپس
از و شده نازل آنها بركت و خير به جهان اين در اسمي هر كه بودند غيبي حجاب

y٢٥٤z ميگيرد>/ بهره آنها نورانيت
بر در جهانرا اين مّهم حقايق كه بود بسيارگستردهاي علم اسماء علم حال هر به

است/ ميگرفته
# # #
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حُكْما اÐتَيْنَاُه اْستَويى َو ُه اَُشدَّ بَلََغ ا لَمَّ (َو cdefgميفرمايد: عمران موسيبن مورد در ٢ـ
رسيد, كمال و رشد به yموسيz كه هنگامي <و الُْمْحِسِنيَن): نَْجِزي لَِک كَذى َو عِلْما َو

y٢٥٥z دهيم>/ مي پاداش را نيكوكاران گونه اين و داديم; او به دانش و حكمت
َواْلـِحكَْمَة الُْملَْک mُا َوآتَاُه َجالُوَت َداُووُد (َوَقتََل ميفرمايد: cdefg داوود دربارة -٣
",yبـود "طـالوت" لشكـر در كـه شـجاعي zنـوجوان "داوود" <و :( يََشاُء ا ِممَّ َوَعلََّمُه
مـي آنـچه از و بـخشيد; او به را دانش و حكومت خداوند, و كشت; "را جالوت

y٢٥٦z داد>/ تعليم او به خواست
هر به <و َوعِلْما): حُكْما آتَيْنَا كُلّا (َو ميفرمايد: cdefg سليمان و داوود مورد در و -٤

y٢٥٧z داديم>/ فراواني علم و داوري, yشايستگيz آنان از يک
zبه را لوط <و َوعِلْما): حُكْما آتَيْنَاُه (َولُوطا ميفرمايد: mnopq پيامبر لوط دربارة و ٥ـ

y٢٥٨z داديم>/ علم و نبّوت او به كه yيادآور
ُه َأُشدَّ بَلََغ ا (َولَمَّ ميفرمايد: و ميكند cdefgتكرار يوسف مورد در را معنا همين ٦ـ

/y٢٥٩z َوعِلْما) حُكْما آتَيْنَاُه
شده ذكر صورتنكره آياتبه اين در <ِعلما> واژه استكه jزم ايننكته به توّجه

است/ ناشناخته ما براي حدودش و حد آنچنانكه است عظمت بيان براي كه
مـعناي به بعضي و قضاوت مقام معناي به بعضي آيات اين در را <ُحكم> واژه
باطلرا و حق انسان ميشود سبب خاّصيكه گاهي آ معناي به بعضي و نبّوت مقام
و صحيح داوري بر قدرت و فهم , عقل از منظور ديگر تعبير به و كند, جدا هم از
است/ شاهدمقصود باشد معاني اين از كدام باطلاستy٢٦٠zهر از ساختنحق جدا

ةَ َوالتَّْوَرا َوالِْحكَْمَة الِْكتَاَب َعلَّْمتَُک (َوٕاِذْ ميفرمايد: cdefg مسيح حضرت دربارة ٧ـ
تو به انجيلرا و وتورات وحكمت كتاب كه هنگاميرا yبياور خاطر <به نِجيَل): َِٕواْ

y٢٦١z آموختم>/
َوَعلََّمَک َوالِْحكَْمَة الِْكتَاَب َعلَيَْک mُا (َوَأنَزَل ميفرمايد: mnopq اسEم پيامبر دربارة -٨
<خداوند,كتابوحكمترابرتونازل y٢٦٢z كَاَنَفْضُلاmَِعلَيَْکعَظِيما): َمالَْمتَكُْنتَْعلَُمَو
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بوده بزرگ yهموارهz تو بر خدا فضل و آموخت; تو به دانستي, نمي را آنچه و كرد;
است>/

و اسحاق و ابراهيم يعني بزرگ انبياي از گروهي به اشاره از بعد ديگر جاي در ٩ـ
يحيي و وزكريا وهارون موسي ويوسفو ايّوب و سليمان و داوود و ونوح يعقوب
الَِّذيَن (ُأْولَىِئَک cdefgميفرمايد: لوط و يونس و اليسع و اسماعيل و الياس و عيسي و
و حكـم و آسماني كتاب كه هستند كساني <آنها :( ةَ َوالنُّبُوَّ َوالُْحكَْم الِْكتَاَب آتَيْنَاُهُم

y٢٦٣z داديم>/ آنان به نبّوت
كه داشته ارزاني بزرگ پيامبر هجده اين به مهم امتياز سه خداوند ترتيب اين به
كـتاب است: مـيشده شـامل را الهـي انـبياي ساير و نبوده آنها مخصوص مسلّما
مستقّلي كتاب كدام هر نيستكه آن سخن اين مفهوم البتّه نبّوت/ و حكم و آسماني

پيشين/ كتاب حافظان گروهي و بودند كتاب آورنده گروهي بلكه داشتهاند;
mnopqو كرم ا پيغمبر مورد در آياتقرآن در اينزمينه در ديگري معناي پر تعبير ١٠ـ
بعد استكه ِفيالعِلِم> <َراِسُخوَن تعبير وآن ميخورد, چشم به او معصوم جانشينان
كـه zآياتي متشابهات و yوروشن صريح zآيات محكمات به قرآن آيات تقسيم از
ِبِه آَمنَّا يَُقولُوَن الِْعلِْم ِفيى اِسُخوَن َوالرَّ mُا َّٕاِ تَأِْويلَُه يَْعلَُم (َما ميفرمايد: yنيست چنين
و خدا جز آنهارا, تفسير كه حالي <در لْبَاِب): َٔاْ ُأْولُوا َّٕاِ كَُّر يَذَّ َوَما َربِّنَا ِعنِْد ِمْن كُلٌّ
"ما ميگويند: yآياتقرآنند اسرار درك دنبال به كه zآنها دانند/ نمي علم, در راسخان
متذكّر خردمندان, جز "و ماست/ پروردگار جانب از آن تمامي آورديم; ايمان آن به

y٢٦٤z /<yنميكنند درك حقيقترا اين zو شوند نمي
از بعد آيا استكه مفّسران ميان مفّصلي گفتگوي آيه اين تفسير در ميدانيم البتّه
درآن گـرددكه جدا الِْعلِْم) ِفي اِسُخوَن (َوالرَّ جمله و بشود jزم وقف بايد <ا7> نام
متشابه آيات تأويل از گاهي آ علمهرچند در راسخان استكه: مفهومشاين صورت
عطف علم در راسخون اينكه يا دارند; ايمان اجمال طور به آن برابر در ولي ندارند;
ما و علم; در استوهمراسخان گاه آياتآ اين تأويل از خدا هم يعني است; <ا7> بر
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y٢٦٥z ذكركردهايم/ شواهدچهارگانهايبرايآن و برگزيديم, دوميرا تفسيرنمونه در
بزرگ پيشوايان اين ميدهد نشان كه است تعبيري علم در راسخون حال هر به
و كامل ثبات معناي به مفردات گفته به رسوخ واژه زيرا دارند; علم از زيادي سهم
استكه كاملي گاهي آ معناي به علم در اورسوخ گفته به و است; چيزي پابرجاي

نشود/ عارضآن شبهه و شك هيچگونه
از وافـري سهم الهي پيامبران كه ميگيريم نتيجه خوبي به آيات اين مجموع از

داشتند/ دانشها و علوم
# # #

توضيحات

پيامبران علم ١-حدود

بـه مربوط آنچه و دين, و شريعت فروع و اصول تمام از بايد پيامبران بيشك
وسـائل و انسـانها, شقاوت و سعادت اسباب و اخEق و احكام و الهيّه معارف
اهداف به رسيدن و امور اين ابEغ براي زيرا باشند; گاه آ است, هدايتآنها و نجات
بـه قادر امور اين به كامل احاطه بدون مسلّما و است jزم علوم اين نبّوت واjي
كـه است قضايايي از مسأله اين علمي معروف تعبير به و بود; نخواهند آن انجام

است>/ آن <دليلشهمراه َمَعهىا>: ا اتَُهى <قىياَسى
و الهي حكومت تشكيل و جامعه مديريت به مربوط امور و اجرايي مسايل در
جنبه بر عEوه انبياء كه چرا باشند; داشته كافي گاهي آ بايد نيز قبيل اين از مسائلي
انبياء همه دربارة مسألهرا اين نتوانيم گر ا و بودهاند دارا وjيترا تربيتمقام و تعليم
و امـام cdefg ابـراهـيم بـودهانـد/ مقامي چنين داراي بزرگ انبياي ,حّداقل كنيم اّدعا
رأس در cdefgعم^ ويوسف عمران بن موسي و داوود و سليمان و بود مردم پيشواي
رئـيس شـبيه شرايطي, در طوفان مسأله از بعد نيز cdefg نوح داشتند; قرار حكومت
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استكه mnopq اسEم پيامبر حكومت و وjيت مقام همهروشنتر از و بود; حكومت
داد/ تشكيل ابعادشرا تمام با الهي كامل يكحكومت

كـه چرا باشند; داشته حكومتها اين اداره براي كافي گاهي آ بايد آنها مسلّما
سوي به آنان دعوت مسأله در منفي تأثير حكومت امر در آنها اشتباه و خطا هرگونه
مردم دررهبري پيروزي سبب حكومت صحيح رهبري عكس, به و ميگذارد; خدا

بود/ خواهد ا� مسير در
چرا نمود; اثبات ميتوان عقلي دليل با را دانشها و علوم از مهم بخش دو اين
نميشود/ اوتأمين بعثت هدف باشد نداشته دوقسمت اين در گاهي آ پيامبر گر ا كه
علوم از معصوم امامان و پيامبران كه دارد لزومي عقلي دjيل به توّجه با آيا ولي
كـه است jزم آيا مث^ باشند؟ گاه آ ندارد آنها اهداف با مستقيم ارتباط كه ديگري
گـاهي آ علوم ساير و هيئت و نجوم گياهشناسي, رياضي, طلب, علم در پيامبران

باشند؟ داشته
و تخّصص حدود در اطEعاتي علوم, تمام در آنها است jزم آيا ديگر تعبير به
پـيشوايـي هـر بـراي كـه عمومي اطEعات فقط نه باشند; داشته تخّصص مافوق

دارد؟ ضرورت
انبياء مورد در علومگستردهاي اثباتچنين براي عقلي دjيل كه معتقدند بعضي
در آنـها عـلوم گسـترش نـقلي, ادلّـه عـنوان بـه روايات و آيات از هرچند نداريم;

ميشود/ استفاده بسياري زمينههاي
همان آنها واجببراي علوم آيد ميان به عقلي دjيل از سخن گر ا ديگر: تعبير به
علم مسأله ميرويم نقلي دjيل سراغ به كه هنگامي ولي شد; اشاره jبا در استكه
آنها براي را علوم اين بودن واجد عقل ندارد مانعي و شد; خواهد گستردهتر انبياء
تثبيت كمال و فضل عنوان به الهي انبياي براي را آن نقلي دjيل ولي نشمرد; jزم
را مـردم پذيرش و بخشد بيشتري عظمت آنها به ميتواند علوم اين كه چرا كند;

كند/ بيشتر نبّوت دعوت به نسبت
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# # #

انبياء ديگر قرآنوعلوم -٢

وتهذيب بلند باروح پيامبران كه كرد انكار نميتوان حقيقترا اين ديگر سوي از
و رفته, كنار آنها دل ديدگان مقابل از حجابها دارند, كه قلبي كي پا و كامل نفس
ولي نيست, نبّوت شرط هرچند گاهي آ اين ميبينند; غيبرا عالم اسرار از بسياري

است/ آن تكامل ماية مسّلم طور به
عقول و نفوس قدرت مسألة و است, مطلبي غرض نقض مسأله ديگر: تعبير به
و شريعت, عالم به مربوط آنچه از بيش نتوان اول طريق از گر ا و ديگر; مطلب انبياء
اين ميتوان دوم طريق از كرد, اثبات است, انساني جامعة بر حكومت و تربيت,

ثابتكرد/ را مسأله
دانستيم, چنانكه باشد;زيرا خوبي ميتواندراهنماي آياتقرآن نيز مسأله اين در
بخشيده آدم به و بود, گسترده بسيار كه اسماء علم مسئله بر عEوه مجيد قرآن در
ظـاهرا كـه شـده اشاره الهي پيامبران مختلف علوم از ديگري موارد به بود, شده
بـه است; آن كمال ماية امّا ندارد; دين احكام بيان و تشريع مسأله براي ضرورتي

كنيد: توّجه زمينه اين در آياتزير
بَأِْسكُْم ْن مِّ ِلُتْحِصنَكُْم لَكُْم لَبُوٍس َصنَْعَة َعلَّْمنَاُه (َو ميخوانيم cdefg داوود دربارة ١ـ
در را شـما تـا آمـوختيم, او بـه شما بخاطر را زره ساختن <و : ِكُروَن) َشا اَنْتُْم َفَهْل
yخـدا نـعمتهاي zايـن شكـرگزار شـما آيـا كـند; حــفظ yآســيب zاز جــنگهايتان

y٢٦٦z هستيد؟!>
لبـاس مـورد در ايـنجا در ولي است; لباس هرگونه معناي به اصل در <َلبُوٍس>
در منظور ابن مانند لغت ارباب از بعضي و رفته, كار به زره مانند مخصوصجنگ
مورد آيه ذيل مجمعالبيان در طبرسي مرحوم مانند مفّسران از بعضي و العرب لسان
تفسير yدفاعي و تهاجمي سEحهاي از zاعم سEح هرگونه معناي به را آن بحث
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كه چرا ميباشد; همانزره فوق آية در آن از منظور استكه هرچندروشن كردهاند;
است/ صادق آن مورد در شده, اشاره آن به آيه در كه جنگها در محافظت مسأله
مـقابل در حـفاظت cdefgبـراي داوود از قـبل كـه كردهاند نقل مفّسران از بعضي
بسيار كار اين البتّه و ـ ميبستند خود به را آهن نازك صفحات دشمن, سEحهاي
پيوسته هم به كوچك حلقههاي از را زره كه كسي نخستين و ـ بود رنجآور و مشكل
y٢٦٧z رفت/ كار اين سراغ به الهي الهام يك با كه cdefgبود داوود خدا پيامبر ساخت
لَنَّالَُه اَ (َو ميفرمايد: استكه آمده تعبيرگستردهتري با معنا همين ديگر جايي در
نرم او براي را آهن <و َصالِحا): اْعَملُوا َو ْرِد السِّ ِفي َقدِّْر َو َساِبَغاٍت اْعَمْل اَِن ـ الَْحِديَْد
متناسب و اندازه به را ها وحلقه بساز, وفراخ كامل هاي زره y:اوگفتيم zوبه ـ كرديم

y٢٦٨z آوريد>/ جا به صالح عمل و كن/
اسـباغ كـه هـمانگونه است, فراخ و كامل زره معناي به سابغ جمع <َسابَِغاٍت>
است/ وضو آب فراواني معناي به وضوء اسباغ و نعمت فراخي معناي به نعمت

ْر َقدِّ (َو جمله در و است; زره مانند خشن اشياء بافتن معناي به اصل در <سرد>
آمده بافتنآن وطرز حلقههايزره در متناسب اندازههاي رعايت دستور ْرِد) السِّ ِفي

است/
فنون هم و كرد نرم او براي را آهن هم خداوند كه ميشود ترتيبروشن اين به

داد/ تعليم او به را كامل زره بافتن
ذوبكردن طرز خداوند يا و ميشد؟ نرم موم مانند cdefg داوود دست در آهن آيا

داد؟ ياد او به آن از را محكم و نازك و باريك مفتولهاي ساختن و آهن
يا بوده, الهي معجزه استيك ممكن او دست به آهن شدن نرم ديگر تعبير به
نبوده مكشوف بشر براي زمان آن در كه آهن ذوب براي را خاّصي روش خداوند
به آن تبديل و مناسب مفتولهاي ساختن باشد هرچه است; آموخته او به است
از هـمه مـيطلبيده را مـخصوصي دانش كه آن بافتن طرز و زره محكم حلقههاي
بـه كه بود لباسي آن محصول و داد, ياد ,cdefg داوود به خدا كه است بوده علومي
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وروان ونرم ميكرد حركت انسان اعضاي و بدن حركات با و ميرفت تن در راحتي
براي زنداني به مبدل كه انعطافناپذير, و خشك آهن, صفحات همچون نه بود,

شود/ جنگجويان
وسيله داد شدترجيح اونرم دست به وقتيآهن استكه توّجه قابل نيز نكته اين

شمشير/ همچون تهاجمي وسيله نه بسازد دفاعي
و مـهم زمـان آن جـنگهاي در كه دفاعي وسيله اين تهيّه اينكه با حال هر به
او مذهبي دعوت در نباشد گاه آ آن از پيامبر گر ا نيستكه چيزي بود ساز سرنوشت
باقي بشر ميان در و داد تعليم او به صنعترا اين خداوند ولي آيد; وجود به خللي

ماند/
اُوِتينَا َو الطَّيِْر َمنِْطَق ُعلِّْمنَا النَّاُس اَيَُّها يَا َقاَل (َو ميخوانيم: cdefg سليمان مورد در ٢ـ
"اي گـفت: و شد, داود وارث سليمان <و الُْمِبيُن): اْلَفْضُل لَُهَو هىذا ِانَّ َشْيٍء كُلِّ ِمْن
اين يقين; به گرديده عطا ما به چيز هر از و شده, داده تعليم ما به پرندگان زبان مردم!

y٢٦٩z است"> آشكاري فضيلت
كـه است آمـده آن از قـبل آيه در كه است عظيمي علم از بخشي واقع در اين

عِلْما)/ ُسلَيَْماَن َو داىُوَد آتَيْنَا (َولََقْد فرمود: hijklاعطاء سليمان و داوود به خداوند
از باشد كه معنا هر به yپرندگان zسخنگفتن طير منطق از گاهي آ است مسّلم
علميرا چنين خداوند ميگويد: مجيد قرآن حال عين در نيست; نبّوت مقام شرايط
با سليمان آشنايي به اشارهاي آن از بعد آيه دو در حّتىي و بود, cdefgداده سليمان به

y٢٧٠z است/ آمده مورچگان سخنگفتن
y٢٧١z ميخوانيم/ آن از بعد آيات در نيز را هدهد cdefgبا سليمان گفتگوي

هـمچون پـرندگاني آيـا كه است فراواني بحثهاي آيات اين تفسير در گرچه ا
مفاهيم كه هستند شعور و عقل از حد اين داراي مورچه همچون وحشراتي هدهد
سخن طرز آيا و بگويند؟ سخن و سازند منّظم و كنند, درك را جملهها و كلمات
آنرا zشرح ميكنند؟ بيان آن با را خود مقاصد استكه حاjتي يا الفاظ, با آنها گفتن
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y٢٧٢z /yآوردهايم نمونه تفسير در مبسوطًا
دنـبال ايـنجا در كـه هـدفي در تـفاوتيرا بـاشد هـرچـه آيات اين تفسير ولي
انبياء براي فوقالعاده معلومات سلسله يك وجود منظور, زيرا ندارد; ميكنيمدرپي
نيست/ نبّوت شرايط از حال عين در و محرومند, آن از عادي انسانهاي استكه
گـاهي آ او كـه است آمـده مـتعّددي آيـات در cdefg يـوسف حضرت دربارة -٣

داشت/ خواب تعبير از فوقالعادهاي
علم و ميگزيند بر را تو پروردگارت كه ميدهد بشارت او به پدرش جا يك در
تَأِْويـِل ِمـْن ُيـَعلُِّمَک َو َربَُّک َيـْجتَِبيَک لَِک َكـذى (َو مـيآموزد: تـو بــه خــواب تــعبير

/y٢٧٣z الْاََحاِديِث)
ميان در مصر عزيز خانه cdefgبه يوسف ورود از سخن كه هنگامي ديگر جاي در
zما داديم/ yاي zويژه جايگاه سرزمين, درآن يوسفرا اينچنين <و ميفرمايد: است
(َو بياموزيم>: او به خواب تعبير علم از yو داريم; بزرگ را او تا كرديم, را كار اين

y٢٧٤z َحاِديِث) َاْ تَأِْويِل ِمْن لِنَُعلَِّمُه َو اَْْرِض ِفي لِيُوُسَف َمكَّنَّا لَِک كَذى
كه ميكند cdefg يوسف وسيله به زندانيان خواب تعبير از سخن ديگر جاي در و
است>: داده تعليم من به خداوند استكه دانشي از <اينها گفت: آنها cdefgبه يوسف
cdefgبعداز نيايشيوسف هنگاميكهسخناز وباjخره y٢٧٥z اَعلََّمِنيَربِّي)/ ِممَّ لِكَُما (ذى
قـول از است ميان در برادران و مادر و پدر با مEقات و حكومت مقام به رسيدن
َحاِديِث): َاْ تَأِْويِل ِمْن َعلَّْمتَنيى َو الُْملِْک ِمَن آتَيْتَنيى َقْد (َربِّ ميگويد: cdefgچنين يوسف
خواب تعبير علم از مرا و بخشيدي, من به حكومت از yعظيمz اي بهره <پروردگارا!

y٢٧٦z ساختي>/ گاه آ
از غير ديگري احتمال اَ-َحاِديِث> أِويُل <تَ تفسير مورد در مفّسران از بعضي گرچه ا
دقائق و الهيّه كتب اسرار تفهيم آن از منظور گفتهاند: و كردهاند ذكر خواب تعبير علم
واژه و فوق, چهارگانه آيات مجموع به توجه با ولي <y٢٧٧zاست rstuv انبياء سنن
همان منظور ديگر, وقرائن دارد خوابها تفسير مسأله با تناسبزيادي كه أِويل> <تَ
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y٢٧٨z برگزيدهاند/ را آن مفّسران از بسياري استكه خواب تعبير علم
و شواهد با ولي نيست; جّدي چندان بعضي نظر در خواب تعبير علم گرچه ا
واقعيت يك اين كه ميشود معلوم دارد وجود زمينه اين در كه فراواني عيني قرائن
اين شرح باشد گشا راه ميتواند باشند داشته گاهي آ آن از كه كساني براي و است;

آوردهايم/ يوسف سوره ٦ آيه ذيل نمونه تفسير در را سخن
داده ارائه را آن از عجيبي نمونه و گذارده, صّحه آن بر نيز مجيد قرآن بهعEوه
تـعبير وسـيله بـه مـصر همچون بزرگي كشور سرنوشت كه ميدهد نشان و است
سـرنوشت در دگرگوني, همان كه گشت, دگرگون cdefg يوسف شده حساب خواب
رسانيد/ مصر در حكومت مقام باjترين به اورا و گذارد, اثر cdefgنيز يوسف خود

پـايههاي عقل منطق نظر از كه نيست چيزي خواب تعبير علم كه نيست شك
نصيب را آن از زيادي بهره خداوند حال عين در ولي باشد; استوار آن بر رسالت

يوسفكرد/

مـيشود/ ديـده مـجيد قرآن در وضوح به معنا اين نيز cdefg موسي مورد در -٤
كهف سوره در پرمعناييكه و ظريف تفصيل و شرح آن cdefgبا موسي و خضر داستان
نزد علومي كه ميدهد نشان ـ نشده ذكر قرآن در صريحا خضر نام هرچند ـ آمده
از گوشهاي تا cdefgآمد خضر اونزد و نداشت; گاهي آ آن cdefgاز موسي كه cdefgبود خضر

بياموزد/ وي از را علوم آن
بلكه نبود; دين برگهاي و شاخ و وريشهها شريعت به مربوط اموري علوم اين
گروهي به متعلّق ِكشتيكه آن مانند بود; انسانها زندگي و تكوين به مربوط حقايقي
سوراخ cdefgبا داشتوخضر غصبآنرا قصد ظالميكه وپادشاه بود مستضعفان از
با مادر و پدر بود ممكن آينده در كافريكه جوان ويا شد; غصبآن مانع آن, كردن
آن زير در كه ديواري يا و رساند قتل به cdefgاورا وخضر سازد منحرف را خود ايمان
حفظ آنرا ديوار تعمير با cdefgميخواست وخضر بود شده نهفته يتيمان آن از گنجي
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ولي ميشتافت; ايمان با و مظلوم افراد ياري به همواره خود خاص تدبير با كند,
غير و ونادرست زننده را عملخضر نبود گاه آ پشتپرده حقايق cdefgاز موسي چون
كه تعّهديرا بارها كه ميشد آشفته بر چنان لذا ميپنداشت; شرع موازين بر منطبق
بـه داشت, yكـافي تـوضيح از قـبل كـارهايش بر اعتراض عدم زمينه zدر خضر با
شد خود اشتباه متوّجه كه آن از بعد و اعتراضكرد; او به سخت و سپرد, فراموشي

نمود/ خواهي عذر
بـازگو را حقيقت اين است آن در كه جالبي كاريهاي ريزه تمام با داستان اين
cdefgبود, خضر از علومي چنين يادگيري درصدد خدا فرمان cdefgبه موسي كه ميكند
آن سببتكامل هرچند نداشت; نبّوت ابEغ مسأله در دخالتي علوم اين حاليكه در

ميشد/ مسائل از عميقتر بينش خاطر به
اختEف محّدثان و مفّسران ميان او نبّوت در چون بدانيمـ پيامبر هم خضررا گر ا
و بـود, شـريعت علوم ماوراي علومي او نزد كه ميرسيم نتيجه اين به باز ـ است
علوم به مجّهز را آنها خداوند ميدهدكه حقايقنشان اينگونه بر انبياء گاهي آ اصو�
بـه ايـصال و طـريق ارائـه و خلق هدايت بر بيشتري توانايي تا است كرده زيادي

نباشد/ نبّوت قطعي شرايط از علوم اين هرچند كنند; پيدا مطلوب
# # #
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پيامبران منابععلم

دريـافت وحـي مـنبع از را خـود عـلمي حـقايق اول درجـة در خـدا پـيامبران
تا ١٩٢ آيه در كه چنان ميشد, نازل آنها بر وحي فرشته طريق از گاه كه ميداشتند,

ميخوانيم: شعراء سوره ١٩٥
ـ الُْمنِذِريَن ِمَن لِتَكُوَن َقلِْبَک َعلَي ـ ِميُن َٔاْ وُح الرُّ ِبِه نََزَل ـ الَْعالَِميَن َرّبِ لَتَنِْزيُل (َوٕاِنَُّه
ـ است/ شده نازل جهانيان پروردگار سوي از yقرآنz اين يقين <به ِبيٍن>: مُّ َعَرِبّيٍ ِبِلَساٍن
به yرا zآن ـ باشي/ دهندگان بيم از تا تو, yپاكz قلب بر ـ كرده, نازل را آن اjمين روح
و انـواع وحـي زيـرا ديگـر; طرق از يا ,<yكرد zنازل آشكار yو گويا, zو عربي زبان

آمد/ خواهد ا� انشاء خاصخود مبحث در كه دارد اقسامي
خـداونـد است/ غـيب عالم با معنوي و روحي ارتباط پيامبران علوم ديگر راه
را غـيب عـالم حـجابهاي كـه مـيكرده بـينا آنچـنان را آنـها بين حقيقت چشم
ابـراهـيم درباره كه همانگونه است; ميكرده پيدا راه آن مارواي به و ميشكافته,
ِمـَن َولِيَكُوَن َوأَْْرِض َواِت َمى السَّ َملَكُوَت ٕاِبَْراِهيَم نُِريى لَِک كََذى (َو cdefgميفرمايد: خليل
yآنها بر خداوند مطلق كميت zوحا وزمين ملكوتآسمانها <واينگونه, الُْموِقِنيَن):

y٢٧٩z يقينگردد>/ اهل yو كند; استدjل آن zبه تا داديم; نشان ابراهيم به را
و داشتند, گاهي آ نيز <مََلكُوت> عالم از ملك عالم از گاهي آ بر عEوه آنها آري
دريـافت مـلكوت بـاطني و درونـي مشـاهده طـريق از را خـود عـلوم از بسـياري
و داشتند, ما ظاهري ديد و درك از غير ديدي و درك آنها ديگر تعبير به و ميكردند,

مييافتند/ دست زيادي حقايق به آن طريق از
خدا فرمان به پيامبران از بعضي براي كه بود آفاقي مشاهده و سير همان سوم راه
در كه همانگونه ميشدند, گاه آ جهان مختلفاين عوالم از اينطريق از و ميداد رخ

ميگويد: قرآن شد; واقع معراج مسأله در mnopq اسEم پيامبر مورد
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ـِذيى الَّ ْقـَصي َٔاْ الَْمْسِجِد لَيى ٕاِ الَْحَراِم الَْمْسِجِد َن مَّ nْلَي ِبَعبِْدِه َأْسَريى الَِّذيى (ُسبَْحاَن
كـه كس آن است مـنّزه و <پـاك اْلَبِصيُر): ِميُع السَّ ُهَو ٕاِنَّه آيَاِتنَا ِمْن لِنُِريَُه َحْولَُه كْنَا بَاَر
پربركت گردشرا كهگردا مسجداjٔقصيـ به مسجدالحرام از يکشب, در بندهاشرا
بينا و شنوا او كه چرا دهيم; ارائه او به را هايخود نشانه از برخي تا برد, ـ ايم ساخته

y٢٨٠z است>
اjقصي مسجد از كه دومآن بخش دربارة و بوده, معراج اول بخش واقع در اين
است, شـده اشـاره آن بـه نـجم سـورة آيـات در و گـرفت, صـورت آسـمانها به
هـاي نشـانه بـزرگترين او يـقين <بـه اْلُكـبَْري): ِه َربِّ آيَاِت ِمْن َرَأي (لََقْد ميفرمايد:

y٢٨١z ديد>/ yآسماني سفر آن zدر پروردگارشرا
طور به اسEمي احاديث در شده, اشاره آن به سربسته طور به آيات اين در آنچه
آن يعني معراج كه ميشود خوبيروشن به آنها مجموع از و است, آمده مشروح
درخشاني انوار وچه mnopqداد; پيامبر به عظيمي گاهيهاي آ چه آسماني, شبانه سير

برد/ فراتر هم باز بود آنچه از اورا علمي مقام و پاشيد; او قلب بر
نام به حقيقتي كه ميآيد بر قرآن در متعّددي آيات از استكه, آن چهارم طريق
تـقويت و تأيـيد و گاه آ خود, مسير در را آنها و است, بوده انبياء با الُقُدس> <ُروُح

است/ مينموده
cdefg عيسي حضرت درباره گاه كه آمده مجيد قرآن در بار چهار الُقُدس> <ُروُح واژة
(َوآتَيْنَا ميفرمايد: cdefg مسيح حضرت مورد در است/ mnopq اسEم پيامبر درباره گاه و
روشن دjيل مريم بن عيسي به <و الُْقُدِس): ِبُروِح َوَأيَّْدنَاُه الْبَيِّنَاِت َمْريََم ابَْن ِعيَسي

y٢٨٢z كرديم> تاييد القدس روح با اورا و داديم;
اْلـُقُدِس ِبُروِح َأيَّدتَُّک (ٕاِذْ ميفرمايد: گاهواره, در عيسي٧ گفتن سخن مورد در
تأييد القدس" "روح با را تو كه زماني آور yخاطر <zبه :(nكَْه َو الَْمْهِد ِفيى النَّاَس تُكَلُِّم
دربارة و y٢٨٣z ميگفتي>/ مردمسخن با ميانسالي, حال در ونيز درگاهواره كه كردم;
"روح <بگـو: :( ِبـالَْحّقِ بَِّک رَّ ِمْن الُْقُدِس ُروُح لَُه نَزَّ (ُقْل ميخوانـيم: mnopq اسEم پيامبر
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y٢٨٤z كرده">/ نازل بحق پروردگارت جانب از را آن القدس
وحـي فـرشته يكـي كردهاند: ذكر تفسير دو عمدتًا <ُروُحالُقُدس> براي مفّسران
به مربوط آيه است/ بوده انبياء با كه خاّصي غيبي مرموز نيروي ديگري و جبرئيل,
cdefg مسيح حضرت به مربوط آيات ولي دارد تناسب اول معناي mnopqبا اسEم پيامبر
گـاهواره در تـا ميكرد تأييد را مسيح كه بود همان و است دوم معناي با متناسب

نمايد/ زنده را مردگان يا و بگويد سخن
از بعضي از حّتي و بوده انبياء براي الهامبخشبزرگي منبع ك مقّدسوپا اينروح
سـلسله zطبق ايمان با افراد با القدس روح كه ميشود استفاده احاديث تعبيرات
بـا شـاعران و متعّهد گويندگان كه است همان و است, همراه نيز yايماني مراتب
در راسخرا مؤمنان و مينموده, تأييد بليغ نظمهاي و نثر سرودن و درگفتن را ايمان

است/ ميكرده تقويت مهم تصميمگيريهاي
ائمه و انبياء در است بوده حقيقتي القدس روح كه ميآيد بر فراواني روايات از
روايـات در جـمله از ميكردهانـد; درك را بسياري حقايق آن با rstuvكه معصومين
روحالقدس از داوري و قضاوت هنگام rstuvبه معصوم امامان استكه آمده متعددي

ميگرفتند/ مدد
فرمود: او درباره mnopq پيغمبر استكه آمده ثابت بن حّسان مورد در تعبير اين ١ـ
دفاع ما از اشعارت با كه دام ما حّسان <اي َعفَّا>: ذَبَبَْت َما الُْقُدِس ُروُح َمَعَک يََزاُل <لَْن

y٢٨٥z است>/ تو با روحالقدس ميكني
او cdefgبه باقر امام استكه آمده rstuvنيز اهلبيت معروف َكميتشاعر مورد در ٢ـ
تـقويت القـدس" "روح وسيله به هميشه <تو الُْقُدِس>: ِبُروِح ُمؤيَّدا تَزاُل ى> فرمود:
دعبل, وقتي استكه آمده دعبلخزاعينيز مورد در نظيرهمينمعنا y٢٨٦z ميشوي>
خـوانـد cdefg الرضـا موسي بن علي امام محضر در را آيات مدارس معروف قصيده

رسيد: yعجzمهدي قيام درباره شعر اين به كه هنگامي
كاىِت! الْبََر َو mِا اْسِم َعلَي يَُقوُم واِقـٌع ُمـَحالََةَ ِاَمـاٍم ُخـُروُج
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ُروُح نَطََق ِدْعِبُل <يا سپسفرمود: كرد; گريه شديدا cdefg الرضا موسي بن علي امام
اين ميداني آيا سخنگفت> تو القدسبهزبان دعبلروح <اي لَِساِنَك>: َعليى الُْقُدِس
قيام شما از امامي كه شنيدهام ميدانم قدر همين نه, عرضكرد: دعبل كيست؟ امام
cdefgسخن الرضا موسي بن علي امام كرد, خواهد داد و عدل از پر را وزمين ميكند
دوازدهمين عنوان به yعجzمهدي حضرت قيام درباره شرحي و فرمود تصديق اورا

y٢٨٧z فرمود/ بيان پيامبر جانشين
كـرد: سـؤال اصـحاب از يكـي كـه ميخوانـيم cdefg صادق امام از حديثي ٣ـدر
سـؤال چيزي از كه است شده <آيا ِعلُْمُه؟!>: كُْم ِعنَْد يَكُوُن فََ� ْيِء الْشَّ َعِن <تُْسئَلُوَن
است!> بوده چنين گاه > لَِک!>: ذى كَاَن <ُربََّما فرمود: نباشد؟> شما نزد آن علم و كنند,

ميكنيد؟> چه هنگام اين <در َتْصنَُعوَن؟>: كَيَْف > عرضكرد: راوي
y٢٨٨z ميكند!> تلقين ما به القدس <روح الُْقُدِس>: ُروُح ِبِه <تَلَقَّانَا فرمود: امام

َعْن لْتُُه <َسأَ ميگويد: cdefg باقر امام ياران از يكي كه ميخوانيم ديگري حديث در
ـ است معصوم امام و پيامبر مقصود ـ عالم علم درباره حضرت آن <از الَْعالِِم>: ِعلِْم
ُروُح َو الُْقُدِس, ُروُح اَْرَواٍح: َخْمَسَة اَْْوِصيَاِء َو نِْبيَاِء َاْ ِفي ِانَّ َجاِبُر <يَا فرمود: پرسيدم>
جابر! <اي :< الثَّريى تَْحَت َما ِاليى الَْعْرِش تَحَت َما َعَرُفوا َجاِبُر يَا الُْقُدِس َفِبُروِح يَماِن/// ِاْ
اي افزود سپس و/// اjيمان وروح القدس, روح است: پنجروح اوصياء و انبياء در
گـاه آ است زمـين زيـر تـا عـرش زيـر در آنـچه از القدس روح وسيله به آنها جابر!

y٢٨٩z ميشوند!>
ِالَيَْک اَْوَحيْنَا لَِک كَذى (َو شريفه: آيه تفسير cdefgدر باقر امام از نيز ديگري درروايت ٤ـ
ِاَلـي َصَعَد ماى نَِبيِِّه َعليى وِح الرُّ لَِک ذى mُا اَنَْزَل <ُمنُْذ شده: نقل چنين اَْمِرنَا///) ْن مِّ ُروحا
آسمان به كرد پيامبرشنازل بر آنروحرا خداوند كه زمان آن <از لَِفينَا>: ِانَُّه َو َماِء السَّ

y٢٩٠z است!> ما در او و نگشت, باز
دانش و عـلم اصـلي مـنابع از يكـي كـه روح ايـن كـه ميدهد نشان تعبير اين
درون در است حقيقتي و است, جبرئيل از غير rstuvبوده معصومين ائمه mnopqو پيامبر
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است/ شده منتقل بعد امام به امام هر از و cdefg امام mnopqبه پيامبر از كه آنها وجود
و انـبياء در خـداونـد كـه بوده فوقالعادهاي عقل آنها علمي منبع پنجمين -٥
طريق از علمي حقايق از بسياري اينكه چه است; داده قرار آنها معصوم اوصياي
ميسازد خاّصيراروشن شعاع انسانها معمولي وخرد عقل است; درك قابل عقل
سبب امر اين و ميسازد, روشن گستردهايرا بسيار شعاع اولياء و انبياء عقول ولي

است/ بوده پنهان و پوشيده ديگران از كه آورند دست به را حقايقي كه ميشده
مدينه به مكّه از مخفيانه شب آن mnopqدر پيامبر شبيكه المبيت ليلة داستان در لذا
سـران وقتي صبح هنگام ميخوانيم: خوابيد او بستر در cdefg علي و فرمود هجرت
<محّمد زدند: صدا يافتند, mnopq پيامبر بستر در cdefgرا علي و ريختند خانه به قريش

است؟> كجا
او باشد, شما شهر در او نخواستيد شما بوديد, نسپرده من به اورا <شما فرمود:
كـه كـنون <ا گـفت: مـخزومي مـالك بـن سـراقـة هنگام اين در رفت>, بيرون خود
كنيد!> خالي وجودش از را جهان و ندهيد, دست از cdefgرا علي نيست mnopq محّمد
خود فدايي و فريفته, اورا محّمد برداريدكه لوح! ساده اين از <دست ابوجهلگفت:
mُا بَِل َجْهُل اَبَا <يَا فرمود: كرده, ابوجهل به cdefgرو علي كه بود اينجا است!> ساخته
َو ُعقََ�َء, ِبِه َلَصاُروا َمَجاِنيِنَها َو نْيَا الدُّ ُحَمَقاء َجِميِع َعليى َم ُقسِّ لَْو َما الَْعْقِل ِمَن اَْعطاىنيى َقْد
َم ُقسِّ لَْو َما َجاَعِة الشَّ ِمَن َو اَْقِوياَء, ِبِه َلَصاُروا نْياى الدُّ ُضَعفىاِء َجميِع َعليى َم ُقسِّ لَْو َما ِة الُْقوَّ ِمَن
نْيَا الدُّ ُسَفَهاِء َجِميِع َعليى َم َقسِّ لَْو َما الِْحلِْم ِمَن َو َشجْعانا, ِبِه َلَصاُروا نَْيا الدُّ ُجنَبَاِء َجِميِع َعلَيى
بر گر ا كه بخشيده وخرد عقل من به آنقدر خداوند ابوجهل! <اي ُحلََماَء!>: ِبِه َلَصاروا
آنقـدر و شـد; خواهند عاقل همگي كنند تقسيم دنيا مجنونهاي و ابلهان جميع
و ميشوند; نيرومند همگي كنند تقسيم جهان ناتوانهاي همه بر گر ا كه داده قّوت
همگي نمايند تقسيم عالم ترسوهاي تمام بر گر ا كه فرموده عطا شجاعت آنقدر
سفيهان تمام بر گر ا كه بخشيده امور در تدبير و حلم آنقدر و شد; خواهند شجاع

y٢٩١z ميشوند>! تدبير صاحب همگي كنند تقسيم جهان
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مسلّما باشد وخرد عقل از مرتبهاي چنين cdefgداراي علي اميرمؤمنان هنگاميكه
است/ برخوردار عظيمي موهبت چنين از اوليى طريق mnopqبه پيامبر

داشتهاند عقلوخرد فوقالعادهاياز آنهابهرة ميدهدكه نيزنشان پيامبران زندگي
است/ آنها معرفت و دانش مهّم منابع از يكي خود اين و

مدارك ميبردند/ يكديگر از وراثت به استكه علومي آنها علم منبع ششمين ٦ـ
به را خود دانشهاي و علوم پيامبران ميدهد نشان كه داريم دست در شماري بي

ميگذاشتند/ ارث به و ميساختند منتقل خود اوصياي به يا ديگر پيامبران
جمعي y٢٩٢z شد> وارثداوود <وسليمان :( داُووَد ُسلَيَْماُن َوِرَث (َو درتفسيرآيه:
يا و پيامبر دانشآن و علم بردن ارث معناي به اينجا در ارث كه: گفتهاند مفسران از

ميشود/ نيز دانش و علم شامل استكه توارث مطلق معناي به
و وارثمن كه > يَْعُقوَب): آِل ِمْن يَِرُث َو (يَِرثُِنيى آيه: تفسير cdefgدر داستانزكريا در
مفهوم در علميرا توارث مفسران از جمعي نيز y٢٩٣z باشد> يعقوب دودمان وارث

y٢٩٤z دانستهاند/ داخل آيه جامع
علم z كرد cdefgعطا آدم به خداوند <علوميكه ميخوانيم: نيز احاديثفراواني در

رسيد!> او برگزيده فرزندان ارث به و نرفت ميان از yاسماء
يَْرَفْع لَْم آَدَم َمَع نََزَل الَّذيى الِْعلَْم <ِانَّ ميخوانيم: cdefg باقر امام از روايتي در جمله از
اَْهِلِه ِمْن َخلََّفُه َِّا َقطُّ َعالٌِم ِمنَّا يُْهلَْک لَْم اَنَُّه َو ِة, مَّ ُاْ هىِذِه َعالَِم َعِليٌّ كَاَن َو يَتََواَرُث, الِْعلُْم َو
نرفت, jبا شدهرگز cdefgنازل آدم بر دانشكه و <علم :<mُا َماَشاَء اَْو ِعلِْمِه ِمثَْل َعِلَم َمْن
كه ـ امّتبود اين cdefgعالم علي و ميرسد, yالهي برگزيدگان zبه وراثت به علم واين
دنيا از هرگز ما از عالمي هيچ و ـ بود ارثبرده به آدم از پيامبر و پيامبر از را خود علم
چه هر يا است دارا را علوم همان كه ميشود او جانشين كسي اينكه مگر نميرود

y٢٩٥z بخواهد>/ خدا
َوِرَث mnopq دا ُمَحمَّ ِانَّ <اََما فرمود: كه ميخوانيم cdefg باقر امام از ديگري حديث در
از پيش كه را كساني تمام علم mnopq :<محمد الُْمْرَسِليَن> َو نِْبيَاِء َاْ ِمَن َقبْلَُه كَاَن َمْن ِعلَْم
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y٢٩٦z برد>/ ارث به بودند مرسلين و پيامبران از او
مسـائل در تـنها نه الهي پيامبران كه ميشده سبب ششگانه منابع اين مجموع
گاه آ نيز ديگري دانشهاي و علوم از بلكه شريعت احكام و دين معارف به مربوط
غير تأثير يا است داشته رسالت وظيفه اداي در مستقيم تأثير آنچه از اعم باشند;

/yكنيد zدقّت نبّوت اهداف تكميل در مستقيم
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انبياءوعلمغيب

اشاره

قابل چيزي كه ميشود مورديگفته در شهود و است, شهود برابر در غيب واژه
حّس از كه ميشود اطEق اموري كّليه به غيب بنابراين باشد; محسوس و مشاهده
مورد در غيب به ايمان تعبير مجيد آياتقرآن از بعضي در لذا و است; پنهان انسان

y٢٩٧z ِبالَْغيِْب)/ يُْؤِمنُوَن لَِّذيَن (اَ است; آمده جزا روز به ايمان يا خدا به ايمان
از كـه كسـاني <هـمان مـيكند تـوصيف چنين را پرهيزگاران ديگري جاي در

y٢٩٨z ميترسند>/ نهان در پروردگارشان
بـه ديگـري براي و باشد محسوس و كسيروشن بر چيزي است ممكن حّتي
ميگويند; غيب نيز آن به شود نامحسوسحساب مكان آن در حضورش عدم خاطر
غياب در كه هنگامي مصر عزيز همسر كه ميخوانيم cdefg يوسف داستان در چنانكه
<اينسخنرا ِبالَْغيِْب): اَُخنُْه لَْم اَنِّيى لِيَْعلََم (ِذلىَک افزود: اوكرد, كي پا يوسفاعترافبه

y٢٩٩z خيانتنكردم> yيوسفz او به غياب در من بداند تا گفتم آن بخاطر
و غيب اسرار از الهي پيامبران آيا استكه اين در سخن شد گفته آنچه به توّجه با
يا نيست, حاضر و است محسوس آنچه از اعم ـ است پنهان انسان حواس از آنچه
خدا ك پا مخصوصذات غيب علم يا باخبرند, و گاه آ محسوساستـ غير اصو�

نيست؟ راهي آن به كسرا هيچ و است,
علم اول دستة ميشود: ديده متفاوت آيات از دسته دو آياتقرآن در بدونظر در
مـمكن او غـير براي را غيب علم دوم دسته و ميشمرد, خدا مخصوص را غيب
برويم; آيات اين سراغ به نخست بايد فوق سوءال پاسخ به رسيدن براي ميداند/

بپردازيم/ آنها ميان جمع به سپس
است: توّجه قابل آياتزير اول, گروه در
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y٣٠٠z ُهَو) َِّا يَْعلَُمَها َ الَْغيِْب َمَفاِتُح ِعنَْدُه (َو -١
y٣٠١z ( ِmِ الَْغيُْب ِانََّما (َفُقْل -٢

َِّا الَْغيَْب اَْْرِض َو َواِت مى الْسَّ ِفي َمْن يَْعلَُم َّ (ُقْل -٣
y٣٠٢z (mُا

اَْعـلَُم َ َو mِا َخـَزاِئـُن ِعـنِْدي لَكُم اَُقوُل لَّا (ُقْل -٤
y٣٠٣z الَْغيَْب)

ماَ َو الَْخيِْر ِمَن ْستَكْثَرُتَ الَْغيَْب اَْعلَُم كُنُْت (َولَْو -٥
y٣٠٤z ُؤ) السُّ ِنَي َمسَّ

y٣٠٥z ( ِة َهاَد الشَّ َو الَْغيِْب (َعالُِم -٦

ترجمه

را آنها كسي او, جز و است; او نزد تنها غيب, كليدهاي >-١

داند>/ نمي

است">/ خدا براي 9تنها ;وظهورمخبرات غيب بگو:" ///> -٢

غـيب هسـتند زمـين و آسـمانها در كـه كسـاني ٣-<بگـو:"

خدا">/ جز نميدانند

مـن نزد الهي هاي گنجينه گويم نمي شما به "من ٤-<بگو:

نيستم>/ گاه آ بياموزد,ازغيب من به خدا آنچه ;جز من, و است

آنـچه مگـر نـدارم خـبر با نيز نهان اسرار و غيب از <;و -٥

براي فراواني سود بودم باخبر غيب از گر ا و كند;9 اراده خداوند

نميرسيد>/ من به زياني9 ;و بدي هيچ و ميكردم فراهم خود

است/> خبر با آشكار و نهان از ///>-٦

وجمعبندي تفسير
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شمرده خدا مخصوص غيب, علم گون, گونا تعبيرات با آيات از بخش اين در
نيست/ راهي آن به كسرا هيچ استكه شده

آنها كسي او, وجز اواست; نزد تنها غيب, كليدهاي > ميفرمايد: آيه نخستين در
y٣٠٦z ُهَو) َِّا يَْعلَُمَهاَ الَْغيِْب َمَفاِتُح ِعنَْدُه (َو داند>: نمي را

با كه آن ذيل هم و است, انحصار بر دليل داشته مقدم را <ِعْنَدُه> كه آيه, آغاز هم
نيست>/ گاه آ آن از او <غير ميگويد: صراحت

yدفتر وزن zبر <َمْفَتح> وجمع كليد, معناي به yبهتر وزن zبر جمع<ِمْفتَْح> <مفاتح>
را تفسير دو هر مفّسران و y٣٠٧z است, آمده اشيا نگهداري مركز و خزينه معناي به
گفتهاند وگاه است, خدا غيبنزد خزانههاي تمام گفتهاند گاه كردهاند; ذكر آيه براي
تـعبيرها هـرچـند است, يكـي دو هـر نـتيجه و است, او نزد غيب كليدهاي تمام

است/ متفاوت
آمده آن تفسير در بخاري صحيح در آنچه از استفاده با مفّسران, از بعضي چه گر ا
آمـده لقمان سورة آخر در كه دانستهاند پنجگانهاي امور به اشاره را آيه اين است,
استوتمامخزانهها وسيعوگسترده بسيار مفهومآيه, استكه پيدا ولي ;y٣٠٨zاست
آمده لقمان سورة آخر درباره روايت در آنچه و ميشود; شامل غيبرا كليدهاي و
تمام به بحث مورد آيه ذيل در لذا و است; آن از روشني مصداقهاي بيان ظاهرا
قـرار زمـين مـخفيگاه در كـه دانـههايي و مـيشود, جـدا درختان از كه برگهايي
محفوظ, لوح در وهمهرا كرده اشاره دارد وجود عالم در خشكي و تر وهر ميگيرد,

ميشمرد/ ثابت yخدا علم zلوح
# # #

غـيب <بگـو:" است: mnopqكـرده اســEم پــيامبر بــه خــطاب آيــه, دومــين در
y٣٠٩z /( ِmِ الَْغيُْب ِانََّما (َفُقْل است>: خدا براي yتنها zوظهورمخبرات

كه معجزاتي ـ اقتراحي معجزات پيوسته كه بود لجوجي مشركان جواب در اين
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از مـيكردندـ پـيشنهاد خود ميل به وقت هر بهانهجويي عنوان به لجاجت سر از
از امـور گـونه ايـن در ميگويد: mnopq پيامبر به قرآن بنابراين ميخواستند; mnopq پيامبر
خدا نزد فقط آن علم و است غيب اسرار از اينها چون كند; مسئوليت سلب خود
خواستههاي تسليم وهرگز ميكند; صادر فرمانشرا كند, اراده او زمان وهر است,

شد! نخواهد جويان بهانه كودكانة
# # #

پيامبرشتعليم به خداوند استكه آمده ديگري تعبير با آيه سومين در معنا همين
بگويد ميكردند قيامت وقوع اززمان سؤال پيوسته جويانيكه بهانه برابر در ميدهد
لَا (ُقْل :< خدا جز نميدانند غيب هستند وزمين آسمانها در كه كساني <بگو:" كه:

y٣١٠z يُبَْعثُوَن)/ اَيَّاَن يَْشُعُروَن َما َو mُا َِّا الَْغيَْب اَْْرِض َو َواِت الَْسَمى ِفي َمْن يَْعلَُم
وتمام است گسترده آيه مفهوم ولي است رستاخيز مسأله اين نزول مورد گرچه ا

ميشود/ شامل غيوبرا
شما به "من <بگو: ميدهد: دستور پيامبرشصريحا به آيه چهارمين در خداوند
مـن بـه خـدا آنـچه zجـز مـن, و است مـن نـزد الهـي هـاي گـنجينه گـويم نــمي
َوَ اْلـَغيَْب َأْعلَُم َوَ mِا َخَزاِئُن ِعنِدي لَكُْم َأُقوُل َّ (ُقْل نيستم>: گاه آ بياموزد,ازغيب

y٣١١z /( لَيَّ ٕاِ يُوَحيى َما َّٕاِ ِبُع َأتَّ ْن ٕاِ َملٌَک ٕاِنِّي لَكُْم َأُقوُل
داشتند, معجزهاي تقاضاي هرروز كه بود لجوجي مشركان برابر در نيز اينسخن
اسرار از را آنها كه ميخواستند او از و نميشدند, قانع آنها مشاهده با هم هرگز و

كند/ گاه آ غيب
پـيروي مـيشود وحـي مـن بـر آنچه از ):<تنها ِالَيَّ يَُوحيى َما َِّا ِبُع اَتَّ جمله:(ِاْن
كـليدهاي از يكي كه بسپاريد خاطر به خوبي به را ـ آمده آيه ذيل در كه ميكنم>
خواهـيم سخن آن از مشروحا خدا خواست به و است; پيامبران علم حّلمشكل

گفت/
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كـه است آمـده تـفاوتي مـختصر بـا هـود سـوره ٣١ آيـه در مـعنا هـمين نظير
از اولي تفاوتكه اين zبا الَْغيَْب) اَْعلَُم َ َو mِا َخَزاِئُن ِعنِْدي لَكُْم اَُقوُل َ ميفرمايد:(َو

/ycdefg نوح زبان از دومي و mnopqاست اسEم پيامبر زبان
# # #

گرامي رسول كه ميكنيم برخورد زمينه اين در جديدي تعبير به آيه پنجمين در
دسـتور او به و كند نفي خود از را غيب علم لطيفي استدjل با كه ميشود مأمور
خدا را آنچه مگر نيستم, خويش براي زياني و سود هيچ مالک "من <بگو: ميدهد:
گر ا و y;كند اراده خداوند آنچه مگر ندارم, خبر نيز نهان اسرار و غيب از zو بخواهد;
بـديzو هـيچ و كـردم, مـي فـراهـم خـود براي فراواني بودم,سود باخبر غيب از
كُنُْت لَْو َو mُا َشاَء َما َِّا ا َضرَّ َ َو نَفْعا لِنَْفِسي اَْمِلُک َ (ُقْل رسيد>: نمي من زيانيyبه

y٣١٢z /( وُء السُّ ِنَي َمسَّ َما َو الَْخيِْر ِمَن لَاَْستَكْثَرُت الَْغيَْب اَْعلَُم
علم بودن منحصر و قيامت قيام زمان از كه آيهايقرارگرفته از بعد آيه اين گرچه ا
گسترده بسيار آيه استدjل و مفهوم حال اين با ولي ميگويد; سخن خداوند به آن

است/
دامان كه زيانهايي يا ميرود انسان دست از كه منافعي از بسياري است مسّلم
آنها بر گر ا و غيباست; واسرار عاقبتكارها از او گاهي آ عدم از ناشي ميگيرد اورا
ميساخت; فراهم منفعتيرا وهرگونه ميكرد, دفع خود از زيانيرا هرگونه بود گاه آ

است/ غيب اسرار از او گاهي آ عدم بر دليل كند چنين نميتواند اينكه و
# # #

و نـهان <از مـيفرمايد: خداوند, ويژه صفات از يكي عنوان به آيه ششمين در
y٣١٣z /( ِة َهاَد الشَّ َو الَْغيِْب (عالُِم است>: خبر با آشكار

ذكر الهي صفاتبارز از صورتيكي به y٣١٤z مجيد ازقرآن آيه ده در اينتعبيركه
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دارد, هستي عالم شهود و غيب بر احاطه بزرگ خداوند تنها كه ميدهد نشان شده,
او, غير ميدهدكه استنشان حصر مقام در و شده ذكر صفتويژه عنوان به وچون

نيستند/ ( ِة َهاَد الشَّ َو الَْغيِْب (عالُِم مصداق پيامبران حّتي
بـه را آن بـعضي دادهاند متعّددي احتماjت آيه اين تفسير در مفّسران گرچه ا
َمـا َو َكـاَن <َمـا بـعضي و آشكـار> و پنهان بر گاه <آ الَْعَ�ِنيَِّة>: َو رِّ السِّ <َعالُِم معناي
دنيا و آخرت به عالم بعضي و ميشود واقع آينده و حال يا گذشته در <آنچه يَكُوُن>:
تـفسير است نـهان آنـها از يـا است آشكـار بـندگان بـر آنـچه بـر عالم به بعضي و
دوكلمه است;زيرا جمع معنايآيه در اينها تمام استكه وليروشن y٣١٥z كردهاند
ذكر است عموم معناي به اينجا در جنسكه وjم الف با دو هر كه و<َشَهاَده> <َغيب>
پنهان, و پوشيده وآخرت, دنيا آينده, و ازگذشته اعم را شهود و غيب تمامي شده,

ميشود/ شامل مجرداترا و ماّديات وزمين, آسمان
شده ذكر منظوري به مورد درهر شد اشاره گانهايكه ده آيات در اينتعبير گرچه ا
يكـي جا درهمه آن مفهوم ولي ميگيرد; آن از نتيجهاي مورد هر در قرآن و است
ذات مخصوص استكه شهود و غيب اسرار بر خداوند علمي احاطه آن و است;

است/ او ك پا

نتيجه

بـه شده, ذكر قرآن آيات در كرارا بعضي كه فوق ششگانه تعبيرات مجموع از
ذات مخصوص نهان, اسرار به احاطه و غيب علم كه گرفت نتيجه ميتوان خوبي

است/ خدا ك پا
# # #

گروهدوم

غـيب عـلم در سهيم را پيامبران كه ميرويم آيات از دوم گروه سراغ به كنون ا
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در كه اول گروه با آنها تضاد عدم دليل تا كنيم بررسي دقيقا را آنها بايد ميشمرد,و
شود/ روشن شده, نهفته آيات همين jبهjي

َمـِن َِّا ـ اََحـدا َغيِْبِه َعليى يُظِْهُر فََ� الَْغيِْب (َعالُِم -١
َخـلِْفِه ِمـْن َو يََديِْه بَيِْن ِمْن يَْسلُُک َفِانَُّه ُسوٍل رَّ ِمْن اْرَتضيى
لََديِْهْم ِبَما اََحاَط َو َربِّهْم ِرَساَِت اَبْلَُغوا َقْد اَْن لّيَْعلََم ـ َرَصدا

y٣١٦z َعَددا) َشْيٍء كُلَّ اَْحصيى َو

يَْجتَبيى mَا َولىِكنَّ الَْغيِْب َعلَي لِيُطِْلَعكُْم mُا كَاَن َما (َو -٢
y٣١٧z ( يَشاÐُء َمْن ُسِلِه رُّ ِمْن

بُيُوِتكُْم) فيى ِخُروَن تَدَّ َما َو كُلُوَن تَأْ ِبَما اُنَبِّئُكُْم (َو -٣
y٣١٨z

ترجمه

گـاه آ غـيبش اسرار بر را كس هيچ و اوست غيب ١-<داناي

راضي آنها از و9 برگزيده را ;آنان كه پيامبراني مگر ـ سازد, نمي

ـ دهد, مي قرار آنها براي پشتسر و پيشرو از مراقبيني و است

كـرده اب\غ را پروردگارشان رسالتهاي پيامبرانش شود معلوم تا

احـصا را چيز همه و دارد احاطه آنهاست نزد آنچه به او و اند;

است>/ كرده

گاه آ غيب, اسرار از را شما خداوند كه نبود ممكن و ///>-٢

از خداوند ولي بشناسيد9; راه اين از را منافقان و مؤمنان ;تا كند

بـراي ;و گـزيند; بـرمي بخواهد را كس هر خود, پيامبران ميان

ميكند9>/ گاهش آ غيب از مردم رهبري

را آنچه و خوريد, مي آنچه از دهم مي خبر شما به و ///>-٣

كنيد>/ مي ذخيره خود هاي خانه در
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وجمعبندي تفسير

تمام از يعنيكسيكه مطلق, الَغيِب> <َعالُِم عنوان به خداوند ابتدا آيه نخستين در
(َعـالُِم اوست>: غـيب <داناي ميفرمايد: شده, توصيف است, گاه آ پنهان اسرار
وي واز اوبرگزيده كه <مگررسوليرا ميفرمايد: استثناء عنوان به بعد y٣١٩z الِْغيِْب)

ُسوٍل)/ رَّ ِمْن اْرَتضيى َمِن َّ(ِا شده!>: راضي
بنابراين ميآموزد; بخواهد غيب اسرار از آنچه رسوjني چنين به خداوند يعني
ميشوند/ گاه آ آن از الهي تعليم با ولي نميدانند, غيب درباره چيزي خود از آنها
ميفرستد او همراه سر, پشت و پيشرو, از مراقبيني خداوند ميافزايد: سپس

/yكند حفظ انحراف هرگونه از اورا zتا
علم بر است كيدي تأ هم و پيامبران عصمت مقام بر است دليلي هم تعبير اين

غيب/ اسرار به آنها
فرشتگان از مراقبين يا مراقب معناي به را <َرَصْد> كه است صورتي در اين البتّه
اينكه جمله از است; شده نيز ديگري تفسيرهاي جمله اين براي ولي بدانيم; الهي
گاه آ آيندگان به نسبت يا گذشتگان به نسبت را او كه است طرقي <َرَصد> از منظور
بـه اشـاره َخـلِْفِه) (ِمـْن و پيشين حوادث به اشاره يََديِْه) بَيِْن (ِمْن جمله ميكند
پيامبران كه فرشتگان از است حافظاني به اشاره شده گفته وگاه است آينده حوادث

y٣٢٠z ميكردند/ حفظ دشمنان شر از را
الهي تعليم به غيب اسرار بر پيامبران گاهي آ بر آيه, صدر دjلت حال هر در ولي

نيست: ترديد جاي
چگونگي ودر آمده آيه اين از بعد كه اَبْلَُغوا///) َقْد اَْن (لِيَْعلََم جمله مورد در اما
ظاهر خEف بر آنها غالب كه دادهاند احتماjتزيادي مفّسران قبل, آيه با آن پيوند

ميشود/ آيه جملههاي ناهماهنگي بلكه ضميرها, ناهماهنگي باعث و آيه,
ِبَما (اَحاَط و (لِيَْعلََم) در ضميرها كه است اين ميرسد نظر به صحيحتر آنچه
به اشاره يا (اَبْلَُغوا) در ضمير و برگردد, خدا به َعَددا) َشْيٍء كُلَّ (اَْحصيى و لََديِْهْم)
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بـنابرايـن بـودند; وحي ابEغ مأمور كه الهي فرشتگان به اشاره يا و است پيامبران
مEئكه, مراقبت يا غيب اسرار تعليم از هدف ميشود: چنين مجموع در آيه مفهوم
خدا و كردهاند; ابEغ پروردگارشانرا پيامبرانشرسالتهاي بداند خدا استكه اين

است/ كرده احصاء را چيزي هر و دارد احاطه است آنها نزد آنچه به
را چـيزي كـه نـيست ايـن بـدانـد> خـداونـد :<تا (لِيَْعلََم) جمله از منظور البتّه
آن از استكه خداوند علم عيني تحّقق منظور بلكه است; شده گاه آ و نميدانسته
ابEغرسالت درباره خداوند علم كه بود هدفاين يعني ميشود, فعلي علم به تعبير

حاصلگردد/ و كند پيدا خارجي عينيت
وسيله به يا پروردگار سوي از غيب اسرار از انبياء گاهي آ كه ميشود اين نتيجه
است بـوده انـبياء نـبّوت پايههاي تحكيم و رسالت ابEغ تكميل سبب فرشتگان,

/yكنيد zدقّت
# # #

آن از را انبياء ميكند, نفي غيب بر را مردم گاهيتوده آ كه آن از بعد آيه دومين در
كند گاه آ غيب, اسرار از را شما خداوند كه نبود ممكن <و ميفرمايد: كرده, استثناء
هر خود, پيامبران ميان از خداوند ولي ;yبشناسيد راه اين از را منافقان و مؤمنان zتا
َما (َو :<yميكند گاهش غيبآ از مردم برايرهبري zو گزيند; برمي بخواهد كسرا

y٣٢١z /( يَشاÐُء َمْن ُسِلِه رُّ ِمْن يَْجتَِبيى mَا لىِكنَّ َو الَْغيِْب َعلَي لِيُطِْلَعكُْم mُا كَاَن
انبياء به غيب اسرار تعليم مسأله به اشارهاي صريحا اينآيه در بدونظر در گرچه ا
است استثناء و استدارك صورت به (///mَا (لِكنَّ جمله: اينكه به توّجه با ولي نشده
غيب تعليم آنها به و ميگزيند بر را رسوjن از گروهي خدا استكه اين آيه مفهوم

y٣٢٢z ميدهد/
صفوف از منافقانرا صفوف استكه حوادثي به اشاره آيه آغاز استكه درست
شأن اين استكه پيدا ولي ميكند; آشكار را آنها درون اسرار و ميسازد جدا مؤمنان
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از مـردم تـوده گاهي آ عدم از سخن زيرا نميكند; محدود را آيه كلي مفهوم نزول
است/ الهي تعليم به آن, بر انبياء گاهي آ و غيب,

به تنها استكه واjيي مقام غيب, بر گاهي آ كه ميشود استفاده آيه اين از ضمنا
تحقق سبب و آنها برنامههاي كننده تكميل واقع در و ميشود; داده الهي پيامبران

/yكنيد zدقّت است آنان اهداف يافتن
# # #

مطرحميشود: دوسؤال اينجا در

از جـمعي ,rstuv مـعصوم امـامان و انـبياء از غير ميدانيم اينكه به توّجه با -١
از رسـيدهانـد; شـهود از مـراحـلي به و هستند نوراني قلبهاي داراي كه صلحاء
گاهيتوده آ مطلق نفي با مطلبچگونه اين ميشوند; خبر غيببا اسرار از گوشهاي

ميباشد؟ سازگار است فوق آيه در غيبكه اسرار از مردم

پاسخ

به درآيه است, وناچيز محدود گاهيپيامبران, ازآنجاكهايناطEعاتنسبتبهآ
غيب اسرار به نسبت وسيع گاهيهاي آ نفي منظور ديگر تعبير به و نيامده, حساب

است/ انبياءصادق غير درباره معنا اين و است
را انبياء هم كه دارد گستردهاي مفهوم فوق آيه دو كه دارد وجود نيز احتمال اين
مجاهدات طرق از كه شهود و كشف ارباب هم و را فرشتگان هم و ميشود شامل
زيـرا رسيدهاند/ جايي به rstuv معصومين هدايتهاي و مشروع رياضات و نفساني
پيدا فرشتگان يا و rstuv امامان و پيامبران با ارتباط طريق از را خود گاهيهاي آ آنها
و مـيدهد, قرار رسوjنش اختيار در تنها را غيب علم خداوند اين بنابر ميكنند;
همسر OPQRSيا مريم مث^ كه همانگونه ميكنند; استفاده پروردگار رسوjن از ديگران
حضرت توّلد مورد در غيب اسرار بعضي به الهي فرشتگان طريق از yسارهz ابراهيم
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شدند/ cdefgآشنا يعقوب و اسحاق حضرت توّلد يا عيسي
آن از بـخشي است: گـونه سـه بـر عـيني عـلوم كه دارد وجود نيز احتمال اين
پيامبران حّتي نيست; گاه آ آن از او جز هيچكس و است خدا ك پا ذات مخصوص

/yآن امثال و قيامت قيام زمان به علم zمانند مقّرب فرشتگان و مرسل
و zپيامبران معصومين اختيار در خداوند استكه خاّصي غيبي علوم دوم بخش
اختيار در استكه علومي سوم, قسم و ميدهد; قرار yمقّربين مEئكه و rstuv امامان
دل چشم برابر از حجابها و ميرسند, شهود مقام به كه نيكان و كان پا از گروهي
و mnopq پـيامبر صـحابه از جـمعي دربارة آنچه zمانند ميگيرد قرار ميرود, كنار آنها
امثال و هجري رشيد و تّمار ميثم و ابوذر و سلمان rstuvهمچون هدي ائمه صحابه
نقل معاصرين يا ماضين علماي از جمعي درباره ما عصر در ويا است, شده نقل آنها

/yميشود
را سوم خاصوبخش را دّوم وبخش الخاص, غيبخاص اولرا قسم ميتوان

نهاد/ نام عام
باشد معنا همين به اشاره است ممكن َغيِْبِه///) َعليى يُظِْهُر (فََ� مانند: تعبيراتي

دارد/ خاّصي غيبي اسرار بر دjلت <َغْيبِِه> واژة زيرا
شهود و كشف ارباب از صالحان مورد در آنچه بر عEوه اينكه: ديگر سؤال -٢
در مرتاضان يا و جاهليت, زمان در كاهنان از گروهي كه شنيدهايم كرارا شد, گفته
مطالبيرا و ميدهند غيبخبر اسرار از گاهي نيستند ايمان و تقوا داراي كه ما عصر
است پنهان مردم چشم از كه اموري از يا ميشود واقع بعدا كه ميكنند پيشگويي

ندارد؟ منافات آمد jبا آيات در چه آن با معنا اين آيا ميدهند; خبر
پيشگوييهاي اينكه آن و ميشود روشن نكته يك به توّجه با سؤال اين پاسخ
نيست, و نبوده اشتباه از خالي و مطمئن اخبار هيچگاه غيبيكاهنان اخبار و مرتاضان
بنابراين دارد/ دونمونههايفراواني وهر خطا, وگاهي ميآمده در آب درستاز گاه
خود گاه لذا معرفيكرد; غيب علم عنوان به نميتوان هرگز را اطEعاتآنها و اخبار
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ما به هميشه آنها و است شياطين طريق از ما اطEعات كه ميكنند اعتراف نيز آنها
نميگويند! راست

و ميبينند, دور از ذهنشان افق در اشباحيرا اثررياضت, بر آنها ديگر تعبير به يا
خطا; گاه و است درست تفسيرها اين گاه ميكنند; تفسير خود پيش را اشباح اين
نـادرست گـاه و درست آنـها تـعبير گاه كه ميبينند افراد كه خوابهايي همچون

ميباشد/
علم عنوان به نميتواند نادرستهرگز مطالب و شك با آميخته گاهيهاي آ اين

كند/ ايجاد آيه تفسير در اشكالي و شود, تلقي غيب
# # #

كـه است غـيب اسرار به cdefg مسيح گاهي آ از سخن بحث مورد آيه سومين در
بـه نسبت كه كساني برابر در و ميداشت اظهار معجزه يك عنوان به را صريحاآن
شـما, پـروردگار طـرف از اي نشانه <من ميگفت: چنين بودند شك در او دعوت
و دمم مي آن در سپس سازم; مي پرنده شكل به چيزي ِگل, از من ام; آورده برايتان
پيسي بيماري به Eمبت و زاد مادر كور خدا, اذن به و ميگردد/ اي پرنده خدا, اذن به

كنم>/ مي زنده خدا اذن به را مردگان و بخشم; مي بهبودي را
خانه در را آنچه و خوريد, مي آنچه از دهم مي خبر شما به <و ميافزود: سپس
y٣٢٣z بُيُوِتكُْم)/ فيى ِخُروَن تَدَّ َما َو كُلُوَن تَأْ ِبَما اُنَبِّئُكُْم (َو كنيد>: مي ذخيره خود هاي
عEج, قابل غير بيماران دادن شفا و گل, از زنده پرنده يك ترتيبساختن اين به
دjيل را آنها و داده, قرار غيب اسرار از دادن خبر كنار در را, مردگان كردن زنده و

ميشمرد/ خويش نبّوت
به مربوط ميكنند ذخيره خانهها در يا و ميخورند مردم كه غذايي است مسّلم
هرگاه نيستند; گاه آ آن از ديگران معمو� و است, آنها خصوصي و شخصي زندگي

است/ غيب بر او گاهي آ بر دليل باشد گاه آ جزئيات اين از كسي
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گـاهي آ و است مـثال دو عـنوان بـه مـورد دو ايـن گفتهانـد: مفّسران از بعضي
است/ ميدانسته غيبرا اسرار از بسياري و نبوده, اينها به محدود cdefgهرگز مسيح

# # #

مـصداق كـه دارد وجود مجيد قرآن در متعّددي آيات شد گفته آنچه بر عEوه
اسرار جزء استكه آينده حوادث از بعضي mnopqنسبتبه اسEم پيامبر گاهي آ روشن
أَْْرِض َأْدنَي ِفيى ـ وُم الرُّ ُغِلبَِت ) سورهروم: آياتآغاز مانند ميشود; غيبمحسوب
ايـن zو ـ خوردند/ شكست <روميان ِسِنيَن): ِبْضِع ِفيى ـ َسيَْغِلبُوَن َغلَِبِهْم بَْعِد ْن مِّ َوُهْم
پيروز بزودي شكست yاينz از پس آنان امّا داد; رخ نزديكي سرزمين در yشكست

/y٣٢٤z <yدهد مي پيروزيرخ اين zآينده, سال چند در - شد/// خواهند
چند عرض zدر نزديك آينده در مغلوب يككشور پيروزي از دادن خبر مسلّما
آن به عادي طرق از بشر نيستكه چيزي قاطعيت, و صراحت اين با هم آن y سال

است/ غيب علم بارز مصداق بنابراين يابد; احاطه
ِاْن الَْحَراَم الَْمْسِجَد (لَتَْدُخلُنَّ ميگويد: كرده, مسلمانان به خطاب ديگر جاي در
شويد مي مسجدالحرام وارد خدا خواست به شما همه قطع <بطور آِمنيىَن): mُا شاىَء

/y٣٢٥z امنيت> نهايت در
و مـيكردند حكـومت قدرت با مكّه در مشركان كه فرمود زماني را سخن اين
mnopq پـيامبر بـر ظاهر به را حديبيه صلح شرايط توانستند كه داشتند توانايي آنقدر
مانع بتوانند كه طوري به آنها بر مسلمانان سريع پيروزي خبر بنابراين كنند; تحميل
خبر جز شوند الحرام مسجد وارد امنيّت نهايت در و بردارند خود راه سر از بزرگرا

بود/ نخواهد غيبي
او نزد حضرت آن كه را رازي پيامبر همسران از يكي كه هنگامي ديگر جاي در
همسرشان شد, گاه آ اينكار از وحضرت بود بيانكرده ديگران براي مخفيانه داشت

كرد؟!> گاه آ راز اين از را تو كسي <چه َهَذا): َك اَنْبَأ (َمْن پرسيد:
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/y٣٢٦z الَخِبيُر) الَْعِليُم (نَبَّأِنَي ساخت>: خبر با مرا گاه, آ و دانا <خداوند فرمود:
عـدم بـراي و پوشاندند را خود خEف كارهاي منافقين از جمعي كه هنگامي
لَْن تَْعتَِذُروا (لَّا فرمود: آنها به پيامبر آوردند, دروغين عذرهاي جنگتبوك در شركت
بـاور را شـما yسـخنz هـرگز ما نياوريد, <عذر اَْخبَاِركُْم): ِمْن mُا نَبَّأَنَا َقْد لَكُْم نُّْؤِمَن

y٣٢٧z ساخته>!/ گاه آ اخبارتان از را ما خدا كه چرا كرد! نخواهيم
كه حالي در ميدهد مشركان قاطعانه شكست از خبر صراحت با ديگر مورد در
و مـتحد "مـاجماعتي مـيگويند: <يـا مـيفرمايد: و بودند, قدرت كمال در ظاهرا

ْنَتِصٌر)/ مُّ َجميىٌع نَْحُن يَُقولُوَن (اَْم پيروزيم">:
مـيكنند>: فـرار و مـيخورد شكست جمعشان زودي <به ميافزايد: بEفاصله

y٣٢٨z / ( بَُر الدُّ يَُولُّوَن َو اْلَجْمُع (َسيُْهَزُم
و بودند شديد اقليّت در مسلمانان شد نازل مكه در آيات اين كه بيشكزماني
طـرق از سريعي و نزديك پيروزي چنين بيني پيش و بود, قدرت اوج در دشمن
بـا مسـلّحانه بـرخـورد نخستين در كه نگذشت چيزي ولي بود; ممكن غير عادي
پـيروزيها سـپس ساختند; وارد آنها بر سهمگيني ضربه بدر, جنگ يعني دشمن
زير عربستان جزيره شبهه تمام كوتاهي مّدت در و آمد, پيش ديگري از پس يكي

گرفت/ قرار اسEم پرچم
پيكار آنها <با ميفرمايد: است; آمده ١٥ و ١٤ آيه توبه سوره در معنا همين شبيه
بر را شما و سازد; مي ورسوا مجازاتكرده شما دست به را آنان خداوند كه كنيد,
مي مرهم قلبآنها وبر ;z بخشد مي شفا مؤمنينرا سينهگروه و دهد/ مي ياري آنها
َو يُْخِزِهْم َو ِباَيِْديىكُْم mُا بُْهُم يَُعذِّ :(َقاِتلُوُهْم برد> مي ميان از آنانرا دلهاي خشم و ـ yنهد

ُقلُوِبِهْم)/ َغيَْظ يُْذِهْب َو ـ ْؤِمِنيىَن مُّ َقْوٍم ُصدُوَر يَْشِف َو َعلَيِْهْم كُْم َيْنُصْر
ياران به را سخن روي آمده, ١١١ آيه آلعمران سوره در معنا همين شبيه باز
zو كـرد خـواهـند پشت شما به كنند, پيكار شما با گر ا <و ميفرمايد: كرده پيامبر
َ ثُمَّ ْدبَاىَر َاْ يَُولُّوكُُم يَُقاِتلُوكُْم ِاْن (َو شد>: نخواهند سپسياري ;yخورند مي شكست
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ُيْنَصُروَن)/
و مسـلمين پـيروزي از خـبر قاطع طور به همه است آيات اين در كه تعبيراتي
نبود/ كردني باور كسي براي زمان آن در كه خبري ميدهد/ دشمنانشان شكست

وقـتي كـه است آمـده ٨٥ آيـه قـصص سـوره در ديگـري شكل به معنا همين
مجبور yبودند نيرومند بسيار زمان آن در كه z مشركان شديد فشار اثر mnopqبر پيغمبر
<آنكسكه چنينفرمود: او به و شد نازل آيه گويد; ترك را مكه مقّدس سرزمين شد

الَّـذيى (ِانَّ گرداند>: مي باز yزادگاهتz جايگاهت به را تو كرد, jزم تو بر را قرآن
/( َمعاىٍد ِاليى َك لََرادُّ الُْقْرآَن َعلَيَْک َفَرَض

چيزي بودند ضعيف بسيار ظاهرا مسلمانان كه هنگام آن در قاطع بشارت اين
نبود/ غيبي يكخبر جز

نسلي پيامبر از ميكردندكه خوشحالي دشمنان كه هنگام آن در ديگري تعبير در
OPQRS دخترشفاطمهزهرا او يادگار تنها زيرا ـ كند; نگهداري اورا آيين تا نميماند باقي
به را قاطع بشارت اين و شد نازل كوثر سوره استـ; ابتر محّمد ميگفتند: لذا و بود
zو ـ كـرديم عطا yفراوان بركت و خير zو كوثر تو به ما يقين :<به كه داد mnopq پيامبر
َشاِنَئَك ِانَّ الْكَوثََر//// َك اَْعطَيْنَا (ِانَّا است>: نسل بريده و ابتر يقين به تو دشمن yبدان
OPQRSدر دخترشفاطمهزهراء طريق از بزرگوار آن نسل كه ميبينيم امروز و ( بْتَُر َاْ ُهَو
اسEم خدمت در پيوسته كه برخاستند آنها از زيادي بزرگان و منتشرند جهان تمام
yقـريش zمشـركان ميگفتند mnopq كرم ا پيامبر درباره را سخن اين كه كساني و بودند
باقيمانده ها آن از كسي هم گر ا و نيست خبري آنها از امروز شدندكه مار و تار چنان
است/ عظيم نسلي داراي پيامبر و شدند ابتر آنها بنابراين نميشود, شناخته است
است غيبيقرآن اخبار از كه ميكنيم برخورد ديگري نكته به ٨ آيه نحل سوره در
و شويد سوار آنها بر تا ,yآفريدz را اjغها و استرها و اسبها yهمچنينz> وميفرمايد:
الَْحِميَر َو الِْبَغاَل َو الَْخيَْل (َو دانيد>: نمي آفريندكه مي چيزهايي و باشد; شما زينت

تَْعلَُموَن)/ َ َما يَْخلُُق َو ِزيىنًَة َو لِتَركَبُوَها
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بـه اشـاره را َتـْعلَُموَن> َ َمـا يَْخلُُق <َو جمله: پيشين مفّسران از بسياري گرچه ا
تمام يا و ميگردد, انسانها رام يا ميشود, آفريده آينده در كه ميدانند حيواناتي
ولي آنـها غـير و حـيوانـات از اعـم ميآفريند آينده در خداوند كه مفيدي اشياي
اشاره ـ ظEل في در قطب سّيد و مراغي مانند ـ اخير مفّسران از بعضي كه همانگونه
ماشيني السير سريع مركبهاي عصر در كه ما براي جمله اين مفهوم درك كردهاند
و داده; ما عصر از مجيد قرآن استكه وخبري است; آسانتر بسيار ميكنيم زندگي
ندارد; انسانها سوي از آنها اختراع با منافاتي ميآفريند> <خداوند <يَْخلُُق>: به تعبير
ثانيا آفريده; خداوند استكه مواّدي دادن پيوند هم به و تركيب انسان كار اّو� زيرا
آيات اين تمام است! دادي خدا استعداد مولود نيز وسايل اين اختراع در او ابتكار
داده پيامبرشقرار اختيار در را خود غيب علم از بخشي خداوند كه ميدهد نشان

است/
# # #

مجموعةآياتعلمغيب نتيجه

كرديم; بيان ميگفتند, سخن غيب علم پيرامون كه آياترا از دوگروه اينجا تا
مينمود غيب علم اثبات گروهي و ميكرد, انبياء از غيب علم مطلق نفي گروهي
اصلي مفهوم فهم و آنها جمع طريق شود, چيده هم كنار در دوگروه اين كه هنگامي
موضوعي تفسير روش با كه است چيزي اين zو است آساني كار نهايي, مقصود و

/yميشود ميّسر
طور به غيب علم كه ميشود استفاده خوبي به آيات اين تمام مجموع از آري

است/ خدا ك پا ذات مخصوص بالّذات شرطي و قيد هيچ بدون و مطلق
ذات بـه قـائم عـلم ايـن و دارد شهود و غيب عالم تمام بر احاطه كه است او

نيست/ جدا او از و است مقدسش
تـعليم طريق از تنها y فرشتگان و معصوم امامان پيامبران, مانند z ديگران ولي
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شوند/ گاه آ غيب اسرار از ميتوانند الهي
از منظور كه است اين آيات اين ميان جمع طرق معروفترين از ديگر تعبير به
گاهي آ هيچگونه او غير لذا است; استقEلي و ذاتي علم خدا غيببه اختصاصعلم
و تعليم طريق از و است خدا ناحيه از دارند هرچه بلكه ندارد; غيبمستق^ اسرار از

دارد/ استقEلي غير جنبه واقع در و است او عنايت و لطف
كام^ مجّدد برّرسي با استكه متعّدد آياتفوق در آوري جمع اينگونه شواهد

ميشود/ روشن
است: شده امر اين به لطيفي اشاره نيز احاديث در

ضمن در آينده حوادث cdefgاز علي روزي كه است آمده نهجالبEغه در جمله از
پـيشبيني اسـEمي كشـورهاي بـه را مـغول حـملة zو مـيداد خـبر خـود سخنان
عرض ياران از يكي الُْمطََرَقُة///> الَْمَجانُّ ُوُجوَهُهُم كَأَنَّ َقْوَما اَراىُهْم كَاَنّيى > :yميفرمود
داده تو به غيب علم اميرمؤمنان <اي الَْغيِْب>: ِعلَْم اَِميَرالُْمْؤِمِنيَن يَا اُْعِطيَت <لََقْد كرد:

است؟> شده
<اين ِعلٍْم>: ذيى ِمْن تََعلٌُّم ُهَو ِانَّماى َو َغيٍْب, ِبِعلِْم ُهَو <لَيَْس فرمود: و خنديد حضرت
y٣٢٩z آموختهام>/ yپيامبرz علمي صاحب از استكه علمي اين نيست, غيب علم
كه غيبي علم شود گفته كه است آن آيات از دوگروه اين ميان جمع راه دومين
و بـيكم است آن در آنـچه كه است محفوظ لوح بر گاهي آ است خدا مخصوص
از گاه هيچ كه است اشياء تامّه علّت به علم حقيقت در و ـ مييابد تحّقق كاست
با اثبات و محو لوح از معصوم امامان و پيامبران امّا و بود نخواهد جدا آن معلول
يا علّتتامّه استنه ناقصه علل به علم زيرا است; تغيير و دگرگوني قابل كه خبرند,
شرايط يا دگرگونگردد, و شود پيدا آن راه سر بر موانعي است ممكن ديگر تعبير به
بـن عـلي امـام از حـديثي در كـه هـمانگونه شـود; دگـرگون و نـرسد كمال به آن
يَكُوُن َما َو كَاَن ِبَما ثْتُكُْم لََحدَّ mِا ِكتَاِب فيى آيٌَة <لَوَ فرمود: استكه آمده cdefg الحسين

اُمُّ ِعنَْدُه َو يُثِْبُت َو يََشاُء َما mُا (يَْمُحو mِا "َقْوُل "َفَقاَل آيٍَة؟ اَيَُّة لَُه" َفُقلُْت الِْقيَاَمِة! يَْوِم ِاليى
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و داده, درگذشتهروي آنچه از را شما من نبود مجيد قرآن در آيهاي گر <ا الِْكتَاِب")>:
كدام " عرضكرد: كسي ميساختم! گاه آ ميدهد, قيامتروي تا آينده در حوادثيكه
هر و محو, بخواهد را هرچه "خدامند ميفرمايد: خداوند كه "آنجا "فرمود: آيه؟
y٣٣٠z است">/ او نزد yمحفوظ الكتابzلوح ام و ميدارد; نگه ثابت بخواهد را چه
دوبخش غيببه اسرار استكه آن گفتهاند آيات اين براي جمعيكه سومينراه
و نميداند, او جز هيچكس و است خدا ذات مخصوص قسمتي ميشود: تقسيم
ذيـل در نهجالبـEغه در چنانكه ميآموزد; خود اولياء و انبياء به را آن كه قسمتي
َدُه َعدَّ َما َو اَعِة السَّ ِعلُْم الَْغيِْب ِعلُْم ِانََّما <َو ميفرمايد: شد, اشاره jبا در كه خطبه همان
َما َو اَْْرَحاِم ِفي َما يَْعلَُم َو الَْغيَْث ُل يُنَزِّ َو اَعِة السَّ ِعلُْم ِعنَْدُه mَا (ِانَّ ِبَقْولِِه: ُسبَْحانَُه mُا
علم غيبتنها <علم تَُموُت)>: اَْرٍض ِباَيِّ نَْفٌس تَْدري َما َو َغدا تَكِْسُب ا اذَ مَّ نَْفٌس تَْدري
سـوره آخر آيه ـ برشمرده آيه اين در خداوند آنچه و است; قيامت وقوع زمان به
باران او و قيامتمخصوصخداست, yقيام zزمان از گاهي آ ميفرمايد:" ـو لقمانكه
yمادران zي رحمها در كه را آنچه و yاست گاه آ آن دقيق نزول از zو ميكند, نازل را
نمي كس هيچ و آورد, مي دست به چه داندفردا نمي كس هيچ و داند, مي است

ميرد؟"/ مي سرزميني چه در داند
اَْو كٍَر ذَ ِمْن اَْْرحاىِم ِفي َما ُسبَْحانَُه mُا <َفيَْعلَُم ميافزايد: سخن اين ذيل در سپس
اَْو حَطَبا, النَّاِر ِفي يَكُوُن َمْن َو َسِعيٍد, اَْو َشِقيٍّ َو بَِخيٍل, اَْو َسِخيٍّ َو َجميٍل, اَو َقبيٍح َو , ُأنْثَيى
َفِعلٌْم لَِک ذى ِسَويى َما َو ,mُا َِّا اََحٌد يَْعلَُمُه َ الَِّذي الَْغيِْب ِعلُْم َفَهَذا ُمَرافِقا لِلنَِّبيِّيَن الِْجنَاِن ِفي
<خـداونـد :< َجواىِنحيى َعلَيِْه َتْضطَمُّ َو َصْدري, يَِعيَُه بِأَْن َدَعالِيى َو َفَعلََّمِنيِه, نَِبيَُّه mُا َعلَُّمُه
دختر؟زشتاستيا استيا پسر آيا است, گاه آ دارد قرار دررحمها آنچه از سبحان
دوزخ آتشگيره كسي چه شقي, استيا سعادتمند بخيل؟ استيا سخاوتمند زيبا؟
خدا از غير استكه غيبي علم اين پيامبران؟! بهشتهمنشين در كسي چه و است,
او و داده, تعليم پيامبرش به خداوند استكه علومي آن از غير ولي نميداند, كسي
درونم و باشد آن حافظ سينهام استكه نموده دعا وبرايم است آموخته من به آنرا
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y٣٣١z سازد>!/ ماjمال آن از را
و خصوصيات تمام به علم است خدا ك پا ذات مخصوص آنچه ترتيب اين به

است/ جنينها جسمي و روحي خصوصيات تمام به مربوط شرح و تفصيEت
انسـانها اعـمال و مرگ مكان و زمان و باران نزول درباره را سخن همين عين

بس/ و ميداند خدا تنها را امور اين جزئيات كه كرد بيان ميتوان
و فـعلي عـلم مـيان در تـفاوتگذاري آيـات ايـن مـيان جـمع طريق چهارمين
و پوشيده او محدود نا علم ديدگان از چيزي اينكه و است; استعدادي و علمشأني
را غـيب اسـرار از بسـياري بـالفعل است ممكن اولياء و انبياء ولي / نيست پنهان
نيز اراده اين zالبته ميدهد تعليم آنها به خداوند كنند اراده كه مورد هر در امّا ندانند;

/yكنيد دقّت -/ ميگيرد انجام خدا ورضاي اذن با
ثبت بزرگي كتاب در كشور يك نظامي اسرار تمام كه ميماند آن به مطلب اين
با كه باشد نظامي كارگزاران از نفر چند يا يك اختيار در تنها كتاب اين و باشد شده
فـرمانده اينجا در شوند; گاه آ آن از و كنند باز را آن بتوانند قوا كل فرمانده اجازه
اسرارآميز كتاب آن به ميتوانند بخواهند زمان هر ديگران اما ميداند را همه اصلي
را كـتاب آن ميتوانـند او اجازه و اذن با كه است اين بر فرض zالبتّه كنند مراجعه

/yنمايند بررسي و مطالعه
تحت فصليكه در كتابكافي در كليني مرحوم استكه اينسخنرواياتي شاهد
را چـيزي كـنند اراده هـرگاه <امامان َعِلُموا>: يَْعلَُموا اَْن شاُؤوا اذا َة ِئمَّ َاْ <ِانَّ عنوان:

y٣٣٢z است/ كرده جمعآوري شد> خواهند گاه آ بدانند
# # #

اولياء و انبياء شك بدون كه ميشود گرفته نتيجه چنين گفتيم آنچه مجموع از
در ميتوان غيبرا علم به آياتمربوط بين جمع وطرق دارند, غيب علم از گاهي آ

كرد/ خEصه طريق چهار
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وابسته و تبعي اولياء و انبياء علم و است مخصوصخدا مستقل و ذاتي علم -١
ميباشد/ خدا علم به

است/ انبياء و اولياء آن از اجمالي علم و است, خدا آن از تفصيلي علم -٢
آن از اثبات و محو لوح به علم و است خدا مخصوص محفوظ لوح به علم -٣

است/ اولياء و انبياء
است/ اولياء و انبياء آن از بالقّوة علم و است خدا مخصوص فعلي علم -٤

# # #

رواياتعلمغيب

گستردهاي بحث نيز اسEمي روايات در اولياء و انبياء درباره غيب علم مسأله
mnopq كرم ا پيغمبر درباره غيب علم از را فراواني نمونههاي اسEمي فرق وتمام دارد,
غيبرا علم مسأله گاهان ناآ از بعضي واينكه كردهاند; نقل خود پيشوايان و ائمه يا
اين rstuvدر اهلبيت امامان كه دارد عقيده شيعه گفتهاند ويا دادهاند, نسبت شيعه به
زيرا: وبخششنيست; عفو قابل استكه بزرگي اشتباه هستند شريك خدا با صفت
در را امامان نه و اسEم پيامبر نه را انساني هيچ شيعه, علماي از يك هيچ اّو�
همان دارند آنها درباره غيب علم به اعتقاد گر ا و نميدانند, خدا شبيه صفت هيچ
از پيامبر و پيامبر از امامان ـ علم صاحب از يعنيآموختن ِعلٍم> ِذي ِمن مصداق<تََعلّم
است, خدا سوي از ما چيز همه كه همانگونه ديگر تعبير وبه است, بزرگـ خداوند
غـيب عـلم همچنين هستيم, او به وابسته و نيازمند خود هستي شئون تمام در و

است/ او علم به وابسته و خدا سوي rstuvاز امامان و پيامبر
در قرآني آيات بر عEوه استكه چيزي اولياء و انبياء براي غيب بر گاهي آ ثانيا
پيامبر بر عEوه سنّت اهل كتب در و ميخورد چشم به گسترده طور به نيز روايات
يا غيب! اسرار تمام به كه كردهاند ذكر را صحابه غير و صحابه از جمعي mnopq اسEم

داشتهاند/ گاهي آ آن, از بخشي
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جلد در اميني عEّمه مرحوم كه بحثمحققانهايرا خEصه اينجا در است كافي
كـر ذ آن تكـميل بـراي كـه ديگـري روايات ضميمه به ـ است آورده الغدير پنجم

بياوريم: ـ ميشود
پيغمبر ازقول حذيفه كه است آمده سنت اهل معروف منابع از بسياري در -١
روز تا آنچه و بوده <آنچه الِْقيَاَمِة>: يَْوِم ِاليى يَكُوُن َما َو كَاَن َما <َعلََم mnopqميگويد: كرم ا

y٣٣٣z كرد!> تعليم من به را افتاد خواهد اتفاق قيامت
ْعلَُم ََ ِانّيى mَِوا> مـيگفت: كه است شده نقل حذيفه از ديگري حديث در -٢
مردم همه از من سوگند خدا :<به اَعِة!> السَّ بَيَْن َو بَيْنيى ِفيَما كَاِئنٌَة ِهَي ِفتْنٍَة ِبكُِّل النّاىِس

y٣٣٤z ميشود>! واقع قيامت تا امروز از كه فتنهاي هر به ترم گاه آ
بـن و عمر يعني زيد ابو كه ميخوانيم مسلم صحيح از ديگري حديث در -٣
و رفت مـنبر بـاjي سپس خواند را صبح نماز mnopq كرم ا <پيغمبر ميگويد: اخطب
سپس آورد; بجا را ظهر نماز بعد كرد پيدا ادامه ظهر تا كه خطبهاي خواند, خطبه
و رفت منبر باز آورد; بجا عصر نماز و آمد سپسپايين عصر; نماز موقع منبررفتتا
ما به "او اَْحَفظُنَا": َفاَْعلَُمنَا كَاِئٌن ُهَو ِبَما َو كَاَن ِبَما "َفاَْخبَرنَا غروبآفتاب, تا خواند خطبه
از او حفظ كه بود كسي ما وآگاهترين شد, خواهد واقع و شده واقع آنچه از داد خبر

از الساعة> قيام الي يكون فيما النبي باب:<اخبار ,٢٢١٧ صفحة ,٤ جلد مسلم, صحيح چ/
مشغول آفتاب غروب تا فجر طلوع از تمام روز يك ميشود معلوم حديث اين از الفتن, كتاب

بود/ اصحابش براي غيب اخبار بيان

بود">/چ بيشتر همه
گاه نيز آنها كه ميكند نقل آنها مانند و صحابه از جمعي از ديگري احاديث سپس
الحسـين ابـي از بغدادي خطيب تاريخ از جمله از ميدادند; خبر غيبي مسائل از
وكرامات داشتم مصاحبت اسماعيل بن محّمد با سالها من كه ميكند نقل مالكي
روز <من گفت: من به وفاتش از قبل روز هشت اينكه جمله از ديدم; او از زيادي
سپرده ك خا به نماز از قبل جمعه وروز كرد, خواهم وفات مغرب هنگام پنجشنبه
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داد منخبر به كسي ولي فراموشكردم; جمعه روز تا اينسخنرا من شد///> خواهم
باز مردم ديدم گهان نا شدم حاضر او جنازه تشييع براي من است; اوفوتكرده كه
سـپرده ك خـا بـه نماز از <بعد گفتند: ميگردند؟> باز <چرا كردم: سؤال ميگردند,

شد>/ خواهد
براي را جنازه نماز از قبل ديدم رفتم قضيه دنبال و ندادم آنها حرف به منگوش

ميبرند! دفن
در كـه است بسـيار از مـختصري <ايـن ميافـزايـد: اميني عEّمه مرحوم سپس
نشان كه كردهاند نقل ورواياتزيادي آمده, آنان شخصيتهاي و حّفاظ كتابهاي
عنوان به را آن همه اينكه عجيب و داشتند; غيب بر گاهي آ آنها از جمعي ميدهد

y٣٣٥z نميداند>! شرك را آن احدي و شمردهاند كرامت
# # #

ديـده صـورتگسـترده بـه نـيز غـيب علم مسأله rstuv اهلبيت روايات در امّا
اين در بابي ,٢٦ جلد در اjنوار بحار در مجلسي عEّمه مرحوم جمله از ميشود;
عـلم از rstuv معصوم امامان گاهي آ درباره روايت دهها و است نموده منعقد زمينه
نقل طريق چندين از مختلف تعبيرات با استكه اينروايت جمله از و غيبآورده;
َعلَيِْه يَْخفيى َخلِْقِه َعليى ًة ُحجَّ mُا َجَعلَُه َمْن <اَتَريى cdefgفرمود: صادق امام كه است شده
داده قرار خلق بر حّجت خداوند كه را كسي ميكني فكر تو <آيا اُمُوِرِهْم>: ِمْن َشْيٌء

بماند؟> مخفي او بر آنها امور از چيزي است ممكن
اَْن ِمْن اَْعلَُم َو اََجلُّ َو كَْرُم اَ َو اَْحكَُم mَا <ِانَّ ميخوانيم: امام همان از ديگري تعبير در
حكـيمتر, <خـداونـد اُمُـوِرِهْم>: ِمْن َشيْئا َعنُْه يَُغيُِّب ثُمَّ ٍة ِبُحجَّ ِعبَاِدِه َعليى ِاْحتَجَّ يَكُوَن
سپس دهد قرار خود y بندگان zبراي حّجتي استكه اين از گاهتر وآ واjتر كريمتر,

y٣٣٦z دارد>/ مخفي وي از را آنها امور از چيزي
cdefgاز علي گاهيگسترده آ از كه مييابيم متعّددي جملههاي نيز البEغه نهج در
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فـرموده: بـيان ١٢٨ خـطبه در خودش كه همانگونه ولي ميدهد; خبر غيب علم
است/> علم صاحب از تعّلم اينها بلكه نيست; yذاتي zاستقEلي غيب علم <اينها

y/بود آموخته خدا از هم او mnopqكه اسEم پيامبر zيعني
١٣ خـطبه در جـمله از كـه است آمده متعّددي خطبههاي در غيبي اخبار اين

بصرهو: آينده حادثه درباره
كوفه آينده دربارة ٤٧ خطبه در

بنياميّه سEطين از بعضي مورد در ٥٧ خطبه در
جنگنهروان, در يارانش و اصحاب و خوارج كشتگان عدد دربارة ٥٩ خطبه در

شود افروخته آتشجنگ آنكه از پيش
خوارج آينده سرنوشت مورد در ٦٠ خطبه در

آينده در او ك وحشتنا و عجيب جنايات و حّجاج ظهور درباره ١١٦ خطبة در
zفـتنه شد خواهد واقع بصره در كه عظيمي فتنههاي مورد در ١٢٨ خطبه در

yمغول و ك اترا يا الّزنج صاحب
شام آينده حوادث دربارة ١٣٨ خطبه در

بنياميّه فجيع مظالم مورد در ١٥٨ خطبه در
ميگويد/ سخن الزمان حوادثآخر دربارة ٣٦٩ حكمت در

كليّات كر ذ به وهرگز شده, تكيه جزئيات روي موارد از بسياري در جالباينكه
قـناعت بـاشد پـيشبيني قـابل مـعصوم غـير بـاهوش افراد براي است ممكن كه
غـيب عـلم بـه گـاهي آ از هـمه خـبرها اين كه است روشن خوبي به و نگرديده;

است/ گرفته سرچشمه
است آمده خوارجنهروان مورد در ٥٩ خطبه در آنچهرا نمونه عنوان به اينجا در

فرمود: ميشويم, يادآور
<قتلگاه َعَشَرةٌ!>: ِمنْكُْم يَْهِلُک َ َو َعَشَرةٌ ِمنُْهْم يُْفِلُت َ mِا َو النُّطَْفِة! ُدوَن <َمَضاِرُعُهْم
نفر ده حّتي yارتشخوارجz آنها تمام از سوگند خدا به است, نهر كنار در سو اين آنها
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شد!> نخواهد كشته نفر ده شما از و نميبرد در به سالم جان
مار و تار <خوارج cdefgعرضكردند: علي اميرمؤمنان به كه هنگامي ٦٠ خطبه در
نََجَم كُلََّما النَِّساِء, َقَراراِت َو َجاِل, الرِّ اَْص�ِب فيى نُطٌَف ِانَُّهْم mَِوا كَلّاى! > فـرمود: شدند>
آنـها سـوگند خـدا بـه <نــه! سـلّاِبيَن!>: لُـُصوصا آِخُرُهْم يَكُوُن َحتّيى ُقِطَع, َقْرٌن ِمنُْهْم
قطع آورد بر سر آنها از شاخي هرگاه مادرانند, رحم و مردان صلب در نطفههايي

بود!> خواهند وراهزنان دزدان آنها آخرين اينكه تا ميشود,
اشاره آنها كار پايان نيز و مختلف حكومتهاي در خوارج سركوبي به اينجا در
دعـوت زيـرا شد, واقع عينا مسأله <اين الحديد: ابي ابن گفته به و است; فرموده
آنـها اخـEف سرانـجام و رفتند, بين از آنها فّعال مردان و گرديد مضمحل خوارج

فساد!> و فسق به متظاهر شدند دزداني
ايّام در آنان از بعضي خروج و آنها تاريخ از مختلفي قسمتهاي به سپسراجع

y٣٣٧z است/ گفته سخن مشروح طور به آنها شدن كوبيده درهم و خلفاء
دربـارة چـه گذشته, درباره ـچه غيب اسرار به علم مسأله اينكه سخن آخرين
آن بتوان نيستكه چيزي است,ـ پوشيده نظرها از ن ¥jا اموريكه درباره وچه آينده,
مسأله ايـن و كرد, انكار اولياء و انبياء تواريخ و اسEمي احاديث و قرآن نظر از را
ذكر غيبي اخبار بر بودن مشتمل را قرآن اعجاز وجوه از يكي استكه آنقدرروشن
تفسير در ما و است, شده اشاره آن موارد به غالبا قرآن اعجاز كتب در و كردهاند,
تعليم قرآن مگر قسمتسخنگفتهايم/ اين به مربوط آيه ذيل مورد, هر در نيز نمونه
يا دهد تعليم قرآن طريق از ميكند تفاوت پسچه mnopqنيست؟ اسEم پيامبر به الهي

قرآن؟! طريق غير از
# # #

چگونگيآن علمغيبو محدودة

بـحثي گاهند آ الهي تعليم به غيب علم از rstuv معصوم امامان و انبياء اينكه در
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است/ آمده بحثهايگذشته در مشروحا آن دjيل و نيست,
بسـيار سـخن آن وگسترش وسعت در همچنين و علم, اين چگونگي در ولي
چشم به مباحث گونه اين در كه است مسائلي پيچيدهترين از مسأله اين و است,
اظـهار نـيز دانشمندان سوي از و شده وارد آن مورد در متفاوتي اخبار ميخورد,
اين در مEحظه قابل و اساسي احتماjت ومجموع ميشود, ديده مختلفي نظرهاي

است: شرحزير به مسأله
ك پا ذات مخصوص كه ويژهاي بخش جز ميدانند, بالفعل را چيز همه آنها -١
آنـها به ًEقب و كه آمده لقمان سوره آخر در كه پنجگانهاي علوم مانند است, خدا

او/ صفات و اسماء و پروردگار ذات كنه به علم مانند و شد, اشاره
َو يَكُوُن َما <ِعلُْم ميگويد: صراحت با استكه متعّددي سخنروايات اين شاهد
قيامترا روز تا بود خواهد و بوده آنچه علمبه <امامان اَعُة>: السَّ تَُقوُم َحتّيى كَاِئٌن ُهَو َما

داشت/ گاهي آ اولي طريق ab`_^به پيامبر مسلّما و هستند,> دارا
َما ِعلَْم يَْعلَُموَن rstuv َة ِئمَّ َاْ <ِانَّ عنوان: تحت بابي كافي, اصول در كليني مرحوم
واقع آينده يا گذشته در آنچه از <امامان ْيُء>: الشَّ َعلَيِْهُم يَْخفيىَ ِانَُّه َو يَكُوُن َما َو كَاَن

y٣٣٨z است/ آورده نيست> مخفي آنها بر چيزي و گاهند آ ميشود
و بخواهـند هرگاه يعني بالفعل/ نه بالّقوه امّا ميدانند را امور اين همه آنها -٢
قواعد يا و ميكند, الهام آنها به خداوند بدانند غيبرا اسرار از چيزي كنندكه اراده
و مـيشود بـاب فـتح اصول و قواعد آن به مراجعه با كه است آنها نزد اصولي و
آن بـه كـه است آنـها نـزد كـتبي يا و بدانند, را غيب اسرار از چيزي هر ميتوانند
به و كند اراده خدا كه حال هر در اينكه يا ميشوند; غيبباخبر اسرار از و مينگرند
زمانيكه در و ميشوند, خبر با اسرار اين از دهد دست آنها به بسط حالت اصطEح
پنهان موقّتا علوم اين حاصلگردد, حالتقبض اصطEح به و شود گرفته اراده اين

ميشود/
پـيشوايـان و امـامان ميگويد: كه است رواياتي yاول شكل zدر نظر اين شاهد
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اين در كليني مرحوم ميدانستند; بدانند, چيزيرا ميخواستند كه هنگامي معصوم
اَْن َشاُؤوا ِاذَا َة ِئمَّ َاْ <ِانَّ عنوان: تحت است كرده منعقد كافي اصول در بابي زمينه
y٣٣٩z ميدانستند/> بدانند, را چيزي ميكردند اراده هرگاه <امامان َعِلُموا>: يَْعلَُموا
از ميكند, حل نيز مشكEترا از بسياري امامان و پيامبران علم مورد در بيان اين
cdefg هشتم امام و نوشيد؟ آب زهرآلود كوزه از cdefg حسن امام مث^ چرا اينكه جمله
يـا قاضي عنوان به را ناباب فرد فEن چرا فرمود؟ تناول را آلوده زهر انار يا انگور
اينكه با بود نگران همه اين خود وضع cdefgاز يعقوب وچرا كردند؟ انتخاب فرماندار
مـيشد؟ وصال به مبّدل فراق, سرانجام و ميكرد, طي را عالي مقامات فرزندش

چرا///؟ ؟و چرا///
بـدانـند مـيخواسـتند گـر ا آنـها شـود گـفته است مـمكن مـوارد ايـن تمام در
آنـها به ديگر مصالح يا امتحان براي خداوند كه ميدانستند آنها ولي ميدانستند;

كنند/ پيدا گاهي آ است نداده اجازه
دست به نامهاي كسي گر ا ساخت: روشن را مسأله اين ميتوان مثال يك ذكر با
يا و باشد, شده ذكر آنها مقامات با زيادي افراد اسامي نامه اين در كه بدهد ديگري
در بشود خبر با حقايق اين از بخواهد او گر ا باشد; آمده آن در ديگري مكتوم حقايق
ضمنا نيست, خبر با آنها از نشده باز نامه در تا ولي ميشود, گاه وآ ميكند باز را نامه
خود اجازه و اذن به موكول را نامه گشودن داده او دست به را نامه شخصبزرگيكه

است/ كرده
به استكه مسائلي تمام از گاهي آ غيب علم از معصومين گاهي آ از منظور -٣
معارف تمام از آنها بنابراين دارد; مستقيم غير يا مستقيم ارتباط هدايتبشر با نحوي
كـه آنجا تا آينده, و گذشته حوادث و آفرينش مسائل و انبياء تواريخ و احكام و
اين از خارج كه ندارد ضرورتي اما گاهند; آ <بالفعل> دارد, انسانها هدايت با ارتباط

شويم/ قائل آنها براي را دايره

<ِانَّ ميگويد: ديكري درروايات همچنين كرديم اشاره سابقا را متعّددي روايات
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ِمـْن َشـيْئا َعـنُْه يَُغيُِّب ثُمَّ ٍة ِبُحجَّ يَْحتَجَّ اَْن ِمْن اَْعَدُل َو اَْعظَُم َو اََجلُّ َو كَْرُم اَ َو اَْحكَُم mَا
آن از عـادلتر و عظمتتر با و بزرگوارتر و گراميتر و حكيمتر <خداوند اُمُوِرِهْم>:
مخفي او از را آنها امور از چيزي سپس دهد, قرار yخلق zبراي حّجتي كه است

است/ معنا اين به اشاره y٣٤٠z دارد>

فيى ِبَعبٍْد يَْحتَجُّ mَا اَنَّ َزَعَم <َمْن ميخوانيم: cdefg صادق امام از ديگري حديث در
ميكند گمان كه كسي > :<!mِا َعلَي ِاْفتََريى َفَقْد ِالَيِْه يَْحتَاُج َما َجميَع َعنُْه يَْستُُر ثُمَّ بَِ�ِدِه
قـرار y بـندگان مـيان و z خـويش سرزمينهاي در خود حّجت را بندهاي خداوند
بسته خدا بر دروغ ميدارد مكتوم او از دارد آن به نياز كه را آنچه سپستمام ميدهد

y٣٤١z است!>/
است/ خلق هدايت براي نياز مورد علوم به اشاره همه اينها

همه در است; كّلي اصول بر آنها گاهي آ ولي گاههند غيبآ اسرار تمام به آنها -٤
مخصوص عالم, جزئيات و كّليات تمام به علم كه حالي در ميدانند; كلياترا جا

است/ خدا ك پا ذات
كه است آمده متعدّدي روايات در كه است چيزي شبيه سخن اين حقيقت در
كَاَن ا ِممَّ َو الَْحَراِم َو الَْحَ�ِل ِمَن بَاٍب لَْف اَ mnopqَعلََّمنيى mِا َرُسوَل <ِانَّ cdefgفرمود: علي امام
<رسول باىٍب>: لَْف اَ لَْف اَ لَِک َفذى باىٍب لَْف اَ يَْفتَُح ِمنَْها بَاٍب كُلُّ الِْقيَاَمِة, يَْوِم ِالَيى يَكُوُن ا ِممَّ َو
روز تا آينده در يا و شده, واقع گذشته در آنچه از و حرام و حEل از باب هزار خدا
هزار آن و ميگشايد, بابرا هزار بابي هر كه داد تعليم من به ميشود واقع قيامت

y٣٤٢z است>/ باب هزار
گسترشفوق بر دليل تكثير, يا باشد تعداد عدد خواه احاديث اين در هزار عدد
است آن به اشاره نيز و آموخت; آنحضرت به پيامبر استكه علومي ابواب العاده
باب هزاران يا صدها آنها از كه بوده كلي اصول سلسله يك بر مشتمل ابواب اين كه

ميشود/ گشوده ديگر
<هـرگاه َعِلُموا>: يَْعلَُموا اَْن َشاُؤوا <ِاذَا حديث: كه است توّجه قابل نيز نكته اين
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هـرگاه آنـها كه باشد معنا همين به اشاره است ممكن ميدانند/> بدانند, بخواهند
mnopq پيامبر يا خداوند سوي از كّليكه اصول به شوند گاه جزئياتآ بعضي از بخواهند

ميشوند/ گاه آ آن وسيله به كرده, مراجعه است شده تعليم آنها به
حالي در است; اثبات و محو لوح با ارتباط در عالم, حقايق همه به آنها علم -٥

ميباشد/ محفوظ لوح با ارتباط در حقايق, تمام به خداوند علم كه
كـه قـطعيت مـرحـله دارنـد: مـرحـله دو هستي جهان حوادث اينكه: توضيح
نزد آن علل و اسباب تمام با حادثه يك يعني ندارد; راه آن در دگرگوني هيچگونه
با آن پيوندهاي و حادثه آن موانع و علل و اسباب تمام از وچون است; حاضر عالم
آيات لسان در و ميدهد, وخبر ميداند آنرا قطع طور استبه گاه آ آينده و گذشته

شده/ تعبير محفوظ لوح يا الْكِتَاب ُامُّ به مرحله اين از وروايات
اين در است, مشروط مرحله ديگر تعبير به يا , قطعي غير مرحله ديگر مرحله
و شـرايـط تمام است ممكن امّا است; گاه آ حوادث علل ,از عالم شخص مرحله
دهد; حوادثخبر وقوع از قطع طور به نميتواند ولذا نباشد; اوروشن آننزد موانع
از وروايات آيات لسان در استكه چيزي همان اين و ميتواند; مشروط طور به اما

/ شدهاست اثبات و محو لوح به تعبير آن
است; مرحـله دو اين ميان تفاوت اولياء و انبياء علوم با پروردگار علم تفاوت
است; مستقل غير و كتسابي ا ديگري و مستقل, و ذاتي يكي اينكه بر عEوه يعني

ندارد/ ديگري و دارد قطعيت جنبه يكي
و انبياء گاهي آ چگونگي مورد در ميتوان وآخريننظريهايكه ٦-آخرينسخن
باخبرند, غيب اسرار از اجمال طور به آنها استكه اين بيانكرد غيب اسرار به اولياء
كه ميدانيم اندازه همين نميدانيم, دقيقا ما است؟ اندازه چه آنها محدودةعلم اما
چگونه؟ امّا ميدهد, تعليم آنها به باشد jزم و بداند مصلحت هرچه عالم, خداوند

نيست/ روشن ما براي اندازه؟ چه و
# # #
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و انبياء گاهي آ چگونگي مسأله به پاسخگفتن براي بودكه ششگانهاي طرق اين
داشت/ اظهار ميتوان آن محدوده و غيب اسرار به اولياء

كـتاب خـور در غـيب علم به مربوط جزئيات تمام پيرامون بحث كه آنجا از
مـطلب مـباحث ايـن طرح از ما اصلي هدف بعEوه است, گانهاي جدا و مستقل
مربوط آيات ميان در گاهان ناآ از بعضي استكه وآنرفعتضاّدي ـ ميباشد ديگري
از كه را نظريهاي انتخاب و زمينه اين در را بيشتر شرح ـ پنداشتهاند غيب علم به

ميكنيم/ موكول خاصخود بحث به است نظرياتقويتر اين ميان

ازطريقعقل اثباتعلمغيبپيشوايان

و پـيامبران بـراي را غيب علم مسأله كه بود رواياتي و آيات از سخن اينجا تا
معنا اين اثبات براي نيز ديگري راه اينها بر عEوه ولي ميكرد; ثابت معصوم امامان
بـر گـاهي آ بـدون نـيستند قـادر آنـها اينكه آن و دارد; وجود عقل منطق طريق از

دهند/ انجام كامل طور به را خود مأموريت غيب اسرار از بخشهايي
ازنـظرمكان وهم زمان ازنظر آنهاهم مأموريت دايرة ميدانيم ما اينكه: توضيح
امـامت و mnopq اسـEم پيامبر رسالت مورد در مخصوصا / است بوده گسترده بسيار
را زمـين روي تـمام هم يعني است; جاوداني و جهاني مأموريت, اين rstuv امامان

ميگيرد/ بر در قيامت دامنة تا را زمانها تمام هم و ميشود شامل
استان آن در را خود مأموريت ميتواند باشد استاني استاندار مث^ كه كسي آيا
محروميتهاي و امتيازات و منطقه امكانات و استان مردم اوضاع از گاهي آ بدون

نيست/ قادر مسلّما دهد؟ انجام آنها
دامنه تا دنيا مردم تمام براي پيامبري به مبعوث كه پيامبري چگونه حال اين با
تاآخرين جهان وضع از گاهي آ بدون استرسالتخويشرا ممكن ميباشد قيامت

دهد؟! انجام مأموريتش روز
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را قرون و اعصار تمام نميتوانستند معمولي علوم طريق از آنها كه است مسّلم
zبه غيب علم طريق از جز پسراهي باشند; گاه آ طوائف و اقوام تمام از يا ببينند;

داشت/ نخواهد وجود yالهي تعليم
را انسـانها برون و درون و اجتماع باطن و ظاهر آنها, مأموريت گذشته اين از
نـيز مأموريت گستردگي اين است; نبوده ظواهر تنها آنها قلمرو و ميشده, شامل
چيزي اينهمان باشند; گاه آ نيز جامعه مردم درون اسرار از اجما� ميكندكه ايجاب
يك نه و است منعكس عقلي استدjل يك صورت به متعّدد روايات در كه است

/yكنيد zدقّت تعبّدي حكم
اخبار راويان از يكي به كرديم اشاره آن به قب^ حديثيكه در ,cdefg صادق امام مث^
َو �ِعـبَاِدِه �َعـليى َراِعـيا اْسـتَْرعيى mَا اَنَّ <اَتَريى ميفرمايد: الصائغ عبدالعزيز نام به
است ممكن ميكني فكر تو <آيا اُمُوِرِهْم>: ِمْن َشيْئا َعنُْه يَْحُجُب َعلَيِْهْم َخليىَفًة اْستَْخلََف
چيزي و دهد قرار آنها براي خليفهاي و بگمارد, خود بندگان بر سرپرستي خداوند

y٣٤٣z باشد؟>/ مكتوم وي بر آنان اسرار و امور از
ميگويد: استكه آمده عمر ابراهيمبن حديث در تعبيرروشنتري به معنا همين
يَْحتَاُج َما َجميىَع َعنُْه يَْستُُر ثُمَّ بَِ�ِدِه فيى ِبَعبٍْد يَْحتَجُّ mَا اَنَّ َزَعَم <َمْن cdefgفرمود: صادق امام
در خويش حّجت را بندهاي خداوند كند گمان كه كسي > :<mِا َعلَي ِاْفتَريى َفَقْد ِالَيِه
y٣٤٤z است>/ افترازده خدا داردبر اوپنهان از نيازهاياورا سپستمام داده, زمينقرار

# # #

قرآنمجيد در پيامبران ديگر علوم

الهي, انبياي از جمعي كه ميشود استفاده خوبي به مجيد مختلفقرآن آيات از
و انساني جامعه نظام حفظ و خلق تربيت و هدايت به مربوط كه علومي بر عEوه
بودهاند, نيز ديگري علوم داراي است, آفرينشبوده نهايي اهداف به آنها رسانيدن

كرد/ بيان ميتوان را زير موارد كه
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موسيازخضر تعّلم -١

قرآن كه الهي مرد يك از او تعّلم cdefgو موسي كهفسرگذشتحضرت سوره در
تـعبيرات با است, بوده cdefg خضر حضرت معروف طبق ولي نكرده, ذكر را او نام

y٣٤٥z / است شده بيان آيه ٢٣ ضمن شده حساب و ظريف بسيار
به داشت دست در نشانهايكه cdefgبا موسي ميدهدكه خوبينشان به ماجرا اين
و ببرد; بهره بود داده تعليم او به خدا كه علومي از تا ميگشت الهي معّلم آن دنبال
اَْن َعـليى اَتَِّبُعَک (َهْل گـفت: رسيد او به مفّصل ماجراي يك از بعد كه هنگامي لذا
تعليم تو به آنچه از تا كنم پيروي تو از yميدهي zاجازه <آيا ُعلِّْمَتُرْشدا): ِمّماى تَُعلَِّمِن

/y٣٤٦z بياموزي!> من به است وصEح رشد مايه و شده داده
حادثه سه با مجموع در و نمود, اوحركت اتّفاق cdefgبه موسي و موافقتكرد او
نـمود/ بـرخـورد ـ نداشت خبر آن باطن از اينكه خاطر به ـ ناپسند و زننده ظاهرا
وسيلة و بود, درآمد كم طبقه از گروهي به متعلّق يككشتيكه سوراخكردن نخست
بـناي تـجديد سـوم و جـوان; يك كشـتن دوم ميشد; محسوب آنها معاش امرار
داشته وجود ظاهرا آن براي دليلي هيچ بيآنكه بود; فروريختن حال در كه ديواري

باشد/
سـه اين در كه چرا cdefgبرخاست; موسي اعتراض فرياد بار هر در cdefg ازموسي
حادثه در بود/ شده پايمال و افتاده خطر به ظاهرا شريعت از مهّمي احكام حادثه
مصونيّت دّوم حادثة در و شد; cdefgنقض خضر سوي از مردم اموال مصونيّت اول
ساختن آن و سرزد, او از دليل بدون ظاهرا عملي سّوم حادثه در و انسانها; جان
بر دليلي يا و بگيرد; آن برابر در مزدي بيآنكه بود فروريختن حال در كه ديواري

باشد/ داشته وجود آن لزوم
و فلسفه به تا ساخت; فاش او براي را كارها اين نهاني اسرار ,cdefg خضر سرانجام
آن غاصبي پادشاه نميكرد, سوراخ كشتيرا گر ا كه شد معلوم برد/ پي آنها حكمت
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جـوان آن گر ا و ميشدند; بيچاره كشتي صاحبان و ميآورد در خود تصّرف به را
و سازد; گمراه نيز را خود صالح مادر و پدر ميرفتكه اين بيم نميشد كشته مرتد
با مرد آنها پدر كه داشت تعلّق يتيماني به كه بود نهفته گنجي نيز ديوار آن زير در
تا بماند محفوظ آنها گنج اينطريق, از ميخواست خدا است; بوده صالحي و ايمان
قـرار بهرهبرداري مورد كرده استخراج را آن / برسند رشد حّد به يتيمان كه زماني
با اين بيشاز نميتوانست yشريعتبود ظاهر به مأمور كه zcdefg موسي گرچه ا دهند/
جدا بود سپرده كه تعهّدي طبق و بماند, داشت ديگري مأموريتهاي cdefgكه خضر
پيدا پنهاني اسرار به تفصيلي علم مورد, سه اين در تنها نه داستان اين از ولي شد/
باطن در دارند زننده ظاهري حوادثيكه از بسياري كه شد گاه آ كّلي طور به بلكه كرد
ميپنداريم; ناخوشايند را آنها محدودمان علم خاطر به ما و سعادتند و خير اسباب
خشنود و برد خواهيم پي آن اهّميّت به شويم گاه آ امر حقيقت از گر ا كه حالي در

شد/ خواهيم
آن از و شـد; تعليم cdefg موسي به شريعت علم بر عEوه كه بودند علومي اينها
علوم اين از طورگسترده بودوبه الهي بزرگ پيامبران از اوهم cdefgكه خضر خود باjتر

y٣٤٧z داشت/ گاهي آ

دفاعي تهيهوسيله از آگاهيداوود -٢

مؤثّر دفاعي وسيله يك كه مناسبـ زره ابداع مورد در مجيد قرآن از سوره دو در
بـزرگ پـيامبر cdefg داوود سوي از ـ ميشد محسوب پيشين اعصار جنگهاي براي

است/ شده بحث الهي
اَنْتُْم َفَهْل بِأِْسكُْم ْن مِّ ِلُتْحِصنَكُْم لَّكُْم لَبُوٍس َصنَْعَة َعلَّْمنَاُه (َو مـيفرمايد: يكجا در
zاز جنگهايتان در را شما تا آموختيم, او به شما بخاطر را زره ساختن <و ِكُروَن): َشا

/y٣٤٨z هستيد؟!> yخدا نعمتهاي zاين شكرگزار شما آيا كند; حفظ yآسيب
تعليم به دفاعي وسيله اين اختراع و ابداع كه ميشود معلوم خوبي به آيه اين از
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كه ندارد ضرورتي ميدانيم كه حالي در صورتگرفت; cdefg داوود عصر در و الهي,
باشد/ موضوعي چنين كننده ابداع و مبتكر الهي پيامبر

َو َساِبَغاٍت اْعَمْل اَِن ـ الَْحِديَد لَُه لَنَّا اَ (َو ميفرمايد: ١١ و ١٠ آيات سبأ سوره در و
zو ـ كرديم اونرم براي <وآهنرا َبصيٌر): تَْعَملُوَن ِبماى ِانّيى َصالِحا اْعَملُوا َو ْرِد السَّ ِفي َقدِّْر
و كن/ متناسب و اندازه به را ها حلقه و بساز, فراخ و كامل هاي زره y:گفتيم او به

هستم>/ بينا دهيد مي انجام آنچه به من كه آوريد جا به صالح عمل
بـه دست الهـي فرمان به cdefg داوود ميدهد نشان دستور اين كه نيست شكي
و بـود, يـافته خدا سوي از را آن گاهي آ و علم كه زد بيسابقهاي وسيله ساختن
جـنبه خـواه مسـاله اين ساخت/ ممكن او براي را آهن ساختن نرم خداوندمسأله
و وسـائل از اسـتفاده بـا الهـي تـعليم يك صـورت بـه يـا و بـاشد داشـته اعـجاز
مفتولهاي ساختن ـ امر اين ابتكار صورت هر در باشد, صورتگرفته اسبابعادي
باشد, آنراحت پوشيدن هم گونهايكه به زمان آن در بافتنزره براي محكم و نازك
خـنجر و شـمشير و تـير ضـربه مـقابل در هم و نشود, سربازان تحرك مانع هم و
ابـداع از كـمتر عـصر آن در اهّميّتش و بود, پيچيدهاي و مهم كار , ـ كند مقاومت

نبود/ امروز دنياي مهم سEحهاي
در cdefg داوود دانش و عـلم هـمين به اشاره نيز نمل سوره ١٥ آيه است ممكن
ميفرمايد: كه آنجا باشد ي ديگر علوم اضافه به يا دفاعي وسيله اين تهيه زمينه
y٣٤٩z بخشيديم> مهّمي علم سليمان و داوود به :<ما ( ِعلْماً ُسلَيَْماَن َو َداُوَد آتَيْنَا (َولََقْد

بحثكردهايم/ ديگري مناسبت به موضوع اين از نيز قب^ والبته

تعبيرخواب يوسفاز آگاهي -٣

گر ا سازد؟ روشن را مسائلي و بردارد پرده آينده حوادث از ميتواند خواب آيا
با خوابها آيا صورت هر در و است؟ خواب كدام است مثبت سؤال اين جواب
با گاهي و صراحت با گاهي يا و صريح؟ يا ميگويند, سخن سمبليك و كنايه زبان
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در علم اين و ميدانند اشخاصي چه خوابرا كنايه زبان دوم صورت در و كنايه؟
ذهن و درروح چگونه ورؤيا چيست؟ ديدن حقيقتخواب اصو� كيست؟ اختيار
بحثهاي آنها به دادن پاسخ استكه پيچيدهاي سؤاjت اينها ميبندد؟ آدمينقش

y٣٥٠z است/ خارج ما سخن موضوع از و ميطلبد, را طوjني و مفّصل
اجـمال طـور به خواب كه است اين است مسّلم قرآني بحثهاي نظر از آنچه
هفت به مجيد وقرآن كند, بازگو مسائلرا صراحت با يا و كنايه, زبان با است ممكن
در را آن شرح ميتوانيد كه است كرده اشاره مختلف, سورههاي در صادقه رؤياي
مـطالعه شـهود و كشـف , ششـم منبع معرفت منابع بحث در قرآن پيام اول جلد

y٣٥١z فرماييد/
و yمصر پادشاه خواب zمانند: است بوده كنايه زبان با خوابها اين از بعضي
مسجد به مسلمانان ورود درباره mnopq اسEم پيامبر :خواب مانند صراحت با بعضي

خدا/ خانه زيارت مراسم انجام و الحرام
cdefg يوسف به علمرا اين ما ميگويد صراحت يوسفبا سوره ٦ درآية مجيد قرآن
گـونه ايـن <و حـاىِديِث): َاْ تَأِْويِل ِمْن يَُعلُِّمَک َو َربَُّك يَْجتَِبيَک لَِک كَذى (َو : داديـم, ياد
همين ٢١ آيه در و آموزد> مي تو به خوابها تعبير از و گزيند; مي بر را پروردگارتتو
بزرگ اورا تا كرديم, را اينكار <zما اَْحاىِديِث): تَأِْويِْل ِمْن لِنَُعلَِّمُه (َو ميفرمايد: سوره

بياموزيم>/ او به خواب تعبير علم از yو داريم;
خوابهاي كه زندانيان براي چه cdefgـ, يوسف خواب تعبير از نمونههايي سپس
شده منعكس سوره آياتاين در ملكمصر,ـ براي وچه كردند, بيان او براي را خود

ميكند/ تعبير علم از او كامل گاهي آ از حكايت همگي استكه
شرايطنبّوت در مشكلي باشند نداشته گاهي خوابآ تعبير از پيامبران گر ا مسلّما
كـار پيشرفت در مختلفي مقاطع در ميتواند عمل اين ولي نميشود; حاصل آنها

باشد/ كارساز برنامهها, در بيشتر موفقيتهرچه و آنها,
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منطقالطير آگاهياز -٤

و عـلم از ديگـري نـوع بـه cdefgاشـاره سـليمان حـاjت به نسبت مجيد قرآن
گاهي آ مسأله وآن ميرسد; نظر به عجيبي امر بدوتوّجه در استكه گاهياوشده آ
نـمل سـوره ١٦ آيـه /در است آنـها گـفتار بـه آشـنايي و پرندگان با گفتن سخن از
<سليمان :( الطَّيِْر َمنِْطَق ُعلِّْمنَا النَّاُس اَيَُّها يَا َقاَل َو داووَد ُسلَيَْماُن َوِرَث (َو ميخوانيم:
اينجا در /< شده داده تعليم ما به پرندگان !زبان مردم "اي وگفت: شد, داوود وارث

است: بسيار سخن
همين است؟ چگونه آنها گفتن سخن ميگويند؟ سخن حيوانات راستي به آيا
برنامه يا ميفرستند, بيرون خود از گون حاjتگونا در كه است مختلفي صداهاي

است؟ ديگري مرموز
و گرسنگي و ورضا خشم zمانند: مختلف حاjت در پرندگان كه نيست شكي
آشـنايي كـه كسـاني و دارنـد, مـتفاوتي صـداهـاي y,ناراحتي و بيماري و تشنگي

ميفهمند/ را آنها مفهوم باشند داشته آنها وضع با مختصري
مطالب از اينكه چه باشد; معنا اين به ناظر آن مانند و آياتفوق است بعيد ولي
با آنها وگفتگوي تفاهم از آيات بحث ميكند/ حكايت باjتري و باريكتر و دقيقتر

/ باjاست و بلند مفاهيم سلسله يك از سخنگفتن و , انسان
اسطورهها زبان يا و كنايات بر حمل آياترا اين امثال استكساني ممكن گرچه ا
داشتن امامعجزه ندارد, امكان حيوانات درباره چيزي چنين اينكه گمان به كنند;
استكه اين مسأله نيست, محال هرگز الهي خاص علوم از او گاهي آ و cdefg سليمان
سبا ملكه پرستي آفتاب درباره مث^ دارند شعوريرا و فهم چنين اصو� حيوانات آيا

بگويند؟ سخن او بودن مشرك و
و هوش از دانشمندان عجيبيكه مطالب و پرندگان زندگاني اسرار در بادقّت ولي
حـيوانـات بـيشعوري فـرض كـه مـيدهد نشان ميكنند نقل آنها دقّت و مهارت

زيرا: است; نادرست و سطحي يكفرض yپرندگان zمخصوصا
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از حّتي را هوا وضع حيوانات, از بسياري كه ميدهد نشان دانشمندان مطالعات
دارنـد كـه وسـايلي تمام با انسانها كه حالي در ميكنند; بيني پيش قبل ماه چند

ميشوند! اشتباه گرفتار گاه آينده ساعت چند در هوا وضع پيشبيني به نسبت
نشان عكسالعمل و ميشوند باخبر آن وقوع از قبل زلزلهها از غالبا حيوانات

كنند/ ثبت را آن مقدمات دقيق سنجهاي زلزله آنكه از پيش حّتي ميدهند;
گلها, كز مرا به نسبت آنها حيرتانگيز رديابي و عسل, زنبوران زندگي عجائب
مهاجرازوضع پرندگان گاهي آ آنان, پيچيده تمّدن و مورچگان شگفتآور كارهاي
از بعضي بودن خبر با ميكنند, طي وجنوبزمينرا شمال قطب فاصله گاه كه راهها
نداشتن باتوّجه آنها نيازهاي دقيق بيني پيش و خود آيندة نوزادان وضع از پرندگان
آمده امروز مستند و معتبر كتابهاي در كه قبيل اين از ديگري امور و قبلي تجربة
داشته مخصوصي تكّلم آنها گر ا نيست تعّجب جاي كه ميدهد نشان همگي است,
رابـطه و بگـويند سخن است گاه آ آنها تكّلم الفباي از كه كسي با بتوانند و باشند,

سازند/ برقرار
آنـچه بـرخـEف حـيوانـات كـه مـيدهد نشـان مـجيد قـرآن از متعّددي آيات
بعضي عقيده به حّتي و دارند; ديدي و درك خود براي ميپندارند سادهانديشان
تسبيح دليل همين به و شعورند, نوعي داراي جمادات حّتي جهان اين ذّرات تمام

ميدانند/ شعور با آميخته تسبيح يك را آنها عمومي
آنچه مطرحكردهايم/ خود جاي در استكه ديگري بحثهاي موضوع اينها البتّه
و يِر> الطَّ <َمنِطُق از پيامبران از بعضي گاهي آ مسأله است jزم آن به توّجه اينجا در
اداي براي ضروري علم يك عنوان به نه كه است حيوانات از باپارهاي سخنگفتن

بودهاند/ دارا ميشدرا نبّوت سببكمال كه علمي عنوان به بلكه رسالت;
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الهي طرقشناختسفيران

اشاره

دعـوي مـخصوصا پـذيرفت; نميتوان دليل بدون را عايي اّد هيچ شك بدون
زياديرا افراد تاريخ طول در خصوصاينكه به نبّوت; دعوي همچون مهّمي بسيار
براي مأموريت و پروردگار سوي از نبّوت و سفارت مّدعي دروغ به كه ميشناسيم
بـراي كـرده, اغفال را لوح ساده مردم كه بود اين هدفشان و شدند; خلق هدايت
سوي از اّدعايرسالت نامشروع, خواستههاي تأمين و خود پليد مقاصد به رسيدن

كشاندند/ خود دنبال به نيز را گاه ناآ افراد وگاه كردند, بزرگ خداوند
دروغين مّدعيان از راستين پيامبران شناخت براي معيارهايي است jزم بنابراين

مييابيم: دست طريق چهار به زمينه, اين در مطالعه و دقّت از پس كنيم/ پيدا
است;وتوأم بيرون بشر توانايي از خارقالعادهايكه امور انجام يعني اعجاز, -١

/ باشد مي نبّوت دعوي با
راستي و صدق دليل ميتواند تنهايي به گاه كه آنها دعوت محتواي مطالعه -٢
انديشمندان براي معجزات از بيش طريق, اين بر اعتماد كه بسا چه و باشد; آنان

شود/ بخش اطمينان و دلچسب
و او محيط و حاjت و سوابق و نبّوت مّدعي پيرامون مختلف قرائن مEحظه -٣
آنهااستفاده از دعوتخود براينشر وسائليكه و آوردهاند, ايمان وي به كسانيكه

آن/ مانند و كرده,
بـه ايـمان , ديگـري دليـل به نياز بدون قرائن اين مجموعة كه ميشود بسيار

ميآورد/ همراه اورا دعوي صدق و رسالت
و وضع كه آنهائي يعني گذشته; پيامبران معّرفي و اخبار طريق از شناسايي -٤
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آيندگان به نسبت آنها اخبار است, شده تثبيت و نبّوتروشن مسألة در موقعيتشان
باشد/ گشا راه ميتواند

نـميتوان كافي دليل بدون را عايي اّد هيچ اينكه است مسّلم آنچه حال هر به
چيزي از يا و ميگويند, بيدليل سخني كه را كساني كرارا مجيد قرآن و پذيرفت;

است/ سرزنشكرده و مEمت ميكنند پيروي علم بدون و بيدليل
گـفتة بـه و هسـتند; سرزنش و مEمت هرگونه خور در اشخاصي چنين مسلّما
انسـانيّت نام شايستة شود, پذيرا دليل بدون را سخني <هركس فEسفه: از بعضي

نيست/>
و است شـمرده مـردم گـمراهتـرين را اشـخاصي چـنين يكجـا در مجيد قرآن
از است كسيگمراهتر <وچه :(mِا َن مِّ ُهدًي ِبَغيِْر َهَواُه َبَع اتَّ ن ِممَّ اََضلُّ َمْن (َو ميگويد:
y٣٥٢z نپذيرفته؟!>/ الهيرا هدايت هيچ و پيرويهواينفسخويشكرده آنكسكه
عاهايي اّد آن شبيه اموري يا نبّوت, يا توحيد مورد در كسانيكه به ديگر, جاي در
مـي راست گـر <ا َصاِدِقيَن): كُنْتُْم ِاْن بُْرَهانَكُْم (َهاتُوا ميگويد: صراحت با داشتند,
(َو ميفرمايد: ديگري آيه ودر /y٣٥٣z بياوريد!> yبراينموضوعz دليلخودرا گوييد,

/y٣٥٤z مكن> پيروي نداري, گاهي آ آن به آنچه <از ِعلٌْم): ِبِه لََک لَيَْس َما تَْقُف َ
و مـفتري و دروغگـو مـيگويند, سـخني عـلم بـدون كـه را كسـاني باjخره و

ِلُيِضلَّ كَِذبا mِا َعلَي اْفتَريى ْن ِممَّ اَظْلَُم (َفَمْن ميفرمايد: است, شمرده افراد ظالمترين
مـي دروغ خدا بر كه كس آن از است ستمكارتر كسي چه <پس ِعلٍْم): ِبَغيِْر النَّاَس

/y٣٥٥z سازد؟!> گمراه را مردم جهل, روي از تا بندد,
اعـجاز مسأله از و مـيرويم چهارگانه طرق اين از هريك سراغ به اشاره اين با

ميكنيم/ شروع
نميكند; معجزه يا اعجاز به تعبير مسأله اين از قرآن داشتكه توّجه بايد ولي
با كنون ا و<برهان> و<بيّنه> <آيه> است: استفادهكرده ديگر تعبير سه از عمدتا بلكه

ميسپاريم: جان گوش آياتزير به هم
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ِمـَن ُكـنَت ْن ٕاِ ِبـَها فَأِْت بِآَيـٍة ِجئَْت كُنَت ْن ٕاِ (َقاَل -١
ذَا َفٕاِ يََدُه َونََزَع ـ ِبيٌن مُّ ثُْعبَاٌن ِهيىَ ذَا َفٕاِ َعَصاُه َألَْقي ـ اِدِقيَن الصَّ

y٣٥٦z لِلنَّاِظِريَن) َبْيَضاُء ِهيىَ
ْن مِّ بِآيٍَة ِجئْتُكُْم َقْد َأنِّيى ٕاِْسَراِئيَل بَِنيى لَي ٕاِ (َوَرُسو4 -٢
َفيَكُوُن ِفيِه فَأَنُفُخ الطَّيِْر كََهيْئَِة يِن الطِّ ْن مِّ لَكُْم َأْخلُُق َأنِّيى بِّكُْم رَّ
ذِْن ِبٕاِ الَْمْوتَي َوُأْحِي َوأَْبَْرَص كَْمَه َٔاْ َوُأبِْرُء mِا ذِْن ِبٕاِ طَيْرا
لَِک ذَ ِفيى ٕاِنَّ بُيُوِتكُْم ِفيى ِخُروَن تَدَّ َوَما كُلُوَن تَأْ ِبَما ئُكُْم َوُأنَبِّ mِا

y٣٥٧z ْؤِمنيَن) مُّ كُنْتُْم ْن ٕاِ لَّكُْم Ðيًَةَ
نَْحُن َفَما ِبَها لِّتَْسَحَرنَا آيٍَة ِمْن ِبِه تَأِْتنَا َمْهَما (َوَقالُوا -٣
َل َواْلـُقمَّ َواْلـَجَراَد الطُّوَفاَن َعلَيِْهْم فَأَْرَسلْنَا ـ ِبُمْؤِمِنيَن لََک
َقـْوما كَانُوا َو َفاْستَكْبَُروا َ�ٍت َفصَّ مُّ آيَاٍت َم َوالدَّ َفاِدَع َوالضَّ

y٣٥٨z ْجِرِميَن) مُّ
َما mَا اْعبُُدوا َقْوِم يَا َقاَل َصالِحا َأَخاُهْم ثَُموَد لَي (َوٕاِ -٤
لَكُْم mِا نَاَقُة َهىِذِه بِّكُْم رَّ ْن مِّ بَيِّنٌَة َجاَءتْكُْم َقْد َغيُْرُه لَىٍه ٕاِ ْن مِّ لَكُْم

y٣٥٩z آيًَة)

ـيى ّبِ رَّ ـْن مِّ َبـيِّنٍَة َعلَي كُنُت ْن ٕاِ أََرَأيْتُْم َقْوِم يَا (َقاَل -٥
لََها َوَأنْتُْم َأنُلِْزُمكُُموَها َعلَيْكُْم يَْت َفُعّمِ ِعنِْدِه ِمْن َرْحَمًة َوآتَاِنيى

y٣٦٠z ( كَاِرُهوَن
َتـْخُرْج َجيِْبَک ِفيى يََدَك اْسلُْک َعَصاَك///ـ َألِْق (َوَأْن -٦
َفَذاِنَک ْهِب الرَّ ِمْن َجنَاَحَک لَيَْک ٕاِ َواْضُمْم ُسوٍء َغيِْر ِمْن َبْيَضاَء
َقـْوما َكـانُوا ـُهْم ٕاِنَّ َوَمـلَاءيِه ِفْرَعْوَن لَي ٕاِ بَِّک رَّ ِمْن بُْرَهانَاِن

y٣٦١z َفاِسِقيَن)
ِبِمثِْل يَأْتُوا َأْن َعلَيى َوالِْجنُّ نُس ِٕاْ اْجتََمَعِت لَِّئِن (ُقْل -٧
َظـِهيرا ِلـَبْعٍض َبْعُضُهْم كَاَن َولَْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن ىَ الُْقْرآِن َهَذا
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y٣٦٢z (
ترجمه

از گر ا بده نشان آوردهاي, نشانهاي گر "ا گفت: <;فرعون9 -١

اژدهـاي گهان نا افكند; را خود عصاي ;موسي9 ـ راستگوياني"

و سفيد آورد; بيرون گريبان9 ;از را خود دست و ـ شد/ آشكاري

بود/> بينندگان براي نوراني

آنها به ;تا شد خواهد فرستاده اسرائيل بني سوي به <و -٢

من آوردهام; برايتان شما, طرفپروردگار از نشانهاي من بگويد:9

به و ميدمم آن سپسدر ميسازم; پرنده شكل به چيزي ِگل, از

به مبت\ و زاد مادر كور خدا, اذن به و ميگردد/ پرندهاي خدا, اذن

زنده خدا اذن به را مردگان و ميبخشم; بهبودي را پيسي بيماري

در را آنچه و ميخوريد, آنچه از ميدهم خبر شما به و كنم; مي

نشانه ;معجزات9, اين در يقين به ميكنيد, ذخيره خود خانههاي

باشيد/> داشته ايمان گر ا شمااست, براي اي

كه بياوري ما براي معجزهاي و نشانه زمان هر گفتند:" <و -٣

را ;ب\ها سپس ـ نميآوريم/" ايمان تو به ما كني, سحرمان آن با

و گياهي آفت و ملخ و طوفان كرديم:9 نازل آنها بر هم سر پشت

آنها بر ـ بودند جدا هم از نشانههايي كه ـ را خون و ها قورباغه

جمعّيت و ورزيدند, تكبّر و9 نشدند, بيدار ;باز ولي فرستاديم;

بودند/> گنهكاري

;فرستاديم9; را صالح برادرشان ثمود, ;قوم9 سوي به <و -٤

مـعبودي او, جز كه بپرستيد, را خدا ;تنها9 من! قوم "اي گفت:

شما براي پروردگارتان طرف از روشني دليل نيست/ شما براي

است">/ نشانهاي شما براي الهي ناقه اين آمده:
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دليـل مـن گـر ا دهـيد خـبر من! قوم اي گفت:" <;نوح9 -٥

كه رحمتي خود سوي از او و باشم, داشته پروردگارم از روشني

مـرا رسـالت هم باز ;آيا باشد داده من به بيخبريد, آن از شما

دليـل ايـن پـذيرش به را شما ميتوانيم ما آيا كنيد9؟! انكارمي

داريد"؟!> كراهت شما اينكه با سازيم, مجبور روشن

بر, فرو خود گريبان در را دستت بيفكن///ـ را <عصايت -٦

و عـيب بدون است نوراني و سفيد ميشود خارج كه هنگامي

بـر وحشت, و تـرس از دوري بـراي را دستهـايت و نــقص;

روشن دليل دو بيضا9 يد و عصا ;معجزه: دو اين بگذار/ سينهات

گروه آنان كه است, او واطرافيان فرعون سوي به پروردگارت از

هستند> نافرماني

همانند كه دهند دستهم به دست جن انسو گر ا <بگو:" -٧

اين ;در چند هر آورد; نخواهند را آن همانند بياورند, را قرآن اين

باشند/> يكديگر پشتيبان كار9

# # #

تفسيروجمعبندي
نبّوت دليل نخستين اعجاز,

ميرود كار به امروزه كه معنا آن به معجزه واژه شد اشاره نيز قب^ كه همانگونه
و <آيه> همچون ديگري واژههاي آن جاي به و است; نيامده مجيد قرآن در هرگز
مجيد قرآن در نيز ديگري معاني به واژه سه اين هرچند است; آمده <برهان> و <بينه>

است/ معجزه آنها معاني از يكي ولي است; رفته كار به
سه اين از استفاده با كه است آياتي ازروشنترين شد انتخاب jبا در كه آياتي
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اين از هيچيك كه ديگر ازآيات بعضي اضافه به ميگويد; سخن معجزه درباره واژه
بعضي برابر در مثل به مقابله از را انسانها ناتواني مفهوم ولي نيست, آنها در واژه سه
پيامبران هم كه ميدهد نشان مجموع در و ميسازد, انبياءروشن عادات خوارق از
تقاضاي آنها از مردم هم و ميكردند, استفاده حقانيتخود سند عنوان به اعجاز از

داشتند/ معجزه
گر ا بده نشان نشانهايآوردهاي, گر "ا گفت: yفرعونz> ميفرمايد: آيه نخستين در
و ـ شد/ آشكاري ادهاي گهان نا افكند; را خود عصاي yموسيz ـ راستگوياني" از
ْن ٕاِ (َقاَل بود>: بينندگان براي نوراني و سفيد آورد; بيرون yگريبان zاز را خود دست
َونََزَع ـ ِبيٌن مُّ ثُْعبَاٌن ِهيىَ ذَا َفٕاِ َعَصاُه فَأَلَْقي ـ اِدِقيَن الصَّ ِمنَّ كُنَت ْن ٕاِ ِبَها فَأِْت بِآيٍَة ِجئَْت كُنَت

y٣٦٣z لِلنَّاِظِريَن)/ َبْيَضاُء ِهيىَ ذَا َفٕاِ يََدُه
مطالبه كه ميدهد حق خود به مسّلم امر يك عنوان به فرعون ميبينيم اينجا در
ميپذيرد; وچرا چون بدون را پيشنهاد اين cdefgنيز موسي و كند; معجزه يعني <آيه>

ميدهد/ ارائه را خود معجزات از نمونه دو و
براي وسيلهاي عنوان به yشرايطي zبا را عادت خارق امور فوق آيات بنابراين

ميكند/ معرفي پيامبران شناخت
يك از خبر بلكه ميشد; مجّسم چنين فرعون نظر در نميگويدكه آينآياتهرگز
درخشنده و سفيد و عظيم, ماريي به عصا شدن تبديل وآن ميدهد; عيني واقعيت
اشاره نيز <مبين> به تعبير و آورد, بيرون گريبان از كه cdefgهنگامي موسي دست شدن

است/ اين به
و ارعاب جنبه يكي كه باشد اين خاطر به معجزه دو اين انتخاب است ممكن
است مؤمنان ايمان و روشنايي وسيله ديگري و دارد; معاندانرا و مستكبران تهديد

سازد! فراهم خدا بندگان براي شفابخش معجوني و بياميزد هم به قهر و مهر تا
# # #

به آنها از و cdefgشده, مسيح حضرت معجزات به پرمعنايي اشاره آيه دومين در
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تـولد بشـارت OPQRS مـريم بـه كـه بود زماني در اين و است; كرده ياد <آيت> عنوان
آنها به zتا شد خواهد فرستاده اسرائيل بني سوي به <و فرمود: و داد, OPQRSرا مسيح
به چيزي ِگل, از من آوردهام; برايتان شما, پروردگار طرف از نشانهاي من y:بگويد
اذن به و ميگردد/ پرندهاي خدا, اذن به و ميدمم آن سپسدر ميسازم; پرنده شكل
اذن به را مردگان و ميبخشم; بهبودي پيسيرا بيماري به Eمبت و زاد مادر كور خدا,
خانههاي در را آنچه و ميخوريد, آنچه از ميدهم خبر شما به و كنم; مي زنده خدا
گـر ا شـمااست, براي اي نشانه ,yمعجزاتz اين در يقين به ميكنيد, ذخيره خود
َأْخلُُق َأنِّيى بِّكُْم رَّ ْن مِّ بِآيٍَة ِجئْتُكُْم َقْد َأنِّيى ٕاِْسَراِئيَل بَِنيى لَيى ٕاِ (َوَرُسو4 باشيد/>: داشته ايمان
َوُأْحِي َوأَْبَْرَص كَْمَه َٔاْ َوُأبِْرُء mِا ذِْن ِبٕاِ طَيْرا َفيَكُوُن ِفيِه فَأَنُفُخ الطَّيِْر كََهيْئَِة يِن الطِّ ْن مِّ لَكُْم
كُنْتُْم ْن ٕاِ لَّكُْم Ðيًَةَ لَِک ذَ ِفيى ٕاِنَّ بُيُوِتكُْم ِفيى ِخُروَن تَدَّ َوَما كُلُوَن تَأْ ِبَما ئُكُْم َوُأنَبِّ mِا ذِْن ِبٕاِ الَْمْوتَيى

/y٣٦٤z ْؤِمنيَن) مُّ
آفرينش شدهمانند: cdefgبيان مسيح حضرت معجزات از مجموعهاي آيه اين در
به همگي وكه مردگان كردن زنده و عEج, قابل غير بيماران شفاي و گل, از پرندهاي

است/ ميگرفته صورت متعال خداوند اذن

قـرآن آيـات در ايـنكه چـه cdefgنبود, مسيح معجزة تنها چهارگانه معجزات اين
و گاهواره, در گفتن سخن جمله از است; شده نقل او از نيز ديگري عادات خارق

صورتگرفت/ او دعاي به كه حواريين براي آسماني مائده شدن نازل
بـراي خـداونـد سوي از معجزات اين از بخشي انتخاب كه است اين معروف
پيشرفت عصر آن در پزشكي دانش و علم كه بوده آن خاطر cdefgبه مسيح حضرت
پـزشكي مسأئـل به yفراوان بيماريهاي خاطر zبه مردم نياز و بود كرده فراواني
حـضرت بـندهاش اخـتيار در را مـعجزات ايـن مـخصوصا خداوند بود,لذا شديد
فرود او برابر در تسليم و تعظيم سر دانشمند غير و دانشمند تا داد cdefgقرار مسيح

y٣٦٥z گردد/ آشكارتر او اعجاز عظمت و آورند
و ماّدي, معجزات اين ميان در هماهنگي نوعي استكه توّجه قابل نيز نكته اين
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دعـوت با يكسو از داشته: cdefgوجود مسيح حضرت تربيتي و معنوي برنامههاي
بيماردjن ديگر سوي از و ميكرده, تربيت معرفت و شخصيت با انسانهايي خود,
احـيا و هـدايت را ضـEلت وادي مـردگان و مـيبخشيده, شفا را عEج قابل غير
ترتيب اين به است; ميپاشيده ها دل به معرفترا انوار و غيب اسرار و ميكرده,

است/ بوده معنوي اهداف اين با هماهنگ ماّدي معجزات
آن مـثل انـجام از همه كه باشد خارقالعادي كار بايد معجزه كه است درست
از را معجزات است حكمت كارشروي هر كه حكيم خداوند ولي باشند; ناتوان

ميگزيند/ بر برنامه و حساب روي
تا شده, فوقتكرار آيه در دوبار ا7> <اذن به تعبير استكه دقّت قابل نيز ايننكته
نكنند; غلو و مبالغه پيامبران درباره و نشوند; سرگردان شرك وادي در گاه ناآ مردم
كـه بـود چـنان cdefg عـيسي حـضرت آفـرينش وضـع ايـنكه بـه توّجه با مخصوصا
وفرمان اذن روي مكّرر ميساختلذا, فراهم فكران كوته افكار در را غلو زمينههاي
خود ناحيه از اعمال واين دارد خدايي صفات واقعا او نكنند گمان تا شده تكيه خدا

است/ خدا اذن به هست هرچه بدانند بلكه است; او
# # #

zيا متعّدد عادات cdefgخارق موسي حضرت كه ميدهد نشان خوبي به سوم آية
بهانه به لجوج قوم آن ولي آورد; فرعونيان براي y<تJمفص <آيات ديگر تعبير به

ميفرمايد: نشدند, تسليم است سحر اينكه
به ما كني, سحرمان آن با بياوريكه ما معجزهايبراي و نشانه هرزمان <وگفتند:"
و طوفان y:كرديم نازل آنها بر هم سر پشت را zبEها سپس ـ نميآوريم/" ايمان تو
آنها بر ـ بودند جدا هم از نشانههايي كه ـ را خون و ها قورباغه و گياهي آفت و ملخ
بودند/>: گنهكاري جمعيّت و ورزيدند, تكبّر yو نشدند, بيدار zباز ولي فرستاديم;
َعـلَيِْهُم َفـاَْرَسلْنَا ـ ِبـُمْؤِمنيىَن َلَك َنـْحُن َفَما ِبَها لِّتَْسَحَرنَا اَيٍَة ِمْن ِبِه تَأِْتنَا َمْهَما َقالُوا (َو
َقـْوما كَانُوا َو َفاْستَكْبَُروا َ�ٍت َفصَّ مُّ آيَاٍت َم الدَّ َو َفاِدَع الضَّ َو َل الُْقمَّ َو الَْجَراَد َو الطُّوَفاَن
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y٣٦٦z ْجِرِميَْن)/ مُّ
اعجاز/ جنبه هم و داشت تأديب جنبه هم منتظره غير و عجيب حوادث اين

واقـع حـوادث ايـن فشـار در وقـتي آنـها كه ميدهد نشان نيز اين از بعد آيات
بخواهد خدا از كه ميكردند وتقاضا ميشدند, cdefg موسي دامن به دست ميشدند
از بـعد ولي آورنـد; ايـمان گردد برطرف گر ا كه ميدادند قول و شود برطرف Eب
گـرفتار استيصال عذاب به سرانجام اينكه تا ميكردند پيمان ,نقض شدن برطرف

گشتند/ كن وريشه شدند
وليروشن داشتند; زندگي هم با هردو بنياسرائيل و فرعونيان استكه درست
دو در آنان مجّلل كاخهاي بود;زيرا فرعونيان سوي به بEها هدفگيرياين استكه
دستبود, دور نقاط در بنياسرائيل محّقر منازل حاليكه در داشت; قرار نيل طرف

ميداد/ قرار خود طعمه را فرعونيان خانههاي سيEب و طوفان و
نابودي به را آنها گسترده و وسيع كشتزارهاي نباتي, آفات و ها ملخ همچنين
و شدند خارج نيل از و يافتند, فراواني نسل افزايش گهان نا قورباغهها ميكشاندند,
غـذا ظـروف و سفرهها سر و خواب اطاقهاي در حّتي فرعونيان زندگي تمام در
همهگرفتار بيشاز آنها درآمد بهرنگخون نيل هنگاميكهرود و بودند, آنان مزاحم

شدند/ خسارت
در نيز كنوني تورات در آن شرح كه بيدارگر معجزات ديگر تعبير به يا اينبEها امّا

نكرد بيدار را آنها است, آمده yدهم تا هفتم ,فصل خروج zسفر
شئون تمام الهيبر عذابهاي سلطة به ناظر معجزه پنج استگزينشاين ممكن
بين از را آنها باغات ملخ و كوبيد, هم در را آنها كاخهاي طوفان, باشد آنها زندگي
و همزد, بر را آنها آرامشزندگي وقورباغهها را, آنها زراعتهاي گياهي وآفت برد,

گرفت! آنها از را آنها نوشيدني خون, شكل به نيل آب شدن مبّدل
# # #

يـعني الهـي پـيامبران از ديگـر يكي معجزة به كوتاهي اشارة آيه, چهارمين در
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را آن <آيه> همچنين و <بّينه> عنوان بر تكيه با و ميشود, ديده cdefg صالح حضرت
;yفرستاديمz را صالح برادرشان ثمود, yقومz سوي به <و ميفرمايد: ميكند, بازگو
دليل نيست/ معبوديبرايشما او, جز كه بپرستيد, را خدا yتنهاz من! "ايقوم گفت:
نشـانهاي شـما بـراي الهـي ناقه اين آمده: شما براي پروردگارتان طرف از روشني
َجاَءتْكُْم َقْد َغيُْرُه لَىٍه ٕاِ ْن مِّ لَكُْم َما mَا اْعبُُدوا َقْوِم يَا َقاَل َصالِحا َأَخاُهْم ثَُموَد لَىي (َوٕاِ است">

y٣٦٧z آيًَة) لَكُْم mِا نَاَقُة َهِذِه بِّكُْم رَّ ْن مِّ بَيِّنٌَة
به اشاره مجيد قرآن در مكّرر واژه اين با است/ ماده شتر معناي به اصل در <ناقه>
پيدايشو چگونگي نظر از هم بود; شكيكشتراستثنائي بدون كه شده صالح ناقة
سـخن اين موضوع از آن, جزئيات در بحث كه ديگر صفات و حاjت نظر از هم
به را آن لذا و نبود, عادي و معمولي شتر يك كه ميدانيم قدر همين است/ خارج
معجزه اهّميّتاين بيان براي فوق, آيه در و ميكند, معرفي و<آيه> <بّينه> عنوانيك

است/ آمده ا7> <نَاُقة تعبير
بـرگزيد؟ را مـعجزه ايـن مـعجزات, تـمام ميان از ,cdefg صالح براي خداوند چرا

داشتند/ را تقاضايي چنين قوم, آن استكه بوده اين خاطر به گفتهاند: بعضي
پيامبري به ثمود قوم ميان cdefgدر صالح كه هنگامي ميخوانيم: ديگر روايتي در
قـدر هـر داشـتند, گـون گونا بت هفتاد و بودند بتپرست كه آنها به شد, مبعوث
يا ميكنم: شما به پيشنهاد دو <من گفت: آنها به روزي نبخشيد, سودي نصيحتكرد
چيزي من اينكه يا كند, اجابت را آن بخواهم پروردگارم از من تا كنيد تقاضايي شما
خواهمرفت>, بيرون شما ميان از گفتند مرا پاسخ آنها گر ا ميخواهم شما خدايان از

زدي!> را منصفانهاي <حرف گفتند:
cdefgدرخواستي صالح رفتند, ها بت سراغ به آنها اتّفاق به و كردند تعيين روزيرا
امّا نگفتند; جواب كه شما <خدايان فرمود: نگفتند, جوابي است بديهي كرد, آنها از
<اي گفتند: گويد> پاسخ شما به اjن بخواهم خدايم از من تا كنيد پيشنهادي شما
بيرون ناقهاي ـ بود سنگبزرگي آنجا در و ـ ميبيني عظيميكه اينصخرة از صالح!
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اين خدا فرمان به او آورد>, خواهيم ايمان تو به كني چنين گر ا پشم! پر و بزرگ آور,
y٣٦٨z نياوردند/ ايمان و كرد را كار

# # #
شـده مـطرح cdefg نوح بينه اينجا در و است <بيّنه> از سخن باز آيه پنجمين در
اوكه قوم مشركان برابرگفتار در زيرا است; آشكار معجزه آن از مراد بينهايكه است;
ميفرمايد: y٣٦٩z ميكنيم> دروغگوگمان را شما <ما كَاِذِبيَن): نَظُنُّكُْم (بَْل ميگفتند:
باشم, داشته پروردگارم از دليلروشني من گر ا دهيد خبر من! قوم اي <zنوحyگفت:"
هـم بـاز zآيا باشد داده من به بيخبريد, آن از شما كه رحمتي خود سوي از او و
دليـلروشـن ايـن پـذيرش به را شما ميتوانيم ما آيا كنيدy؟! انكارمي مرا رسالت
بَيِّنٍَة َعليى كُنُْت ِاْن اََرَأيْتُْم َقْوِم يَا (َقاَل داريد"؟!>: كراهت شما اينكه با سازيم, مجبور
:y٣٧٠z كَاِرُهوَن) لََها اَنْتُْم َو اَنُلِْزُمكُموهاى َعلَيْكُْم يَْت َفُعمِّ ِعنِْدِه ْن مِّ َرْحَمًة آتَانيى َو بّيى رَّ ْن مِّ
از هرچند است; معجزه معناي به اينجا در <بّينه> كه گفتهاند مفّسران از بسياري
<من تعبير به توّجه با ولي است; منطقيروشن دليل منظور كه شده نقل عباس ابن
بـه كـذب نسـبت برابر در بيّنه اين اينكه به توّجه با و پروردگارم> سوي <از رّبي>:
شايد و باشد داشته نميتواند معجزه مفهوميجز هيچ شده اقامه يارانش cdefgو نوح

باشد/ معجزه همان نيز دليلروشن از ابنعبّاس منظور
# # #

رو بـه رو <بـرهان> تـعبير يـعني زمـينه ايـن در ديگري تعبير با آيه ششمين در
zيـعني آمد, گذشته آيات در cdefgكه موسي معروف معجزه دو به اشاره ميشويم;
zمـعجزه: دو <ايـن ميفرمايد: كرده,و yبيضا يد و عظيم مار به yعصا شدن تبديل
است>: او اطرافيان و فرعون سوي به پروردگارت از برهانروشن yبيضاء يد عصاء

َملَِٕاِيِه) و ِفْرَعْوَن لَي ٕاِ بَِّک رَّ ِمْن بُْرَهانَاِن (َفَذاِنَک
را آن بعضي و است; محكم دليل معناي به مفردات در راغب گفته به <برهان>
دjيـل بر واژه اين اطEق و دانستهاند, yشدن سفيد معناي zبه بره ماّدة از مصدر
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گوينده سفيدي رو ماية يا ميسازد روشن مطلبرا كه است اين خاطر به محكم,
است/ ابهام هرگونه از خالي و كام^روشن, استكه كEمي به اشاره يا و است,

جـدا بـاطل از را حـق كـه روشـني دليـل معناي به برهان نيز العرب, لسان در
بـه را <بـرهانان> واژة نيز آيه اين ذيل در مفّسران لذا است; شده تفسير ميسازد,

y٣٧١z كردهاند/ تفسير آشكار و دليلروشن دو معناي
دليل, معناي به برهان واژة استعمال استكه معتقد التحقيق صاحبكتاب ولي
كEمروشن همان برهان معناي و است, لغت دائرة از خارج و منطقي يكاصطEح

ميباشد/ آشكار كام^ موضوع يا ابهام, از خالي و
است دليلي استكه كاررفته به معجزه مورد در اينواژه فوق, آيه در حال, هر به
cdefg مـوسي حـضرت مـنظور ايـنجا در كه نبّوت, مدعي صدق بر آشكار, و روشن

است/
# # #

بـه بـرهان نـه و بيّنه نه آيه, از تعبيري نه بحث, مورد آية آخرين و هفتمين در
و شده; عنوان معجزه واضح و بارز بسيار مصداقهاي از مصداقي بلكه , كاررفته
انجام به قادر شوند, جمع جهان مردم تمام گر ا كه است آمده صراحت به آن از بعد
بودچنين خواهد mnopq اسEم پيغمبر نبّوت بر قاطعي سند بنابراين نيستند; آن همانند
را قرآن اين همانند كه دهند هم دست به دست جن و انس گر "ا <بگو: ميفرمايد:
باشند>: يكديگر پشتيبان yكار اين zدر چند هر آورد; نخواهند را آن همانند بياورند,
كَاَن َولَْو ِبِمثِْلِه يَأْتُوَن َ الُْقْرآِن َهىَذا ِبِمثِْل يَأْتُوا َأْن َعلَيى َوالِْجنُّ نُس ِٕاْ اْجتََمَعِت لَِّئِن (ُقْل

y٣٧٢z ظَِهيرا)/ ِلَبْعٍض َبْعُضُهْم
در آيه همين ذيل بحث, اين شويم/ قرآن اعجاز بحث وارد نيستكه اين هدف
مشـروحتر بطور قرآن پيام آينده جلد در و است آمده نمونه تفسير دوازدهم جلد
طرق از يكي معجزه كه سازيم حقيقتراروشن اين استكه هدفاين آمد; خواهد
ده برآوردن را مخالفان كه ديگري آية ذيل در لذا و است پيامبران قطعي شناخت
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َفاْعلَُموا لَكُْم (َفٕالَّْميَْستَِجيُبوا ميخوانيم: ميخواند, فرا قرآن سورههاي همانند سوره
بدانيد ,y:بگوييد آنها zبه نپذيرفتند را شما دعوت كافران گر ا <و :(mِا ِبِعلِْم اُنِْزَل اَنََّما

y٣٧٣z شده>/ نازل الهي علم با تنها yقرآنz
# # #

نتيجه

مسأله قرآن ديدگاه از نتيجهگرفتكه ميتوان خوبي به آمد jبا در آنچه مجموع از
عنوان, به نيز پيامبران ساير مورد در ;بلكه mnopq اسEم پيامبر مورد در تنها نه معجزه,

است/ شده تلقي نبّوت اثبات براي عمده سند يك
مـنكران دسـتاويز كـه دارد وجود آياتي مجيد قرآن در كرد, فراموش نبايد ولي

كرد/ خواهيم بحث آنها از مشروحا توضيحات بخش در ما و است اعجاز
چشم به معجزه مسأله اطراف در كه ميرويم مهّمي بحثهاي سراغ به كنون ا

ميخورد:

توضيحات
حقيقتاعجازچيست؟ -١

معنائي براي مجيد, قرآن در معجزه و اعجاز واژة كرديم, اشاره قب^ كه همانگونه
زمينه اين در ديگري تعبيرات از بلكه است; نيامده ميبريم كار به آن در امروز كه
لفـظ سـر بـر بـحث ايـنجا در آمـد/ گـذشته آيـات در مشـروحا كـه شده استفاده
اشـارة قب^ نيست بد ولي است; معجزه و اعجاز حقيقت بيان منظور نيست;بلكه
براي واژه اين چرا شود معلوم تا باشيم داشته نيز اعجاز واژة لغوي مفهوم به كوتاهي

است؟ شده انتخاب بزرگان و علماء كلمات در مفهوم اين
ضعف معناي دو yعجزz يعني اعجاز اصلي برايريشة اللّغه, مقاييس در گرچه ا
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معنا يك به را معنا دو اين مفردات در راغب ولي است, شده ذكر هرچيزي ودنباله
افراد كه آنجا از و ميداند; هرچيزي دنبالة همان; را اصلي معناي و ميگرداند باز
كـه آنجا از و آمده; ضعف معناي به واژه اين ميافتند, دنبال به ناتوان و ضعيف
ناتوان كنند مثل به مقابله آن با بخواهند ديگران گر ا استكه آنچنان انبياء معجزات

شدهاست/ اطEق آن بر اعجاز واژه ميشوند
از عبارت كردهاند ذكر آن براي عقايد علماي كه تعريفي در معجزه حال, هر به

باشد: جمع آن در زير گانه سه شرايط استكه چيزي
حّتي و است; بشر نوع توانايي از خارج كّلي به كه باشد خارقالعادهاي كار -١

عاجزند/ آن مثل آوردن از جهان, نوابغ بزرگترين
عنوان به ديگر تعبير به يا باشد خدا سوي از امامت يا نبّوت اّدعاي با همراه -٢

باشد/ امامت و مدّعيرسالت حّقانيت بر سندي
مّدعي يعني باشد, مثل به مقابله و معارضه به دعوت يعني تحّدي با همراه -٣
آن همانند نيست خدا سوي از كار اين ميگوييد گر ا كه كند اعEم امامت يا نبوت
مطلبي چنين بارها اينكتابآسماني بودن معجزه دربارة قرآن كه همانگونه بياوريد;

خوانديم/ آياتگذشته در را آن نمونه و كرده مطرح را
# # #

نيرويالهياست به متكي الفـمعجزه

گرفت: نتيجه ميتوان را زير امور شد گفته jبا در آنچه از
مـقايسه قـابل عـلمي حيرتانگـيز كتشافات ا و جهان نوابغ كارهاي با معجزه
و بليغ و فصيح سخنراني است ممكن نابغه ساله هفت يككودك فيالمثل نيست
كـودك است مـمكن لذا است; نـبوغ يك ايـن باشد; داشته پرمحتوايي و ماهرانه
به نيستزبان ممكن yعادتاz نوزاد, طفل يك ولي شود; پيدا او همانند نيز ديگري
خوانيم cdefgمي دربارةمسيح كه چنان آن بگويد سخن فصاحت با و بگشايد سخن
اوكتابآسماني خدايم; بنده "من وyگفت: سخنگشود به عيسيزبان گهان <zنا كه:
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َجَعلَنيى َو الِْكتَاَب اَتَاِنَي mَِعبُْدا ِانِّي (َقاَل است">!: داده قرار پيامبر مرا و داده; من به
y٣٧٤z /( نَِبيّا

داروهـاي و عـلمي جـديد كـتشاف ا يك بـا دانشمندي است ممكن اينكه با
به ماه چند در ميرسد ثمر به سال هفت در كه را ميوهاي درخت بتواند مخصوص
نابغة عالم ولي شده نائل بزرگ يككشف به مسلّما دانشمندي چنين برساند; ثمر
درخت لحظه يك در گر ا امّا دهد; انجام او مشابه عملي است ممكن نيز ديگري
الهي اينيكمعجزه ـ باشد تحّدي و نبّوت دعوي با وتوأم ـ بارورگردد خشكيدهاي

است/
# # #

عقلينيست يكمحال معنايانجام به معجزه ب-

در ضّدين و نقيضين اجتماع مانند باشد, ذاتي محال خواه ـ عقلي محال زيرا
سـرانـجام آن وجـود كه كاري مانند بالغير, محال يا واحد, زمان در و واحد محل
ديگر تعبير به يا است, ممكن غير عقل حكم به ـ ميشود عقلي يكمحال به منتهي
آن مـورد در قـدرت كلمه كاربردن به اصو� يعني ميباشد/ بيرون قدرت دايره از
و بـاشد مـوجود چـيزي واحد, آِن در بخواهد پيامبري اينكه مثل است; بيمعنا
بـيآنكه دهـد جا مرغ تخم يك پوست در را عظيمي صخره يا و نباشد; موجود
خـود درون در پـيشنهادها گـونه اين گردد; بزرگ مرغ تخم يا شود كوچك صخره
مفهومش حقيقت در و است غلط پيشنهاد خود يعني ميدهد; پرورش را تضاّدي

/yكنيد zدقّت نخواهد و بخواهد را چيزي انسان استكه اين
طرح قابل ديگري بحث هيچ در نه و اعجاز بحث در نه عقلي محاjت بنابراين
محال يك فقط معجزه بنابراين ; است عاّدي محال است طرح قابل آنچه نيست;

/ ميآيد شمار به عادي
شرايط و اسباب با چيزي چنين معلول و علت قانون معمولي روال طبق يعني
نيروي با كه ندارد مانعي هيچ ولي ; نيست تحّقق قابل انساني نيروي با و معمولي
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شد/ ذكر jبا در كه مثالهايي مانند حاصلگردد الهي
# # #

قانونعلّيتنيست معنايبرهمزدن به معجزه ج-

اصل بايد بپذيريم معجزاترا ما گر ا كه شده پيدا بعضي براي توّهم اين هرچند
علتي هيچگونه بدون معلولي است ممكن كنيمكه وقبول زنيم برهم كّلي به عليترا
را آن نميتواند دانشمندي و عالم هيچ كه است موضوعي اين و كند; پيدا وجود

بپذيرد/
ايـن نـيز فـلسفه در و است بشـري علوم مسّلم اصول جزء عّليت اصل يقينا
حادثهاي هيچ كه ميشود محسوب مسائل مسلّمترين و ابتداييترين جزء موضوع
نميكنند/ انكار را مسّلم اصل اين معجزه به قائلين ندارد; وجود امكان علّت بدون
ممكن هستند/ علّت داراي حتما معجزات پندار, و توهم اين برخEف بنابراين
و مـاّده عـالم بـه منحصر عالم زيرا ـ باشد; طبيعي ماوراي علّت علّت, اين است
يـعني بـاشد; ناشناخته طبيعي علت يك است ممكن حّتي يا و ـ نيست طبيعت
پـروردگار قـدرت و عـلم بـر اتّكـاي بـدون بشـر افـراد براي آن شناخت كه علتي
پيدا دست ناشناخته طبيعي عامل اين به انساني هرگاه بنابراين نيست; امكانپذير

است/ الهي نيروي يك به مّتكي حتما كند
اثبات دوبراي هر زيرا دوم; نوع از يا باشد اول نوع از است ممكن انبياء معجزات

است/ يكسان خدا با آنها ارتباط
اصـل يك عـنوان به را آن و كرده تكيه عليت قانون روي كرارا نيز مجيد قرآن
در چه و انسانها, اجتماعي زندگي در وچه وآفرينش, طبيعت عالم در چه مسّلم,
زمـينه ايـن در بـيشماري آيات و پذيرفته, انساني, هر خصوصي و فردي زندگي

هستند/ علّت بدون معلول معجزات نميگويد هرگز بنابراين دارد; وجود
# # #

نميكند؟ متزلزل وخداشناسيرا اساستوحيد معجزه آيا د-
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ثابتجهان نظام روي از را خدا ما ميگويند: و پنداشتهاند بعضي آنچه برخEف
گـردد, متزلزل معجزات وسيلة به نظام اين شود بنا گر ا حال شناختهايم; آفرينش
اثبات با ميخواهيد شما شد, خواهد متزلزل خداشناسي و توحيد مسأله اساس
پايههاي عمل اين با كه نداريد توّجه ولي كنيد, محكم نبّوترا پايههاي معجزات,
كه نيست بازيچه خدا دستگاه ديگر: بعضي تعبير به يا ميسازيد/ لرزان را توحيد
ايـن امـثال و سازد! دگرگون را آن و برد دستي آن در خود هنرنمايي براي هركس

سخنان/
زدههايي غرب ميكنند, عنوان را سخنان گونه اين كه آنهايي است اين حقيقت
كه راـ غربي دانشمندان توّجه ميتوانند معجزات انكار با ميكنند گمان كه هستند
بـزرگي اشـتباه اين كه حالي در كنند; جلب ميباشند,ـ مادهگرا ديندارانشان حّتي

است/
عـليّت قـانون عـموميت و اصـالت در هـيچكس گفتيم قب^ كه همانگونه اّو�:
بخشش قابل غير اشتباه يك علّت بدون معلول به معجزه تفسير و ندارد; ترديدي
نـمونه چند يا يك با استثنايي صورت به عادي علل روند خوردن هم به و است
هـزار هـزاران آنـچه و نميزند; هم بر را هستي عالم نظام هرگز محدود, و معدود
به سال يك در استثناء يك با مث^ است ما ديدگان برابر در ساعت هر در مصداقش
هر گر ا آري شده; انجام بزرگ هدفي اثبات براي كه استثنايي هم آن نميخورد; هم
در بعضي كه بود بحث اين براي جايي ميگرفت صورت معجزه هزار هزاران روز

كنند/ ترديد جهان نظام وجود اصل
هنرنمايي براي پيامبران يا و است; بازيچه خدا دستگاه است نگفته كسي ثانيا:
امر خدا فرمان به پيامبران كه است اين ميگوييم آنچه بلكه ميبرند; دست آن در
و ميكنند, ارائه طبيعت ماوراي جهان با خود ارتباط اثبات رابراي خارقالعادهاي
از -معجزاتيكه اقتراحي معجزات پذيرفتن از كردند ارائه را jزم حّداقل هنگاميكه

ميورزند/ امتناع ميشود- مطرح لجوجان بهانهجوييهاي طريق
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طرح هنگام خدا خواست به كه دارد اشاره معنا اين به قرآن از متعّددي آيات
شد/ خواهد بحث آن از ,مشروحا معجزات مخالفان منطق

# # #
نوابغ نبوغ با فرقمعجزه ـ ه

معجزه زيرا ندارد; نوابغ كار با شباهتي هيچ معجزه كه شد نيزروشن موضع اين
در است ممكن حاليكه در است; بيرون انساني قدرتهر از اساسا استكه كاري
كارهاي عEوه به كند/ مثل به مقابله و شود پيدا او همانند فردي نابغهاي هر مقابل
هنر, در ديگري است, ادبياتنابغه در يكي است; معّيني محدودة در هميشه نوابغ
محدوديتي هيچگونه انبياء اعجاز ولي صنعت, در چهارمي و رياضيات, در سّومي و

ندارد/
مـردم را آنـچه نـه مـيدهند انـجام مـيدانـند را آنـچه نـوابـغ ديگر تعبير به يا
كـه مـردمي البتّه ـ مردم درخواست طبق انبياء معجزات كه حالي در ميخواهند;

ميگرفت/ صورت ـ جويان بهانه نه بودند حق جوياي
شكـوفا را خود دروني استعدادهاي تربيت, و تعليم با معمو� نوابغ عEوه به
اين ولي نيستند; كاري انجام بر قادر مستمر, وتمرين علم تحصيل بدون و ميسازند

نيست/ صادق انبياء مورد در مسأله
# # #

طبق نفوسپيامبراناست؟ نتيجهقدرت يا كارخداوند معجزات آيا و-

صادر عاليه نفوس يا انساني قوي ارادههاي يا نبوغ از كه اموري گفتيم jبا در آنچه
انسـانها ديگـر در را آن هـمانند و نظير و هستند معّيني و محدود امور ميشود,
است, معارضه قابل ونه دارد محدوديتي معجزاتنه حاليكه در كرد; پيدا ميتوان

يافت/ ميتوان rstuv امامان و انبياء غير در را آن مثل نه و
mnopq پيامبر وكار ميدهد انجام خداوند را معجزه آيا , استكه اين در سخن ولي
نـفوس بـه قـدرتي خداونـد, اينكه يا و است نمودن درخواست و كردن دعا تنها
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ظاهر عاداترا خارق اينگونه خدا اذن به ميتوانند كه ميدهد آنها ارادة و پيامبران
سازند/

است, خدا وكEم خدا كار مجيد, قرآن همچون معجزات از پارهاي شك بدون
حـضرت مـعجزات يا بيضاء يد و cdefg موسي عصاي همچون ديگري امّامعجزات

/ است بحث مورد بيماران شفاي و مردگان احياي زمينه در cdefg مسيح
معجزه كه ندارد مانعي هيچ يعني است; ممكن احتمال دو هر عقل, دليل نظر از
به قدرتيرا چنين خداوند يا و شود; انجام پيامبر درخواست و دعا به خدا سوي از
به معجزات استناد و توحيد اصل با منافات دو اين از هيچكدام دهد; پيامبران نفوس

ندارد/ خداوند
حضرت وسيلة به مردگان احياي مورد در است, مختلف نيز قرآن آيات ظواهر
زنـده خـدا اذن بـه را مـردگان <و :(mِا ِبِاذِْن الَْمْوتيى اُْحِي (َو ميفرمايد: cdefg مسيح

ميدهد/ نسبت خود به را مردگان احياي اينجا در ميكنم>
َفيَكُوُن ِفيِه (َفاَنُْفُخ مـيگويد: پرنده يك آفرينش و ساختن مورد در كه حالي در
و دمم مي آن در سپس سازم; مي پرنده شكل به چيزي ِگل, از <من :(mِا ِبِاذِْن طَيْرا

/y٣٧٥z ميگردد>! اي پرنده خدا, اذن به
و است, خـدا فـرمان وبه انبياء كار معجزات, از بعضي كه ميدهد نشان اولي
دو هر گفتيم كه همانگونه و است; خداوند كار ديگر بعضي كه ميدهد نشان دومي

ندارد/ توحيد اصل با منافاتي هيچگونه و ميگردد; باز الهي ارادة به سرانجام
مخالف توحيد اصل با است ا� اذن به هم آن شفابخشكه داروي يك تأثير آيا
در مؤثّر الهي اذن به mnopq پيامبر شخص ارادة كه دارد مانعي چه نه, مسلّما است؟
اين از دارند معنا اين نفي در اصرار كه آنها و باشد بيماران شفاي و مردگان احياي
است/ توحيد عين , مطلب اين و است ا� اذن به هرچيز تأثير كه غافلند حقيقت

# # #
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نبّوت و اعجاز رابطه -٢

ثـابت چگونه يعني دارد, آن صاحب نبّوت بر دjلت چگونه معجزه اينكه در
مـيان در است؟ الهـي وحـي آورده او كـه را احكـامي و قوانـين و معارف ميكند

است/ گفتگو دانشمندان
بسـياري كه حالي در است; عقلي معنا اين بر معجزه دjلت ميگويند: بعضي

باشد/ وضعي دjلت دjلت, اين كه دادهاند ترجيح
نميتواند اصو� خارقالعاده يككار انجام كه ميشود تصّور گاه اينكه: توضيح
و دهـد انجام معجزهاي كسي دارد مانعي چه باشد; نبّوت مّدعي صدق بر دليلي
كـه است ايـن بـر دليـل آيـا است ماهري خطاط فرضا كسي گر ا نباشد هم پيامبر

؟ هست نيز سنجي نكته دانشمند
امر يك معجزه كه ندارند توّجه نكته اين به ميگويند را سخن اين كه آنها ولي
بـلكه نـيست; مـيزند سـر مـاهر و دانشـمند انسـانهاي از كـه العـادهاي خــارق
الهـي نـيروي به مّتكي منحصرًا يعني انسان, قدرت فوق كه است خارقالعادهاي

است/
اختيار در است خارج انسانها عهدة از عادتيكه خارق خداوند است ممكن آيا
حكـمت بـا امـر ايـن آيا سازد؟ گمراه را خود بندگان و بگذارد دروغگويي مّدعي
وكـيل مـن بگـويد: شخصي كه ميماند اين به درست اين است؟ سازگار خداوند
در را مخصوصخود مهر او استكه شاهدشاين و هستم, شما سوي فEنكسبه
او اختيار در مخصوصشرا مهر اّدعا اين به علم با شخص آن و گذارده من اختيار

بگذارد/
را كاري چنين است محال وگرنه است; او رضايت و قبول بر دليل اين مسلّما
٤٤ آيه mnopqدر اسEم پيامبر مورد در مجيد قرآن استكه چيزي همان اين دهد انجام
ـ َقـاويىِل َاْ َبـْعَض َعلَيْنَا َل تََقوَّ (َولَْو ميگويد: فرمودهوچنين بيان حاقه سوره ٤٦ تا
ما ـ ميبست, ما بر دروغ سخني او گر <وا الَْوِتيَن): ِمنُْه لََقطَْعنَا ثُمَّ ـ ِبالْيَِميِن ِمنُْه َخْذنَا ََ
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بـه اشـاره y٣٧٦z مـيكرديم>/ قـطع قلبشرا سپسرگ ـ ميگرفتيم, قدرت با را او
مـنحرف حق از گر ا معجزات آن داشتن با mnopq اسEم پيامبر : كه است اينكمطلب
كـه ميكرد ايجاب الهي حكمت ميداد, خدا به نسبت خEفي سخن و ميگشت

كند/ هEك اورا سريعا و ندهد مهلت او به لحظهاي
كه ندارد لزومي هستند;لذا و بوده بسيار جهان در نبّوت دروغين مّدعيان البتّه
در تنها سخن اين سازد, نابود را او كند دروغ اّدعاي كسي اينكه مجرد به خداوند
بـبندند خـدا بـر دروغ گـر ا كـه است, آنها اختيار در معجزه كه است كساني مورد

است/ جهل به اغراي چون نميدهد مهلت آنها به خداوند
از كه بودند مّدعي انبياء كه: است اين شده داده سؤال اين به كه ديگري پاسخ
نازل آنها به مستقيم طور به وحي خواه شده; داده فرمانرسالت آنها به وحي طريق
كه است بوده خارقالعادهاي امر بوده هرچه فرشتگان/ نزول طريق از يا باشد شده
مـاوراي عالم از تصّرف نوعي حتما و ندارد; انسان معمولي كات ادرا به شباهتي

است/ انبياء نفوس در طبيعت
هستيد ما مثل انساني هم شما كه ميكردند ايراد آنها به مخالفان دليل همين به
شـده نـازل شـما بر است العاده خارق امر يك كه وحي است ممكن چگونه پس
y٣٧٧z دارند/ ديگرانتفاوت با ثابتكنند ميزدندتا معجزات دستبه آنها لذا باشد؟
در و است اولروشنتر پاسخ ولي ميرسد, نظر به مناسب پاسخ دو هر گرچه ا

نيست/ دو اين بين منافاتي حال عين
# # #

يكديگر با تفاوتمعجزاتانبياء -٣

ايـن آيا است/ بوده مختلف و متنّوع بسيار الهي پيامبران معجزات كه ميدانيم
دارد؟ وجود اينجا در نكتهاي يا است تصادفي امر يك مطلب

بلكه بدانيم; تصادفي مسأله يك را موضوع اين كه ميرسد نظر به بعيد بسيار
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هر كه ميداده قرار چنان را انبياء معجزات حكيم, خداوند استكه اينگونه ظاهرًا
باشد/ داشته را اثر قويترين , مكاني و زماني شرايط آن در معجزات از كدام

ميدرخشد mnopq اسEم پيامبر معجزة بزرگترين عنوان به قرآن ميبينيم گر ا مث^
مبعوث دنيا پايان تا جهان مردم همه mnopqبراي اسEم پيامبر اّو� استكه آن خاطر به
او ثانيا: نشود, كهنه گذشتزمان با كه باشد داشته جاويدان اي معجزه بايد و شده
اعـEي حـّد در انسـاني, چنين وسيله به كتابي چنان آوردن بود;و نخوانده درس
بـودن بـلند و مـحيط آن مـردم افكـار سـطح بودن پايين ثالثا: بودو خواهد اعجاز

است/ قرآن براعجاز ديگري آشكار قرينه قرآن, محتواي
اوج در روز آن در yمـعارفشان و افكـار zبرخEف عرب ادبيات گذشته اينها از
جاهلي اشعار در آن نمونههاي كه ـ نامي سخنوران و بزرگ وشعراي بود; شكوفايي
و فـصاحت بـرابـر در افـرادي چنين كه هنگامي ميخورد/ـوجودداشتند چشم به

ميشود/ آشكارتر معجزه اين عظمت بزنند, زانو بEغتقرآن
آن مانند و شياطين و بادها تسخير مسأله cdefgكه سليمان حضرت معجزة همچنين
زيرا داشت; او حكومت و ملك وسعت با تناسب بود, پرندگان سخن از گاهي آ و

ميبرد/ فراتر انسانها جهان از اورا حكومت قلمرو
cdefg مسيح عصر در طّب پيشرفت و ,cdefg عمران بن موسي عصر در وسعتسحر
و عـلوم پـيشرفتهترين كـه بـاشد چـنان آنـها مـعجزات كه ميكرد ايجاب كدام هر

بماند/ عاجز آن مقابل در دانشهايزمان
سؤال به پاسخ در cdefg الرضا موسي بن علي امام گفتار از ميتوانيم را سخن اين

كرد/ استفاده خوبي به , y عرب ادبيّات معروف zعالم ابنسّكيت
يد معجزه با cdefgرا عمران موسيبن خداوند <چرا پرسيد: سّكيت ابن هنگاميكه
و كEم قبيل از mnopqرامعجزهاي محمد و طب معجزه با cdefgرا عيسي و عصا و بيضاء
سحر برانگيختكه cdefgرا موسي هنگامي متعال <خداوند cdefgفرمود: امام خطبهها؟>
چيزي متعال خداوند سوي cdefgاز موسي و بود شده چيره زمان آن اهل بر ساحران
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آنها بر وحّجترا باطلكرد را آنها وسحر نداشتند آنرا با مقابله توانايي آنها كه آورد
فلج بيماريهاي كه برانگيخت وقتي در cdefgرا عيسي متعال خداوند و نمود/ تمام
طبيبان و طب بازار وطبعا ـ داشتند طب به شديد نياز ومردم بود; شده آشكار كننده
يـافت آنـان نـزد آن هـمانند كـه آورد چـيزي خـدا نــزد cdefgاز مســيح ـ بــود داغ
به را yپيسيz برص به مبتEي و زاد مادر كور كرد, زنده آنها براي را نميشد/مردگان
در mnopqرا محمد متعال خداوند و نمود; تمام آنها بر وحّجترا داد شفا خداوند اذن
اهل بر - وشعر فرمود ميكنم وتصور - نغز سخنان و خطبهها كه مبعوثكرد وقتي
كه آورد متعال خداوند سوي از احكامي و مواعظ و اوكتاب لذا غالببود; آنزمان
اين سّكيت ابن كه هنگامي نمود> تمام آنان بر حجترا و كرد باطل را آنها سخنان
را تو مثل zيا بودم/> نديده هرگز را امروز مثل سوگند خدا <به گفت: شنيد را سخنان

y٣٧٨z /yنديدهام هرگز امروز در
# # #

ازقبيلسحرنيست معجزه -٤

دانشمندان كلمات در اjيّام قديم از استكه مطرح ديگري مّهم سؤال اينجا در
اثر بر كفار از حّتي افرادي استكه شده ديده بسيار استكه اين سؤال شده/ عنوان
بسـيار تـمرينهاي يـا و نـفساني خواسـتههاي با مبارزه و پرمشّقت, رياضتهاي
ميان در مخصوصا معنا اين كردهاند پيدا عادات خارق از پارهاي بر توانايي سخت,
امـروز نشـريات و دانشـمندان كـتب در و مـيشود ديـده زيـاد هـندي مـرتاضان
جائي استكه هازياد ازايننمونه قدري وبه كردهاند نقل آنرا از مختلفي نمونههاي
را صـحنهها ايـن كـه هـنگامي افراد باورترين دير حّتي نميگذارد باقي انكار براي
سربزند/ خاّصي افراد از است ممكن خارقالعاده امور كه ميكنند قبول ميبينند

و عـادات خارق اين ميان ميتوانيم چگونه ما كه ميشود پيدا سؤال اين حال
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ايـن آيـا درچـيست؟ تـفاوتش دارنـد تفاوتي گر ا و بگذاريم؟ فرق انبياء معجزات
مـرتاضان عادات خارق قبيل از نيز نبّوت مدعيّان معجزه كه ندارد وجود احتمال

باشد؟!

پاسخ

در بـاشيم; داشـته سحر از فشردهاي تعريف بايد نخست سؤال, اين پاسخ در
فـراوانـي بـحثهاي آمـدهاست وجـود بـه تاريخي چه از و چيست سحر اينكه
گفت: ميتوان ولي تعيينكرد; آن براي بتوان معّيني استتاريخ /مشكل وجوددارد
و بـاشد پنهان آن سرچشمة كه است چيزي هر و كار هر معناي: به اصل در سحر
انجام مختلف وسايل از استفاده با كه ميگويند خارقالعادهاي كارهاي به معمو�

است/ مردم فريب و اغفال ازآن هدف و ميشود
مؤثر و قوي تلقينهاي با يعني ميكنند استفاده آن در تلقيني عوامل از گاهي
خدعه و تردستي از وگاه ندارد واقعّيتي كه ميكنند منعكس عوام نظر در مسائليرا
سرگرم بينندگانرا ترتيبكه اين به ميگيرند/ بهره چشمبندي اصطEح به و نيرنگ و
كه ميسازند دگرگون و جابهجا چيزهاييرا مهارت و سرعت سپسبا مسائليكرده
خـارق يك را آن بـلكه نشوند; دگرگونيها و جابجايي اين متوّجه هرگز ببينندگان

ميپندارند/ عادت
مسـائلي يـا اجسـام, از بـعضي شيميايي و فيزيكي ناشناخته خواّص از گاهي
كـه طـوري بـه مـيگيرند; بـهره مـختلف زوايـاي از نور تابش چگونگي به مربوط

بيخبرند/ آن اسرار از كه ميبينند خود برابر در را عادتي خارق امور بينندگان,
خارق امور شياطين, از كمكگرفتن و ارواح با ارتباط طريق آنهااز آنكه خEصه
است/ درج سحر لغويكلمه جامع مفهوم در اينها وهمة ميدهند انجام العادهايرا
و روحي نيروهاي تمركز و شاّق تمرينهاي طريق از كه غالبا مرتاضان كارهاي
خارق را آن گاهي هرچند شمرد; سحر نوعي ميتوان رانيز ميگيرد انجام جسمي
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ميدهند/ قرار سحر برابر در عادتي
مهم است/ انكار قابل غير انسانها از بعضي سوي از امور, اين انجام حال هر به
بگيريم, نظر در عاداتمرتاضانرا وخارق معجزاتوسحر ويژگيهاي استكه آن

شود/ روشن ًEكام انبياء معجزات با آن تفاوت تا
ميكنيم: برخورد تفاوتروشن چند به اينجا در

عـادت خـارق و سـحر كه حالي در است, الهي نيروي به متّكي معجزات -١
و عظيم بسيار معجزات لذا ميگيرد; سرچشمه بشري نيروي از مرتاضان و ساحران

ميباشد/ محدود مرتاضان عادت خارق و سحر كه حالي در است نامحدود
انجام وبراي كردهاند; ميدهندكهتمرين انجام كارهاييرا فقط آنها ديگر تعبير به
كنون تا و نميدهند; انجام شود پيشنهاد آنها به كه كاري هر اما دارند; آمادگي آن
انجام بخواهيد هرچه كه آمادهام من بگويد: ساحري مرتاضيا استكه نشده ديده

دارند/ گاهي آ و ايتمرين رشته در كدام هر كه چرا دهم,
ـ ميكردند ارائه مردم مطالبه از قبل و شخصا معجزاتيرا انبياء كه است درست
و ,cdefg مـوسي بـيضاي يـد و عصا معجزة و mnopqژ, اسEم پيامبر معجزه قرآن مانند:
پـيشنهادهاي آنـها بـه هـا امّت كه هنگامي ولي ـ cdefg مسيح توسط مردگان احياي
يـا و فرعونيان, از بEها انواع شدن برطرف يا شقالقمر, مانند: ميكردند جديدي
zالبتّه نداشتند استنكاف آن از هرگز اينها مانند و برايحواريون, آسماني مائده نزول

/yلجوجان بهانهجويي عنوان به نه باشد حقيقت كشف براي اينكه شرط به
طوjنيخواستندتاتمام اومهلت از ميبينيمكهفرعونيان cdefg موسي داستان در لذا

ثُمَّ كُم كَيَْد (َفاَْجِمُعوا عنوان به و سازند فراهم را كار مقّدمات و كنند جمع را ساحران
حاليكه در گيرند; كار به و سازند متمركز را خود وتوان نيرو تمام y٣٧٩z ( َصفّا ائْتُوا
تقاضاي ساحران سحر مشاهده از بعد و نداشت; مقدمات اين به cdefgنيازي موسي
ساحران و بود الهي نيروي به مّتكي او كه چرا نكرد; آنها با مبارزه نحوه براي مهلتي

انسانيبودند/ محدود نيروي به مّتكي
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و است مـثل بـه مـقابله و مـعارضه قـابل بشـري عادات خارق دليل همين به
آن آورنده دليل همين به نيز و بياورند; را آن همانند ميتوانند ديگري انسانهاي
هـيچكس بگـويد و كـند; مـقابله بـه دعوت يعني تحّدي كه نميكند جرأت هرگز
از قطعا معجزاتچون حاليكه در ندارد; ميدهم انجام من كه آنچهرا انجام توانايي
است; بوده تحّدي با توأم همواره نيست, ساخته yبشري نيروي با z انساني هيچ
را قرآن همانند كه شوند جمع جن و انس تمام گر <ا mnopqفرمود: اسEم پيغمبر مث^
برابر در بشري عادات خارق كه هنگامي جهت همين به ندارند!> توانايي بياورند
بـامعجزه تـوانـائي هـرگز سـحر و ميشوند; مغلوب زودي به گيرند قرار معجزات
ندارد/ پروردگاررا برابر در معارضه قدرت انساني هيچ كه درستهمانگونه راندارد;
ديـده فرعون و cdefg موسي داستان در خوبي به مجيد قرآن در مسأله اين نمونة
مدتها و كردند, جمعآوري مصر شهرهايكشور از ساحرانرا تمام آنها كه ميشود
بر يكچشم در سرانجام و ريختند; نقشهها و داشتند سحر ارائه براي چيني مقّدمه

شد/ آب نقشبر cdefgهمه موسي اعجاز برابر در زدن هم
# # #

در نـدارد خاّصي تربيت و تعليم به نياز است خدا سوي از چون معجزات /٢
و تـعليم رشـته يك بـه مسـبوق هـميشه سـاحران ريـاضتهاي و سحر كه حالي
فـرا را استاد تعليمات خوبي به شاگرد گر ا كه گونهاي به است مستمر تمرينهاي
از خوبي به ميدهد تشكيل مردم حضور در مجلسيكه در است ممكن باشد نگرفته
وبدون لحظهاي هر در الهي معجزات ديگر تعبير به شود/ ورسوا نيايد بر عهدهآن
امـوري بشـري عادات خارق كه حالي در گيرد; انجام است ممكن سابقهاي هيچ
حـاصل مهارت و آنهاآشنايي به نسبت زمان مرور با و تدريجي طور به كه هستند

نيستند/ انجامپذير گهاني نا و دفعي طور به هيچگاه و ميشود
را ساحران فرعون كه شده اشاره مسأله اين به cdefgنيز موسي و فرعون داستان در
داده تعليم شما به را سحر اسرار او و است شما cdefgبزرگ موسي كه ميكند مّتهم
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ميشودكهساحران دليلگاه بههمين y٣٨٠z ْحَر): السِّ َعلََّمكُُم الَّذيى كُُم لَكَِبيُر است(ِانَُّه
ميكنند/ تمرين آنها با و ميدهند تعليم را خود شاگردان سالها يا ماهها

# # #
شـناخت بـراي ديگر طريق است: آنها صدق گواه معجزه, آورندگان وضع -٣
است/ دو ايـن آورنـدگان حـال مـقايسة بشـري, عـادات خـارق از الهي معجزات
متناسب اوصافي لذا دارند را هدايتمردم مأموريت خدا سوي از معجزه آورندگان
چنين نه و هدايند مأمور نه مرتاضان, و وكاهنان ساحران حاليكه در دارند; را آن با

است: زير گانه سه امور از يكي معمو� آنها هدف و ميكنند دنبال را اهدافي
لوح/ ساده مردم اغفال -١

عوام/ تودة ميان در شهرت كسب -٢
مردم/ ساختن سرگرم طريق از ماّدي درآمد كسب -٣

ميشوند, ميدان وارد yآنها مانند و ساحران و zپيامبران دوگروه اين كه هنگامي
چنانكه دارند; مكتوم را اهدافخود و منويّات طوjني مّدت براي نميتوانند هرگز
پاداش و اجر درخواست فرعون از شوند ميدان وارد آنكه از قبل فرعوني ساحران
لِبيىَن الْغاى نَْحُن كُنَّا ِاْن لَأََْجرا لَنَا ِانَّ داد:(َقالُوا مهّمي اجر وعده آنها به هم او و كردند مهم
َما (َو ميگفتند: كرارا پيامبران كه حالي در y٣٨١z ِبيَن)/ الُْمَقرَّ لَِمَن ِانَّكُْم َو نََعْم َقاَل ـ
y٣٨٢z طلبم> نمي شما پاداشياز هيچ y,دعوتzمنبراياين> اَْجٍر): ِمْن َعلَيِْه اَْسئَلُكُْم

y/است آمده پيامبر چندين درباره مجيد قرآن آيه چندين در تعبير zاين
مسـتكبرهستند, و ظـالم فـرعون خدمت در ساحران ميبينيم كه همين اصو�
قدر هر انسان كه است پيدا گفته ونا ميباشد/ كافي معجزه از سحر شناخت براي
از تش نيا واقعي قيافه باز باشد داشته خود اهداف و افكار بر پردهپوشي در مهارت

ميشود/ ظاهر اعمالشان خEل
بـررسي و اشـخاص گـونه ايـن زنـدگي سـوابـق در مـطالعه اينكه سخن كوتاه
همسويي به توّجه وهمچنين ميدادند انجام كه عاداتي خارق از استفاده چگونگي
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راهنماي آنها, اخEق و رفتار طرز نيز و اجتماعي مختلف طيفهاي به نسبت آنها
در كه ديگري تفاوتهاي از نظر قطع و است معجزه از سحر شناخت براي خوبي
آساني كار طريق اين از عادات خارق وديگر سحر از تشخيصمعجزات شد ذكر jبا

است/
يكجـا در است; كـرده اشـاره حـقيقت ايـن بـه دقيقي تعبيرات با مجيد قرآن
َعـَمل ُيـْصِلُح َ mَا ِانَّ َسـيُبِْطلُُه mَا ِانَّ ـْحُر السِّ ِبـِه ِجـئْتُْم َمـا ُموسيى (َقاَل ميگويد:
بزودي خداوند كه است; سحر داديد, انجام شما "آنچه <موسيگفت: الُْمْفِسِديَن):
/y٣٨٣z نميكند> اصEح مفسدانرا عمل yهرگزzخداوند كه چرا ميكند; باطل آنرا
عـملي چـنين مسـلّما و است بـاطل عملشان و مفسدند افرادي ساحران آري

باشد/ داشته جامعه در اصEحي اثر نميتواند
تو <نترس ميفرمايد: cdefgكرده, موسي به خداوند كه خطابي در ديگر جايي در
ِفـي َمـا لِْق اَ (َو ميافزايد: سپس و ( ْعليى َاْ اَنَْت ِانََّك تََخْف َ) برتري>: و yپيروزz
كه :<چيزيرا ( اَتيى َحيُْث اِحُر السَّ يُْفِلُح َ َو َساِحٍر كَيُْد َصنَُعوا ِانََّما َصنَُعوا َما تَلَْقْف َيِميِنَك
آنـها آنـچه كـه چـرا مـيبلعد! ساختهاند آنها را آنچه تمام بيفكن, داري دست در
y٣٨٤z شد>/ نخواهد رستگار بيايد هرجا ساحر و است; ساحر مكر تنها ساختهاند
آنها دارد; آن با هماهنگ روحياتي طبعا و است نيرنگ و خدعه ساحر كار آري
آنها ميتوان زودي به اعمالشان و صفات خEل از و هستند خدعه و متقّلب افرادي
اعجاز با استكه سندي انبياء صداقت و كي پا و اخEص كه حالي در شناخت; را

y٣٨٥z ميدهد/ آنها به بيشتري روشنايي و شده آميخته آنها
# # #

اعجاز منطقمنكران -٥

نمونههاي كه شدهاند متشّبث عقلي ظاهرا دjيل از بعضي به گاه اعجاز, منكران
و آياتقرآنزده از پارهاي دامن به دست نيز بعضي ايم; داده پاسخ و قب^گفته آنرا
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ymnopq اسEم پيامبر zمخصوصا انبياء, معجزات مسأله آيات اين كه پنداشتهاند چنين
آن به كه آياتي عمدهترين مينمايند; انكار را قرآن از غير معجزاتي و نميكند نفي را

است: آياتزير جويند استتمّسك ممكن يا و جسته تمّسك
أَْْرِض ِمـَن َلـنَا تَْفُجَر َحتَّيى لََک نُّْؤِمَن لَْن (َوَقالُوا ميخوانيم: اسراء سوره در -١
َماَء السَّ تُْسِقطَ َأْو ـ تَْفِجيرا ِخَ�لََها أَْنهَاَر َر َفتَُفّجِ َوِعنٍَب نَِّخيٍل ْن مِّ َجنٌَّة لََک تَكُوَن َأْو ـ يَنْبُوعا
َأْو ُزْخـُرٍف ْن مِّ بَيٌْت لََک يَكُوَن َأْو ـ nقَبِي َوالَْمَ�ِئكَِة mِِبا تَأِْتَي َأْو كَِسفا َعلَيْنَا َزَعْمَت كََما
َّٕاِ كُنُت َهْل َربِّيى ُسبَْحاَن ُقْل نَْقَرُؤُه ِكتَابا َعلَيْنَا َل تُنَّزِ َحتَّيى لُِرِقيَِّک نُّْؤِمَن َولَْن َماِء السَّ ِفيى تَْرَقيى

/y٣٨٦z ُسو4) رَّ بََشرا

ترجمه

ايـن از جـوشاني چشـمه ايـنكه تـا آوريم نمي ايمان تو به هرگز "ما گفتند: <و
تو آن از انگور و نخل از ياباغي ـ سازي, خارج ما براي yسوزان و zخشک سرزمين
را آسـمان yهـاي zسنگ قطعات يا ـ سازي, جاري نهرها آن jي jبه در و باشد;
مـا برابـر در را فرشتگان و خداوند يا آري; فرود ما سر بر پنداري, مي كه آنچنان
و باjروي; آسمان به يا باشد; Eط از yونگار نقش zپر اي خانه تو براي يا ـ بياوري,
ما بر yخدا سوي zاز اي نامه كه آن مگر آوريم نمي ايمان روي, آسمان به گر ا حّتي
!yمعنا بي سخنان اين zاز پروردگارم است منّزه بگو:" بخوانيم/ را آن كه آوري فرود

هستم؟!"> yخدا سوي zاز فرستاده انساني جز من مگر
اينگروه معجزاتيكه از هيچيك برابر mnopqدر اسEم پيامبر ميبينيم كه همانگونه
است منّزه : بودكه اين جوابش تنها و نشد تسليم خواستند او از قريش مشركان از

هستم؟ خدا فرستادة بشري جز من مگر من, پروردگار
ِبـَها َب كَذَّ َأْن َّٕاِ ِباْÐيَاِت نُّْرِسَل َأْن َمنََعنَا (َوَما ميخوانيم: سوره همان در باز -٢
را yجـويان بـهانه خواستي zدر معجزات اين كه نبود ما مانع چيز <هيچ لُوَن): أَْوَّ
تكـذيب را آن ,yداشـتند را ها درخواست همين كه z پيشينيان اينكه جز بفرستيم
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پيشينياننسبتبهآيات ميدهدكهبهخاطرتكذيب نيزنشان اينآيه /y٣٨٧z كردند;>
نداد! mnopq اسEم پيامبر به معجزهاي خداوند الهي,

ِبـِه َضاِئٌق َو َلْيَك ِا يُوحيى َما َبْعَض تَاِرٌك (َفَلَعلََّك است: آمـده هود سورة در -٣
َشْيٍء كُلِّ َعلَيى mُا َو نَِذيٌر اَنَْت ِانََّما َمَلٌك َمَعُه جاىَء اَْو كَنٌْز َعلَيِْه اُنِْزَل َ لَْو يَُقولُوا اَْن َك َصْدُر
پذيرش عدم خاطر zبه ميشود, وحي تو به كه بعضآياتيرا yغEابz <شايد ِكيُل): َو
شود yناراحت zو تنگ جهت اين از سينهات و ;yاندازي تأخير به zو كني ترك yآنها
است؟!" نيامده او ايهمراه فرشته چرا ويا نشده اونازل بر گنجي چرا ميگويند:" كه
چيز همه بر وناظر نگاهبان خداوند, و اي; دهنده بيم فقط تو yكه چرا مباش! zنگران

/y٣٨٨z <y"/رسد مي آنان حساب به و ;z است
انت (انّما ميفرمايد: كافران تقاضاي برابر در كه است اول آية شبيه نيز آيه اين

دهندهاي/> بيم فقط <تو نذير):
بِِّه, رَّ ْن مِّ آيٌَة َعلَيِْه اُنِْزَل لَْوَ كََفُروا الَِّذيَن يَُقوُل (َو است: آمده نيز رعد سورة در -٤
معجزهـ zو آيه چرا ميگويند:" شدند كافر كه كساني > :( َهاٍد َقْوٍم لِكُلِّ َو ُمنِْذٌر اَنَْت ِانََّما
گـروهي هـر براي و دهندهاي; بيم فقط تو نشده؟!" نازل او بر پروردگارش از yاي

/y٣٨٩z <y/است بهانه همه اينها zو است; اي كننده هدايت
تسليم معجزه براي آنها خواستههاي برابر mnopqدر پيامبر كه نميگويد تعبير اين آيا

نشد؟
َقاِدٌر mَا ِانَّ ُقْل بِِّه ْنرَّ مِّ آيٌَة َعلَيِْه َل نُزِّ َ لَْو َقالُوا (و ميخوانيم: نيز انعام سوره در -٥
از yاي مـعجزه zو نشانه چرا گفتند:" <و يَْعلَُموَن): َ كْثََرُهْم اَ َولىِكنَّ آيًَة َل يُنَزِّ اَْن َعليى
اي نشانه كه است قادر خداوند, بگو:" شود؟!" نمي نازل او بر پروردگارش طرف

y٣٩٠z دانند/> نمي آنها بيشتر ولي كند;" نازل
از <جمعي ميگويد: آيه اين ذيل در طبرسي اjسEم امين مرحوم بزرگ مفّسر
دارد اين دjلتبر "آيه وگفتهاند: اعتراضكرده آيه اين به مسلمين بر yكّفار z مEحده
پاسخ در بود كرده نازل گر ا كه چرا است; نكرده mnopqنازل محّمد بر آيتي خداوند كه
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اشاره آن به بعدا كه پرداخته ايراد اين پاسخ zسپسبه ميكرد/"> اشاره آن به مشركان
y/شد خواهد

از مـعجزات مورد در وسوسهها گونه اين كه ميشود معلوم محّقق اين كEم از
نيست/ ما وزمان عصر به منحصر و است بوده قديم

ضعيفبود آنها به استدjل چون كه شده ذكر زمينه اين در نيز ديگر آيات بعضي
شد/ صرفنظر آن از

پاسخ

بهانهها به و سازد روشن آياترا اين مفهوم و تفسير ميتواند نكته چند به توّجه
دهد/ پايان

نميكند, نفي مطلق طور به معجزاترا آيات اين از يك هيچ استكه ١-روشن
تنها باشد, داشته ميپندارند آن به كنندگان استدjل آنچه بر دjلتي فرضكه به و
قرآن بودن معجزه مسلّما اين بر اضافه mnopqاست; اسEم پيامبر از معجزه نفي بر دليل
يك عنوان به اينكتابآسماني مجيد, قرآن از آيه چندين در كه چرا نميكند; نفي را
در و گـرديده, معارضه به دعوت مخالفان تمام از و شده معرفي جاويدان معجزه
به دعوت انسرا و كهجن باjتر و اينبرتر از معجزهاي چه ماندهاند/ عاجز آن مقابل

y٣٩١z باشند؟ نداشته مقابله اتوانايي امّ و كند مقابله
mnopqمنحصر اسEم پيامبر معجزه استدjjت, اين تمام فرضصحت به بنابراين
نبّوت مسأله در مشكلي هيچ yفرضصحت به z مسأله اين ميشود; مجيد قرآن به
نخواهد نبّوت مخالفان به كمكي هيچ كه همانگونه نميكند, mnopqايجاد اسEم پيامبر

كرد/
بـنابرايـن پـيشين; پـيامبران عـادات خـارق و مـعجزات از پـراست قرآن آيات
با نيز mnopq اسEم پيامبر مورد در و باشد, انكار قابل كه نيست چيزي آنها معجزات
معجزات نفي جز نميماند چيزي بنابراين ميگويد; سخن قرآن اعجاز از صراحت
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خواهد تاريخي و فرعي يكمسأله تنها بهفرضصحت, mnopqكه اسEم پيامبر از ديگر
داشت/ نخواهد اعتقادي مسائل در تأثيري و بود

بـلكه نبوده; حقيقي معجزات نفي هدف, كه ميدهد نشان آيات اين لحن -٢
است/ بوده اقتراحي معجزات نفي هدف,

طريق از خود, دعوي صدق اثبات است, پيامبران وظيفة آنچه اينكه: توضيح
ديگر دهند نشان معجزه كافي قدر به بنابراينهرگاه ميباشد; ديگر طرق معجزاتيا
در نيستكه العادهگر mnopqيكخارق پيامبر ندارند; اينرابطه در وظيفهاي هيچگونه
معجزهاي پيشنهاد خود سليقة و ميل مطابق شود وارد در از هركس و بنشيند جايي
و قوانين و كند; مطرح ديگري پيشنهاد باز بود مايل گر ا آن مشاهده از پس و كند;
يا بپذيرد mnopqرا پيامبر دعوت نيز همه اين از بعد و بگيرد; بازي به آفرينشرا سنن

كند/ خالي شانه بهانهاي به نكرد اقتضا ميلش گر ا
بـه حـقطلبان و حقجويان براي را معجزات كه است مأمور او ديگر: تعبير به
ـ اقـتراحـي مـعجزات به ندارد مأموريّت هرگز ولي دهد; ارائه حجت اتمام مقدار
بلكه حق, تحقيق براي نه خود هوسهاي مطابق جويان, بهانه كه را معجزاتي يعني
پاسخ ـ ميكنند پيشنهاد حقيقت از فرار براي دستاويزي آوردن دست به خاطر به

گويد/
اين براي روشني بسيار دليل شده مطرح آيه, نخستين در كه پيشنهادهايي نوع
براي كه حالي در كردند! معجزه هفت تقاضاي ميبينيم يكسو از است; موضوع

است/ كافي معجزه يك حقجو, افراد
ما گفتند: مث^ بود; آنها نابودي مايه بعضا كه اطلبيدند ر معجزاتي ديگر سوي از
فـرود مـا سـر بـر ميپنداري كه آنچنان را آسماني سنگهاي تا نميآوريم ايمان
انسـان هـيچ است واضـح y٣٩٢z ِكَسـفا) َعلَيْناى َزَعْمَت كَماى ماىَء السَّ تُْسِقَط آري!:(اَْو
مـعجزه, از هـدف زيـرا نميطلبد; شود او نابودي مايه كه را معجزهاي حقجويي

نابودي/ و مرگ نه است ايمان
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ايـنكه مـثل ; بـودهاست مـحال اصـ^ كـه ميطلبيدند را اموري سوم سوي از
ِئكَِة الَْم�ى َو mِِبا تَأِْتَي (اَْو بياوري! ما برابر در را فرشتگان و خدا بايد كردند: پيشنهاد

y٣٩٣z /(nقَبِي
جويان بهانه اين نزد و برخيزد آنجا از كه ندارد مكاني خداوند كه است واضح

آيد/
بـا بـودند كـرده مـطرح خودشان كه معجزهاي تقاضاي از بعد چهارم سوي از
را ديگر كار فEن تا نميپذيريم تو از دهي انجام هم اينكاررا گر ا ميگويند: صراحت
ايمان آسمانروي, به گر ا حّتي و باjروي; آسمان به <يا گفتند: دهي!وچنين انجام
بخوانيم>!: را آن كه آوري فرود ما بر yخدا سوي zاز اي نامه كه آن مگر آوريم نمي

y٣٩٤z /( نَّْقَرُؤُه ِكتَابا َعلَيْنَا َل تُنَزِّ َحتّيى لُِرِقيَِّك نُّْؤِمَن َولَْن َماِء السَّ ِفي تَْرقيى (اَْو
معجزات جز چيزي آنها هدف كه ميفهميم وضوح به شد گفته آنچه به توّجه با
گـونه ايـن مـقابل در كـه نـيست مأمـور پـيامبري هـيچ و است; نـبوده اقــتراحـي

گردد/ تسليم درخواستها
انـبياء ظـهور عـصر بـه مـربوط تـاريخي حـوادث از بسـياري در ايـنكه جالب
براي معجزات مشاهده از بعد كّفار كه ميخوانيم mnopq اسEم پيغمبر زمان مخصوصا
مـتوسل سـحر بـهانه بـه آنـها مـقابل در شـدن تسـليم و مسئوليت بار زير از فرار
بعد حّتي كه cdefgداشتند موسي برابر در فرعونيان و فرعون كاريكه همان ميشدند;
و مـاهر و ورزيـده سـاحران هـمه آن بـر تـنهايي cdefgبـه مـوسي غـلبه مشـاهده از
نيروي به اتكايآن cdefgو موسي اعجاز بر بود روشني نشانه كه ـ ساحران ايمانآوردن
شماست بزرگ او مسلم طور <به گفتند: و برنداشتند خود سخن از دست باز الهيـ,

y٣٩٥z ْحَر)/ الّسِ َعلََّمكُُم الَِّذيى كُْم لَكَِبيُر (ٕاِنَُّه است>: آموخته سحر شما به كه
َكـلََّمُهُم َو الْـَمَ�ِئكََة لَيِْهُم ٕاِ لْنَا نَزَّ َأنَّنَا (َولَْو ميفرمايد: انعام سوره ١١١ آيه در لذا
گر ا yحّتيz <و :(mُا يََشاَء َأْن َّٕاِ لِيُْؤِمنُوا كَانُوا ا مَّ nُقُب ٍء َشيىْ كُلَّ َعلَيِْهْم َوَحَشْرنَا الَْمْوتَي
را چيز همه و گفتند, مي سخن آنان با مردگان و كرديم, مي نازل آنها بر را فرشتگان
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بخواهد/> خدا كه آن مگر آوردند; نمي ايمان هرگز نموديم, مي جمع آنها برابر در
<آنها ِبَها): يُْؤِمنُوا َّ آيٍَة كُلَّ يََرْوا ِاْن (َو ميفرمايد: انعام سوره ٢٥ آيه در همچنين
آيه در نيز و نميآورند/> ايمان ببينند را معجزهاي و نشانه هر گر ا كه لجوجاند چنان
با ميكردند طلب را مختلفي معجزات كه آنها تقاضاي پاسخ در عنكبوت سوره ٥١
آنها براي <آيا َعلَيِْهْم): يُتْليى الِْكتَاَب َعَلْيَك اَنَْزلْنَا اَنَّا يَكِْفِهْم (اََولَْم ميفرمايد: صراحت
تـEوت آنـها بـر پيوسته كه كرديم نازل تو بر را آسماني كتاب اين كه نيست كافي

ميشود>/
mnopq پيامبر دعوت حقانيّت اثبات براي بايد معجزه استكه آن سخن اين مفهوم
اصرار آنها چرا بنابراين است; آيت و سند بهترين yقرآنz آسماني كتاب اين و باشد

دارند؟/ پي در پي معجزات براي
داشته معجزهاي هر پيامبران و است خداوند كار واقع در معجزات مسلّما -٣
ميشده پيدا مردم از گروهي براي تصور اين وليگاه است; او وفرمان اذن به باشند
انـجام بـخواهـند هـرچـه و هسـتند يشـاء مـا فّعال معجزات زمينة در پيامبران كه
سـبب بسـا اي و مـيساخته, فـراهـم انـبياء دربارة را غلّو زمينة امر اين ميدهند/
الهي پيامبران و انبياء گاه دليل همين به بدانند; خدا همچون را آنها مردم كه ميشده
بـلكه نـيست; ما ناحية از كار اين ميگفتند: و نميشدند معجزات پيشنهاد تسليم

است/ كرده اراده چه او ببينيم بايد و است خداوند فرمان و اذن به منوط
يَأِْتَي َأْن لَِرُسوٍل كَاَن (َوَما ميخوانيم: رعد سوره ٣٨ آيه در كه آن اينسخن شاهد
خدا>/ اذن به مگر بياورد, اي نميتوانستمعجزه پيامبري هيچ <و :(mِا ذِْن ِبٕاِ َّٕاِ بِآيٍَة
(َوَأْقَسُموا ميفرمايد: است; آمده نيز ١٠٩ آيه انعام, سوره در وضوح به معنا همين
ا ٕاِذَ َأنََّها كُْم يُْشِعُر َوَما mِا ِعنَْد اْÐيَاُت ٕاِنََّما ُقْل ِبَها لِّيُْؤِمنُنَّ آيٌَة َجاَءتُْهْم لَِئْن َأيَْماِنِهْم َجْهَد mِِبا
اي معجزه گر ا كه كردند ياد سوگند خدا به اصرار, نهايت با <آنها يُْؤِمنُوَن): َ َجاَءْت
خدااست اراده به فقط "معجزات بگو: آورند; مي ايمان آن به حتمًا بيايد, آنان براي
zايمان بيايد اي معجزه گاه هر كه دانيد مي كجا از شما و ;yنيست من اختيار در zو
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آورند!">/ نمي ايمان y,خير آورند؟ مي
ديگـر سـوي از و معجزات; تقاضاي امر در را آنها لجاجت سو يك از آيه اين

ميكند/ پروردگارروشن مطلقه ارادة به معجزاترا وابستگي
فراواني معجزات و عادات خارق مجيد :قرآن اينكه زمينه اين در سخن آخرين
است نميتوانسته mnopqهرگز اسEم پيامبر مسلّما است; كرده بيان سلف انبياي براي
پـرده آنها از الهي وحي طريق از و كند ذكر اش آسماني كتاب در را معجزات اين
عنوان به را خود كه حالي در دهد; ارائه را آنها از چيزي خودش آنكه بدون بردارد
جاوداني آيين خويشرا آيين و ميكند; معرفي مردم به آنها وبزرگترين انبياء خاتم

دانند/ هامي آيين وبرترين
و بـاشند داشـته معجزات همه آن ديگر انبياي كه ميشوند قانع مردم چگونه
باشد/ نداشته آنها همچون معجزهاي عظمتش و مقام همه آن mnopqبا اسEم پيامبر

مـعجزات مـجيد قـرآن از غـير mnopq اسـEم پـيامبر كـه ميدهد نشان تحليل اين
است/ داشـته ,yنـبوده سلف انبياي معجزات به بيشباهت كه z ديگري چشمگير
خواهد خود جاي در خدا خواست به استكه موضوع اين بر گواه نيز قرآن از آياتي
وجه هيچ به گاهان ناآ از بعضي سوي از ديگر معجزات نفي بر اصرار بنابراين آمد;

نميرسد/ نظر به صحيح
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راهدوم

بررسيمحتوايدعوتانبياء

يعني ـ آنها, دعوت محتواي بررسي الهي پيغمبران شناخت طرق از ديگر يكي
است ـ اخEقي و انساني سازندة برنامههاي و قوانين و احكام و معارف, مجموعه

ميكردند/ دعوت آن سوي به مردم كه
پـيغمبر نـبّوت اثـبات zيـعني خـاّصه, نـبّوت بـحث در مشـروحا را مسأله اين
توّجه دقيقا نكته اين به وقتي كه كرد, خواهيم بيان نمونه يك عنوان به ymnopq اسEم
با وحشي نيمه يكقوم ميان واز انساني, تمدن فاقدهرگونه محيطيكه از او كنيمكه
كـندگيهاي پرا و اختEفات انواع با جاهلي, رسوم و عادات و خرافات از انبوهي
حال اين با و است عداوتها,برخاسته و كينهها انبوه و سخيف عقايد و ك, وحشتنا
كه مييابيم توحيدي خالص عقايد از مجموعهاي مينگريم او تعليمات به وقتي
مجموعهاي و دارد, بر در اورا جمال و صفاتجEل و است خدا از معرفي بهترين
و احكام ميكند, بيان است شايسته كه آنچنان را آنها واjي مقام كه انبياء تواريخ از
خرافات از خالي كه برنامههايي و است, اجتماعي عدالت ضامن داردكه قوانيني
وداراي مـيباشد, اjخـEق مكـارم مـتّمم حق به كه ارزشهايي و اخEق و است
داد/ خواهيم شرح وروايات آيات از مدارك, ذكر با را مسائل اين از نمونههايي

نخوانده درس انساني از آنهم محيطي چنان از تعليماتي چنين دارد امكان آيا
است/ آن آورندة حقانيّت بر روشني دليل خود اين كند؟ بروز و ظهور

ميتواند تنهايي به شود rstuvحاصل امامان و انبياء از هريك دربارة معنا اين شبيه
باشد/ آنها حقانيّت بر دليلي

يك از عـاليي تعليمات چنان كه باjتر اين از عادتي خارق چه ديگر: تعبير به
واين نيست; امكانپذير الهي امداد بدون مسلّما مسأله اين كند, وبروز ظهور انسان

است/ معجزه يك
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ظرافتهـاي و باريك و عميق نكات و انبياء دعوت محتواي بررسي گاه بلكه
و مردگان احياي و شّقالقمر همچون معجزهاي از صاحبنظران نزد آنها, تعليمات
و مـادي مـعجزات عـوام, تـودة نـظر در هـرچـند است; بـاjتر نيز بيماران شفاي
منتظر و ميكنيم رها اختصار همين با بحثرا اين دارند/ بيشتري اهّميّت جسماني

هستيم/ ديگر جاي در آن شرح
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سّوم راه

گردآوريقرائن

مـطرح نـبّوت اسـناد از ديگـر يكي عنوان رابه آن كه قرائن گردآوري از منظور
و زماني ويژگيهاي سلسله يك با آميخته پيامبري :دعوتهر استكه اين ميكنيم
به را آنها كه هنگامي است; او عمومي و خصوصي زندگي در ديگر جهات و مكاني
بر دليلي ميتواند تنهايي به كه است بخش اطمينان مجموعهاي كنيم ضميمه هم

y/شد اشاره قب^ كه او مكتب محتواي از نظر zقطع باشد نبّوت مّدعي حقانيّت
آن از واقعيتها كشف براي قضايي محافل در امروز كه است چيزي همان اين
متهم, اقرار نه و دارد, وجود شهودي نه پرونده, يك در گاهي مث^ ميشود/ استفاده
پـيدا يـقين قـاضي آنها مجموع از كه كرده احاطه را پرونده قرائن سلسله يك ولي
بيش ارزشي حّتي قرائن مجموعه اين گاه كار/ گنه يا است بيتقصير متهم كه ميكند
مـصالح خـاطر بـه است ممكن اقرار كه چرا دارد; شهود شهادت و اقرار ارزش از
اعتراف جرمي به كه ميگيرد هنگفتي پول كسي مث^ باشد; شخصي و خصوصي
امّـا صـالح ظـاهرا است ممكن شهود همچنين و شود; تبرئه اصلي مجرم تا كند
ايننظر از قاضي دست و شود خوبجمعآوري اگر وليقرائن باشند; باطنًاناصالح
دست به ميشود پيدا متهم اقرار و شهود گفتار از آنچه از باjتر اطميناني باشد پر

ميآيد/
قاتل كسي چه اينكه براي شاهدي هيچ و شده واقع محلي در قتلي كنيد فرض
يك ايـنجا در هستند, آن انجام منكر نيز متّهمان يا متهم نيست; دست در است
مورد را زير امور مانند مسايلي و ميپردازد; قرائن پيرامون تحقيق به گاه, آ قاضي

ميدهد: قرار بررسي
وبررسي مقتول با متّهمين دوستانه غير يا دوستانه وروابط مناسبات چگونگي

متّهمين/ به نسبت آن تناسب و آن ويژگيهاي و حادثه محل
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/yدليل؟ چه zبه بوده ساعتكجا آن در مّتهم اينكه و حادثه وقوع ساعت
كه سEحي بر آن تطبيق و شده واقع آن با قتل كه سEحي نوع و قتل وقوع طرز

آمده/ دست به متهم از احيانا

وسوابقاو متهم روحيه

جرم آثار ساير يا مقتول خونين لباسهاي با مث^ كه هنگامي متهم العمل عكس
در متهمين آمدهاي و ورفت دارند محل همسايگان اطEعاتيكه ميشود;و روبهرو

است/ اهّميّت حائز قبيلبسيار اين از ديگري امور و آنجا
هيچگونهرابطهاي كندكه پيدا يقين قاضي كه ميشود سبب امور, اين بررسي گاه
و پاسخها, در نقيضگويي و ضد عدم سابقه, :حسن مثل نيست; قتل و متهم ميان
مجموع از گاه و است; مبّرا اتّهام اين از او ميدهد نشان همگي , كه ديگري امور
ميتواند قاضي و او غير استنه سرزده متهم از اينكار كه ميشود حاصل يقين اينها
ـ دارد حس يكرا به نزديك جنبة كه ـ مقدمات اين از شدة حاصل يقين براساس

كند/ صادر را نهايي رأي
اين از دانشمندان از بسياري نيست; قضايي مسايل به منحصر استدjل, اينطرز
عـلوم فـرضيههاي حّتي و اجتماعي, و تاريخي مسائل مشكEت حّل براي روش
به اصلي ريشههاي غالبا كه سياسي مسائل در مخصوصا ميكنند; استفاده طبيعي
روش هـمين غـالبا مـيماند; مسـتور و مكـتوم نـدارد, شـرح بـه نـياز كـه دjيـلي

است/ ساز كار yقرائن zجمعآوري
بـه نـيز دروغـين, از راسـتين پيامبران شناخت براي و نبّوت, مّدعيان مورد در
در المثل في شناخت/ قرائن جمعآوري طريق از غالبا را دوگروه هر ميتوان خوبي

گيرد: قرار توّجه مورد بايد زير امور نبّوت مّدعي يك مورد
اعتقاديو واصول مردميبرخاسته, ميانچه اواز محيطدعوتواينكه ١-وضع

است؟ بوده چه محيط آن بر كم حا اخEقي
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زندگي محيط و بوده؟ چگونه جهان وضع عصر آن در نبّوتكه اّدعاي زمان -٢
است؟ داشته شرايطي چه زمان آن در نبّوت مّدعي

و تقوا نظر از او زندگي سوابق و روحيات و صفات و اخEقي خصوصيات -٣
كدامني؟ پا و امانتداري

كـدل, پـا افـرادي بـودهانـدآياآنها, كسـاني چـه او به آورندگان ايمان گروه -٤
خرد؟ كم و عقل كم و بيتقوا افراد يا باهوشودرستكار,بود

از و كاري فدا آن براي اندازه چه تا و داشته, ايمان خود گفتة به حد چه اوتا -٥
ميدهد؟ نشان گذشتگي خود

و معقول وسايل از ميكند; استفاده اهدافخود پيشبرد براي وسايلي چه از -٦
دروغ؟ و ستم و ظلم و منطقي غير يا عادjنه

عكسالعملي استچه محيط در خرافاتيكه ويا مقابلخEفكاريها در او -٧
براي محيط مفاسد با سازش يا است محيط اصEح او برنامه آيا و ميدهد؟ نشان

مردم؟! بر حكومت
است؟ چگونه مقام و پول و مادي مظاهر و دنيا به نسبت او عEقه -٨

آيا و است؟ چگونه او بر غلبه و پيروزي, هنگام به دشمن برابر در او موضع -٩
دارد؟ عادjنه غير يا عادjنه رفتار مخالفان به نسبت

يا ميسازد دگرگون منافعش اقتضاي به را خود سخنان مدت, طول در آيا ١٠ـ
ديگر/ قرائن و دارد؟ پافشاري ثابتي اصول بر هميشه

zقطع مّدعي خصوصي و عمومي زندگي در قرائن اين جمعآوري ميشود گاه
و صـداقت قوي نورافكني يا فروزان چراغ صورت به yاو دعوت محتواي از نظر
حقانيّتيا ومعجزهاي دليل به نياز بدون و ميسازد; كام^روشن اورا صداقت عدم
آنچه از قسمت چند جمعآوري ميشود گاه بلكه ميكند/ آشكار اورا حقانيّت عدم
اخـتيار در مـقصود اين اثبات براي دندانشكني و قاطع دليل شد گفته jبا در كه
اين زنده mnopqنمونه اسEم پيامبر خاصه نبّوت بحث در خدا خواست به ميگذارد;
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گرفت/ خواهد قرار بررسي مورد وگسترده دقيق طور به بحث
يا فرد گاه كه ميخوانيم اسEمي تواريخ در متعددي روايات در اينكه توّجه قابل
دشمنان گاهي حّتي و گرويدهاند; خدا آيين به اينقرائن از بعضي مشاهده با افرادي
دوسـتان صـورت بـه و داده روش تغيير كلي به آنها از يكي مشاهده با سرسخت
گسـترده و جـالب بـحثي شود جمعآوري روايات اين گر ا كه آمدهاند در صميمي
بعضي مشاهده با بيدار دلهاي در ايمان نور چگونه كه ميدهد ونشان بود; خواهد

است/ ميدرخشيده معجزهاي هيچگونه درخواست بدون و قرائن اين از
# # #

دليل ايندو زمينه راهنماييهايقرآندر

دليل و yقرائن zجمعآوري اخير دليل زمينة در جالبي تعبيرات مجيد قرآن آيات
ديده دوزمينه هر در پرمعنايي اشارات حّداقل دارد; yدعوت محتواي zبررسي قبل

جمله: از ميشود,

ـيَّ مِّ ُاْ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ يَتَِّبُعوَن لَِّذيَن (اَ ميخوانـيم: اعراف سوره ١٥٧ آية در -١
َعـِن َيـنَْهاُهْم َو ِبالَْمْعُروِف يَأُْمُرُهْم نْجيىِل ِاْ َو َّورئَة الت ِفي ِعنَْدُهْم مَكْتُوبا يَِجُدونَُه الَِّذي
الَِّتي اَْْغَ�َل َو ِاْصَرُهْم َعنُْهْم َيَضُع َو الَْخبَاِئَث َعلَيِْهُم ُم يَُحرِّ َو الطَيِّبَاِت لَُهُم يُِحلُّ َو الُْمنْكَِر
yنخوانده درس zو ّمي" ُا zخداy,پيامبِر" فرستاده از كسانيكه <همان َعلَيِْهْم///): كَانَْت
مكتوب صورت به كه انجيلي و تورات در صفاتشرا, كه پيامبري ميكنند; پيروي
مي باز منكر از و دهد, مي دستور معروف به را آنها كه يابند; مي است, نزدشان
و ميكند; تحريم را ها كي ناپا و شمرد, مي حEل آنها براي را كيزه پا اشياي دارد;
دارد;///> برمي yوگردنشان دوش zاز بود, آنها بر كه زنجيرهاييرا و سنگين, بارهاي
پـيشين پـيامبران گواهي يعني آينده دjيل از يكي به اشاره سو يك از آيه اين
سوي از و دارد; اشاره پيامبر آن دعوت محتواي عظمت به ديگر سوي از و ميكند;

ميكند/ ذكر حّقانيتش بر شاهدي عنوان به اورا صفات از پارهاي سّوم
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مردمو تودههاي كشيدن زنجير به هدفشان نبّوت, دروغين مّدعيان شك بدون
بر بندهايي بلكه نميگشايند; آنها از را بندي تنها نه است; آنها استعمار و استثمار

نيستند/ منكر با مخالف و معروف طرفدار هرگز آنها مينهند; آنها پاي و دست
و بـلند معارف همه اين نخوانده درس فرد يك از است ممكن مگر عEوه به

شود؟ صادر شده حساب دستورات و قوانين و احكام
گواهي ميتواند mnopqكه پيامبر اوصاف از صفت پنج به توبه سوره ١٢٨ آية در -٢
َعِزيٌز َأنُفِسكُْم ْن مِّ َرُسوٌل كُْم َجاَء (لََقْد ميفرمايد: كرده, اشاره باشد او دعوت صدق بر
به شما ميان از پيامبري يقين, <به ُءوٌفَرِحيٌم): ِبالُْمْؤِمِنيَنرَّ َعلَيْكُْم َحِريٌص َعِنتُّْم َما َعلَيِْه
و دارد; شـما هدايت بر اصرار و است; سخت او بر شما رنجهاي كه آمد سويتان

است/> مهربان و رئوف مؤمنان, به نسبت
هـدايت بـه نسبت mnopq پيامبر فوقالعاده دلسوزي به كهف, سوره ٦ آية در -٣
كرده اشاره است الهي مكتب اين به خودشنسبت ايمان بر شاهدگويايي كه مؤمنان
اََسـفا): اْلـَحِديِث َذا ِبـهى ُيـْؤِمنُوا لَّْم ِاْن آثَاِرِهْم َعليى نَّْفَسَك باِخٌع (َفَلَعلََّك ميفرمايد:
اين به گر ا كني هEك اندوه و غم از آنها اعمال خاطر به را خود خواهي, مي گويي >

y٣٩٦z نياورند!> ايمان گفتار
و كرده mnopqتكيه اسEم پيامبر نخواندن درس عنكبوتروي سوره ٤٨ آية در -٤
ميفرمايد: ميشمارد, او نبّوت به نسبت ترديد و شك زدودن عوامل از يكي را آن
هرگز <تو الُْمبِْطلُوَن): ْرتَاَب َّ ٕاِذا ِبيَِميِنَک تَُخطُُّه َوَ ِكتَاٍب ِمْن َقبِْلِه ِمْن تَتْلُو كُنَْت (َوَما
مـبادا نوشتي, نمي چيزي خود دست با و خواندي, نمي كتابي هيچ اين از پيش

كنند> ترديد و شک هستند, تو سخنان ابطال yو zتكذيب صدد در كه كساني
اين به گروندگان و آورندگان ايمان وضع به yعنكبوت سوره ٤٩z بعد آية در -٥
<ولي الِْعلَْم): اُوتُوا الَِّذيَن ُصدُوِر فيى بَيِّنَاٌت آيَاٌت ُهَو (بَْل ميفرمايد: كرده, اشاره آيين
دارد> جاي شده داده آنها به دانش كه كساني سينه در استكه روشني آيات اين

و نشانهها از ,يكي چيزي يكملتبه گاهان وآ عالمان نيستكهروكردن شكي
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باشد/ ميتواند آن حقانيت قرائن
mnopqميخوانيم اسEم پيغمبر و الهي پيامبران توصيف در قرآن آيات در كرارا -٦
بودند; بياعتنا مادي پاداشهاي ونسبتبه نميخواستند ومزدي اجر هرگز آنها كه
حتما دروغين مّدعي يك كه حالي در ماندند; وفادار امر اين به نسبت عمر آخر وتا

ميزند/ كاري چنين به دست مادي امور خاطر به
ُهـْم َو اَْجـرا َيْسـئَلُكُْم ـا لَّ َمْن (اِتَِّبُعوا ميخوانيم: يس سوره ٢١ آية در جمله از
خـود و خواهـند نمي پاداشي و اجر شما از كه كنيد پيروي كساني <از ْهتَُدوَن): مُّ

اند> يافته هدايت
كه ميخوانيم قرآن آيات در كرارا الهي پيامبران به ايمانآورندگان مورد در -٧
قـرار اول صف در مخلص ديدگان رنج و مظلومان و مستضعف, تهيدست اقشار
ايراد مورد غالبا ومستكبر خودخواه ثروتمندان سوي از معنا اين كه آنجا تا داشتند;

ميگرفت/ قرار
از گـروهي كـه هـنگامي مـيخوانـيم: كـهف سورة ٢٩ و ٢٨ آيات در جمله از
صراحت با قرآن كردند ايراد زمينه اين در mnopq اسEم پيامبر به خودخواه ثروتمندان
َمَع نَْفَسَک (َواْصِبْر مكن: رها مستضعفمؤمنرا قشر اين هرگز دارد: دستور پيامبر به
الَْحيَاِة ِزينََة تُِريُد َعنُْهْم َعيْنَاَك تَْعُد َوَ َوْجَهُه يُِريُدوَن َوالَْعِشّيِ ِة ِبالَْغَدا َربَُّهْم يَْدُعوَن الَِّذيَن
بِّكُْم رَّ ِمْن الَْحقُّ َوُقِل ـ ُفُرطا َأْمُرُه كَاَن َو َهَواُه َبَع َواتَّ كِْرنَا ِذ َعْن َقلْبَُه َأْغَفلْنَا َمْن ُتِطْع َوَ نْيَا الدُّ
شام و صبح را خود پروردگار باشكه كساني <با َفلْيَكُْفْر///): َشاَء َوَمْن َفلْيُْؤِمْن َشاَء َفَمْن
چشـمان دنيا, زيورهاي بخاطر هرگز و طلبند; مي را او رضاي تنها و خوانند, مي
هواي از و ساختيم غافل يادمان از را قلبشان كه كساني از و برمگير/ آنها از را خود
سـوي از حـق بگو:" ـ مكن/ اطاعت است, افراطي كارشان و كردند, پيروي نفس
حقيقترا zواين بياورد ايمان خواهد مي هركس است! آمده شما براي پروردگارتان

گردد"////> كافر خواهد مي كس هر و ,yشود پذيرا
زور و زر صـاحبان بـا دارنـد سعي دنياپرست و دروغين مّدعيان است بديهي
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قشر اين كه ميخوانيم آيات از پارهاي در حّتي شوند/ منتفع آنها از و گردند همراه
جـايگاهي هـيچ كـه اجـتماع پست افـراد عنوان به را تهيدست مؤمنان مستكبر,
zجمعرذل عنوان<اراذل> به آنها از و معرفيكرده باشند داشته جامعه در نميتوانند
بررسيقرار وسيعمورد طور به وهرگاهآياتقرآنرا y٣٩٧z ميكردند/ ياد yيعنيپست

مييابيم/ سابق دليل و دليل اين بر اشاراتي آيات از بسياري در دهيم
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چهارم راه

پيشين پيامبران گواهي

اخبار شناخت دروغين مّدعيان از واقعيرا پيامبران ميتوان آن با كه ديگري راه
اين از است بديهي است; آينده پيامبران به نسبت پيشين پيامبران صريح و قطعي
يكي به اورا بايد بلكه كرد, استفاده نميتوان خدا پيامبر نخستين شناختن براي راه
به yاو دعوت محتويات و نبّوت عمومي وضع در مطالعه zاعجاز, گذشته راه سه از

شناخت/ شد گفته كه شرحي
كـه هـم آنقـدر ولي است; سادهاي راه گذشته راه دو به نسبت راه اين گرچه ا
اين از اينكه براي نيست/ آسان و ساده پنداشتهاند كنندگان استفاده سوء از بعضي
آن در كام^ را زير چهارگانه شرايط بايد شود گرفته انكار قابل غير و قطعي نتيجه راه

رعايتكرد/
و مـيدهد, خـبري چـنين كه قبل پيامبر وسيله پيامبرجديدبه نبّوت ثبوت -١
خواهـد ظهور مشخصات و عEيم و صفات اين با پيامبر فEن من از بعد ميگويد

انكار/ قابل غير و قطعي دليل با كرد;
گواهي نباشد مسّلم و محرز كام^ دهنده نبّوتشخصخبر گر ا است پيدا گفته نا

داشت/ نخواهد ارزشي هيچگونه او
به بنابراين باشد; شده پيشينصادر پيامبر از ويقين قطع بطور مزبور خبر بايد -٢
اخباري حّتيبر كرد; تكيه نميتوان باشد كتابي هر در مشكوكيكه ضعيفو خبر هر
نـميتوان نـيز نرسد يقين و قطع حد سر به تا دارد, وجود معتبر كتابهاي در كه

نمود/ اعتماد
يك به اينكه نه باشد; ترديد قابل غير و قاطع و صريح بايد خبر اين دjلت -٣
را آن تـحريف احيانا و توجيهها و تفسيرها با و بچسبيم پهلو دو سخنان از جمله

كنيم/ جديد مّدعي نبّوت بر منطبق
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او مسلّما نبوده; گويي ومعما لغز هرگز خبري چنين از پيشين پيامبر منظور زيرا
يك از ميخواسته او بلكه بگذارد; سرپوشابهام گفته برروييكرازنا نميخواسته
خود پيروان و بردارد; پرده داشته, بستگي آن به آيندگان سرنوشت كه مهم حقيقت
در است روشن آورد; بيرون سرگرداني و ترديد و شك از آينده پيامبر به نسبت را
و ابـهام هـرگونه از و بگـويد; سـخن بيپرده و تمام صراحت با بايد مقامي چنين
شدت به شد خواهد ماجراجويان و دروغين مّدعيان براي دستاويزي پردهپوشيكه

بپرهيزد/
در غريبي و عجيب توجيهات و تأويEت به دست حرفهاي سازان دين از بعضي
مدرك يك بعنوان ابجد! حساب از رساندهاندكه جايي به وكاررا كتبآسمانيزده,
مـيكنند طـالعبينان و فـالگيران آنـچه نـظير حسابهايي به و كرده, استفاده مهم

شدهاند! متشّبث
جـهان راهـنماي بايد كه پيامبر يك نبّوت ميكنند; فكر چگونه اينها نميدانيم
براي قديم كيمياگران اسرار مانند نيستكه ومرموز يكمطلبقاچاق باشد بشريّت

كنند! ادا كبير و صغير ابجد حساب به را آن نيفتد نااهEن دست به اينكه
وضع بر كام^ بايد شده ذكر پيشين پيامبران گفتار در كه مشخصاتي و عEيم -٤
زياد و كم و كاري دست وسيلة به باشيم مجبور اينكه نه كند; تطبيق جديد مّدعي
آن روي چـيزي خـودمان از داشت كـمبودي كـجا هـر سازيم; منطبق را آن كردن
را خود مسلّما كنيم چنين گر ا برداريم; آن از داشت اضافهاي كجا هر و بگذاريم;
طرف از مبعوث نه است ما شيطاني افكار مبعوث پيامبري چنين و دادهايم; فريب

خدا!
آن وسيله به ميتوان باشد جمع پيشين پيامبر اخبار در چهارگانه جهات اين گر ا
صحيحي نتيجه باشد ناقص اينها از يكي گر ا و شناخت; جديدرا مّدعي نبّوت مقام

نميآيد/ دست به آن از
# # #
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در استكه شده اشاره مسأله اين به مورد دو در حّداقل مجيد قرآن در حال هر به
بـه را آن شـرح و كرده قناعت آن اجمالي توضيح به yعامه zنبّوت كلي بحث اين

ميگذاريم: وا خاّصه نبّوت
چنانكه ,mnopq اسEم پيامبر ظهور cdefgنسبتبه مسيح بشارتحضرت مورد در -١
ِانِّيَرُسوُل ِاْسَراِئيَل بَِني يَا َمْريََم ابُْن عيىَسي َقاَل ِاذْ (َو ميخوانيم: صّف سوره ٦ آيه در
ا َفلَمَّ اَْحَمُد اْسُمُه بَْعِدي ِمْن يَأْتيى ِبَرُسوٍل را ُمبَشِّ َو َّوَراِة الت ِمَن يََدّيَ بَيَْن لَِّما َصدِّقا مُّ ِالَيْكُْم mِا
مريم عيسيبن كه هنگاميرا yآوريد ياد zبه <و بيىٌن): مُّ ِسْحٌر َهَذا َقالُوا ِبالْبَيِّنَاِت َجائَُهْم
تصديق كه حالي در هستم شما سوي به خدا فرستاده من اسرائيل! بني اي گفت:"
كه پيامبري به دهنده بشارت و شده, فرستاده من از قبل كه باشم مي توراتي كننده
دjيل و معجزات با yاحمدz او كه هنگامي است/" احمد او نام و آيد مي من از بعد

است>! آشكار سحري اين گفتند: آمد, آنان سراغ به روشن
اناجيلتحريفيافته در حّتي yبشارات zيا بشارت اين استكه يادآوري به jزم
پيرامون بحث همچنين ميكنيم; موكول آينده به آنرا شرح كه ميشود ديده كنوني
حضرت آن شريف اسماي از mnopq محمد كنار در احمد نام چگونه كه موضوع اين

/yقرائن و شواهد ذكر zبا است
yانجيل و تورات يا z بشارتتورات از سخن مجيد, قرآن از متعددي آيات در -٢
و اوصاف قدري به كه ميدهد نشان و آمد, ميان mnopqبه اسEم پيامبر ظهور نسبتبه
اين با حضرترا آن كه بود شده بيان آشكارا كتبآنها mnopqدر اسEم پيامبر نشانههاي

ميشناختند/ خود فرزندان همانند نشانهها
و شـامات مـناطق از يـهود مـهاجرت كـه است آمـده معروف تواريخ در حّتي
ايـن ظـهور دربارة كه بود بشاراتي خاطر به آنجا, در استقرار و مدينه به فلسطين
٨٩ آيه ذيل نمونه, تفسير در مشروحا موضوع اين ـ بودند ديده كتبخود در پيامبر
پيامبر مبلغان از قب^ كه آنان از كثيري گروه هرچند y٣٩٨z ـ است آمده بقره سوره
خـطر در را خـود شـخصي منافع اينكه خاطر به ظهورش از بعد بودند mnopq اسEم
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قـرار مـEمت مـورد قـرآن آيـات در و زدنـد سرباز او به آوردن ايمان از ميديدند
گرفتهاند/

ميفرمايد: است, بقره سوره ١٤٦ آيه ميكند موضوع اين به اشاره كه آياتي از
ُهْم َو الَْحقَّ لَيَكْتُُموَن نُْهْم مِّ فَريِقا ِانَّ َو اَبْنَائَُهْم يَْعِرُفوَن كََما يَْعِرُفونَُه الِْكتَاَب اَتَيْنَاُهُم لَِّذيَن (اَ
فرزندان همچون را yپيامبرz او ايم, داده آنان به آسماني كتاب كه كساني > يَْعلَُموَن):
كـتمان گـاهند آ آن از كـه حـالي در را آنان,حـق از جمعي ولي شناسند; مي خود

ميكنند>
اÐتَيْنَاُهُم لَِّذيَن (اَ ميفرمايد: استآنجاكه آمده نيز انعام سوره ٢٠ آيه در همينمعنا
ايم, داده ايشان به آسماني كتاب كه كساني > اَبْنَائَُهْم): يَْعِرُفوَن كََما يَْعِرُفونَُه الِْكتَاَب
شـناسند>! مـي را خـود فرزندان كه گونه همان شناسند, مي را yپيامبرz او بخوبي

است/ آمده معنا اين نيز شد اشاره آن به jبا در كه بقره سوره ٨٩ آيه همچنين
كـه است آمـده اعـراف سـوره ١٥٧ آيـه در بـيشتري صـراحت بـا مـعنا همين
ِة التَّْوَرا ِفيى ِعنَْدُهْم مَكْتُوبا يَِجُدونَُه الَِّذيى يَّ ّمِ ُٔاْ النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ يَتَِّبُعوَن (الَِّذيَن ميفرمايد:
yنـخوانـده درس zو ّمـي" "ُا zخداy,پيامبِر فرستاده از كه كساني <همان نِجيِل): َِٕواْ
مكتوب صورت به كه انجيلي و تورات در صفاتشرا, كه پيامبري ميكنند; پيروي

يابند///>/ مي است, نزدشان
است پيشين كتابهاي كننده تصديق قرآن ميگويد: كه آياتي تفسير در همچنين
پـيشين كـتب كـردن تـصديق از مـنظور كـه: شـده گفته اين احتماjت, از يكي نيز
آمده پيشين انبياي كتب در كه است نشانههايي با پيامبر صفات و قرآن هماهنگي

y٣٩٩z است/
بـه بشـارت پـيشين, انبياي كه شده اشاره مسأله اين به نيز اسEمي روايات در
ميخوانيم: چنين پيامبران درباره نهجالبEغه, اول خطبه در ميدادند; بعد انبياي
به بشارت بعضي كه <پيامبراني َقبْلَُه>: َمْن َفُه َعرَّ َغاِبٍر اَْو بَْعَدُه, َمْن لَُه َي ُسمِّ َساِبٍق <ِمْن

بودند/> شده شناخته پيشين پيامبر طريق از بعضي و دادند, بعد پيامبر ظهور
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زمـينه اين در تعبير گوياترين ساخته, روشن را قضيّه سوي دو هر كه تعبير اين
كه است شده مطلب اين به تصريح cdefgنيز باقر امام از مشروحي حديث در است/
ديگر جاي در و داد/> cdefg نوح ظهور به بشارت <آدم ِبنُوٍح>: آَدُم َر بَشَّ <َو ميفرمايد:
هود ظهور به بشارت را خودشسام فرزند <نوح ِبُهوٍد>: َساما نُوٌح َر بَشَّ <َو ميفرمايد:

داد>/
َفـلَْم ///mnopq ٍد ِبـُمَحمَّ َر بَشَّ ُموسيى َعليى التَْوراةُ نُِزلَِت ا <َفلَمَّ ميگويد: ديگر جاي در
َر َفبَشَّ َمْريََم بِْن عِيَسي الَْمِسيَح تََعاليى َو َك تَبَاَر mُا بََعَث َحتّيى mnopq ٍد ِبُمَحمَّ ُر تُبَشِّ نِْبياىُء َتََزِلاْ
mnopqداد/// محمد به بشارت شد, cdefgنازل موسي بر تورات <هنگاميكه :<mnopq ٍد ِبُمَحمَّ
مسـيح, كـه زمـاني تـا ميدادنـد, حضرت آن ظهور به بشارت پيامبران همينگونه
mnopq اسEم پيامبر ظهور به بشارت هم او شد, نبّوت به مبعوث cdefg مريم بن عيسي

y٤٠٠z داد/>

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٢٨١ چ١ ٨٣.١.١٦



وحي مسأله

جهانغيب با ارتباط چگونگي

اشاره
بـه و طبيعت, ماوراي جهان و غيب علم با رابطهاي الهي پيامبران شك بدون
تـعليمات طـريق آن از و داشـتهانـد; مـتعال خداونـد با ويژهاي رابطة ديگر تعبير
امّتهـا بـه و كـرده, دريـافت را الهـي فـرمانهاي و قوانين و احكام و مخصوص

ميرسانيدهاند/
اجمالي گاهي آ كه پيچيده بسيار است مسألهاي است؟ بوده چگونه اينرابطه اما
اين از محروم افراد كه چرا است; مشكل بسيار آن به تفصيلي علم ولي آسان, آن بر
اجـما� مادرزاد نابينايان كه همانگونه يابند; در دقيقًا را آن نميتوانند هرگز رابطه
تـمام از آن وسيلة به كه هستند ديگري حس داراي بينا افراد كه ميكنند احساس
انوار و گون, ورنگهايگونا ميشوند; گاه آ وسيعي شعاع تا موجوداتاطرافخود
چيست؟ ونور حقيقترنگ و است اينحسچگونه ولي ميكنند; درك مختلفرا

شد/ نخواهد مفهوم آنان براي هرگز
همان كردن پيدا براي ميشود مطرح حقيقتآن و وحي بحث در آنچه بنابراين
ايـنجا در كـه است سؤاjتـي به پاسخگويي و وحي, ويژگيهاي به اجمالي علم
ايـن بـا وحـي مـاهيّت و كنه داشت انتظار نبايد دليل همين به و ميباشد; مطرح
كه درستهمانگونه است; محال پيامبران غير براي امر اين كه شود مباحثروشن

گفتيم/ jبا مثال در
و مـعرفت مـنابع از منبع پنجمين شرح در yقرآن zپيام تفسير اين اول جلد در
را آن به مربوط دانستنيهاي و گفتيم سخن وحي مسأله از مشروح طور به شناخت
طـور بـه ايـنجا در را وحي بحث لذا و ساختيم; داشتروشن امكان كه آنجا تا
و ميافزاييم, شد گفته آنجا در آنچه بر تازهاي توضيحات و ميكنيم مطرح فشرده
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به و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با ميگذاريم/ وا بحث آن به را ديگر مسايل شرح
ميدهيم: فرا جان گوش آياتزير

َوَراِء ِمْن اَْو َوحْيا َِّا mُا يُكَلَِّمُه اَْن لِبََشٍر كَاَن َما (َو -١
y٤٠١z ( يََشاُء َما ِبِاذِْنِه َفيُوِحَي َرُسو4 يُْرِسَل اَْو ِحَجاٍب
y٤٠٢z َقْلِبَك) َعليى ـ ِميُن َاْ وُح الرُّ ِبِه (نََزَل -٢
y٤٠٣z ( ِبالْبُْشريى ِابَْراهيىَم ُرُسلُنَا َجائَْت لََقْد (َو -٣

َفانظُْر َأذْبَُحَک َأنِّيى الَْمنَاِم ِفيى أََري ٕاِنِّيى بُنَيَّ يَا (َقاَل -٤
ِمَن mُا َشاَء ْن ٕاِ َستَِجُدِنيى تُْؤَمُر َما اْفَعْل َأبَِت يَا َقاَل تََري َماذَا

y٤٠٤z اِبِريَن) الصَّ
ِفـي ْيـَمِن َاْ اْلـَواِد َشاِطيِء ِمْن نُوِدَي اَتَاَها ا (َفلَمَّ -٥

َربُّ mُا اََنـا ِانّيى ُموسيى يَا اَْن ِة َجَر الشَّ ِمَن كَِة الُْمبَاَر الْبُْقَعِة
y٤٠٥z الَْعالَِميَن)

ترجمه:

از مگر بگويد, سخن انساني هيچ با خدا ندارد امكان <و -١

رسولي يا صوت9, ايجاد ;همچون حجابي پشت از يا وحي راه

وحـي بخواهد را آنچه خود فرمان به و فرستد مي ;فرشتهاي9

/ ميكند>

تو>/ ك9 ;پا قلب بر ـ نازلكرده را آن اJمين روح -٢

آوردند>/ بشارت ابراهيم براي ;فرشتگان9 ما <فرستادگان -٣

رشد9 حد ;و كوشش و سعي مقام به او با كه هنگامي -٤

كنم, مي ذبح را تو كه ديدم خواب در من "پسرم! گفت: رسيد,

داري دسـتور چـه هر "پدرم! گفت: چيست؟" تو رأي بنگر پس

يافت> خواهي صابران از مرا خدا خواست به كن, اجرا
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آن در دّره, راست كرانه از آمد, آتش سراغ به كه <هنگامي -٥

مـنم موسي! "اي كه: آمد ندا درختي ميان از پربركت, سرزمين

جهانيان">/ پروردگار خداوند,

تفسيروجمعبندي
عالمغيب با طرقارتباط

ماوراي و غيب عالم با آن وسيله به الهي پيامبران كه مختلفي طرق آيات اين در
مختلف طريق پنج يا چهار استكه شده بيان اجما� ميكردند پيدا ارتباط طبيعت,

است:
آيه اين تفسير در طبرسي مرحوم است: شده اشاره طريق سه به آيه نخستين در
گويد سخن او با خداوند نيست ممكن انساني "هيچ ميفرمايد: <خداوند ميگويد:
را زبـور و فـرستاد وحـي قـلبش به كه داوود مانند فرستد, او به وحي اينكه مگر
بـه پيامآوري يا و موسي, همچون بگويد; سخن او با حجاب پشت از يا نوشت;
ابEغ اورا فرمان تا شد mnopqفرستاده محمد سوي به جبرئيلكه مانند فرستد او سوي
َفيُوِحَي يُْرِسَلَرسو4 اَْو ِحَجاٍب َوَراِء ِمْن اَْو َوحْيا َِّا mُا يُكَلَِّمُه َأْن لِبََشٍر كَاَن َما (َو كند/">:

y٤٠٦z ( يََشاُء َما ِبِاذِْنِه
صوتيكه امواج طريق از وگاه قلب, در القاي طريق از ارتباط اين ترتيبگاه اين به

بود/ خواهد فرشته نزول واسطه به وگاه ميشنود, بيرون از پيامبر
سخنانرمزي, با گاه استكه سريع اشارة معناي به اصل در <وحي> واژه اصو�
ميگيرد/ صورت نوشتن با يا اشاره با وگاه لغوي تركيب از خالي صداي با گاهي و
مقاييس, در فارس ابن ولي است, آورده مفردات در راغب استكه سخني اين
ديگري به مخفيانه غير يا مخفيانه صورت به علمي كردن القاء , را آن اصلي معناي

ميداند/
كـEم الهـام, رسـالت, را واژه ايـن نـخستين معاني العرب, لسان در منظور ابن
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و اربابلغتنيزكم ساير است; ذكركرده شود, القاء ديگري به وچيزيكه مخفيانه,
را آن معناي العين كتاب در احمد بن خليل هرچند آوردهاند; را معاني همين بيش

است/ كرده ذكر ونوشتن كتابت
به بزرگ خداوند سوي از الهي رسالتهاي ابEغ به شرع اهل اصطEح در ولي
اين از آنگستردهتر استعمال دايره مجيد, قرآن در چند هر ميشود, اطEق پيامبران
يا غرائز مورد در لذا ميگيرد; بر در را مرموزي علم كردن القاء نوع هر و است, معنا
وحي عنوان شده نهاده وديعه به عسل مانندزنبور حيوانات از بعضي در كه علومي

/y٤٠٧z النَّْحِل) ِالَي َربَُّك اَوحيى (َو مانند: است, رفته كار به
ميفرمايد: انداخت نوزادش دربارة موسي مادر قلب به خداوند آنچه مورد در
در عينحال در cdefgپيامبرنبود; موسي بدونشكمادر y٤٠٨z ( ُموسيى اُمِّ ِاليى (َوَأْوَحيْنَا
پيامبر كودكي cdefgدر يوسف همچنين است/ شده وحي به اوتعبير به الهي الهام مورد
وحي او <به َهَذا): ِباَْمِرِهْم لَتُنَبِّئَنَُّهْم ِالَيِْه اَْوَحيْناى (َو ميگويد: او دربارة قرآن ولي نبود;

y٤٠٩z ساخت> خواهي خبر با كارشان اين از آينده در را آنها كه فرستاديم
بـه نسـبت شـياطين مـرموز وسـوسههاي مـورد در مـجيد قــرآن در واژه ايــن
موجوداتجامدهمچونزمين الهينسبتبه اوامرمرموز ودرمورد y٤١٠z پيروانشان

است/ رفته كار به y٤١١z نيز
بـا خداوند كه است آن معناي به < حجابي پشت <از حجاب>: <منوراء جملة
است; پنهان و مخفي ديگران از كه ميگويد پيامبرشسخن با خاّصي صوتي امواج
را سـخن مـبدأ آنكـه بـدون ميشنود را سخن پيامبرش, كه است آن معناي به يا

ميرسد/ گوش به پرده پشت از كه سخناني شبيه درست كند; مشاهده
# # #

ميان mnopqبه پيامبر براي قرآن آوردن و وحي فرشته نزول از سخن آيه, دومين در
ـ است شده نازل جهانيان پروردگار سوي از yقرآنz اين يقين <به ميفرمايد: آمده
ـُه ِانَّ (َو باشي>: دهندگان بيم از تا تو, yپاكz قلب بر ـ كرده نازل را آن اjمين روح
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الُْمنِْذرِيَن)/ ِمَن لِتَكُوَن َقْلِبَك َعليى ـ ميىُن َاْ وُح الرُّ ِبِه نََزَل ـ لَِميَن الْعاى َربِّ لَتَنِْزيُل
عنوان است; شده توصيف عنوان دو با اينجا در وحي فرشتة اينكه توّجه قابل
مهمترين يعني امانت به اشاره كه <امين> عنوان و است حيات سرچشمه كه <روح>

است/ پيامآوري و شرطرسالت
# # #

كـه وحي فرشته كه ميشود استفاده خوبي به روايات و قرآن مختلف آيات از
در بوده; جبرئيل نام به فرشتهاي است, mnopqبوده اسEم پيامبر به ابEغرسالت مأمور
صـورت بـه فـرشتگان گـاهي كـه بـرميآيد بـحث مـورد آيـه سـومين از كه حالي

ميفرمايد: ميشدهاند, انبياء به پيام ابEغ مأمور دستهجمعي,
سـEم نيز او و كردند سEم او بر و آمدند ابراهيم نزد بشارت با ما <فرستادگان

y٤١٢z َسَ�ٌم) َقاَل َسَ�ما َقالُوا ِبالْبُْشريى ِابَْراِهِيَم ُرُسلُنَا جاَءْت (َولََقْد گفت>:
و اسماعيل تولد به بشارت همان بودند آن حامل پيامبران از اينگروه بشارتيكه
فـرزندي هـنوز و بود cdefgگذشته ابراهيم بر طوjني عمر يك زيرا بود, OPQRS اسحاق
نصيبش باشند او لواي حامل كه فرزنداني يا فرزند ميكرد آرزو كه حالي در نداشت

گردند/
كـوبيدن درهم مأموريت آن و داشتند نيز ديگري مأموريت فرشتگان اين البتّه
با منافاتي هيچگونه مأموريت اين ولي آمده; بعد آيات در كه بود لوط قوم شهرهاي

ندارد/ باشد cdefg ابراهيم به الهي بشارت پيام رساندن كه آنها اول مأموريت
# # #

حالت در استكه پيامي آن و است مطرح وحي از ديگري نوع آيه چهارمين در
بيداري با تفاوتي استكه رؤيايصادقه واينرؤيا, ميرسد; پيامبر به ورؤيا خواب
خـواب در من "پسرم! گفت: >cdefg اسماعيل فرزندش به ابراهيم ميفرمايد: ندارد/
دستور چه هر "پدرم! گفت: " چيست؟ تو رأي پسبنگر كنم, مي ذبح را تو كه ديدم
اَري ِانِّي بُنيَّ يَا (َقاَل يافت>: خواهي صابران از مرا خدا خواست به كن, اجرا داري

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٢٨٦ چ١ ٨٣.١.١٦



y٤١٣z تُْؤَمُر) َما اْفَعْل اَبَِت يَا َقاَل تَريى َماذَا َفانْظُْر اَذَْبُحَك اَنِّي الَْمنَاِم ِفي
شد; فرمان اين اجراي براي cdefgآماده ابراهيم كه ميخوانيم آن از بعد آيات در
قرباني آماده cdefg ابراهيم هرگز بود, معمولي رؤياهاي همچون رؤيا اين گر ا مسلّما
الهي قطعي وحي يك ورؤيا خواب اين كه ميدهد نشان اين نميشد; فرزند كردن

بود/
شده اوداده خواببه در بشارتيكه مورد mnopqدر اسEم پيغمبر مورد در معنا همين
مسجد وارد خدا خانه مناسك انجام حال در و امنيّت نهايت در مسلمانان كه بود
الَْمْسِجَد لَتَْدُخلُنَّ ِبالَْحقِّ ءيَا الرُّ َرُسولَُه mُا َصَدَق (لََّقْد مـيكند صدق ميشوند الحرام
در پيامبرش به را آنچه <خداوند ِريَن): ُمَقصِّ َو ُرُؤَسكُْم ُمَحلِِّقيَن آِمِنيَن mُا شاىَء ِاْن الَْحراىَم
وارد خـدا خـواست به شما همه قطع طور به ; گفت راست حق دادبه نشان رؤيا
يا تراشيده را خود سرهاي كه حالي در و امنيّت نهايت در ميشويد الحرام مسجد

y٤١٤z كردهايد/> كوتاه
اينخوابيكخواب ميدهدكه خوبينشان به الُرْؤيَا> اmَُرُسولَُه به<َصَدَق تعبير

است/ وحي انواع از نوعي كه بود الهي
# # #

عالم مبدأ با انبياء ارتباط طرق از يكي به بحث, مورد آية آخرين و پنجمين در
بود, آمده yحجاب وراء من تعبير با و z كنايه طور به نيز آيه نخستين در كه هستي
آن در دّره, راست كرانه از آمد, آتش سراغ به كه <هنگامي ميفرمايد: كرده, اشاره
پـروردگار خداوند, منم موسي! "اي كه: آمد ندا درختي ميان از پربركت, سرزمين
اَْن َجَرِة الشَّ ِمَن كَِة الُْمبَاَر الْبُْقَعِة ِفي اَْيَْمِن الَْواِد َشاِطيِء ِمْن نُوِدَي اَتَاَها ا (َفلَمَّ جهانيان>:

y٤١٥z الَْعالَِميَن)/ َربُّ mُا اَنَا ِانّيى ُموسيى يَا
از بعضي طبق و شنيد واسطهاي بيهيچ را خدا سخن اينجا cdefgدر موسي آري
zنه اعضايم تمام با و شنيدم اطراف, تمام از <اينسخنرا cdefgميگويد: موسي نقلها
مـجمعالبـيان در طـبرسي گفتة به ارتباط گونه اين و كردم/> استماع yگوش با تنها
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است/ هستي عالم مبدأ با آنها ارتباط نوع باjترين و انبياء منازل برترين
عوارضجسماني ساير و صدا امواج و وزبان نيست; جسم خداوند شك بدون
بـندة گـوش بـه ميآفريند كه صوتي امواج با را خود مشيّت ميتواند ولي ندارد;
با همراه بايد, است خدا سخن سخن, اين بداند او اينكه براي و برساند; خاّصش
داسـتان در قرائن اين و كند; نفي آن از را ديگري احتمال هرگونه كه باشد قرائني

است/ داشته وجود انبياء ساير و cdefg موسي
يـا بـاشد; سـبز درخت درون از آتش مشـاهدة است ممكن قرائن اين از يكي
ميكرده, احساس درخت از را آن مبدأ كه حال عين در جوانب تمام از صدا شنيدن
عالم تمام شدن همصدا بعضي گفتة به يا و پيكرش, اعضاي تمام با آن شنيدن يا
قرائن/ اين غير يا نبود ممكن خدا غير از كه خاّصي محتواي يا صدا, اين با كون

سخنان لحظه اين در كه ميشود استفاده ٨ ,آيه نمل و ,١١ آيه طه, سورههاي از
اَنَا ِانّيى ـ ُموسيى يَا (نُوِدَي ميخوانيم: طه سوره در شد/ cdefgگفته موسي به نيز ديگري
من ـ موسي! اي كه: شد داده <ندا طًُوي): ِس الُْمَقدَّ ِبالَْواِد ِانََّك َنْعَلْيَك َفاْخَلْع َربَُّك
هستي> "طوي" مقّدس سرزمين در تو كه آر, بيرون كفشهايترا هستم; تو پروردگار
َحـْولََها): َمـْن َو النّاىِر ِفي َمْن بُوِرَك اَْن (نُوِدَي ميخوانيم: نمل سورة ٨ آيه در
اطراف در كسكه آن و است آتش در كسكه آن باد بركت "پر برخاستكه: <ندايي
مبدأ با انبياء ارتباط مختلف اشكال فوق, آيات مجموع در حال هر به است"> آن

است/ شده منعكس هستي عالم
باشد; مسأله جزئيات راهگشاي نميتواند اينجا در عقلي دjيل است بديهي
عالم با انبياء ارتباط مستلزم كه كتبرا انزال و رسل ارسال لزوم تنها دjئل اين زيرا
كرد/ استفاده نقلي دjيل از بايد را آن جزئيات بنابراين ميسازد, استروشن غيب

# # #

توضيحات
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چگونگيآندررواياتاس�مي اقساموحيو -١

كه همانگونه و است, بيرون معمولي انسان حس دائره از وحي مسأله اينكه با
توضيحات اسEمي روايات در تفصيلي; نه داريم آن به اجمالي علم فقط ما گفتيم

ميشود: اشاره ذي^ آن از گوشهاي به استكه آمده زمينه اين در بيشتري
وحـي بـراي cdefg ايشـان كه ميخوانيم cdefg علي مؤمنان امير از حديثي در -١

فرموند: بيان متعددي اقسام و تفسيرها
نُوٍح ِاليى اَْوَحيْنَا كََما َلْيَك ِا اَْوَحيْنَا (ِانّاى شريفه: آيه در ورسالتكه نبّوت وحي اول:

بعد پيامبران و نوح به كه همانگونه فرستاديم; وحي تو به <ما بَْعِدِه///): ِمْن النَِّبيِّيَن َو
است/ آمده y٤١٦z فرستاديم> وحي او از

بُيُوتا الِْجبَاِل ِمَن اتَِّخِذيى َأِن النَّْحِل لَي ٕاِ َربَُّک (َوَأْوَحي آيه: در كه الهام وحي دوم:

yغريزي zالهام "وحي" عسل زنبور به تو, پروردگار <و يَْعِرُشوَن): ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن
هـايي خـانه سـازند, مـي yمـردمz كه داربستهايي و درختان و كوهها "از كه: نمود

آمده/ y٤١٧z برگزين>
(َفَخَرَج cdefgفرمود: زكريا درباره متعال خداوند كه همانگونه اشاره وحي سوم:

عبادت محراب از <او :( َعِشيّا َو ةً بُكَْر َسبُِّحوا اَْن ِالَيِْهْم َفاَْوحيى الِْمْحَراِب ِمَن َقْوِمِه َعليى
و صبح y,موهبت اين شكرانه zبه گفت:" آنها به اشاره با و آمد; بيرون مردم سوي به

y٤١٨z گوييد/"> تسبيح yرا zخدا شام
<و اَْمَرَها): َسَماٍء كُلِّ فيى اَْوحيى (َو ميفرمايد: كه همانگونه تقدير وحي چهارم:

/y٤١٩z فرمود/> yمقّرر zو وحي را yآسمانz آن yبرنامه zو امر آسماني هر در
َلـي ٕاِ َأْوَحـيُْت (َوٕاِذْ ميخوانيم: حواريين درباره كه همانگونه امر وحي پنجم:

وحـي حواريـون به كه را زماني yآور ياد zبه <و :( َوِبَرُسولِيى ِبيى آِمنُوا َأْن الَْحَواِريِّيَن
y٤٢٠z بياوريد/> ايمان من, فرستاده و من "به كه: فرستادم

مـيفرمايد: شـياطين دربـاره خـداونـد كه گونه آن پردازي دروغ وحي ششم:

فريب ظاهر سخنان سّري بطور آنها > ُغُرورا): الَْقْوِل َبْعٍضُزْخُرَف ِاليى َبْعُضُهْم (يُوِحي
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/y٤٢١z كردند/> مي القا يكديگر به yمردم اغفال zبراي اساس بي و
ًة اَِئمَّ َجَعلْنَاُهْم (َو ميفرمايد: پيامبران از جمعي درباره چنانكه خبر وحي هفتم:

به كه داديم قرار پيشواياني را آنان <و الَْخيَْراِت///): ِفْعَل ِالَيِْهْم اَْوَحيْنَا َو ِباَْمِرنَا يَْهُدوَن
اداي نمازو وبرپاداشتن نيک كارهاي انجام و كردند; مي هدايت yمردمراz ما, فرمان

y٤٢٢z كرديم> وحي آنها به زكاترا
# # #

طريق از mnopq پيامبر بر وحي كه هنگامي ميشود استفاده روايات بعضي از -٢
بـدون و مستقيم ارتباط كه هنگامي امّا بود; عادي پيامبر حال ميشد نازل فرشته
آنجا تا ميكرد; احساس فوقالعادهاي سنگيني mnopq پيامبر ميگشت, برقرار واسطه
از كه شده cdefgنقل صادق امام از صدوق توحيد در چنانكه ميشد; مدهوش گاه كه
َقاَل الَْوْحُي؟ َعلَيِْه نََزَل ا ِاذَ mnopq mِا َرُسوَل ُتِصيُب كَاَن الَّتيى لَْغْشيَُة <اَ پرسيدند: حضرتش
شدن مدهوش حالت <آن لَُه>: mُا تََجلَّي ا ِاذَ َك ذَا اََحٌد, mِا بَيَْن َو بَيْنَُه يَكُْن لَْم ا ِاذَ ِلَك ذَ
بود هنگامي در "اين فرمود: بود؟ چه ميداد دست وحي هنگام mnopqبه پيامبر به كه
تـجّلي او بـر مسـتقيما خـداونـد و نبود واسطه هيچكس خداوند و او ميان در كه

y٤٢٣z ميكرد"/>
# # #

و مؤدبانه بسيار ميشد نازل حضرت آن بر جبرئيل كه هنگامي اينكه ديگر -٣
ا ِاذَ َجبَْرِئيُل كَاَن > است: cdefgآمده صادق امام از حديثي در چنانكه بود; احترام با توأم
جبرئيل <هنگاميكه يَْستَأِْذنَُه>: َحتّيى يَْدُخُل َ كَاَن َو الَْعِبيِد, ِقْعَدةَ يََديِْه بَيَْن َقَعَد النَِّبَي اَتَي
هـرگز و مـينشست حـضرتش برابر در بندگان همچون ميآمد mnopq پيامبر خدمت

y٤٢٤z نميشد!>/ وارد اجازه بدون
جبرئيلرا الهي يكتوفيق mnopqبا پيامبر كه ميشود استفاده ديگري ازروايات -٤
كـه است آمـده cdefg صادق امام از حديثي در كه چنان ميداد; تشخيص خوبي به
mnopq <پـيامبر ِبـالْتَّوِفيِق>: َِّا mِا ِقـبَِل ِمـْن َجـبَْرئيىَل اَنَّ mnopq mِا َرُسوُل َعِلَم <َما فـرمود:
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y٤٢٥z الهي/> توفيق طريق از مگر است خدا طرف از جبرئيل نميدانست
# # #

mnopq پيامبر شدن مدهوش مسأله عباستفسيريبراي ابن از حديثديگري در -٥
ا ِاذَ النَِّبيُّ كَاَن > ميگويد: او است: توّجه قابل كه ميشود ديده وحي نزول هنگام به
ـا (ِانَّ َقـْولُُه ِلَك ذَ َو ,nْثِق يَِجُد َو رْأَسُه ُع َيَتَصدَّ َو َشديىدا اَلَما ِمنُْه َوَجَد الَْوْحُي َعلَيِْه نََزَل
ٍة>: َمرَّ لَْف اَ mnopqِستِّيَن mا َرُسوِل َعليى َجبَْرِئيُل نََزَل اَنَُّه َسِمْعُت َو ,(nَقْو4ثقِي َعَلْيَك َسنُلِْقي
سـر و مـيكرد شديدي درد احساس ميشد mnopqنازل پيامبر بر وحي كه <هنگامي
همان اين و مييافت; فوقالعاده سنگيني خود در و ميگرفت; درد شديدا مباركش
سـپس مـيكنيم"/> القـاء سنگيني گفتار تو بر زودي به "ما ميگويد: قرآن كه است
y٤٢٦z شد/> mnopqنازل خدا بررسول بار! هزار ٦٠ جبرئيل كه شنيدهام <من ميافزايد:

# # #

وجديد قديم ف�سفة گفتار وحيدر -٢

مسأله كـه نكـردهانـد تـوّجه حقيقت اين به امروز, و پيشين فEسفه از بسياري
فقط آن به ما علم و دارند; طبيعت ماوراي با انبياء كه است ويژهاي ارتباط وحي,
آن وجود به يقين و ميبينيم دور از شبحي تنها تفصيلي/ نه است اجمالي علم يك
وحي حقيقت به كردهاند سعي لذا نميدانيم; را ماهيتآن دقيقا ولي ميكنيم, پيدا

شدهاند/ كشيده بيراهه به طبعا و يابند راه
اين در را جديد و قديم فEسفه از فرضيه, دو صحيحتر يا نظريه, دو اينجا در

فوقروشنگردد: حقيقت تا ميدهيم قرار بررسي و نقد مورد زمينه
هـمان وحـي, حـقيقت كـه بودند معتقد قديم فEسفه از جمعي اول: نظريه

است! فّعال عقل با انسان يك ارتباط
از هريك براي و داشتند; بطلميوسي گانه نه افEك به اعتقاد آنها اينكه: توضيح
اضافه و بودند! معتقد yما بدن براي همانندروح چيزي zيعني نفسمجرد به افEك,
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اين به و ميگيرند; الهام عقول نام به موجوداتمجردي از فلكي نفوس كه ميكردند
zعقل دهم عقل به اينها ماوراي در و بودند; قائل عقل نه گانه نه افEك براي ترتيب
ميدانستند/ معلومات تمام خزانة و منبع را آن و داشتند عقيده عقلفّعال يا yعاشر
و حقايق درك براي آنها ارواح و انساني نفوس كه بودند معتقد ديگر سويي از
اعتقاد وبه فّعالكسبفيضكنند; عقل از بايد خويش استعدادهاي به دادن فعليّت
علوم خزانة كه فّعال عقل با اتصالش و ارتباط باشد, قويتر انسان روح قدر هر آنها

ميشود/ بيشتر است,
است روحـي چـون پيامبران روح كه ميگرفتند نتيجه مقدمات اين به توّجه با
دليل همين به و است; زياد فوقالعاده فّعال عقل با اتصالش و رابطه قوي, بسيار
قّوه كه آنجا از و بگيرد, فّعال عقل از را خود كلي معلومات اوقات كثر ا در ميتواند
قوي بسيار نيز ميكنند درك ذهنيرا جزئيه صورتهاي آن, وسيله به كه آنها خياليه
مـحسوس صـورتهاي مـيتوانـد كـه است عـقليه قّوه تابع حال عين در و است
افق در را آنها و بدهد, داشتهاند دريافت فّعال عقل از كه كليه صور آن به مناسبي
و مـعاني قـبيل از كلي حقايق آن گر ا مث^ ببيند/ حّسي لباسهاي در خويش ذهن
و فـصاحت نـهايت در و مـوزون بسـيار الفاظي صورت به باشد احكام و معارف
آنـها خياليه قوه چون و بشنوند; است كمال نهايت در كه شخصي زبان از بEغت
درك را مـحسوسات صـورت آن بـا كـه zحّسي دارد مشترك حس بر كامل تسلّط
شخص آن پيامبر و دهد, حّسي جنبه ذهني, صورتهاي اين به ميتواند yميكنند
zدقّت بشنود! ظاهر گوش با الفاظشرا و ببيند ظاهر چشم با َمَلكي صورت به را

y/كنيد

نقدها

است: نقد قابل مختلفي جهات از فرضيه اين
طور به يكي كه عشره عقول و بطلميوسي گانه نه افEك پايه بر فرضيه :اين اّو�
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است شده بنا نيست; دست در اثباتآن براي دليلي هيچ ديگري و شده ابطال قطع
است/ بيارزش و نيست قبول قابل فرضيهاي چنين مسلّما و

بـه نسـبت تـفصيلي گـاهي آ و يـافتن, راه بـراي است تEشي فرضيه اين ثانيا:
فـرد ايـنكه مـثل درست ـ است بيرون ما فكر دسترس از حال هر به كه مسألهاي
بـا فرضياتي رنگها و نور حقيقت بر شدن واقف براي بخواهد مادرزادي نابيناي
نميتواند فرضيهاي چنين استكه وروشن ـ كند درست خود ديگر حواس كمك

باشد/ موفّق
هـيچوجه بـه مـيگويد سخن وحي درباره كه قرآن از آياتي با فرضيه اين ثالثا:
خـدا با رابطه نوعي وحي ميگويد: صراحت با قرآني آيات زيرا نيست; هماهنگ
فرشتهايكه وحي فرشته واسطه به قلبيا به الهام طريق از و فّعال عقل با نه است,
تأثير يا خيال قّوه مولود اينكه نه ميشود اوظاهر برابر در و است واقعي وجود يك
با كرده ايجاد جسمي در خداوند كه را صوتي امواج اينكه يا و است مشترك حّس
يا خيال قّوه تأثير مولود و باشد, داشته خيالي جنبه صداها اينكه نه ميشنود, گوش
نظر از ونه است قبول قابل عقلي نظر از نه فوق فرضيه بنابراين باشد/ مشترك حّس

نقل/ دليل
# # #

شعور مظاهر از يكي عنوان به را وحي جديد, فEسفة از بعضي دّوم: نظريه

كردهاند/ تفسير باطن
مـيگويد: چـنين وحـي مـادة در بـيستم قـرن المـعارف دائرة در وجدي فريد
چون بودند; وحي به قائل ملّتها, ساير مانند ميEدي شانزدهم قرن در <غربيها
تفسير zو جديد, علم ظهور با ولي بود; انبياء اخبار از پر آنان مذهبي كتابهاي
مـاوراي و روحـي مـباحث كـليّة روي به قلم y جهان پديدههاي تمام براي مادي
فرا با ولي شمردند! افسانههايكهن جزء وحيرا مسأله جمله از و كشيدند; طبيعي
دليل همين به و شد; پيدا روحي مسائل در تحّولي ميEدي, نوزدهم قرن رسيدن
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را روحي مباحث دانشمندان از جمعي زيرا گرديد; زنده مجددا نيز وحي, مسأله
نظرات با هرچند كه رسيدند نتايجي به و كردند, دنبال عملي و اسلوبتجربي روي
محسوب مسألهاي اثبات سوي به مهّمي گام ولي داشت, تفاوت اسEمي علماي
اضـافه سـخنانش ادامـة در او مـيشمردند/> خرافات جزء را آن روزي كه ميشد
تأليف zزمان كنون پديدههايروحيتا و مسألةروح طرفداران <جمعيّت ميكندكه:
بسياري و نگاشتهاند فوق مطالب پيرامون بزرگ, كتاب جلد پنجاه yالمعارف دائرة

y٤٢٧z وحي!> مسألة جمله از و شده حل آنها كمك به روحي مسائل از
زمينه اين در سخن و است مسأله اين در دانشمندان كلمات از نمونه يك اين

كرد: بيان چنين ميتوان را آنها كEم عصارة ولي است; بسيار
را آن و كردند كشف ظاهر درك و شعور از غير شعوري و درك انسان براي آنها
آن در را انسـاني شـعور عـمدة قسمت و نهادند; نام گاه ناآ وجدان يا باطن شعور
تشـبيه اقـيانوسها در شـناور يـخهاي به را آدمي شعور گاهي كه آنجا تا دانستند;
زير آن دهم نه كه حالي در است آب از بيرون آن دهم يك تنها تقريبا كه ميكردند

ميباشد/ آب
مـردان پـيامبران كـه آنجا از و شمردند; باطن شعور تجّلي نوعي را وحي آنها
آن تـجليّات و نـيرومندتر, بسـيار نـيز آنـها باطن شعور طبعا بودهاند فوقالعادهاي
نام وحي عنوان به آن از پيشينيان استكه چيزي همان واين بود; مهمتر فوقالعاده

ميبردند!
پيامبر وآرزوهاي معلومات و افكار گفتهاند: و رفته, فراتر نيز اين از بعضي گاهي
او بلند تخّيل بر او مخفي وجدان و باطن شعور از و ميكرده, ايجاد الهاماتي او براي
مقابل در را فرشتهاي لذا و ميگذاشته, اثر او چشمان در حّتي و ميافكنده! سايه

y٤٢٨z است! ميشنيده خود گوش با اورا سخنان و ميديده خود

بررسي و نقد
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از بود شده ابراز قديم فEسفه از جمعي سوي از سابقكه فرضيه با نيز فرضيه اين
همان آن وسرچشمه است; يكسان شاهد, و دليل نداشتن و كافي مدرك فقدان نظر
وباطن عمق حال هر به كه را مسألهاي ميخواهند آنها يعني كرديم/ اشاره استكه
اينيك مسلّما بسنجند; شده شناخته معيارهاي استبا بيرون ما دسترسفكر از آن

نميرسد/ آن به هرگز دانشمندي هيچ استكه آرزويي و است محال امر
نامحدود آن برابر در ما مجهوjت و محدود, معلومات كه كنيم قبول ما وقتي
عـالم بـا ارتـباط نـوعي راستين پيامبران كه شويم پذيرا را حقيقت اين بايد است,
ما معمولي كات ادرا و حواسفعلي با تفصيلآن و شرح داشتهاندكه طبيعت ماوراي

نيست/ درك قابل
جمله: از دارد, مشتركي ريشههاي قديم فEسفه نظريه با نظريه اين حال هر به
و فكري روابط با مغاير و طبيعت, ماوراي جهان با خاص يكرابطه وحي -١

نيست! انسان افراد ساير عقلي
است/ آنها نبوغ و پيامبران روحي تّفوق همان وحي سرچشمه -٢

پيكوحي نام به ما وجود از مستقل مرموزروحاني يكوجود وسيله وحيبه -٣
فّعال عقل با تماس يا و باطن شعور آن منشأ ;بلكه نميگيرد صورت الهي فرشته و
را وحـي پـديدههاي و مـيگذارد اثر پيامبر حّس سپس و خيال عالم در كه است

ميشنود! و ميبيند
قـرآن آيـات از و آوردهاند پيامبران آنچه با تحليلها گونه اين كه نيست شكي
سـازگار هيچوجه به آورديم jبا در كه عقلي دليل با سو يك از ميشودو استفاده

نميباشد/
از بعضي چرا نميدانيم ما اصو� است; مدرك و دليل فاقد آنها تمام اين بر عEوه
تـمام ميخواهند كه مغرورند خود محدود دانش و علم به حد اين تا دانشمندان
به اين كنند/ وتوجيه استتفسير شده كتشافاتيكه ا و علوم مختصر با جهانرا اسرار
و كامپيوترها انواع محدودش معلومات با بخواهد عسلي زنبور مث^ كه ميماند آن
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او به حّقي چنين ما آيا نمايد; وتفسير توجيه مصنوعيرا اقمار و فضايي سفينههاي
ميدهيم؟!

ذكر jبا در آنچه شبيه تعبيراتي با را نظريه اين آنكه از بعد المنار تفسير نويسنده
از بسياري به اشتباه <اين ميافزايد: چنين ميكند نقل مادي فEسفه بعضي كرديم
مادي علماي از yبسته وگوش چشم z و غوطهورند ترديد و شّك در كه مسلماناني
به سپس و است>, سرايتكرده ميشوند, قانع آنها تفسيرهاي به يا ميكنند, تقليد

y٤٢٩z ميپردازد/ تفكّرات گونه اين نقد در توضيح و شرح
و مـيرسيم, بود نظر در وحي براي كه فشردهاي بحث پايان به ترتيب اين به
پيام كتاب اول جلد در زمينه اين در بيشتري شرح گفتيم نيز آغاز در كه همانگونه

آوردهايم/ yپنجم zمنبع معرفت منابع بحث در قرآن
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اصولكّليدعوتانبياء

اشاره

انـبياء دعوت كّلي اصول به توّجه مهم, نكات از يكي عامّه, نبّوت مباحث در
حـّد چـه تـا ميدهد نشان و است; بوده برخوردار خاّصي هماهنگي از كه است
مـيان در مـنسجم و متّحد عظيم خيل يك صورت به خدا پيامبران جليلة سلسله

ميكردهاند/ عمل انسانها
بـا كـه كـرد تشـبيه دانشگاه يك علمي هيئت به را آنها ميتوان ديگر: تعبير به
طـور بـه كEس آخرين تا كEس نخستين از را دانشجويان تعليم دقيق, برنامهريزي

ميدهند/ انجام هماهنگ و منسجم
در كه: آمده آياتقرآن در مكّرر طور به كه واقعيّترا اين كّلي, اصول اين مطالعة
ميسازد/ افكندروشن جدايي آنها ميان نبايد و نيست تفاوتي خدا پيامبران ميان

يكـديگر وسـيلة بـه اديـان نسخ با منافاتي هرگز هماهنگي اين كه است مسّلم
ميشود; عوض سال به سال دانشگاه يك كEسي برنامههاي كه همانگونه ندارد;
مناسبسال دّوم سال وكتابهاي ندارد دّوم سال كارآييبراي اول, سال كتابهاي
ايـن هـمچنين است; هـماهنگ آنها تمامي كّلي اصول حال عين در نيست; سّوم
ندارد/ آنها مسئوليتهاي تفاوت خاطر به انبياء درجات تفاوت با منافاتي مسأله

آشنا الهي اديان اساسي خطوط به را ما يكسو از كّلي اصول در هماهنگي اين
واضـح را آنـها دعوت حقانيّت ديگر سوي از و مينهد; كيد تأ آنها بر و ميسازد,
و ميكنند, نفي سابقينرا آيند, كار سر هريكبر دنياپرست, زمامداران zزيرا ميكند
گروه شوند, مي وارد گروهي كه <هرزمان اُْختََها): لََّعنَْت ٌة اُمَّ َدَخلَْت (كُلََّما مصداق: به
ويژگيهايطاغوتهاايناستكههمواره يكياز y٤٣٠z ميكنند> همسانخودرالعن

تضادند/ حال در
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از راسـتين پـيامبران شـناخت براي معياري ميتواند مسأله اين سوم سوي از
عنوان به پيشين شده شناخته پيامبران با آنها هماهنگي زيرا باشد; دروغين مدعيان

شد/ خواهد مطرح قبول قابل يكقرينه
ميدهيم/ فرا جان گوش آياتزير به و ميگرديم باز قرآن به اشاره اين با

y٤٣١z ُمْسِلُموَن) لَُه نَْحُن َو نُْهْم مِّ اََحٍد بَيَْن ُق نَُفرِّ َ) -١
ِمْن النَِّبيِّيىَن َو نُوٍح ِاليى اَْوَحيْنَا كََما َلْيَك ِا اَْوَحيْنَا (ِانَّا -٢
َو يَْعُقوَب َو َق ِاْسحى َو ِاْسَماِعيَل َو ِابْراىِهيَم ِاليى اَْوَحيْنَا َو بَْعِدِه
َو ُسلَيَْماَن َو هَاُروَن َو يُونَُس َو اَيُّوَب َو عيىسيى َو ْسبَاِط َاْ

y٤٣٢z َزبُورا) َداُووَد آتَيْنَا
اَنَُّه ِالَيِْه نُوِحيى َِّا ُسوٍل ِمْنرَّ َقْبِلَك ِمْن اَْرَسلْنَا َما (َو -٣

y٤٣٣z َفاْعبُُدوِن) اَنَا َِّا ِالىَه َ
َو َواِت ـمى السَّ َفـاِطِر َشكٌّ mِا اَِفـي ُرُسلُُهْم (َقالَْت -٤
اََجٍل ِاليى كُْم يَُؤخَِّر َو ذُنُوِبكُْم ْن مِّ لَكُْم لِيَْغِفَر يَْدُعوكُْم اَْْرِض

y٤٣٤z َسّمًي) مُّ
ـنْكُْم مِّ ُرُسـٌل يَأِْتُكـْم لَْم اَ نِْس ِٕاْ َو الِْجنِّ َمْعَشَر (يَا -٥
y٤٣٥z َهَذا) يَْوِمكُْم لَِقاَء يُنِْذُرونَكُْم َو آيَاِتي َعلَيْكُْم وَن َيُقصُّ
َو َقـبِْلكُْم ِمـْن الِْكتَاَب اُوتُوا الَّذيىَن يْنَا َوصَّ (َولََقْد -٦

y٤٣٦z (mَا اتَُّقوا اَِن كُْم ِايَّا
َو الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزلْنَا َو ِبالْبَيِّنَاِت ُرُسلَنَا اَْرَسلْنَا (لََقْد -٧

y٤٣٧z ِبالِْقْسِط) النَّاُس لِيَُقوَم الِْميَزاَن
َو ـَصاريى النَّ َو َهـاُدوا ـِذيَن الَّ َو آَمنُوا الَِّذيَن (ِانَّ -٨
َفـلَُهْم َصالِحا َعِمَل َو ِخِر اْى الْيَْوِم َو mِِبا آَمَن َمْن اِبِئيَن الصَّ
y٤٣٨z يَْحَزنُوَن) ُهْم َ َو َعلَيِْهْم َخْوٌف َ َو َربِِّهْم ِعنَْد اَْجُرُهْم
ُسنََّة لَُه mُا َفَرَض فيىَما َحَرٍج ِمْن النَِّبيِّ َعلَي كَاَن ا (مَّ -٩
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y٤٣٩z ْقدُورا) مَّ اmَِقَدرا اَْمُر كَاَن َقبُْلَو ِمْن َخلَوا اmِِفيالَِّذيَن
َرٌض مَّ ُقلُوِبِهْم ِفي الَّذِيَن َو الُْمنَاِفُقوَن يَنْتَِه لَّْم (لَِّئْن -١٠
ُيـَجاِوُروَنَك  ثُمَّ ِبِهْم لَنُْغِرَينََّك الَْمديىنَِة ِفي الُْمْرِجُفوَن َو
ـ nتَقْتِي ُقتِّلُوا َو اُِخُذوا ثُِقُفوا اَيْنََما لُْعوِنيَن مَّ ـ nقَلِي َِّا فيىَها
mِا ِلُسـنَِّة َتـِجَد َوَلـْن َقـبُْل ِمـْن َخلَوا الَّذِيَن ِفي �للّىِه ُسنََّة

y٤٤٠z (nتَبِْدي
َلـيِْهْم ِا اَْوَحـيْنَا َو ِباَْمِرنَا يَْهُدوَن ًة اَِئمَّ َجَعلْنَاُهْم (َو -١١
َلـنَا َكـانُوا َو كـوِة الزَّ ِايتَاَء َو َ�ِة الصَّ ِاَقاَم َو الَْخيَْراِت ِفْعَل

y٤٤١z َعاِبِديَن)
اَْْرَض اَنَّ كِْر الذِّ بَْعِد ِمْن الزَّبُوِر ِفي كَتَبْنَا لََقْد (َو -١٢

y٤٤٢z الُِحوَن) الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها
ِريَن ُمبَشِّ النَِّبيِّيَن mُا َفبََعَث َواِحَدةً ًة اُمَّ النَّاُس (كَاَن -١٣
النَّـاِس بَيَْن لِيَْحكَُم ِبالَْحقِّ الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزَل َو ُمنِْذِريَن َو
َما بَْعِد ِمْن اُوتُوُه الَّذيىَن َِّا ِفيِه اْختَلََف َما َو ِفيِه اْختَلَُفوا ِفيَما
اْختَلَُفوا لَِما آَمنُوا الَِّذيَن mُا َفَهَدي بَيْنَُهْم البَيِّنَاُتبَغْيا َجائَتُْهُم
ِصـَراٍط ِاليى َيَشـاُء َمـْن َيـْهِدي mُا َو ِبِاذِْنِه الَْحقِّ ِمَن ِفيِه

y٤٤٣z ْستَقيىٍم) مُّ
َبـِقيٍَّة اُوُلـوا َقـبِْلكُْم ِمْن الُْقُروِن ِمَن كَاَن َ (َفلَْو -١٤
اَْنـَجيْنَا ْن ـمَّ مَّ nَقـلِي َِّا اَْْرِض ِفـي اْلـَفَساِد َعـِن يَنَْهْوَن

y٤٤٤z ِمنُْهْم)
y٤٤٥z ُم) اِْْس�ى mِا ِعنَْد يَن الدِّ (ِانَّ -١٥

ترجمه

خدا ;فرمان9 برابر در ما و گذاريم, نمي آنها ميان <فرقي -١
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هستيم/> تسليم

و نـوح بـه كـه گـونه هـمان فرستاديم; وحي تو به <ما -٢

اسماعيل و ابراهيم به ;نيز9 و فرستاديم; وحي او از بعد پيامبران

و يـعقوب9 فـرزندان از ;پيامبران اسباط و يعقوب و اسحاق و

به و نموديم; وحي سليمان و هارون و يونس و ايوب و عيسي

بخشيديم/> زبور داود

او به اينكه مگر نفرستاديم را پيامبري هيچ تو پيشاز <ما -٣

مـرا فـقط پس نـيست من جز معبودي "هيچ كه: كرديم وحي

پرستشكنيد">/

را زمين و آسمانها كه خدايي در آيا گفتند:" آنها <پيامبران -٤

تـا مـيكند دعـوت را شـما او است; تـرديدي و شک آفـريده,

گذارد">/ باقي را شما مقّرري موعد تا و بيامرزد, را گناهانتان

آيا انس! و جّن گروه "اي گويد:9 مي آنها به روز آن <;در -٥

برايـتان مرا آيات كه نيامدند شما سوي به خودتان از پيامبراني

مـي بـيم روزي چـنين مـ\قات از را شـما و كـردند, مـي بيان

دادند"؟!>/

داده آنها به آسماني كتاب شما, پيشاز كه كساني به <وما -٦

خـدا ;نـافرماني9 از كه كرديم, سفارش شما به نيز و بود, شده

بپرهيزيد/>

آنها با و فرستاديم, روشن دJيل با را خود پيامبران <ما -٧

عادJنه9 قوانين و باطل از حق ;شناسايِي ميزان و آسماني كتاب

كنند/> عدالت به قيام مردم تا كرديم نازل

كه كساني و آوردند, ايمان اس\م9 پيامبر ;به كه كساني > -٨

يـحيي9 ;پـيروان صـابئان و نـصاري و گـرويدند يهود آيين به

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٣٠٠ چ١ ٨٣.١.١٦



شايسته كاري و آورده, ايمان بازپسين روز و خدا به كه هركدام

ترسي نه و است; مسلّم پروردگارشان نزد پاداششان دهند, انجام

شوند/> مي اندوهگين نه و آنهااست بر

مـقرر او بـراي خدا آنچه در پيامبر بر منعي گونه <هيچ -٩

ايـن از پـيش كـه كساني مورد در الهي سنّت اين نيست; داشته

كاملي تدبير و حساب روي خدا فرمان و بوده; جاري نيز بودهاند

است/>

و دروغ اخـبار كـه آنـها و بـيماردJن و مـنافقان گر <ا -١٠

تو برندارند, دست ميكنند پخش مدينه در اساسرا بي شايعات

نميتوانند كوتاهي مّدت جز سپس شورانيم, مي آنان ضّد بر را

هر و شوند, مي طرد جا همه از و ـ بمانند/ شهر اين در تو كنار در

خواهـند قتل به سختي به و شد خواهند گرفته شوند يافته جا

سنّت براي و است, پيشين اقوام در خداوند سنّت اين ـ رسيد/

يافت/> نخواهي تغييري گونه هيچ الهي

;مردم ما, فرمان به كه داديم قرار پيشواياني را آنان <و -١١

نمازو برپاداشتن و نيک كارهاي انجام و كردند; مي هدايت را9

ميكردند/> عبادت را ما تنها و وحيكرديم; آنها به زكاترا اداي

شايسته "بندگان نوشتيم: ;تورات9 ذكر از بعد زبور <در -١٢

شد/"> خواهند زمين ;حكومت9 وارث ام

جوامع تدريج ;به بودند; واحدي امت آغاز9 ;در <مردم -١٣

خداوند, حال9 اين در شد; پيدا اخت\فاتي و آمد پديد طبقات و

كـتاب و دهـند بيم و بشارت را مردم تا برانگيخت; را پيامبران

تا نمود; نازل آنها با ميكرد, دعوت حق سوي به كه را, آسماني

كـند/ داوري داشـتند, اخـت\ف آنـچه دربـاره مـردم, مــيان در
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از پس بودند, داشته دريافت را كتاب كه كساني از9 گروهي تنها;

حق سببانحرافاز به بود, رسيده آنها به روشن هاي نشانه آنكه

كـه را كساني خداوند, ولي كردند/ اخت\ف آن در ستمگري, و

فرمان به بود, اخت\ف مورد آنچه حقيقت بر بودند, آورده ايمان

راست راه به بخواهد, را كس هر خدا, و نمود; هدايت خودش,

ميكند/> هدايت

قدرتي صاحب دانشمندان شما, از قبل اقوام در <چرا -١٤

كه آنها, از اندكي مگر كنند؟! زمينجلوگيري در فساد از كه نبودند

داديم/> نجاتشان

است/> اس\م خدا, نزد در <دين -١٥

وجمعبندي تفسير

يكمسيرند پيامبراندر همه

مسـلمانان عـموم بـه خـداونـد كه است دستوري از سخن آيه نخستين ١-در
آنچه وبه ايم; آورده ايمان خدا به "ما <بگوييد: بگويند: خود مخالفان به كه ميدهد,
zپيامبران اسباط و ويعقوب اسحاق و اسماعيل و ابراهيم بر آنچه و شده; نازل ما بر
ساير و hijkl عيسي و موسي به آنچه yهمچنين zو گرديده, نازل yيعقوب فرزندان از
ما و گذاريم, نمي آنها ميان فرقي و است, شده داده پروردگارشان طرف از پيامبران
y٤٤٦z ُمْسِلُموَن) لَُه نَْحُن َو ِمنُْهْم اََحٍد بَيَْن ُق نَُفرَِّ) : هستيم> تسليم خدا yفرمانzبرابر در
به و است, آمده نيز نساء سوره ١٥٢ آيه و بقره سوره ٢٨٥ آيه در مضمون همين
الهـي پـيامبران ميان كه هستند كساني واقعي مؤمنان كه ميكند كيد تأ ترتيب, اين
بر است روشني اينگواه و دارند; ايمان آنها همة تعليمات به و نميگذارند, تفاوتي

آنها/ تعليمات كلي اصول يگانگي
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مأموريّت و شدهاند, مبعوث خدا سوييك از همه حاليكه در نباشد چنين چرا
است; يكي همهجا سعادتبشر, اصول و الهيّه معارف اصول و است; يكسان آنها
دگـرگون آن جزئيات هرچند گردد; دگرگون زمان گذشت با كه نيست چيزي اينها
و نظافت و بهداشت و مسكن و لباس و غذا به انسان نياز همانند درست ميشود/
انواع به مربوط جزئيات ولي است; تغييرناپذير امور اين اصول كه تربيت و تعليم
تغيير در تربيت و تعليم چگونگي و ها درمان و داروها و ومسكنها ولباسها غذاها

است/ تكامل حال در ديگر تعبير به و تحّول, و
نصاري و يهود پاسخ در موجود, نزولهاي شأن طبق آيه اين استكه ذكر قابل
كتاب و ميشمردند, برتر را خود پيامبر و ميكردند نفي را ديگري هريك كه است
مسـلمانان ـ بـودند بـياعـتنا بـقيّه, به نسبت و ـ ميدانستند كتاب بهترين را خود
پيامبران ميان جدايي به هيچوجه به ما بگويند: صراحت با كه كردند پيدا مأموريّت

نيستيم/ قائل خدا
محسوب انبياء دعوت كلي اصول وحدت براي اجمالي بيان يك اين حال هر به
اصـول ايـن يكايك انگشتروي كه ميرويم آيات ساير سراغ به كنون ا ميشود;

ميگذارد/
# # #

شده مطرح بحث مورد آيه دومين در استكه اصول اين از يكي وحي ٢-مسأله
او از بعد پيامبران و نوح به كه گونه همان فرستاديم; وحي تو به <ما ميفرمايد: و
اسـباط و يـعقوب و اسـحاق و اسـماعيل و ابـراهـيم بـه yنيزz و فرستاديم; وحي
وحي سليمان و هارون و يونس و ايوب و عيسي و yيعقوب فرزندان از zپيامبران
دهـنده بـيم و دهـنده بشـارت كه پيامبراني ـ/// بخشيديم زبور داود به و نموديم;
zو نماند, باقي خدا برابر در مردم براي حّجتي پيامبران, اين yآمدنz از بعد تا بودند,
َو بَْعِدِه ِمْن النَِّبيِِّيَن َو نُوٍح ِاليى اَْوَحيْنَا كََما َلْيَك ِا اَْوَحيْنَا (ِانَّا :<y;حّجتشود اتمام همه بر
َو يُونَُس َو اَيُّوَب َو ِعيسيى َو ْسبَاِط َاْ َو يَْعُقوَب َو َق ِاْسحى َو ِاْسَماِعيَل َو ِابَْراِهيَم ِاليى اَْوَحيْنَا
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َعلَي لِلنَّاِس يَكُوَن لِئَ�َّ ُمنِْذِريَن َو رِيَن بَشِّ مُّ nُس رُّ ـ َزبُورا/// َداُوَد آتَيْنَا َو ُسلَيَْماَن َو هَاُروَن
y٤٤٧z ُسِل) الرُّ بَْعَد ٌة ُحجَّ mِا

در هـمگي و بودند, غيب جهان با ارتباط و وحي بيانگر همگي ترتيب اين به
هيچ ميداشتند; بر گام مردم به نسبت او حجت اتمام و الهي دعوت ابEغ مسير

بود/ يكي همه نهايي هدف و نميگفتند, چيزي خود سوي از كدام
# # #

و است, انبياء دعوت اصول مهمترين از ديگر يكي نفيشرك, و توحيد اصل -٣
نخستين ميشدند, نبّوت مبعوثبه كه آنها هريكاز مختلفقرآن, شهادتآيات به
و عـبادت در تـوحيد مـخصوصا شاخهها, تمام در توحيد بود; توحيد گفتارشان

پرستش/
انبياء دعوت در كّلي اصل يك عنوان به را موضوع اين بحث, مورد آيه سومين
او به اينكه مگر نفرستاديم را پيامبري هيچ تو از پيش <ما ميگويد: و كرده معّرفي
َما (َو كنيد">: پرستش مرا فقط پس نيست; من جز معبودي "هيچ كه: كرديم وحي

/y٤٤٨z َفاْعبُُدوِن) اَنَا َِّا ِالىَه َ اَنَُّه ِالَيِْه نُوِحيى َِّا ُسوٍل رَّ ِمْن َقْبِلَك ِمْن اَْرَسلْنَا
لََقْد (َو ميفرمايد: است, آمده نحل ٣٦ آيه در مؤّكدتري صورت به معنا همين
رسـولي امـتي هر در <ما الطَّاُغوَت): اْجتَِنبُوا َو mَا اْعبُُدوا اَِن ُسو4 رَّ ٍة اُمَّ كُلِّ فيى بََعثْنَا

كنيد"/> اجتناب zپرستشyطاغوت, از و بپرستيد; را يكتا "خداي كه فرستاديم
لوحـة سـر در ا� بـه پـرستش تـخصيص و طاغوتها, با مبارزه ترتيب اين به
است, اسـارت در است, طـاغوت بندة انسان تا كه چرا بود; انبياء همة تعليمات
,jوا ارزشهاي تمام منبع كه خداوندي باشد, خدا بندة تنها كه ميشود آزاد آنگاه

است/ حسني صفات و اسماء داراي و
از تجاوز و تعّدي معناي به طغيان از مبالغه صيغة <طاغوت> اينكه توّجه قابل
هـر و مستكبر, و متكبّر جبّار, كم, حا بت, شيطان, به رو اين از است; مرز و حد
گفتهراغب به اينواژه ميشود/ طاغوتگفته ميگردد, منتهي حق غير به مسيريكه
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بـه گاهي حال عين در ـ ميورد كار به دو هر جمع, و مفرد معناي در مفردات در
و شيطان معناي به طاغوترا العرب, لسان ـ/ ميشود بسته طواغيتجمع صورت

y٤٤٩z است/ كرده تفسير وضEلت گمراهي سردمداران و كاهن
همة از پرهيز و توحيد به دعوت راستين, پيامبران نشانههاي از يكي حال هر به
وگاه بتپرستي و شرك به را مردم دروغين, مّدعيان كه حالي در است, طاغوتها
طـاغوت بـه اعـتقاد ايـن مـيكردند; خـويش پرستش به دعوت فرعون, همچون
دارد; انسـان اعـمال تـمام در بازتابگسـتردهاي شده گفته خود جاي در چنانكه
آنان و ميدارد; بر انسانها پاي و دست از را بردگي و اسارت زنجيرهاي مخصوصا

ميخواند/ فرا عّزت و آزادگي و اتحاد و وحدت به را
دعوت كلي اصول از ديگر يكي خدا شناسايي براي هستي عالم نظام بر تكيه -٤
مـيخوانـيم: بـحث مـورد آيـه چـهارمين در كـه همانگونه است; خدا مردان اين
ترديدي و شک آفريده, را زمين و آسمانها كه خدايي در "آيا گفتند: آنها <پيامبران
باقي را شما مقّرري موعد وتا بيامرزد, گناهانتانرا تا ميكند دعوت را اوشما است;
ـَن مِّ لِيَْغِفَرلَكُْم يَْدُعوكُْم اَْْرِض َو مَواِت السَّ َفاِطِر َشکٌّ mِا اَِفي ُرُسلُُهْم (َقالَْت گذارد">:

َسّمًي) مُّ اََجٍل ِاليى كُْم يَُؤخَِّر َو ذُنُوِبكُْم
ديده آنها در كه بدايعي انواع و زمين, و آسمانها خلقت اسرار به توّجه با يعني
بيشتريكشفميگردد; اسرار بهروز روز كه دانشها و علوم پيشرفت با و ميشود,

است؟ خدا وجود در شك جاي چه ديگر
زمين و آسمان خلقت اسرار از انسان گاهي آ پيشين اعصار در كه است درست
كافي مييافت در دّقتي مختصر با انساني هر كه ابتدايي نظم همان ولي نبود, زياد
هر و اتم دانه هر و سلول هر كه امروز امّا و بود; آنها آفريدگار وجود اثبات براي
اسرار عجايب و شده شكافته بيجان و زنده موجودات ذّرات از ذرّهاي وهر ملكول
معرفت نور كه است كافي آنها از ذّره يك مطالعه گرديده, كشف زيادي حد تا آنها

ميگويد: كه يافته تحّقق معروف شعر آن و بيفكند; دل بر را خدا
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بـيني مــيان در آفــتابيش بشكـافي كه را ذّره هر دل
پنجمين در استچنانكه دعوتآنها اصول از ديگر يكي معاد مسأله كيدبر تأ -٥
و جّن ايگروه y:گويد مي آنها به روز آن <zدر ميفرمايد: وضوح به بحث, مورد آية
مـي بـيان برايتان مرا آيات كه نيامدند شما سوي به خودتان از پيامبراني آيا انس!
لَْم اَ نِْس ِاْ َو الِْجنِّ َمْعَشَر (يَا دادند؟!>: مي بيم مEقاتچنينروزي از را شما و كردند,

y٤٥٠z هىذا) يَْوِمكُْم لَِقاَء يُنِْذُرونَكُْم َو آيَاِتي َعلَيْكُْم وَن َيُقصُّ ِمنْكُْم ُرُسٌل يَأِْتكُْم
نميكند, تفاوتي او فرشتگان يا باشد, خداوند ك ذاتپا خواه اينسخن, گويندة
روز از را مـردم شـدند, مبعوث كه پيامبراني تمام كه ميدهد نشان صورت هر در
اساسي اصل اين در همگي و داشتند برحذر آن كيفرهاي و مجازاتها و رستاخيز

بودند/ مشترك
كـلمة از چـنانكه آن ـ شدهانـد مبعوث آنها براي جّن از رسوjني آيا اينكه در
ميان در بودند, انسانها از الهي رسوjن همه يا ـ ميشود استفاده بدونظر در <منكم>
از هـمه آنها كه است اين بر عقيده را مفّسران غالب /هرچند است گفتگو مفّسران
مانعي ولي است, تغليب قبيل از اصطEح به آمده jبا آيه در آنچه و بودند انسانها
مأمور الهي رسوjن و پيامبران سوي از جنسآنها از نمايندگاني و رسوjن كه ندارد
آنجا ميشود, استفاده احقاف سوره ٢٩ آيه از كه اينگونه ميشدند آنها دعوت به
َقـالُوا َحَضُروُه ا َفلَمَّ الُْقرآَن يَْستَِمُعوَن الِْجنِّ َن مِّ نََفرا َلْيَك ِا َصَرْفنَا ِاذْ (َو مـيفرمايد: كه
را جّن از گروهي هنگاميكه yآور ياد <zبه نِْذريىَن): مُّ َقْوِمِهْم ِاليى َولَّْوا ُقِضَي َفلَّماى اَْنِصتُوا
گفتند: يكديگر به يافتند حضور وقتي بشنوند; قرآنرا كه ساختيم متوّجه سويتو به
خود قوم سوي به گرفت, پايان كه هنگامي "و y/دهيد zوگوشفرا باشيد "خاموش

كردند> مي انذار را آنها و گشتند باز
آفرينشبشر, نهايي هدف كه چرا است; آنها كّلي اصول از نيز تقوا, به دعوت -٦
آية ششمين در نيست; ممكن امر, اين بدون او, اجتماعي و فردي زندگاني نظم و
و بودند آسماني كتاب داراي شما از پيش كه كساني به <ما ميخوانيم: بحث مورد
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الَِّذيَن يْنَا َوصَّ لََقْد (َو كنيد/>: پيشه الهي تقواي كه كرديم سفارش شما; به همچنين
y٤٥١z /(mَا اتَُّقوا اَِن كُْم ِايَّا َو َقبِْلكُْم ِمْن الِْكتَاَب اُوتُوا

به ميشود, شامل را پيشين آسماني كتب تمام استكه گسترده چنان آيه تعبير
از خدا, نافرماني و گناه; از پرهيز و داري خويشتن يعني تقوا, به توصيه ترتيب اين

هست/ و بوده الهي اديان مشترك اصول
در تـقواي عمل, در تقواي دارد; زيادي شاخههاي تقوا كه ميدانيم نيز را اين
متعددي فروع نيز عملي تقواي تصميم/ و نيّت و انديشه و فكر در تقواي و سخن,
تقوا كوتاه, عبارت به و سياسي; تقواي و اجتماعي, تقواي اخEقي, تقواي دارد;
زمـينه هـر در بـاريها و بـيبند تـمام مـقابل نقطة كه است وسيعي مفهوم داراي
اين كه شده نقل گاه آ و عارف دانشمندان بعضي از قرطبي تفسير در لذا و ميباشد

y٤٥٢z ميزنند/ دور محور اين بر همه زيرا است; قرآن آيات تمام محور آيه
در كه است اساسي اصول اين از ديگر يكي اجتماعي, عدالت به دعوت -٧
دjيـل بـا را خـود پيامبران <ما ميفرمايد: كرده; ياد آن از صراحت با آيه هفتمين
قوانين و باطل از حق zشناسايِي ميزان و آسماني كتاب آنها با و فرستاديم, روشن
اَنَْزلْنَا َو ِبالْبَيِّنَاِت ُرُسلَنَا اَْرَسلْنَا (لََقْد كنند>: عدالت به قيام مردم تا كرديم نازل yنهjعاد

y٤٥٣z ِبالِْقْسِط) النَّاُس لِيَُقوَم الْميىزاىَن َو الِْكتَاَب َمَعُهُم
جامعه هرگز اجتماعي عدالت و قسط اقامه بدون كه حالي در نباشد چنين چرا

رسيد/ نخواهند معنوي تكامل يعني خود نهايي اهداف به بشري
اين ميزان و كتاب و بيّنات و رسل ارسال از هدف ميگويد: كه است ذكر قابل
صورت به اينكه نه كنند قيام آن وبه باشند عدل و مجريقسط شخصا مردم كه بوده
خـود مرحله به بشري جامعه تا آري سازند; آن به مجبور را آنها تحميلي امر يك

است/ نشده تأمين هدف اين نرسد عدالت اجراي و قسط اقامه امر در جوشي
فراواني بحثهاي مفّسران چيست؟ ميزان> و كتاب و <بينات از منظور اينكه در
كه دارد وسيعي معناي <بينات> كه است اين ميرسد نظر به صحيحتر آنچه دارند,
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و مـيشود, شـامل است نـبّوت اثـبات براي كه را عقلي دليل هرگونه و معجزات
وزن وسيله معناي به كه <ميزان> اما و است تعليماتآنها مجموعه به اشاره كتاب> >
مقرراتي و قوانين يا و باطل, از حق سنجش معيارهاي معناي به است سنجش و
وصول استبراي وسيلهاي اينها همه و ميرساند; حق صاحبان به حقرا استكه
استبرايفراهم مقدمهاي خود نوبه به نيز وآن قسط به قيام و اجتماعي عدالت به

y٤٥٤z انسانها/ تكامل و تربيت و تعليم زمينههاي آوردن
انسانها نجات براي اصلي ارزش دو عنوان به صالح عمل و ايمان اهّميّت -٨
بحث مورد آية هشتمين در است, انبياء تعليمات مشترك اصول از ديگر يكي نيز
يهود آيين به كه كساني و آوردند, ايمان yمEاس پيامبر zبه كه كساني > ميخوانيم:
ايمان بازپسين وروز خدا به كه هركدام yيحيي zپيروان وصابئان ونصاري گرويدند
نه و است; مسّلم پروردگارشان نزد پاداششان دهند, انجام شايسته كاري و آورده,
َو َهـاُدوا ـِذيَن الَّ َو آَمـنُوا الَِّذيَن (ِانَّ شوند>: مي اندوهگين نه و آنهاست بر ترسي
َ َو َربِِّهْم ِعنَْد اَْجُرُهْم َفلَُهْم َصالِحا َعِمَل َو اِْخِر الْيَْوِم َو mِِبا آَمَن َمْن اِبِئيَن الصَّ َو النََّصاريى

y٤٥٥z يَْحَزنُوَن) ُهْم َ َو َعلَيِْهْم َخْوٌف
از مـنظور كـه است مفسران ميان زيادي گفتگوهاي و بحث آيه, اين تفسير در
چـه به َصالِحا) َعِمَل َو اِْخِر الْيَْوِم َو mِِبا اَمَن (َمْن جمله و كيست؟ آمنوا> <الذين

ميكند؟ اشاره كساني
و آوردند, mnopqايمان اسEم پيامبر به كه مسلماناني ميگويد: معروف تفسير يك
به مؤمنان همچنين و دادند, انجام صالح عمل و ماندند, ثابت خود ايمان سپسبر
عمل و ايمان صورت در ميزيستند mnopq اسEم پيامبر ظهور از قبل كه آسماني اديان
اصل دو عنوان به صالح عمل و ايمان تفسير اين طبق نجاتند/ اهل همگي صالح

است/ بوده الهي اديان همه برنامه در انسانها نجات براي كلي
تفسير اول جلد به مراجعه با ميتوانيد كه دارد ديگري تفسيرهاي آيه اين البتّه

يابيد/ گاهي آ آن از آيه همين ذيل ٢٨٢ صفحه نمونه,
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است بشري جوامع عقبماندگي و انحراف مايه غلطكه سنتهاي شكستن -٩
است/ cdefgبوده انبياء دعوت كلي اصول از نيز

مطلّقه همسر mnopqبا پيامبر ازدواج مسأله به اشاره ضمن بحث, مورد آيه نهمين در
پسر آنها زيرا ـ صورتگرفت جاهلي سنّت يك شكستن براي كه خود خواندة پسر
پيامبر بر منعي <هيچگونه ميفرمايد: ـ ميكردند محسوب حقيقي پسر را خواندهها
از پيش كه كساني مورد در الهي سنّت اين نيست; داشته مقرر او براي خدا آنچه در
ا (مَّ است>: كاملي تدبير و حساب روي خدا فرمان و بوده; جاري نيز اند بوده اين
mِا اَْمُر كَاَن َو َقبُْل ِمْن َخلَوا الَّذيىَن ِفي mِا ُسنََّة لَُه mُا َفَرَض ِفيَما َحَرٍج ِمْن النَِّبيِّ َعلَي كَاَن

y٤٥٦z ْقدُورا) مَّ َقَدرا
كار خداوند چيستكه است بوده جاري گذشته اقوام در سنّتكه اين اينكه در
سنّت :منظور, گفتهاند مفّسران از جمعي ميكند؟ آن به عطف mnopqرا اسEم پيامبر
در كه بوده همسران تعّدد يا لذاتحEل, از كردن استفاده از مانع رفع زمينة در الهي

y٤٥٧z است/ داشته جريان نيز سابقه امم
گواهي كه دارد وجود روشني نشانههاي آيه, اين بعد و قبل آيات در حاليكه در
لذات از گيري بهره نه است, بوده الهي يكرسالت ابEغ سنتمربوطبه اين ميدهد
َ َو يَْخَشونَُه َو mِا يُبَلُِّغوَنِرَساَِت لَّذيىَن (اَ ميخوانيم: آن از بعد آيه در چنانكه حEل;
مي تبليغ الهيرا كهرسالتهاي بودند كساني yپيشين <zپيامبران :(mَا َِّا اََحدا يَْخَشْوَن

y٤٥٨z نداشتند> بيم خدا كسجز هيچ واز داشتند, بيم او از و كردند
جز چيزي الهي اينرسالت كه است اين ميرسد نظر به مناسبتر همه از آنچه

است/ نبوده غلط سنتهاي شكستن
مردم <از ُه): تَْخَشى أن اََحقُّ mُا َو النَّاَس تَْخَشي (َو ميخوانيم: نيز آن از قبل آيات در
همين دنباله در و بترسي> او از استكه سزاوارتر خداوند كه حالي در ترسيدي مي
ا ِاذَ اَْدِعيَاِئِهْم ِج اَْزواى ِفي َحَرٌج الُْمْؤِمنيىَن َعلَي يَكُوَن َ (لِكَْي ميگويد: صراحت با آيه,
,yشد جدا او از zو آورد سر به آنزن از نيازشرا زيد <هنگاميكه َوطَرا): ِمنُْهنَّ َقَضْوا
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هـمسران بـا ازدواج در مـؤمنان بـراي مشكلي تا درآورديم تو همسري به را او ما
ـ yدادنـد طـEق را آنـها zو شدند نياز بي آنها از كه هنگامي ـ هايشان پسرخوانده

/y٤٥٩z نباشد>
انبياء جاودانه سنت اين از منظور كه ميدهد گواهي خوبي به قرائن اين مجموع

است/ بوده باطل و خرافي و نادرست سنتهاي شكستن همان پيشين
را مردم استكه همان انبياء بعثت اهداف از يكي كه حالي در نباشد چنين چرا
سازند/ آن جانشين الهيرا سنتهاي و بخشند رهايي باطل سنن اينگونه چنگال از

# # #
اصول از ديگر يكي آنان, برابر در تسليم عدم و نفاق اهل با بيامان مبارزه -١٠
و كارهايزشت به اشاره از پس آيه دهمين در چنانكه است; انبياء ثابت تعليمات
منافقان اين گر ا اينكه به تهديد و اسEمي, جامعه در منافقان عمدي تخريبهاي
بر را تو برندارند, خود كارهاي از دست شايعهسازان, و پردازان دروغ و دل بيمار
قـتل بـه شـوند يـافته هرجا و ميشوند طرد جا همه از آنها ميشورانيم; آنها ضد
سنت براي و است پيشين اقوام در خداوند سنت <اين ميافزايد: رسيد, خواهند
َتـِجَد َولَْن َقبُْل ِمْن َخلَْوا الَّذيىَن ِفي mِا (ُسنََّة يافت>: نخواهي تغييري هيچگونه الهي

/y٤٦٠z (nتَبِْدي mِا لُِسنَِّة
منافقان با مبارزه سنتهمان اين از منظور كه كردهاند تصريح مفّسران از بسياري
و انبياء برابر در و انساني جوامع در خود خرابكاري از دست استكه موذي افراد و

y٤٦١z نميداشتند/ بر مؤمنان
# # #

راستين رهبران اين مشترك تعليمات از نيز خير كارهاي و عبادات اصول -١١
انبياي از گروهي به اشاره ضمن بحث مورد آيه يازدهمين در چنانكه است; بوده
هدايت yرا zمردم ما, فرمان به كه داديم قرار پيشواياني را آنان <و ميفرمايد: بزرگ
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وحـي آنـها بـه را زكـات اداي نمازو برپاداشتن و نيک كارهاي انجام و كردند; مي
ِالَيِْهْم اَْوَحيْنَا َو ِباَْمِرنَا يَْهُدوَن ًة اَِئمَّ َجَعلْنَاُهْم (َو كردند>: مي عبادت را ما تنها و كرديم;

y٤٦٢z ( كىوِة الزَّ اِيتَاَء َو َ�ِة الصَّ ٕاَِقاَم َو الَْخيَْراِت ِفْعَل
و وحي دريافت jزمهاش كه رسالت و نبّوت مقام بر عEوه آنها اينكه به اشاره
روحاني, و جسماني جانبه همه رهبري معناي به امامت است, مردم به آن ابEغ
فرمان به هدايت مرحله اين در وكارشان داشتند, عهده به را مردم باطني و ظاهري
مرحـله اين در و بود, مقصود منزل سر به رساندن و مطلوب به ايصال يعني خدا

ميفرمود/ وحي آنها به عباداترا و نيك كارهاي انواع انجام خداوند
به ولي است, نيك افعال و خيرات جزء زكات, اداي و نماز داشتن برپا گرچه ا

است/ شده انگشتگذاشته آنها روي مخصوصا دو, اين اهّميّت خاطر
ايـنجا در اْلـَخيْراِت> ِفـْعَل َلـيِْهْم ِا <اَْوَحـيْنَا جمله: در وحي از منظور اينكه در
انواع يعني دانستهاند; تشريعي وحي معناي به را آن مفّسران, از بسياري چيست؟
وحي معناي به بعضيديگرآنرا ولي ;y٤٦٣z گنجانديم دينيآنها برنامة در خيررا كار
را كـارها ايـن انـجام به عشق و توان و توفيق آنها به يعني كردهاند; تفسير تكويني
خـوبي بـه كارها اين عهده از تا نموديم, تأييد القدس روح با را آنان و بخشيديم,

برآيند/
# # #

بـرنامههاي در نـيز الهي عدل حكومت كلي طور به و صالحان حكومت -١٢
اثر بر كه آنها وچه يافتند, آنرا كردن پياده توفيق كه آنها چه است; بوده مندرج انبياء

نشدند/ آن انجام به قادر خاصزمانشان شرايط و اوضاع
"زبور" <در ميفرمايد: دارد, معنا اين به لطيفي اشاره بحث مورد آية دوازدهمين
خواهند زمين yحكومتz وارث ام شايسته "بندگان نوشتيم: yتوراتz ذكر از بعد
y٤٦٤z الُِحوَن) الصَّ ِعباىِدَي يَِرثُهاى اَْْرَض اَنَّ كِْر الذِّ بَْعِد ِمْن الزَّبُوِر ِفي كَتَبْنَا لََقْد (َو شد">:
است: نقلكرده قول سه كر> و<ذ تفسير<زبور> در مجمعالبيان در طبرسي مرحوم
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است, محفوظ لوح معناي به كر> <ذ و است, انبياء كتب تمام معناي به <زبور> -١
٢-<زبور>به آمد/ انبياء كتب تمام سپسدر و محفوظ لوح در نخست حكم يعنياين
است/ تورات به اشاره كر> <ذ و شد, نازل تورات از بعد كه است كتابهايي معناي
y٤٦٥z ميباشد/ تورات معناي به كر> <ذ و است داوود زبور معناي, به <زبور> -٣

الهيبوده عموميوسنتمستمر ميدهدكهاينيكحكم درهرصورتآيهنشان
در كان وپا ونيكان سويتأسيسحكومتصالحان به انبياء تعليمات جهتگيري كه
گرديدند/ آن از نمونهاي تشكيل به موفق آنان از بعضي وگاه است; بوده زمين كره
yفـداه zارواحـنا مـهدي ظهور هنگام متواتره روايات طبق آن كامل مصداق و
بـدون انـبياء و الهـي اديان اهداف تأمين كه است مسّلم نيز نكته اين بود/ خواهد
طريق از تنها كه داده نشان تجربه زيرا شد; نخواهد كامل حكومتي چنين تشكيل
از بايد بلكه نميشود; پياده كامل طور به الهي احكام اندرز, و نصيحت و توصيه
تـا تـولد, لحظة از را انسانها زندگي و كرد, استفاده ابعاد تمام در حكومت, اهرم

داد/ قرار آسماني تعليمات پوشش مرگزير هنگام
تـمام كـه گـويا و جـامع بسـيار است تـعبيري ـالُِحوَن> الصَّ <ِعـبىاِدَي بـه تـعبير
آري ميشود; شامل تدبير و مديريّت و تقوا و علم و ايمان نظر از را شايستگيها

گردند/ حكومتزمين وارث ميتوانند كه هستند اشخاصي چنين
# # #

ميان از سبب و جامعه فساد عامل بزرگترين اختEف, وحدت: به دعوت -١٣
از يكي جهت, همين استبه ملّت و قوم معنويهر و مادي امكانات و نيروها رفتن
همانگونه است; اختEفات با مبارزه آنها, عمومي دستورات و انبياء اصلي اهداف
بودند; واحدي امت yآغاز zدر <مردم ميخوانيم: بحث مورد آية سيزدهمين در كه
خداوند, yحال اين در شد; پيدا اختEفاتي و آمد پديد طبقات و جوامع zبتدريج
سوي به كه آسمانيرا, وكتاب دهند بيم و بشارت را مردم تا برانگيخت; پيامبرانرا
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اخـتEف آنـچه دربـاره مـردم, مـيان در تا نمود; نازل آنها با كرد, مي دعوت حق
َو ُمنِْذريَن َو ِريَن ُمبَشِّ النَِّبيِّيَن mُا َفبََعَث َواِحَدةً ًة اُمَّ النَّاُس (كَاَن كند>: داوري داشتند,

y٤٦٦z ِفيِه) اْختَلَُفوا ِفيَما النَّاِس بَيَْن لِيَْحكَُم ِبالَْحقِّ الِْكتَاَب َمَعُهُم اَنَْزَل
حقايقي دربارة حّتي و زدند, دامن اختEف آتش به گروهي باز حال, اين با ولي
كتاب كسانيكه yاز گروهي zتنها> اختEفكردند; بود, شده كتبآسمانينازل در كه
سبب به بود, رسيده آنها به هايروشن نشانه آنكه از پس بودند, داشته دريافت را
اُوتُوُه الَِّذيَن َِّا ِفيِه اْختَلََف َما (َو كردند>: اختEف آن در ستمگري, و حق از انحراف

بَيْنَُهْم)/ بَغْيا البَيِّنَاُت َجائَتُْهُم َما بَْعِد ِمْن
اختEف مورد آنچه حقيقت بر بودند, آورده ايمان كه را كساني خداوند, <ولي
راست راه بـه بـخواهـد, را كس هر خدا, و نمود; هدايت خودش, فرمان به بود,

ِبِاذِْنِه)/ الَْحقِّ ِمَن ِفيِه اْختَلَُفوا لَِما آَمنُوا الَّذيىَن mُا (َفَهَدي ميكند>: هدايت
َمـْن يَْهِدي mَُوا) مـيكند>: هدايت راست راه به بخواهد هركسرا خداوند <و

ْستَِقيٍم)/ مُّ ِصَراٍط ِاليى يََشاُء
از قـبل اخـتEفي آمد; وجود به امتها ميان در اختEف نوع دو ترتيب اين به
اشتباه و جهل و خطا انواع با بشري علوم بودن آميخته آن, سرچشمة كه انبياء ظهور
جدا باطل از حقرا وحي, محك از استمداد با پيامبران و بود; تشخيصحقايق در
و بود انبياء نبّوت ظهور از بعد كه اختEفي دادند; پايان اختEفات اين به و ساختند
داشت ايـن بـر را گـروهي كـه بود هواپرستي و حسد و ظلم و بغي آن سرچشمه
و هوا موافق را حقايق و كنند; تفسير خود منافع و ميل مطابق را پيامبران تعليمات
رهايي اختEف اين از كه بودند راستين مؤمنان تنها نمايند; خويشتحريف هوس

نميشد/ برطرف تقوا و ايمان ساية در جز اختEفات, گونه اين زيرا يافتند;
آن و ميگردد, روشن ميشود, عنوان آيه اين مورد در كه سؤالي پاسخ اينجا از
پسچرا آمدند اجتماعي و وفكري عقيدتي اختEفات حل براي پيامبران گر ا اينكه:

يافت؟ ادامه همچنان اختEفات آنها آمدن از بعد
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جهل از پيشين, اختEف داشت; تفاوت هم با اختEف دو اين ميگويد: فوق آيه
ولي شـد, بـرطرف انـبياء بـعثت بـا و مـيگرفت سـرچشـمه بيخبري و ناداني و
داشت خودخواهي و لجاجت و ستم و بغي همچون انگيزههايي بعدي اختEفات
ادامـه حق شدن روشن از بعد حّتي را اختEف راه گاهانه آ جمعي شد سبب كه
ناشي دّوم اختEف و گرفت سرچشمه مردم قصور از اول اختEف واقع در و دهند,

بود! تقصير از
وحدت به دعوت و اختEف با مبارزه كه ميشود استفاده فوق آيه از حال هر به

است/ بوده انبياء دعوت كّلي اصول مختلفجزء جهات در
# # #

اصلي برنامههاي از ديگر يكي زمين در فساد از نهي و اصEح به دعوت -١٤
وضع به ناظر مسائلفردي, بر عEوه الهي اديان ديگر تعبير وبه است; انبياء دعوت
دعـوت فساد با مبارزه و اجتماع اصEح در مشاركت به را همگان و بوده اجتماع

مينموند/
پيشين اقوام به عمومي يكاعتراض عنوان بحثبه مورد آية چهاردهمين در لذا
دانشـمندان شـما, از قبل اقوام در <چرا ميفرمايد: شدند, الهي عذاب گرفتار كه
كه آنها, از اندكي مگر كنند؟! جلوگيري زمين در فساد از كه نبودند قدرتي صاحب
وگناهكار رفتند; لذات و نعمتها دنبال به كردند, مي ستم كه آنان و داديم/ نجاتشان
الَْفَساِد َعِن يَنَْهْوَن بَِقيٍَّة اُولُوا َقبِْلكُْم ِمْن الُْقُروِن ِمَن كاىَن َ (َفلَْو :<yشدند نابود zو بودند

y٤٦٧z ِمنُْهْم) اَنَْجيْنَا ْن مَّ مِّ nقَلِي َِّا اَْْرِض ِفي
اشيا انسان معمو� كه آنجا از و است; باقيمانده صاحبان معناي به َبِقيَّة> <ُاولُوا
است كساني معناي به تعبير اين ميگذارد; باقي خود نزد و ميكند ذخيره نفيسرا
و نفوذ و شخصيت و دانش صاحبان يعني هستند; نفيس سرمايههاي صاحب كه
سبب و بگيرند زمينرا در فساد جلو ميتوانند كه هستند اشخاصي چنين و قدرت,

گردند/ ملتها بقاي
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فساد با مبارزه و معروف به امر وظيفه كه ميشود تعبيرروشن اين از حال هر به
بـه و بـوده, الهي اديان تمام در قدرت صاحبان و دانشمندان سطح در مخصوصا

شدند/ الهيگرفتار مجازات به زيادي اقوام وظيفه اين از انحراف خاطر
در و كم, حا الهي اديان تمام بر كه ديگري اصل حق: فرمان برابر در تسليم -١٥
لذا است; خدا فرمان برابر در شدن مطلق تسليم اصل است, داشته وجود آنها همة
ِعنَْد يَن الدِّ (ِانَّ است>: اسEم خدا نزد در <دين ميخوانيم: بحث مورد آية درآخرين

y٤٦٨z ُم) اِْْس�ى mِا
برابر در پروردگار, فرمان برابر در حق, برابر در شدن تسليم اديان تمام آريروح
mnopq اسـEم پيامبر آيين كه آنجا از و است; واقعيتها تمام برابر در و الهي قوانين
بر را اسEم گرنه و است شده انتخاب آن براي اسEم نام است الهي اديان برترين

كرد/ اطEق ميتوان آسماني اديان تمام
يك اين zهرچند است اسEم ما, پيامبر آيين كه نيست اين آيه معناي بنابراين
اسEم اعصار, و ازمنه تمام در حقيقي دين استكه اين منظور بلكه yاست واقعيت
الهي, احكام به عمل مقام در تسليم و واقعي, اعتقاد برابر در تسليم زيرا است, بوده
شده آغاز ساده صورتهاي از هرچند ـ الهي اديان بنابراين بوده; الهي اديان تمام در
هـمان آنـها, هـمه روح گرديده,ـ منتهي mnopq محمد آيين يعني آنها كاملترين به تا
ميان در تفاوتي و اختEف هيچ نظر اين از شد, اشاره jبا در استكه مطلق تسليم

است/ نداشته وجود آنها
ِفي ُهَو َو ِمنُْه يُْقبََل َفلَْن ِدينا ِم اِْْس�ى َغيَْر يَبْتَِغ َمْن (َو ميفرمايد: نيز ديگر جاي در
آييني y,حّق فرمان برابر در تسليم zو اسEم جز كس هر <و الَْخاِسِريَن): ِمَن اِْخَرِة
زيـانكاران از آخـرت, در او و شد; نخواهد پذيرفته او از كند, انتخاب خود براي

/y٤٦٩z است>
# # #
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نتيجه

و است; مشترك الهي اديان تمام در استكه اصولي مهمترين از اصل پانزده اين
تشكيل را انبياء تعليمات وهمة آسماني مذاهب فقراتتمام ستون ديگر تعبير به يا
انحرافي و ساختگي مذاهب از را راستين اديان ميتوان, آن به توّجه با و ميدهد;

شناخت/
و قرون تمام در را انبياء تعليمات واjي ارزشهاي آن, در دقّت ديگر سوي از
آنها آيين حقانيّت و دعوي صدق دjيل از يكي تنهايي به و ميدهد نشان اعصار,

است/
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قرآنمجيد پيامبراندر

اشاره:

ميشود: گفته پاسخ الهي, پيامبران دربارة مهم, سؤال چند به بحث اين در
قرآن در پيامبران عدد -١

آنها آسماني كتب و اولوالعزم پيامبران -٢
نبي و رسول ميان فرق -٣

برخاستهاند؟ شرق از خاّصي منطقه از بزرگ پيامبران چرا -٤
خاتميّت مسأله به اشارهاي و اديان تكامل -٥

است; مـوضوعي تفسير براساس و مجيد قرآن همگي بحثها اين محور البتّه
ديگريرا مسائل وسپس ميشود; بحث جهات اين در قرآن ديدگاه از يعنينخست
مورد گانه جدا طور به ميكنيم استفاده عقليه ادلّه و تواريخ و اسEمي روايات از كه

مباحثروشنگردد/ اين مختلف ابعاد تا ميدهيم قرار بررسي
# # #

قرآن آيات سراغ به و ميگرديم باز مجيد قرآن در پيامبران عدد بحث به نخست
ميرويم/

ميخوانيم: غافر سورة ٧٨ آيه در
َنـْقُصْص ـْم لَّ ـْن مَّ ِمـنُْهْم َو َعَلْيَك َقَصْصنَا ْن مِّ ِمنُْهْم َقْبِلَك ْن مِّ nُرُس اَْرَسلْنَا (َولََقْد
باز تو براي آنانرا از سرگذشتگروهي فرستاديم; پيامبراني تو از پيش <ما َعَلْيَك):

نكردهايم> بازگو تو براي را سرگذشتگروهي گفته,و
در الهي رسوjن و انبياء از گروهي نام كه ميشود استفاده خوبي به آيه اين از
نيامده, y٤٧٠z استـ شده غافرنازل سورة قبلاز سورههاييكه در jاقل مجيدـ قرآن

شده/ ذكر قرآن در استكه آن از بيش آنان عدد و
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َقْد nُرُس (َو ميفرمايد: كه آنجا آمده, نساء سورة ١٦٤ آيه در معنا همين شبيه
<و تَكْـلِيما): ُمـْوسيى mُا كَلََّم َو َعَلْيَك َنْقُصْصُهْم لَّْم nُرُس َو َقبُْل ِمْن َعَلْيَك َقَصْصنَاُهْم
كـه پـيامبرانـي و ايـم; بازگفته تو براي اين, از پيش را آنها سرگذشت كه پيامبراني
از امتياز, اين zو گفت/ سخن موسي با خداوند و ايم; نكرده بيان را آنها سرگذشت

y٤٧١z <y/بود او آن
است; نشده مشخص مجيد قرآن آيات در عدد ذكر با الهي پيامبران تعداد البتّه
چنانكه بوده زياد بسيار آنها عدد كه ميشود استفاده خوبي به آيات بعضي از ولي

َِّا ٍة اُمَّ ْن مِّ ِاْن َو نَذِيرا َو بَِشيرا ِبالَْحقِّ َك اَْرَسلْنَا (ِانَّا ميخوانيم: فاطر سوره ٢٤ آيه در
وهر فرستاديم; كننده انذار و دهنده بشارت عنوان به بحق را تو <ما نَِذيٌر): ِفيَها َخَ�

است!> داشته اي انذاركننده گذشته در اّمتي
آمـده, كـرم ا پـيغمبر دربـاره آيه صدر در كه <نذير> و <بشير> عنوان به توّجه با
به توّجه با و است; الهي پيامبران نيز آيه ذيل در <نذير> از منظور كه ميشود استفاده
از پـيامبري اّمـتي هـر ميان در گذشته در كه ميشود استفاده آيه مفهوم عموميت
اينكه و است; رسانده گوشآنها به را خود انذار صداي و كرده, ظهور الهي پيامبران
و علماء شامل كه گرفتهاند وسيعتري معناي به اينجا در را <نذير> مفّسران از بعضي

ميباشد/ آيه ظاهر خEف مسلّما ميشود ميكنند انذار را مردم كه دانشمنداني
بسيار است عددي قرآن نظر از الهي انبياي عدد كه ميشود ترتيبروشن اين به

!jبا

سؤال:

از بعضي با فوقرا آيه مضمون ميتوان چگونه ميآيدكه پيش اينسؤال اينجا در
يَْدُرُسونََها كُتٍُب ْن مِّ آتَيْنَاُهْم َما (َو ميگويد: mnopq اسEم پيغمبر خطاببه آياتقرآنيكه
آنـان بـه را آسماني كتابهاي از چيزي yًEقبz <ما نَِّذيٍر): ِمْن َقْبَلَك ِالَيِْهْم اَْرَسلْنَا َما َو
تو از پيش و ,yكنند تكذيب را تو سخنان آن اتكاي به zو بياموزند را آن كه ندادهايم
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سورهيسآمده و٦ ٥ ودرآيه y٤٧٢z ايبرايآناننفرستاديم> دهنده بيم yپيامبرzهيچ
قـرآنـي <zايـن َغاِفلُْوَن): َفُهْم اىبائُُهْم ى اُنِْذَر ا مَّ َقْوَما لِتُنِْذَر ـ حيِم الرَّ الَْعزيىِز (تَنِْزيَل است:
كه كني انذار قوميرا تا ـ است; شده نازل مهربان و توانا خداوند سوي از yاستكه

y٤٧٣z غافلند/> آنان رو اين از نشدند, zهرگزyانذار پدرانشان

پاسخ

پيامبران مخصوصا الهي, بزرگ پيامبران آيات, اين در كننده انذار از منظور ظاهرا
دjيـل طـبق وگـرنه مـيباشد; است پـيچيده جا همه در آنها آوازة كه اولوالعزمي
طالبان و مشتاقان براي الهي حّجت زماني هر در داريم نقل و عقل از كه مختلفي
فترت دوران mnopqرا اسEم پيامبر و cdefg مسيح حضرت ميان دوران گر ا و دارد; وجود
فترت منظور بلكه نداشته; وجود الهي حجت مطلقا نيستكه معنا اين به شمردهاند

است/ مشهور و بزرگ پيامبران قيام نظر از
لَيَْس َو mnopq دا ُمَحمَّ بََعَث mَا <ِانَّ ميفرمايد: زمينه اين در cdefg علي اميرمؤمنان لذا
مبعوثكرد mnopqرا محمد هنگامي <خداوند ةً>: نُبُوَّ عيى يَدَّ َ َو ِكتَابَا يَْقَرُء الَْعَرِب ِمَن اََحٌد

y٤٧٤z نميكرد/> نبّوت اّدعاي و نميخواند آسماني كتاب عرب از احدي كه
پيامبران عدد كه ميشود استفاده خوبي به شد گفته آنچه مجموع از حال هر به
تـعيين آن براي خاّصي رقم مجيد, قرآن اما بوده; زياد بسيار تاريخ, طول در الهي

است/ نكرده
و است نفر ٢٦ فقط است آمده مجيد قرآن در صريحا آنها نام كه پيامبراني عدد
اسـحاق, اسـماعيل, ابراهـيم, هود, صالح, ادريس, نوح, :آدم, از عبارتاند آنها
داوود, عـيسي, يـحيي, زكـريا, شـعيب, هارون, موسي, يعقوب, لوط, يوسف,
و عليه ا� محّمدzصلوات و عزير, يونس, ايوب, ذوالكفل, اليسع, الياس, سليمان,

/yاجمعين عليهم سEمه
ميفرمايد: است, شده ذكر آنها از نفر هيجده نام انعام سوره ٨٦ تا ٨٣ آيات در
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َو ـ َعِليٌم َحِكيٌم َربََّك ِانَّ نََّشاُء ْن مَّ دََرَجاٍت نَْرَفُع َقْوِمِه َعليى ِابَْراِهيَم آتَيْنَاَها تُنَا ُحجَّ ِتْلَك (َو
َو ُسلَيَْماَن َو داُووَد يَِّتِه ذُرِّ ِمْن َو َقبُْل ِمْن َهَديْنَا نُوحا َو َهَديْنَا كُ�� يَْعُقوَب َو ِاْسَحاَق لَُه َوَهبْنَا

ِعيسيى َو يَْحييى َو كَِريّا َز َو ـ الُْمْحِسِنيَن نَْجِزي َكذِلَك َو هَاُروَن ُموَسيَو َو يُوُسَف َو اَيُّوَب
َعـلَي لْناى َفـضَّ nُّك َو لُوطا َو يُونَُس َو اْلَيَسَع َو ِاْسَماِعيَل َو - الِِحيَن الصَّ َن مِّ كُلٌّ الْيَاَس َو

الَْعالَِميَن)/
َو ِادِْريَس َو ِاْسَماِعيَل (َو OPQRSآمده: الكفل ذا و ادريسـ نام انبياء سوره ٨٥ آيه در

الِِحيَن)/ اْلصَّ َن مِّ كُلٌّ االِْكْفِل ذَ
َقْوِم يَا (َو شده: اشاره yصالح و zهود آنان از ديگر دونفر به هود سوره ٨٩ آيه در

َصالٍِح)/ َقْوَم اَْو ُهوٍد َقْوَم اَْو نُوٍح َقْوَم اََصاَب َما ثُْل مِّ ُيِصيبَكُْم اَْن ِشَقاِقي َمنَّكُْم يَْجِرَ
َمْديََن ِاليى (َو است: شده cdefg شعيب حضرت به اشاره عنكبوت سوره ٣٦ آيه در

ُشعَيْبا)/ اََخاُهْم
/(mِا ابُْن ُعَزيٌْر اليَُهْوُد َقالَِت (َو شده: cdefg عزير به اشاره توبه سوره ٣٠ آيه در

َو ِابَْراِهيَْم آَل و نُوحا َو آَدَم اْصطَفيى mَا (ِانَّ ميخوانيم: آلعمران سوره ٣٣ آيه در
mnopq خـاتم پـيامبر نام فتح سوره آيه آخرين در باjخره و الَْعالَِميَن)/ َعلَي ِعْمراَن آَل
در است بـزرگوار ٢٦ آن نـامهاي مـجموع ايـن و /(mا ُسوُل رَّ د حمَّ (مُّ است: آمده

قرآن/ آيات از نمونهاي
بدون قرآن در كه هستند نيز ديگري پيامبران بزرگ پيامبر ٢٦ اين بر عEوه ولي
به سورهبقره ٢٤٧ آيه در y٤٧٥zcdefgكه اشموئيل مانند: است شده بهآنها اشاره كرنام ذ

است/ شده اشاره او به گفت///> آنان به آنها <پيامبر نَِبيُُّهْم///): لَُهْم َل قاى (َو عنوان
لَِفتىُه): ُمْوسيى قاىَل ِاذْ (َو عنوان به كهف, سوره ٦٠ آيه در cdefgكه يوشع همچنين
بسياري اعتقاد به كه شده اشاره او به همسفرشگفت///> يار به موسي كه <هنگاميرا

است/ نون بن يوشع اينجا در منظور مفّسران, از
<يا َقْريٍَة///): َعليى َمرَّ كَالَِّذي (اَْو عنوان به بقره سوره ٢٥٩ آيه در cdefgكه ارميا و
هرچند است, شده ذكر كرد> عبور yشده zويران آبادي يک كنار از كه كسي همانند
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شده ذكر ارميا او cdefgنام باقر امام روايت در ولي ميدانند; خضر يا عزير اورا بعضي
است/

ّمن (عبدا عنوان به ,٦٥ آيه جمله از كهف سوره متعدد آيات در cdefgكه خضر
آيات اين در صريحا او نام هرچند است; شده ذكر ما> بندگان از <بندهاي عبادنا):
كهف آياتسوره در است بوده الهي پيامبران از اونيز مشهور طبق ولي است; نيامده

دارد/ وجود آن براي نيز متعددي قرائن
نازل وحي اسرائيل بني اسباط بر كه ميشود استفاده نيز نساء سورة ١٦٣ آيه از
َو يَْعُقوَب َو ِاْسَحاَق َو ِاْسَماِعيَل َو ِابَْراِهيَم ِالَيى اَْوَحيْنَا (َو ميفرمايد: كه آنجا ميشده,
و ابـراهـيم بـه yنـيزz و فـرستاديم; وحـي او از بعد پيامبران و نوح <به ْسبَاِط): َاْ
بر دليل اين و <yيعقوب فرزندان از zپيامبران اسباط و يعقوب و اسحاق و اسماعيل

است/ آنها نبّوت مقام
استكه بنياسرائيل قبايل معناي به اينجا در yَسَند وزن سبطzبر جمع <اسباط>

داشتند/ پيامبري كدام هر
و داسـتان بـه اشـاره قـرآن در خـداونـد كـه پيامبرانـي عدد اينكه سخن كوتاه
است كساني به مربوط تنها عدد اين است; متجاوز نفر ٢٦ از نموده آنها سرگذشت

شده/ ذكر صريحا آنها نام كه

دراحاديثاس�مي پيامبران ١-عدد

از ميشود, ديده بيشتري بحث الهي پيامبران تعداد درباره اسEمي روايات در
از بـعضي در ولي شـده; كـر ذ هزارنـفر ١٢٤ آنها عدد مشهوري, روايت در جمله
از نفر هزار ٤ و بنياسرائيل از هزار ٤ كه شده شمرده نفر هزار ٨ تنها آنها عدد روايات

y٤٧٦z بودند/ آنها غير
mnopqفرمود: كرم ا پيغمبر استكه cdefgآمده الرضا موسي عليبن امام از حديثي در
َو َفْخَر, َ َو mِا َعلَي كَْرُمُهْم اَ اَنَا , نَِبيٍّ لِْف اَ ِعْشريىَن َو اَْربََعَة َو نَِبيٍّ لِْف اَ ةَ َمأَ َوَجلَّ َعزَّ mُا <َخلََق
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َو mِا َعلَي كَْرُمُهْم اَ َفَعِليٌّ َوِصيٍّ لِْف اَ ِعْشِريَن َو اَْربََعَة و َوِصّيٍ لِْف اَ ةَ ِمأَ َوَجلَّ َعزَّ mُا َخلََق
در گراميترم خدا نزد آنان همه از من كه آفريد پيامبر هزار ١٢٤ <خداوند اَْفَضلُُهْم>:
هزار ١٢٤ خداوند و ـ است خدا لطف از اين ـ نميكنم مباهاتي و فخر حال عين

y٤٧٧z است/> گراميتر خداوند نزد آنان همه cdefgاز علي كه آفريد وصي
عدد از ابوذر سؤال پاسخ در كه ميخوانيم mnopq كرم ا پيغمبر از ديگري حديث در
رسوjن تعداد از سؤال پاسخ در و بودند> نفر هزار ١٢٤ <آنها فرمود: الهي پيامبران

y٤٧٨z فرمود/ بيان را نفر ٣١٣ عدد
كَاَن > ميفرمايد: نقل چنين mnopq كرم ا پيغمبر از cdefg باقر امام ديگري حديث در
نُْوٌح الَْعْزِم: اُولُوا ِمنُْهْم َخْمَسٌة نَِبيٍّ لِْف اَ ِعْشِريَن َو اَْربََعَة َو نَِبيٍّ لِْف اَ ةَ ِمأَ نِْبيَاِء َاْ َجِميِع َعَدُد
آنان از نفر ٥ كه بود هزار ١٢٤ انبياء تمام <عدد ٌد>: ُمَحمَّ َو ِعيسيى َو ُمْوسيى َو ِابَْراِهيُم َو

y٤٧٩z </rstuv محمد و عيسي و موسي و ابراهيم و نوح بودند: اولوالعزم

قرآن در پيامبراناولوالعزم -٢

سـورة ٣٥ آيـه آن و شده اولوالعزم پيامبران به اشاره مجيد قرآن از آيه يك در
الَْعْزِم اُولُوا َصبََر كََما (َفاْصِبْر ميفرمايد: mnopq اسEم پيامبر به خطاب است, احقاف
صبر العزم" "اولوا پيامبران كه گونه آن كن صبر <پس لَُّهْم): تَْستَْعِجْل َ َو ُسِل الرُّ ِمَن

مكن!> شتاب آنان yعذابz براي و كردند,
مـفّسران مـيان در بـودند پـيامبران از يك كـدام اولوالعـزم پـيامبران ايــنكه در
از بسياري كه شده ذكر متعددي احتماjتوتفسيرهاي و بسيارياست; گفتگوهاي

جمله: از است; مدرك فاقد آنها
ارادهاي و راسـخ عـزمي داراي همه كه چرا بودند; اولوالعزم پيامبران تمام -١
به ُسِل> الْرُّ <ِمَن جمله در <ِمْن> استكه صورتي در تفسير اين ولي بودهاند! محكم
در و است; تبعيضيه <ِمْن> استكه اين آيه اين ظاهر كه حالي در باشد; بيان عنوان

y٤٨٠z است/ شده نقل مفّسران كثر ا از سخن اين نيز مجمعالبيان تفسير
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عبدا� بن جابر از دّرالمنثور در چنانكه بودند; نفر ٣١٣ اولوالعزم پيامبران -٢
ِمَن الَْعْزِم اُولِي اَنَّ <بَلََغِني ميگويد: ـ كند نقل mnopq كرم ا پيغمبر از بيآنكه ـ شده نقل
پـيامبران از اولوالعـزم كه رسيده چنين من <به َعَشَر>: ثََ�ثََة َو ةَ ِمأَ ثََ�َث كَانُْوا ُسِل الْرُّ

بودند/> نفر ٣١٣
آمده انعام سوره ٨٦ تا ٨٣ آيات در كه ميدانند نفري ١٨ همان را آنها بعضي -٣
فوق آيات در مّدعي اين اثبات براي نشانهاي هيچگونه كه حالي در y٤٨١z است/

بودند/ مدرك فاقد نيز قبل اقوال كه همانگونه نيست,
و شـدائـد و خـود قـوم آزارهـاي بـرابـر در كـه مـيباشند پيامبراني منظور -٤
ابـراهـيم, نـوح, بـودند: نـفر نـه آنها و دادند خرج به شكيبايي و صبر مشكEت,

y٤٨٢zrstuv عيسي و داوود, موسي, ايوب, يوسف, يعقوب, اسماعيل,
منحصر كردند صبر سختيها و مشكEت برابر در كه پيامبراني است وليروشن
بـه شدند كتر وحشتنا و سختتر مشكEتي گرفتار آنها از بسياري نبودند اينها به

نيست/ آنها بودن اولوالعزم بر دليل مشكEت, در گرفتاري عEوه
نـفر شش آنـها و كردند, صبر دشمنان آزار برابر در كه بودند پيامبراني آنها -٥

/rstuv ايوب و يوسف و يعقوب و yاسماعيلz اسحاق و ابراهيم و نوح بودند:
بـلكه نيستند; اينها به منحصر شكيبا و صابر پيامبران گفتيم كه همانگونه ولي
آزارهاي و فشارها متحّمل آنها مانند و rstuv جرجيس و يحيي و لوط چون پيامبراني

شدند/ شديدي
دشمنان با خدا آيين مسير در و شدند جهاد به مأمور كه بودند پيامبراني آنها -٦
و داوود و مـوسي و صـالح و هـود و :نـوح بـودند نـفر شش آنـها و كردند, پيكار

/rstuv سليمان
دشـمنان بـا نـفر شش ايـن هـمه نـه زيـرا است; روشـن نـيز تفسير اين اشكال

y٤٨٣z نكردند! پيكار مطلقًا آنها غير نه و جنگيدند,
آنـها كـه است ايـن شـده مجيد قرآن در اولوالعزم براي كه تفسيري بهترين -٧
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پيشينيان در نفر چهار وآنها آوردند خود با وآيينتازهاي شريعت بودندكه پيامبراني
ميشوند mnopqپنجنفر اسEم پيامبر با rstuvكه عيسي و موسي و ابراهيم و نوح : بودند
جديد آيين و شريعت صاحب كه پيامبراني كه است آن خاطر به اولوالعزم تعبير و
محكمتري اراده و عزم آن انجام براي و داشتند سنگينتري بسيار مسئوليت بودند

است/ شده نقل معنا hijklاين صادق امام و باقر امام از حديثي در داشتند; jزم
روح در و كـرده, نـقل عباس ابن از را قول اين مجمعالبيان در طبرسي مرحوم
است; شده نقل عباس ابن از وهمچنين بزرگوار امام دو آن از تفسير اين نيز المعاني
از است; اقوال صحيحترين از اين كه ميكند نقل سيوطي معروف مفّسر از ضمنا
آورده: درضمنيكشعر را پيامبر پنج مقّدساين نام ميكندكه نقل بزرگان از بعضي
y٤٨٤zmnopq ُد الَْحِبيُبُمَحمَّ َو َوِعيسيى َوُموسيى ُد الُْمَمجَّ الَْخِليُل َو نُْوٌح الَْعْزِم اُولُوا

# # #

پيامبران كتبآسماني -٣

داراي ـ كرديم ذكر اخيرا كه تفسيري طبق ـ اولوالعزم پيامبران از هريك مسلّما
قرآن است; شده شناخته و معروف كام^ آنها از بعضي نام كه بودند آسماني كتاب
و cdefg مسـيح حضرت آسماني كتاب انجيل ,mnopq اسEم پيامبر آسماني كتاب مجيد

cdefgاست/ موسي حضرت آسماني كتاب تورات
سورة ١٩ آيه از است ممكن بوده؟ چه rstuv ابراهيم و نوح آسماني كتاب نام اما
بـوده; صـحف ابراهـيم كتاب نام كه كرد استفاده َوُموَسي) ٕاِبَْراِهيَم (ُصُحِف اعلي:

كردهاند/ ذكر صحف cdefgنيز نوح كتابحضرت نام دربارة كه همانگونه
خداوند استكه زبور جمله از آمده, مجيد قرآن در ديگر كتب از بعضي نام البتّه

y٤٨٥z َزبُورا) داُووَد آتَيْنَا (َو كرد cdefgنازل داوود بر
اشـعار مـعناي به مزمور zجمع است مزامير زبور, ديگر نام كه است اين ظاهر

/y خوشاست صداي با همراه كه روحاني
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تعبير به باشد/ داشته تازهاي شريعت و احكام كه نبود آسماني كتاب يك زبور
است: بوده دوگونه گرديده نازل پيامبران بر كه آسماني كتب ديگر

ميكرد; جديد آيين اعEم و دربرداشت تازه تشريعي احكام كه كتابهايي -١
گردد/ نازل اولوالعزم پيامبر پنج بر كه كتابي پنج مانند:

و اندرزها و نصايح بر مشتمل بلكه برنداشت, در تازه احكام كه كتابهايي -٢
كردهانداز cdefgنقل ادريس درباره كه كتابي يا كتابزبور بود; مناجات و دعا و توصيه

است/ بوده قبيل اين
ميدهيم: پايان كرم ا پيامبر از روايتي با بحثرا اين

بـودند"؟ نـفر چـند پيامبران عدد پرسيدم:" mnopq خدا رسول <از ميگويد: ابوذر
فـرمود: بـودند"؟ نـفر چـند آنها ميان از "رسوjن پرسيدم: نفر" هزار ١٢٤" فرمود:

بودند/"> پيامبر تنها بقيه و نفر سيزده و "سيصد
چندكتاب شد نازل آنها بر آسمانيكه كتابهاي " <پرسيدم: ميكند: سپساضافه

بود"؟>
بـر كتاب ٣٠ شيث, بر كتاب ٥٠ آدم, بر كتاب ١٠ كتاب, ١٠٤> فرمود: پيامبر
و ـ مـيشود كـتاب يكـصد مجموعا كه ـ شد نازل ابراهيم بر كتاب ١٠ و ادريس,

y٤٨٦z قرآن/> و وزبور انجيل و تورات
# # #

نبي و فرقميانرسول -٤

نظر اين از را الهي پيامبران و است; مهم پيام يا پيام معناي به <نبأ> ماده از <نبي>
از واژه اين شده گفته وگاه ميرساندند; بندگان به را خداوند پيام كه ميگويند نبي
بر اينواژه واطEق شده, بلنديگرفته و معنايرفعت به yحمزه وزن zبر <َنبَْوه> ماده

است/ آنها مرتبه و مقام بلندي خاطر به انبياء
بـه مـفردات, در راغب گفته به yِفعل وزن zبر <ِرْسل> ماده از اصل در <رسول>
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بـا مأمورند پروردگار فرستادگان كه آنجا از و است; آرامش با توأم حركت معناي
مـعناي رسـول ولي شـده; گـفته رسول آنها به كنند برخورد خدا بندگان با آرامش
قرآن آيات در و ميشود شامل را الهي پيامبران هم و فرشتگان هم كه دارد وسيعي

است/ رفته كار به فراوان طور به معنا دو هر
در مشتقاتش و رسول همچنين و آن, مشتقات و نبي واژه استعمال حال هر به
چه به يعني چيست دو اين ميان فرق اينكه در و است; گسترده بسيار مجيد قرآن

است/ بسيار گفتگو ميگويند كسرسول چه به و نبي كس
فرق كه سؤال اين برابر در كه شده rstuvنقل اهلبيت ائمه از متعددي روايات در
َيْسـَمُع َو َمـنَاِمِه, ِفـي َيـريى لَِّذي اَ لْنَِّبيُّ <اَ ميفرمودند: چيست؟ نبي و رسول ميان
ُيـَعاِيُن َو اْلـَمنَاَم, َيـَري َو ْوَت, الصَّ َيْسَمُع لَِّذي اَ ُسوُل الرَّ َو اْلَمَلَك, ىيَُعاِيُن َو ْوَت, الصَّ
طـريق ايـن از را الهـي وحـي و ـ مـيبيند خواب در كه است كسي <نبي اْلَمَلَك>:
ولي نميبيند, را وحي فرشته ولي ميشنود را yفرشتهz صداي و ـ ميدارد دريافت
وحي همفرشته و ميبيند خواب در وهم ميشنود را صدا هم استكه كسي رسول

y٤٨٧z ميكند/> مشاهده بيداري در را
به موظّف خواه ميكند وحي دريافت استكه كسي نبي كه معتقدند نيز جمعي
اما ميدهد, پاسخ حتما كنند سؤال او از افرادي گر ا ولي نباشد; يا باشد آن ابEغ
و سـؤال مـنتظر و است آن ابـEغ مأمـور و آيـين صـاحب كـه است كسـي رسول

نيست/ درخواست
پذيرايي آماده خود مطب در كه است گاهي آ طبيب همانند نبي ديگر تعبير به
از كند مراجعه او به بيماري گر ا ولي نميرود بيماران دنبال به او ميباشد; بيماران
هـمهجا به كه است سيّار طبيب همانند رسول ولي نميكند; فروگذاري درمانش
به و كند شناسايي را بيماران تا بيابان, و دشت و وكوه وروستاها شهرها به ميرود;
نه ميرود تشنگان دنبال به كه است چشمهاي او حقيقت در بپردازد; آنها مداواي

كنند! جستجو اورا تشنگان كه آبي مخزن
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مسئوليتمردان قدر هر زيرا است; ممكن قبلكام^ معناي و معنا اين ميان جمع
در تنها نبي ميدارند; دريافت صورتروشنتري به وحيرا ميشود سنگينتر الهي
بيداري در نيز اورا شخص رسول اما ميشنود را فرشته صداي يا و ميبيند خواب

ميكند/ مشاهده
كه حالي در جديدند, آيين صاحب كه ميدانند پيامبراني را رسوjن نيز بعضي
نشـان قـرآن آيـات در دقّت نـباشد/ يا باشد جديد آيين صاحب است ممكن نبي
است; شده جمع فرد يك در ورسالت نبّوت مقام موارد از بسياري در كه ميدهد
داده او به آياتقرآني در عنوانرسول وهم نبي عنوان هم mnopqكه اسEم پيامبر مانند

y٤٨٨z است/ شده
را رسـالت هم و داشتهاند را نبّوت مقام هم پيامبران از ديگر بسياري همچنين
اين به استناظر وخصوصمطلق عموم دو اين ميان ميگويند كه كساني zبنابراين

y/هستند آيات
نشان كه طوري به گرفته, قرار يكديگر مقابل در دو, اين آيات از بعضي در ولي
استكه آمده حج سوره ٥٢ آيه در آنچه مانند دارند; مختلف مفهوم دو آنها ميدهد
نـبي بايد صورت اين در (/// نَِبيٍّ َ َو ُسوٍل رَّ ِمْن َقْبِلَك ِمْن اَْرَسلْنَا َما (َو ميفرمايد:
انذار و ابEغ موظّفبه كه بوده كسي وليرسول نيست; ابEغ به مأمور باشدكه كسي

باشد/ مردم به الهي پيام رساندن وكوششبراي وتEش بشارت و
با يكمعنا بنابر دارند; معنا دو كدام هر دوواژه اين كه ميگيريم نتيجه بيان اين از

هستند/ هم مقابل نقطه معنا يك بر بنا و ميشوند جمع يكديگر

برخاستند؟ خاّصي منطقه بزرگاز پيامبران چرا

وكتاب شريعت داراي اولوالعزميكه پيامبران كه ميشود عنوان سؤال گاهياين
از cdefg نـوح برخاستند; خاورميانه شرق از تواريخشان, صريح طبق بودند آسماني
وبهمصر بود, وشام عراق ,cdefg دعوتابراهيم ومركز y٤٨٩zسرزمينعراقبرخاست
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كرد/ سفر نيز حجاز و
دعوت و قيام و توّلد ومركز آمد; فلسطين به سپس برخاست مصر cdefgاز موسي
برخاست/ حجاز سرزمين mnopqاز اسEم پيامبر و بود; فلسطين و شام cdefgنيز مسيح

گفت: ميتوان كه طوري به ميزيستند مناطق همين در غالبا نيز ديگر پيامبران
است! بوده جهان خيز پيامبر منطقه خاورميانه, شرق

ديگـر مناطق آيا و برخيزند؟ جهان منطقه اين از همگي آنها كه دارد دليلي آيا
است؟ نداشته آنها ياپذيرش پيامبران ظهور به نيازي

پاسخ:

جاي مسأله اين انساني, تمّدن و ظهور و بشري, پيدايشجوامع وضع به توّجه با
zزمـين مشـرق كـه مـيكنند تـصريح جـهان بـزرگ مـوّرخان زيـرا نيست; شگفتي
هEل نام به كه منطقهاي و است انساني تمّدن گهوارة yخاورميانه شرق مخصوصا
استكه منطقهاي به اشاره و است پربركت معنايهEل به خصيب هEل خصيبـ
و ميكند; پيدا ادامه رود, اروند و وفرات دجله مسير وتا ميشود شروع نيل دّره از
هاي تمّدن زادگاه ـ است منعكس جغرافيا نقشة روي بزرگ هEل يك صورت به

است/ جهان بزرگ
بابل تّمدن و است, جهان شده شناخته تمّدن قديميترين كه باستان مصر تمّدن
هـمه شامات, و ايران تّمدن همچنين و حجاز, جنوب در يمن تمدن و عراق, در

هستند/ بشري معروف تمدنهاي نمونه
شاهدو همه نوشتهها, سنگ و مانده, باقي مناطق اين در كه مهمي تاريخي آثار

است/ مّدعا اين گوياي
بـاز بـيشتر يـا سـال هزار هفت به منطقه اين در انساني تمّدن قدمت يكسو از
ظـهور و انسـاني تـمدن مـيان نزديكي رابطة ديگر, سوي از و ميباشد ميگردد;
تا دارند; الهي آيينهاي به نياززيادتري متمّدن, انسانهاي است;زيرا بزرگ پيامبران
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وهم بگيرد مفاسدرا و تعّديات جلو تضمينكرده, اجتماعيرا و حقوقي قوانين هم
مخصوصا امروز بشر نياز ميگوييم دليل همين به سازد, شكوفا را آنها الهي فطرت
بيشتر زماني هر از مذهب, به دارند, بيشتري سهم صنعتي تمدن از كه كشورهايي

است/
گر ا و ندارند, مذاهب برايپذيرش آمادگيزيادي وحشي, نيمه يا وحشي, اقوام

ندارند/ را آن قدرتنشر شوند, پذيرا مذهبرا هم
نقاط به آنجا از سرعت به شود, آشكار تمّدن كز مرا در مذهب كه هنگامي ولي
اين در دائما مشكEتشان حل براي ديگر, مناطق مردم زيرا ميكند; پيدا نشر ديگر
بـيشتر كـز مرا اين در باشد, هرچه نشر وسائل عEوه به دارند; آمد و رفت مناطق

است/
عقب منطقه يك از الهي, آيين بزرگترين اسEم پسچرا شود: استگفته ممكن

برخاست؟ افتاده
يعني افتاده عقب نقطه اين ميبينيم كنيم نگاه جغرافيا نقشه به درست گر ا ولي
وجود بزرگ معروف تمّدن پنج بقاياي آن, اطراف در كه بوده مركزي واقع در مكّه
شـمال, در است; مـيشده حسـاب دايره مركز مانند آنها به نسبت مكّه و داشته,
در آشـور, و كـلده و ايـران تـمّدن شـرقي, شمال در شامات, و شرقي روم تمّدن
هنگامي دليل, همين درستبه باستان/ مصر تمّدن غرب, در و تمّدنيمن, جنوب,
خـود سـيطرة زيـر را پـنجگانه تمدنهاي اين قلمرو تمام يافت گسترش اسEم كه
وجنبههاي گرفت, را هركدام مثبت جنبههاي ذوبنمود; خود در وهمهرا قرارداد
باشكوه تمّدن و افزود آن بر را عملي و عقيدتي مهم مسائل و حذفكرد; را منفي

گشت/ ظاهر مناطق اين سرتاسر در اسEمي
حكـيم خداونـد چرا كه ميشود روشن گفتيم jبا در آنچه به توّجه با خEصه
,كانون مشرقزمين وچرا مبعوثكرده; خاورميانه شرق از بزرگخويشرا پيامبران

است/ بوده الهي بزرگ اديان ظهور

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٣٢٩ چ١ ٨٣.١.١٦



# # #

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٣٣٠ چ١ ٨٣.١.١٦



تاريخادياناست از بخشي پيامبران تاريخ بررسي

هـمين به و پرداخته, انبياء تاريخ شرح به , متعّددي سورههاي در مجيد قرآن
نـاميده آنها امتهاي يا بزرگ پيامبران نام به قرآن سورههاي از زيادي تعداد دليل
در cdefg عـمران بـن مـوسي همچون بزرگ پيامبر يك تاريخ گاه حّتي و است; شده

است/ گرفته قرار توّجه مورد مختلف, زواياي از سوره چندين
سرگرمي خاطر به هرگز گستردگي, اين به هم آن تواريخ, اين كر ذ است بديهي
و وتفكرات مذاهبآسماني ويژگيهاي از بسياري استكه آن خاطر به بلكه نبوده;
و ميشود; بيان زنده طور به تواريخ اين jبهjي در الهي, معارف و ديني اخEق

ميگردد/ منعكس آن, عيني نمونههاي
و انبياء به مربوط وحقايق نبّوت, شناختمسأله براي ميتوانگفتكه: اينجا از
ديگـر تـعبير به يا داد; قرار بررسي مورد دقّت, با را آنها تاريخ بايد الهي, رسوjن

است/ نبّوت به مربوط مسائل و اديان تاريخ از بخشي پيامبران, تاريخ بررسي
تكميل آمده مختلفاينكتاب بخشهاي در را آنچه ميتواند بررسي اين مسلّما

سازد/ مجّسم عيني صورت به را علمي پيچيده مسائل حّتي و كند,
و است گسترده مجيد قرآن در انبياء تاريخ به مربوط بحثهاي كه آنجا از امّا
به و ميشود; خودداري فع^ آن در ورود از ميطلبد, متعدديرا گانه جدا مجّلدات
مـطرح موضوعي, صورت به مجيد قرآن در انبياء تاريخ موقع, به خدا, خواست

است/ جالب و آموزنده شيرين, بسيار بحثي كه شد خواهد
# # #

تكاملاديان
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همه در آسماني اديان اصول شد, گفته بحثهايگذشته خEل در كه همانگونه
است/ برگها و شاخ در تفاوت و است يكي جا

ديگري از بعد يكي اولوالعزم پيامبران چرا كه ميانگيزد بر سوالرا اين امر همين
سابق آيينهاي وجود با شدند؟ ظاهر انساني جوامع ميان در جديد آيين و كتاب با
چـرا وانگـهي است؟! يكـي اصـول ايـنكه با است, جديد آيينهاي به نيازي چه
صـحنه وارد تـازه آيـين بـا تازهاي پيامبر ديگر و ميشود خاتميت اعEم سرانجام

نميشود؟!
است درست ميشود/ روشن الهي اديان محتواي در دقّت با سؤال اين پاسخ
اين از اوليّه اقوام درك مسلّما ولي دادهاند; قرار دين اصلي پايه را توحيد آنها همة
نيست/ و نبوده يكسان آمدند آنرويكار از بعد سال هزاران كسانيكه درك با مسأله
عبادت, توحيد افعال, و ذات توحيد به مربوط كاريهاي ريزه ديگر تعبير به يا
آنها باشد; هماهنگ نخستين اقوام سطحفكر با كه نبود چيزي كميت وحا خالقيت,
جزئيات اين وارد و ميكردند قناعت اجمالي و مفاهيميروشن به توحيد مسأله از

نميشدند/ هرگز پيچيده
دقائق همچنين و آنها, اوصاف و انبياء مقامات و معاد به مربوط ديگر مسائل در
اين نسبتبه جهان اقوام گاهي آ قدر هر بود; همينگونه مسأله نيز عبادات به مربوط
دقـائق مـييافت, پـرورش نسلي از بعد نسلي استعدادها و ميشد, بيشتر مسائل

ميشد/ داده تعليم آنها به تازهاي
و ميساخت, پيچيدهتر را انسانها زندگي روز به روز تمّدن, پيشرفت عEوه به
لذا مـيكرد; طلب آن از ناشي مشكEت حل براي را تازهاي قوانين پيچيدگي اين
مـيدان بـه پـا مشكـEت حـل و انسـانها نـجات بـراي ديگري از پس يكي انبياء

ميگذاردند/
كودكان تحصيلي مقاطع شما ساخت: ميتوانروشنتر مثال يك با را مسأله اين
دوران تا وراهنماييگرفته ابتدايي دروان از بگيريد; نظر در را جوانان و نوجوانان و
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تـقريبا ميشود تدريس دورانها اين در كه مختلفي ,علوم تخصصي و دانشگاهي
درسرياضي ابتدايي مدارس كودكان به مختلف/ بسيار سطوح در ولي است; ثابت
نيز رياضيات دكتراي دوران در و است دروسرياضي نيز دبيرستانها در ميدهند;
قدر هر است; متفاوت بسيار مسلّما آن سطوح ولي ميشود; خوانده دروسرياضي
مـقاطع اينجا از و ميرود; باjتر دروس سطح ميشود آمادهتر نوجوان و كودك
دانشگاهي دوره دبيرستان, راهنمايي, zابتدايي, ميآيد وجود به تحصيلي پنجگانه

/yدكترا و
اين به بيشباهت نيز فرستاده بشريّت جهان براي خداوند كه پنجگانهاي اديان
بـود; مـقطع نـخستين در انسـانها تـربيت و تعليم مسئول cdefg نوح نيست; مقاطع
يكي استاد و معلم كدام OPQRSهر عيسي و موسي وهمچنين ديگر مقطع cdefgدر ابراهيم
مأمور mnopq محمد انبياء خاتم و رسيد مقطع آخرين به نوبت تا بودند; مقاطع اين از

شد/ مقطع اين تعليم
و تكامل است ممكن چگونه كه ميشود روشن نيز دّوم سؤال پاسخ اينجا از

رسد؟ نبّوت ختم اعEم و نهايي نقطه به يكجا در اديان تّحول
مـرحـلهاي بـه انسـان تـحصيلي مـقاطع در كه همانگونه است; دليلشروشن
كـه ميرسد جايي به ديگر تعبير به يا و مينامند, التحصيل فارغ را او كه ميرسد
آن پرتو در را آينده مسائل و ميدارد دريافت خويش معلم از را نهايي و كلي اصول
استفاده با كه آورد اصولي و تعليمات چنان آن نيز اسEم پيامبر ميكند/ حل شخصًا
و اصول آن سايه زير در ميتوانند مسلمانان و ميشود حل آينده مشكEت آنها از
كه است كتابي چنان آن مجيد قرآن دهند; ادامه خويش تكاملي روند به تعليمات
زمان نيازهايهر با متناسب تازهاي حقائق شود بيشتري وتعّمق دقّت آن در قدر هر

ميگردد/ كشف
انبياء تعليمات از كه رسيده جايي به ما عصر انسان نيستكه اينسخنآن مفهوم
مفهومش برعكس بلكه پنداشتهاند; بيخبران از بعضي كه چنان آن است; بينياز
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جـامعه و گسـترده و وسيع چنان mnopqآن انبياء خاتم تعليمات اصول كه است اين
كرد/ حل را جديد مسائل و مشكEت ميتوان آن وسيله به استكه اjطراف

به ميگوييم نشد؟ داده تعليم cdefg نوح به آغاز از اصول اين چرا ميپرسيد jبد
استعداد چون نميدهند تعليم ابتدايي مقطع در را دكترا دورة دروس كه دليل همان

ندارد! وجود پذيرشآن
مباحث از خاتميت بحث در خداوند خواست به سخنان اين درباره بيشتر شرح

آمد/ خواهد خاصه نبّوت
توفيق اين بر را خدا و مييابد پايان yعامه zنبّوت نبّوت كلي مباحث اينجا در

ميگوييم/ سپاس و شكر
# # #

ده/ بزرگتقرار انبياي مخلص و وخالص راستين رهروان از را ما پروردگارا!
طـريق از تـا كن بيدار غفلت خواب اين از را جهان غافل هاي امّت خداوندا!
و دنيا سعادت به و كنند حل را زندگي شمار بي مشكEت اولياء و انبياء راه پيمودن
رسـالت و خدا به ايمان و وحي پاي با جز را راه اين بدانند و گردند, نائل آخرت

پيمود/ نميتوان انبياء
خاتم و اسEم حياتبخش تعليمات بتوانيم تا عنايتكن توفيقي ما به بارالها!
و دهـيم نشـر جـهان سراسر در امروز ارتباطي عظيم وسايل از استفاده با را انبياء
و او mالحمد العالمينو يارب <آمين كنيم سيراب آنان تعليمات زjل از را تشنگان

آخراً>/
صفر.١٤١٣/ ١١ مطابق ١٣٧١ ماه ٢٠.مرداد

/٥٦ آيه ذاريات, سوره /١
/٦ آيه انشقاق, سوره /٢

است/ آمـده ١٦٤ آيـه آلعـمران سـوره در مــعنا هــمين شــبيه ,٢ آيــه جــمعه, ســوره /٣
/١٢٩ آيه بقره, سوره /٤
/١٥١ آيه بقره, سوره /٥
/٢٥ آيه حديد, سوره /٦
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/١٥٧ آيه اعراف, سوره /٧
سـوره ٥ و سـورهط\ق ١١ و سـورهحديد ٩ آيـه در معنا همين نظير ,١ آيه ابراهيم, سوره /٨

است/ آمده نيز ابراهيم
٤٨ وآيـه بقره سوره ٢١٣ آيه در انبيا تمام دربارة معنانيز همين شبيه ,٤٨ آيه انعام, سوره /٩

است/ آمده ديگر آيات و كهف سوره ٥٦ آيه و انعام سوره
آمده قصص, سوره ,٤٧ آيه و , طهى سوره ,١٣٤ آيه در معنا همين نظير ,١٦٥ آيه نساء, سوره /١٠

است/
/٢١٣ آيه بقره, سوره /١١
/٥٢ آيه ابراهيم, سوره /١٢
/٢٤ آيه انفال, سوره /١٣
/٢ آيه جمعه, سوره /١٤
/١٢٩ آيه بقره, سوره /١٥
/١٥١ آيه بقره, سوره /١٦

/١٧ صفحة ,٢ جلد تفسيرروحالمعاني, /١٧
/٢٣٣ صفحة ,١ جلد مجمعالبيان, و ٣٠ صفحة ,٢ جلد تفسيرتبيان, /١٨

/٢٥ آيه حديد, سوره /١٩
/١٥٧ آيه اعراف, سوره /٢٠

الكريم/ القرآن كلمات في التحقيق و اللغة, مقاييس راغب, مفردات /٢١
/١ آيه ابراهيم, سوره /٢٢
٤٩ ,آيه احزاب سؤره /٢٣
/٤٨ آيه انعام, سوره /٢٤
/١٦٥ آيه نساء, سوره /٢٥
/١٣٤ آيه طىه, سوره /٢٦
/٢١٣ آيه بقره, سوره /٢٧
/٥٢ آيه ابراهيم, سوره /٢٨

اف\طون فلسفة بحث ,٢٣ صفحة اروپا, در حكمت سير اّول جلد به بيشتر, توضيح براي /٢٩
شود/ مراجعه

/٢٤ آيه انفال, سوره /٣٠
/١٧ آية حديد, سوره /٣١
/٣٩ آيه فّصلت, سوره /٣٢

/٥٢ و ٥٠ حديث ,١٤١ صفحة ,٢ جلد نورالثقلين, /٣٣
,٢ جلد , ابراهيمقمي بن علي تفسير و ٧ حديث ,٤٤٢ صفحة ,٤ جلد تفسيرنورالثقلين, /٣٤

/٢٢٨ صفحة
/١ حديث حجة, الي اJضطرار باب الحجة, كتاب ,١٦٨ صحفة ,١ جلد كافي, /٣٥

/١ خطبه نهجالب\غه, /٣٦
بيروت9/ ;چاپ ١٩٢ صفحة ,١ جلد سعد, ابن طبقات /٣٧
/٣١٩٦٩ حديث ,٤٢٠ صفحة ,١١ جلد كنزالعمال, /٣٨
/٥٨٦ حديث ,٣٨٦ صفحة ,٨ جلد كافي, فروع /٣٩

/٤٤١ صفحة دّوم, فصل دهم, مقاله الهيات, شفا, /٤٠
/١٦٩ صفحة ,٣ حديث الحجة, الي اJضطرار باب الحجة, كتاب اول, جلد كافي, اصول /٤١
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/٩٥ و ٩٤ آيات اسراء, سوره /٤٢
/٢١ آيه احزاب, سوره /٤٣
/٤ آيه ممتحنه, سوره /٤٤

هند آن اصلي مركز و شده, ظاهر شرق در كه است مذاهبي قديميترين از برهمايي كيش /٤٥
گرفته مذهب اين مؤّسس براهام نام از نام <اين ميگويد: نحل و ملل كتاب در شهرستاني است,
خدايـان از يكي نام از نام اين كه است معتقد خود المعارف دائرة در وجدي فريد ولي شده>,
نـوع يك بـه معتقد نبّوت انكار بر ع\وه برهماييها است, شده مشتق براهما يعني آنها بزرگ

بودهاند/ گانه سه خدايان يعني تثليث
/٢٥٠ صفحه براهمه, اول فصل الهند, آراء چهارم, باب شهرستاني, نحل و ملل /٤٦

/٤١ آيه مريم, سوره /٤٧
/٥٤ آيه مريم, سوره /٤٨

/١٠٧ و ١٠٦ آيات شعراء, سوره /٤٩
/٦٨ آيه اعراف, سوره /٥٠
/١٠٩ آيه شعراء, سوره /٥١
/٨٤ آيه انعام, سوره /٥٢

/٣٩ آيه احزاب, سوره /٥٣
/٥٦ تا ٥٤ آيات هود, سوره /٥٤

/٥١ آيه مريم, سوره /٥٥
/١٥٩ آيه آلعمران, سوره /٥٦

/١٢٤ آيه بقره, سوره /٥٧
/٤١ آيه مريم, سوره /٥٨
/٥٦ آيه مريم, سوره /٥٩

/٤٦ آيه يوسف, سوره /٦٠
و راستگويي نهايت معناي به و مبالغه صيغههاي از صديق ميگويد: كشاف در زمخشري /٦١

9١٨ صفحة ,٣ ;جلد است/ الهي آيات به نسبت تصديق كثرت
,آيه٤٦ يوسف سوره /٦٢
/٥٤ آيه مريم, سوره /٦٣

/9٧ ;حديث ١٠٥ صفحة ,٢ جلد كافي, اصول /٦٤
/٥٤ آيه مريم, سوره /٦٥

/١٠٧ ـ ١٠٥ آيات شعراء, سوره /٦٦
/١٢٥ آيه شعراء, سوره /٦٧
/١٤٣ آيه شعراء, سوره /٦٨
/١٦٢ آيه شعراء, سوره /٦٩
/١٧٨ آيه شعراء, سوره /٧٠
/١٨ آيه دخان, سوره /٧١

آيـه ايـن نـزول از بـعد كـه است آمده تواريخ در ْقَرِبْيَن) اْ	َ َعِشيَرَتَك َانِْذْر (َو آيه: ذيل در /٧٢
آنها زد/ صدا را مناف عبد بني و بنيعبدالمطلب و رفت Jبا صفا كوه mnopqبر رسولمكرماس\م
به كوه اين كنار از عظيمي لشكر كه دهم خبر شما به من گر ا ببينم بگوييد فرمود: شدند, جمع
فرمود: نديديم; تو از دروغي هرگز ما آري! گفتند: همه نه؟ يا ميپذيريد آيا ميآيد شما سوي

9٦٠ صفحة ,٢ جلد ;الكامل, ميدارم/ حذر بر الهي عذاب از را شما من كه بدانيد بنابراين
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/١٩٤ و ١٩٣ آيات شعراء, سوره /٧٣
/٦٨ آيه اعراف, سوره /٧٤
/٦ آيه كهف, سوره /٧٥

/٤٠ آيه هود, سوره و ١٤ آيه عنكبوت, سوره /٧٦
/١٠٩ آيه شعراء, سوره /٧٧

/٧٢ آيه يونس, سوره و ٢٩ آيه هود, سوره /٧٨
/١٢٧ آيه شعراء, سوره ٥١و آيه هود, سوره /٧٩

/١٤٥ آيه شعراء, سوره /٨٠
/١٦٤ آيه شعراء, سوره /٨١
/١٨٠ آيه شعراء, ٨٢/سوره

و ;رسـالت اين برابر در <بگو: ميفرمايد: mnopqگاه كرم ا پيغمبر مورد در اينكه توّجه قابل /٨٣
گـاه و 9٩٠ آيـه انـعام ;سـوره ( َاْجـرا َعـَلْيِه َاْسـَئُلُكْم 	ى (ُقْل طلبم>: نمي شما از پاداشي تبليغ9,
پروردگارشان سوي به راهي نخواهند كه كساني جز نميخواهم شما از اجري <هيچ ميفرمايد:
و 9٥٧ فرقانآيه ;سوره َسِبيً ) َرّبِه ِاليى َيتَِّخَذ َاْن شاىَء َمْن ِا	َّ َاْجِر ِمْن َعَلْيِه َاَسَئُلُكْم َما. (ُقَل كنند>: پيدا
من>: القربي ذوي موّدت مگر نميخواهم شما از پاداشي هيچ من <بگو ميفرمايد: ديگر جاي در
اين تركيب كه است روشن ,9٢٣ آيه شوري ;سوره اْلُقْربىي) ِفي َة اْلَمِودَّ ِا	َّ َاْجرا ِعلْيِه َاْسَئُلُكِم َّ	 (ُقْل
بـاز مـردم خـود بـه منفعتش نيز القربي ذوي موّدت مسأله كه ميدهد نشان يكديگر با آيات
سوي از منصوصكه وJيت و امامت مسأله سوي به است دريچهاي حقيقت ايندر و ميگردد,
نتيجه در و است, شده mnopqمعين اس\م پيغمبر تعليمات اجراي و مردم هدايت تكميل براي خدا
و ٩٠ آيه انعام, سوره آيه است/ مردم خاطر به و مردم براي باز باشد راه اين در منفعتي و سود هر

/٨٦ آيه ص سوره و ,٥٧ آيه فرقان سوره و ,٤٧ سباءآيه سوره
٣٥ ,آيه نمل سوره /٨٤
/٨٤ آيه انعام, سوره /٨٥

/٣٩ آيه احزاب, سوره /٨٦
/٣٧ آيه احزاب, سورة /٨٧

/٥٤ - ٥٣ آيات هود, سوره /٨٨
/٥٦ آيه هود, سوره /٨٩
آيه٥١/ مريم, سوره /٩٠

سوره/ ٨٣ و ٨٢ آيات ص, سوره و ,٤٠ و ٣٩ آيه حجر, سوره /٩١
/١٥٩ آيه عمران, آل سوره /٩٢

/١٢٤ آيه بقره, سوره /٩٣
نـقل خـود تـفسير در قرطبي و روحالمعاني در آلوسي و مجمعالبيان در طبرسي مرحوم /٩٤
در آن قسمت ده است/ آمده مجيد قرآن سوره چهار در دين شرايع از خصلت ٣٠ اين كه )كردهاند اْلُمْسِلَماِت/// َو اْلُمْسِلميَن (ِانَّ احزاب سوره در قسمتآن ده و ( اْلَعاِبُدوَن/// برائت(َالتَّاِبُئوَن سوره
َسَأَل (َو مـعارج سـورة در يـا و ( الِذين/// اْلُمْؤِمنُونَّ َاْفَلَح (َقْد مؤمنون سوره در آن قسمت ده و
شماره آمده, فوق سورههاي در كه صفات اين اّو� كه داشت توّجه بايد ولي است, آمده َساِئٌل)
مكرر صفات ع\وه به و است متجاوز سي از معنا يك به و نميرسد, عدد سي به معنا يك به آن

ميرسد/ نظر به مشكل موضوع اين براي ٣٠ عدد قبول بنابراين نيست, كم آن در نيز
/١٢٤ آيه بقره, سوره /٩٥
/٧ آيه حشر, سوره /٩٦
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/٨٠ آيه نساء, سوره /٩٧
/٦٥ آيه نساء, سوره /٩٨

/٢١ آيه احزاب, سوره /٩٩
/٣٣ آيه احزاب, سوره /١٠٠

/٨٣ و ٨٢ آيات ص, سورة /١٠١
/٤٧ تا ٤٥ آيات ص, سوره /١٠٢

/٩٠ آيه انعام, سوره /١٠٣
/٤ و ٣ آيات نجم, سوره /١٠٤
/١٢٤ آيه بقره, سوره /١٠٥
/٧٢ آيه هود, سوره /١٠٦
/١٣ آيه لقمان, سوره /١٠٧

/٤٣ صفحة ,٤ جلد كبير, تفسير /١٠٨
/٣٣٨ صفحة ,١ جلد وحالبيان, /١٠٩

/٧ آيه حشره, سوره /١١٠
/٨٠ آيه نساء, سوره /١١١

/١٩٣ صفحة ,١٠ جلد كبير, تفسير /١١٢
/٦٥ آيه نساء, سوره /١١٣

/١٦٥ صفحة ,١٠ جلد كبير, تفسير /١١٤
/٦٩ صفحة ,٣ جلد مجمعالبيان, /١١٥
/٦٥ صفحة ,٥ جلد روحالمعاني, /١١٦

هرچند است; يكي همه مضمون كه شده نقل زمينه اين در حديث سه مسلم صحيح در /١١٧
١٤١ و ١٤٠ و ١٣٩ شـماره احاديث ,١٨٣٥ صفحة ,٣٨ باب ,٤ ;جلد است مختلف عبارات
شود9/ مراجعه الرأي> عليسبيل معايشالدنيا mnopqمن ذكره ما دون شرعا قاله ما امتثال <بابوجوب

/٣ آيه نجم, سوره /١١٨
/٢١ آيه احزاب, سوره /١١٩
/٢١ آيه احزاب, سوره /١٢٠
/٣٣ آيه احزاب, سوره /١٢١

اين به اشاره گويي, مطلق صورت به بيت اهل تعبير استكه: آمده القرآن ظ\ل في تفسير در /١٢٢
به تعبير اين كه همانگونه ـ ميباشد, mnopq پيامبر خانه همان عالم در حقيقي ;خانه9 بيت كه است
نوعي تعبير اين واقع در ـ است آمده قرآن آيات از بعضي در نيز خدا خانه دربارة مطلق صورت

mnopqاست/ پيامبر خانه به نسبت خاص احترام و تعظيم و تكريم
,٢ جلد پنجمهجري9, معروفقرن علماي حنفي;از حسكاني كم حا نوشته التنزيل شواهد /١٢٣

/9٦٧٣ ;حديث ٣٢ صفحة
/9٦٨٣ ;حديث ٣٨ صفحة ,٢ جلد مدرك, همان /١٢٤

/٦١ حديث النبي9, اهلبيت فضائل ;باب ١٨٨٣ صفحة ,٤ جلد مسلم, صحيح /١٢٥
است/ نقلكرده ٤١٣ صفحة ,٣ جلد الغابه, اسد كتاب در ابناثير را حديث اين /١٢٦

جلد الحق احقاق از نقل به دكن9 حيدرآباد ;طبع ٤١٦ صفحة ,٢ جلد الصحيحين, مستدرك /١٢٧
/٥١٨ صفحة ,٣

/٣٥١ صفحة ,٣٢٠٥ حديث ,٣٤ باب القرآن, تفسير كتاب ,٥ جلد ترمذي, صحيح /١٢٨
همان در و شده نقل مالك بن انس از ١١ صفحة ,٢ جلد التنزيل, شواهد در حديث اين /١٢٩
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و عباس ابن از آيه همين ذيل درالمنثور در و خدري سعيد ابو از ٢٩ و ٢٨ صفحة ,٢ جلد كتاب,
است/ آمده نيز ابوالحمراء

است آورده صفحه9 ٨٢; ٩٢ تا ١٠ صفحه از كتابخود دوم جلد در احاديثرا اين نامبرده /١٣٠
كنيد9/ ;مراجعه

/٤٨ صفحة ,١ جلد الفصل, القول /١٣١
/٢٨٩ تا ٢٧٠ صفحة اول, جلد الّسته, الصحاح من الخمسة فضائل /١٣٢

/٢٤ آيه يوسف, سوره /١٣٣
روحالبـيان و طباطبايي مه عّ\ الميزان و طوسي شيخ تبيان و طبرسي, البيان, مجمع به /١٣٤

فرماييد/ مراجعه بحث مورد آيات ذيل ظ\ل في تفسير و قرطبي
وقفبر موقع در كه است سكت هاء بلكه نيست, ضمير در<اقتده> هاء داشتكه توّجه بايد /١٣٥

/٩٠ آيه انعام, سوره ميشود, ك\م به ملحق متحرك حرف
/٢٨٥ آيه بقره, سوره /١٣٦

/٤ و ٣ آيات نجم, سوره /١٣٧
آيه٢/ نجم, سوره /١٣٨

اْلَعَمِل> ِفي اْلُمنَْزِل َكاْلَوحِي نََّة السُّ َانَّ َعَليى َدَ	َلًة َاْيضا ِفيَها <َو ميگويد: خود تفسير در قرطبي /١٣٩
/9٨٥ صفحة ;جلد١٧,

/٧٢ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /١٤٠
/١١٩ تا ١١٧ آيه طه, سوره /١٤١

/9١٦٥ حديث ,٤٠٤ صفحة ,٣ جلد نورالثقلين, نقل ;مطابق اJحكام تهذيب /١٤٢
عصي/ مادة راغب مفردات /١٤٣

/١٦٣ حديث ,٤٠٤ صفحة ,٣ جلد نورالثقلين, تفسير /١٤٤
/٤٧ آيه هود, سوره /١٤٥
/٣٧ آيه هود, سوره /١٤٦

مورد آية از قبل آيه ;چند باشد/ ;هود9 سورة همين ٣٧ آية به اشاره است ممكن تعبير اين /١٤٧
ستم كه آنها درباره <و ْغَرُقوَن): مُّ ِانَُّهْم ظَلَُموا الَِّذيَن ِفي تَُخاِطبِْني (َوَ ميفرمايد: كه بحث
مصاديق از يكي هستند!> شدني غرق آنها ;همه9 كه مكن,9 شفاعت ;و مگو سخن من با كردند
هـمسرش بـراي نـجات تقاضاي هرگز او و پيوست كافران به كه بود cdefg نوح همسر آن روشن

نكرد9/
/٤٢ آيه هود, سوره /١٤٨

٨٩ ,آيه انعام ١/سوره /١٤٩
٧٦و٧٨ ,آيه انعام سوره /١٥٠
/٦٣ آيه انبياء, سوره /١٥١

٤ حديث ,٧٦ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, و ٨٤ حديث ,٤٣٤ صفحة ,٣ جلد نورالثقلين, /١٥٢
اJنبياء9/ عصمة ;باب

٨٨ ,آيه صافات سوره /١٥٣
انسان از كه است لغزشهايي معناي به اصل در و شده, گرفته خطا ماّده از گرچه <خطيئه> /١٥٤
و شده, اط\ق عمد غير و عمدي از اعم گناهي هر به و كرده پيدا توسعه تدريجا ولي ميزند, سر
ميشود, گفته عمدي گناهان به معمو� <اثم> ولي است, فراوان عمدي غير گناه در آن استعمال
به رسيدن از را ,انسان گناه كه آنجا از و ميدارد, باز را انسان كه است چيزي معناي به اصل در و

است/ شده گفته اثم آن به ميدارد باز بركات و خيرات و عالي مقامات
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/٢٨٥ صفحة ,١٥ جلد الميزان, /١٥٥
كـه است آمدهاين زمينه اين cdefgدر الرضا موسي بن علي امام از اJخبار عيون در آنچه /١٥٦
,١ جلد ;نورالثقلين, گرديد روبهرو مشركان از گروه سه با و شد مخفيگاهشخارج cdefgاز ابراهيم

كنيد9/ ت ;دقّ است آن برخ\ف دليلي بلكه نيست, مطلب اين بر دليلي تنها نه 9٧٣٥ صفحة
/٧٦ آيه يوسف, سوره /١٥٧
/١٥ آيه قصص, سوره /١٥٨

/٢٠ و ١٩ آيه شعراء, سوره /١٥٩
/٢٣ آيه اعراف, سوره /١٦٠
/٥٥ آيه بقره, سوره /١٦١
/٦١ آيه كهف, سوره /١٦٢
/٦٣ آيه كهف, سوره /١٦٣
/٧٣ آيه كهف, سوره /١٦٤
/١١٥ آيه طىه, سوره /١٦٥

/١٧٤ صفحة ,١٥ جلد مراغي, تفسير /١٦٦
٢٤و٢٥ ,آيه ص سوره /١٦٧

٢٥ ,آيه ص سوره /١٦٨
و ٢٧ تا ٢ جملههاي ,١١ فصل تورات9 كتب ;از اشموئيل دوم كتاب به بيشتر شرح براي /١٦٩
فرماييد/ مراجعه ص سوره ٢٥ تا ٢١ آيات ذيل نمونه تفسير ١٩ جلد در آن بررسي و نقد سپس
نقلكرده ديگري عبارت به مطلبرا همين سورهص-فخررازينيز آيات ذيل مجمعالبيان /١٧٠

است/
/٩٢ و ٩١ صفحة اJنبياء, تنزيه /١٧١

/١٥٥ - ١٥٤ صفحة ,١٤ باب ,١ جلد الرضا, اخبار عيون /١٧٢
/٣٦ تا ٣٤ آيات ص, سوره /١٧٣

جـمله از خـود تفسيرهاي در مفسران و كرده, نقل را حديث اين خود صحيح در بخاري /١٧٤
آوردهاند/ را آن بحث مورد آيات ذيل القرآن ظ\ل في و روحالبيان

/٣٤ آيه ص, سوره /١٧٥
/٤٧٦ صفحة ,٨ جلد مجمعالبيان, و ٩٨ و ٩٧ صفحه اJنبياء, تنزيه /١٧٦

است/ سفيد معنيآرد به مشّدد9 واو و مضموم حاء ;با حّواري /١٧٧
زهد/ ماده البحار, سفينة /١٧٨

/٥٦ حديث ,٤٥٩ صفحة ,٤ جلد نورالثقلين, /١٧٩
َينَبِغي 	ى ُملكا ِلي <َوَهب است: چنين تقدير و است تقدير در آيه در جملهاي تفسير, بنابراين /١٨٠

/<Uا َقبِل ِمن َليَس َيُقوَل َان َبعِدي ِمن ِ	َحِد
٨٨ ,٨٧و انبياءآيه سوره /١٨١

٨٨ انبياء,آيه سوره /١٨٢
١٤٣و١٤٤ ,آيه صافات سوره /١٨٣

١٤٢ ,آيه صافات سوره /١٨٤
/١٣٧ حديث ,٤٥٠ صفحة ,٣ جلد نورالثقلين, /١٨٥

/٢ و ١ آيه فتح, سوره /١٨٦
چيزي پوشاندن معناي به اصل در اللغة مقاييس گفته به <مغفرت> و <غفران> و <غفر> /١٨٧

ميشود/ اط\ق نيز آمرزشگناهان به جهت همين به و است,
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/١٨ حديث ,٥٦ صفحة ,٥ جلد نورالثقلين, تفسير /١٨٨
اقتباس/ و تخليص با ,١٧ حديث مدرك, همان /١٨٩

/٤٣ آيه توبه, سوره /١٩٠
/٢٧٤ صفحة ,٢ جلد كّشاف, /١٩١

/١ حديث ,١٣٠ صفحة ,٢ جلد برهان, تفسير /١٩٢
/٦٢ آيه نور, سوره /١٩٣

/٣٧ آيه احزاب, سوره /١٩٤
١٧ جلد به آنها نقد و مجعول داستانهاي اين از بيشتر گاهي آ براي ميتوانند ع\قهمندان /١٩٥

فرمايند/ مراجعه فوق آيه ذيل نمونه, تفسير
/٣٨ آيه احزاب, سوره /١٩٦

بحث/ مورد آيات ذيل ,٥٢٧٢ صفحة ,٨ جلد قرطبي, تفسير /١٩٧
بشنو! تو ديوار ميگويم تو به در است: اين المثل اينضرب معادل فارسي مّره روز تعبير در /١٩٨

/٦٩ آيه انعام, سوره /١٩٩
/٨ تا ٦ آيه ضحي, سوره /٢٠٠

/٥٠٦ صفحة ,١٠ جلد مجمعالبيان, /٢٠١
/٥٩٦ صفحة ,٥ جلد نورالثّقلين, /٢٠٢

/٨٠ كلمة قصار, كلمات نهجالب\غه, /٢٠٣
/٥٢ آيه حج, سوره /٢٠٤

/٢٠ و ١٩ آيه نجم, سوره /٢٠٥
معاني به است/// سياه رنگيا سفيد آبي پرنده نوعي مزدور9 وزن غرنوق;بر جمع <غرانيق> /٢٠٦

اللغة/ قاموس از نقل به است آمده نيز ديگر
قـرار نـقد مـورد و كردهاند نقل تغييراتي مختصر با معروف مفّسران غالب را حديث اين /٢٠٧

دادهاند/
/٧٤ آيه اسراء, سوره /٢٠٨

است: اين شعر /٢٠٩
اْلَمقاِدر َحماُم 	قي آِخَرهاى َو َلـْيَلٍة َل َاوَّ Uِا ِكـتاَب َتــَمنّيى

ت\وت معناي به را الِكتىاَب> <َتَمنَّي قاموس متن در همچنين و قاموس شرح العروس تاج در
ت\وت كه گويند منيه> <ُا جهت اين از را ت\وت كه ميكند نقل زهري سپس كرده, ذكر كتاب
آرزوي ميرسد عذاب آيه به هرگاه و ميكند رحمت آرزوي ميرسد رحمت آيه به هرگاه كننده
است آن خاطر به ت\وت بر واژه اين اط\ق استكه معتقد اّللغة مقاييس ولي دارد را آن از نجات

ميباشد/ خود جاي در آيهاي هر گذاردن و اندازهگيري نوعي كه
/٥١ صفحة ,٢٣ جلد فخررازي, تفسير /٢١٠

/٥٤ آيه حج, سوره /٢١١
,٤ جلد المنثور, الدّر كتاب به ميتوانيد سنّت اهل رواياتنزد اين طرق از بيشتر اّط\ع براي /٢١٢

نماييد/ مراجعه حج, سوره ٥٢ آيه ذيل ,٣٦٨ تا ٣٦٦ صفحة
فوق/ آيات ذيل ,١٣٠ صفحة ,١٧ جلد مراغي, تفسير /٢١٣

است/ ماجه ابن سنن آن بجاي و نيست سّته صحاح جزء مالک موطّأ داشت توجه بايد /٢١٤
/٤٦ صفحة ,٦ جلد جواهر, تفسير /٢١٥

/٥٠ صفحة ,٢٣ جلد فخررازي, تفسير /٢١٦
/٤ و ٣ آيه نجم, سوره /٢١٧

e:\data\kotob\farsi\payamgor\payam.g7 ٣٤١ چ١ ٨٣.١.١٦



/٢ آيه نجم, سوره /٢١٨
/٢٣ آيه نجم, سوره /٢١٩

/٣٦٨ صفحة ,١ جلد الصدوق, دJيل /٢٢٠
/٢٠ تا ٧ صفحة ,٧ جلد نهجالب\غه, شرح /٢٢١

/٧ آيه ضحي, سوره /٢٢٢
/٥٢ آيه شوري, سوره /٢٢٣
/٧ آيه شرح, سوره /٢٢٤

/١٣١ آيه بقره, سوره /٢٢٥
شود/ مراجعه شد اشاره قب� كه مدركي همان در الحديد, ابي ابن ك\م به بيشتر توضيح براي /٢٢٦
خداوند جسميت به اعتقاد و ميزيسته, سّوم قرن در كه هستند بنكرام محمد پيروان كرامّيه /٢٢٧
چسبيده قرآن ظواهر به كه هستند معتزله از گروهي آن9 سكون به يا شين فتح ;به حشويه و داشته
حسـن درس در نـخست گمراه گروه اين بعضي گفته به و شدهاند, خداوند جسميت به قائل و
دستور بود مخالف اس\م با كه شنيد آنها از سخناني حسن كه هنگامي داشتند, شركت بصري

كرد/ صادر را آنها اخراج
مخالفتبا سپسازدر بود شاگردانحسنبصري از كه هستند عطاد واصلبن پيروان معتزله /٢٢٨
سـنت اهل ميان در و شدند معروف معتزله به پيروانش لذا كرد; كنارهگيري او از و آمد در او

دارند/ زيادي طرفداران
است/ بوده خوزستان مناطق از يكي نام جبّا /٢٢٩

بصره بازار شغلشدر كه شده داده او به ام لقبنظّ سبب اين به و است سيّاره بن ابراهيم او نام /٢٣٠
ادا مـنظم طـور به را خود سخنان كه اينجهت به يا بود, آن فروختن و مهرهها كشيدن نظم به

ميكرد/
/٩١ تا ٨٩ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /٢٣١

/٩١ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /٢٣٢
/٣٦٩ صفحة ,١ جلد الصدق, دJيل نقل طبق الباطل, ابطال كتاب در بهان روز شيخ /٢٣٣

غررالحكم/ /٢٣٤
عمران/ آل سوره ١٠١ آيه و ٦ حديث ,١٩٤ صفحة ,٢٥ جلد بحاراJنوار, /٢٣٥

/١ حديث ,١٩٢ صفحة ,٢٥ جلد بحاراJنوار, /٢٣٦
/١ حديث صفاته, و اJمام فضل في جامع بابنادر ,٢٠٣ صفحة ,١ جلد كافي, /٢٣٧

/٤٧ تا ٤٤ آيات حاّقه, سوره /٢٣٨
اJنبياء/ عصمة باب ,٣ حديث ,٧٦ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /٢٣٩

/٧٨ صفحه ,١٣ جلد الحق, احقاق نقل طبق مخطوط, ١٠٠ صفحه المناقب, بحر كتاب از /٢٤٠
/١٢٤ آيه انعام, سوره /٢٤١
/٤٤ آيه بقره, سوره /٢٤٢
/١٨ آيه هود, سوره /٢٤٣

/٨٣ و ٨٢ آيات ص, سوره /٢٤٤
شود/ مراجعه ٩٦ تا ٩١ صفحة بحاراJنوار, ١١ جلد به /٢٤٥

/١٢٤ آيه بقره, سوره /٢٤٦
/٢٢ آيه يوسف, سوره /٢٤٧

وگاه شده, تفسير وحي پذيرش لياقتبراي معناي به )گاه ُمْوسيى َيا َقَدٍر َعليى ِجْئَت (ثُمَّ ٢٤٨/جملة
طه, است/سوره شده تفسير رسالت فرمان براي بيايي اينجا به بود شده مقّدر كه زماني معني به
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/٤٠ آيه
شود/ مراجعه نحل سوره ١٠٦ و آلعمران سوره ٢٨ آيه به /٢٤٩

/٢٨ آيه غافر, سوره /٢٥٠
/٤٦١ صفحه معروف, به امر ابواب از ٢٤ باب ,٦ حديث ,١١ جلد الشيعه, وسائل /٢٥١

/٣٣ تا ٣١ آيات بقره, سوره /٢٥٢
/٧٦ صفحة ,١ جلد مجمعالبيان, /٢٥٣

اينسخن از (²o wtk مه(‹ ع\ّ منظور است ممكن بحث; مورد آيات ذيل ,١ جلد الميزان, تفسير /٢٥٤
باشد9/ عشره عقول يا اف\طونيه ُمُثل شبيه چيزي سربسته

/١٤ آيه قصص, سوره /٢٥٥
/٢٥١ آيه بقره, سوره /٢٥٦
/٧٩ آيه انبياء, سوره /٢٥٧
/٧٤ آيه انبياء, سوره /٢٥٨

/٢٢ آيه يوسف, سوره /٢٥٩
يوسف9/ ٢٢سوره آيه ;ذيل كنيد مراجعه ٢٢٢ صفحة ,٥ جلد مجمعالبيان, تفسير به /٢٦٠

/١١٠ آيه مائده, سوره /٢٦١
١١٣ نساء,آيه سوره /٢٦٢
/٨٩ آيه انعام, ٤/سوره /٢٦٣
/٧ آيه آلعمران, سوره /٢٦٤

فرماييد/ مراجعه بحث مورد آيه ذيل نمونه, تفسير دّوم جلد به /٢٦٥
/٨٠ آيه انبياء, سوره /٢٦٦

/٥٥٢ صفحة ,٥ جلد ظ\ل, تفسيرفي و ٧١ صفحة ,١٧ جلد روحالمعاني, /٢٦٧
/١١ و ١٠ آيات سبأ, سوره /٢٦٨

/١٦ آيه نمل, سوره /٢٦٩
/١٩ و ١٨ آيات نمل, سوره /٢٧٠
/٢٨ تا ٢٠ آيات نمل, سوره /٢٧١

فرماييد/ مراجعه بحث مورد آيات ذيل نمونه, تفسير ١٥ جلد به /٢٧٢
/٦ يوسف,آيه سوره /٢٧٣

/٢١ آيه يوسف, سوره /٢٧٤
/٣٧ آيه يوسف, سوره /٢٧٥
/١٠١ آيه يوسف, سوره /٢٧٦

و است شده نقل مفّسران از بعضي تفسير اين ,١٨٦ صفحة ,١٢ جلد المعاني روح تفسير در /٢٧٧
از يكي عنوان به را آن يوسف سوره ٦ آيه ذيل ٢١٠ صفحة ,٥ جلد در طبرسي بزرگ مفّسر نيز

است/ كرده ذكر اقوال
ذيل روحالبيان ,٦ آيه ذيل قرطبي, ,٢١ آيه ذيل روحالمعاني, ,١٠١ آيه ذيل مجمعالبيان, /٢٧٨

يوسف/ سوره ١٠١ آيه ذيل القرآن, فيظ\ل و ٦ آيه
/٧٥ آيه انعام, سوره /٢٧٩
/١ آيه اسراء, سوره /٢٨٠
/١٨ آيه نجم, سوره /٢٨١
/٨٧ آيه بقره, سوره /٢٨٢

/١١٠ آيه مائده, سوره /٢٨٣
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/١٠٢ آيه نحل, سوره /٢٨٤
َكميت/ ماّده البحار, سفينة /٢٨٥

كميت/ حاJت ,٢٠٢ صفحه جلد٢, الغدير, /٢٨٦
/٣٥٥ صفحه ,٢ جلد الغدير, /٢٨٧

١٨ حديث در مضمون همين ,١٩ حديث ,٥٦ صفحة اJمامه, كتاب ,٢٥ جلد بحاراJنوار, /٢٨٨
است/ آمده نيز ٢٣ و ٢٢ و ٢١ و ٢٠ و

تـفاوت بـا ٢٦ و ٢٥ و ١٤ حديث در معنا همين ١٥ حديث ,٥٥ صفحة مدرك, همان /٢٨٩
است/ آمده مختصري

/٣٧ حديث ,٦١ صفحة مدرك, همان /٢٩٠
/٣٤ حديث هجرت, باب ,٨٣ صفحة ,١٩ جلد بحاراJنوار, /٢٩١

/١٦ آيه نمل, سوره /٢٩٢
/٦ آيه مريم, سوره /٢٩٣

القرآن/ ظ\ل في قطبدر سّيد و روحالمعاني در آلوسي جمله از /٢٩٤
در معنا ,همين ٢ حديث العِلِم>, َوَرثَُة ئِمَه: اَ- باب<ِانَّ ,٢٢٢ صفحة ,١ جلد كافي, اصول /٢٩٥
مختلفاز اسناد به كه متضافر است حديثي ترتيب اين به و آمده باب همان از ٨ و ٥ و ٤ حديث

است/ شده rstuvنقل اهلبيت ائمه
/٢ حديث ,<mnopq النبي ِعلَم cdefgَوَرثُوا اَ	ئَمُه ,باب:<ِانَّ ٢٢٤ صفحة مدرك, همان /٢٩٦

/٣ آيه بقره, سوره /٢٩٧
/٤٩ آيه انبياء, سوره /٢٩٨

/٥٢ آيه يوسف, سوره /٢٩٩
/٥٩ آيه انعام, سوره /٣٠٠
/٢٠ آيه يونس, سوره /٣٠١
/٦٥ آيه نمل, سوره /٣٠٢
/٥٠ آيه انعام, سوره /٣٠٣

/١٨٨ آيه اعراف, سوره /٣٠٤
/٧٣ آيه انعام, سوره /٣٠٥
/٥٩ آيه انعام, سوره /٣٠٦

بحث/ مورد آيه ذيل ,٨ صفحة ,١٣ جلد فخررازي, تفسير /٣٠٧
بحث/ مورد آيه ذيل مراغي, و روحالبيان و قرطبي تفسير /٣٠٨

/٢٠ آيه يونس, سوره /٣٠٩
/٦٥ آيه نمل, سوره /٣١٠
/٥٠ آيه انعام, سوره /٣١١

/١٨٨ آيه اعراف, سوره /٣١٢
/٧٣ آيه انعام, سوره /٣١٣

- ٢٢ حشر - ٤٦ زمر - ٦ سجده - ٩٢ مؤمنون ـ ٩ رعد ١٠٥ توبه - ٩٤ توبه - ٧٣ انعام /٣١٤
/١٨ تغابن - ٨ جمعه

حشر/ سوره ٢٢ آيه ذيل ,٦٥٢٤ صفحة ,٩ جلد قرطبي, /٣١٥
/٢٨ تا ٢٦ آيات جن, سوره /٣١٦
/١٧٩ آيه آلعمران, سوره /٣١٧
/٤٩ آيه آلعمران, سوره /٣١٨
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/٢٦ آيه جن, سوره /٣١٩
ميگيرد نگاهيقرار كمي در استكه مراقبي معناي به اصل در <َرَصد> داشتكه توّجه بايد /٣٢٠
شده گرفته اينجا از ;راه9 طريق بر واژه اين اط\ق شايد و ميدهد قرار مراقبت تحت را اوضاع و
Jبا در كه است همان مفردات, راغبدر و اللغة, مقاييس گفته طبق , اصليآن ريشه گرنه و باشد

شد/ گفته
/١٧٩ آيه عمران, آل سوره /٣٢١

ذكر ضعيفي احتماJت بعضي ولي پذيرفتهاند; آيه تفسير در را معنا همين مفّسران مشهور /٣٢٢
در كه نزولهايي شأن ندارد; غيب علم به انبياء گاهي آ مسأله با ارتباطي آيه آن, طبق كه كردهاند

است/ مشهور تفسير همان شاهد نيز است آمده روحالمعاني مانند: تفاسير از بعضي
/٤٩ آيه عمران, آل سوره /٣٢٣
/٤ تا ٢ آيات روم, سوره /٣٢٤

/٢٧ آيه فتح, سوره /٣٢٥
/٣ آيه تحريم, سوره /٣٢٦
/٩٤ آيه توبه, سوره /٣٢٧

/٤٥ و ٤٤ آيات قمر, سوره /٣٢٨
/١٢٨ خطبه نهجالب\غه, /٣٢٩

/١٦٠ حديث ,٥١٢ صفحه ,٢ جلد نورالثقلين, /٣٣٠
/١٢٨ خطبه نهجالب\غه, /٣٣١

/٢٥٨ صفحة ,١ جلد كافي, اصول /٣٣٢
مسند الساعه>و قيام الي يكون فيما النبي٩ <:اخبار باب الفتن, كتاب مسلم صحيح /٣٣٣

ديگر/ كتب و ٣٨٦ صفحه ,٥ جلد احمد,
/٣٨٨ صفحة ,٥ جلد احمد, مسند /٣٣٤

صفحة ,٢ جلد بغداد, تاريخ حديثاخيردر و ;باتلخيص9 ٦٢ تا ٥٩ صفحة ,٥ جلد الغدير, /٣٣٥
است/ آمده ٤٩

/١٥٤ تا ١٣٧ صفحة ,٢٦ جلد بحاراJنوار, /٣٣٦
/٧٣ صفحة ,٥ جلد الحديد, ابي ابن نهجالب\غه شرح /٣٣٧

مرحوم و روايتذكركرده9 ٦ باب اين كلينيدر ;مرحوم ٢٥٨ صفحة ,١ جلد كافي, اصول /٣٣٨
پرداخته روايات اين شرح به ١٣٤ تا ١٢٩ صفحه از ٣ جلد , العقول ت مرا� در مجلسي مه ع\ّ

است/
مرحوم است9 شده نقل مضمون همين به روايت سه باب اين ٢٥٨;در صفحة مدرك, همان /٣٣٩

است/ كرده اشاره آنها به ١١٨ صفحة ,٣ جلد در نيز العقول ت مرا� در مجلسي مه ع\ّ
بااندكي پيشنيز صفحه چند حديثدر ;اين ٥ حديث ,١٣٨ صفحة ,٢٦ جلد بحارالنوار, /٣٤٠

/9 بود آمده تفاوت
/٨ حديث ,١٣٩ صفحة مدرك, همان /٣٤١

َاْلَف َعلََّمُه mnopq ِبيَّ النَّ <ِانَّ عنوان همين تحت بابي چهلم جلد در مجلسي مه ع\ّ مرحوم /٣٤٢
ششم حديث آورديم, Jبا در آنچه كه است نقلكرده زمينه اين حديثدر ٨٢ و باىٍب>منعقدكرده

/9١٣٠ صفحة ,٤٠ جلد ;بحاراJنوار, است
/٢ حديث ,١٣٧ صفحة ,٢٦ ج بحاراJنوار, نقل طبق الدرجات, بصائر /٣٤٣

/٨ روايت ,١٣٩ صفحة مصدر, همان /٣٤٤
/٨٢ تا ٦٠ آيات كهف, سوره /٣٤٥
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/٦٦ آيه كهف, سوره /٣٤٦
نمونه تفسير ١٢ جلد به ماجرا اين جزئيات و آيات اين تفسير زمينه در بيشتر توضيح براي /٣٤٧

كنيد/ مراجعه كهف سوره ٨٢ تا ٦٠ آيات ذيل
/٨٠ آيه انبياء, سوره /٣٤٨

است/ آمده بحث مورد آيه ذيل ٤٨٧٩ صفحة ,٧ جلد قرطبي, تفسير در احتمال اين /٣٤٩
زمينهها اين مشروحيدر cdefgبحثنسبتًا يوسف به مربوط آيات ٩در جلد نمونه, تفسير در /٣٥٠

است/ مستقلي كتاب خور در آن حق كامل اداي چند هر آمده,
/٢٧٨ صفحة ,١ جلد قرآن, پيام /٣٥١

/٥٠ آيه قصص, سوره /٣٥٢
/٦٤ آيه نمل, سوره ,١١١ آيه بقره, سوره /٣٥٣

/٣٦ آيه اسراء, سوره /٣٥٤
/١٤٤ آيه انعام, سوره /٣٥٥

/١٠٨ تا ١٠٦ آيات اعراف, سوره /٣٥٦
/٤٩ آيه عمران, آل سوره /٣٥٧

/١٣٣ و ١٣٢ آيات اعراف, سوره /٣٥٨
/٧٣ آيه اعراف, سوره /٣٥٩
/٢٨ آيه هود, سوره /٣٦٠

/٣٢ و ٣١ آيات قصص, سوره /٣٦١
/٨٨ آيه اسراء, سوره /٣٦٢

/١٠٨ تا ١٠٦ آيه اعراف, سوره /٣٦٣
/٤٩ آيه عمران, آل سوره /٣٦٤

,١١ جلد است;بحاراJنوار, شده cdefgنقل الرضا موسي بن علي امام از حديثي در نكته اين /٣٦٥
/9٧٠ صفحه

١٣٢و١٣٣ ,آيه اعراف سوره /٣٦٦
/٧٣ آيه اعراف, سوره /٣٦٧

تخليص9/ ;با ٤٤١ صفحة ,٤ جلد مجمعالبيان, /٣٦٨
/٢٧ آيه هود, سوره /٣٦٩

ميباشد/ كُنُت///[ ْن _ٕاِ شرطيه قضيه جزاي منزله به <َانُْلِزُمُكُموهاى> جملة /٣٧٠
/٢٤٨ صفحة ,٢٤ جلد رازي, فخر تفسير /٣٧١

/٨٨ آيه اسراء, سوره /٣٧٢
/١٤ آيه هود, سوره /٣٧٣
/٣٠ آيه مريم, سوره /٣٧٤

/٤٩ آيه آلعمران, سوره /٣٧٥
/٤٦ تا ٤٤ آيات حاّقه, سوره /٣٧٦

اقتباس9/ ;با بقره سوره ٢٣ آيه ذيل ,٨٦ صفحة ,١ جلد تفسيرالميزان, /٣٧٧
/١ حديث المعجزة, عّلة باب ,٧٠ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /٣٧٨

/٦٤ آيه طه, سوره /٣٧٩
/٧١ آيه طه, سوره /٣٨٠

/١١٤ و ١١٣ آيات اعراف, سوره /٣٨١
/١٠٩ آيه شعراء, سوره /٣٨٢
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/٨١ آيه يونس, سوره /٣٨٣
/٦٩ و ٦٨ آيات طه, سوره /٣٨٤

است/ آمده نيز ٧٧ آية يونس, سورة در معنا همين شبيه /٣٨٥
/٩٣ تا ٩٠ آيات اسراء, سوره /٣٨٦

/٥٩ آيه اسراء, سوره /٣٨٧
/١٢ آيه هود, سوره /٣٨٨
/٧ آيه رعد, سوره /٣٨٩
/٣٧ آيه انعام, سوره /٣٩٠

شود/ مراجعه اسراء سوره ٨٨ و هود سوره ١٣ و يونس سوره ٣٨ آيات به /٣٩١
/٩٢ آيه اسراء, سوره /٣٩٢

مدرك همان /٣٩٣
٩٣ اسراء,آيه سوره /٣٩٤
/٧١ آيه طه, سوره /٣٩٥

است/ آمده معنا همين شبيه نيز ٣ آيه شعراء, سوره در /٣٩٦
/٢٧ هود ,١١١ شعراء /٣٩٧

/٣٤٢ صفحة ,١ جلد نمونه, تفسير /٣٩٨
مراجعه ٢٠٧ صفحة ,١ جلد بقره, سوره ٤٩ آيه ذيل نمونه تفسير به بيشتر گاهي آ براي /٣٩٩

فرماييد/
تهران/ چاپ ,١٤١ تا ١٣٨ صفحة ,٢ جلد خويي, نهجالب\غه شرح /٤٠٠

/٥١ آيه شوري, سوره /٤٠١
/١٩٤ آيه شعراء, سوره /٤٠٢
/٦٩ آيه هود, سوره /٤٠٣

/١٠٢ آيه صافات, سوره /٤٠٤
/٣٠ آيه قصص, سوره /٤٠٥
/٥١ آيه , شوريى سوره /٤٠٦
/٦٨ آيه نحل, سوره /٤٠٧
/٧ آيه قصص, سوره /٤٠٨
/١٥ آيه يوسف, سوره /٤٠٩
/١١٢ آيه انعام, سوره /٤١٠
/٥ آيه زلزال, سوره /٤١١
/٦٩ آيه هود, سوره /٤١٢

/١٠٢ آيه صافات, سوره /٤١٣
/٢٧ آيه فتح, سوره /٤١٤

/٣٠ آيه قصص, سوره /٤١٥
/١٦٣ آيه نساء, سوره /٤١٦
/٦٨ آيه نحل, سوره /٤١٧
/١١ آيه مريم, سوره /٤١٨
/١٢ آيه فصلت, سوره /٤١٩
١١١ ,آيه مائده سوره /٤٢٠

/١١١ آيه مائده, پسوره
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/١١٢ آيه انعام, سوره /٤٢١
/٧٣ آيه انبياء, سوره ,٢٥٢ صفحة ,١٨ جلد بحاراJنوار, /٤٢٢

/٥ حديث ,٢٥٦ صفحة ,١٨ جلد بحاراJنوار, نقل طبق صدوق توحيد /٤٢٣
/٢٥٦ صفحة ,١٨ جلد اJنوار, بحار نقل طبق الشرايع, علل /٤٢٤

/٢٥٦ صفحة ,١٨ جلد بحاراJنوار, /٤٢٥
مل/ مّز سوره ٥ آيه ,٢٦١ صفحة ,١٨ جلد بحاراJنوار, /٤٢٦

وحي/ مادة بيستم, قرن المعارف دائرة /٤٢٧
/٢٤ صفحة دّوم, چاپ المحمدي, الوحي /٤٢٨

/١٦٣ صفحة ,١١ جلد المنار, تفسير /٤٢٩
/٣٨ آيه اعراف, سوره /٤٣٠
/١٣٦ آيه بقره, سوره /٤٣١
/١٦٣ آيه نساء, سوره /٤٣٢
/٢٥ آيه انبياء, سوره /٤٣٣
/١٠ آيه ابراهيم, سوره /٤٣٤
/١٣٠ آيه انعام, سوره /٤٣٥
/١٣١ آيه نساء, سوره /٤٣٦
/٢٥ آيه حديد, سوره /٤٣٧
/٦٢ آيه بقره, سوره /٤٣٨

/٣٨ آيه احزاب, سوره /٤٣٩
/٦٢ ـ ٦٠ آيات احزاب, سوره /٤٤٠

/٧٣ آيه انبياء, سوره /٤٤١
/١٠٥ آيه انبياء, سوره /٤٤٢
/٢١٣ آيه بقره, سوره /٤٤٣
/١١٦ آيه هود, سوره /٤٤٤

/١٩ آيه آلعمران, سوره /٤٤٥
/١٣٦ آيه بقره, سوره /٤٤٦

/١٦٥ و ١٦٣ آيات نساء, سوره /٤٤٧
/٢٥ آيه انبياء, سوره /٤٤٨

را واژه اين ,٢٤٢ صفحة ,١٢ جلد الميزان, در طباطبايي مه ع\ّ مرحوم كه است اين عجب /٤٤٩
هشت در مـخصوصا ميرود, كار به وصفي معني به همهجا در اينكه با است, شمرده مصدر

است/ وصفي معناي در عموما يا غالبا شده, استعمال مجيد, قرآن در كه مورد
/١٣٠ آيه انعام, سوره /٤٥٠
/١٣١ آيه نساء, سوره /٤٥١

/١٩٧٨ صفحة ,٣ جلد قرطبي, تفسير /٤٥٢
/٢٥ آيه حديد, سوره /٤٥٣

فرماييد/ مطالعه بحث مورد آيه ذيل ,٢٣ جلد نمونه تفسير در باره اين در را بيشتر شرح /٤٥٤
/٦٢ آيه بقره, سوره /٤٥٥

/٣٨ آيه احزاب, سوره /٤٥٦
قرطبي, تفسير و ١٣ صفحة ,٢٥ جلد تفسيرفخررازي, و ٣٦١ صفحة ,٧ جلد مجمعالبيان, /٤٥٧

/٢٥ صفحة ,٢٢ جلد المعاني, روح و ٥٢٧٧ صفحة ,٨ جلد
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/٣٩ آيه احزاب, سوره /٤٥٨
/٣٧ آيه احزاب, سوره /٤٥٩
/٦٢ آيه احزاب, سوره /٤٦٠

بحث/ مورد آيات ذيل البيان, روح و قرطبي, و رازي, فخر و مراغي, و مجمعالبيان, /٤٦١
/٧٣ آيه انبياء, سوره /٤٦٢

بفعل ا-مر اليهم اوحينا است:<و چنين تقدير در و دارد محذوفي آيه تفسير, اين طبق /٤٦٣
الخيرات/>

/١٠٥ آيه انبياء, سوره /٤٦٤
صفحة ,٦ جلد قرطبي, تفسير در گانه سه معاني همين و ٦٦ صفحة ,٧ جلد مجمعالبيان, /٤٦٥

است/ آمده نيز ٤٣٨٩
/٢١٣ آيه بقره, سوره /٤٦٦
/١١٦ آيه هود, سوره /٤٦٧

/١٩ آيه عمران, آل سوره /٤٦٨
/٨٥ آيه عمران, آل سوره /٤٦٩

شده/ mnopqنازل پيامبر بر كه است سورهاي هفتمين و پنجاه غافر سورة نقلي به بنا /٤٧٠
گرديده/ حضرتنازل برآن استكه مجيد قرآن سوره دّومين و نود روايتي طبق نساء, سورة /٤٧١

/٤٤ آيه سبا, سوره /٤٧٢
َغاِفلُوَن> <َفُهْم جملة دانستهاند, نافيه آبائهم> انذر <ما جمله در را مفّسران<ما> بسيارياز /٤٧٣
بر گواه دو يَْهتَُدوَن), لََعلَُّهْم َقْبِلَك ْن مِّ نَِذيٍر ْن مِّ اَتاىُهْم اى مَّ َقْومَّا (لِتُنِْذَر سجده سوره ٣ آية و
احـتمال, دو هـر و ميدانـند; مصدريه يا موصوله را <ما> ديگر بعضي ولي است; مدعي اين

است/ اول معناي براساس آمد Jبا آنچه و ميرسد; نظر به ضعيف
/١٠٤ و ٣٣ خطبه نهجالب\غه, /٤٧٤

اشموئيل همان مفّسران ميان مشهور ولي دانستهاند, شمعون بعضي و يوشع را او نام بعضي /٤٧٥
/٣٥٠ صفحة ,٢ و ١ جلد مجمعالبيان, است,

/٥٣٧ صفحة ,٤ جلد نورالثقلين, /٤٧٦
/٢١ حديث ,٣٠ صفحة ,١١ جلد بحاراJنوار, /٤٧٧

/٢٤ حديث ٣٢ صفحة مدرك, همان /٤٧٨
/٤٣ حديث ,٤١ صفحة مدرك, همان /٤٧٩
/٩٤ صفحة ,١٠ و ٩ جلد مجمعالبيان, /٤٨٠

/٣١ صفحة ,٢٦ جلد است; نقلكرده فضل بن حسن از را تفسير اين روحالبيان /٤٨١
مدرك/ همان /٤٨٢

آيه ذيل درالمنثور, و المعاني, روح و البيان, مجمع تفسير از عمدتا Jبا تفسيرهاي و اقوال /٤٨٣
است/ شده نقل احقاف سوره ٣٥

/٣٢ صفحة ,٢٦ جلد روحالمعاني, /٤٨٤
/١٦٣ آيه نساء, سوره /٤٨٥

/٤٧٦ صفحة ,١٠ جلد مجمعالبيان, /٤٨٦
جلد كافي, اصول است, cdefgنقلكرده باقر امام از زراره از كليني مرحوم استكه حديثي اين /٤٨٧
تغيير با ;cdefg الرضا موسي بن علي امام از ديگري روايت در مضمون همين و ١٧٦ صفحة ,١
هر از ديگري cdefgو باقر امام از يكي ديگر روايت دو مضمون همين به نيز و شده نقل مختصري9
صفحة مدرك, همان است, آمده مختصري تفاوت با كافي اصول در 9hijkl صادق و ;باقر امام دو
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/١٧٧ و ١٧٦
النَِّبيَّ ُسوَل الرَّ ِبُعوَن َيتَّ (اَلَِّذيَن ميخوانيم: mnopq اس\م پيغمبر اعرافدرباره سوره ١٥٧ آيه در /٤٨٨
,( نَِذْيرا َو را ُمَبشِّ َو شاىِهدا َاْرَسْلناىَك ِانّاى النَِّبيُّ َها َايُّ (ياى است: آمده احزاب سوره ٤٥ آيه در و ,( يَّ اْ	ُمِّ
َو ُمْخَلصا كاىَن ِانَُّه ُموسيى اْلِكتاىِب ِفي اْذُكْر (َو ميخوانيم: cdefg موسي درباره مريم سوره ٥١ آيه در و
اْلِكـتاىِب ِفي اْذُكْر (َو cdefgميخوانيم: اسماعيل درباره مريم سوره ٥٤ آيه در و يا) نَّبِّ dَرُسو كاىَن
مفهوم دو اين كه ميآيد بر خوبي به آيات اين )از نَِّبّيا/// dَرُسو كاىَن َو اْلَوْعِد صاىِدَق كاىَن ِانَُّه ِاْسماىِعيَل

ميشود/ جمع يكفرد در
cdefgو فيزمننوح ومسجدها <كانتالكوفة فرمود: كه ميخوانيم cdefg صادق امام از حديثي در /٤٨٩
زمان در مسجدش, و كوفه > الكوفه>: غربي ممايلي الفرات متن علي قرية في قومه و نوح منزل كان
كوفه غربي طرف در فرات كنار در آبادي, يك در قومش و نوح منزل و داشت وجود cdefg نوح

/9١٩ حديث هود, سوره تفسير عياشي ;تفسير بود>
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